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Enheter for angivelse av elektrisk energi og effekt
kWh kilowattimer (energi)
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Generaldirektør
Vidkunn Hveding.

Så kan Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen atter
berette om et nytt arbeidsår, 1971. Det har som
årene før vært fullt av oppgaver for alle i etaten, og
enda skulle vi ønske vi var noen flere. Hvilken
bredde det er i vår tilsynelatende spesialiserte etats
oppgave, får man best inntrykk av ved å bla videre
og lese selve meldingen. Å trekke fram noe som «det
viktigste» er egentlig ikke mulig. Det hele henger
sammen. Hver enkelt del er nødvendig for at alt det
andre skal kunne bli gjort og ha noen mening. Alt
blir like viktig som det viktige. Da jeg som gutt var
interessert i flyvning, var det tankevekkende å få
høre at for hver flyver som var oppe, var det ti
ganger så mange på bakken, i alt det andre som måtte
til for å gjøre flyvningen mulig. I en etat som vår
er vi alle bakkemannskaper for hverandre.

Men i den forbindelse får jeg kanskje likevel lov å
trekke fram noe av det vi har arbeidet med i 1971,

som særlig viktig: Samarbeidsspørsmålene i etaten.
Det er ikke først og fremst et spørsmål om å ha
institusjoner og bestemmelser for formelt samarbeid.
Det er nok vel så meget et spørsmål om å innrette
den daglige arbeids- og samarbeidsmåten, i alle ledd,
slik at hver og en har følelse av hvor han står i det
hele, hvor han skal sette inn det han kan og vil yte,
og hvordan han som medarbeider skal kunne påvirke
situasjonen omkring seg. Derfor finner man ikke så
meget om dette i selve årsmeldingen, i form av kon-
krete ting som er gjort. Her er det mer spørsmål om
måten vi gjør det på. Det kommer vi til å arbeide
videre med.

For elektrisitetsforsyningen har året 1971 i det
store og hele vært godt, med bra tilgang på vann til
kraftverkene, og bra fremdrift på de anlegg som er
under bygging. Det mest tyngende er spørsmålet om
hvor vi skal hen, videre. Verneplanen for vassdrag,
som Stortinget snart skal ta standpunkt til, gir bare
en del av svaret, en avklaring om hvilke vassdrag 


man kan arbeide videre med, med sikte på en even-
tuell utbygging, og hvilke som skal holdes unna. Men
den gir ikke svar på spørsmålet om hvilket tempo
det skal være i kraftutbyggingen. De vassdrag som
skal bli bygget ut, kan bygges ut fortere, og kraft
kan også skaffes på annen måte. Kraftforbruket
stiger, både i alminnelig forsyning og industri, og
raskere takt, men utbyggingstempoet målt i nye kWh
pr. år er hittil holdt på det samme, omtrent, som
det var for 10 år siden. Begrensningen for tempoet
ligger ikke i vassdrag eller andre kraftkilder, men
i hvor meget av landets kapital som kan settes inn
i denne sektoren. Spørsmålet om takt i utbyggingen
blir da noe som de øverste politiske myndigheter
må ta standpunkt til, i skjæringen mellom de store
oppgaver samfunnet har påtatt seg på andre felter,
og det behov det samme samfunn melder seg så
sterkt med, for mer elektrisitet både i hjem, i almin-
nelig næringsliv og i storindustri. Det er vel sann-
synlig at tempoet må settes nokså meget opp i årene
som kommer, og det vil selvsagt stille store krav til
oss og til hele elektrisitetsforsyningen. Men når den
usikkerheten som er i dag, blir avklaret, vil bare
det frigjøre store ressurser.

Ved årets slutt gjøres det klart for overføringen av
Vann- og avløpskontoret til det nye Miljøverndepar-
tement. En overføring av dette store og voksende
arbeidsområde til et sted hvor det kan samordnes med
andre ressursspørsmål som det har nærmere ttknyt-
ning til, enn til elektrisitetsforsyningen, har hoved-
styret lenge gått inn for. Likevel blir det vemodig å
skulle ta farvel med en så entusiastisk gruppe av
dyktige medarbeidere.

La så bildet på motstående side bare stå som en
enkelt illustrasjon på at det er gjort og blir gjort
meget mer i vår etat enn det som vanligvis når fram
til avisoverskriftene, det med å lage kraft og ødelegge
natur. Naturen trenger også vedlikehold. Den trenger
kultur.
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Forbygging mft Mals,å i He
Påbegynt ca. 1895.



Hovedstyre NVE 1443 1956

(Generaldirektør og
fem stortingsvalgte Generaldirektør Vidkunn Hveding

medlemmer) Administrerende direktør H. W. Bjerkebo

A104 V161142 E91 S10851814

Administrasjons- Vassdrags- Elektrisitets- Statskraftverkene
direktoratet direktoratet direktoratet Kraftverksdirektør

Direktør Torolf Moe Direktør Hans Sperstad Direktør Gunnar Vatten Sig. Aalefjær



2. HOVEDSTYRET OG GENERALDIREKTØREN

Generaldirektøren

Vidkunn Hveding er tilsatt som generaldirektør for
en seks-års periode fra 1. april 1968.

Harry Werner Bjerkebo er tilsatt som administre-
rende direktør og stedfortreder for generaldirektøren
fra 4. november 1963.

Stortingsvalgets hovedstyremedlemmer

(Valgt for perioden 1. juIi 1971 - 30. juni 1975):
Stortingsmann, fisker og småbruker Nils Jacobsen,

Skjervøy. (Varamann: sekretær Kåre SkarhoIt,
Trondheim.)

Stortingspresident, sivilingeniør Bernt Ingvaldsen,
Drammen. (Varamann: stortingsmann, gårdbruker
Olaf Knudson, N. Eggedal.)

Fylkeslandbrukssjef Trygve Haugeland, Lyngdal.
(Varamann: gårdbruker Anders Bjørk, Gaupne.)

Sivilingeniør Sigmund Larsen, Kleppestø. (Vara-
mann: verksmester Sigurd Østlien, Raufoss.)

Kjøpmann Arne Næss, Bergen. (Varamann: rektor
Bjørn Lund, Steinkjer.)

Representant for tjenestemennene

Ved hovedstyrets behandling av tilsettingssaker og
andre saker som tilligger hovedstyret som tilsettings-
myndighet, tiltrer en representant for tjenestemen-
nene.

Representant er:
Ved tilsettinger m. v. i stillinger der det kreves

høyere utdannelse:
Overingeniør Ola Gunnes. (Varamann: avdelings-

ingeniør Jon Ingvaldsen.)
Ved tilsettinger m. v. i andre stillinger:
Montasjeleder Martin J. Bråthen. (Varamann :

konstruktør Knut Svendheim.)

Møter

Hovedstyret har i løpet av året hatt  23  møter med
til sammen 26 møtedager. Dette store antallet skyld-
tes for en stor del tidkrevende behandling av for-
slaget til plan for hvilke vassdrag som bør unntas
fra kraftutbygging.

For øvrig ble i alt 573 saker fremlagt til behandling.
Sakenes innhold og fordeling fremgår delvis av etter-
følgende kapitler.

Befaringer

Hovedstyret foretok i 1971 følgende befaringer
m. v.:

Hemsedal  5.-6. juni:
Befaring av alternative traseer for 275 kV linje-

forbindelsen fra Lærdal (Borgund) til hovednettet.
Møte med kommunale og andre representanter om
samme.

Ulla-Førreverkene 7.  og 8. september:
Befaring av nedslagsfelter, reguleringsområder,

magasiner, damsteder og kraftstasjonsområder m. v. i
forbindelse med Statskraftverkenes alternative planer
for utbygging av Ulla-Førreverkene.

Mandalselva  11.-12. oktober:
Befaring av reguleringsområde, damsted, magasiner,

kraftstasjonsområde m. v. i forbindeIse med Vest-
Agders søknad om utbygging av Bjelland kraftverk
i Mandalselva. Grunneiermøte om  samme.

Gaupne-Leirdal  9. november:
Befaring i reguleringsområde, damsted, magasin,

kraftstasjonsområde m. v. i forbindelse med Stats-
kraftverkenes søknad om regulering og overføring for
utbygging av Leirdøla kraftverk. Grunneiermøte om
samme.

Diverse:
Hovedstyrets 50-årsjubileum ble Markert ved et

enkelt arrangement den 3. mai.
Vattenfalls styrelse og direksjon besøkte Norge

dagene 21.-23. juni etter innbydelse av generaldirek-
tøren. Et tettfylt program var lagt opp for besøket
som ble avsluttet med befaring av utbyggingsprosjek-
ter og kraftverk i Buskerud og Hordaland.

Representanter fra Vattenfalls styrelse og direlesjon ved
besøket i Norge.
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3. ADMINISTRASJONSDIREKTORATET

3.1

1 de tre siste årsmeldingene har vært nevnt spørs-
målet om omorganisering av NVE, herunder i mel-
dingen for 1970 at industriministeren hadde gitt til
kjenne at han ville foreslå Statskraftverkene skilt ut
fra NVE. Det ble fra departementets side bebudet
nedsettelse av en komite som skulle utrede formene
for en utskillelse og hvordan resten av etaten skulle
organiseres. En slik komite er ikke nedsatt, og spørs-
målet om utskillelse har ikke vært tatt opp etter

regjeringsskiftet i mars 1971.

Etter at Stortinget ved behandlingen i mai 1971
av St.meld. nr. 97 for 1970-71 om energiforsyningen
i Norge sluttet seg til Industridepartementets forut-
setning om at NVE må ha ansvaret for byggingen av
det første atomkraftverk i Norge, har d:t vært ar-
beidet med spørsmålet om organisasjonsendringer,
særlig i Statskraftverkene med tanke på de nye ar-
beidsoppgaver. Disse spørsmål var ikke ferdigbe-
handlet ved årets utgang.

3.11  Kontorbygningen

Kontorlokalene i Middelthunsgt. 29 er fullt utnyt-
tet. Personalet ved hovedkontoret var ved utgangen
av 1971 om lag- 580, og det er i overkant av hva det
er plass til. En har sett seg om etter muligheter for
å dekke behovet for mer plass, bl. a. ble det søkt
om tillatelse til en påbygging av østfløyen med 2

etasjer. Søknaden ble avslått av bygningsmyndig-
hetene. Etter drøftinger med I ndustridepartementet
og Norsk Polarinstitutt, som siden 1964 har disponert
vel 2000 m2 golvflate i Middelthunsgt. 29, fremmet
departementet i mai 1970 proposisjon til Stortinget
med forslag om at Polarinstituttet skulle få leie loka-
ler i nybygg på Rolfstangen ved Fornebu slik at NVE
kunne få disponere Middelthunsgt. 29 alene. Stortin-
get sluttet seg i juni til forslaget.

Norsk Polarinstitutt flyttet til Rolfstangen i desem-
ber. Foruten mer plass til ordinære kontorer vil dette
også gi bedre romarrondering for EDB-virksomheten
og mulighet for en modernisering av postekspedisjo-
nen m. v.

Med tanke på den utvidelse av bemanningen som
blir nødvendig i forbindelse med NVE's oppgaver 


vedrørende kjernekraftutbyggingen har en tatt opp
med departementets spørsmål om leie av supplements-



lokaler fortrinnsvis i nærheten av Middelthunsgt. 29.

