
NVEïï

4

NORGES VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN

Vårvirksombet
1966

NORGES
VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT

BIBUOTEK



NORGES
VASSDRAGS-OG
ELEKTRISITETSVESEN

Vår virksombet
1966



INNHOLD

Viktige trekk fra NVE's virksomhet i 1965 .4 4.3 Porbygningsvirksomheten 	 21




4.31 Generelt 	 21




4.32 Undersøkelser og planer 	 22
1.NVE 's ORGANISASJON 	




4.33 Tilsyn med vedlikehold av ferdige for-





bygninger 	 22




4.34 Anlegg 	 22
2.HOVEDSTYRET OG GENERAL-





DIREKTØREN 
 7 4.4 Hydrologi 	 23




4.41 Overflatehydrologi 	 23




4.42 Isundersøkelser 	 24
3.ADMINISTRASJONS -




4.43 Grunnvassundersøkelser 	 25
DIREKTORATET 	 8 4.44 Breundersøkelser 	 25

3.2 Administrasion og økonomi 	 9
4.45 Hydrologisk oversikt for året 1965 . . . 28
4.46 Den Internasjonale Hydrologiske De-

3.21 Kontorbygningen 	 9 kade 	 29
3.22 Fellestjenester 	 9




3.23 Budsjett og regnskap 	 9 4.5 Vasskraftundersøkelser 	 30

3.24 Konsesjonsavgiftsfondet 	 9-10 4.51 Nivellementer 	 30
3.25 Måravgiftsfondet 	 9-10 4.52 Teknisk økonomiske undersøkelser . . 31

3.3 Personale 	

3.4 Juridiske saker 	

3.41 Statens vassfall 	
3.42 Kraftanleggene 	
3.43 NVE's deltakelse i kraftselskaper m. v.
3.44 Lovsaker o.  1. 	
3.45 Tvistemål 	

3.5 Verne- og velferdsarbeidet 	

3.6 Samarbeidsutvalgene 	

3.7 Elektronisk databehandling 	

3.8 Informagjon og PR 	

4.VASSDRAGSDIREKTORATET . 	

4.2 Vassdragssaker 	 ,

4.21 Ervervs- og reguleringskonsesjoner
•m v 	

4.22 Vassforsynings- og avløpssaker 	
4.23 Konsesj onsavgifter 	
4.25 Tilsyn med vassdragsanlegg 	
4.26 Diverse saker 	

9

11

11
12
14
14
14

15

15

16

16

18

19

19
20
20
20
20

4.53 Statistikk vedrørende utbygd vasskraft 31
4.54 Forskjellig 	 31

4.6 Naturvernsaker 	  31

4.61 Terskler 	 32

4.7 Beskatning av kraftverker  32

5.ELEKTRISITETSDIREKTORATET 34

5.1 Organisasjon 	  35

5.2 Konsesioner 	 35
5.21 Konsesjonerpå elektriskehøyspen-

ningsanlegg 	 35-36
5.22 Ekspropriasj onstillatelser for elektriske

kraftleclninger 	 35
5.23 Konsesjoner på kraftleie 	 35
5.25 Avgift pålagt i kraftleiekonsesjoner og

konsesjoner på elektriske høyspennings-
anlegg 	 37

5.26 Avgift på forbruk av elektrisk energi 	 37

	

5.27 Avgift til garantifond   37
5.28 Konsesjonskraft  ete. 	  37

5.3 Tilsyn, forskrilter m. v  37
5.31 Godkjenninger, meddelelser og avvik i

henhold til Forskrifter for elanlegg . 37



5.32 Stedlig tilsyn 	 37
5.33 Driftsledere, installatører, montører og

reparatører 	 37
5.34 Brannsaker og ulykker 	 37
5.35 Skipsanlegg og mellomspenningsanlegg 38
5.36 Lange spenn 	 38
5.37 Tilsynsavgift 	 38
5.38 Forskrifter 	 38
5.39 Elektrisk materiellkontroll 	 38

5.4  Samordning, prognoser og generell plan-
legging 	  38

5.41 Elforsyningen i 1966 	 38
5.42 Nasjonalbudsjettet og internasjonalt

samarbeid 	 40
5.43 Forskjellige elforsyningsspørsmål . . . 	 40
5.44 Generelle spørsmål om elektrisk energi 40
5.45 Overføringsanlegg, dekningsplaner . . . 40

	

5.5  Statestønadsvirksomheten   41

5.51 Tildelt statsstønad 	 41
5.52 Gjennomføring og kontroll av tiltakene 42
5.54 Utbetaling av stønad og lån av stønads-

midler 	 42

	

5.55 Ubesvarte søknader   42
5.56 Tildeling av stamlinjemidlene 	 43
5.57 Statsstønadsanlegg 	 43

5.6  Alminnelige elektrisitetsforsyningssaker. .  44

5.61 Rasjonalisering av elektrisitetsforsynin-
gen 	 44

5.62 Lån og andre finansieringsspørsmål
vedrørende kraftforsyningen 	 45

5.63 Elverkenes budsjett, regnskap og års-
meldinger 	 46

5.65 Strømtariff -saker 	 48
5.66 Andre saker 	 46

6. STATSKRAFTVERKENE  48

Flere tekniske detaljer og mer uttømmende
opplysninger om Statskraftverkenes virksom-

het finnes i publikasjonen «Hva skjedde ved
Statskraftverkene 1966».

6.1  Organisasion og hjelpefunksionene .  49

6.11 Personale, sysselsetting 	 49
6.12 Budsjettene 	 49
6.13 Skatter 	 49
6.14 Rasjonalisering 	 49
6.15 Innkjøp og transport 	 49

6.2  Kraftproduksion og salg 	  50

6.21 Energiprognoseringen 	 50
6.22 Statskraftverkenes produksjon i MWh 50
6.23 Statskraftverkenes kraftomsetning . . . 51
6.24 Utveksling Norge-Sverige 	 51

6.3  Drift av kraftstasioner og overførings-
anlegg 	  52

8.4  Nyanlegg og større utvidelser satt i drift
1966 	  53

6.5  Anlegg under utførelse 	  53

6.52 Kraftanleggene 	 53
6.53 Overføringsanleggene 	 55

6.6  Planer under forberedelse 	  56

6.61 Kraftanlegg 	 56
6.62 Overføringsanlegg 	 56

OVERSIKT OVER NVE's KRAFT-
VERKER 	 58

OVERSIKT OVER NVE's UNDER-
STASJONER 	 58

REGNSKAPER 	 60-65

NVE's REPRESENTASJON I UT-
VALG, STYRER, RAD, KOMITEER
M. V   66



VIKTIGE TREKK
FRA NVE'S VIRKSOMHET I 1966

Tilgangen på ny maskinkapasitet i landets

kraftverk i 1966 ble ikke større enn på 360000

kilowatt og var dermed mindre enn på lenge. I

år blir tilveksten på vel 800 000 kilowatt, mens

vi for 1968 regner med nye installasjoner på

1 million kilowatt, for i 1969 igjen å falle ned på

ca. 360 000 kilowatt.

Elektrisitetsproduksjonen i 1966 ble også

mindre enn året før og viste en nedgang på

1,3 %. Mens man hadde ventet å komme opp

50 000 millioner kilowattimer ble produksjons-

tallet så vidt lite som ca. 48 400 mill. kWh.

Forholdet har sammenheng med det faktum at

magasinene ble sterkt tappet under kuldeperioden

november—desember 1965, at man begrenset til-

feldige leveranser for bedre å kunne møte etter-

spørselen vinteren 1966167, og at vannforholdene

var mindre gunstige enn i 1965. Mens produk-

sjonsmulighetene altså var redusert, ble heldigvis )

forbruksøkingen bare ca. 3 % mot 9 % året før.

Det ble importert 632 millioner kilowattimer og

eksportert 989 millioner kilowattimer, slik at

nettoeksporten i 1966 ble 357 millioner kilowatt-

timer mot 2164 millioner kilowattimer i 1965.

Det faktum at forbruksøkingen bare ble på

3 % må imidlertid ikke få noen til å tro at

situasjonen er lysere enn vi har trodd når det

gjelder elektrisitetsforsyningen på lengre sikt.

Den gjennomsnittlige øking i forbruket for
perioden 1960-65 var på 8,8 % og ventes å

ligge på gjennomanittlig 7 % i årene fremover.

Som det nå ser ut, vil vi i årene etter 1969

kunne få store vanskeligheter med å holde tritt

med etterspørselen, og det er derfor meget om å

gjøre at det snarest blir startet nye anlegg, satt

i gang ny planlegging og åpnet muligheter for

et utbyggingstempo som står i rimelig forhold til

forbruksbehovet. Den kraftbalanse som N V E har

utarbeidet og som er basert på klarlagt bygge-

program pr. 1. juni 1966, viser et gradvis økende 


underskudd fra 1970 og utover. Skal vi møte den

behovsøking som prognosen for perioden 1966

—69 viser, må vi regne med en gradvis øking

av investeringene innen elsektoren til kr. 1800

millioner i 1969.

Selv om finansieringssituasjonen gjør det

vanskelig å følge opp en slik investeringsramme,

føler jeg det som min plikt å understreke at rasjo-

neringsspøkelset kanskje er nærmere enn vi tror.

Det skal ikke mer til enn et dårlig vannår før

vi får føle på kroppen at vår elektrisitetsforsyning

har faretruende små reserver å gå på.

Året 1966 har på mange måter vært et be-

kymringsfullt år for Norges vassdrags- og elek-

trisitetsvesen med både øyeblikkelige og lang-

siktige problemer på de forskjellige arbeids-

områder. Jeg nevner finansieringen av elektrisi-

tetsutbyggingen, hensynet til bevaring av na-

turen, de økende problemer i forbindelse med

vannforsyning og vannforurensning og spørs-

målet om flomvarsling.

Det må imidlertid være riktig å slå fast at

mange av de saker som ennå er uløste tilhører

sakskomplekser der det mangler prinsipielle

retningslinjer som først kan fastlegges etter be-

handling i de folkevalgte instanser. Når dette er

gjort, vil etaten ha langt bedre muligheter til å

finne tilfredsstillencle løsninger på de enkelte

saker. Jeg ser derfor frem til Stortingets be-

handling av meldingen om Elektrisitetsforsynin-

gen i Norge, Gabrielsenkomiteens innstilling om

fredning mot vassdragsutbygging, og i denne for-

bindelse spørsmålet om regulering av Femunden,

Naturvernrådets innstilling om landsplan for

natur- og nasjonalparker, Karlsrud-komiteens

innstilling om Lov om vannforurensning og

spørsmålet om revidering av konsesjonslovgiv-

ningen.

Mye arbeid ble nedlagt i 1966 for å utarbeide

det materiale som er fremlagt i den utredning



AV GENERALDIREKTØR HALVARD ROALD

som dannet grunnlaget for stortingsmelding nr. 19.
I denne meldingen blir det gjort rede for de ho-

vedproblemer en vil stå overfor i årene som kom-
mer når det gjelder mulighetene for å dekke den

stadige øking i elektrisitetsbehovet. Hovedstyret

har med sin utredning bl. a. ment å gi et nød-

vendig grunnlag for en beslutning om tempoet i
den fortsatte utbygging av våre vannkraft-
ressurser.

Arbeidet med rasjonalisering av elektrisitets-
forsyningen har fortsatt i 1966. Utviklingen er

tilfredsstillende selv om arbeidet fortsatt går
langsomt og det er mange vansker å overvinne.
Vi håper imidlertid gjennom et intimt samarbeid

med elforåyningen i hele landet å kunne øke

takten i dette arbeidet på frivillig grunnlag. Sam-
menslutninger til større og mer bærekraftige
enheter har det også vært nødvendig å gjennom-
føre ved pålegg i forbindelse mei innvilgelse av

statsstønadsmidler, og 80771 et eksempel på dette
kan nevnes at kraftlagene i Lofotenområdet ved
Kongelige resolusjon er pålagt å slutte seg sammen
i et selskap.

Når det gjelder behandlingen av konsesjons-

søknader om bygging av elektriske høyspennings-

anlegg, og spesielt kraftledninger, kan også ho-

vedstyret i større grad komme til å måtte gi

pålegg om anleggenes utførelse for å få dem til
4 passe bedre inn i det totale bilde.

På vannforsyningssektoren har hovedstyret

også vært stilt overfor vanskelige avgjørelser.
Inntil den nye Bygningsloven kan følges opp i

praksis kan det fortsatt bli aktuelt å anbefale

konsesjoner til nye vannforsyningsanlegg 80112 på

lengre sikt vil være lite tilfredsstillende, men

80M er nødvendig for ikke å bremse utviklingen,

og kanskje særlig boligbyggingen, rundt om i de
forskjellige vekstsentra.

Statskraftverkene kan igjen vise et godt drifts-

resultat med et overskudd på ca. 11 mill kroner

mot et budsjettert underskudd på 9 millioner.

Dette resultat er oppnådd til tross for at pro-
duksjonen ble noe mindre enn forrige år. Ve-

sentlige årsaker til den betydelige forskjell mel-

lom budsjett og regnskap er bl. a. den store etter-

spørsel som gjorde det mulig å avsette tilfeldig

kraft til gode priser, og økingen av inntektene
fra over føringsanleggene bl. a. på grunn av at
nettet ble brukt til overføring av importkraft fra

Sverige.

Anleggsdriften har også stort sett vært tilfreds-

stillende, og for Rana-mleggenes vedkommende
har det vært mulig å fremskynde igangsettingen
av første aggregat med 9 måneder, slik at vi nå

regner med drift fra 1. januar 1968. På drifts-

sektoren har rasjonaliseringsbestrebelsene ført til

gode resultater. Planleggingsvirksomheten har
også gått bra, og i løpet av inneværende år vil
planene for Eidfjordanleggene med Vøringsfossen

bli lagt frem.

Selv om vi må være forberedt på store problemer
også i tiden fremover, håper jeg at situasjonen
etter hvert vil endre seg til det bedre, slik at vi
alle kan si 088 fornøyd både med elektrisitets-

forsyning og vannforsyning og med andre for-

hold der N V E har en oppgave å løse.
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2. HOVEDSTYRET og
GENERALDIREKTØREN

Halvard Roald er tilsatt som generaldirektør
for en ny seks-års periode fra 1. juni 1966.
Harry Werner Bjerkebo (tilsatt 4/11-63) er
administrerende direktør og stedfortreder for
generaldirektøren.

Stortingsrepresentant, fisker og småbruker Nils
Jacobsen, Skjervøy (Varamann: driftsbestyrer
Theodor Kinn, Fet).
Bonde, sivilagronom Olav Benum, Namsos.
(Varamann: gårdbruker Erling Vindenes, Nord-
fold).
Bonde Trygve Haugeland, Lyngdal. (Vara-
mann: Bonde Kåre Rekdal, Rekdal i Roms-
dal).
Stortingspresident, direktør Bernt Ingvaldsen,
Drammen (Varamann: gårdbruker Sigurd Lers-
bryggen, Svelvik).
Stortingsrepresentant, redaktør Torstein Sel-
vik, Bergen (Varamann: verksmester Sigurd
Østlien, Raufoss).

Overingeniør Erling Diesen (ved tilsettinger
m. v. i stillinger der det er krevet høyere ut-
dannelse. (Varamann: overing. Sverre Vikanes).
Ved tilsetting m. v. i andre stillinger: Første-
sekretær Roli Røsok (Varamann: instrument-
maker Torbjørn Gran).

Hovedstyret har hatt 16 møter med tilsammen
21 møtedager.

Hovedstyrets reisevirksomhet i 1966 har vært
særlig omfattende med tilsammen 21 reisedager
mot 5 dager i 1965. Formålet har vært
å orientere seg om utviklingen av kraftanlegg
under bygging, om spesielle og generelle pro-
blemer i forbindelse med ny kraftutbygging,
med vassforsyning og forurensning, og å gjen-
nomføre møter med grunneiere og andre inter-
esserte i forbindelse med konsesjonssøknader.
Hovedstyrets befaringer i 1966 var disse:

Gjerdrura 4. juni
Området for det planlagte Gjermå vannverk.
Møte med grunneiere og andre interesserte.

Sørlandet og V estlandet 26. juni-4. juli:
Tonstad kraftverk under utførelse, Siras løp og
dambyggingen ved Roskreppfjorden.Røldal—
Suldalprosjektets områder med Østre vassdrag,
Holmevatn, og Suldal I kraftverk, Røldal I
kraftverk og Valldalen. Ringedalsvatn og Øvre
Tysse. A/S Sør-Norge Aluminiums anlegg på
Husnes. Blåfallianlegget. Mauranger. Grunn-
eiermøte i Norheimsund angående Steindals-
fossen og befaring av denne. Evanger kraftverk,
nedslagsfeltet med Storskredvatn i Teigdalen,
Styreshorji. Vikanleggene.

Nord-Norge 6.-11. september:
Lakselv og Smørfj ord transformatorstasjoner.
Kraftverk og transformatorstasjoner i Hammer-
fest, og Alta transformatorstasjon. Kvænangen
kraftverk og dammen ved Småvatna m. v.
Kåfjorddistriktet. Hopen transformatorstasjon
og Elektrokemisk A/S's fabrikkanlegg i Valljord
i Salten. Langvatn kraftverk med anleggs-
områder, dam Reinsfossen og anleggssenteret
Selfors. Anleggsområdet for Rana kraftverk
med bl. a. kraftverket og Akersvatn..

Vestlandet. 28.-30. september:
Aurlands-prosjektet.

Sørlanclet og V estlandet 31. oktober-1. november:

Møte i Ose med grunneiere og andre interesserte
om regulering av Monsvatn og Hovatn. Møte i
Gudvangen og Voss med grunneiere og andre
interesserte om overføring fra Fresvik- breen.
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3.ADMINISTRASJONS-
DIREKTORATET

3.21 Kontorbygningen

Det har i året vært utført ytterligere by gnings-
messige etterarbeider og inst allasjoner. Således
er det for å oppnå bedre økonomi i oppvarmin-
gen av bygge t installert et sentralt overvåkings-
syst em som styrer ventilasjonsanlegget.

Byggeregn skapet ble avsluttet pr. 31. desem-
ber 1966. D et totale anleggsbudsjett var be-
reg net til kr. 28 250 000, og avregning av ny-
b ygget er foretat t uten overskridelse av dette.

3.22 FellPstjenester

En har i de senere år arbeidet med en for-
bedring av arkivtjenesten. I løpet av året har
en gjort ferdig de deler av en ny arkivnøk kel
som i det vesentlige omfatter etatens a dministra-
tive og forvaltningsmessige saksom råder.

Biblioteket har registrert 1576 utlån og har
anskaffet og katalogisert 425 bøker og andre
publikasjoner.

3 23 Budsjett og regnskap

Budsjett- og regnskapsoversikt er tatt inn på
sidene 60-65.

3.24 Konsesions avgiftsfondet
Til Konsesjonsav giftsfondet går avgifter på-
lagt i konsesjoner på erverv av vassfall, vass-
dragsreguleringer, kraftleier m. v. Bestemmel-
sene om anvendelsen av fondet er fastsatt av
Stortinget. Fra budsjettåret 1967 har Stor-
tinget forhøyet det beløp som Industrideparte-
mentet har fullmakt til å disponere til 1 mil-
lion kroner. (Se regnskap neste side)

2,5 Måravgiftsfondet

Til Måravgiftsfondet betaler Norsk Hydro 2 %
av hvert års kraftleiebeløp for leveringer fra
Mår kraftverk. Fondets inntekter skal under
forbehold av Stortingets samtykke nyttes til
forskning for å fremme bruken av elektrisk
strøm og for å skaffe hensiktsmessige appa-
rater ved bruken. (Se neste side)

I årsmeldingen for 1965 ble det oppgitt at
etaten beskjeftiget 1171 funksjonærer og 2788
arbeidere.

De korresponderende tall ligger i år på hen-
holdsvis 1199 og 2643 og fordeler seg slik:

Funksjonærer:




Hovedkontoret 	 486




Elektrisitetstilsynet 	 34




Forbygningsanlegg 	 14




Statens kraftverker 	 325




Statens kraftanlegg 	 340 1199

Arbeidere:




Statens kraftverker 	 235




Forbygningsanlegg 	 175




Statens kraftanlegg 	 2233 2643
Ialt 	




3837

Som i tidligere år har det i løpet av 1966 fore-
gått visse svingninger i arbeidsstyrken. Dette
gjelder i særlig grad ved forbygningsanleggene
hvor behovet for arbeidskraft viser store va-
riasjoner etter årstid. I noen grad gjelder dette
også for kraftanleggenes vedkommende.

Slike sesongmessige variasjoner berører i
første rekke timelønte arbeidere.

De tall som er oppgitt ovenfor må derfor
sees som et gjennomsnitt for året.

I 1966 har 2 funksjonærer avgått ved døden,
6 er fratrådt ved oppnådd aldersgrense og 70
er sluttet av andre årsaker.

I løpet av året er det tiltrådt 106 nye funksjo-
nærer.

Hovedstyret har under sine møter behandlet
ialt 256 personalsaker.

Det har i forbindelse med tariffrevisjonen
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Måravgiftsfondet
Fondets størrelse pr. 31. desember 1965 	
Inntekter i 1966 	
Utgifter i 1966. (Tilskott til elektrisitetsforsyningens forskningsinstitutt)
Fondets størrelse pr. 31. desember 1966 	

Konsesjonsavgiftsfondet
Fondets størrelse pr. 31. desember 1965 	

Inntekter i  1966:

kr. 82 453,66
„ 90 000,00

kr. 510 187,81

„7 546,34
kr. 502 641,47

kx. 19 075 079,95

Avgifter 	 kr. 5 098 604,80




Renter 	 „947 036,51 kr. 6 045 641,31




kr. 25 120 721,26

Utgitter  i 1966:




Refusjon for NVE's administrasjon 	 kr.78 960,00




Tilskott iflg. St.vedtak 	 ,,1 686 800,00




Tilskott gitt av Industridepartementets rådighetsbeløp 	 „723 634,00




Aursundreguleringen m. v. 	 „192 592,03 „2 681 986,03
Fondets størrelse pr. 31. desember 1966 	




kr. 22 438 735,23

Fondet var anbrakt slik:





Innestående i Statskassen 	 kr.7 877 256,74
Statsobligasjoner 	 ft 1 304 400,00
Landkredittforeningsobligasjoner . . ff 41 500,00
Kommuneforetaksobligasjoner . . . 	 PP 1 000 000,00

Lån til:





SAS 	 2 918 178,49
Nord-Rana kommune 
 16 000,00
Norsk Koksverk 	 5 000 000,00

Forskott på Konsesjonsavgifter:




Bardu kommune (Statskraftverkene) kr. 645 400,00
Røyrvik Pf-,,- ff 270 000,00
Vinje ff-gp- PP 9 000,00
Sirdal 9 9-,,- 1 500 000,00
Nesset911-yy- P 200 000,00
Rana9 9--yy- P, 1 000 000,00
Ilemnes PP -----ff"---- ft 500 000,00
Lierne PP Pf 120 000,00
Lierne




19 000,00
Røyrvik r-




18 000,00




kr. 22 438 735,23

Elektrisitetsforsyningens forskningsinstitutt som har sitt
laboratorium i Trondheim gjennomfører en rekke forsk-
nings- og utredningsarbeider på elektrisitetsforsyningenø
omrdde. Instituttet får økonomisk støtte fra Konsesjons-
avgiftsfondet. Bildet viser spenningsprøve på 300 kV

strekkjede. I hjørnet EP I's 600 kV transformator.

For budsjettåret 1967 har Stortinget bevilget til-
skott fra fondet på til sammen kr. 1 320 000 til Elek-
trisitetsforsyningens Forskningsinstitutt, Vassdrags-
og havnelaboratoriet og Kraftforsyningens Sivilfor-
svarsnemnd. Det er dessuten ved Stortingsvedtak be-
vilget kr. 914 000 til Norges deltakelse i Den inter-
nasjonale hydrologiske dekade.

Industridepartementet har av sitt rådighetsbeløp
på kr. 750 000 for 1966 innvilget følgende tilskott:

Overskridelse av rådighetsbeløpet for





1965 	 kr. 41 365,75
De arkeologisle museers registrerings-

tjeneste 	 ff 4 000,00
Rådet for teknisk terminologi. Ordbok

for dambygging 	 P, 1 000,00
Norges landbruksvitenskapelige forsk-

ningsråd. Klimaundersøkelser i for-
bindelse med vassdragsreguleringer i





Øvre Glomdal og Rendal 	 PP 22 469,00
Norges avdeling av Den internasjonale

komité for store dammer (IOOLD) . .




3 000,00
Vassdrags- og havnelaboratoriet. Fall-

tapundersøkelser 	




40 000,00
Tilskott til møte i International Current





Meter Group (ICMG) 	 11,, 5 000,00
Landbrukshøgskolen.Instituttfor

dendrologi og planteskuledrift. Prak-
tiske naturvernundersøkelser 	




35 000,00
NVE. Utarbeiding av programmer for

elektronisk databehandling av hydro-
logisk datamateriale  




60 000,00
Vassdrags- og havnelaboratoriet. Is-

undersøkelser 	




25 000,00
Landbrukets film- og billedkontor. Film

om utnyttelse  av  våre fjellvidder .




10 000,00
Norges Landbruksvitenskapelige forsk-

mngsråd.Klimaundersøkelser ved





Sun.dsbarmvann 	 119 17 000,00
Landbruksdepartementet. Ferskvanns-

fiskeformål 	




250 000,00
Kirke- og undervisningsdepartementet..





Kraftstasj onsbetjeningskurs 	




51 940,00
Norske Elektrisitetsverkers Forening.





Fagprøver. 	




40 000,00
Teknisk ukeblad. Norske kraftverk II . PP 50 000,00
Utvalget for snøforsknin.g 	 tf 25 000,00
Det offentlige isutvalg 	




25 000,00
Vassdragsvesenet. Is- og breundersøkel-

ser 	 ,P 40 000,00
Norges landbrukshøgskole. Grunnvass-

undersøkelser 	




2 000,00
Sertifiseringskomiteen. Tilskott 	 ,t 2 225,00
I alt 	 kr. 749 999,75
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for de timelønte arbeidstakere vært ført for-
handlinger om ny avtale for såvel anleggs-
arbeiderne som for de timelønte ved driften
av statens kraft- og overføringsanlegg og ved
forbygningsavdelingens anleggsdrift. Nye av-
taler er godkjent og satt i verk.