3.12  Fellestjenester

NVE's tjenestebiler i kjøretjenesten ved Oslo-kon-

torene har utført skyss og transport rned i alt ca.
110 000 km. Omsetningen ved Reisekontoret som for-
midler billett- og hotellbestillinger ved tjenestereiser
i inn- og utland, beløper seg til ca. kr. 1 060 000.
Frankeringsutgifter for utgående post in. v. utgjør ca.
kr. 149 204 og fraktutgifter med jernbane og fly for
pakker og gods ca. kr. 90 000.

Det ble i 1971 registrert ca. 670 000 telleskritt ved
utgående by- og fjernvalgsamtaler og ca. 13 500

vanlige utgående rikstelefonsamtaler over husets sen-
tralbord.

Biblioteket har registrert 1561 utlån (i 1970: 1746).

Det har vært formidlet et stort antall kopier av
artikler. Det ble anskaffet og katalogisert 522 (368)

bøker og andre publikasjoner. Ved biblioteket mottas
i alt 236 (231) forskjellige tidsskrifter.

Biblioteknemnda har hatt bare ett møte i 1971,
men nemndas enkelte medlemmer har uttalt seg i en
rekke spørsmål vedrørende anskaffelser av mer kost-
bar litteratur og nyabonnement på tidsskrifter. Videre
hadde nemnda befaringer i biblioteket hvorunder det
ble enighet om kassering av en del eldre årganger av

tidsskrifter.

3.19  Spesielle saker

Som nevnt i årsmeldingen for 1970 var det I. mai
1970 50 år siden hovedstyret trådte i virksomhet.
Begivenheten ble i første rekke markert ved utgivelse
av boken «Elektrisitetslandet Norge». Boken, som er
forfattet av professor Johan Vogt, ble delt ut til
etatens ansatte foruten til forskjellige institusjoner og
personer utenfor NVE.

3.2

3.21  Budsjett og regnskap

Budsjett og regnskapsoversikter er tatt inn På
sidene 82-85.
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3.22  Konsesjonsavgiftsfondet

Til konsesjonsavgiftsfondet går statens andel av
avgifter pålagt i konsesjoner på erverv av vassfall,
vassdragsreguleringer, kraftleie m. v. Etter loven be-
stemmes fondets anvendelse av Stortinget. De nå-
gjeldende fondsvedtekter ble fastsatt av Stortinget
25. april 1967. Vedtektene er gjengitt i årsmeldingen
for 1967, side 10. Se for øvrig regnskap side 80.

3.23  Måravgiftsfondet

Til Måravgiftsfondet betaer Norsk Hydro 2 °/o

av hvert års kraftleiebeløp for leveringer fra Mår
kraftverk. Fondets inntekter skal med forbehold av
Stortingets samtykke nyttes til forskning for å fremme
bruken av elektrisk strøm og for å skaffe hensikts-
messige apparater ved bruken. Se side 80.

3.24  Nea- fondet

Nea-fondet (Fondet til fremme av elektrisitetsfor-
syningsformål i Trøndelag) dannes av Statens andel
av inntekten ved krafteksport til Sverige fra kraft-
verkene Nea (1/6 andel) og Hegsetfoss (2  0/0 andel) i
Sør-Trøndelag. Forutsetningene for anvendelse av
fondets midler er bl. a. omtalt i St.prp. nr. 106, 1955,
s. 39, jfr. også årsmeldingen for 1967, side 10. Se
for øvrig regnskap side 80.

3.3 PERSONALE

3.31NVE hadde i slutten av året 1971 følgende
antall arbeidstakere:

Regulativlønte:
Hovedkontoret 	 563




Elektrisitetstilsynet 	 36




Forbygningsanlegg (distr.) 	 30




Statens kraftverker 	 505




Statens kraftanlegg 	 309 = 1443

Timelønte:





Statens kraftverker 	 74




Forbygningsanlegg 	 142




Statens kraftanlegg 	 1740 = 1956

Ialt 	




3399

De korresponderende tall for 1970 var 1341 og
1943, i alt 3284.

Økningen av regulativlønnet personale med 102
skyldes vesentlig at timelønte arbeidstakere ved kraft-
verkene (78) er gått over fra timelønn til regulativ-
lønn.

3.32  Personalsituasjonen

Arbeidskraftsituasjonen i 1971 må generelt kunne
karakteriseres som vanskelig. Dog har dette ubetinget
gjort seg sterkest gjeldende ved hovedkontoret. Ved
utgangen av året var det således et betydelig antall
stillinger ubesatt for ingeniører og merkantilt perso-
nale.

Foruten den generelt pressede arbeidskraftsituasjo-
nen menes hovedårsaken for NVE å være å finne i 


at statens lønnsnivå ikke har fulgt tilstrekkelig med
i den alminnelige lønnsutvikling. Dette er særlig
merkbart i Oslo-området. Her er dessuten boligsitua-
sjonen ofte en avgjørende hindring ved nyrekrut-
tering.

Interessen for ledige stillinger i NVE bedret seg
endel mot slutten av året.

Med tanke på å kunne gi alle tjenestemenn ved
hovedkontoret fast tilsetting, ble det ved fremleggelsen
av forslag til budsjett for 1972 foreslått å gjøre om
alle gjenværende midlertidige stillinger til faste fra
1. januar 1972. Stortinget godkjente forslaget ved
behandlingen av statsbudsjettet, og fast tilsetting vil
derfor bli gjennomført fra 1. januar 1972 etter hoved-
styrets nærmere bestemmelse.

Det har også i løpet av 1971 vært avviklet en rekke
møter med arbeidernes og funksjonærenes organisa-
sjoner. Pris- og lønnsutviklingen førte bl. a. til for-
handlinger om indeksregulering og fortjenesteutvik-
ling som resulterte i lønnstillegg for overenskomst-
lønte arbeidstakere ved kraft- og forbygningsanlegg
pr. 1. oktober 1971.

På anleggssektoren har det vært en betydelig over-
flytting av såvel arbeidere som funksjonærer. Dette
skyldes i hovedsak at virksomheten ved Tokke-an-
leggene er fullt avviklet i løpet av 1971 og at en har
hatt en betydelig reduksjon også ved Rana-anleggene
samtidig som Vik-anleggene er nedbygget og ikke
beskjeftiger mer enn ca. 125 personer ved årsskiftet
1971/72.

Ved Skjomen- og Grytten-anleggene har virksom-
heten øket i 1971. Dette har gjort det mulig å kunne
tilby de arbeidstakere som har søkt om overføring
og som har stått i oppsigelsesposisjon, arbeid ved disse
anlegg, i samsvar med overenskomstens sysselsettings-
bestemmelser.

Ved driften av kraftverkene er det i løpet av året
foretatt en del overflyttinger og nytilsetting av perso-
nale. Det spørsmål som i løpet av 1971 har vært mest
påtrengende for denne gruppe arbeidstakere er imid-
lertid drøftelsene om overgang til såkalte gruppesen-
traler ved de større driftsområder. Dette medfører
nedlegging av kontrollrom ved det enkelte kraftverk,
som da forutsettes fjernstyrt fra de nye gruppesentra-
ler. Ved årsskiftet var en ennå ikke kommet fram
til endelig avklaring av hvilke kvalifikasjonskrav og
lønnsnormering som vil bli gjeldende for de nye stil-
lingene. En regner imidlertid med avgjørelse på disse
spørsmål i løpet av 1. kvartal 1972.

3.33  Normerings- og justeringsforhandlingene

Normeringsforhandlingene for gruppene saksbe-
handlere og kontorpersonale ble avsluttet i februar
1971. Forhandlingsresultatet — som ble gitt virkning
fra 1. desember 1970 — er gjennomført.

Til samme tid forelå også Lønns- og prisdeparte-
mentets avgjørelse vedrørende normering for de øvrige
aktuelle stillingsgrupper i NVE. Oppnormering av
de omforenede stillinger er gjennomført med virkning
fra 1. deSember 1970.

I medhold av lønnsavtalen for avtaleperioden 1.
mai 1970-30. april 1972 har det vært ført etatsvise
forhandlinger om justering av en del stillinger i etaten.
Personalavdelingen har lagt til rette materiale for
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disse forhandlinger og det har vært avviklet en rekke
møter før partene kom fram til enighet om et for-
handlingsresultat. I møtene har det deltatt represen-
tanter for Industridepartementet og Lønns- og pris-
partementet.

For de såkalte store arbeidslederstillinger foregikk
forhandlingene sentralt i Lønns- og prisdepartemen-
tet, uten at etatene var involvert. I NVE gjelder
dette bl. a. oppsynsmann- og ledningsmesterstillingene
m. fl. Resultatet er gitt virkning for samtlige stats-
institusjoner som beskjeftiger personale innenfor de
berørte yrker.

Resultatet fra omhandlede forhandlinger er gjen-
nomført med virkning fra 1. mai 1971.

3.34  Sentralt personalregister

Arbeidet med utvikling av personaladministrativt
informasjonssystem (Pai-systemet) har vært videre-
ført i 1971. Det er lagt en tidsplan for gjennomførin-
gen. Første etappe, som skal lede fram til produk-
sjon av lønnsstatistikk til bruk ved lønnsforhandlin-
gene i 1972, er på det nærmeste avsluttet.

3.35  Kurs, konferanser m. v.

Som et ledd i etteropplæringen har det også i 1971
vært deltakelse fra NVE i en rekke kurs, møter og
konferanser for såvel funksjonærer som arbeidere både
i inn- og utland.

Denne virksomhet viser en stadig økende tendens
og behovet for etteropplæring og ønske om perfek-
sjonering innenfor de forskjellige fag- og arbeidsområ-
der ser ut til å øke i tiden som kommer. En del av
etatens egne folk har deltatt som lærere og foredrags-
holdere innen visse spesialfelt, og også som forelesere
ved flere utenlandske universitet og høyskoler i det
forløpne år. 


3.41  Statens vassfall

Eiendomsregistrering
Arbeidet med kartlegging og registrering av statens

vassfallseiendommer med tilhørende grunnarea ler fort-
satte også i 1971.

Osa  kraftanlegg
Det har også i 1971 blitt fjernet grunnmurer og

ryddet tomter etter tyskerbrakker på NVE's eien-
dommer i Osa. Et par sjakter som førte til den gamle
krafttasjonshallen ble permanent sikret ved gjen-
støping. De var tidligere sikret med overbygning av
tre.

Jostedals- og Mørkridsvassdraget
Sluttoppgjøret med selgerne for fallrettighetene

ventes foretatt i 1972.

Forra
A/S Meraker Smelteverks fallretter i Forra i Stjør-

dalsvassdraget er overtatt av NVE ved kjøpekontrakt
av 20. desember 1971.

Vaule
A/S Saudefaldenes fallretter i Vaule elv i Etne er

overtatt av NVE ved kjøpekontrakt av 20. desember
1971.

Glomma — statsregulering av Aursunden
Spørsmålet om overdragelse til Glommens og Laa-

gens Brukseierforening til eiendomsretten og ansvaret
for reguleringen er ennå ikke avgjort. Vinteren 1970
—71 inntraff det isskader som følge av reguleringen
ved Os. Røros Elektrisitetsverk har påtatt seg ansva-
ret for disse skadene.

Telefonsentralen i NVE.

11



Festa
Kontrakt mellom NVE på den ene siden og Møre

og Romsdal samt Sør-Trøndelag fylker på den andre
om overdragelse av statens fallrettigheter i Festa eIv
er opprettet i 1971. Oppgjør av kjøpesummen vil
antakelig først finne sted pr. 1. mars 1973, da Driva
kraftverk ikke ventes driftskIart før i 1. halvår 1973
og ervervskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse ved-
rørende de nødvendige fallretter ikke ennå er gitt.

I mellomtiden skal A/S Oppdal Elektrisitetsverk i
henhold til leiekontrakt av juni 1947 fortsatt dispo-
nere statens fallretter i Festa.

Guolasjoleka - vassdraget
NVE har lagt fram forslag tiI leiekontrakt med

Troms Fylkes Kraftforsyning (TFK) om Direktoratet
for statens skoger (DSS) og NVE's fallretter. Av-
talen ventes å bli undertegnet i 1972.

3.42 Hjemfalte anlegg m. v.

Balmivassdraget
Det er nå inngått «hjemfallsavtale» mellom Staten

v/NVE og A/S Sulitjelma Gruber. Avtalen utgjør et
ledd i et større avtalekompleks om fortsatt virksomhet
i Sulitjelma.

Høyangervassdraget
I saken mellom A/S Norsk Aluminium Company

og Staten v/Finansdepartementet om hvorvidt den
leieavgift som selskapet betaler ifølge hjemfallsavtale
med staten, er fradragsberettiget ved skattelikningen,
er det avsagt dom i Oslo byrett 15. november 1971.
Dommen gikk i statens disfavør. Staten har påanket
dommen.

Tårnelva, Karpelva og Kobholm - vassdraget
Forhandlingene med Aktieselskapet Sydva ranger

om leie av Tårnet og Kobholm kraftverker som er
hjemfalt til staten, samt fortsatt leie av statens rettig-




heter i Tårnelva, Karpelva og Kobholmvassdraget er
ennå ikke formelt avsluttet. Et avtaleutkast som er
forhåndsgodkjent av partene er imidlertid nå over-
sendt Industridepartementet for videre behandling.

Osfallet kraftverk
Konsesjonene vedrørende Osfallet kraftverk, som

eies av Rena kraftselskap A/S, utløper i 1977. Det har
vært ført forhandlinger mellom Hedmark fylke, som
ønsker å bygge ut Sør-Osavassdraget under ett og
Rena kraftselskap A/S om overtakelse av selskapets
fallrettigheter på det nåværende stadium, uten at det
er oppnådd enighet.

3.43 Kraftanleggene m. v.

Folgefonnanleggene
Underskjønn vedkommende anleggs- og regulerings-

skader ble avhjemlet 22. mai 1971. Overskjønn er be-
gjært for de fleste takstnumre.

Skjønn vedkommende fallretter ble avviklet i 1971
og ventes avhjemlet i 1972.

Nore - verkene
Reguleringsoverskjønn Numedalslågen Etappe IV

(strekningen Hvittingfoss—sjøen) ble avhjemlet 29.
januar 1971.

Underskjønn vedkommende fløting — tømmertran-
sport Smådøla og vannforsyningsspørsmål Øygards-
grend ble avhjemlet 26. mars 1971. Overskjønn er
begjært for en flerhet av takstnumrene.

Etter at tidligere avtaler var oppsagt er inngått nye
avtaler mellom NVE og Numedalslågens Fellesfløt-
ningsforening, Nore Skogeierlag, Uvdal Skogeierlag
og Uvdalselvens Fellesfløtingsforening.

Avtalen ble undertegnet 12. mai 1971. Den vesent-
ligste endring fra tidligere avtaler er at a1t tømmer
som NVE påtar seg transportansvar for heretter skal
transporteres til Norefjorden for fiøting videre. Jern-

Befaring med Stortingets industrileomiti ved Tesse. (24. august 1971.)
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hanetransport av tømmer fra Rødberg jernbanesta-
sjon kan fortsatt skje, men i så fall uten medvirkning
fra NVE. Smådøla skogeierlag har funnet ikke å ville
være med i den nye ordning og for de forhold som
dermed oppstår er begjært skjønn.

Ved midlertidige reguleringsinngrep på Hardanger-
vidda vinteren 1959-60 ble fisket i Langesjøen, Bjor-
nesfjorden, Geitsjøen m. v. påført skader. Ved etter-
følgende skjønn ble pålagt NVE utsetting av fisk av
stedegen stamme. Dette ble først mulig å etterkomme
i 1971. Til fastsetting av erstatning for mulig tap på
grunn av manglende utsetting er begjært skjønn som
ventes avviklet i 1972.

Forhandlinger vedrørende vannforsyningen til og
kloakkavløpet fra Rødberg pågår fortsatt.

Tokke - anleggene
Overskjønn vedkommende Vestvatna (Bandak—

Kviteseidvatn—Flåvatn) og strekningen Hogga—
Norsjø ventes sluttprosedert i 1972.

Underskjønn vedkommende nedre del av Skien—
Telemarkvassdraget (Norsjø—Skien) ble sluttprose-
dert i 1971. Avhjemling ventes i 1972.

Begjæringen fra en del grunneiere ved Kjela—
Flothylåi m. v. om gjenopptakelse av overskjønnet
for fallrettene ble avslått av Gulating lagmannsrett.

Svorka kraftverk
Utsatt skjønn til behandling av brønnskader m. v.

langs Bævra er utsatt til i 1972.

Eidfjord - anleggene
I forbindelse med planleggingsarbeid a v eventuell

anleggsvirksomhet i distriktet er det opprettet leie-
kontrakt med Ullensvang kommune om leie av en
boligtomt på nærmere angitte vilkår, bl. a. forkjøps-
rett for kommunen til den på eiendommen bestående
bebyggelse. Videre er det fra kommunen ervervet et
større  areal for anleggsvirksomhet med bl. a. plikt for
kommunen til å overta området med bebyggelse i fall
utbygging ikke blir besluttet.

For øvrig er det inngått leieavtale vedkommende
to mindre private tomteparseller for midlertidig bolig
og kontor, med bl. a. rett for NVE til å oppsi avtalen
med en måneds varsel.

Trollheim kraftanlegg
Underskjønn vedkommende Rinna og Vindøla m. v.

(Etappe II) ble avhjemlet 14. og 15. desember 1970
og 11. januar 1971. Overskjønn er begjært for en del
takstnumre.

Underskjønn vedkommende Surna elv m. v. (Etap-
pe III) ventes a vhjemlet i 1972.

Overskjønn vedkommende reguleringene i Folla
m. v. (Etappe I) ventes avhjemlet i 1972.

Grytten - anlegget
De saksøkte har for underskjønnsretten fremmet

påstand om at den kongelige resolusjon om tillatelse
til bygging ved Grytten kraftverk er ugyldig. På-
standen er ved underskjønn avhjemlet 20. februar
1971 ikke tatt til følge. Overskjønnet er kommet til
samme resultat. Denne avgjørelse vil sannsynligvis
bli brakt inn for Høyesterett av de saksøkte.

Ved kronprinsregentens resolusjon av 19. november
1971 er NVE meddelt tillatelse til å ekspropriere
grunn og rettigheter, herunder fallrettigheter, som
trengs for bygging og drift av Grytten kraftverk.

Vilefalli
Vikfalli fikk ved Høyesteretts dom 17. november

1971 medhold i tvisten om visse prinsipper for er-
statningsutmåling av vassfall.

Avhjemlingen av overskjønn for kraftstasjonsom-
rådene m. v. har vært utsatt i påvente av ovennevnte
avgjørelse i Høyesterett. Overskjønnet ventes av-
hjemlet i begynnelsen av 1972.

Overskjønn for reguleringer av Kvilesteinsvatn
m. v. ble inkaminert 7. september 1971, og sluttpro-
sedyre vil bli holdt i februar 1972. Overskjønnet
ventes avhjemlet i 1972.

Overskjønn for overføring av Hopra vil bli inka-
minert 6. juni 1972.

Underskjønn vedrørende overføring av felter ved
Fresvikbreen m. v. ble avhjemlet 1. mai 1971. Det er
begjært overskjønn som neppe kan ventes inkaminert
før i 1973.

Glomfjord kraftverk
Tre eldre horisontalt delte bolighus på Hylla

Glomfjord to 2-mannsboliger og en 4-mannsbolig
— er etter avertering avtalt solgt til høystbydende.
Tilliggende tomt vil bli fradelt og bortfestet til kjø-
perne.

Overdragelse av 25 vertikalt delte villaer 2 på
Hylla og 23 i Haugvik — til ansatte i Glomfjord
Fabrikker er for de fleste boligers vedkommende
gjennomført. Tilliggende tomter av høvelig størrelse
er ved grunnsedler bortfestet til kjøperne for 99 år.

Straumsmo og Innset kraftverker
Overskjønn etter ny behandling — ble avhjem-

let 19. februar 1971, hvor NVE bl. a. ble pålagt  for
et tidsrom av 10 år å anskaffe og drive et egnet fartøy
med det formål å hindre islegging i Indre Malangen.

Overskjønnet er anket til Høyesterett.
NVE har utarbeidet forslag til fordeling av skjønns-

omkostningene mellom NVE og A/S Bardufoss Kraft-
lag, for skjønn som er avholdt på strekningen Alte-
vatn—sjøen. Foreløpig oppgjør er skjedd i overens-
stemmelse med NVE's forslag. Endelig godkjennelse
av oppgjøret foreligger imidlertid ennå ikke fra A/S
Bardufoss Kraftlags side.

Skjomen - anleggene
Underskjønn vedrørende regulering av Skjomen-

vassdraget fortsatte med befaringer m. v. fra 17. au-
gust 1971. Sluttprosedyre blir holdt 13. juni 1972,
og skjønnet ventes avhjemlet i løpet av året.

Statens Vattenfallsverk i Sverige har etter oppdrag
histått med å skaffe de nødvendige tillatelser og
erverve de nødvendige rettigheter på svensk område.

Røssåga kraftanlegg
Høyesteretts dom av 2. april 1971 vedkommende

isvansker i Sørfjorden gikk i NVE's favør.
Avtale mellom NVE og Hemnes kommune samt de

berørte parter om tillempninger i overskjønnsrettens
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Kraftstasjonen Austre Pollen.
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tiltakspålegg om isbryting m. v. ble inngått 25. ja-
nuar 1971.

Det er i årets løp opprettet kontrakter med Direk-
toratet for statens skoger og Opplysningsvesenets fond
om erverv av nødvendige fallrettigheter i Vefsna-
vassdraget i anledning overføring av vann til Røss-
v atn.

Rana-anleggene
Overskjønn for regulering av Leirelva, Fagerlibekk

og Mørkbekk ble a vhjemlet 4. november 1971. Over-
skjønnet er endelig. Eventuell skade på fiske i Røs-
såga som følge av reguleringen av Leirelva vil bli
behandlet i særskilt skjønn.

Overskjønn vedrørende de norske reinsamers krav
som følge av reguleringene ble avhjemlet 4. november
1971.

Underskjønn for kraftstasjonsområdet (Bjerka
kraftverk) ble avhjemlet 19. juni 1971. Dette skjønn
er endelig.

Underskjønn for regulering av Målvatn og eks-
propriasjon av en del fallrettigheter i Bjerka ventes
ferdigbehandlet og avhjemlet i 1972.

Overskjønn for regulering av Tverråga som skulle
vært inkaminert 24. august 1971 ble utsatt til 1972.

Underskjønn for avsnitt Dunderlandsdalen fort-
satte med befaringer m. v. fra 1. mai 1971. Prose-
dyreskjønn er berammet til 14. mars 1972.

Kraftlinjer og transformatorstasjoner
Med sikte på erverv av grunn og rettigheter for

bygging og drift av NVE's fjernledninger, transfor-
matorstasjoner og understasjoner er i 1971 holdt 3
underskjønn og 6 overskjønn, hvorav samtlige under-
skjønn og 5 overskjønn er avhjemlet i 1971. Det sjette
overskjønn ventes avhjemlet i 1972. Videre er det
avholdt og avhjemlet ett voldgiftsskjønn i 1971 ved-
kommende NVE's bruk av privat vei under anlegg
av en kraftledning.