Forhandlingene om overføring av en del av
driftens arbeidere til faste stillinger er sluttført
og 82 timelønte arbeidere er nå tilsatt i faste
regulativfestede stillinger, hvorav de faste i
fagarbeidergruppen.

Det har også utenom den generelle tariff-
revisjon vært ført en rekke forhandlinger med
arbeidstakernes organisasjoner vedrørende
lønns- og arbeidsvilkår for såvel tjenestemenn
som for timelønte arbeidere i etaten.

Mangelen på kvalifisert arbeidskraft – sær-
lig innenfor den tekniske sektor – har også i
1966 vært følbar. En del tekniker- og ingeniør-
stillinger har vært lyst ledig flere ganger uten
at en har fått dem besatt.

Også i 1966 har NVE som et ledd i etter-
opplæringen hatt en rekke tjenestemenn og ar-
beidere som deltakere ved aktuelle kurser, kon-
feranser m. v.

3.4 JURIDISKE SAKER

Sira–Kvinavamdragene
Da det ikke har lykkes å oppnå enighet om

oppgjøret for statens overtakelse av fall-
andeler i Sira–Kvinavassdragene, er Stav-
anger kommune og staten blitt enige om å
henskyte oppgjøret til avgjørelse ved voldgift.
Voldgiftsskjønn er avsagt, men voldgiftsover-
skjønn er begjært. Tilsvarende oppgjør med de
øvrige interessenter som har avgitt fallandeler
til staten, utstår i påvente av avgjørelsen.

Tjodanva88draget
Spørsmålet om hva Stavanger kommune skal

betale staten for rettighetene i Tjodanvassdra-
get, er brakt inn for samme voldgiftsskjønn som
nevnt under Sira–Kvinavassdragene.

Folgefonn-va8sdragene
I 1966 er foretatt en del foreløpig avsluttende

målinger og kartlegginger av eiendomsgrenser
m. v. Forhandlinger om kjøp av endel av fall-
rettene fortsetter.

Eidfjord-va88dragene
I 1966 er foretatt målinger og nivellementer

med kartlegging av eiendomsforhold m. v. i
vassdrag som antas å ville bli berørt ved de ut-
bygginger av vassdragene i området Eidfjord-
Osa som er under planlegging.

Osavamdragene

Spørsmålet om salg av bygninger og grunn-
arealer er stillet i bero inntil det er nærmere
klarlagt om, og i tilfelle i hvilken utstrekning
det blir behov for disse ved en mulig utbygging
av Eidfjord-vassdragene.

Jostedal8- og Mørlerickvamdragene

Skjønn over verdien av de fallretter NVE har
kjøpt i disse vassdrag, ble avhjemlet 29. oktober
198.

Glomma 8tat8regulering av Aur8unden
Det er foretatt minnelig erstatningsoppgjør

med grunneiere i Stor-Elvdal for skader for-
årsaket ved isganger i 1963/64 og 1964/65 for
så vidt skadene antas å være blitt større enn
de ville vært uten Aursundreguleringen.

Det er fremsatt krav fra grunneierne i Tolga-
Os og i Vingelen om avholdelse av nytt skjønn
til fastsettelse av ytterligere erstatninger. Det
er oppnådd enighet om at skjønnet i tilfelle
begjæres og føres i brukseierforeningens regi.

Det er mottatt et tilbud fra Glommens og
Laagens Brukseierforening om at foreningen
vil være villig til å forhandle om helt å overta
ansvaret for reguleringen av Aursunden på
nærmere angitte vilkår.

Kveenang8va88dragene
Utkast til kontrakt om bortleie til A/S

Kvænangen Kraftlag av fallretter i ‘Kvænangs-
elvene m. v. er utarbeidet og sendt Direktoratet
for statens skoger.

alersnaretten på betaring i Igira—Ifeina-vamdrapne.
Her ved et gammelt dipefali i Lioadit.
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Isboring sommeren, 1966 på Tunsbergdalsbreen som er en utløper fra Jostedalsbreen. Registrering av breoverflatene
avsmeltning gir grunnlag for å beregne de vassmengder som breen binder eller avgir de enkelte år. N V E har ervervet

fallrettighetene i Jostedals- og Mørkridsvamdragene og skjønn ble avhjemkt i 1966.

Skjåkfallene (Øvre Otta)
Forhandlingene om Statenk; erverv av fallret-

tene i Øvre Otta med sideelver har fortsatt. I feb-
ruar 1967 ble det bestemt at staten ikke kom-
mer til å overta fallene.

Ulla—Førrevassdragene
Ryfylke herredsrett avsa i juni 1966 dom

vedrørende omfang og innhold av de demnings-
rettigheter som staten tidligere har ervervet.
Staten fikk i alt vesentlig medhold. Motparten
har anket dommen til lagmannsretten.

3.42 Kraftanleggene rn. v.

Nore-verkene
Skjønnet vedkommende overføringene av

Økta, Borgåi og Smådøla avviklet det ve-
sentlige av befaringene i 1966. Sluttavtaler om
erstatningsoppgjør i anledning bruksrettigheter,
tap, skader og ulemper vedkommende om-
bygging av Tunhovddammen ble for det alt
vesentlige ordnet i 1966.

Tokke-anleggene
Høyesterettssaken etter overskjønn av 29.

april 1965 om fallrettene ventes pådømt i 1967.
Overskjønn for dreneringsskader ved tun-

nelen Hyljelihyl-Venemo ble avhjemlet 4. mars
1966. Samme dag ble også avhjemlet overskjønn
for reguleringen av Botnedalsvatn.

Underskjønnsretten for Tokke-reguleringene
har i 1966 vært i virksomhet i 10 år. I løpet av
året er avhjemlet følgende underskjønn:

For anleggssteder Bitdalen og Vådalen 31.
mars 1966.

For anleggssted.er Tokke 5 og 6 samt re-
guleringen av Børtevatn 22. april 1966.

For fallene i Rukkeåi og Dalåi m. v. samt for
den alminnelige fløtning i de samme vassdrag
26. april og 10. juni 1966.

Etappe II. Vestvannene (delskjønn), 28. ok-
tober 1966.

Det er begjært overskjønn for en flerhet av
takstnumrene og overskjønnsretten har i 1966
foretatt befaringer av det vesentligste.

Aura-anleggene
„Takrenne"-prosjektet

Overskjønn vedkommende overføringen av
Leipåna, Breimega og Høvla til Aursjøen ble
fortsatt i 1966 og ventes avhjemlet i 1967.

Aursjø-reguleringen
Skjønn til avgjørelse av spørsmålet om Aur-

sjøreguleringen m. v. fører til reduksjon av
jaktutbyttet i Lesja høyfjell, ble fortsatt i 1966.

Svorka kraftanlegg
Overskjønn vedkommende Svorka—Lille

Bævravassdragene m. v. ble fortsatt i 1966.
Forhandlinger pågår om ikke tidligere er-
vervede fallretter i Svorka.

Trollheim kraftanlegg
Skjønn vedkommende regulering og ut-

bygging av Folla—Vindølavassdragene m. v.
ble fortsatt i 1966.
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Rana-anleggene
Remsdga kraftanlegg

Skjønn er påstevnet til fastsettelse av er-
statninger for mulige tap, skader og ulemper
ved økte isvansker i Sørfjorden som følge av
Røssåga-reguleringen m. v. Skjønnet ble in-
kaminert i begynnelsen av november med på-
følgende befaringer. Vinterbefaringen vil bli
foretatt i begynnelsen av mars 1967.

BjerkalPlura m. v.
Overskjønn vedkommende erstatninger for

flytting av hytter og naust i området ved Store-
og Lille Kalvatn ble avhjemlet 31. mars 1966.

Underskjønn vedkommende reguleringen av
Dalselv ble avhjemlet 13. august 1966. For å
unngå .å slippe fløtningsvatn ble det inngått
avtale med de interesserte parter om bygging
av skogsbilveg i Dalselv. Det er begjært over-
skjønn for de fleste takstnumre.

For regulering av Gressvatn, ble for de svenske
interesser avsagt dom 18. januar 1966 ved Nedre
Norrbygdens vattendomstol.

Når det gjelder spørsmålet om mineral-
forekomster er dommen av Tiirna kommune
påanket til vattenöverdomstolen.

Underskjønn vedkommende regulering av
Plura ble inkaminert 9. august 1966 med på-
følgende befaringer. Sluttprosedyre vil bli holdt
i slutten av juni 1967, og skjønn ventes av-
hjemlet høsten 1967.

Underskjønn vedkommende anleggsveg og
20 kV-kraftledning i Pluradalen ble avhjemlet

august 1966. Overskjønn er begjært av
grunneierne.

Underskjønn vedkommende reinsamenes krav
ble inkaminert 1. november 1966. Bl. a. av
hensyn til de sakkyndiges undersøkelser, vil
befaringer m. v. først bli foretatt i 1968.

Vefsna-overføringen
Underskjønn (5. sesjon) vedkommende fall-

retter og fiske i Vefsnavassdraget i anledning
overføring av vatn til Røssvatn ble avhjemlet

mai 1966.
Overskjønn er begjært for de fleste takst-

numre.

Langvatn kraftanlegg
Underskjønnet vedkommende ovennevnte

fallrettigheter og fiske i Ranaelv nedenfor
Reinfossdammen ble avhjemlet 3. mars 1966.

Overskjønn er begjært for en rekke takst-
numre. Det er inngått minnelig avtale med
Rana Fellesfløtningsforening om erstatning for
vanskeliggjort fløtning i Ranaelv nedenfor
Reinfossdammen.

Voldgiftsskjønn over ovennevnte erstatninger
for flytting av hytter m. v. i forbindelse med 


bygging av tiltaksveg på nordsiden av Langvatn
ble avhjemlet 3. november 1966.

Innset-anleggene
Overskjønn vedkommende tap, skader og

ulemper ved økte isvansker i Mqlangsfjorden
p.g.a. reguleringen av Altevatn ble inkaminert
14. februar 1966 med påfølgende befaringer.

Ytterligere befaringer m. v. ble foretatt i
slutten av juni måned. Sluttprosedyre vil bli
holdt i januar 1967.

Det er innledet forhandlinger med en del
grunneiere om oppgjør i minnelighet av erstat-
ninger for grunn og rettigheter i samband med
byggingen av Straumsnes kraftverk, samt fall-
retter i Straumslitverrelv og Dividalselva.

Vikfalli
Reguleringsskjønn ble påstevnet i begyn-

nelsen av juli 1966. Skjønn vedkommende re-
gulering av Skjelingavatn, Åkrbotnvatn og
Muravatn ble inkaminert 26. september 1966
med påfølgende befaringer.

Langerak kraftverk
Kraftverket er overdratt til det interkom-

munale kraftselskap Aust-Agder kraftverk med
skjøte datert 12. oktober 1966.

Andre vassdrag
En har kjøpt aksjene i A/S Nordlige Sports-

selskap, i den hensikt å oppløse selskapet og
overføre til staten dets eiendommer, som om-
fatter vestre halvpart av Laksforsen i Vefsna,
en elvestrekning ovenfor og nedenfor fossen,
og en sportsvilla på leiet grunn ved elva.

Sraftlinjer og transformatorstujoner
Med sikte på erverv av grunn og rettigheter

for bygging av NVE's fjernledninger, trans-
formatorstasjoner og understasjoner er i 1966
holdt følgende skjønn:

Linje

Underskjønn:

kV
Avhjemlet/

ventes
avhjemlet

Blåfalli/Dale 	 275




1967
Brandhol/Grytten/Giskemo

(etappe I Giskemo/Grytten) 132 12/4 1966
Brandhol/Grytten/Giskemo

(etappe II Grytten/Brandhol) . . 	 132




1967
Førre/Sauda/Blåfalli (etappe II





Førre/Sauda) 
 275 21/2 1966
Nore/Sylling/Hamang 
 275




1967
Røldal/Tysse 
 275




1967
Straumsmo/Kvandal/Narvik 	 132 15/7 1966
Overskjønn:





Førre/Sauda/Blåfalli (etappe I





Blåfalli/Sauda) 	 275 21/3 1966
Førre/Sauda/Blåfalli (etappe II,
Førre/Sauda) 
 275




1967
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NVE's dePakelse i kraftselskaper m. v.

Staten v/NITE deltar i følgende kraftselskaper
og andre sammenslutninger:

illørkfoss—Solbergfoss
Kraftverkene i Øvre Namsen (KØN)
Svorkafalk
Vikfalli
Røkkl—Suldal Kraft AIS
Sira—Kvina Kraftselskap
A IL Settefisk
A S Settefiskanlegget Lundamo
Foreningen til Bcegnavassdragets Regulering

De nå vedtatte planer for Vikfalli-utbyggin-
gen omfatter betydelig større regulering og ut-
bygging enn opprinnelig forutsatt i samarbeids-
kontrakten mellom staten v/NVE og L/L
Sognekraft. I denne forbindelse har det vært
ført forhandlinger med kraftlaget om det nye
forholdet mellom NVE's og L/L Sognekrafts
ideelle andeler i fellesskapet. Videre har det
fortsatt vært ført forhandlinger med Sogn og
Fjordane fylke om eventuell deltakelse i den
utvidede utbygging.

3.44 Lovsaker o. 1.
Det er avgitt uttalelse angående utkastet til

lov om vassforurensing.
Av øvrige lovsaker skal nevnes uttalelse til

departementet angående et forslag om å endre
skattelovene med sikte på å utvide kom-
munenes adgang til å gi tilsagn om skatte-
fritakelse.

Arbeidet med den lovtekniske revisjon av
elektrisitetsforskriftene fortsetter.

15 Tvistemål
Arbeidsrettssaker

Det er ført 3 arbeidsrettssaker.
En gjaldt spørsmålet om sjåførene ved Tokke

kraftanlegg hadde krav på godtgjørelse etter
reiseregulativet på visse, nærmere angitte
reiser. Saken ble forlikt.

En annen gjaldt lovligheten av en av-
skjedigelse. Også denne saken ble forlikt.

Den tredje av sakene er pådømt og hadde
tilknytning til den gjennomførte reduksjon av
arbeidstiden og gjaldt avregningsfaktoren for
visse grupper av arbeidere som får sin lønn be-
regnet etter en tariffbestemt prosentdel av
tunnelarbeidernes akkordfortjeneste.

By- og herredsrettssaker.
NVE har vært part i to pådømte saker,

nemlig en kollisjonssak og en sak anlagt av en
tidligere tjenestemann som påsto at han frem-
deles er å anse som tilsatt i NVE, og som krevet
erstatning.
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NVE er videre part i fem saker som står for
retten.

En av disse saker gjelder krav om erstatning
p. g. a. angivelig tilsidesettelse av overenskom-
stens ansiennitetsbestemmelser. En annen gjel-
der krav om erstatning p. g. a. utrasninger som
angivelig skal skyldes en overføringslinje. En
tredje gjelder krav om erstatning og avsavns-
godtgjørelse i forbindelse med en kollisjon mel-
lom en lastebil og en renskebukk. Den fjerde
gjelder krav om erstatning for skader som ble
påf ørt en av etatens biler som var innsatt til
reparasjon på et verksted. Den femte gjelder
fallrettigheter i Jostedalsvassdraget.

Vernearbeidet spesielt ved anlegg er ved å
komme i fastere organisasjonsmessige former,
og arbeidet er intensivert i 1966. Det er i årets
løp arrangert kurs for verneombud og verne-
ledere, og vi har også begynt å bruke film i
undervisningen i vernearbeid. Vi har dessverre
ikke unngått ulykker og 5 av dem hadde
dødelig utgang. De fleste ulykker har hatt
sammenheng med ras og vanskelige fjell i for-
bindelse med tunneldriften.

Velferdsarbeidet i etaten har vært drevet i
samarbeid med personalforeninger og velferds-
utvalg. Det er støttet opp om mange tiltak av
velferdsmessig karakter, og økonomisk støtte
er gitt til bedriftsidretten ved anleggene, kraft-
verkene og hovedkontoret. Det har vært arran-
gert kontakt- og informasjonsmøter for ansatte
og deres pårørende.

Det er innkjøpt noen 16 mm filmfremvisere
til bruk ved anlegg og verker i verne- og vel-
ferdsøyemed, og det er lagt grunnlag for en
mer fast organisert filmtjeneste i etaten. Inn-
kjøpene av aktuell kunst til felles oppholds-
rom i brakkene ved kraftanleggene har fort-
satt.

Helsetjenesten i etaten er blitt utviklet
videre, og det er mulig nå for alle ansatte å
bli undersøkt minst en gang hvert år. Som et
ledd i arbeidet med å motvirke yrkessykdom-
mer er det ved et kontor, som en prøveordning
innført daglig gymnastikkprogram i arbeids-
tiden.

,

Kraftanleggene

Ved NVE's kraftanlegg har det vært et
hovedsamarbeidsutvalg og 6 samarbeidsutvalg.
Hovedsamarbeidsutvalget ved kraftanleggene
har holdt 4 møter, hvorav 1 i forbindelse med
befaringen av Rana-anleggene. Av saker som
er behandlet nevnes bortsetting av arbeid til 


private entreprenører, effektivisering av an-
leggsdriften, investeringsbudsjettet, planer for
videre kraftutbygging, opplæring og etterut-
dannelse av oppsynsmenn, bruk av personlig
verneutstyr, bedriftslegeordning, velferdsarbeid
og opplæring av medlemmer av samarbeids-
utvalg.

Kraftverkene

Ved krets begynnelse var det ved NVE's
kraftverker et hovedsamarbeidsutvalg og 5
samarbeidsutvalg. I juni 1966 ble det imidler-
tid opprettet samarbeidsutvalg ved Innset-
verkene, slik at tallet på samarbeidsutvalg nå
er øket til 6. Hovedsamarbeidsutvalget ved
driften av kraftverkene har holdt 4 møter,
hvorav ett i forbindelse med befaring av Alta
transformatorstasjon og Innsetverkene.

Av saker som er behandlet nevnes budsjettet
for 1967, rasjonalisering av kraftverksdriften,
modernisering og ombygging av eldre kraft-
verker, opplæringsordning og krav til minste-
utdannelse ved nytilsetting, samordning av
kraftverksdriften ved fjernstyring av flere
verker og vedlikehold av mange kraftverker
innenfor et større geografisk område. Videre er
behandlet samarbeidsavtalen, opplæring av
medlemmer av samarbeidsutvalg, retningslinjer
for leie og vedlikehold av Statskraftverkenes
boliger, anskaffelse av utstyr til tjenesteboliger,
bedriftslegeordningen, velferdstiltak m. v.

Forslagsordningene ved anlegg og verker

Samarbeidsutvalgene ved anlegg og drift
har i løpet av året mottatt 20 forslag ved-
rørende forbedring av det driftstekniske utstyr.
16 av fors1agene b1e premiert og 4 er ennå ikke
ferdigbehandlet. Høyeste premie var på kr.
1000.

Sentraladministrasjonen

Samarbeidsutvalget ved sentraladministra-
sjonen i NVE har hatt 2 møter. Av saker som
er behandlet nevnes her etatens budsjett for
1967, tjenestemennenes tilsettingsforhold i
etaten, arbeidsreglement for tjenestemennene,
kunngjøringsmåten for ledige stillinger og
funksjonstiden for medlemmer av samarbeids-
utvalgene.

Landslconferanse

NVE arrangerte i dagene 21. og 22. april
1966 en landskonferanse i Oslo for medlem-
mer av alle etatens samarbeidsutvalg. Hensik-
ten med konferansen var å gi alle medlemmer
bedre informasjon om etatens organisasjon,
planer og mål, samtidig som en ønsket å styrke
og aktivisere samarbeidsutvalgenes medlemmer
for de rasjonaliserings- og effektiviseringstiltak
som er nødvendige for en videreutvikling av
etatens virksomhet.
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Økningen i EDE-virksomheten har fortsatt i
1966. Leiekontrakten for GIER-anlegget er ut-
videt til 7 timer kjøretid pr. dag, men det har
vært behov for ytterligere kjøretid i enkelte
perioder. Gjennomsnittlig kjøretid pr. virkedag
var således 81/2 time i 4. kvartal. For å frigjøre
kjøretid på GIER har en del tidkrevende tek-
niske beregninger blitt lagt til Kjeller-regne-
anlegget, og vårt kjøretidsforbruk på dette an-
legget var 47 timer i 1966. Dessuten utføres en
del kjøringer på UNIVAC 1107 ved Norsk
Regnesentral.

Det er utarbeidet et programsystem for kor-
rigering av vassføringsdata for isoppstuving, og
en foreløpig versjon av programmet er prøve-
kjørt med tilfredsstillende resultat.

De viktigste anvendelser av EDB for tekniske
oppgaver har vært: Prosjektering, drift og lang-
tidsplanlegging av vasskraftsystemer, elektro-
tekniske beregninger og mekaniske beregninger
av luftledninger.

I 1966 er en del bokholderirutiner ved hoved-
kontoret og for Tokke-anleggene lagt til GIER-
anlegget. Etterbehandling av lønnsdata fort-
setter på service-basis ved annet anlegg.

Generelt
Informasjonskonsulentstillingen ble besatt

1. februar. Arbeidet har konsentrert seg om å
etablere og å koordinere etatens generelle in
formasjons- og PR-virksomhet, samt å utføre
de mange forskjelligartede oppgaver som na-
turlig faller på et PR-organ.

Kontakten med pressen m. v.
Presse, radio og fjernsyn synes å legge be-

tydelig vekt på å bringe stoff fra etatens virke-
felt, og i arbeidet for å skape et godt og tillits-
fullt forhold til massemedia er rask og fyldest-
gjørende informasjonsservice av vesentlig be-
tydning. Som oftest vil det være riktig at pres-
sen får direkte kontakt med den som best kan
uttale seg i det enkelte

Det har i løpet av året vært laget en del stoff
til norske og utenlandske media, utsendt presse-
meldinger både av generell karakter og på
vegne av de enkelte direktorater, og skaffet
tilveie billedstoff.

Publikasjoner
NVE's årsmelding for 1965 ble lagt opp etter

nye retningslinjer og kunne sendes ut i juni
måned.

Av fellespublikasjoner forøvrig kan nevnes
folderen „Arbeidsplass for sivilingeniører og
ingeniører" som ble distribuert til elevene ved
Norges tekniske høyskole og de tekniske skoler.

Nytt av året var også den lille brosjyren „Ny
i NVE" som er laget for å gi nyansatte ved
hovedkontoret de viktigste praktiske opplys-
ninger i forbindelse med arbeidsplassen.

Forøvrig har en bistått direktoratene med
enkelte spesialpublikasjoner.

„Fossekallen"
NVE's meddelelsesblad „Fossekallen" har

som tidligere år kommet med 4 nummer. Det
er fortsatt et bladstyre som gir retningslinjer
for driften, mens en av etatens tjenestemenn
er engasjert som redaktør i bistilling

NVE har fast kjøretid bl. a. pd EDB-anlegget som har
sine lokaler i administrasjonsbygget.

16



á



-

V 121 175

Vassdragsdirektoratet
Direktør

Hans Sperscad

Vassdragsavd. Forbygningsavd. Hydrologisk avd.
Fagsjef Fagsjef Fagsjef

I-Ijelm-Hansen B. Andersen J. Otnes

Sekretariat
Kontorsjef
A. Hovland

Avd.forvasskraft-



undersøkelser
Fagsjef

E. H.Wessel

Konsesjons-



kontoret
Overingenlør

Gudal

-

VF 


Hovedkontor
Ledes av
fagsjefen

VN 2

Landskapsplele
Landskaps-



arkitekt
K. Hillestad

Overflatehydr.
kontor«

Overingenlør
I. Hagen

Grunndammer
Iskontoret

Overingenlør
E. Kanavin

VVV 6

Vatn- og avløps-



kontoret
Overingenlør
0. S. Nedenes

TIlsynskontoret
Overingeniør

Sundt

Grunnvass-



kontoret
Statshydrolog

Ø. Aars

Brekontoret
Statshyd rolog

G. østrem

Østlandsktr. Oslo Vestlandsktr. Trøndelagsktr. Nord-Norgektr.
overingeniørene Førde Trondheim Narvik

J. H. Haga Overingeniør Overingenlør Overingenlør
O.J. Strømmen E. Bjørbæk 0. Krogstad H. Haanes



4.21 Ervervs- og reguleringskonsesjoner ni. v.

Følgende søknader om konsesjon etter ervervs-



og vassdragsreguleringslovene er ekspedert til
Industridepartementet med uttalelse:

AIS Saudefaldene.  Reguleringer og overføringer
av felter i Moringdalen, Austrheimdalen og
Herheimsdalen til Slettedalsvatn m. v.

AIS Kvcenangen Kraftverk. Ytterligere regule-
ring av Abbujåkka m. v.

Sogn og Fjordane fylke.  Regulering av Åskåra-
vassdraget m. v.

LIL Sunnhordland Kraftiag.  Ytterligere erverv
og regulering av Blådalsvassdraget m. v.

Christiania Spigerverk.  Regulering og overføring
av Vatn 11 (Langevatn) i Bremanger.

Elektrokemisk AIS.  Erverv og regulering av
Fagerbakkvassdraget (Siso) i Sørfold m. v.

Selbu kommunale elektrisitetsverk.  Overføring av
Nåla til Sørungen.

Reldal-Suldal Kraft AIS.  Planendring og til-
leggsregulering i østre vassdrag.

Kraftlaget Opplandskraft.  Delvis overføring av
Glomma til Rendalen — planendring.

Sør-Trøndelag Elektrisitetsverk.  Ytterligere over-
føringer i Lundesokna m. v.

VASSDRAGS
DIREKTORATET

Christiania Spigerverk.  Midlertidig overføring
av Litle Snønykjevatn til Svelgen.

Drangedal kommunale elektrisitetsverk. Regule-
ring av Suvdølavassdraget. Planendring.

Mesna Kraftsel8kap. Delvis overføring av Asta
til Mesna.

LIL Sognekraft.  Ytterligere reguleringer og over-
føringer i Arnafjordvassdraget m. v.

Etter vassdragsloven av 15. mars 1940 er
følgende søknader behandlet og ekspedert til
Industridepartementet:

Sogn og Fjordane fylke.  Ekspropriasjon av ret-
tigheter for utbygging av Åskåravassdraget.

Selbu kommunale elektrisitetsverk.  Ekspropria-
sjon av rettigheter for bygging av Julskaret
kraftverk.