Samtidig er det inngått en rekke avtaler med grunn-
eiere om erverv av grunnrettigheter for kraftlednings-
anlegg.

For øvrig er to overskjønn anket inn for Høyeste-
rett til avgjørelse hva angår spørsmålene om radio-
støy for 275 kV-linjer samt NVE's bruk av inspek-
sjonshytter til ferieformål og bestående private veier
hvortil det tidligere er gitt statstilskott. Høyesteretts
avgjørelse av disse spørsmål ventes å finne sted i 1972.

Avhendelse av eiendommer
I årets løp er det avhendet en del tomter og hus

som er blitt overflødige etter hvert som anleggsdriften
opphører på de forskjellige stedene.

3.44  NVE's deltakelse i kraftselskaper m. v.
I årets løp er det behandlet en rekke saker i for-

bindelse med forskjellige kraftselskaper.
Her skal nevnes:

Sira-Kvina kraftselskap
I henhold til den overenskomst som ble inngått i

1970 om makeskifte mellom NVE og Skiensfjordens
kommunale kraftselskap (SKK) av eiendom og rettig-
heter i Mauranger, Flåm, Sira-Kvina kraftselskap
m. v., er det skjedd endelig oppgjør.

Spørsmålet om ytterligere regulering av Svarte-
vatnsmagasinet har vært vurdert. Sira-Kvina kraft-
selskap har funnet at fordelene for selskapet ved en
slik regulering ikke motsvarer de store investeringer
som kreves. For landets kraftproduksjon som helhet
vil en ytterligere regulering gi visse fordeler, men
disse anses ikke å være av en slik størrelsesorden at
reguleringen er av interesse for staten, medmindre
staten gjennom avtaler får sikret seg inntekter som
tilsvarer investeringene.

3.45  Lovsaker o. L
Det er gitt uttalelse til Industridepartementet i for-

bindelse med en del forslag til lover og forskrifter
m. v. Bl. a. er det gitt slik uttalelse i forbindelse med
innstilling om finansiering for utbygging av vann- og
kloakkanlegg og vedrørende innstilling om kompen-
sasjon til kommuner for ikke-utbygging av vassdrag.

3.46  Tvistemål
Høyesterettssaker

En sak er avgjort ved Høyesterett. Den gjaldt søks-
mål mot en kommune for å få opphevet eller kjent
ugyldig kommunens vedtak om pålegg av eiendoms-
skatt etter byskattelovens bestemmelser, for områder
som omfattet NVE's kraftverk. Også for Høyesterett
fikk staten fullt medhold.

Lagmannsrettssaker
En sak står fer lagmannsretten. Den gjelder et

erstatningskrav i forbindelse med skader som det på-
stås skyldes forbygningsarbeider utført av NVE.
Staten ble frifunnet i herredsretten.

By- og herredsrettssaker
En sak er avgjort av Oslo byrett. Den gjaldt eien-

domsretten til tunnelmasser som NVE midlertidig
hadde lagret på et område som senere skulle demmes
ned. Grunneieren fikk ikke medhold i sitt krav om
eiendomsretten til massene. Dommen er ikke påanket.

Tre saker står for retten. To av disse gjelder søks-
mål mot kommuner vedrørende eiendomsbeskatning
etter byskattelovens regler for områder som omfatter
NVE's kraftverker. Den tredje sak gjelder krav om
erstatning for skader oppstått i forbindelse med is-
oppstuving i Rana-elven vinteren 1971, idet det hev-
des at det er årsakssammenheng mellom Langvatn-
reguleringen og den inntrådte skade.

En fjerde sak er avgjort ved forlik etter at den var
innbrakt for voldgiftsrett. Saken gjaldt tvist om opp-
gjør og fortolkning av entreprise vedrørende en an-
leggsvei.

Arbeidsretten
To saker er a vgjort ved Arbeidsretten. Den ene

sak gjaldt spørsmålet om såkalt høyfjellstillegg under
arbeidet ved anleggssteden Lapviklia og Lapvik ved
Skjomenanleggene. Staten ble dømt til å betale høy-
fjellstillegget for Lapviklias vedkommende, men for
øvrig frifunnet. Dommen er ikke påanket.

Den andre saken gjaldt spørsmålet om prosentav-
lønning for verkstedarbeiderne ved NVE's hoved-
verksted for Tokkeanleggene. Staten ble her dømt
til å avlønne i samsvar med saksøkernes påstand.
Heller ikke denne dom er påanket.
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3.47  Fallrettigheter under andre statsetaters
forvaitning

En har som i tidligere år bistått Direktoratet for
statens skoger med utarbeidelse av kontrakter om
bortleie av fallrettigheter under Direktoratets forvalt-
ning, bl. a. når det gjelder statens fallrettigheter i
Fagerbakkvasdraget i Nordland fylke. 


3.6

I 1971 ble det inngått ny avtale om sarnarbeids-
utvalg ved Statens virksomheter.

Avtalen er i hovedtrekkene som tidligere, og ut-
valgsorganisasjonene i NVE er uendret.

Kvænangselvene. Reisaelv

Energiberegning og prisforslag samt kontraktsut-
kast, utarbeidet av NVE, vedrørende salg eller bort-
leie til A/S Kvænangen Kraftverk av fallretter som
Direktoratet for statens skoger eier i nevnte elver er
godtatt av partene og Industridepartementet.

Alta

Det er i årets løp foretatt forberedende undersø-
kelser vedkommende eiendoms- og rettighetsforhol-
dene i Altavassdraget og Tanavassdraget og s1uttet
avtale med det finske selskap Imatran Voima A/B
om undersøkelser av virkninger på finsk område ved
en eventuell utnytting av sistnevnte vassdrag til kraft-
produksjon.

3.5

V ernearbeidet ved statens kraft- og overføringsan-
legg, ved driften av statskraftverkene og ved forbyg-
ningsanleggene har i 1971 vært drevet etter samme
hovedretningslinjer som tidligere. Det er lagt vekt på
opplæring og informasjon om verneforhold gjennom
kurs, møter og publikasjoner.

En har i løpet av året hatt endel alvorlige arbeids-
ulykker ved kraft- og overføringsanleggene, hvorav
en dødsulykke. Denne inntraff under tunnelarbeid,
og skyldtes at en stor blokk i tunnelhenget falt og
rammet en av arbeiderne. Ved driften av kraftver-
kene og ved forbygningsanleggene har det forekom-
met meget få skader, og ingen medførte varig men
eller langvarig fravær fra arbeidet.

I belsetjenesten har en fortsatt visse vanskeligheter
med å få utført helseundersøkelser av ansatte der det
ikke er egen bedriftslegeordning. Særlig er dette
merkbart i Nord-Norge.

Arbeidet med å utdanne førstehjelpere er ført
videre, og det er arrangert repetisjonskurs og utvidede
kurs for dem som tidligere har gjennomgått grunn-
kursene. Noen av de ansatte er dessuten utdannet
som instruktører for denne virksomheten.

V elferdsarbeidet har i året m. a. tatt sikte på å
støtte opp under trimaktivitet og bedriftsidrett ved
arbeidsstedene ved anskaffelse av utstyr. Det er
videre gitt støtte til skirenn for de ansatte og til sam-
menkomster. En har ellers lagt vekt på å få økt til-
slutning til den kollektive forsikringsordning (ulykke-
og dødsfallforsikring).

Boligvanskene i Oslo-området er meget følelig for
store deler av personalet ved hovedkontoret, og Vel-
ferdskontoret har derfor bistått ved boliganskaffelse,
låneordning m. v. 


3.7

EDB-systemet CDC 3200 er i løpet av 1971 bygget
ut både hva gjelder maskiner, programutrusting og
personale. Det er installert tekniske forbedringer i
de fleste maskiner — vi nevner spesielt to nye data-
kanaler og en ny platestasjon. En ny versjon av ope-
rasjonssystemet er uttestet og satt i drift, samtidig
som det bl. a. er uttestet en programpakke som gjør
det mulig å drive kortleser og printer i parallell med
de øvrige maskinene. De ovennevnte forbedringer
vil gi en god kapasitetsøkning.

EDB-kontoret vil i begynnelsen av 1972 få nye
lokaler i 1. etasje, noe som bl. a. medfører at inn- og
utleveringsforholdene blir bedret. Det er planlagt en
ny puncheseksjon i 2. etasje, som tas i bruk i februar
1972.

I begynnelsen av 1971 fikk NVE på prøve en ter-
minal bestående av kortleser, printer og dataskjerm.
Terminalen står tilknyttet EDB-anlegget CDC 6600 i
Stockholm via en telekommunikasjonslinje. Det
nevnte anlegg, som av mange regnes for Nordens
største, åpner store muligheter bl. a. på enkelte av de
tekniske saksområder i NVE. Det antas at terminal-
driften vil inngå som en ny, permanent service i EDB-
sentralen i begynnelsen av 1972.

I løpet av året ble Økonomikontorets bokholderi-
og bilagsbehandlingssystem skrevet om fra ALGOL
til COBOL, samt effektivisert for øvrig.

Det er blitt av viklet flere grunnkurser i EDB, samt
FORTR AN- og COBOL-kurser.

3.8

Stillingen som informasjonskonsulent i NVE har
også i 1971 vært ubesatt og tjenesten har av den grunn
latt noe tilbake å ønske.

En regner imidlertid med at stillingen nå i løpet
a v kort tid vil kunne bli utlyst og besatt.

NVE's årsmelding «Vår virksomhet 1970» ble ut-
gitt i samme form som foregående år. Av forskjellige
årsaker, bl. a. foran nevnte, kom den ut noe senere
enn vanlig.

Årsberetningen for Elektrisitetstilsynet 1970 ble
utsendt i juni 1971 i et opplag på 7000 eksemplarer.

Instruksjonsfilmen «Kraftutbygging og landskap»
ble ferdig i 1971 og er tilgjengelig for utlån. Farge-
filmen «Så klart som vann» med kommentarer på
engelsk ventes å foreligge tidlig i 1972.

Etatens meddelsesblad «Fossekallen» utgis nå 6
ganger i året opplag 4500 eksemplarer.

De ansatte har i året som gikk vært sterkt opptatt
av problematikken omkring intern informasjonsvirk-
somhet. Dette feltet vil bli viet økt oppmerksomhet
i tiden som kommer.
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4.21  Ervervs- og reguleringskonsesjoner m. v.
I året 1971 ble følgende saker om søknad om kon-

sesjon etter ervervs- og vassdragsreguleringslovene
sendt Industridepartementet med Hovedstyrets ut-
talelse:

Statskraftverkene
Eidfjordverkene. Reguleringsbestemmelser. Ho-

vedstyrets flertallsinnstilling omfatter Eidfjord Nord
uten Halne-Heinmagasinet. Tilrådingen gir grunnlag
for en produksjon på 2185 GWh i et middels år.
Planene for reguleringer i Eidfjord Nord er etter Ho-
vedstyrets flertallsinnstilling under videre bearbei-
delse sammen med alternative regulerings- og utbyg-
gingsplaner også for Eidfjord Syd.

LIL Tussa Kraft
Erverv av brusrett og tillatelse til regulering av

Åmelavassdraget m. v. Anlegget er beregnet å ville
yte 95 GWh i et bestemmende år. Anlegget blir et
toppkraftanlegg med ca. 3600 timers brukstid.

Røldal-Suldal Kraft AIS
Ytterligere erverv og regulering i Røldal-Suldal-

vassdragene. Innstillingen omfatter 86,7 mill. m3 nye
magasiner samt utbygging av Svandalsflona kraftverk
og endel overføringer. Produksjonsøkingen i bestem-
mende år kan regnes å bli 300 GWh.

Kristiansund Elektrisitetsverk
Regulering av utbygging av øvre del av Ålvund-

vassdraget. Hovedstyrets flertallsinnstilling anbefaler
en  utbygging som vil gi 93 GWh i et bestemmende år

Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap
Erverv og regulering av Tysso i Ulvik. Midlere

årsproduksjon vil hgge på vel 80 GWh (konsesjon
meddelt ved kgl. res. 5. november 1971).

Arendal Vassdrags Brukseierforening

Ytterligere regulering av Nesvatn.
Produksjonen av vinterkraft øker med 66 GWh

pr. år.

Statskraftverkene
Ytterligere regulering og overføring i Skjomen-

vassdraget. Produksjonsøkingen er beregnet til 8,7
GWh pr. år. (Tillatelse gitt av Industridepartementet
14. juli 1971.)

Christiania Spigerverk
Ytterligere overføring fra Risevassdraget til Svel-

gen IV. Produksjonsøkingen er beregnet til 14 GWh
pr. år. (Konsesjon meddelt ved kgl. res. 2. april 1971.)

Skiensfjordens Kommunale Kraftselskap
Erverv av 3,3 av statens prosentandeler i Sira-

Kvina Kraftselskap. Statens eierandel reduseres etter
dette til 40,3 0/0 og SKK's øker til 14,6 01o. Over-
dragelsen er et ledd i makeskifte av fallrettigheter i
forbindelse med utbyggingen av Maurangerfallene.

Sjølossen Kraftlag AIS
Forlengelse av reguleringskonsesjonen for Sjøfossen

Kraftlag A/S av 4. mars 1949 til 4. juli 2018. (Til-
latelsen til endringen meddelt ved kg1. res. av 24.
september 1971.)

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Overtakelse av reguleringskonsesjoner vedrørende

Gråelva og Tvåråsjø tidligere gitt til Stjørdal hen-
holdsvis Levanger kornmune.

Som tidligere har det også i 1971 vært behandlet en
del andre saker som f.  eks.  planendring, ekspropria-
sjoner i henhold til vassdragsloven for utbygging av
kraftverk, forlengelse av konsesjonsbetingede bygge-
frister, tillatelse til å sette i verk inngrep før skjønn
er holdt (oreigningslovens § 25) m.  v. Av slike saker
nevnes:

Vest-Agder Elektrisitetsverk
Ekspropriasjon m. v. for utbygging av Bjelland

Kraftverk i Mandalselva. Bestemmende års produk-
sjon er beregnet å ville bli 265 GWh.

Elverum Elektrisitetsverk
Ekspropriasjon m. v. for utbygging av Skjefstad-

fossen Kraftverk. Den midlere årsproduksjon er be-
regnet å ville bli 120 GWh. (Tillatelse meddelt ved
kgl. res. 23.  juli  1971.)
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Fellesskapet Vikfalli
Overføring av Hopra til Hove kraft verk For-

håndstiltredelse. (Tillatelse meddelt av Industridepar-
tementet 26. mai 1971.)

Grytten Kraftverk
Ekspropriasjon av grunn og rettigheter.

Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap
Regulering av Haugsdalsvassdraget.
Fristforlengelse.

Tafjord Kraftselskap
Overføring av Styggedalsvatn.
Planendring. (Departementets samtykke gitt 22.

oktober 1971.)

Et par saker vedrørende endring av vedtekter for
fellesfløtingsforeninger har også vært hovedstyrebe-
handlet i det forløpne år.

Av større saker som en venter klar for s1uttbehand-
ling i Hovedstyret i 1972 kan nevnes:

Statskraftverkene
Regulering av Leirdøla.

Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap
Regulering av Steinslandsvassdraget.

Trondheim Elektrisitetsverk
Regulering av Grana i Rennebu.

Dessuten nevnes at konsesjonstidens utløp nå nær-
mer seg for enkelte anlegg. Foreningen til, Begnavass-
dragets Regulering har søkt om forlengelse av konse-
sjonen vedrørende Strandefjord, Øyangen og Volbu-
fjord som utløper i 1976. Spørsmålet om ny konse-
sjon er også til behandling i forbindelse med Glom-
mens og Laagens Brukseierforenings overtakelse av
statsreguleringen a v Aursunden.

Foruten de konsesjoner som er nevnt foran, er det
falt avgjørelse i Statskraftverkenes søknad vedrørende
ytterligere regulering av Tyssovassdraget (kg1. res. 9.
juli 1971) og i Sør-Trøndelag Kraftselskaps søknad
vedrørende regulering m. v. av Arnevikelv (kg1. res.
7. mai 1971).

Forhåndsmeldinger etter reguleringslovens § 4 a er
i 1971 gitt om igangsetting av planlegging av føl-
gende nye prosjekter:

Aust- Agder Kraftverk
Regulering og utbygging av Tovdalselv.

Statskraftverkene
Regulering og utbygging av Vefsna (Vefsnaver-

kene).

Sogn og Fjordane Kraftverk
Regulering og utbygging av Gaularvassdraget.

IIS Øvre Otra
Ytterligere regulering av Otra.

Statskraftverkene
ReguIering og utbygging av Ulla—Førre. Søknad

er for øvrig nå innsendt.

Nord- Troms Kraftlag AIS
Regulering av Sarelva (Carajåkka) og Puntaelva

(Buntajåkka) i Reisaelva, og av nabovassdrag.

Flonzleatastrofe i Høyanger.

Troms fylkes kraftforsyning
Regulering av Skibottselva.

Ardal og Sunndal Verk
Regulering m. v. av Feigum—Fardalvassdragene.

4.22 Konsesjonsavgifter

I året 1971 ble det innbetalt i alt ca. 52,5 mill.
kroner. Beløpet for 1970 var 24,8 mill. kroner.

Av de 52,5 mill, kroner er ca. 41,7 mill, kroner
avgift til kommuner. Resten, ca. 10,8 mill, kroner,
er avgift til staten og går inn i statens konsesjons-
avgif tsf ond.

Den store forskjell i innbetalte avgifter fra året
1970 til 1971 kommer av at man fra og med året
1971 har foretatt omlegging av innkrevingen. Av-
giften blir nå innkrevet i det år den gjelder for, mot
tidligere etterskuddsvis. I året 1971 er det således
innbetalt avgifter for nær 2 avgiftsår, dvs, både for
året 1970 og 1971.

Hovedstyret har fattet vedtak om fordeling av
konsesjonsavgifter til kommuner i 27 saker.

4.23 Vannforsynings- og avløpssaker

Den 1. januar 1971 trådte lov om vern mot vann-
forurensing av 26. juni 1970 i kraft. Ved kg1. res.
av 29. januar 1971 ble den myndighet som i loven
er tillagt Kongen delegert til Industridepartementet
som med brev av 4. februar 1971 delegerte den videre
til NVE.

Denne loven avløser hele Vassdragslovens kapittel
5 og omfatter foruten forurensing av vassdrag også
forurensing av grunnvann og sjøområder.

Med hensyn til vannforsyningssaker vil disse fort-
satt bli behandlet etter vassdragslovens §§ 17 og 18.
men i lov om vern mot vannforurensing § 20 er det
kommet med en bestemmelse om vannverksutbygging,

20



Åsmulfoss Kraftverk.

og det heter der: «Vedtak om innskrenking av rådig-
heten over en eiendom kan gjøres av hensyn til frem-
tidig vannforsyning som er under planlegging.» Slikt
vedtak kan gjøres gjeldende for et tidsrom av inntil
10 år. Vedtaket kan etter søknad fornyes.

Det er ferdigbehandlet 14 saker om ekspropria-
sjonstillatelse for nødvendig vann, grunn og rettig-
heter for øvrig for anlegg av vannverk samt påleg-
ging av servitutter (eiendomsinnskrenkinger) for å
hindre forurensninger i vannkildenes nedbørfelter.

Videre er det ferdigbehandlet 96 søknader om ut-
slipptillatelser av forurenset avløpsvann fra boligom-
råder, industri m. v. etter lov om vern mot vannfor-
urensing.

Av forskjellige grunner er det henlagt 37 saker.
Av saker som oversendes til Vann- og avløpskon-

toret til uttalelse fra andre etater kan nevnes søkna-
der om statstilskudd til utbygging av vannverk på
landsbygda. Siste året ble det gitt uttalelse om 105
slike saker. Gjennomføringen av lov om vern mot
vannforurensning har også medført at Kommunal-
banken oversender søknader om lån til vannforsy-
nings- og kloakkanlegg for å påse at avløpsforholdene
er ordnet forsvarlig.

I henhold til § 6 i den nye loven oversender Kom-
munaldepartementet reguleringsplaner til utta lelse om
samme f orhold.

Til behandling er det i siste året innkornmet føl-
gende saker:

6 vannforsyningssaker
325 søknader om utslipptillatelser for kommunalt

avløpsvann (disse inkluderer søknader om eks-
propriasjon for kloakkledninger)

118 søknader om utslipptillatelse for industrielt av-
løpsvann. Av disse er 72 søknader fra trefor-
edlingsbedrifter.

Inngående saksmengde ved Vann- og avløpskon-
toret er øket fra 164 søknader i foregående år til
449 i 1971, dvs, nesten tredobbelt. Dette må ses som
en følge av den nye lov om vern mot vannforurensing
med utvidet virkeområde og også av naturvernåret
1970.

Av større vannverksaker som er behandlet, kan
nevnes nytt vannverk for Frosta kommune. Vann-
kilden er Hovdalsvatn som er tillatt regulert 2,1 m.
Maksimalt uttak av vann er satt til 280 1/s, totalt
3,2 mill. m3 pr. år hvorav den alt overveiende del vil
gå med til jordbruksvanning. Kombinasjon av forsy-
ning av vann til drikkevann og til vanningsanlegg i
jordbruket medfører en vesentlig innsparing i grøfte-
og rørkostnader og vil trolig bli aktue11 i flere til-
felle etter hvert.

En større utslippsøknad fra Lillehammer kommune
er ferdigbehandlet. Kommunen har utarbeidet en plan
for samling av avløpene mot 3 sentrale renseanlegg:
Ett biologisk anlegg for Jørstadmoen og Fåberg sta-
sjonsområde, ett mekanisk/kjemisk renseanJegg for
Lillehammer byområde m/Vingnes og ett biologisk
renseanlegg for et planlagt utbyggingsområde ved
Rindas utløp. Avløpsplanen setter muligheten åpen
for å overføre alt avløpsvann fra Jørstadmoen og
Fåberg til sentralrenseanlegget sør for byområdet.
Tillatelsen omfatter i alt avløp tilsvarende inntil
26 000 personekvivalenter og omfatter en rekke vil-
kår for midlertidige og permanente forhold. Gjen-
nomføringen av planen vil medføre et vesentlig øko-
nomisk løft for kommunen, og de foreløpige overslag
viser et investeringsbehov på ca. 22 mill. kroner. Det
er forutsatt at avløpsanleggene er utbygget innen
1980 og at renseanleggene er i drift tidlig i perioden.
Disse krav er i tråd med de retningslinjer en har fun-
net å måtte arbeide etter for kloakkutslipp i Mjøs-
området.
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Av søknader om industrielt avløpsvann som er
ferdigbehandlet i 1971, kan nevnes at disse omfatter
bl. a. avløp fra ilotasjonsanlegg ved Røros Kobber-
verk A/S, fra oppredningsanlegg for sjeldne jord-
arter ved Institutt for Atomenergi på Kjeller, fra
galvanotekniske bedrifter m/avgiftings- og nøytrali-
seringsanlegg, vaskeribedrifter m. v.