Tafjord Kraft8elskap. Ytterligere ekspropriasjon
i forbindelse med utbygging av Tafjord IV.

Glomma Fellesfløtingsforening.  Ekspropriasjon
av grunn og rettigheter for anlegg av utslags-
plass i Akersvika, Mjøsa.

Oslo Lysverker.  Ekspropriasjon av grunn til
steintipp ved Uste-Nes-utbyggingen.

Fellesanlegget Kykkelsrud-Fossumf088.  Ekspro-
priasjon av rettigheter i forbindelse med ytter-
ligere oppdemming.

AIS Ardal og Sunndal Verk.  Ekspropriasjon for
anlegg av klarebasseng ved Fortun kraftanlegg.

Statskraftverkene.  Ekspropriasjon av grunn og
rettigheter for utbygging av Rana kraftverk.

Som i tidligere år er det behandlet en rekke
andre saker som f. eks. saker om fristforlengelse
eller fornyelse av konsesjon, om endring av
konsesjonsvilkår eller manøvreringsreglement,
om tillatelse til å sette i verk inngrep før skjønn
er holdt (oreigningslovens § 25) m. v.
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Den sterke ekspansjon de senere år i bolig-
bygging og industrireising rundt om i landet
har bevirket at vassforsynings- og kloakk-
forholdene etter hvert må vies stadig større
oppmerksomhet. Særlig på Østlandet er pro-
blemene blitt mangeartede og store.

Det blir mer og mer nødvendig at vass-
forsynings- og kloakkspørsmålene sees i sam-
menheng og søkes løst samlet for et større om-
råde eIler en region. Den nye bygningsloven som
trådte i kraft 1. januar 1966 inneholder bestem-
melser om general- og regionplanlegging hvori
innbefattes også planer for løsning av vatn- og
kloakkspørsmålene. Oppbyggingen av de nød-
vendige planleggende råd og etater er igang
rundt om i landet, men utarbeidelsen av kon-
krete planer vil ventelig ennå ta noen tid.

Inntil nevnte planer foreligger vil vassdrags-
myndighetene for de fleste sakers vedkom-
mende fortsatt måtte foreta sin saksbehandling
og avgjørelse basert på midlertidige tiltak og
„straksløsninger" som best mulig søkes til-
passet prognoser og fremtidige planer.

Vassdragsmyndighetene har i så måte et
utstrakt samarbeid med departementer, etater
og institusjoner som arbeider med vatn- og
kloakkspørsmål for å oppnå en best mulig
samordning av det administrative arbeid innen
nevnte saksområde.

4.221 Vaaa/orsyning
Det er i 1966 ferdigbehandlet og ekspedert

til Industridepartementet 26 søknader etter
vassdragslovens §§ 17 og 18 om ekspropria-
sjonstillatelse vedrørende nødvendige vatn- og
grunnrettigheter for anlegg av vassverk m. v.
og om pålegg av servitutter.

4.222 Avløpssaker, vetssdragslorurensing
Det er siste år ferdigbehandlet og ekspedert

til Industridepartementet 44 søknader om til-
latelse til utslipp av forurenset avløpsvatn fra
boliger, industribedrifter m. v. etter vass-
dragslovens § 49.

Blant disse søknader er det flere større saker
som hver omfatter utslipp fra flere tusen men-
nesker. Herav kan f. eks. nevnes Trondheim
kommunes utslipp i Nidelva med sidevassdrag
(ca. 70000 mennesker). I og med den sterke
utvikling med hensyn til stadig økende for-
urensingsmengde fra boligkloakk og industri-
avløpsvatn, er det etter hvert blitt alminnelig
anerkjent at en sentralisering av utslippene ved
større felleskloakkanlegg normalt er gunstigere
enn flere mindre enkeltutslipp.

Utslippingssøknadene er følgelig blitt mer
omfattende og krever mer inngående be-




handling. Selv om antall ferdigbehandlede
søknader siste år er noe mindre enn tidligere år,
omfattersiste års behandlede saker langt større
forurensingsmengde.

Hovedstyret har i 1966 begjært offentlig på-
tale i 2 saker i henhold til vassdragslovens § 154.
I begge tilfelle gjaldt det bedrifter som slapp
giftig avløpsvatn ut i vassdrag.

For avgiftsåret 1965 ble det etterskuddsvis i
1960 innbetalt i alt ca. 16,5 millioner kroner.
Beløpet for avgiftsåret 1964 (innbetalt i 1965)
var vel 13,6 millioner kroner.

Av de 16,5 millioner kroner er ca. 12,8 mil-
lioner kommuneavgift og resten, ca. 3,7 mil-
lioner kroner, er avgift til staten og går inn i
statens konsesjonsavgiftsfond.

I 1966 fattet hovedstyret vedtak om for-
deling av årlige kommuneavgifter i 30 saker.

;
Det er gjennomgått detaljplaner, beregninger
og arbeidsmetoder for vassdragsanlegg i hen-
hold til ervervs-, vassdragsregulerings- og vass-
dragslovens bestemmelser.

Ved inspeksjon er undersøkt om arbeidene
blir utført i samsvar med forutsetningene i kon-
sesjoner/tillatelser og godkjente planer. For
anlegg i drift omfatter tilsynet vedlikehold og
mulige konstruksjonsendringer. Tilsynet om-
fatter også kontroll av om anleggsplassene er
ryddiggjort i samsvar med de fastsatte vilkår

konsesjoner/tillatelser.
Ialt er det i 1966 behandlet planer og til-

synssaker for 123 anlegg, herav 103 konsederte.
Det er utført besiktigelse av 100 anlegg, herav
86 kondeserte.

For året 1966 beløper tilsynsavgiftene seg
til ca. kr, 112000 mot ca. kr. 116000 i 1965.
Avgiftene for 1966 innbetales i 1967.

2(3 Diverse saker
Utenom de saker som er nevnt ovenfor, er be-
handlet en rekke saker og forespørsler av for-
skjellig karakter.

Blant disse kan i første rekke nevnes ut-
arbeidelse av hovedstyrets uttalelse om „Inn-
stilling om lov om vannforurensing" av 12.mai
1965, som ble oversendt Industridepartementet
18. april 1966. Lovforslaget omfatter bestem-
melser om forurensing både av vassdrag og
sjøen, samt forslag til opprettelse av offentlig
tilsyn med vassforurensing og innebærer opp-
hevelse av vassdragslovens kapitel 5 om for-
urensing av vassdrag.

I forståelse med Industridepartementet og i
henhold til avtale med Landbruksdepartemen-
tets Tilskott- og kredittkontor desember 1965
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får Vassdragsvesenet oversendt til uttalelse
søknader om statstilskott til utbygging av vass-
verk på landsbygda og i fiskeridistrikter. I 1966
•er det gjennomgått og avgitt uttalelse i 36 slike
saker.

Av statsbudsjettet for 1966 fremgår at 4 mil-
lioner kroner var bevilget til tilskott for nevnte
formål.

Vatn- og avløpskontoret fortsetter sin opp-
lysnings- og foredragsvirksomhet innen vass-
forsynings- og avløpssektoren, en virksomhet
som man anser å være av stor verdi.

4.3 PORBYGNINGSVIRKSOMHETEN

1966 vil bli husket som et av de store flomår.
Først fikk vi flom i forbindelse med isgang i
Tanaområdet i Finnmark, deretter fulgte stor-
flommen i Nord-Østerdal, i Glommadistriktene,
i øvre del av Gudbrandsdal og i Etnedal og
endelig fikk vi en ekstraordinær høstflom på
Sunnmøre, i Nordfjord, i Gaular og i Odda.
Flommene medførte oversvømmelser, over-
sanding av dyrket mark og hager og skader på
bygninger, veger og bruer. En del elveforbyg-
ninger og flomverker ble også skadet. Plan-
lagte tiltak ble aktualisert og noen måtte ut-
vides.

Etter disse flommene har Forbygnings-
avdelingen lagt fram planer for utbedringer og
nye tiltak med samlet overslag ca. kr. 6,5 mill.
Stortinget har for 1966 gitt en tilleggsbevilg-
ning på 3 mill, til igangsetting av de mest nød-
vendige arbeider.

Flomskadene medførte sterk øking av ar-
beidspresset både i forbindelse med under-
søkelser, planlegging og anleggsvirksomhet. I
løpet av høsten 1966 er en stor del av for-
bygningstiltakene kommet igang og atbeidene
fortsetter som vinterarbeid. Til tross for at
distriktsandelen ved flomskadearbeidene er
blitt redusert, har kommunene og de inter-
esserte dessverre hatt vanskeligheter med å
skaffe tilveie sin del. Dette er hovedårsaken til
at noen av disse arbeidene ennå ikke er kommet
i gang.

I Namsen har forbygningsarbeidene i 1966
kunnet drives i vesentlig bedre tempo enn tid-
ligere år, takket være en tilleggsbevilgning på
1 mill. kroner. Til disse arbeidene er det i 1966
medgått ca. 2,1 mill, kroner smot ca. 1,1 mill.
kroner i 1965. Fra og med 1967 tar en sikte
på å utføre arbeider for ca. 2,5 mill, kroner pr.
år, foreløpig i 5 år. Mens det tidligere bare ble
drevet sesongarbeid i Namsen, kan en nå drive
det meste av året.

Av nye anlegg i 1966 kan nevnes at senking
av Vrangselv i Eidskog, Hedmark, er kommet
i gang. Arbeidet her tar sikte på å senke vass-
standen i Vrangselv fra et stykke ovenfor
Hesbølsjø ved Skotterud til Magnorfossen,
en lengde på ca. 8 km. Kostnadsoverslaget er
på kr. 550 000, hvorav distriktet skal dekke 1/2.
Det er regnet med at ca. 2000 dekar, vesentlig
dyrket mark, vil bli forbedret, dessuten vil
senkingen være til nytte for tettbebyggelsen
ved Skotterud m. v. Vassdragsskjønn til for-
deling av kostnadene og fastsettelse av erstat-
ninger ble avholdt i 1963. Arbeidet, som utføres
av Forbygningsavdelingen, vil ta 2-3 år.

Fra Rekå i Telemark som er gitt et nytt løp for å hindre flom. Noe av vassføringen får gå i det gamle løpet til venstre
mens flomvatnet vil løpe over terskelen og rett frem.



4.32 Undersøkelser og planer
I terminen 1966 er utarbeidet 145 planer

med overslag tilsanimen kr. 21 195 200. En
rekke overslag for igangværencle anlegg er dess-
uten revidert på grunn av at prisforholdene er
endret. Ved terminens utgang var ialt 289 søk-
nader om planer for nye arbeider uekspedert.

I 1966 er anbefalt bevilget til nye og fort-
satte arbeider kr. 15 135 117. I samme termin
er vedtatt av distriktene arbeider med over-
slag kr. 10 094 667. Pr. 31. oktober 1966 var 222
distriktsvedtatte arbeider med samlet overslag
kr. 20 494 400 ennå ikke satt i gang.

4.33 Tilsyn med vedlikehold av ferdige
forbygninger

I 1966 er foretatt 12 inspeksjoner. Det er gitt
pålegg om pliktmessige utbedringer og satt opp
28 planer med overslag ialt kr. 1 508 000 for
utbedringsarbeid m. v.

4.34 Anlegg
Til forbygnings-, senkings- og flomskadearbeider
er det i de siste 5 budsjetterminer bevilget føl-
gende beløp:

Termin 1962 1963 I 1964 1965 1966

kr. . . . 15400000 7000000 700000017500000 12000000

I 1966 har utenom sysselsettingsmidler vært
til rådighet:

Overført fra 1965 	 kr. 1 188 432
Bevilget for 1966 (8 + 1 + 3 mill.) 	 „ 12 000 000

kr. 13 188 432

Medgått i 1966 i alt .. kr. 10 301 778
Herav sysselsettings-
tiltak og tilskudd fra
andre statsetater . . . 9, 1 032 422 „ 9 269 356

Ubrukt rest pr. 31. oktober 1966 . .. kr. 3 919 076

I 1966 er ialt innbetalt i distriktsbidrag
kr. 1 850 619,04.

Opparbeidede timeverk og gjennomsnittlige
timefortjenester for 1966 og 4 foregående ter-
miner fremgår av følgende oppstilling:

Maskin-



kjørere
Time- Time-



verk fortj.

388 630
433 223
325 957
294 705
328 778

Det er i terminen 1966 avlagt regnskap for
298 anlegg. Herav er 87 nyanlegg.

Ter-



mm

1962
1963
1964
1965
1966

Time-



verk

Arbeidere

Time-



fortj.

6,44
6,66
7,00
7,69
8,00

19 543
33 008
29 775
28 828
34 992

7,74
7,76
8,32
8,83
9,11

Time-



verk

42 309
63 532
46 779
47 604
63 254

Bil og sjåfør

Time-



fortj.

20,68
22,57
23,40
23,91
25,20

Tabellen viser hvordan utgiftene fordeler seg på de enkelte fylker.

Fra 1946/47 da anskaffelse av egne maskiner
begynte, har anleggene ialt betalt i leier kr.
12 317 384,30 til „Forbygningsavdelingens An-




leggsmaskiner" mens utgiftene har vært kr.
13 254 742,42. Anleggsmaskinene er i redskaps-
listen for 1966 ført opp med kr. 1 881 400,-
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4 Overfiatehydrologi
Markarbeidet har mer enn tidligere engasjert
avdelingens tekniske stab. Det er satt i drift
mange nye målestasjoner. Det er et karak-
teristisk trekk ved utviklingen at målestasjo-
nene i det vesentligste utstyres med limni-
grafer. Ingeniører med ansvar for prosjektering
og drift av kraftverk stiller andre krav i dag
til detaljkunnskaper om avløpsfordelingen enn
det ble gjort for bare 10 år siden. Dette gjelder
særlig forholdene i våre fjellområder hvor de
mest verdifulle reguleringsområder har sin be-
liggenhet. De harde klimaforhold i fjellet kre-
ver ekstra dimensjonering av hus og kummer
for å sikre registreringsutstyret mot frost.
Etablering av målestasjoner i fjellet er derfor
både tidkrevende og kostbart. Det samme gjel-
der nødvendige inspeksjoner. Av oppdrag som
ble utført i høyfjellet kan nevnes etablering av
2 limnigrafstasjoner i Ulle-Førrevassdraget og
5 i Jotunheimen.

Etableringen av nye målestasjoner inngår i
alminnelighet i det forberedende arbeide for
prosjektering av kraftanlegg. Allerede etter
2-3 år skal innsamlet materiale i størst mulig
utstrekning underbygge prosjekteringen. Det 


forutsetter at tilfredsstillende vassføringskurver
må måles på relativt kort tid. For å imøte-
komme dette ønske, har avdelingen også i 1966
måttet engasjere ekstra hjelp til vassførings-
målinger. Ekstrahjelpen rekrutteres blant stu-
denter fra Universitet og høyskole. Rutine-
messig kontroll av tidligere etablerte vass-
føringskurver utføres alltid av avdelingens
faste tekniske stab samtidig med inspeksjon av
målestasjonene. Dette år var det samlede antall
målinger 895. Forøvrig kan nevnes at ved ut-
gangen av 1966 var antall observasjonsstasjo-
ner 933 hvorav 206 utstyrt med limnigrafer.
Av disse belastes 241 avdelingens budsjett.

I likhet med tidligere år ble det utført snø-
målinger i Aursunds- og Norefeltene. Snø-
mengden før vårflom var henholdsvis 78 % og
110 % av det normale.

I Songas og Bitdalens felt ble det fortsatt
utført forsøk med måling av snømengde ved
flyfotografering av staker. Det ble foretatt 2
flyfotograferinger og 3 målinger fra heli-
kopter. Samtidig med flyfotograferingene ble
det utført sonderinger og vassmengdebestem-
melse ved enkelte staker. Ved bruk av heli-
kopter ble slike målinger utført ved alle sta-
ker. Forsøket synes meget lovende og en har
allerede høstet verdifulle erfaringer for videre-
føring av forsøket.

Flyfoto fra Fetsund som viser tilstanden den 24. mai 1966, dogen før fknnkulminasjonen.
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Vdrflommen i (ilomma var stor i dr, men det
har vcert større flommer tidligere. Ovenfor er
de drlige kulminctsjonsvasstander i Øyeren fra
1850 til dags dato avmerket. I årene fra 1857
til 1869 ble det foretatt en utgraving  ved  utløpet
slik at „store flomme ble scen,ket ca. 2,5 m".
Den store flommen „Ofsen" i 1789 ville således
ha vccrt ca. 12,5 m undeff nåværende forhold.

Etter oppdrag fra Statskraftverkene er det
utført dybdemålinger av en rekke vatn sora
de fleste tilfeller inngår som magasiner i på-
tenkte reguleringer. På grunnlag av målingene
konstrueres såkalte dybdekart som viser bun-
nens topografi og forøvrig brukes til bestem-
melse av forholdet vasstand/vassvolum. Føl-
gende vatn er oppmålt: Langevatn, Opplysvatn,
Vuluvatna, Asetvatu og Nigardsjøen i Sogn.
Videre Bandak, Kvitseidvatn og Flåvatn for-
uten Bandak-kanalen på strekningen Stren-
gen-Hogga.

Flommen i Glomma våren 1966 må karak-
teriseres som en av de store flommer som vil
bli husket. Pålitelige høyder for maksimale
flomvasstander ble avmerket umiddelbart etter
flommen og senere innivelert.

Ved kontoret er det behandlet mange og til
dels meget omfattende reguleringssaker som
f. eks. regulering av Femunden,
Tokke, Matre og Mauranger etc, for fastsettelse
av regulerte vassføringer og økinger. Den kon-
tormessige behandling har for øvrig omfattet
vassverkssaker, flomberegninger og andre hydro-
logiske utredninger. Videre har tilretteleggelse
av materiale for EDB vært en merkbar ekstra-
belastning som både har krevd tid og personlig
innsats.

4.411 Elektronisk databehandling
De viktigste arbeider i 1966 er følgende:

1. Fullføring av programmeringsarbeidet når
det gjelder programmer for:
a) Overføring av vasstandsobservasjoner

til magnetbånd for vassmerker med
vassmerkeskala. Ca. 8000 observasj ons-
år er pr. 31. desember 1966 overført til
magnetbånd.

b) Konvertering av vasstandsdata til vass-
føringsdata for arkivering på magnet-
bånd. Ca. 2000 observasjonsår av vass-
føringsdata er pr. 31. desember 1966
overført til magnetbånd.

2. Videre arbeide med
Konverteringsprogram for vasstands-
data fra kurveleser.
Isreduksjonsprogrammet.
Begge disse programsystemene antas å
kunne være driftsklare i løpet av første
halvår 1967.

3. Det var pr. 31. desember 1966 punchet vass-
standsobservasjoner for ialt ca. 19000 obser-
vasjonsår på papirtape, hvorav ca. 8000
observasjonsår er maskinelt behandlet.

4. Ved avdelingen er det utarbeidet en del
mindre programmer for mer spesielle formål.

Is(tridersøkelser
Ialt er det 228 observasjonssteder hvorav 24 er
opprettet i 1966. Det er 8 nye isobservasj ons-
steder hvorav 3 i Skiensvassdraget på strek-
ningen Bandak—Norsjø, 2 i Storsjøen i Ren-
dalen, 1 i Maurangerfjord, 1 på Filefjell og
1 i Strandefjord i Valdres. Av de 13 nye måle-
steder for vasstemperatur er 6 i Skiensvass-
draget, 3 på Filefjell, 1 i Storsjøen, 1 i Mauranger-
fjord, 1 i Orkla og 1 i Namsenfjord. For observa-
sjon av frostrøyk er opprettet poster i Tessand
ved Vågåvatn (fotografering) og Grøa i Sunn-
dalen (termohydrografi). For saltgehaltmålin-
ger er opprettet observasjonssteder i Mauranger-
fjord og Namsenfjord.

Av spesielle undersøkelser i 1966 kan nevnes:
ismengdemålinger i Glomma i Storelvdal,
detaljmålinger av vasstemperatur og strøm-
ninger i nedre del av Skiensvassdraget, igang-
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For bedre å klargjøre en regulerings innflytelse
på lokalklimaet er det satt i gang systematisk
fotografering av frostrøyk i enkelte vassdrag.

setting av spesielle observasjoner av vass-
temperatur og strømninger i Storsjøen i Ren-
dalen i forbindelse med Jutulhoggprosjektet og
detaljmålinger av vasstemperatur, saltgehalt og
strømninger i indre Namsenfjorden.

Iskontoret har som tidligere stått for tappin-
gen fra Aursunden. I løpet av 1966 er følgende
oversikter utarbeidet:

Oversikt over avløpe- og ieforholdene i Bandak,
Oversikt over avløps- og isforholdene i Orkla,
Oversikt over avløps- og isforholdene i Søavass-

draget.
Oversikt over avløpe-, is- og temperaturforhold

i øvre del av Glomma vinteren 1965-66.
Oversikt over avløps- og isforholdene Sira—

Kvinavassdraget.
Oversikt over avleps- og isforholdene i Forsa-

vassdraget i Ofoten (spesielt om forholdene
på Sjursvatn, i Sørelva og på Forsavatn).

Hydrologiske undersøkelser i Maurangerfjorden,
Oversikt over avløps- og isforholdene i Lærdals-

elv hovedsakelig i nedre del av vassdraget
1962 og 1966.

Hvordan en vassdragsreplering og utbygging
kan virke på dannelsen av tåke og rim.

I 1966 fortsatte observasjonene av grunnvass-
forholdene i Lærdal, Stjørdal, Østerdal og
Otta, samt i Kvinesdal. Sundsbarm kraftverks
grunnvassundersøkelser ble i 1966 bearbeidet.

Den sterke kulden førte til en del vanskelig-
heter med avlesningene i Østerdalen. Brønnene
ble derfor kontrollert og gjort i observasjonsklar
stand igjen.

En del rør i Stjørdal har vært tette i lengre
tid på grunn av leire i bunnen av rørene.
Dette ble rettet på ved spesielle tiltak.

I Sirdal ble det satt i gang vassmålinger i
en del brønner.

I Aurland ble det etablert flere snitt med til-
sammen 31 målepunkter. Brønner og vass-
merker, samt bakkehøyder i snittene ble
nivellert.

I Jostedal og Mørkridsdal ble det tilsammen
satt i gang observasjoner i 36 rørbrønner.

Grunnvassundersøkelser i Sunndalen er plan-
lagt.

Det er utarbeidet tre trykte rapporter ved
kontoret:

„Grunnvanneundersøkelser i Østerdalen II",
(30 sider).

„Grunnvannsundersøkelser i Lærdal", (34 sider).
„Grunnvannsundersøkelser i Kvinesdal", (30

sider).

Utenom disse tre er det utarbeidet flere
mindre rapporter og uttalelser. Arbeidet med
den Hydrologiske bibliografi for perioden 1961
—65 har vært i gang. En rekke forespørsler av
forskjellige slag er besvart.

Arbeidet med å måle breenes bidrag til vass-
føringen er en av hovedoppgavene til Bre-
kontoret. Slike målinger utføres på breer av
forskjellige typer. I 1965 strakte målenettet seg
fra Alfotbreen i vest til Jotunheimens breer i
øst, fra Folgefonni i sør til Blåisen (ved Narvik)
i nord. Ialt ble 8 breer undersøkt: Folgefonni
(øst- og vestsiden), Alfotbreen, Nigardsbreen
(Jostedalsbreens østside), Hellstugubreen, Grå-
subreen, Cainhavarrebreen, Storsteinsfjellbreen
og Blåisen. Dessuten ble forberedende under-
søkelser igangsatt på Tunsbergdalsbreen.
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I 1966 hadde vi en „god" sommer med en
meget sterk avsmelting på breene — noe som
kunne komme vel med i en relativt tørr som-
mer. Snømagasinet i fjellet var mindre enn
normalt — utrolig nok når man tenker på
forrige vinters snøforhold i Oslo. Derfor ble
det små avløp fra fjellområder uten breer. Fra
breområdene kom det mer vatn, idet breene
tæret på sine ismasser. (Se illustrasjonen.)

I tillegg til at breene kan virke som flerårs-
magasiner og avgi ekstra vatn i tørre år, kom-
mer deres innvirkning på nedbørens  fordeling.
De store kalde flater „suger til seg" mer ned-
bør enn ornkringliggende fjell, og studier av
dette forhold ble intenSivert i 1966. Et stort
antall enkle nedbørsmålere ble fordelt over ut-
valgte breflater og omgivende terreng. I noen
tilfelle fikk man opptil 100 % øking i regn-
mengden, regnet fra et punkt utenfor breen
til et punkt midt på breen! Det er også vanlig
å finne en sterk øking med høyden. Resul-
tatet av slike undersøkelser blir brukt bl. a.
ved konstruksjon av isohydatkart over aktuelle
utbyggingsområder.

Av andre oppgaver kan nevnes slamproble-
met i bre-elver. Man kan vente at grus, sand
og slam som produseres under breene og skyl-




les fram av smeltevatnet vil forårsake pro-
blemer både i magasiner og kraftstasjoner
(igjenslamming av magasinene, sterk slitasje i
turbiner og ventiler). Endel forberedende under-
søkelser av slamføring ble igangsatt i 1966. En
liten bre-elv med en gjennomsnittlig vassføring
på 4-5 m3/sek transporterte i juli over 150
tonn slam på ett døgn!

Tabellen til høyre viser vassføring og slam-
transport fra time til time i løpet av et sommer-
døgn 1966 ved Storsteinsfjell i Skjomen. I tillegg
til de 157 tonn finmateriale førte elven også fram
endel grus og stein som ikke er tatt med her.

Et utvidet undersøkelsesprogram er planlagt
for 1967.

Det kan nevnes at bre-elvene har en spesiell
avløpsfordeling i løpet av året. Nesten hele
årsavløpet kommer på sommeren; i 1966 fore-
kom et tilfelle da % av årsavløpet kom i løpet
av 2 hektiske måneder midt på sommeren.
Store daglige amplituder ble også observert,
en fordobling eller tredobling av vassføringen
kunne forekomme på mindre enn 24 timer. For
dimensjonering av overføringstunneler. o. 1. vil
slike observasjoner være av stor betydning, og
et utvidet undersøkelsesprogram er planlagt
for 1967.
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Avløpet fra et brefelt er konstant til sommeren. I dette MM

tilfelle kom 78 % av hele årsavløpet 1966 i løpet av de 1500
tre sommermånedene juni, juli og august. Ved større
breprosent blir amplituden ennå større. Brefeltene stiller

store krav til reguleringsmagasin.