Etter lov om vern mot vannforurensing har Indu-
stridepartementet bestemt at denne skal gjelde fullt
ut for Indre Oslofjord og Iddefjorden. På grunn
av forurensingssituasjonen i Frierfjorden bestemte de-
partementet at Norsk Hydro skulle innsende søknad
om utslippstillatelse for virksomhetene på Herøya
ved Porsgrunn innen 1. mai 1971. Dette ble gjort,
og utredningsarbeider pågår.

Videre bestemte departementet at treforedlings-
bransjen skulle få en felles søknadsfrist, som ble satt
til 31. august 1971. Ved fristens utløp hadde så å si
samtlige bedrifter søkt, og etter noe påtrykk var
listen komplett i slutten av oktober. 72 lokale be-
driftsenheter har søkt om utslipptillatelse. Av disse
er 19 tresliperier, 20 papirfabrikker, 8 cellulosefabrik-
ker, 3 fiberplateprodusenter og 22 integrerte bedrift-
ter. Blant disse siste er det 13 celluloseprodusenter.
Noen få bedrifter er nedlagt eller skal nedlegges med
det første, slik at tallet blir noe lavere enn 72.

Søknadene gjaldt stort sett bedriftenes nåværende
utslipp, og få bedrifter hadde konstruktive forslag
om tiltak for reduksjon av utslipp. En vil herfra
om ikke lenge sende ut brev med anmodning om å
utrede nærmere angitte alternativer, som i første rekke
vil angå lutgjenvinning og reduksjon av fibertap.

Bedrifter med kjemisk overflatebehandling av
metaller har også fått en felles søknadsfrist, 30. juni
1972, og i den anledning er det ved NVE utarbeidet
et spørreskjema angående drifts- og avløpsforhold
for å lette saksbehandlingen som vil omfatte ca. 400
bedrifter.

Som det fremgår av foranstående har arbeidsopp-
gavene øket vesentlig det siste året. I 1971 fikk
Vann- og avløpskontoret 11 nye stillinger og for 1972
er det opprettet ytterligere 11 stillinger utenom nød-
vendige kontorassistentstillinger. Det antas at innen
1975 vil behovet være minst 60 stillinger totalt. Ved
utgangen av året var stillingstallet 26.

Det ble ansatt folk til tilsynskontorene med vann-
forurensing som skal opprettes i Hamar, Tønsberg,
Stavanger, Steinkjer og Tromsø.

Ved Vann- og avløpskontoret er det nå iverksatt
en 3-deling: Konsesjonskontor, utredningskontor
(herunder industri) og sentralt tilsynskontor.

Kontoret har deltatt i en rekke kurser, seminarer,
konferanser m. v. Dette har en ansett av stor be-
tydning ikke minst for innføring av nyansatte i pro-
blemstillingene og for at den øvrige del av kontoret
skal være best mulig orientert til enhver tid.

Vann- og avløpskontoret har også øket sin infor-
masjonsvirksomhet utad ved utsendelse a v oriente-
ringer og direkte deltakelse i informasjonsmøter.

Bevilgningen til statstilskott til resipientundersøkel-
ser som er påkrevet i forbindelse med vannverk- og
utslippsaker, har i 1971 vært kr. 500 000. Følgende
undersøkelser er blitt tildelt midler:

Avløpssambandet Nordre Øyeren (ANØ) — kr.
70 000 til avslutning av vassdragsundersøkelsene i
Nitelva, Leirelva og Rømua.

Arbeidsutvalget for Trondheimsfjord-undersøkel-
sene — kr. 50 000 til en forundersøkelse av Trond-
heimsfjorden med tilstøtende vassdrag.

Lillehammer kommune — kr. 95 000 til grunn-
vannsundersøkelser i Korgenområdet.

En vesentlig del av midlene er således overført til
1972 da 2-3 omfattende resipientundersøkelser vil
kreve store statstilskott.

I forbindelse med ovennevnte bevilgninger til resi-
pientundersøkelser vil en nevne det pågående Mjøs-
prosjektet nærmere.

Gjennom flere år er en blitt kjent med at Mjøsa
har undergått visse forandringer på grunn av økende
forurensingstilførsler.

Med 50 °/o bidrag fra NVE fra årene 1969-70 ut-
førte Norsk Institutt for Vannforskning i 1971 en
forundersøkelse av Mjøsa for tilsammen kr. 300 000.
Denne har tatt sikte på å registrere eksisterende for-
hold i Mjøsa m/tilløpselver ved opprettelse av måle-
stasjoner m. v. Det er meningen at undersøkelsene
skal pågå gjennom flere år og dermed gi et vurde-
ringsgrunnlag for hvordan drikkevannsinntak skal
samordnes, hvilke rensekrav som er påkrevet for av-
løpsvann og hvor utslipp best skal plasseres. Spesielt

Akersvika har en merket avløpsproblemene særlig
sterkt de senere årene, og her er det pålagt de fem
tilgrensende kommuner å gå sammen om en regional
løsning med et felles renseanlegg og utslipp. Mjøsa
er som kjent vår største innsjø med enorme vann-
mengder med relativt lang oppholdstid. Når et slikt
system viser tegn til endringer i den naturlige kje-
miske og biologiske balanse er det grunn til å være
på vakt. Vassdraget er lokalt av vital betydning for
vannforsyning og rekreasjonsinteresser som bading og
fiske og har i større sammenheng betydning for
nedenforliggende vassdragsavsnitt som Vorma, Øye-
ren og Glomma.

På bakgrunn av Ressursutvalgets innstilling nr. 1
er det over statsbudsjettet bevilget 5 mill. kroner i
1971 til et forskingsprogram for rensing av avløps-
vann. Som sakkyndig organ for denne bevilgningen
har Industridepartementet opprettet en såkalt Pro-
sjektkomite hvor direktør H. Sperstad, Vassdrags-
direktoratet, er formann. Vassdragsavdelingen fun-
gerer som sekretariat for komiteen. Komiteen har
hatt en rekke møter og har tilsammen godkjent 23
forskingsprosjekter innenfor de 6 hovedgruppene: I.
Avløpsvannets mengde og sammensetning, II. Rensing
av avløpsvann, stabilisering og avvanning av slam,
III. Bruk av terrestriske resipienter for slam og for-
urenset avløpsvann, IV. Transportsystemer, V. Ut-
slipp av forurenset avløpsvann i resipient, VI. Indu-
striens avløpsproblemer. Totalt er det bevilget kr.
6 923 850 til de godkjente prosjekter. Gruppe II er
den største gruppen, og til den har det gått kr.
3 850 000 fordelt på 4 prosjekter. Under denne grup-
pen er prosjekt 2.2 — Kjemisk felling i eksisterende
renseanlegg — kommet godt i gang. I dette prosjektet
drives det forsøk med kjemisk felling i 5 eksisterende
renseanlegg av forskjellig type med sikte på å komme
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fram til egnede kjemikalietyper og doseringsmengder
samt metodikk for å oppnå best mulige resultater med
kjemisk felling innenfor det bygningsvolum som
foreligger. En har allerede kommet fram til en del
interessante resultater.

Ellers kan nevnes at det under forskingsprogrammet
legges stor vekt på å finne fram til egnede metoder til
å disponere slam fra septiktanker og renseanlegg.
Dette er et problem som hittil ikke er løst på til-
fredsstillende måte her i landet.

Som kjent skal det i 1972 opprettes et Miljøvern-
departement. Det er tatt sikte på at Vann- og avløps-
kontoret skal overføres til det nye departementet
sammen med en rekke andre departementsavdelinger
og etater hvis saksområde omfatter arealplanlegging
og miljøforhold. Vann- og avløpskontoret er spent
på hva denne endring vil føre med seg, men håper
på fortsatt å kunne yte best mulig innsats for en
avbalansert bruk av vassdrag til vannforsyning og
avløpsdisponering.

4.25 Tilsyn med vassdragsanlegg

I alt ble det i 1971 behandlet planer for 148 an-
legg, herav 123 konsederte. Det ble foretatt befarin-
ger av 112 anlegg, herav 88 konsederte.

For året 1971 beløper tilsynsavgiftene seg samlet
til ca. kr. 232 500, mot ca. kr. 174 100 i 1970. Inn-
befattet i 1971-beløp er ca. kr. 27 000 for tilsyn med
arbeider utført med henblikk på landskapspleie. Kfr.
Naturvernsaker.

samarbeid med Norges Avdeling av den Inter-
nasjonale komite for store dammer (ICOLD) har
Vassdragstilsynet, siden 1962, forestått arbeidet med
utarbeiding av listen over norske dammer for «World
Register of Dams». Ved siste revidering av listene
pr. 31. desember 1968 fantes i Norge 154 dammer
over 15 m høye. Fordelingen mellom de forskjellige
typer og den gjennomsnittlige alder var:

Midlere
Type 0/0 alder
Fyllingsdamrner  31 7 år
Hvelvdammer  28 16 »
Platedammer  26 16 »
Massivdammer  15 40 »

Ny, noe revidert, liste pr. 31. desember 1971 må
nå  bli utarbeidet.

4.3

4.31 Generelt
Som kjent arbeider Forbygningsavdelingen med

undersøkelser, planlegging og utførelse av forbyg-
gings-, senkings- og flomskadetiltak over hele landet.
Vanligvis har avdelingen nok av arbeidsoppgaver. I
forbindelse med store flomskader må mange ordinære
arbeider legges til side.

Etter de store flomårene 1966-67 har arbeidsfor-
holdene i de senere år vært meget gode. Betydelige
forbyggingsarbeider er blitt utført over hele landet,
og store verdier er blitt sikret. Fremdeles gjenstår en 


del av de planlagte flomskadetiltak, vesentlig som
følge av finansieringsproblemer. Ved siden av util-
strekkelige statsbevilgninger har det etter hvert blitt
stadig vanskeligere å skaffe til veie distriktsbidraget
fra de berørte kommuner, grunneiere m. v. Dette
medfører i de fleste tilfelle at skadene blir større ved
nye flommer, og at sikringstiltakene blir dyrere.

1971 vil bli husket som et nytt flomår, spesielt på
Vestlandet. I pinsen inntraff en ekstraordinær flom
i Lærdalselv og i de øvre deler av Bøvra og Otta.
Flommen, som skyldtes plutselig væromslag med in-
tens snøsmelting, førte til store oversvømmelser med
skader på dyrket mark, veier og bebyggelse. Det ble
utarbeidet planer for flomskadearbeider med samlet
overslag ca. 2,7 mill. kroner. I Lærdal er det tid-
ligere utført betydelige forbyggingsarbeider, til dels
før år 1900. Disse tiltak reddet store verdier under
flommen.

Høsten 1971 var det uvanlig store snømengder på
hele Vestlandet. I begynnelsen av oktober resulterte
det i flom i en del mindre vassdrag i Rogaland,
Hordaland og Sogn. Men største skadenc inntraff
under en voldsom flom 2. november 1971 i nordre
del av Hordaland, i Sogn og Fjordane og på Møre.
Etter at alle naturlige og kunstige magasiner var opp-
fylt, kom det sterk nedbør i disse distrikter, kombi-
nert med snøsmelting i øvre del av nedslagsfeltene.
Nedbøren på et døgn ble i Høyanger oppgitt til 75
mm og i Førde 72 mm.

I Høyanger ble bolig- og forretningsbebyggelse
sterkt skadet. Veier og bruer ble brutt og parkom-
råder tatt av elven. Skadene og sikringstiltakene ble
av kommunen anslått til ca. 10 mill. kroner. I Teig-
dalen i Voss ble dyrket mark nedøret eller utgravet,
og fylkesveien med flere bruer ble brutt. Skadene
ble anslått til ca. 2 mill. kroner.

Flommen har ellers herjet i en rekke mindre vass-
drag, med skader på dyrket mark, veier og bebyg-
gelse. Hovedvassdragene har stort sett klart seg bra.
Betydelige verdier er blitt reddet som følge av utførte
forbyggingstiltak.

I Høyanger var Forbyggingsavdelingen i gang med
opprenskingstiltak mindre enn en uke etter flommen.
Nødvendige arbeider ovenfor tettbebyggelsen er kost-
nadsberegnet til 1,1 mill. kroner. Arbeidene i Høy-
anger sentrum er beregnet av kommunen med bistand
av  privat konsulent til ca. 7,5 mill. kroner. Disse
arbeidene vil i det vesentlige bli utført av entrepre-
nør.

Planene for tiltakene i de mindre vassdragene er
under utarbeidelse ved Forbyggingsavdelingens Vest-
landskontor. Saksantallet blir stort, og de samlede
utgifter vil antakelig beløpe seg til ca. 5 mill, kro-
ner, eksklusive Høyanger. Det er søkt om tilleggs-
bevilgning til disse arbeider.

Vi har også hatt relativt høye flommer i Rana og
Namsen i høst, uten at det har ført til nevneverdige
skadevirkninger.

Som en kuriositet kan nevnes at avdelingen har
bygget 2 krepsesperrer i Vrangselv ved Magnor.
Sperrene skal forhindre at den farlige krepsepesten
skal trenge inn i landet . Tiltaket, som ser ut til å
fungere tilfredsstillende, er betalt av Veterinærdirek-
toratet.

23



Saken «Flomsenking i Øyeren» ligger fortsatt i
Industridepartementet, etter at Hovedstyret avga sin
innstilling 26. oktober 1970. Som kjent går forslaget
ut på å senke flomtoppene i Øyeren 2,3-2,4 m ved
utsprenging i utløpselven. Kostnadene er beregnet
til 54 mill, kroner, inklusive moms. Det er lovet en
snarlig melding til Stortinget om saken.

Av større tiltak i 1971 kan nevnes:

Forbygging mot Mathiselv, Alta, Finnmarle
Her er under utførelse forbyggings- og senkings-

arbeider over en lengde på ca. 4 km med overslag
0,5 mill. kroner. 4 gårdsbruk i den vakre Mathis-
dalen har vært utsatt for flomskader flere ganger, slik
at eksistensgrunnlaget holdt på å bli ødelagt. Ved et
samarbeid mellom Vassdragsvesenet, Landbruksdepar-
tementet og kommunen vil områdene nå bli sikret.

Leirelva i Korgen, Hemnes, Nordland
Med tilskudd fra Statskraftverkene i forbindelse

med Ranaanleggene er det i 1970-71 utført sikring
av rasfarlige skråninger i Leirelva over en samlet
lengde på ca. 6 km. Arbeidene er kostnadsberegnet
til kr. 910 000. I høst har det vært flere storflommer
i Leirelva, men det ser ut til at forbyggingene har
tålt påkjenningen.

Namsenanleggene, Grong og Overhalla,
Nord-Trøndelag

Arbeidene i Namsen har fortsatt med et anleggs-
beløp på ca. 2,8 mill. kroner. Vi er nå også kommet
godt i gang med sikring av de høye og ustabile elve-
skråningene i sideelva Bjøra. Det er ellers interessant
å legge merke til hvordan stenforbyggingene i Nam-
sen etter hvert vokser til og glir inn i landskapsbildet.

Orkla, Meldal og Orkdal, Sør-Trøndelag
Her fortsetter de store arbeidene etter skadeflom-

men i 1967. Verdifull dyrket mark blir sikret mot
utgraving ved stenkledning av elveskråningene.
Flomverker langs elvekantene skal dessuten gi be-
skyttelse mot oversvømmeIse.

Stardalselv, Jølster, Sogn og Fjordane
Etter 1930 har det vært utført korreksjons- og for-

byggingsarbeider i Stardalselv over en ca. 6 km lang
strekning for ca. kr. 350 000 for å sikre verdifull
dyrket mark mot utgraving og oversvømmelse: Det
vesentligste av arbeidet var ferdig i 1946. På grunn
av sterk masseføring i elva har det nå vært nødvendig
med ytterligere opprensking samt en del forsterking
av stenkledningen. Tilleggsarbeidet er kalkulert til
kr. 310 000. En stor del er blitt utført i 1971.

Heddøla, Notodden, Telemark
I Heddal har det fra gammelt vært planlagt en

rekke elveforbyggingstiltak for å beskytte jordeien-
dommer, veier og bebyggelse mot skader under flom
og forbedre fløtingsforholdene m. v. Bare noen få
av disse tiltakene er blitt utført. I samarbeid med
Hjartdøla kraftverk er det nå blitt aktuelt å reali-
sere en del av arbeidene. I 1970-71 er elveløpet
blitt korrigert og forbygget på 2 parseller,med over-
slag ca. kr. 680 000. Vi regner med at ytterligere
arbeider vil bli tatt opp etter hvert.

Ellers kan nevnes at det har vært utført betydelige
forbyggingsarbeider i sideelvene Våla og Frya i Gud-
brandsdalen, i Rena og Mistra i Rendalen og langs
Glomma, spesielt i Solør. I Vrangselv mellom Mat-
rand og Skotterud er det utført betydelige grave-
arbeider for å tørrlegge store jordbruksområder.

4.32 Undersøkelser og planer

I terminen 1971 er avgitt 95 planer med overslag
kr. 27 427 000, for nye arbeider, samt 11 planer med
overslag kr. 3 080 000, som gjelder revisjon av eldre
arbeider, i alt 106 planer med overslag tilsammen
kr. 30 507 000. En rekke overslag for igangværende
anlegg er dessuten revidert på grunn av at prisfor-
holdene er endret. Pr. 1. oktober 1971 var i alt 313
søknader om planer for nye arbeider uekspedert.

Det er anbefalt bevilget til nye og fortsatte arbei-
der kr. 19 296 000 og vedtatt av distriktene arbeider
med overslag kr. 8 433 100. Pr. 31. oktober 1971 var
141 distriktsvedtatte arbeider med samlet overslag
kr. 13 158 100 ennå ikke satt i gang.

4.33 Tilsyn med vedlikehold av ferdige
forbygginger

Det er gitt pålegg om pliktmessige utbedringer og
satt opp 43 planer med overslag i alt kr. 5 107 000
for utbedringsarbeider med samtidig forlengelse og
forsterking med delvis finansiering ved statstilskott.

4.34 Anlegg

Til forbyggings-, senkings- og flomskadearbeider
er det i de siste 5 budsjett-terminer bevilget følgende
beløp :

Termin 1967 	 kr. 12 500 000
1968 	 » 16 500 000
1969 	 » 15 500 000
1970 	 » 15 400 000
1971 	 » 15 000 000

Utenom sysselsettingsmidler har det vært til rådig-
het:

Overført fra 1970 	 kr. 2 687 057
Bevilget for 1971 	 » 15 000 000

Sum kr. 17 687 057

Medgått 	 kr. 17 062 433

	

Refusjon fra kap 

530 «eventuelle sys-
selsettingstiltak» . . 476 400
± Distriktsbidrag
som vedrører syssel-
settingstiltak . . . . . 128 600
± Tilskudd fra
andre statsetater . . . » 707 098 » 15 750 335

Ubrukt rest pr. 31. oktober 1971 . . kr. 1 936 722

Det er i alt innbetalt i distriktsbidrag kr.
2 571 089,34. Herav er bidrag vedrørende sysselset-
tingstiltak kr. 128 600 overført til kap. 995. Rest,
kr. 2 442 489,34 er bokført som inntekt under kap.
3995 mot bevilget kr. 2 460 000.
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Det er avlagt regnskap for 364 anlegg. Herav er
85 nyanlegg.

Fra 1946/47 da anskaffelse av egne maskiner
begynte, har anleggene i alt betalt i leier kr.
23 480 788,50 til «Forbygningsavdelingens anleggs-
maskiner» mens utgiftene har vært kr. 25 808 706,55.

Anleggsmaskinene er i redskapslisten for 1971 ført
opp med en verdi på tilsammen kr. 3 147 600.

4.35 Diverse
Anleggsverkstedet på Elverum er for tiden under

utbygging med en ny arbeidshall, tilpasset avdelin-
gens anleggsutstyr. Det blir også plass til noen hybler
for maskinførerere som er inne på verkstedet i for-
bindelse med overhaling av maskiner.

En del av avdelingens arbeidsformenn og maskin-
førere har deltatt i lokale vernekurs som har vært
arrangert av Vern og Velferd. Det har også vært
avholdt noen instruksjonsmøter vedrørende vedlike-
hold av maskiner, sprengningsteknikk m. v.

Etter foreløpig avtale har Nord-Norgekontoret
assistert Statens naturskadefond i saker som gjelder
skader ved flom, ras, snøskred og storm.

Etter at naturvernloven delvis trådte i kraft 1.
januar 1971, har vi hatt en del henvendelser angående
større korreksjons- og senkingstiltak. Behandlingen
av slike saker vil bli nærmere vurdert etter hvert.

Personellsituasjonen har stort sett vært stabil. Vi
har fått  3  nye oppsynsmenn, hvorav  2  fra Statskraft-
verkene.

Avdelingens anleggskasserere var innkalt til  3
dagers konferanse i Oslo i juni. Konferansen, som
var den første i sitt slag, var svært nyttig og vil bli
gjentatt med visse mellomrom.

Avdelingens funksjonærer har deltatt i forskjellige
kurs, bl. a. «Kartdagene 1971», Den norske ingeniør-
forenings kurs om «Landskapspleie for ingeniører»
og om «Erosjon og sandtransport i elver, kanaler,
tunneler og rør», dessuten EDB-kurs m. fl. Fagsjefen
har deltatt i en internasjonal konferanse om flom-
sikring, «Interpraevent 1971»,  i  Østerrike.

Mikrofotografi av slampartikler i elven fra Erdalsbreen
etter fraksjonert siktning. De lyse partiklene er kvarts-
korn. Skalaen er 2 cm lang.

4.41 Overflatehydrologi
Ved utgangen av 1971 mottok Hydrologisk avde-

ling vannstandsobservasjoner fra 1112 målestasjoner.
I tillegg kom observasjoner fra vel 400 målepunkter
for grunnvannstand. Av målestasjonene var 370 selv-
registrerende (limnigrafer).

Det ble i årets løp utført om lag 700 vassførings-
målinger. Som vanlig ble snømålinger utført i Aur-
sund- og Norefeltene, og i en del forsøksfelter.

I løpet av sommerhalvåret hadde avdelingen i
arbeid i alt 45 sommerassistenter, engasjert hoved-
sakelig for feltarbeid.

Ved årets begynnelse var det normale snøforhold
i Nordland og i høyere strøk sørpå. I lavlandet
sørpå, særlig på Vestlandet, var det lite snø, likeså
i de indre strøk av Troms og Finnmark. Men i de
vestlige, ytre strøk av disse fylker var det svære snø-
mengder.

1971 må karakteriseres som et flomår. Det begynte
allerede midt i januar med en kraftig regnflom med
isgang i mange av elvene på Vestlandet. Det var da
mildvær med regn opp til over 2000 m o. h.