Et eksempel på breens utjevnende virkning på vass-



føringen. Årsnedbøren (mdlt på Bjørnfjell) falt 25 % fra
1965 til 1966,  men  årsavløpet (målt ved Sildvikvatn)
holdt seg konstant. Grunnen var at breen absor-berte
endel av nedbøren i 1965 mens den ga et stort tilskudd i
1966. I eksemplet er bare ca. 15 % av nedslagsfeltet
bredekket. Betydelig større utslag kan ventes i områder

med større breprosent.
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BLÅ1SEN

Vassføring og slamtransport
ved Storsteinsfjell og Skjomen

25.-26. juli 1966

Tid Vassføring
ms/sek.

Slamtransport
tonn/time

25. juli kl. 08 3,0 1,1
09 3,3 2,5
10 3,7 4,0
11 4,2 5,3
12 4,8 5,1
13 5,8 6,6
14 5,8 8,9
15 6,5 10,6
16 7,5 20,6
17 7,8 17,1
18 7,2 10,8
19 6,5 9,5
20 6,1 11,0
21 5,8 7,3
22 5,5 5,8
23 5,2 4,4
24 4,8 4,7

26. juli kl. 01 4,8 4,2
02 4,2 3,6
03 3,7 3,3
04 3,4 3,0
05 3,3 2,6
06 3,1 2,3
07 3,1 2,4

Totalt 	




156,7
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M  3
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4.451  Tilsig

I de to første månedene av året var tilsiget
over store deler av landet preget av den used-
vanlig strenge vinterkulden som satte inn i
begynnelsen av november 1965. Tidligere på
høsten var det rikelig med nedbør på Østlandet
og dette førte til at indre strøk fikk normalt
og til dels over normalt tilsig i januar og februar.
I de øvrige deler av landet var tilsiget be-
tydelig lavere og i kyststrøkene på Vestlandet
og i Nord-Norge var vassituasjonen mange
steder meget prekær før snøsmeltingen satte
inn.

På grunn av den lange akkumuleringsseson-
gen og store nedbørmengder, var snømagasinet
særlig stort i Østlandsområdet, Trøndelag og i
Finnmark. Akkumulert nedbør var i disse
strøk helt oppe i .140 % av det normale og på
Østlandet ble snøens vassinnhold flere steder
målt til 300-400 mm i slutten av april. I
ytre strøk på Sørlandet og Vestlandet var snø-
forholdene omtrent de samme, mens en i indre
strøk, særlig på Vestlandet, hadde meget små
snømagasin.

Vårflommen startet tidligst i de nordligste
fylkene hvor store nedbørmengder i mars førte
til månedstilsig nær det dobbelte av normale
forhold.

Lenger sør i landet kom vårflommen først i
april—mai. Sørlandet, Vestlandet og Trønde-
lag fikk ikke noen spesielt stor flom mens en
i Østlandsområdet flere steder fikk skadeflom
i siste halvdel av mai. I øvre del av Glomma og
i Trysilvassdraget var vårflommen særlig stor
og ved vassmerkene i Folla, Atna, Rena og
Trysilelva er det ikke tidligere observert så
store vassføringer. I de regulerte deler av
Glommavassdraget ble flommen en del dempet
og dette bidro til at vasstanden i Øyeren ble
litt lavere enn under 1927- og 1934-flommen.
Det ble foretatt vassføringsmålinger i Glomma
sør for Øyeren da flommen var på det største
og vassf øringen ble målt til vel 3000 m3/s.
Dette er en av de største vassføringsmålinger
som er foretatt her i landet.

Etter at vårflommen var over ble det en
periode med varmt og tørt vær i juni og juli.
Tilsiget avtok raskt og i juli var tilsiget på
Østlandet bare 30-50 % av normalt. I august
begynte tilsiget å bli bedre, men bortsett fra
strøk i Trøndelag og Nordland var tilsiget
ennå under det normale. Forholdene var stort
sett uforandret i september, bortsett fra strøk
i Hordaland, Sogn og Fjordane hvor vass-
føringene mange steder ble de største som er
observert på 40-50 år. I oktober og november
fikk Østlandsområdet tildels store nedbør-




mengder og tilsiget ble bra og enkelte steder
også over det normale for årstiden. I de øvrige
landsdeler avtok tilsiget raskt og i Trøndelag
og Nordland var tilsiget i slutten av året nede
i 20-30 % av det normale.

Akkumuleringssesongen startet ea. 14 dager
senere enn året før og ved årets utgang var
snømagasinene stort sett noe mindre enn på
tilsvarende tid i 1965.

4.453  Isforholdene
Vinteren 1965/66 var en meget streng, men

stabil vinter over største delen av landet. På
tross av den sterke kulden var likevel isforhol-
dene ved inntaksmagasin og kraftstasjoner
meget gode. Det samme kan sies om isforhol-
dene på mange elvestrekninger som ellers ofte
er utsatt for sterk kjøving, oversvømmelser og
isganger. Også i fjorder og sund var isforhol-
dene relativt gode. På mange innsjøer derimot,
særlig i de lavere strøk på Østlandet, var is-
forholdene mindre gunstige, noe som skyldtes
en tidlig islegging og større mengder med lett,
porøs snø oppe. Vatnet — som etter hvert
trengte opp på isen — frøs aldri skikkelig til
og resultatet ble en relativt svak i med mye
overvatn og sne, I fjelltraktene, særlig vestpå,
var forholdene bedre både fordi vatnet var mer
avkjølt før islegging og p. g. a. mindre snø.

Isløsningen begynte relativt sent over største-
delen av landet, men forløp tross dette stort
sett bra. Det var imidlertid i månedsskiftet
april—mai isganger i flere sideelver til
Glomma—Folla, Einunna, Kakella- og i
Glomma selv på strekningen Alvdal—Koppang.
I Surnadalen gikk det isganger i både hovedelv
og samtlige bielver i midten av mars. Mildvær
og regn var årsaken,

I de lavere strøk av Sørlandet og Vestlandet
gikk isen på de fleste innsjøene i løpet av april,
mens sjøene i høyere strøk, i indre Østland og
Trøndelag og elvene i Nord-Norge ble isfrie
først i siste halvdel av mai. Innsjøene i Finn-
mark ble isfrie i begynnelsen av juni.

I Finnmark begynte isleggingen i midten av
oktober, og flere elver og vatn var helt islagt
i slutten av måneden, litt tidligere enn vanlig.
I indre strøk av Finnmark var det i denne tida
til dels meget lave temperaturer.

I indre og høyereliggende strøk i resten av
landet startet isleggingen i begynnelsen av no-
vember, men ble senere delvis avbrutt p. g. a.
mildvær.

I det sørlige Norge var første halvdel av
desember mild og med til dels store nedbør-
mengder, særlig i de sørlige og vestlige strøk.
Mildværet og nedbøren forsinket istilveksten
vesentlig.
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Magasininnhold for en del kraftverk og samkjøringsområder i 1966:

1. Nedre Røssåga 4. Nordenfjeldske Kraftsamband
2. Innset 5. Samkjøringen for Øst-Norge kraftverker
3. Glomfjord 6. Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap

I midten av desember fikk først Røssåga
Kraftverk og senere Glomfjord Kraftverk is-
vanskeligheter ved inntaket. Langvarig, kald,
østlig vind førte overflatesarr og drivis mot
inntakene og tettet disse delvis til. Ved begge
kraftverkene førte det til en kortvarig, men
sterk reduksjon i driften.

Den

En har i 1966 blitt sterkt engasjert i Den Inter-
nasjonale Hydrologiske Dekade (IHD). IHD er
et internasjonalt forskningsprogram som strek-
ker seg over tiåret 1965-74. Hensikten er å
øke vår viten om vatnets kretsløp. Særlig
ønskelig er det å kunne finne kvantitative mål
for vassbalansen i de ulike deler av verden, men
det er ellers knapt noen vesentlig oppgave
innen hydrologisk forskning som ikke er inklu-
dert i IHD-undersøkelsene. For tiden har over
90 land oppnevnt nasjonale komiteer for å
organisere de nasjonale opplegg av programmet,
som administreres sentralt av Unesco.

Norges nasjonale dekadekomité ble utnevnt
i mai 1964 og har utarbeidet en plan for Norges
deltakelse i IHD. Stortinget bevilget i mars
1966 midler fra Konsesjonsavgiftsfondet til
dekning av utgiftene ved gjennomføring av
denne planen.

VH spiller en ganske sentral rolle i den norske
IHD-virksomheten. Fagsjef Otnes er dekade-
komMens formann og komitéens sekretariat
ligger ved avdelingen. Som et ledd i under-
søkelsene er det i løpet av årene 1965 og 1966
opprettet to store observasjonsområder, såkalte
representative områder, nemlig på Romerike og
Filefjell.

På Romerike er 4 nyinstallerte limnigrafer i
drift og 2 andre vassmerker. På Filefjell er
det i løpet av 1966 bygget ferdig 1 limni-
graf samt påbegynt arbeid med 3 andre utstyrt
med måledammer. Videre er det bygget en ca.
60 m2 hytte som bolig for en observatør som
ble ansatt fra 5. desember 1966. Foruten å ha
tilsynet med VII's 4 limnigrafer og 20 andre
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vassmerker skal han bestyre en værstasjon for
Meteorologisk institutt, observere nedbør i 13
nedbørmålere, ta vassprøver for kjemisk ana-
lyse, måle vasstemperatur og foreta ismålinger
på utvalgte steder og utføre mange andre opp-
gaver. Fra det eksisterende nettet av vass-
merker er det plukket et utvalg på 11 „dekade"-
stasjoner som skal gi et representativt bilde av
avløpsforholdene i landet i løpet av tiåret.
Dette nettet er supplert med tilsvarende sta-
sjoner for måling av nedbør og kjemisk kva-
litet.

Også Brekontoret vil delta i dekadearbeidet
idet resultatene fra målingene av material-
omsetningen ved flere av breene vil inngå i
omfattende regionale undersøkelser

Alt i alt venter en at dette stort anlagte ar-
beidet vil bringe vitenskapen om vatnet og
vatnets kretsløp et betydelig skritt framover. 


4.51 Nivelrementer
I løpet av året er følgende elver nivellert:

1 Rinda, Sjoa
2 Langvassåga, Rana
3 Røvassåga,
4 Blakkåga,

Tre nye nivellementsplansjer ble trykt:
Nr. 536 Eikefetelva

537 Einunna
538 Feigumelva

I Glomma, Begna og Adalselva ble nye fast-
merker nivellert inn og nedsatt. Den nye for-
tegnelse over nivellerte elver var under trykking
ved slutten av året. Fortegnelsen er supplert
med korreksjonstall slik at angitte høyder på
plansjene kan omreknes til NGO's general-
plan.

Etter nåværende reguleringer er Hallingdalselven blitt for stri til å få et fast isdekke. Produsert is i kuldeperioder blir
I ørt med elven. Like ovenfor Nesbyen får en store isansamlinger, og ved Mælen har ishøyden de siste to vintre vært opp

til 4 m. Dette fenomen på dette sted vil praktisk talt forsvinne etter at Nes kraftverk er tatt i bruk.
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4 .»):. Tekr isk økonorrttske undersakeiser

For undersøkelser av landets nyttbare og ut-
bygde kraftkilder er det utviklet egne EDB-
programmer. Metodikken tar først og fremst
sikte på å skaffe tilveie et grunnlag for å kunne
vurdere alternative muligheter ved utvidelser
av det eksisterende systems kapasitet. Den er
imidlertid også egnet for detaljstudier av det
eksisterende system og av de justeringer det
etter hvert vil bli behov for.

En vesentlig fordel ved denne metodikk,
fremfor de regneprogrammer for kombinerte
systemer som er utviklet i andre land, er at
produksjon og flomtap bestemmes individuelt
for hvert kraftverk i en flerverksmodell.

Som vanlig er det i løpet av året avgitt en
rekke uttalelser og utredninger i forbindelse
med søknader om konsesjon etter ervervs- og
vassdragsreguleringslovene.

Det er i dag alminnelig anerkjent at nye
kraftverksplaner bør vurderes ut fra nytte-
virkningen i et landsomfattende samkjørings-
nett. Hvert enkelt kraftverksprosjekt bør plan-
legges med sikte på å ta en optimal del av total-
produksjonen i samkjøringsnettet. Under kon-
sesjonsbehandlingen er det muligheter for å
koordinere og avveie forskjellige utbyggings-
alternativer til beste for de lokale distrikter
og landet i sin helhet. Arbeidet med å skaffe
tilveie opplysninger og data som kan lede til
samordning og bedre planløsninger gjenn-
konsesjonsbehandlingen, vil derfor bli tillagt
stadig større vekt.

4 :>:. Statistikk vedrørende uthygd vasskrait

I tabellen nedenfor er vist en summarisk over-



sikt over utbygd vasskraft for de siste fem år:

År

In-
stalla-
sjon

pr. 31.
des.

Pro-



dusert
energi

Årgangs-
kraft pr.

31. des.




Sum
magasin pr.

31. des.

MW GWh MW GWh mill. m3 GWh

1962 7290 37 300 4130 36 300 27 326 20 330
1963 7900 40 100 4500 39 500 28 967 22 650
1964 8880 43 300 4830 42 360 29 701 24 514
1965 9580 48 760 5150 45 100 32 797 26 388
1966 9900 51 600 5320 46 600 34 1371) 30 4251)

1) Inklusive Enare men ekskl. svensk del av Limingen.

Tallene for installasjon og produsert energi
gjelder vasskraftstasjoner større enn 1 MW.
Den samlede installasjon som er mindre enn
1 MW, utgjør mindre enn 1 % av samlet
installasjon i landet. Oppgavene for „Argangs-
kraft" er teoretiske verdier som angir produk-
sjonen når magasinene reguleres med sikta
på maksimal produksjon i det bestemmende år.

Forskjellig

Arbeidet med utgivelse av et oversiktskart over
magasiner og kraftverk i Norge pr. 1. januar
1967 i målestokk 1 : 325000, er kommet så,
langt at de 3 blad over Sør-Norge er trykt.

En ny utgave av „litbygd Vasskraft i Norge"
vil bli ferdig i løpet av 1967. Innholdet vil
stort sett være i tråd med NVE's tidligere ut-
gave fra 1946 med alle data ajourført pr. 1.
januar 1967.

Det vil dessuten bli tatt med en beregning
av hva produksjonsapparatet pr. 1. januar
1967 hadde kunnet yte i en 30-års periode inkl.
samkj øringsgevinsten.

Magasinøknmg i 1966 angitt i mill. m3 og i GWh ved
en gangs tømming.

Vassdrag
Tilvekst
i 1966

Total
energi
GWhmill. m31 GWh

Kragerøvassdraget 
 10,0 7,0 7,0
Siravassdraget 	 36,8 13,6 13,6
Suldalsvassdraget 	 292,0 452,3 452,3
Matrevassdraget 
 47,4 49,8 49,8
Nidelvvassdraget 	 31,9 30,2 49,0
Sagelvvassdraget 	 80,0 35,6 35,6

Hvor forholdene er gunstige kan man uten tiltak av noe
slag på relativt kort tid få naturlig vegetasion som
på denne steintippen ved Tesse kr.v. i Gudbrandsdalen.

Det er tydelig å merke at utbyggere og kom-
munale representanter stadig blir mer for-
trolige med konkrete problemer vedrørende
landskapspleie og naturvern. Det øker kontakt-
og samarbeidsvirksomheten mellom utbyggere,
kommuner og kontoret for landskapspleie og
naturvern. Kontakten og samarbeidet har ellers
en tydelig tendens til å starte på et stadig tidlig-
ere stadium under planleggingsarbeidet.

31



Kontoret søker å få best mulig kontakt med
institusjoner og organisasjoner som har inter-
esser innen landskapspleie og naturvern. Nytt
av året er det at en ved Universitetet i Oslo
har opprettet et eget naturvitenskapelig kon-
taktorgan. Det heter: „Kontaktutvalget for
naturvitenskapelige interesser i forbindelse med
vassdragsutbygging". Det har nødvendig for-
bindelse med tilgrensende institusjoneri landet
og er derfor å betrakte som landsomfattende
og dekkende for naturvitenskapen. Med dette
skulle et lenge følt savn om et representativt
og kompetent kontaktpunkt med naturviten-
skapelige interesser være avhjulpet.

Som vanlig har en hatt en rekke planer til
gjennomgåelse. Det er også utarbeidet en rekke
tegninger vedrørende anlegg som f. eks. Vik-
anleggene og Tafj ord.

Gjennom året er det foretatt en rekke be-
faringer av fremtidige anleggssteder, anlegg
under bygging og ferdige anlegg. Det er også
holdt en del foredrag og kåserier.

Arbeidet som drives i samarbeid med Insti-
tutt for dendrologi og planteskoledrift ved
NLH vedrørende vegetasjon under ugunstige
vekstforhold, har hatt god fremgang. Det er
lagt ut en rekke forsøks- og prøvefelter under
forskjellige vekstforhold omkring i landet.
Samtidig har forsøkene og analysene ved labo-
ratoriet ved NLH gitt flere interessante opp-
lysninger.
Fra i høst har kontoret hatt en landskaps-
arkitekt i deltidsstilling som ekstra hjelp.

Med hjemmel i konsesjonsvilkår er det i året
avgitt innstilling til Industridepartementet om
bygging av grunndammer (terskler) i følgende
vassdrag:

Plura (Rana)
Ofteelv, Dalaåi, Morgedalsåi (Sundsbarm
kraftverk)
Røldal—Suldalsvassdragene
Kvina

I Hallingdal er det bygd 6 grunndammer på
strekningen Strandefjord—Ustedalsvatn. Det
gjenstår å bygge en dam på Geilo. Arbeidet ut-
føres av Oslo Lysverker. Det er utarbeidet
planer for bygging av grunndammer på strek-
ningen Svenkerud—Strandefjord.

Det er foretatt befaringer i samband med
planlegging av grunndammer i en rekke vass-
drag. Befaringene har omfattet følgende an-
legg: Gresslifoss, Sevilla, Evanger, Kalvedalen,
Lærdal, Uvdal, Sundsbarm (østre vassdrag),
Karmøy (vassverk).

Det er avgitt uttalelser om behov for bygging
av grunndammer i samband med konsesjons-
søknader. 


4.7 BESKATNING AV KEA1TVR KR
Etter særskilte bestemmelser fastsatt i lands-



skattelovens § 19 og byskattelovens § 14,
litra b, skal alle kraftverker som nytter re-



guleringsmagasiner i andre kommuner, be-



skattes for en del av sin formue i den eller de
kommuner hvor magasinet ligger. Magasin-



kommunenes andel fastsettes dels av de lokale
ligningsmyndigheter etter takst og dels av
Riksskattestyret etter oppgave fra hovedstyret.
Disse saker forberedes av Vassdragsdirektora-



tets sekretariat.
Bestemmelsene ble endret med virkning fra

1. januar 1966. Dette gjør det nødvendig å gi
nye oppgaver for alle kraftverker i landet som
nytter reguleringsmagasiner utenfor kraftverks-
kommunen.

Elovedstyrets oppgaver bygger på innhentede
opplysninger fra kraftverkene og hydrologiske
data fra Hydrologisk avdeling. Før hoved-
styret avgir sin oppgave, blir forslag forelagt
de berørte kraftverker og ligningsnemnder.

Arbeidet med åjourføringen av de pålagte
oppgaver til Riksskattestyret har pågått kon-
tinuerlig gjennom hele året og vil måtte fort-
sette langt ut i 1967 før arbeidet er åjour. At
det har tatt så lang tid, skyldes dels at be-
stemmelsene ved lovendringen er blitt mer
kompliserte og at arbeidet med de enkelte
oppgaver derfor krever mer tid enn før.

Parallelt med oppgavene etter de nye be-
stemmelser er det også gitt enkelte forsinkede
oppgaver etter de tidligere bestemmelser. Videre
ble det i begynnelsen av året etter særskilt
anmodning fra Riksskattestyret gitt en del
foreløpige oppgaver etter de nye bestemmelser
for statens kraftverker og for fylkeskraft-
verker til bruk ved takseringen av disse.

Ved lovendringen ble det gitt nye regler
(§ 19/14 litra c) om beskatning av en del av
formuen i vannfallskommunen(e) dersom vann-
fallet ligger i en annen kommune enn kraft-
verket. Reglene kommer også til anvendelse når
det nyttes vatn fra to eller flere vassdrag. Riks-
skattestyret kan fastsette en annen fordeling enn
loven bestemmer for anlegg som var i drift pr.
1. januar 1965, etter innstilling fra hovedstyret.
Dette har foreløpig ikke vært aktuelt. Derimot
har direktoratet til enkelte kraftverker gitt hy-
drologiske data og uttalelser for øvrig som har
vært nødvendige for å kunne anvende disse
fordelingsregler.

Planting av furu i massetak for filtergrus ved Tunnhovd-



dammen våren 1966. Førat var feltet planert og det ble
også gjødslet. Til tross for mye tørke etter plantingen var
tilslaget meget godt. På arealet er også lagt ut et eget for-



søksfelt med forskjellige plantearter. Morenetaket vil i år
bli tilplantet på samme måte.
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5 . ELEKTRISITETS
DIREKTORATET

5.1 OIWANISASJON

Den tidligere Statsstønads- og kontrollavdelin-
gen får heretter navnet „Organisasjons- og
stønadsavdelingen", og blir delt i to kontorer,
nemlig „Statsstønads- og kontrollkontoret" og
„Kontoret for alminnelige saker".

Ekspropriasjonstillatelser for kraftiedninger
Det er avgitt 41 uttalelser til Industrideparte-
mentet om søknader om tvungen avståelse av
grunn for kraftledninger m. v. Sakene berører
vanligvis mange ulike interesser og foruten alle
de berørte grunneiere blir alt etter sakens art,
en rekke institusjoner gitt anledning til å ut-
tale seg, f. eks. kommunene, vegmyndighetene
og andre tekniske etater, fylkeslandbruks-
styrene, skogmyndighetene og fylkesfrilufts-
nemndene. Protester, forslag om tras&ndringer
og andre uttalelser vurderes, undertiden etter
at det er foretatt befaringer i marken.

Av spesielt viktige ekspropriasjonssaker i
terminen kan nevnes 380 kV-ledningen Halling-
dal—Oslo (ledning nr. III), hvor betydelige
frilufts- og naturverninteresser blir berørt.

Konsesjoner  på kraftleie

De saker om konsesjon på kraftleie som er be-
handlet i 1966 gjelder tilsammen ca. 147 000 kW
primakraft og ca. 120 000 kW spillkraft. Av de
viktigste sakene kan nevnes:

Konsesjonær
Kraftkvantum

pr. år inntilLeverandør

5.2 KOtMESJONER

_!1 Konsesjoner pa elektriske

spenningsanie;2,g

Den betydelige utbygging av vasskraft i 1966
har krevd ytterligere nye høyspennings-, over-
førings- og fordelingsanlegg, samtidig som det
er foretatt utvidelser og forsterkninger av be-
stående anlegg.

I 1966 er gitt 235 konsesjoner, hvorav 50
områdekonsesjoner og utvidelser av område-
konsesjoner. Hertil kommer 14 tillatelser til
mindre utvidelser og endringer i tidligere gitte
konsesj oner.
Tabellen på neste side viser de viktigste konse-
sjoner på nyanlegg og utvidelser som er gitt i
1966.

Dessuten er konsesjoner gitt for bl. a. nye
transformatorer og utvidet transformatorytelse
med transformatorer på 1 MVA og derover, for
til sammen ca. 4352 MVA. Dette tall omfatter
såvel transformatorer i kraftstasjoner for opp-
transformering som transformatorer for ned-
transformering i forsyningsområdene.

Elektrokernisk Statskraft- 50 GWh pr. år +
A/S (nytt ferro- verkene 20 MW/150 GWh
silisiumverk i pr. år
Salten)

A/S Follum Statskraft- 54 000 kW spill-
Fabrikker verkene resp. kraft

Samkjøringen

Saugbruks- Statskraft- 16,5 MW/99
foreningen verkene GWh

Nordenfjeldske Nord-Trønde- 48 300 kW
Treforedling lag Elektrisi- primakraft
A/S tetsverk 30 000 kW spill-

kraft

A/S Dalen Skiensfjordens 24 000 kW
Portland komrn. Kraf t-
Cementfabrik selskap

And. H. Kiær & A/S Hafslund 11 500 kW prima-
Co. Ltd. kraft + 5000 kW

spillkraft

For tiden føres kontroll med 245 konsesjoner
på kraftleie, hvorav 64 uten vilkår om avgift.

Fordelingen av de årlige avgifter til kom-
muner i forbindelse med kraftleiekonsesjoner
foretas nå av Hovedstyret i henhold til kongelig
resolusjon av 28. januar 1965 og gjelder for
10 år.
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KONSESJONER PÅ EN DEL NYANLEGG OG UTVIDELSER

Konsesjonzer kV

Ledningsanlegg

Utstrekning m. v.

Generatorer

Sted Antall
MVA

pr.
gen•

A/S Eidefoss 88 Dombåa/Hjerkinn 32 km





Hedmark kraft-

verk
132 Elverum/Vålergsnes





88 Eidsvoll/Åtmes, 45,5 km med avgren-

ing Nord-Odal, 5,5 km.




Hol Elektrisitets-

verk




Ørteren kr.st., Hol




1 12

A/L Lofoten 132 Holdøy/Kvitfossen 20 km.






Kraftsamband






Oppland Fylkes 132 Kalvedalen/Nord-Aurdal, 55 km.





Elektrisitetsverk






Oslo Lysverker 380 Ådalen/Jevnaker/Lunner/Nittedal.






380 Ådalen/Flå/Nes.






275 Nes kr.st./Holsledning I






275 Ådalen/275 kV ledn. Gol/Oslo






275 Nittedal/Oslo.





Røldal-Suldal




Røldal I kr.st., Odda




2 95
Kraft A/S




Novle (Reldal II) Odda 1 50





Suldal I kr.st., Suldal




2 95





Suldal II kr.st., Suldal




1 80





Kvanndal kr.st., Suldal




1 50




275 Novle kr.st./Reldal I kr.st., Odda,
4,3 km.






275 Reldal I kr.st., Odda/Suldal I og 11
kr.st., Suldal. 19,5 km.






275 Suldal I og II kr.st., Suldal/Sauda.






25 km.






275 Kvanndal kr.st./Suldal I og II kr.st.,





Suldal. 9,7 km.

A/L Salten 132 Hopen/Bodø 12,8 km.





Kraftsamband







132 Hopen/Sørfold. 40 km.





Staten v/NVE




Rana kr.v., Rana




2 140





Tokke 8, Tokke




1 50





Tokke 5, Tokke




1 25




275 Blåfalli/Kvinnherad/Dale 100 km.






275 Lyse/Tonstad kr. st. 50 km.






132 Aura kr.v./Neseet. 28 km.





Sør-Trøndelag




Søa kr.v., Hemne




1 45
Elektrisitetsverk







88 Svartelva kr.v./Risea. 4,5 km.






66 Støren/Oppdal 85 km.






86 Sokna kr.v.,/Støren 14 km.





Vestfold 132 Dobbisltledn. Hedrum/Larvik. 2,1 km.





Kraftselskap







132 Gulliås — Sem. 8,5 km.





Vikfalli




Refsdal kr.st., Vik




2 50
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„

Nevnte avgifter innkreves etterskuddsvis og
har for årene 1957/58-1966 gitt følgende
beløp:

Konsesjoner på
høyspennings-



anlegg

Antall Avgift ea. kr.

1957-58 114 845 000 14 16 552
1958-59 116 970 500 14 16 664
1959-60 126 1 321 000 14 16 777
1961 124 1 438 000 14 17 647
1962 127 1 570 000 13 17 250
1963 151 1 672 000 13 16 595
1964 160 1 828 000 11 15 197
1965 179 2 015 000 10 15 086
1966 181 2 500 000 10 15 000

	

(anslag) (anslag)

Den midlertidige lov av 29. juni 1951 gjelder
til 31. desember 1968. Avgiftene beregnes og
kreves inn etterskuddsvis hvert halvår, og
kraftverkene betaler gjennom skattefogdene til
Finansdepartementet.

Avgiftene for 2. halvår 1965 og 1. halvår
1966 vil til sammen utgjøre ea. 90,8 mill. kr.

Avgiftene til det spesielle garantifond for lån
i Norges Kommunalbank vil for året 1965 bli
på ca. kr. 1 545 000. Kraftverkenes innbetalin-
ger går direkte til Norges Kommunalbank.

I 1966 er behandlet spørsmål om avståelse av
konsesjonskraft bl. a. til Samnanger kommune
fra Bergens Elektrisitetsverk og til Valdres-
kommunene fra Bagn kraftverk. Spørsmålet om
konsesjonskraft og konsesjonskraftpris til
Valdreskommunene fra Åbjøra kraftverk og
til Nissedal kommune fra Aust-Agder kraft-
verk er under behandling.

5.3 TILSYN, FORSKRIFTER M. V.

Det er i 1966 behandlet en rekke saker om god-
kjenning av jordingsutstyr, spesielle elektriske
apparater, installasjonsmetoder m. v. Antallet
søknader om avvik fra de tekniske forskrifter
har vært stort, selv om det er mindre enn i de
foregående år. Bakgrunnen for nedgangen er inn-
føringen av de nye forskrifter for elektriske
anlegg og den revisjon av forskriftene som ble
gjennomført høsten 1965.

Det er sendt ut 4 meddelelser, derav 1 ved-

rørende bestemmelser om elektrisk installasjon
i campingvogner, 1 vedrørende utskifting av
støyende isolatorer, og 2 meddelelser ved-
rørende jordingsutstyr, nemlig om „Prøving og
bruk av fastmonterte jordingskniver” og om
„Jordingsapparater".

I tilknytning til sistnevnte meddelelse ble
det utarbeidet en oversikt åjourført pr. 1. no-
vember 1966, over godkjente klemmer for
bruk i jordingsapparaters kortslutningskrets
samt kortslutningsskinner med merkestrøm
opp til 38 kA, med tilhørende orientering,
datert 21. november 1966. Som følge av med-
delelse nr. 1/1965 er det i år behandlet ea. 25
saker om godkjenning av jordingsapparater.

Det er behandlet 71 saker vedrørende stedlig
tilsyn, derav 21 saker hvor elektrisitetsverk er
pålagt tilsyn. I 28 tilfeller er godkjent ny an-
svarshavende for stedlig tilsyn ved verk som
tidligere er pålagt slikt tilsyn. I 22 tilfeller er
pålegg av stedlig tilsyn opphørt.

5.33

Det er i 1966 behandlet 35 saker om godkjenn-
ing av driftsleder, 18 saker om godkjenning av
elektroinstallatøre, 24 saker om godkjenning av
elektromontører. Avdelingen har også behandlet
15 saker om godkjenning av bedrifts-elektri-
kere, elektrisitetsverksmontører og elektrorep-
aratører, og 3 søknader om midlertidig tillatelse
til å stå i installatørs stilling.

I tillegg er behandlet en rekke saker om for-
tolkning av bestemmelsene i kgl. res. av
5. februar 1965.

Av brannsaker der elektrisk strøm har vært
brannårsaken er behandlet 4 tilfeller.

Videre er behandlet 13 saker vedrørende
ulykker som skyldes elektrisk strøm. Av disse
gjaldt 10 saker dødsulykker.

Det samlede antall dødsulykker i 1965 ble
så høyt som 20 og dette maner til forsiktighet
og økt vekt på sikkerhetsarbeidet.

Fra 1900 og frem til 31. desember 1965 er i
alt 496 mennesker forulykket p. g. a. elektrisi-
tet i Norge. Sammenlignet med de fleste andre
land er gjennomsnittet pr. år lite når det sees
i forhold til el-produksjon og folketall.

For nærmere beskrivelse av de enkelte ulyk-
ker vises til „Årsberetning vedrørende Elektrisi-
tetstilsynet 1965".

Dødsulykker forårsaket ved elektrisitet

År 1960 1961 1962 1963 1964 1965

Antall 5 12 8 5 5 20

Konsesjoner på
kraftleie

Antall Avgift ea. kr.

År
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Skipsaniegg og mellomspenningsanlegg

I terminen er behandlet 33 saker vedrørende
godkjenning av elektriske anlegg ombord i
skip, samt en del saker i forbindelse med kon-
troll av skipsanlegg.

Det er behandlet 34 saker vedrørende til-
latelse til å bruke mellomspenningsanlegg med
sperming opptil 440 V.

Lange spenn

Avdelingen har gjennomgått beregninger og
tegninger for 130 lange spenn.

Av lange spenn over 1000 m behandlet i
1966 kan nevnes:

Anleggets eier Spenning
kV

Lengde

L/L Vestlandske Kraftsamband 132 3571
L/L Svultingen 66 1213
Helgeland Kraftlag A/L 132 3310
Nordmøre Interkommunale 66 3060
Kraftlag




For kontrollberegningen av opptredende
strekkpåkjenninger i lederne i lange spenn er
tatt i bruk et ALGOL-program som kjøres på
NVE's EDB-anlegg.

av oif

I henhold til forslag fra NVE ble det ved
kongelig resolusjon av 13. mai 1966 fastsatt
nytt regulativ for erleggelse av avgift for god-
kjennelse av og tilsyn med elektriske sterk-
strømsanlegg.

Som følge av dette er avgiftene for alle an-
legg som er besiktiget etter at det nye regula-
tivet trådte i kraft, blitt omberegnet ved avde-
lingen.

Melding om det nye avgiftsregulativet ble
kunngjort i Norsk Lovtidend og den tekniske
presse.

Den permanente forskriftskomité som skal
bistå NVE i arbeidet med endringer i og til-
føyelser til Forskrifter for elektriske anlegg har
i 1966 hatt 1 møte. Dessuten har komit&ns
lavspenningsutvalg hatt en rekke møter sam-
men med Konsesjons- og tilsynsavdelingen som
er komit&ns sekretariat, og fremkommet med
forslag til en rekke endringer når det gjelder
forskriftene for lavspenningsanlegg.

Endringene fremkommer bl. a. som følge av
introduksjon av nye installasjonsmaterialer,
tillempninger i installasjonspraksis samt at
enkelte bestemmelser i forskriftene i praksis
ikke har vist seg helt entydige. 


29 Elektrisk materiellkontroll

5.391 Norge8 Elektriake Materiellkontroll

I henhold til NEMKO's arbeidsreglement
skal NEMKO's prøveforskrifter godkjennes av
NVE. Gjennomgåelsen og godkjenningen av
forskriftene foregår ved Elektrisitetsdirekto-
ratet.

I 1966 ble gjennomgått og godkjent prøve-
forskrifter på en rekke områder, som f. eks.
apparatkontakter og apparatinntak, plast-
bokser, elektrisitetsmålere og glødelampearma-
turer m. v.

5.392 The International Commi88ion on Rule,s
for the Approval of Electrical Equipment (CEE)

I 1966 har det vært holdt to møter i CEE,
henholdsvis i Wien og Briissel. NVE har vært
representert på møtene for å holde seg orientert
om virksomheten ved CEE.

5.393 CENEL. Comité Européen de coordination
de8 normes dlectrotechnique8

Styrekomiteen har hatt møte i København.
NVE har vært representert for å holde seg
orientert om virksomheten.

5.394 Nordi8k komité for samordning av elektriske
sikkerhetsspørsmål (NSS)

Arbeidet med å samordne sikkerhetsforskrif-
tene på de områder som omfatter samnordisk
prøving av elektrisk materiell fortsatte i 1966.

KomMen hadde i året 3 møter, henholdsvis
i København, Stockholm og Helsingfors. De
forskriftsendringer man hittil er blitt enige om
er for Norges vedkommende vedtatt av Industri-
departementet og er trådt i kraft.

5.4 ' SAMORDNING, PROGNOSER OG
GENERELL PLANLEGGING

Nedenfor gis en kort oversikt over elforsyningen
i Norge i 1966:

Elproduksjonen i Norge var vel 48 400 GWh
(millioner kWh) i 1966. Dette er ca. 1,3 %
mindre enn i 1965. Forbruket har imidlertid
øket med ca. 3 % i forhold til året før og ble
i 1966 ca. 43 250 GWh, målt hos forbrukerne.
At forbruket har steget prosentvis mer enn
produksjonen henger sammen med kraftutveks-
lingen med Sverige: I 1965 hadde Norge en
netto krafteksport på 2162 GWh mot 358 GWh
i 1966. (Norges produksjonsandel i den svensk-
norske kraftstasjonen Linvasselv er her regnet
som norsk produksjon.)
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Fra bygging av stalmlinje på Veettlandet eiett sonmer.

Fra 1960 har den gjennomsnittlige stig-
ningen i totalforbruket av elektrisitet i Norge
vært 8,8 % pr. år. Etter den kalde vinteren i
1966 skulle man ha ventet at forbruket ville
ha steget mer enn det gjorde. I enkelte kon-
sumentsektorer, spesielt romoppvarming, har
forbruket utvilsomt vært høyt. Den strenge
kulden reduserte imidlertid tilsiget til vass-
dragene betraktelig allerede før jul 1965 slik
at elverkene forutså at det kunne oppstå energi-
knappbet og reduserte tidlig på vinteren all
levering av tilfeldig kraft til elektrokjeler og
industri forøvrig. Dette er grunnen til at total-
forbruket har steget prosentvis mindre det siste
året enn gjennomsnittet for de siste 8 årene.
Vi har ennå ikke tilstrekkelig oversikt til å
kunne si sikkert hvordan elforbruket i 1966 har
fordelt seg på de enkelte konsumentgrupper,
men etter anslagsvise beregninger blir forbruks-
fordelingen omtrent slik:

Forbruksfordeling i  1966
Anslagsvis beregning

Kategori GWh




Særlig kraftkrevende industri . . . 	 20 250 46,8
Treforedlingsindustri 	 2 560 5,9
Bergverk og industri ellers 	 4 210 9,7
Elektrokjeler (tilfeldig kraft) 	 420 1,0

I alt til industrien 	 27 440 63,4
Transport 	 500 1,2
Annet forbruk 	 15 310 35,4

Totalt nettoforbmk 	 43 250 100,0

Maskininstallasjonen i kraftstasjonene økte
med ca. 360 MW i 1966 og er ved årsskiftet
kommet opp i ca. 9950 MW. økningen siste 


år er betydelig lavere enn gjennomsnittlig
årlig økning siden 1960 som er ca. 618 MW.
Årsaken til det lave tallet i 1966 er tilfeldigheter
med hensyn til dato for idriftsettelse av nye
aggregater i det kontinuerlige utbyggingspro-
grammet som pågår. Flere store kraftstasjoner
ble således satt i drift like før jul i 1965 og
andre vil bli satt i drift over nyttår 1967. Dette
fører til at man i 1965 fikk ca. 780 MW i drift
og i 1967 vil få ca. 800 MW. Økningen i utbygd
produksjonsevne (mulig produksjon i mill.
kWh pr. år) i kraftleveringssystemet er imid-
lertid mer jevn.

Av de større nyanlegg som er satt i drift i
1966, kan nevnes:

Eier: Installasjon:

Hol kommune 10 MW
A/S Norsk Hydro og NVE
Sør-Trøndelag Elverk

160 „
25

Trondheim Elverk 22 „
NVE 130 „

I 1966 ble Vestlandske Kraftsambands 132 kV
samkjøringslinje, som forbinder distriktene fra
Sogn til Sunnmøre, ferdig og ble satt i drift i
hele sin lengde. Samtidig har også dette sam-
kjøringsområdet fått forbindelse med Nord-
møre—Trøndelag og dermed også med Øst-
landet ved at 132 kV linjen fra Giskemo på
Sunnmøre over Grytten i Romsdal til Aura er
ferdig og er tatt i bruk. Disse linjene er en del
av en større linjebygging som pågår og som
om få år vil knytte det meste av landet sam-
men til et felles samkjøringsområde.

Kraftstasjon:

Ørteren
RøIdal
Håen
Gresslifoss
Straumsmo
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Til bruk ved utarbeidelsen av nasjonalbudsjet-
tet er det gitt oppgaver og prognoser om pro-
duksjon og investeringer i elforsyningssektoren
for de nærmeste år. Det er videre gitt meldinger,
uttalelser og prognoser til de internasjonale
organisasjonene OECD, ECE og UNIPEDE.

I samarbeid med Statens Vattenfallsverk i
Sverige har det vært arbeidet med studier
bl. a. vedrørende økonomien ved samkjøring
mellom Norge og Sverige. Etter å ha klargjort
systemenes virkemåte hver for seg, regner en i
neste omgang med å ha utviklet en avansert
tosystemmodell som kan omfatte større om-
råder i begge land. Denne modell arbeides det
med i Sverige og det settes lit til at denne
modellen også kan tilpasses norske forhold.

Elektrisitetsavdelingen har også i 1966 svart
på en rekke henvendelser om oversikter og
detaljer vedrørende elforsyningen i Norge.
Videre har avdelingen som vanlig utgitt mel-
dinger, bl. a. en folder, om elforsyningen, ut-
arbeidet forslag til svar på grunngitte spørsmål
i Stortinget m. m. Elektrisitetsavdelingen var i
første halvpart av år-et sterkt engasjert i ut-
arbeidelse av NVE's vedlegg til St. melding
nr. 19 „Om elektrisitetsforsyningen i Norge".

I 1966 ble opptakten tatt til en avklaring av
spørsmålet om elforsyningens plass i distrikts-
planlegging, landsdelsplanlegging m. v., se
Bygningsloven av 18. juni 1965, gjeldende fra
1. januar 1966.

Prognosen over økningen i elbehovet i landet
er ført åjour fram til 1972 og med anslag for
forbruket i 1975. Prognosene danner grunnlag
for prioritering av nye kraftutbyggingsprosjek-
ter og overføringslinjer og angir dessuten den
utbyggingstakt som er nødvendig for å dekke
forventet behov. Prognosene er bl. a. gjengitt
i St. melding nr. 19 (1966-67).

Det er foretatt studier over hvordan energi-
tilgangen fra det eksisterende el-forsynings-
systemet best kan utnyttes ved nye samkjørings-
linjer og tilskudd av varmekraft. Økonomien
ved å foreta investeringer i varmekraftstasjo-
ner og/eller samkjøringslinjer er undersøkt ved
hjelp av tidligere utviklede modeller for kjøring
på elektronisk datamaskin.

I 1966 er utført modellundersøkelser for
varmekraftstasjoner i Østlandsområdet. De
varmekraftkostnadene en har benyttet er ba-
sert på foreløpige pristilbud på gassturbiner, og 


fra tilgjengelige kilder ellers, og det er regnet
med meget store enheter for atomkraft. Ut
fra modellundersøkelsene og dessuten ut fra
det syn at det først blir behov for tilskudds-
kraft med kort brukstid, ser det ut til at hva
varmekraft angår, er det gassturbinene og
eventuelt de forenklede kondenskraftstasjoner
en bør konsentrere seg om på kort sikt.

Samkjøringsforbindelsen Østlandet—Trønde-
lag er undersøkt. En forutsatte overførings-
kapasiteter på henholdsvis 100, 400, 500, 800
og 1000 MW ført begge veier, og dessuten
alternativer der en regner med å overføre
300 MW nordover gjennom Sverige. (100/400
og 500/800 MW). Beregningene har gitt et
visst grunnlag for å vurdere alternativene.

Studiet av alternative utførelser av vann-
kraftanlegg er tatt opp spesielt med sikte på
dimensjonering for kortere brukstider enn hva
som er vanlig i dag. De kostnader som er
angitt for vannkraft i nomogrammet, gir ut-
trykk for hva slike utførelser av vannkraft-
stasjoner antas å ville koste.

På grunn av den kalde vinteren 1965/66 og
den sene våren 1966 ble det energisvikt i noen
områder på Vestlandet, og dermed spørsmål
om kraftrasjonering i enkelte områder. I sam-
band med disse rasjoneringssakene ble det
arrangert et møte med berørte selskaper og
organisasjoner hvor anvendelsen av lov av
9. juli 1962 om rasjonering av elektrisk energi
ble diskutert.

Om utformingen av fremtidig hovednett i Oslo-
distriktet har det også i 1966 vært samarbeidet
med de interesserte parter, særlig om plassering
av 380/275 kV transformatorstasjon i Nittedal
og 275 kV stasjon for krafttilførsel til Akers-
hus. Det er aktuelt å reservere plass for nød-
vendige anlegg etter retningslinjene i den nye
bygningslov.

Nettutformingen i Østfold har likeledes vært
drøftet. Det kan her bli et begrenset 132 kV
nett Vamma-Hasle-Rå, men de viktigste spen-
ningstrinn for overføring og hovedfordeling av
kraften i fylket vil fortsatt bli 380, 275 og 47 kV.

Utformingen av hovednettet i søndre del av
Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder har vært
diskutert og en del beregninger er utført.

Overføringsnettet i Trondheim-regionen og i
Sør-Trøndelag for øvrig har vært drøftet med
de interesserte parter. Det tas sikte på en ny
275 kV innmatingsstasjon for Trondheim. Man
planlegger herfra 275 kV linjer bl. a. til Nea og
sørover til Orkdal og Østlandet.

I forbindelse med forsterkning av overførings-
nettet i kystdistriktet mellom Rana og Glom-
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ijord, har en undersøkt mulighetene for å
etablere en foreløpig svak samkjøringsforbin-
delse mellom Helgeland og Salten. Noen av-
gjørelse er ikke truffet.

Det har vært arbeidet med en plan for kraft-
oppdekning og utbygging av hovednettet i
Ofoten—Lyngen-området. Den „dekningspla-
nen" som forelå ved utgangen av året er søkt
ført så langt som oversikt over forbruk og ut-
byggingsmuligheter for kraftkilder gir grunn-
lag for.

Det er også utført beregninger for belast-
ningsforhold og stabilitetsforhold for 132-kV-
nettet fra Vik i Sogn til Aura på Nordmøre,
stadium 1970, under forskjellige forutsetninger
med hensyn til kraftutbygging i dette distrikt.

5.5 STATSSTØNADSVIRKSOMHETEN

Fra 1938-39 og til utgangen av 1966 var det
til fremme av elektrisitetsforsyningen i de
uforsynte og dårlig forsynte områdene i landet
gitt bevilgninger og tilsagnsfullmakter til å

disponere i alt 533,8 mill. kroner. Bevilg-
ningene var minst under de siste krigsårene, da
de var nede i 2 mill. kroner pr. år, mens det i
1950/51 ble gitt en bevilgning på hele 49
kroner.

I årene etter 1960 har det vært følgende
beløp til disposisjon (mill. kroner).

Kontanter
og full- I alt
makter

1961 	
1962 	
1963 	
1964 	
1965 	
1966 	

Tallene inkluderer ikke de såkalte stamlinje-
midler.

Av bevilgningen på 32 mill, kroner i 1966
ble 6 mill, kroner nyttet til dekning av tid-
ligere gitte tilsagnsfullmakter, men da det
ble gitt nye tilsagnsfullmakter på 6 mill.
kroner, svarer disponibelt beløp til bevilg-
ningen. Av bevilgningen gikk 10 mill, kroner
til Kvænangsbotn kraftanlegg og de øvrige
22 mill, kroner gikk til linjebygging, trans-
formatorstasjoner og små dieselkraftverk.

År

26 403,8
26 429,8
26 455,8
26 481,8
20 501,8

,32 533,8
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Helt  tau pd  Nordnerodden  i Lyngetiflard der  det frens-
deles or gd,der uten eiforsyning. Denne gården hueer
noen av de ca. 2600 menneaker i Norge sons ikke kar
tilgang  pd  strem. Det fordigger egknad om tildeling  au

etatestrmademidler for Iremforing  au  dektriek kraft.

Det ble gitt tilsagn om 4,18 mill, kroner til
forsyning av 115 husstander med 500 personer
som var helt uten elforsyning og til 179 hus-
stander med 703 personer som tidligere hadde
en meget dårlig elforsyning. Herav vil 7 hus-
stander med 28 personer få sin forsyning fra
dieselverk. Stønadsbeløpet utgjør gjennom-
snittlig ca. 14 200 kroner pr. husstand.

I tilleggsstønader til tidligere støttede tiltak
ble det stilt til disposisjon 2,57 mill, kroner, til
overførings- og forbindelseslinjer 10,98 mill.
kroner og til forsterkningsarbeid ellers 3,87
mill: kroner. Til kontor- og lønnsutgifter er det
gått ca. 0,4 mill. kroner. Vel 6 mill, kroner av
midlene ble gitt som midlertidig rente- og av-
dragsfrie lån.

Utbyggingen i de helt uforsynte områdene skjer
nå utelukkende ved hjelp av stønadsmidler og
tilskott fra distriktene. I de tilfelle det lånes
penger til disse formål, blir det i realiteten like-
vel å betrakte som tilskott, fordi de årlige
drifts- og vedlikeholdsomkostningene som regel
må antas å bli minst like store som de løpende
inntekter av påregnelig strømsalg. Når det
gjelder finansieringen av overførings- og for-
bindelk4eslinjer, ombygging og forsterkning blir
det i mange tilfeller opptatt betydelige banklån
i tillegg til de statsstønadsmidlene som inn-
vilges.

Arbeidet med gjennomføring av planene har
stort sett gått bra, bortsett fra enkelte steder 


i Finnmark der sesongen for linjearbeid er kort
og mangelen på arbeidskraft meget følbar.

Det er som vanlig foretatt befaringer i mar-
ken, både før de enkelte planer ble vedtatt
gjennomført og senere for kontrollens skyld. I
flere tilfelle er reiser foretatt sammen med re-
presentanter fra Arbeidsdirektoratet og fra
Distriktenes utbyggingsfond for å vurdere naa-
ringsgrunnlag og fremtidig bosetting i de
strømløse områder.

Stortingets kontantbevilgninger til fremme av
elforsyningen i uforsynte og dårlig forsynte om-
råder fra 1938-39 til og med 1966 er 527,8 mill.
kroner, hvorav 32 mill, kroner for 1966. Hertil
kommer udekkede fullmakter på 6 mill. kroner.

Utbetalingene utgjør i samme tidsrom 517,4
mill. kroner hvorav 33,6 mill, kroner i 1966.
Ca. 10,4 mill, kroner er således overført til
neste termin.

Ved årets utgang forelå det søknader fra 39
kraftlag om stønad til uforsynte områder. Søk-
nadene gjelder 323 husstander og ca. 1200 per-
soner.

Anleggskapitalen for disse planene utgjør ca.
10,5 mill. kroner, hvorav 8,8 mill, kroner er
søkt dekket ved statsstønad. Det forelå dess-
uten søknader fra 36 kraftlag om stønad til
overførings- og forbindelsesledninger og til ut-
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viding og forsterkning av fordelingsnettet. An-
leggskapitalen for disse planene utgjør ca. 60
mill, kroner, hvorav ca. 48 mill. kroner i søkt
statsstønad. I tillegg kommer 6 søknader om
tilleggsstønad med tilsammen ca. 0,5 mill.
kroner. Til å dekke de tilsagn som ble gitt i
1966 på senere års budsjetter, vil det gå med
ca. 11,9 mill, kroner i statsstønad.

Ts1

I 1956 - 57 ble elektrisitetsavgiften forhøyet til
0,2 øre pr. kWh og det ble bestemt at en del
av avgiften kunne gå til stamlinjeformål. Av
avgiftsmidlene er det gitt bevilgninger til dette
formål således (mill. kroner):

Til etam Stats-
e=p 


1956/57-1965 75,1 288,1 (258,2) 361,2 (333,3)
1966 	 11,3 48,7 (44,8) 60,0 (56,1)

en halvpart. Hver av de to aksjonærgrupper
har i prinsippet rett til halvparten av kraften.
Av produksjonen i 1. byggetrinn skal imidler-
tid Vest-Finnmark ifølge avtalen ha 110 GWb.,
Nord-Troms Kraftlag A/S (som foreløpig eneste
avtaker i Troms) 10 GWh, mens de gjenværende
40 GWh i første rekke skulle forbeholdes mu-
lige spesielle næringsmessige behov som måtte
melde seg.

For at Kvænangskraften skulle kunne nyttig-
gjøres, måtte overføringsnettet i Vest-Finnmark
bygges betraktelig ut. Alle kraftlag i Vest-Finn-
mark hadde sine egne mindre kraftstasjoner og
samkjørte også stort sett med Porsa kraftlags
66 kV nett og over enkelte 22 kV forbindelser.

Kvamangsbotn Kraftverk som er en viktig kraftkiide for
Lyngen—Porsanger-området. Stasfonen kom delvis
drift hesten 1965. l'unt ferdig vil utbyggingen kunne gi
ca. 160 mill. kWh pr. dr.  Kraftverket har fått betydelige

atateetsnadentidler.

Bum

På grunn av terminforskyvninger og sen inn-
betaling samsvarer det faktisk innbetalte av-
giftsbeløp ikke med budsjett-tallene. Regn-
skapstallene er derfor tilføyet i parentes. Et
beløp på 7,6 mill, kroner som var reservert
Vest-Norges Samkjøringsselskap er senere inn-
dratt til fordel for Statskraftverkene som har
overtatt stamlinjebyggingen i Rogaland og
Hordaland.

Ek8empel på anlegg bygget ved hjelp av 8tat88tønad.
Porsa Kraftlag A I S

Porsa Kraftlag A/L ble stiftet i 1952 med
bl. a. Hammerfest, Kvalsund, Sørøysund og
Talvik kommuner som andelshavere. I 1956
ble laget omdannet til aksjeselskap med inn-
skudd fra Hammerfest Elektrisitetsverk, Alta
Kraftlag A/L og Repvåg Kraftlag A/L. Sel-
skapet bygget ut kraftverket Porsa I som sto
ferdig i 1959 med installasjon ca. 13000 kW og
beregnet produksjon ca. 46 GWh.

Allerede mens byggingen av Porsa I pågikk
var det klart at nye kraftkilder måtte bygges
ut for å kunne møte det stadig stigende kraft-
behov i Vest-Finnmark. Mens det ble arbeidet
med å få i gang en større kraftutbygging, ble
utbyggingen av Porsa II med installasjon 2,7
MW og beregnet produksjon ea. 10 GWh satt
i gang.

Neste utbyggingsobjekt ble Kvænangsbotn
kraftverk i Troms hvor 1. byggetrinn er be-
regnet å gi ca. 160 GWh. Kraftverket eies i
fellesskap av Troms fylkeskommune med en
halvpart, og Finnmark fylkeskommune og en
rekke kraftlag i Vest-Finnmark med til sammen
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NVE ved Statskraftverkene bygget 132 kV
linje fra Kvænangen til Alta, og transformator-
stasjon i Alta.

Finnmark Fylkes Elektrisitetsforsyning ut-
arbeidet i 1964 en plan for videreføring av
kraften fra Alta.

Elektrisitetsforsyningen søkte 24. oktober
1964 på vegne av Porsa Kraftiag om stats-
stønad til utbyggingen, og kraftlaget fikk ved
kongelig resolusjon av 28. januar 1965, 20.
august 1965, 7. og 21. oktober 1966 tilsagn om
statsstønad på i alt 8 520 000 kroner til dette
tiltaket.

De fleste av anleggene er nå fullførte.
Hele utbyggingen er beregnet å koste 8 660 000
kroner, og bortsett fra et tilskott på 140 000
kroner fra Kraftforsyningens Sivilforsvar er
tiltaket i sin helhet finansiertav statsstønads-
midlene.

I tillegg har de enkelte kraftlag i Vest-Finn-
mark, i forbindelse med distribusjonen av Kvæn-
angskraften, fått tilsagn om statsstønad på
ialt 6 546 000 kroner i årene 1965-66 til forsterk-
ning og ombygging av fordelingsnettene for høy-
og lav- spenning. 


5.6 ALMINNELIGE
ELFXTRISITETSFORSYNINGSSAKER

‘3 H;•,;')

Det er i året 1966 registrert en ikke ubetydelig
nedgang i antall elektrisiteteverk. En del av
de verk som har gått inn i større verker var
imidlertid ikke av en slik størrelse at de tid-
ligere har vært registrert 801/1 egne enheter.
Ved årets begynnelse ble det regnet med at
det i alt var 614 elverksenheter. I dette antall
var tatt med alle rene fordelingsverk og like-
ledes kraftproduserende verk med en maskin-
kapasitet på minst 100 kW basert på salg av
elenergi. Dessuten var medregnet verk som
utgjør en integrerende del av bedrifter i andre
næringer med forsyning av disse som hoved-
formål, og som har en maskinkapasitet på minst
500 kW. Ved årets slutt regnes antall el-
verksenheter å være kommet ned i omlag 600.

Utredningsarbeidene med sikte på rasjonali-
sering av den organisatoriske og funksjonelle
oppbygging innen elektrisitetssektoren er for
enkelte distrikter ført videre. En slik utredning
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for Finnmark fylke er utført i samarbeid med
Finnmark Fylkes Elektrisitetsforsyning og ven-
tes å være klar for offentliggjørelse i løpet av
1. kvartal 1967.

Arbeidet med tilsvarende utredninger for
Akershus og Møre og Romsdal fylker er tatt
opp i samarbeid med vedkommende fylkes-
organisasj oner.

I Sogn og Fjordane fylke er det arbeidet
videre med organisasjons- og driftsproblemer
etter de retningslinjer som ble trukket opp

den utredning som N V E sammen med
fylkets elektrisitetskontor la frem i fjor. I
denne utredning ble problemene behandlet
spesielt på produksjons- og engrossiden. Det
har under det videre arbeid vist seg ønskelig
å få problemene og siktepunktene utredet også
innen distribusjonssektoren. Dette arbeid, og
det fortsatte arbeid i forbindelse med organisa-
sjonstiltak i en rekke andre distrikter, vil bli
ført videre.

En av de øvrige hovedoppgavene har vært
arbeidet i forbindelse med Stortingsmelding
nr. 19/1966.

Den utredning som NVE laget om utvik-
lingen av elforsyningen frem til i dag og den
sannsynlige utvikling, er trykket som bilag til
selve stortingsmeldingen. I utredningen er også
behandlet en rekke spørsmål vedrørende de
organisasjonsmessige forhold innen elsektoren.

I begynnelsen av året ble det også utarbeidet
en fullstendig orientering til Hovedstyret for
NVE og Industridepartementet om forsynings-
og organisasjonsforholdene i Lofoten i for-
bindelse med de motsetningsforhold som var
oppstått ved den planlagte sammenslutning av
klaftlagene i området.

På grunn av sakens prinsipielle betydning
var det sterkt ønskelig å få en hurtig og
definitiv avgjørelse for å komme frem til klare
og hensiktsmessige organisasjons- og driftsfor-
hold i dette distrikt. Orienteringens innstilling
til løsning av de foreliggende problemer ble
vedtatt i Hovedstyret den 23. mars.

Saken har senere vært til behandling i Indu-
stridepartementet, Kommunaldepartementet,
Justisdepartementet og Finansdepartementet
og andre berørte instanser, og den ble fremmet
i Statsråd den 16. desember 1966.

Sammenslutningen av elverksenhetene i det-
te området i samsvar med den kongelige reso-
lusjon vil bli søkt gjennomført i løpet av første
halvdel av 1967.

41 tatra n slorns a t o rdarjon vonserbygge4 av NVE, Stats-



kraftverkene, er et viktig ledd kraftforeyninguyetemet
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Situasjonen på lånemarkedet — både det
utenlandske og det innenlandske — gjør det
fortsatt vanskelig å finansiere de mange til-
tak innen kraftutbyggingssektoren.

I utlandet er lånevilkårene blitt vesentlig
skjerpet og det er en markert nedgang i de
utenlandske lån til elsektoren. I 1964 var låne-
beløpet 666,1 mill, kr. mens det i 1966 bare
utgjør 99,1 mill. kr.

På det innenlandske obligasjonsmarked har
også forholdene vært meget vanskelige. I flere
tilfelle har lånebeløpene måttet reduseres på
grunn av manglende tilslutning, og praktisk
talt alle lån i inneværende år har i det vesent-
lige vært belastet garantistene.

De midler som Norges Kommunalbank har
fått stillet til disposisjon for elforsynings-
sektoren er stadig blitt redusert. For utlåns-
kvoten i 1966 er det fastsatt et rammebeløp på
45 mill. kr.

UTVI KUNGEN AV
LÅNESITUASJONEN

I ELSEKTOREN_

• Alle ten I atillienet' kr.

::).;#OU•

197. 7

666.1
540.8

99.1

1964 1965 1966 ,

Lån

udandet

Lyngsn—Poreanger.

45



Som følge av disse forhold har det i de siste
år vært en sterk reduksjon i tilgangen på
investeringsmidler fra lånemarkedet, slik det
fremgår av den illustrasjonen som er vist på
foregående side.

Utvildingen har ført til at det i det ve-
sentlige bare har vært mulig å følge opp fi-
nansieringen av igangværende tiltak. Det eneste
nye tiltak som er igangsatt dette år, er ut-
byggingen av Tafjord K IV.

De tilstrammede forhold på obligasjons-
markedene i inn- og utland resulterer i ster-
kere tilgang på søknader om lån i Norges
Kommunalbank. Dette fører til en ytterligere
øking av problemene når det gjelder vur-
dering av behov og prioritering av anleggene.
I samråd med NVE har Norges Kommunal-
bank i 1966 fordelt eine disponible lånemidler
hmen elforsyningssektoren med 14 mill, kr. til
kraftutbygging, fordelt på 5 søkere, og 31 mill.
kr. til ledningsnett, fordelt på 50 søkere.

Blant større kraftprosjekter som har vært
behandlet, kan nevnes:

Hol kommune 

Sunnhordland Kraftlag 

Tafjord Kraftselskap 

Sør-Trøndelag fylke 

Asker og Bærum Kraftselskap 	
Røldal—Suldal Kraft 	 
Bergenshalvøens kommunale

Kraftselskap 	
Trondheim kommune 	
Selbu kommune 	
Varanger Kraftlag A/L 	

Dessuten har vært behandlet spørsmål om
bygging eller ombygging av overførings- og
fordelingsnett for: Sør-Trøndelag fylke, Lille-
hammer kommune, Hadsel kommune, Ringe-
rike kraftverk, Hedmark fylke, Sogn og Fjord-
ane fylke, Solør Kraftlag, Istad kraftselskap,
Nesodden kommune, Helgeland Kraftlag A/L,
Buskerud fylke og Fron elverk.

Eherkenes budsjett, regnskap og
arsnieldtnzer

Elverkenes budsjett, regnskap og årsmeldinger
gir stort sett en god, generell oversikt over
driftsforholdene, men det statistiske materiale
som blir fremlagt, er ofte såvidt ufullstendig at
det ikke gir nødvendig grunnlag for utførlige
kostnadsanalyser. En annen innvending mot
de regnskap som blir lagt frem, er at bruken
av de ulike utgiftskapitler synes å variere
sterkt. En har søkt å utvirke en bedring i
disse f orhold.

En rekke regnskap fra landets elverk er

gjennomgått og vurdert såvel i forbindelse
med endringer av strømtariffer som ved be-
handlinger av søknader om lån og statsstønad.
Likeledes er det gitt uttalelser om budsjett-
og regnskapsforhold til flere av departementene.
I denne forbindelse er påpekt nødvendigheten
av en snarlig styrking av elverkenes økonomi
bl. a. ved endringer av de gjeldende retnings-
linjer for prissettingen.

5.65 Strømtariffsaker

Det er i løpet av 1966 behandlet flere tariffsaker
enn i noe tidligere år. Økningen av saksmengden
innen dette felt synes å ha sammenheng med
finansieringsvanskene for nye tiltak og de
økende investeringsbehov soni stigningen i
kraftforbruket medfører.

De foretatte tariffendringer har i enkelte
distrikter bevirket en relativt større prosentuell
stigning av strømprisnivået enn i noe annet år
etter krigen. Det kan således påvises endringer
av prisnivået på opptil 30 %. Prissettingen ved
en større del av landets elverker synes likevel
ennå ikke å være gjennomført på en slik måte
at det er et rimelig forhold mellom de inn-
tekter som gjeldende energipriser gir, og de
investeringsbehov som forbruksøkningen til-
sier.

En mer inngående undersøkelse av de kost-
nadsfaktorer som påvirker strømtariffenes ut-
forming og nivå er iverksatt med sikte på å
komme frem til en bedre tilpassing mellom
kostnadsforhold og tariffer, såvel ved detalj-
som ved engrosleveringer.

5.66 Andre saker
Også i 1966 er det behandlet en rekke spørsmål
av forvaltningsmessig eller informativ karak-
ter. Det er gitt uttalelser i forbindelse med
gjeldende og nye vedtekter for elverk, om kraft-
leiekontrakter, konsesjoner og erverv av fall-
rettigheter og grunn til kraftstasjoner og kraft-
linjer, vedr. samordning av distriktsutbyggin-
gen samt i forbindelse med Kraftforsyningens
Sivilforsvar. Saker vedrørende tvister mellom
elverk og abonnenter er også behandlet bl. a.
om priser og vilkår for levering eller overføring
av elektrisk kraft, grunnerstatninger, admi-
nistrative forhold m. m. Kontoret har videre ut-
arbeidet utredninger og oversikter hvor flere
forskjellige forhold innen elsektoren har vært
berørt, således kan nevnes en oversikt over
alternative organisasjonsformer for elverksdrift
og deres rettslige konsekvenser.

Linjebygging er hardt og krevende arbeid som ofte må
gjennomføres under slike værforhold som på bildet. For
tiden er det i gang linjebygging som i løpet av få år vil
knytte det meste av landet sammen til et felles samkjør-



ingsområde.

Ørteren
Blåfalli  III
K IV
Søa
Uvdal i og II
Røldal—Suldal

Matre—Evanger
Gresslifoss
julskaret
Skogfoss
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898 2468

Statskraftverkene
Kraftverksdirektør
Sig. Aalefjær

SB 416 2233 SE 28 SD 361 235 SS 16 SK 42 SI 18 SR 16

Bygningsavd. Elektroavd. Driftsavd. Salgsavd. Sekretariat Innkjøpsktr. Rasjonalis.ktr.
Bygningssjef Elektrosjef Driftssjef Sjefsingeniør Kontorsjef Innkjøpssjef Overingeniør
W. Greve 0. Fossen T. Voldhaug D. Smith T. Mengshoel H. Bjaaland R. Marstrander

SBP 31 SEA 19 SDS 9 SSK 7 SKA 28 SIB 3 RA 3

Driftsktr.,
Anleggsktr. Kraftktr. Kont.adm., Bestillings- Anleggs-stasjoner.

Planktr. Overingeniør Overingenlør int.pers., inf. seksjon seksjonOvering. T.
Over- 0. Hauge H. Bleken F. E. Andresen K. Breiby R. ThomessenHaugli Nilsen
ingeniørene
K. Y. Nilsen
P. Storebø SEG 2 SDF 6 SSS 1 SKB 2 SIK 9 SRD 1Y. Mæhlum

Engh Driftsktr.,Generatorktr. Salgsktr. Budsj. — Div. Kontroll-A. Borchgre- fjernledninger DriftsseksjonOveringeniør Overingeniør økonomi seksjonvink Overingeniør 0. HelledalA. Brugaard R. Strømme B. Nilsen 0.A.SchjetneH. Hedemark

SBA 9 SET 2 SDR 5 SSV 6 SKS 2 SIM 4 SRK 1

Vannhus-Anleggsktr. Trafoktr. Relekontoret Skatter, Material- Merkantilholdningsktr.Overingeniør Overingeniør Overingeniør erstatninger forvaltning seksjonOveringeniør
P. T. Smith K. Schøyen J. Svoen F. Storaker H.Gundersen P. LangkåsJ. Sørensen

SBM 7 SEU 4 SDT 11 SSU 1 SKH 9 SIT 1 SR-grupper 10

Maskinktr. Telekontoret Utrednings- SR — Tokke-Utviklingsktr. Hustrykkeri TransportOveringeniør Overingeniør ktr.
Overingeniør A. Berg A. Vogt anleggene 2

Resell A. Gohn A. Aurlien
K. Olsen SR — Vik-

anleggene 2

SR — Aura.
SB 28 1 anleggene 2
Fjern- SR — Rana-Sivilforsvars-ledningsktr.

leder anleggene 3
OveringenlørS. Foyn SR — Innset-
R. Johnsen anleggene 1

22 11 36 34

Tokke- Nore-
Verkene verkene
Driftsbest. Driftsbest.
D. Tvedt A. Ueland

26/9 6/6

Mår/Hakavik
kraftverk
Maskinm.
H. Sandvik/
R. H ka •

65 49 45 30 29 24 19 12 12 5

Aura- Rana- Glomfjord Innset- Vestlands-
verkene verkene kraftverk verkene verkene
Driftsbest. Driftsbest. Driftsbest. Driftsbest. Driftsbest.
K.Warloe A. Ervik Aa. Helmen F. Thingstad V. Bern

65 58

Østlands
over-
føringene

46 453 7 95

Fjern-
ledn i ngs
anlegg

Tunhovd

64 350 36 258 70 464 95 550 22 63

Tokke- Vik- Aura- Rana- Innset-
anleggene anleggene anleggene anleggene anleggene
Anleggsleder Anleggsleder Anleggsleder Anleggsleder Anleggsleder
K. Ødegård G. Moen J. Singsaas E. Tveit T. Høgestøl



6. STATSKRAFT-
VERKENE

i skatteutgifter. Til belysning av tallets stør-
relse kan nevnes at i samme budsjettforslag er
utgiftene til personale og administrasjon som
gjelder driften anslått til 23 mill. kr.

6.1 ORGANISASJON OG
HJELPEFTJNKSJONENE

Ved sentraladministrasjonen var det ved Stats-
kraftverkene pr. 31. desember 1966 ansatt 229
faste og midlertidige tjenestemenn mot 218 ett
år tidligere. Ved anlegg og drift var det i
4. kvartal 1966 til sammen 3 133 funksjonærer
og arbeidere mot 3 265 forrige år.

6 12 Budsjettene

Budsjettet for 1967 ble vedtatt med en brutto
driftsinntekt på rundt 286 mill, kr. og et drifts-
underskudd på 9 mill. kr. Til anleggsvirksom-
heten ble bevilget 342 mill, kr. mot for 1966
360 mill. kr. Pengene skal i det alt vesentlige
brukes til anlegg som er vedtatt tidligere og
hvor arbeidene er i gang. Bortsett fra enkelte
overføringslinjer er det ikke vedtatt noen nye
anlegg som Statskraftverkene skal stå for.
Dog ble til forberedende arbeider ved Maur-
anger bevilget 4 mill. kr. Slik situasjonen er i
øyeblikket synes det som om det kan bli et
brudd i den jevne utbyggingstakt Statskraft-
v erkene har holdt de senere år. Dette har sam-
menheng med usikkerheten i forbindelse med
den fortsatte finansiering av kraftutbyggingen
og også det prinsipielle spørsmål om hvor stor
del av landets fremtidige utbyggingsvirksomhet
skal falle på Statskraftverkene.

6.13 Skatter

I 1966 betalte vi av anlegg under Statskraft-



verkene skatter med rundt 19 mill. kr. Bud-



sjettet for 1967 har regnet med nær 20 mill, kr.

6.14 Rasjonalisering

Av spesielle ting fra denne sektor vil vi nevne
at arbeidet med å utvikle et systematisk fore-
byggende vedlikeholdsopplegg for kraftverk
ble fullført i begynnelsen av 1966. Innen årets
utgang var det innført ved Nore-verkene,
Tokke-verkene, Svorka og Osbu, Innset og
Straumsmo, og systemet kommer til de øvrige
kraftverk i løpet av 1967.

Analysen, og delvis iverksettelsen av mo-
derne databehandlingsmetoder innen den mer-
kantile sektor av anleggsvirksomheten, har
gått sin gang i 1966, med hovedvekten på
materialseksjonen og på bokholderiet. Vi ven-
ter at disse metoder skal gi oss bedre og raskere
oppgaver over våre beholdninger og kostnads-
utviklingen, hvilket igjen burde sette oss i
stand til å effektivisere vår virksomhet.

Fra anleggssektoren vil vi ellers nevne at vi
legger vekt på de beregninger som gjøres ved
flere av våre anlegg for å sette oss i stand til
a bedømme vår effektivitet sammenlignet med
private entreprenørers. Når det gjelder for-
bedring av metoder og materiell har vi i 1966
lagt særskilt vekt på undersøkelsene omkring
driving av små tunneltverrsnitt, som stadig
vil bli mer aktuelt for oss. Det arbeides med
nye metoder innen boreteknikken, og vi skaffer
oss erfaring med helmekanisering av tunnel-
driften.

Vi har for øvrig også omtalt konkrete rasjo-
naliseringsarbeider under avsnittene om drifts-
virksomheten (6.3) og anleggsvirksomheten
(6.5).

6.15 Innkjøp og transport

Eksklusive permanent utstyr har vi i 1966
brukt kr. 50 millioner til innkjøp. M/S „Vest-



kraft" og tungtransportutstyret har vært full-



beskjeftiget gjennom hele året og gjennomført
en rekke større transporter, tildels under
vanskelige forhold. Planene for kjøp av en ny
spesialbåt for transport- og strekkoppdrag er
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ferdige, men på grunn av finansieringssituasjo-
nen vet vi ikke når det blir aktuelt å ta utgiften
med på budsjettforslaget.

Bestemmelsene i statens anbudsforskrifter
som beskytter norsk industri, falt bort 1.
januar 1967 men brukes foreløpig i påvente
av nye retningslinjer.

6.2 KRAFTPRODLTKSJON OG SALG

Statskraftverkenes totale produksjon i 1966
ble på 12518,8 GWh, hvilket er 2 % lavere enn
i 1965 til tross for at nye maskiner ved Straums-



mo og Røldal-Suldal var i drift store deler av
fjoråret. Arsaken var dårlige vannforhold særlig
i Trøndelag der produksjonssvikten ble ca.
23 %.

Industrikraftleveransene steg med ca. 11 %
i forhold til verdien i 1965, hvilket vesentlig
skyldtes større uttak fra Sør-Norge Aluminium
A/S, Norsk Jernverk og Mosjøen Aluminium.

Statskraftverkenes kontraktleveranser til
den alminnelige forsyning øket med ca. 30 %
i forhold til 1965, hvilket blant annet skyldtes
at avtakerne i nevnte år hadde så stor egen-
produksjon at kontraktskraften fra Statskraft-
verkene ikke ble fullt utnyttet. De tilfeldige
leveranser ble redusert med ca. 50 % i forhold
til 1965.

Av vår totale kraftomsetning i 1966 gikk
6912 GWh til industrikraftleveranser, ca. 4938
GWh til kontraktleveranser til den alminne-
lige forsyning og 1273 GWh til tilfeldige le-
veranser.

I motsetning til i tidligere år kunne vi i 1966
både på svensk og norsk side konstatere utbytte
av ordningen med svensk lagring av vann i
norske magasiner. I alt mottok vi 106,1 GWh
i lagringskraft fra Sverige, hvorav 37,4 GW11
er kommet svenskene til gode ved senere til-
bakelevering. Den vesentlige del av det reste-
rende kraftkvantum er kommet norsk kraft-
forsyning til gode, dels ved kjøp og dels i form
av lagringsleie.

I 1966 har vi ved hjelp av EDB-behandling av
hydrologiske data gjennomført en forbedring
av energiprognoseringen og dermed kraft-
balanseberegningene for den overveiende del
av våre kraftverker.

Videre er beregnet magasinverdier, som ved
sammenligning med den aktuelle magasin-
utvikling i en oversiktlig form viser hvorledes
energidekningen er og utvikler seg.

På det her nevnte grunnlag kan vi beregne
vår energibalanse raskere og sikrere enn før.

6.22 Statskraftverkenes produksjon i MWh

Referert generator




1966




1965
1. Irm6er, 	




364 886,0




502 213,0
2. Straumsli (nedlagt i

1965) 	




0




4 197,3
3. Straumsmo 
 374 279,2




0
4. Glomfjord 25 perioder .




853 748,0




954 983,0
5. Reinsfossen 	




16 019,6




18 090,0
6. Nedre Røssåga 	 1 730 886,2 1 615 615,0
7. Øvre Røssåga 	




827 348,0




822 078,0
8. Langvatn 	




287 014,0




266 874,0
9. Linnvasselv (NVE's

del) 	




56 017,0




79 970,0
10. Tunnsjødal, Tunnsjø,

Røyrvikfoss (NVE'sdel)




619 562,3




616 987,9
11. Svorka (NVE's del) . .




42 131,0




54 951,0
12. Aura 	 1 418 314,0 1 832 312,0
13. Osbu 	




70 929,0




97 727,0
14. Røldal-Suldal 	




318 434,8




31 050,7
15. Nore I og II 	 1 248 717,0 1 385 250,0
16. Mår 	 1 107 799,1




938 912,8
17. Solbergfoss (NVE's del)




231 885,1




237 854,7
18. Hakavik 162/3 perioder




18 513,7




19 096,2
19. Tokke 	 1 761 428,7 1 936 514,2
20. Vinje 	




801 540,0




880 601,0
21. Songa 	




339 682,0




445 527,0
22. Haukeli 	




29 594,6




26 313,7
SurnI) 	 12 518 729,3 12 767 118,5

Herav Østlandsverkene (15-22):
5 539 160,2 44,2 % 5 870 069,6 46,0 %

Herav øvrige verker (1-14):
6 979 569,1 55,8 % 6 897 048,9 54,0 %

1.) Hertil kommer i 1966 353 587,1 MWh som ble
stillet til disposisjon for samkjøringsorganene, men
ikke kjørt i NVE's kraftstasjoner (lagring). I 1965 var
tilsvarende tall 683 036,4 MWh.
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6,23 Statskraftverkenes kraftomsetning i GWh

Sammendrag

1. Totalproduksjon v/generator-
klemrner.  12 518,8

1966 1965

12 767,1

Denne energi er solgt og anvendt

1. Inclustrikraftkontrakt

på følgende måte:

2. Kjøp fra samkjøringsorganene




Tinfos) 	 6 912,5 8 189,9
(kjøp og lagring) 	 549,3 683,0 Alm. forsyning inkl. NSB . . . . 4 938,5 3 806,9
Kjøp fra Sverige (NVE's del,
kjøp og lagring) 	 462,3 94,9

3. Til Sverige (ekskl. Nea-kraft og
samkjøringsorganenes salg). . 603,6 1 314,2

4. Div. kjøp fra kraftlagene Rødøy




4. Til samkjøringsorganene (salg og




-Lurøy, Meløy, Svorka, Helge-




tilbakelevert lagring) 	 633,8 1 532,8
land og Sunnhordland 	 261,8 228,2 5. Kjelkraft (NVE's direkte-leve-




5. Lagring levert fra Helgeland,




ranser) 	 7,9 195,6
Lyse og forskudd Nea-kraft fra




Til egen anleggsdrift 	 88,7 81,4
Trondheim 	 54,7 45,0 Tap og eget forbruk (driftskraft) 661,9 697,4




13 846,9 13 818,2 Sum 	  13 846,9




13 818,2

6.24 Utveksling med Sverige

1966

øre/kWhGWhmiddel

Til Sverige:

1965

GWh øre/kWh
middel

Kontraktskraft  1005,93,76 1008,5 3,73
Tilfeldig salg  54,11,21 1238,6 0,83
Tilbakelevert lagr.kraft inkl. regul.kraft . .37,4 6,2




Transitt-kraft  374,5 137,0




Pendlingskraft  77,2 68,4




Sum til Sverige 	 1549,1




2458,7




Fra Sverige:





Tilfeldig  kjøp 	 633,7 2,36 4,4 1,55
Mottatt lagringskraft inkl. regul.kraft . . . 106,1




95,6




Transitt-kraft 	 374,5




137,0




Pendlingskraft 	 76,8




59,7




Sum fra Sverige 	 1191,1




296,7
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6.3 DRIFT AV KRAFTSTASJONER OG
OVERFØRINGSANLEGG

Tross den strenge vinteren 1965/66 gikk ved-
likeholdsarbeidene stort sett etter planen. Det
største problem har vært å gjøre de anlegg der
arbeidene har pågått spenningsløse uten å få
negative virkninger for strømforsyningen. Vi
har unngått større driftsuhell, bortsett fra at
våt snø og is på slutten av året førte til at
flere master på linjen Knardalstrand/Akland
brakk sammen. Særlig Kragerødistriktet fikk
merke dette i form av flere langvarige ut-
koblinger.

Etter vedtatte retningslinjer for moderni-
sering og rasjonalisering av våre kraftverk og
overføringsanlegg har vi fortsatt arbeidet i
1966 på 3 hovedfronter:

Vedlikeholdsopplegg for maskinelt utstyr
(omtalt under punkt 6.14).

Sentralisering av vedlikeholdstjenesten inklu-
sive verksteder, lagerhold m. v. innen de
enkelte områder som omfatter flere kraft-
verk og overføringsanlegg.

Modernisering av eldre kraftverk med vekt
på automatisering.

Linjeskade
p.g.a. vdt
ene og is.

Vi venter at disse tiltak i betraktelig grad
vil redusere driftsutgifter og gi en større drifts-
sikkerhet i form av færre og kortere drifts-
avbrudd i produksjons- og overføringsanleg-
gene. Automatisering og fjernkontroll av kraft-
verkene gir oss dessuten større muligheter for
en optimal disponering av vannet, hvilket er
mer omtalt under punkt 6.2.

OVERSIKT OVER DRIFTSFORSTYRRELSENE, DRIFTSTANSENES VARIGHET OG
OPPSTÅTT ENERGITAP

Årsaksgrupper 1963
totalt

Driftsforstyrrelser

1964
totalt

1965
totalt

uten

totalt

og med

uten

stans

1966

< 20'

for forbrukere

20'lengste

CaMWh-tap p. g. a.
driftsforstyrrelser

Reduk-Tapt
sjon avproduk-
forbruksjon

Tordenvær 	 21 17 19 22 17 3 2 2 t 00 min. 90




Andre naturårsaker 	 9 6 7 22 8




14 96 t 00 min. 9 8001)




Mennesker 	 4 8 11 2 1




1 43 min. 20




Personale 	 23 41 35 47 34 5 8 58 t 00 min. 1 5601)




Teknisk utstyr 	 34 38 56 60 44 4 12 5 t 29 min. 360 20 0009
Feil utenom eget område 106 116 83 87 33 26 28 4 t 42 min. 1050




øvrige 	 13 20 24 23 19 2 2 36 min. 20




Alle 	 I 210 246 2352631564067 12 90020 000

1 ) 7000 MWh og 2100 MWh av disse skyldtes redusert levering fra henholdsvis Glomfjord og N. Røssåga
p. g. a. ising på varegrindene i inntaksbassengene. Den førstnevnte feil ga også den lengste stans for
forbrukere p. g. a. feil ved våre egne anlegg (ca. 96 timer).

*) Derav 1200 MWh p. g. a. jordslutning og kortslutning i henholdsvis generator 1 og 5 i Glomfjord.
a) Disse 20 000 MWh skyldtes kortslutning i hovedtransformatoren. for aggregat 1 i Straumsmo.

SAMMENSLIITNING AV ALLE FEIL OG TAP

Feil

Alle

Antall

feil

% av
alle feil

Tapt orbruk

MWh

alle feil

MWh/feil

Middel
1963/66

MWh/feil

Linjefeil 	 66 18,8 780 11,8 16,0
Kabelfeil 	 1 0,3 20 20,0 15,0
Feil ved produksjonsenheter 	 41 11,0 80 2,0 23,9
Øvrige stasjonsfeil 	 129 37,0 18501) 14,0 12,6
Systemfeil eget nett 	 26 7,4 20 0,8 5,3
Feil utenom eget område 	 87 24,8 1050 12,1 16,1
Ukjent 	 2 0,6




0 4,8

Alle 	 352 100,0 3800 10,8 14,0

1 ) Derav 1200 MWh p. g. a. jordslutning og kortslutning i henholdsvis generator 1 og. 5 i Glomfjord.
Tapene (9100 MWh) p. g. a. isingsfeil i N. Røssåga og Glomfjord er ikke tatt med i denne tabell fordi

disee feil er spesielle og tapene meget dominerende.
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6.4 NYANLEGG OG STØRRE UTVIDELSER
sArrI DRIFT I 1966

I rene statsanlegg bygget i egen regi ble i 1966
satt i drift 130 MW ved Straumsmo kraftverk
(Innset-anleggene). I tillegg kommer 2 aggre-
gater på hver 80 MW ved Røldal kraftverk
(Røldal-Suldal Kraft A/S) der NVE er medeier
med 50 %. Mens anleggsarbeidene i Røldal
fortsetter, ble Innset-anleggene definitivt full-
ført i 1966, og avviklingen av anleggsadministra-
sjonen er i full gang.

Av overføringsanlegg som ble fullført og satt
under drift i løpet av året nevner vi forbindelsen
Aura/Giskemo, strekningen Kvænangen /Nord-
reisa av stamlinjen Troms/Finnmark, linjen fra
Rød til Tveiten i Østlandsområdet og linjen
Straumsmo/Kvandal i Innsetområdet. Vi har
videre fullført understasjonene Vardal, Sauda
Tveiten, Verdal og Grytten.

6.5 ANLEGG UNDER UTFØRELSE

Vi har fortsatt våre bestrebelser for å oppnå en
høyere mekanisering og effektivisering av an-
leggsdriften. Særlig kan fremheves den utvik-
ling som har skjedd og fortsatt skjer når det
gjelder metoder og utstyr for boring av sjakter
og andre tunneler med mindre tverrsnitt. Både
andres og våre egne erfaringer viser at vi her
har oppnådd og ventelig vil oppnå ytterligere
forbedringer i anleggsteknikken.

Vi har også i begrenset utstrekning forsøks-
vis tatt i bruk nettverksmetoden ved ut-
arbeidelse av og kontroll med fremdriftsplanene.

De kraftanlegg vi nå har under anlegg er
Børte og Lio i Tokkeområdet, Refsdal 2. og
3. aggregat og Hove i Vikområdet, Trollheim
og Gråsjø i Auraområdet og Rana 1. og 2.
aggregat i Ranaområdet. For 1967 ble også be-
vilget penger til å starte opp med- 3. aggregat
i Rana, og maskinen er beregnet satt i drift
høsten 1969. Arbeidene på 1. og 2. aggregat
ved Rana er gått så bra at vi i forhold til frem-
driftsplanen har kunnet fremskynde igang-
settingsdatoene for de 2 aggregater til respek-
tive 1. januar og 1. april 1968, det vil si 9
måneder foran opprinnelig program.

Ved våre andre anlegg har arbeidene gått
fremover stort sett etter det oppsatte program.
Enkelte problemer har vi støtt på, men vi
regner med å holde de igangsettingsdatoer vi
har tatt sikte på. På side 54 er gitt en oversikt
over størrelse og dato for idriftsettelse av de
enkelte anlegg.

I Tokkeområdet har vi i tillegg til arbeidene
med Børte og Lio hatt gående etterarbeider for
å rydde opp i terrenget etter oss, og det meste
er nå unnagjort. Dog gjenstår enkelte mindre
etterarbeider som tilsåinger og lignende.

Et helt spesielt og uvanlig tiltak er det
bobleanlegg vi har gått i gang med ved Ranas
utløp i sjøen utenfor Mo i Rana. Magasinert vatn
fra Rana kraftverk vil renne ut i sjøen på vin-
terstid og risikoen for islegging av fjorden ville
øke når ferskvatnet la seg ovenpå saltvatnet i
fjorden. Dette ville igjen føre til vanskeligheter
med sjøverts adkomst til Mo i Rana. På grunn-
lag av undersøkelser foretatt av Vassdrags-
laboratoriet er det fastslått at disse problemer
kan avhjelpes ved i en viss dybde å legge ut
perforerte rør på tvers av fjorden ved utløpet
av Rana elv. Luft som presses gjennom røret
vil rive med seg det salte dypvatnet når luft-
bobler stiger opp i sjøen. Det salte dypvatnet
vil blande seg med det ferske overflatevatnet
fra Ranas magasiner, og saltinnholdet i over-
flatevatnet blir så høyt at faren for islegging
i Ranafjorden ikke blir større enn før. Det er
meningen at bobleanlegget skal stå driftsklart
høsten 1967.

Røldal—Suldal Kraft A I S
(Norsk Hydro 50 % NVE 50 %)

Anleggsclriften har gått etter programmet.
Suldal II som i likhet med Suldal I (i drift
1965) har sine maskiner i stasjonshallen på
Nesflaten, ventes satt i drift høsten 1967 til
tross for at man har hatt store vansker med
dårlig fjell.

Det har p. g. a. dårlig fjell vært nødvendig å
flytte Kvandal kraftstasjon, og forlenge at-
komsttunnellen med ea. 100 meter.

Anleggsdriften ved Røldal — Suldal beskjefti-
get gjennomsnittlig 790 mann i 1966, dvs. 190
færre enn i 1965.

Det ble i 1966 søkt om opptagelse av et
innenlands partialobligasjonslån på kr. 35 mil-
lioner. Med de vilkår Finansdepartementet
kunne godta lyktes det imidlertid ikke å danne
garantikonsortium for hele lånebeløpet som
derfor ble redusert til kr. 20 mill. Lånet ble
lagt ut i desember 1966 og er avdragsfritt i fem
år. Det skal deretter avdras over 91/2 år. Rente-
satsen er på 5,5 % og emisjonskursen pari.

På grunn av reduksjonen av fjorårets lån
regner man med tilsvarende større låneopp-
tak i år.

Sira—Kvina KraftselsIcap

(Lyse kraftverk 32,9 %, Vest-Agder Elektrisi-
tetsverk 12,2 %, Skiensfjordens kommunale
kraftselskap 11,3 % og NVE 43,6 %)
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I reguleringsområdet er arbeidene ved
Roskreppfjorden, Nesjen og Homstølvatn gått
overensstemmende med tidsplanen, og opp-
fyllingen av magasinet ved Roskreppfjorden
ser ut til å kunne starte i juli 1967 og ved
Nesjen tidlig på forsommeren samme år. Ved
Homstølvatn skal etter fremdriftsplanen opp-
fyllingen av massene i hoveddammen foretas
høsten 1967. Den alt vesentlige del av apparat-
anlegg, maskinleveranser m. v. til Tonstad
kraftanlegg er bestilt.

Arbeidet med restfinansieringen av første
byggetrinn har pågått i løpet av høsten, og
det ble i begynnelsen av 1967 lagt ut et obli-
gasjonslån på 15 mifi. dollar gjennom Hambros
bank. Lånet løper over 10 år. Renten ble
63/4 % og emisjonskursen 96,5 %.

Anlegg

Tunhavd - anlegget

MW




GWh

økta—Borgåioverføringen 	




80
Smådølaoverføringen 	




40

Tokke - anieggene





Børte (Tokke 5) 	 20




110
Lio (Tokke 6) 	 40




270
Våbekken, Farastadbekken 





12
Rest Bitdalsanlegget 	




88

Folgelonn - anleggene





Mauranger 	 420




2000
Jukla 	 15




40

Vik - anleggene





Refsdal, aggregat 1 	 11,3




„2 	 40




328
11, 3 	 40


	

•Hove, aggregat 1	
„2 	

30
30




257

Fresvikbreen 	




135
Ytredalsvatn 	




28

Aura-anleggene





Trollheim 	 130




635
Gråsjø 	 15




56
Vindølaoverføring 	




123

GryttenlEikeedal-anlegget 	 110




500

Rana-anleggene





Rana, aggregat 1	
9 9 2 	

125
125




} 1170

9 . 3 	 125




91, 4 	 125




Pumping Tverrvatn 	




25
Senkmg Gressvatn 	




5
østoverføringen 	




590
Nordoverføringen 	




138
Søroverføringen 	




42
Bjerka 	 25




121

Reklal---Suldad 	





Novle 	 40




90
Suldal II 	 70




430
Kvandal 	 40




120

Sira — Kvina 	





Tonstad, aggregat 1 	

	

2 	
160
160




} 1800

Planene for de videre byggetrinn ved Ton-
stad kraftanlegg går ut på installasjon av
ytterligere 2 aggregater av 160 MW i tifiegg
til de 2 som er bestilt. Årsproduksjonen vil da
øke med ca. 1600 GWh i et medianår, og
samlet produksjon i Tonstad vil bli ca. 3450
GWh. Også for Åna—Sira kraftanlegg over-
veies å holde muligheten åpen for en større
installasjon enn de 110 MW den foreliggende
plan går ut på.

Vikfalli

(L/L Sognekraft 15 % — NVE 85 %)
Anleggsarbeidene har stort sett gått etter

terminplanene. Målset kraftstasjon ble ferdig i
løpet av året, men maskinen som er på 20 MW
kom ikke i regulær drift p. g. a. et uhell med

Planlagt
i drift

1.12-67
1. 7-68

1. 7-68
1. 8-68

Høst 68

I drift
1. 1-68
1. 8-68

Høst 69*)
Vår 70*)

1. 8-68
1. 6-69*)

Sommer 71 *)

1. 1-68
1. 4-68
1. 9-69

1. 9-69
1. 9-69
1. 5-71

1. 5-71

1.10-67
1.10-67
1.10-67

1. 6-68
,1.10-68

Merlmad

Ertsatt inntil videre

„Konsesjon" søkt. Nye avløpstall
kan endre planene vesentlig

NVE 85 % (88 % ved full utbygging)

Ekskl. Fresvik og Ytredal

Utsatt inntil videre
Konsesjon uviss

„Konsesjon" søkt

Utsatt inntil videre

Utsatt inntil videre

„Konsesjon" søkt

NVE 50 %

NVE 43,6 %

(Produksjanen er angitt for median,år) *) Tidspunkt avhengig av tilleggsbevilgning 1967.



generatoren under prøvekjøringen i desember.
Dette har imidlertid liten praktisk betydning
siden magasinsituasjonen er slik at man ikke
vil få noen problemer med å kjøre ut det
disponible vatn senere i vinter.

Overføringen av vatn fra Fresvik-feltet er
av budsjettmessige grumier foreslått utsatt til
senere. Denne overføringen er beregnet å re-
presentere en økning i kraftproduksjonen på
153 GWh.

Fra mai måned i år og syv måneder utover
skal det foregå arbeider i driftstunnellen til
Refsdal kraftverk. I denne forbindelse vil det
bli nødvendig å skaffe erstatningskraft til
Sognekrafts forsyningsområde.

; Overfaringsanleggene

Normalt regner vi at det går 41/2 år fra plan-
leggingen av et linjeprosjekt påbegynnes til det
er bygget og driftsklart. Dette gjelder middel-
store linjer, mens vi for større og vanskelige
linjer regner fra 51/2 til 61/2 år. Imidlertid fore-
kommer det ikke sjelden at prosjektene ut-
krystalliserer seg så vidt sent at vi av hensyn
til kraftforsyningssituasjonen må forsøke å
gjennomføre dem på atskillig kortere tid. Tak-
ket være en positiv innstilling hos linjebyggerne
har vi også i 1966 kunnet holde de til dels
stramme fremdriftsplaner. Av arbeider vi har
hatt gående i tillegg til linjer som ble satt i
drift i året, kan nevnes 380 kV-forbindelsen
Nore/Sylling, og følgende 275 kV-linjer: Fles-
aker /Tveiten, Refsdal/Hove/Fardal, Blåfalli/
Dale og Tunnsjødal/Marka/Nedre Røssåga. Se
forøvrig oversikt side 57.

I forhold til de foregående år har vi hatt en
redusert bruk av helikoptere i 1966. Dette
henger sammen med at anlegg i det ofte vanske-
lige Vestlandsterreng etter hvert er blitt full-
ført.

Vår spesialbåt, M/S „Vestkraft", har bl. a.
vært engasjert med et 3000 meter langt fjord-
spenn i Sogn, vårt hittil største fjordspenn.
Etter planen skal vi i juni 1967 montere nok
et spenn i Sogn, som med sine 4500 m trolig
er verdens største. (Dog ikke det lengste, idet
Sognekrafts nåværende 60 kV-spenn er ca.
5000 m). For de mange turister vil dette ar-
beid kunne bli en ekstra attraksjon, mens båt-
trafikken i turisttiden for oss blir et ekstra
problem.

Rana tdasionshalL

Den ombygda Tunhovddents"
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6.6 PLANER UNDER FORBEREDELSE

I 1966 har arbeidet med undersøkelse av nye
mulige utbyggingsprosjekter fortsatt med stor
styrke. Arbeidet har vært konsentrert om
Folgefonn-anleggene, Mardøla/Grytten i Aura-
området, Eidfjord-anleggene i Hardanger, Jo-
tunheimen, Skjomen i Nordland, Ulla-Førre i
Rogaland og Vefsna i Ranaområdet.

Planene for Folgefonn-anleggene (2045 GWh)
og for Mardøla/Grytten (475 GWh) er ferdige
fra vår hånd og sendt ut i 1966. Til Folgefonn-
anleggene har vi til bruk i 1967 fått en bevilg-
ning på 4 mill. kroner til forarbeider som vei-
bygging, kraftforsyning for anlegget, boliger,
brakker m. v. Disse arbeider vil på grunn av de
spesielt vanskelige terreng- og transportforhold
måtte ta lengre tid enn vi er vant med.

Planene for Eidfjord-anleggene vil bli fer-
dige i 1967. De omfatter bl. a. Vøringsfossens
nedslagsfelt, og vi vil legge frem planer både
for utbygging uten å røre fossen, for delvis
utnyttelse og for full utnyttelse av fossen. En
delvis utnyttelse vil også kunne bestå i å be-
holde fossen uberørt eller noe redusert i turist-
tiden, mens vassføringen tas bort ellers i året.
Eidfjordanleggene vil gi mellom 3500 GWh og
5000 GWh pr. år, i vesentlig grad avhengig av
hvorledes Vøringsfossens nedslagsfelt eventuelt
trekkes inn i utbyggingen. Vassdrags- og havne-
laboratoriet har foretatt inngående studier om
vannføringens innvirkning på fossen.

Forprosjekteringen av Jostedalen /Jotun-
heimen vest og øst er et meget stort arbeide, og
generalplanen vil etter våre beregninger først
kunne foreligge ferdig i 1969. Vi prøver her å
skaffe oversikt over områdets totale utbyggings-
muligheter for å kunne vurdere hvorledes even-




tuelle separate utbyggingssøknader passer inn
med den best mulige utnyttelse av hele om-
rådet sett under ett. Planleggingen foregår
ikke med sikte på at Statskraftverkene eller
andre kraftutbyggere alene skal forestå en
eventuell utbygging av området, men det
ansees meget viktig at man har en total-
prosjektering klar før noen utbygging i om-
rådet påbegynnes eller foreliggende frednings-
forslag behandles.

Planen for Skjomen-anleggene (200 MW) vil
være ferdig i 1967.

Av prioritetslisten nevner vi en 275 kV-linje
fra Trondheim til Østlandsområdet som får til-
knytning til Aura kraftverk og bl. a. betydning
som samkjøringslinje mellom Trøndelag og
Østlandet. Videre har vi en 275 kV linje fra Nea
til Trondheim-området, fra Kvinesdal til Åna-
Sira og fra Tonstad til Stavanger (ikke bestemt
om NVE skal bygge sistnevnte). Dessuten en
132 kV linje fra Kåfjord til Tromsø. Disse
prosjekter bør være planlagt i marken og
omkostningsberegnet i 1967. Det samme gjelder
forlengelsen av 380 kV-linjen fra Numedal med
kryss av Oslofjorden i luftspenn eller sjøkabel.

Av prosjekter som bør foreligge med general-
plan og omkostningsoverslag de følgende par år
kan nevnes: 132 kV-linje fra Harstad mot Sort-
land, eventuelt andre steder i Vesterålen/
Lofoten. 275 kV-linjen i området Sogndal/
Aurland/Årdal, 275 felles 380 kV-linje i om-
rådet øst for Oslo.

På lengre sikt må vi arbeide med linje-
prosjekter i Ottadalen/Gudbrandsdalen, Eid-
fjord/Uste og Eidfjord/Dale, Tokke/Røldal og
Kvinesdal/Kristiansand.
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Anleggkm MVA kV Planlagt
i drift Merknad

}30
100

132/66
132/132

1.12-68
1.12-68




275




Utsatt inntil videre




380 1. 8-67 275 kV foreløpig
116 275/12 1. 8-67 Hovedtrafo 1.11-67
125 275/132 1.12-69 Forslag




275 1.12-68*)




100 275/66 1.12-68*)




275 1.12-69 Forslag




275 1.12-69




275 1.12-69




275 1. 7-68




275 15.5-68




275 1.12-69




275 1.12-69




275 1.8-71




275 1. 5-68




275 1.10-67




125 275/132 1.10-67




275 1. 8-67 132 kV foreløpig




132 1.11-68




22 1. 6-69*)




50 132/66 1. 5-68 Forslag




275 1. 9-68




125 275/132 1. 9-68




300 275/220/132 1. 9-68




132 1.12-67




33 1.10-67 Utv. 33 kV anlegg




132 1.12-70 Forslag




132 1.12-69 ”
50 132/66 1.12-69




Nordreisa—Kåfjord  31,0 132 1.12-68*) 66 kV foreløpig
Kåfjord—Tromsø   132 høst 71 Sannsynlig forslag
Nordreisa transformatorst 	 132/6,6 høst 71 —,,—

*) Tidspunkt avhengig av tilleggsbevilgning 1967.

Østlandet—Agder (5.51):
Gjøvik transformatorstasjon 	

Sylling—Hamang   16,7
Nore—Sylling   89,0
Nore I, ombygging 	
Hasle transformatorstasjon 	
Flesaker—Tveiten   54,4
Tveiten transformatorstasjon 	
Flesaker—Mår   71,5
Mår—Vemork  11,0
Vemork—Songa   48,1
Lio—Eidsborg   3,1

Rogaland—Hordaland (5.52):
Lyse—Tonstad   50,4
Tonstad—Kvinesdal   44,0
Øye koplingestasjon 	
Kvinesdal—Lista, linje 1  26,0
Blåfalli—Bjørnabøle   4,1
Blåfalli—Dale   101,6
Dale transformatorstasjon 	

Sogn—Sunnmøre (5.53):
Refsdal—Hove—Fardal   39,5

Nordmøre—Trøndelag (5.54):
Moa—Istad  33,7
Trollheim—Gråsjø  12
Orkdal transformatorstasjon 	

Helgeland  (5.55):
Tunnsjødal—Nedre Røssåga 	 179,4
Marka transformatorstasjon 	
Nedre Røssåga kraftverk 	
Rana—Svabo, linje 1 og 2 	 2 x 4,2

Ofoten—Lyngen (5.57):
Narvik transformatorstasjon 	
Kvandal—Evenes 	 } ca. 65
Evenes—Kilbotn 	
Kilbotn transformatorstasjon 	

Lyngen—Porsanger (5.58):

For løsningen av fiskerioppgaver deltar Stateloraftverkene
i eller benytter settefiskanleggene, AIL Settefiek, Reins-



tioll, Settefiekanlegget Dundamo, Lesia fielletyree
anlegg og Glomfjord Jeger- og Fiekerforenings anlegg
glomfjord. Deseuten driver Statekraftverkene Ereeflord-



anlegget i egen regi.
I henhold til konsesionsbetingelsene har Statekraftverkene
etter pdlegg fra Landbrukedwpartementet i 1966 satt ut
til sammen 102 500 emolt fordelt pd følgende vasedrag:
Rana 15 000, Vefsna 1000, Surna 23 000 og Eira 40 000.
Stnolt er utvandringsferdige lakseunger på ca. 40 gram.
Av ørret er satt u4 213 900 en-somme settefiek 80M hver
veier ca. 2 gram. Diese er fordelt sotn følger pd de for.

ekiellige verkene: Toklce 767 000, Nore 83 700
og Aura 53 500.

Dameted, Illuravatn, Vik.
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Oslandet—A
Smeeta4

8

Mitine

NVE'S KRAFTVERKER

Inetallert generatorytelse i MVA
pr. 31. desember 1967

østlandet — Agder:
Hakavik   10,8
Mørkfoss—Solbergfoss

(NVE's andel) 	 45,3
Nore 1 	 217,6
Nore 2   60,0
Mår 	 200,0
Haukeli   5,0
Tokke 	 480,0
Vinje 	 375,0
Songa 	 140,0

Rogaland—Hordaland:

Suldal 1 (NVE's andel) 95,0 lirfami.
Røldal 1 (NVE's andel) 95,0

Nordmøre— Trøndelag:

Aura 	 337,5
Osbu   28,0
Svorka (NVE's andel)   12,5
Linnvasselv• (NVE's andel) . • 15,7
Tunnsjø (NVE's andel). .. • 16,0
Tunnsjødal (NVE's andel) . • 90,0 V
Røyrvikfoss (NVE's andel) • 9,0

Helgeland:
Reinfossen   4,0
Nedre Røssåga 	 305,0
Øvre Røssåga 	 187,5
Langvatn 	 112,0 Ofogenr— '

NeivikSalten: Berdllf
Glomfjord 	 145,5 Kaniltad

Ofoten—Lyngen:

Innset 	 105,0
Straumsmo 	 170,0

Sum



á



Kap. og post

530 Scerlige sysselsettingstiltak:

Regnskap 19651)
Kr.

Samlet bevilgn. 19661)
Kr.2)

Regnskz 19661)




30. Statlige bygg og anlegg . . . .




381 600,00





807 800,00

929 Deltakelse i internasjonale
organisasjoner:








28. Reiseutgifter 	




8 357,42




22 000,00




26 980,92




70. Tilskott 	




0,00




5 000,00




0,00




Sum kap. 929 	




8 357,42




27 000,00




26 980,92

985 Hovedstyret:








1. Lønninger 	 4 559 579,28 5 085 000,00 4 933 432,94




10. Kjøp av utstyr 	




252 892,44




303 000,00




239 993,08




15. Vedlikehold 	




20 044,31




79 000,00




87828,87




29. Andre driftsutgifter 	 1 875 709,82 2 152 000,00 1 853 280,02




30. Kontorbygget 	 1 061 813,21




0,00




131 982,68




70. Tilskott til Norsk elektrotek-








nisk komité 	




90 000,00




90 000,00




90 000,00




Sum kap. 985 	 7 860 039,06 7 709 000,00 7 318 295,59

987 Tilsyn med elektriske anlegg:








1. Lønninger 	 1 362 410,02 1 567 000,00 1 498 536,01




10. Kjøp av utstyr 	





27 000,00




14 645,47




15. Vedlikehold 	





9 000,00




13 050,00




29. Andre driftsutgifter 	




510 001,81




600 000,00




572 538,77




Sum kap. 987 	 1 872 411,83 2 203 000,00 2 096 770,25

991 Tilslcott til elektrisitesforsyningen:








70. Ordinære tilskott 	 21 902 667,83 34 018 271,62 23 792 248,90




80. Varanger kraftlag samb.l. . . . 1 217 403,67 1 427 953,49 1 427 953,49




Lån til stamlinjelag 	 15 000 000,00 10 870 000,00 7 380 128,11




Lån til Kvagnangen kraftverk





10 000 000,00 9 786 361,60




Sum kap. 991 	 38 120 071,50 56 316 225,11 42 386 692,10

995 Forbyggings-,senlcings-og flom-
skadearbeider:








30. Anleggsarbeider 	 7 153 540,24 13 188 430,50 9 289 356,23

2454 Statskraftverkene:








1. Driftsresedtat:








Driftsinntekt 	 + 247 868 160,16 + 256 640 000,00 + 279 103 334,51




Driftsutgift 	 64 056 584,31 75 720 000,00 77 746 594,48




Avskrivning 	 74 103 189,13 78 023 000,00 78 627 551,19




Renter 	 97 758 340,43 111 897 000,00 111 831 820,51




30.-92. Kapitalutgifter 	 353 733 610,20 360 966 389,80 361 754 266,79

60










Bldisen i Sildvik-feltet ved Narvik. Bildet ble tatt 19. juli 1966 og viser en usedvanlig sterk avameltning. I alutten  av
august hadde et tykt lag av bre-isen smeltet. Breen ga av sitt „flerårsmagasin". Til høyre en av do amd hyttene aom

benyttes i forbindelse med breundersøkelsene.

2603  Renter av kapital i Stats-
kraftverkene 	

2605  Renter av kontantbeholdning m. v.:
3. Alminnelige fordringer 	

2754 Statskraftverkene, salg av eien-
dommer 	

2790 Avskrivning på kapital i Stats-
kraftverkene 	

3652 Pensjonstrygden for statens ar-
beidere 	

3985  Vassdrags- og elektrisitetsvesenet:
Avgift.for tilsyn med vassdrags-

anlegg 	
Refusjon av konsesjonsavgifts-

fondet vedk. hovedstyrets drift-
utgifter 	

Leieinntekter, Middelthunsgt. 29 +

Sum kap. 3985 	

117 615 000,00 + 117 615 000,00

373 022,50

+ 440 000,00 + 498 521,35

+ 78 023 000,00 + 78 739 529,19

1 807 819,84

125 000,00 + 118 707,00

	

72 270,00 + 80 000,00 + 78 960,00

	

578 487,60 + 572 000,00 + 571 761,05

	

762 012,60 + 777 000,00 + 769 428,05

103 591 000,00

140 287,26

891 049,79

74 417 406,13

+ 1 705 508,87

+ 111 255,00

3995  Forbyggings-, senkings- og fkm-
skadearbeider, distriktsbidrag:

Fra private 	
Fra kommuner 	

Sum kap. 3995 	

4909  Tilfeldtige inntekter:
9. Tvangsmulkt fra Førde komm.
E-verk 	

369 766,86
1 185 246,79

1 555 013,65

+478 000,00+214 768,28

	

÷ 1 572 000,00+ 1 465 617,76

	

+ 2 050 000,00+ 1 680 386,04

500,00

81305  Konsesjonsavgiftsfondet
Utgifter   2 364 010,31
Inntekter   + 4 524 819,29

81391 Nea-fondet   + 5 911 024,00

81392 Nore kraftverks fond   1 800,00

84540  Administrasjon av Svalbard:
Tilsyn med elektriske anlegg . . . 3 265,20

Innbetalt til skattefogdene:
2575 Avgift på elektrisk energi   + 89 190 248,00

4 681 986,03
+ 5 737 148,46

1 585 119,87

1 400,00

3 455,75

88 104 619,00

3 600,00

+ 92 000 000,00

3987 Tilsyn med elektriske anlegg • • • + 2 172 225,00 + 2 203 000,00 + 2 240 169,00

1) Utgifter uten fortegn. Inntekter med + fortegn. 2) Inkl. overførte bevilgninger.



STATSKRAFTVERKENES DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER




Inntekter:

Regnskap 1965 Kr. Bevilgning 1966 Kr.

1. Kraftsalg 	 207 643 912,14 214 000 000,00
2. Overforingsavgifter egen kraft. . 26 227 937,41 30 897 000,00
3. Overføringsavgifter andres kraft .. 10 219 251,49 8 283 000,00
4. Leieinntekter m. v 	 2 857 142,54 2 050 000,00
5. Refusj. fra andre verker for regul. . 	




919 916,58 1 410 000,00




Driftsinntekter 	 247 868 160,16 256 640 000,00




Utgitter:





1. Andel administrasjon 	 7 358 277,55 8 459 000,00
2. Driftspersonale 	 10 997 122,46 12 585 000,00
3. Vedlikehold 	 10 261 496,90 12 528 000,00
4. Erstatninger - avgifter 	 5 684 773,23 7 434 000,00
5. Skatter 	 16 238 413,12 20 131 000,00
6. Bevegelse - lagerbeholdning 	




127 000,00




25 000,00
7. Kjøp av kraft 	 12 484 680,00 13 385 000,00
8. Andel reguleringer 	




904 821,05 1 173 000,00




Driftsutgifter 	 64 056 584,31 75 720 000,00

9. Avskrivninger 	 74 103 189,13 78 023 000,00
10. Renter 	 97 758 340,43 111 897 000,00




Sum utgifter 	 235 918 113,87 265 640 000,00




Driftsoverskudd 	 11 950 046,29





Driftsunderskudd 	





9 000 000,00
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Kraftverk/
Overføringsanlegg

Alle tall i hele tusen kroner

Drifteinntekter Driftsutgifter Avskrivninger Renter

Bevilg-
ning

Regn-
skap

Bevilg-
ning

Regn-
skap

Bevilg-
ning

Regn-
skap

Bevilg-
ning

Regn-



skap

Drittaresidtert

Bervilg. Regn-
ning eltap

Statens vassfall . .
Nore-verkene  
Mår kraftverk . . .
Mørkfoss/Solbergf.
Tokke-verkene . . .
østlandsoverf. . . .
Hakavik kraftv. .
Røldal—Suldal . . .
Vestlandsoverf. . .
Vik-verkene 	
Aura-verkene 	
Aura-overføringene
Namsen-verkene . .
Rana-verkene  
Rana -overføringene
Glornfjord kraftverk
Innset-verkene . . . .
Innset-overføringene
M/S „Vestkraft" . .

600 591 610 103 10 10 1 027 1 027 + 1 047 + 149
24 573 27 878 7 255 5 761 4 305 4 305 3 366 3 366 9 847 14 446
11 302 14 376 4 670 3 548 2 018 2 018 3 071 3 071 1 543 5 739
3 927 4 447 1 644 1 185 746 746 550 550 987 1 988

58 607 66 283 10 730 10 372 14 930 14 930 28 559 28 559 4 388 12 422
25 348 29 177 8 360 9 772 13 361 13 361 15 857 15 846 +12 230 + 9 802

1 172 1 173 812 709 8 8 5 5 347 451
6 096 4 896 5 440 6 217 224 50 900 900 + 488 + 2 271

787 2 812 1 067 1 133 1 769 1 769 3 699 3 699 + 5 748 + 8 789

	

0 36 0 0 0 0 0 + 88 0
28 584 20 878 7 634 7 918 10 805 10 805 13 550 13 496 + 3 405 +11 341

7 565 10 580 2 285 2 534 3 624 3 624 6 716 6 716 + 6060 + 2 294
16 653 19 219 5 042 5 613 2 471 2 471 4 850 4 850 4 290 8 285
46 192 48 615 12 221 13 324 14 957 14 957 19 674 19 674 + 880 880

3 394 3 138 574 706 921 921 1 693 1 693 208 + 182
7 580 8 441 3 870 4 168 2 682 3 245 1 028 1 028

11 441 13 060 2 037 2 254 3 940 3 940 5 061 5 061 403 1 805
2 219 2 591 753 1 139 1 233 1 233 2 252 2 252 + 2 019 + 2 083

600 948 680 1 290 19 235 39 39 + 138 + 818

256 640 279 103 75 720 77 746 78 023 78 628 111 897 111 832 + 9 000 10 897

Bildet på motstående side er fra Vinje og viser turbinstyrepult med turbinaksel.

Bildet nedenfor er fra kontrollrummet på Tokke



Kap. og post

2454 Statskraftverkene:




Regnskap 1965
Kr.

Samlet bevilgn. 1966
Kr.




Regnakap 1966
Kr.

30. Innkjøp av vassfall 	




4 265 566,04 9 782 515,42




469 840,70
31. Planlegging og forberedende

tiltak 	




3 975 685,68 5 024 314,32




2 648 339,06

32.  Numedalslågens regulering:








Veganlegg-skjønn 	 +




163 356,50




300 000,00




30 319,38
Tunhovdanlegget 	




5 928 876,87 6 200 000,00




8 342 416,23

33.  Østlandskraftverkene:








Gjøvik-Furnes overf . 	




973 820,53




0,00




161 913,48
Flesaker-Hamang-Smestad
overføringene 	




4 570 843,86 1 600 000,00




2 228 392,32
Kongsengen-Vardal 	




2 664 461,68




500 000,00




3 469 921,52
Utvidelser i Vågåmo og Røykås





700 000,00




882 037,17

33-2. Nore-Sylling-Hamang-
overf. . 	




7 814 830,23 21 800 000,00




19 385 314,75
34. Stamlinje Troms-Finnmark




8 436 545,71 2 018 506,40




3 268 442,76
35. Tokke kraftverker 	




38 598 459,08 45 600 000,00




34 107 274,04
36. Tokke overf.linjer 	




45 189 704,52 16 500 000,00




21 777 790,93

37.  Vik-anleggene:









Kraftanleggene 	




28 078 611,79 35 000 000,00




33 311 699,82
Refsdal-Vik-Fardal-linjen




4 386 988,78 3 400 000,00




4 029 115,15

38. Aura og Osbu kraftverker . . ±




266 037,63 4 500 000,00




1 218 556,34

38-2. Blåfalli-Husnes overf.linjer




3 892 090,00




0,00




377 219,18
38-3. Røldal-Tysse overf.linje.




5 071 558,41 9 800 000,00




8 431 841,59
39. Svorka kraftverk 	




296 482,52




0,00




767 906,63

40. Overføringslinjer i Trøndelag
og Møre 	




19 364 506,47 7 400 000,00




15 576 861,67

41.  Kraftverkene i Øvre Namsen:









Tunnsjø og Tunnsjødal 	 +




244 945,40




400 000,00




274 000,00
Røyrvikfoss kraftverk 	




2 350 000,00




400 000,00




2 060 000,00

42. Stamlinje Trøndelag-øst-
landet 	




1 132 056,55




0,00




433 901,69

42-2. Blåfalli-Dale-overf.linjer .




10 164 856,43 11 600 000,00




12 568 658,59

43. Linnvasselv kraftverk 	




1 035 000,00 1 600 000,00 + 1 131 000,00

43-2. Trollheim kraftverk 	




30 085 118,13 43 000 000,00




43 484 392,49

44.  Røssåga kraftverker:









Ø.  Røssåga og Vefsn-overf. . . 	




2 142 803,25




0,00




1 036 684,08
Overføringsanleggene 	




262 758,79




0,00




98 380,36

45. Langvatn kraftverk 	




1 195 780,08




0,00




5 485 788,08

46.  Rana kraftverk:









Kraftverkene 	




63 132 618,27 75 027 889,04




79 855 067,10
Overføringsanleggene 	




7 203 534,82 21 500 000,00




15 289 761,63

47.  Straumsmo og Innset kraftverk:









Straumsmo kraftverk 	




26 458 102,65 14 900 000,00




14 969 683,95
Overføringsanleggene 	




4 637 365,66 1 800 000,00




4 699 319,68

48. Fornyelser 	




7 875 742,68 8 000 000,00




9 820 420,28

49. Ymse 	




2 384 180,25 2 013 164,62




2 557 644,90

90. Røldal-Suldal 	




10 450 000,00 10 000 000,00




10 000 000,00

91. Sira-Kvina 





89 000,00




600 000,00




495 000,00

92. L/L Vestlandske lraftsamband




300 000,00




0,00





0,00




353 733 610,20 360 966 389,80




361 754 266,79

1) Inkl. overførte bevilgninger.



Seismiake mdkwer
Lorrivatn, Skomen.




Medgått kapital Bokført kapital

Statens vassfall 	




28 046 808,77




27 967 108,77

Kraftverker m/reguleringer og overførings-
anlegg i drift (I drift før utgangen av 1967)







Nore-verkene 	




128 141 541,48




79 948 841,48
Mår kraftverk 	




125 225 250,53




61 949 250,53
Mørkfoss-Solbergfoss 	




19 694 925,35




11 247 425,35
Tokke-verkene 	




670 515 044,52




824 242 020,52
østlandsoverføringene 	




502.298 450,86




395 669 672,86
Hakavik kraftverk 	




11 194 308,21




141 534,00
Langerak kraftverk 	




573 916,63




141 216,63
Røldal-Suld.al 	




40 450 000,00




40 400 000,00
Vestlandsverkene 	




180 977 060,46




178 423 060,46
Vik-verkene 	




59 780 874,86




59 780 874,86
Aura-verkene 	




366 987 874,31




284 429 133,31
Aura-overføringene 	




185 996 119,64




175 164 119,64
Namsen-verkene 	




113 418 606,85 -




106 943 606,85
Rana-verkene 	




531 045 015,07




419 912 574,88
Rana-overføringene 	




39 663 753,51




36 718 753,51
Glomfjord kraftverk 	




42 812 587,54




23 562 696,44
Innset-verkene 	




200 863 718,00




146 545 693,00
Innset-overføringene 	




58 891 576,61




55 106 576,61
Troms-Finnxnark-overføringen 	




18 749 936,63




18 616 936,63
M/S „Vestkraft" og tungtransportmidler




2 037 267,17




1 731 840,17




3 327 364 637,00 2 748 642 936,50

Anlegg under utførelse (i drift etter 1967):







Overføring av Smådøla til Tunhovdfjorden




4 928 059,84




4 928 059,84
Sylling-Hamang-linjen 	




192 212,83




192 212,83
Flesaker-Tveiten-linjen 	




67 393,27




67 393,27
Tokke-anleggene 	




59 206 249,97




59 206 249,97
Tokke-overføringene 	




5 062 791,37




5 062 791,37
Sira-Kvina 	




15 569 631,10




15 569 631,10
Bjørnabøle-Blåfalli-linjen 	




24 438,38




24 438,38
Vik-anleggene 	




15 083 079,48




15 083 079,48
Overføringsanlegg i Møre 	




1 494 262,23




1 494 262,23
Trollheim kraftanlegg 	




89 697 190,92




89 697 190,92
Rana-anleggene 	




210 535 537,47




210 535 537,47
Rana-overføringene 	




23 594 517,21




23 594 517,21
Nordreisa-Kåfjord-linjen 	




15 020,15




15 020,15




3 752 835 021,22 3 174 113 320,72
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NVS's REPRESENTASJON I UTVALG,
STYRER, RÅD, KOMITLER M.V.

Mørkfoss—Solbergfossanlegget.
Driftsdireksjonen.
Adm. dir. H. W. Bjerkebo.
Kraftverkedir. S. Aalefjær.

Kraftverkene 1 øvre Namsen.
Styret.
Kraftverksdir. S. Aalefjær.

Fellesskapet Staten—Svorka kraft-
selskap.
Styret.
Adm. dir. H. W. Bjerkebo.
Kraftverksdir. S. Aalefjær.

Vikfalli.
Styret.
Dir. T. Moe.
Kraftverksdir. S. Aalefjær.

Linnvasselv kraftlag.
Styret.
Varamann for eksp.sjef Mellum:
Driftssjef T. Voldhaug.

Røldal-Suldal Kraft A/S.
Styret.
Kraftverksdir. S. Aalefjær.
Dir. T. Moe.

Sira-Kvina kraftselskap.
Styret.
Generaldir. H. Roald.
Representantskapet.
Generaldir. H. Roald.
Adm. dir. H. W. Bjerkebo.
Kraftverksdir. S. Aalefjær.
Dir. T. Moe.
Dir. R. Moe.
Bygningssjef W. Greve.
Fagsjef Ø. Flaek.

A/L Setteilsk.
Overing. J. Sørensen.

Nore Kraftverks fond.
Styret.
Kontorsjef T. Mengshoel.
Overing. H. Bjaaland.

Glommens og Laagens Brukseler-
forenIng.
Sjefing. D. Smith.

fist-TelemarkensBrukselerforening.
Styret.
Sjefing. D. Smith.

Samkjøringen.
Styret.
Sjefing, D. Smith.

Samkjøringen Nord-Norge.
Styret.
Sjefing. D. Smith.

Nordenfjeldske kraftsamband.
Styret.
Sjefing. D. Smith.

A/S Vest-Norges Sam-
kjøringsseiskap.
Styret.
Sjefing. D. Smith.

Vestlandske Kraftsamband.
Styret.
Sjefing. D. Smith.

Den meteorologiske verdensorgani-
sasjons kommisjon for hydrologlsk
meteorologi.
Fagsjef J. Otnes.

Den norske komite for verdens-
kraftkonferanser (World Power
Conference).
Generaldirektør H. Roald.
Ekstraord. medlem:
Fagsjef A. Vinjar.

Economic Commission for Europe
(ECE).
Adm. dir. H. W. Bjerkebo.

Union Internationale des Pro-
ducteurs et Distributeurs d'Énergie
glectrique (UNIPEDE).
Studiekomitd for vannkraftverker.
Overing. P. Storebø.
Komitd for tariffer.
Dir. R. Moe.
Underkomité tor el-hvalitet.
Dir. R. Moe.

International Commission on Rules
for the Approval of Electrical
Equipment (CEE).
Dir. R. Moe.

Conférence Internationale des
Grands Réseaux glectriques
(CIGRÉ).
Studiekonvit4, Eketra heye
spenninger:
Fagsjef 0. Fossen.
Studsekomitd, Transformatorer:
Overing. K. Oleen (Rådgiver).
Studiekomitd, Teletransmi.sjon:
Overing. A. Gohn (Rådgiver).
Studiekomitd, Understasjoner:
Overing. 0. Hauge.
Skuliekomitd, Luftledninger:
Fagsjef A. Vinjar.
Studsekomitd, Master og funda-
menter:
Overing. R. R. Johnsen.
Studiekomitd, System, Planning and
Operation:
Overing. K. Olsen.
Overing. T. Haugli-Nielsen (Råd-
giver).
Overing. K. Amundsen (Rådgiver).

Svensk-norsk kraftbalansestudie.
Fagsjef A. Vinjar.
Overing. J. Sørensen.
Overing. 0. Frøystein.

Nordisk driftsteknisk samarbeid.
Utvalg for Nordisk driftsforstyrrel,
sesstatistikk.
Overing. J. Svoen.

Styret for garantifondene for lån I
Norges Kommunalbank.
For å tiltre styret som medlem ved
behandlingen av saker om lån til
elektrisitetsforsyningen:
Dir. R. Moe.-
F(* å tiltre styret som medlem ved
behandlingen av sdleer om lån til
vannforsyningen:
Fagsjef Å. Hjelm- Hansen.

Norsk institutt for vannforskning.
Fagsjef Å. Hjelm-Hansen.

Norges geografiske kommisjon.
Dir. H. P. Sperstad.

Råd for økonomiske kartarbeider
(Kartrådet).
Fagsjef E. H. Wessel.

Klimaendringer ved vassdrags-
reguleringer. Landbruks-
meteorologiske problemer.
Fagsjef J. Otnes.

Snø- og snøskredforskning.
Arbeldsutvalg.
Fagsjef J. Otnes.

Det offentlige isutvalg.
Fagsjef J. Otnes.

Arbeidsutvalg for vann- og kloakk-
spørsmål under østlandskomiteen.
Overing. 0. S. Nedenes.

Utvalg vedr. terminologi for vann-
forsyning og avløpsteknikk.
Fagsjef Å. Hjelm-Hansen.

Elektrisitetsforsyningens
forskningsinstitutt (EFI).
Rådet.
Dir. R. Moe.
Styret.
Adm. dir. H. W. Bjerkebo.
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EFI-komiteer.
Islastkomiteen.
Overing. R. Johnsen.
Permanent utvalg for regulering i
kraftnett.
Driftsbestyrer T. Voldhaug.
Vibrasjonskorniteen.
Fagsjef A. Vinjar.
Overing. H. Hedemark.

Komité til å utrede problemer i for-
bindelse med økonomisk drift av
vannkraftverk.
Overing. J. Sørensen, formann.
KomiQ vedr. totalovervåking i kraft-
nett.
Overing. 0. Hauge.
Datamaskingruppen.
Siv.ing. S. Fismen.
Siv.ing. T. Eriksen.

Norsk Elektroteknisk Komite
(NEK). Rådet.
Direktør R. Moe.
Fagsjef A. Schønsee.
Adm. dir. II. W. Bjerkebo.
N V E er for øvrig representert i 25
forskjellige arbeidsutvalg.

Rådet for teknisk terminologi (RTT).
Hovedutvalgets kontaktutvalg.
Fagsjef A. Vinjar.
Hovedutvalget for elektrosterkstrøm.
Fagsjef A. Vinjar.
Utvalg for dambygging.
Overing. B. Sundt.

Statens energiråd.
Adm. dir. II. W. Bjerkebo.

Statens atomenergiråd.
Adm. dir. H. W. Bjerkebo.

Statens  oljeråd.
Sikkerhetsforskrifter for oljeboring
på den norske kontinentalsokkel.
Avdelingsing. T. Kjær.

Prøvenemnda for Norges elektriske
materiellkontroll.
Fagsjef A. Schønsee.

Ankenemnda for Norges elektriske
materiellkontroll.
Overing. K. Amlie.

Rådgivende komite for Norges elek-
triske materiellkontroll.
Overing. I. Steine.

Sertifiseringskomiteen,
Fagsjef A. Schønsee.

Det sakkyndige råd til å bistå
Sjøfartsdirektoratet ved etter-
gransking av større sjøulykker.
Fagsjef A. Schønsee.

Rådgivende nemnd for beskyttelses-
tiltak mot sterkstrømsforstyrrelser
på svakstrømsanlegg.
Fagsjef A. Vinjar.
Overing. A. Gohn.

Nordisk komite for elektriske sikker-
hetsspørsmål.
Fagsjef A. Schønsee.

Den permanente forskriftskomite.
Fagsjef  A .  Schønsee.
Overing. A. Johansen.

Statens teknologiske institutt.
Yrkesutvalg ved Den elektrotekniske
avdeling.
Fagsjef A. Schønsee.

Selskapet for lyskultur.
Overing.  G.  Vatten.
Overing. J. Tveit.

Utvaiget for kraftkrevende industri.
Generaldirektør H. Roald.

Utvalg til å vurdere alternative
lokaliseringsmuligheter for kraft-
krevende industri på Vestlandet.
Adm. dir. H. W. Bjerkebo.

Kraftoverføringer på Østlandet.
Forhandlingsutvalg vedr. organisa-
s jonsspørsmål.
Adm. dir. H. W. Bierkebo.
Kraftverksdir. S. Aalefjær.
Dir. R. Moe.
Sekretær: Sjefing. D. Smith.

Studieselskapet for Norges vann-
kraft.
Kraftverksdir. S. Aalefjær.

Vassdrags- og havnelaboratoriet.
Rådet.
Kraftverksdir. S. Aalefjær.

Forskningsinstituttet for Cement og
Betong (FCB).
Siviling. G. Kummeneje.

Utvalg til å vurdere utdanningen av
skipselektrikere.
Overing. I. Steine.

Rådet for elektronlkkforskning ved
NTH.
Overing. A. Gohn.

Materialteknisk Forening.
Overing. K. Resell.

Norske elektrisitetsverkers forening.
Styret.
Kraftverksdir. S. Aalefjær.

Norges Byggstandardiseringsråd.
Overing. K. Y. Nilsen.

Norges Standardiserings-Forbund.
Standardiseringautvalg vedr. an-
budsregler.
Overing. A. Hage.

Norges  Byggforskningsinstitutt.
E D B - utvalg .
Overing. R. Marstrander.

Utvalg til å vurdere samordning av
diverse innkjøp i staten.
Overing. H. Bjaaland.
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