Omkring pinse kom det mildvær med kra ftig snø-
smelting over Vestlandet og høyfjellet mot Østlandet.
Dette førte til kraftige flommer. Særlig utsatt var
Sogn og nabovassdragene mot øst, der flommene var
rekordartet. I Lærdal ble flommen den største som
hadde vært i manns minne, og førte til betydelige
skader. Også i Troms og Vest-Finnmark inntraff
kraftige flommer i kystvassdragene da våren kom
med tining av de store snømengdene.

Utover sommeren var avløpet sørpå normalt eller
noe under dette, i Telemark godt under normalt.
Utover høsten ble det så etterhvert meget tørt på
Østlandet. Dette skyldtes at nedbørområdene kom
inn over de vestlige landsdeler, slik at Vestlandet,
Trøndelag og Nordland utover ettersommeren og
høsten mottok store nedbørmengder. Følgen var at
det igjen inntraff flommer i disse strøk. I slutten
av august opplevet Nordland ekstremflommer med
høyeste observerte vannstand, også på vannmerker
med lang observasjonstid. Flere av målestasjonene
ble tatt av flommen. I Trøndelag førte snø og regn
midt i oktober til flom. På Vestlandet ble Sogn og
Fjordane og tildels Hordaland hjemsøkt av kata-
strofeflom den  2.  november. Flommen medførte
meget store skader, bl. a. i Høyapger og Teigdalen.

På Østlandet kom det betydelige nedbørmengder
fra og med november, slik at tilsigsforholdene i denne
landsdel etter hvert nådde og til dels passerte de
normale for årstiden.

Ved årets utgang lå det mindre snø enn vanlig i
Sør-Norge. I den nordlige landsdel kom det ekstra
store snømengder alt tidlig på vinteren, men senere
mildvær reduserte disse (snømålinger) sterkt.

I 1971 har en fortsatt arbeidet med å forbedre
metodene for flomprognosering i Glommavassdraget.
Dette gjelder særlig prognoser på kort sikt, men en
har også arbeidet med å komme fram til metoder
for langtidsprognoser av vårflom.

Arboken «Vannstandsobservasjoner i Norge» er
utgitt med to bind, for henholdsvis 1963 og 1964.
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4.42 Isundersøkelser

Vinteren 1970-71 mottok Iskontoret observasjo-
ner fra ca. 200 stasjoner spredt over hele landet.
Disse observasjoner omfatter hovedsakelig måling av
vanntemperatur, fotografering i frostrøykområder,
kartlegging av isforholdene på elver og sjøer og
måling av luftens fuktighet og temperatur.

Isundersøkelsene har de siste 10 årene langsomt
skiftet karakter. Da iskontoret startet sine første
undersøkelser i begynnelsen av 1950-årene, var ob-
servasjoner av kvalitet og styrke av isdekket langs
isveiene det primære. I dag er isen svært lite brukt
til trafikk, og det er jevnt over lite behov for å
kjenne kvalitet og styrke. Derimot er behovet for å
få kartlagt utbredelsen av isen steget, vesentlig på
grunn av frostrøykproblemer. Isobservasjonene er
derfor til en stor grad lagt om fra punktvis måling
av kvalitet og tykkelse av isen, til en kartlegging av
isens utbredelse over større områder, ofte i hele vass-
drag.

Når det gjelder vanntemperaturmålinger, øker
interessen og etterspørselen etter data stadig. Særlig
har etterspørselen fra fiskebiologene økt de siste år-
ene, og en har derfor begynt å følge temperaturfor-
holdene året rundt, ikke bare om vinteren som tid-
ligere.

Terskelbygging i vassdrag som får redusert vass-
føring ved regulering blir stadig mer aktuelt, og is-
kontoret er ofte involvert i terskelplaner og -spørs-
mål.

Vinteren 1970 - 71 var uvanlig mild i Sør-Norge
og bød ikke på noen spesielt vanskelige isproblemer.
Iskvaliteten var likevel ofte på grunn av lite snø
ganske bra.

En rapport er utgitt: Einar Tesaker:
«Hydrauliske forhold i islagte elver.» Rapport nr.

1/71.

4.43  Grunnvannundersøkelser

Som nevnt innledningsvis mottok grunnvannkon-
toret i 1971 observasjoner fra vel 400 observasjons-
punkter. Nye observasjonssteder siste år er i kom-
munene Skjåk, Lom, Vågå og Sel. Disse undersøkel-
sene ble satt i gang i forbindelse med en eventuell
utbygging av øst- Jotunheimen. Likeså ble observa-
sjoner satt i gang i Alvdal og Verdal.

Arbeidet med klarlegge vassdragsreguleringenes
innflytelse på de naturlige grunnvannforhold langs
vassdragene fortsatte. Elvenes minstevassføring i
sammenheng med grunnvannforholdene i tilsigsom-
rådene ble også undersøkt, og arbeidet som utføres
av «Utvalget for tilsigsprognoser» på dette området
tok for alvor til. Ved årets utgang var det i gang
slike undersøkelser i 6 vassdrag. Det foreligger videre
planer utarbeidet for liknende undersøkelser i ytter-
ligere 5 vassdrag.

I 1971 kom det i gang et samarbeid med Norsk
institutt for vannforsking for innsamling av grunn-
v annprøver for kjemisk analyse.

Kontoret har i 1971 utgitt rapporten:
« Jotunheimprosjektet. Grunnvannsundersøkelser i

kommunene Vågå og Sel.» Rapport nr. 3171. 


4.44  Breundersøkelser

De fleste arbeidsoppgaver ved Brekontoret er av
kontinuerlig karakter, f. eks. oppdrag fra andre
gjennom flere år. Dette har også vært tilfelle i 1971,
idet massebalansemålingene på en rekke breer i Sør-
Norge ble fortsatt etter samme opplegg som tidligere
år. I løpet av ettervinteren og våren ble snøtilveksten
(akkumulasjonen) fortløpende observert ved besøk på
vedkommende bre, der målestakene ble kontrollert
og forlenget. Den totale akkumulasjon ble endelig
fastslått like etter påske ved en meget nøyaktig son-
dering, dvs. snølagets tykkelse måles ved hjelp av en
tynn metallsonde som stikkes ned til forrige års
sommeroverflate. Samtidig bestemmes snøens tett-
het ved graving og snøprøvetaking. For hver enkelt
bre får man derved beregnet den ekvivalente vann-
mengde som vinternedbøren utgjorde. Dette år viste
den seg å være noe større enn hva man regner som
normalt for våre vestlige breer, men ganske nær det
normale for Jotunheimen.

Målinger ble utført på i alt 8 breer i Sør-Norge,
samt på 3 breer ved Svartisen. Undersøkelsene ved
Svartisen er en del av en total hydrologisk under-
søkelse av området.

Sommersesongen ble avsluttet omkring måneds-
skiftet august/september, etter en sesong med nær eller
litt under normal avsmelting, hvilket altså har med-
ført at breelvenes vassføring var litt mindre enn nor-
malt. De nøyaktige tall for breenes massebalanse vil
som vanlig bli presentert i en årsrapport fra Bre-
kontoret. Generelt kan sies at de vestligste breene
økte noe i volum, mens breene i Jotunheimen var
noenlunde i balanse.

Breenes store produksjon av slam — et forhold
som gir breel vene den karakteristiske gråfargen —
kan skape tekniske problemer ved utbygging i bre-
rike områder. Riktignok kan de groveste partiklene
siles bort eller sedimenteres i naturlige eller kunstige
magasiner, men de fineste partiklene holder seg sve-
vende så lenge at de neppe kan fjernes helt fra drifts-
vannet. Dette vil medføre en kontinuerlig slitasje i
ventiler og turbiner. For å vurdere mulighetene for
sedimentasjon av de grovere partiklene og hva dette
vil bety for minskingen av vannvolumet i et magasin
(ved slamutfylling) ønsker Statskraftverkene en un-
dersøkelse av den totale slamføringen i en rekke ut-
v algte breelver. Noen av disse er aktuelle i samband
med utbyggingsplaner, andre er valgt som typeeksem-
pler for å belyse problemet generelt. I noen tilfelle
ligger det et naturlig vann foran breen, og dette
gjør det mulig å studere sedimentasjonen. Som ek-
sempel kan nevnes at i Nigardsvatnet sedimenteres
over 3/4 av alle faste partikler på bunnen av vannet.

I Sør-Norge ble det foretatt slamundersøkelser ved
i alt 4 breer, og ved Svartisen i Nord-Norge ved 3
breer.

Resultatene av slamundersøkelsen ble bearbeidet i
samarbeid med Stockholms Universitet.

Samarbeidet resulterte også i at visse spesialunder-
søkelser kunne foretas ved Nigardsbreen. Et instru-
ment for kontinuerlig registrering av vannets grum-
sethet ble konstruert av forskningsingeniør S. R. Ek-
man ved Stockholms Universitet, og målinger med
dette instrument sommeren 1971 viste at det ofte opp
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sto hittil uforklarlige kraftige, men kortvarige «top-
per» i slamføringen. Hvis man derfor tar en vann-,
prøve når en slik topp passerer, vil prøven ikke være
representativ og selvsagt gi misvisende resultat. Det
vil derfor være ønskelig å installere liknende instru-
menter over alt hvor slamprøver tas.

Nytt av året 1971 var at en mer detaljert under-
søkelse ble foretatt av selve slampartiklene, både
størrelse- og mineralsammensetning. Det viste seg
derved f. eks. at en relativt stor mengde korn består
av kvarts som har en meget stor hårdhet og vil virke
som et meget effektivt «sandpapir» i turbinene. Det
gjenstår dog å prøve den slipende effekt ved modell-
forsø k.

Siden Breatlaset for Sør-Norge ble utgitt for 2 år
siden, har det vært et utbredt ønske å få et liknende
arbeid utført i Nord-Norge. I løpet av 1971 er dette
arbeid blitt utført. Alle breer i Nord-Norge er blitt
registrert, nummerert og målt, dels på grunnlag av
moderne kart, dels med støtte i nøyere flybilder.
Dette har vært et stort arbeid som vil resultere i et
liknende atlas som for Sør-Norge. Etter planen skal
det kunne utgis i 1972.

I samband med breregistreringen har det vært et
ønske å kunne angi den omtrentlige tykkelse av bre-
ene. Dette er meget vanskelig da det ikke finnes
enkle metoder til å bestemme istykkelsen. Seismiske
undersøkelser er for dyre og kan bare brukes i spesi-
elle tilfelle. Ved NVE er det utviklet et apparat som
sender ut en radiobølge som reflekteres fra bunnen
av breen, og ved å måle gangtiden kan istykkelsen
bestemmes. Dette radio-ekkoapparat ble brukt i 1971
på Gråsubreen samtidig som folk fra Stockholms Uni-
versitet brukte seismisk utrustning. Overensstemmel-
sen mellom de to instrumentene var meget god, men
ennå er det visse praktiske problemer som må løses
før «Breradaren» kan brukes mer alment.

Ved brekontoret er utgitt følgende rapport: Arve
M. Tvede: «Glasiologiske undersøkelser i Norge i
1970. Slamtransportundersøkelser i norske breelver
1970.» Rapport nr. 2/71. 


4.45  Databehandling

1971 har vært et godt år sett ut fra et databehand-
lingssynspunkt. Arbeidet med fremkjøring av nyere
og eldre observasjonsmateriale har vært påskyndet.
Således inneholdt Vannstandsarkivet ved årets utgang
vel 27 000 observasjonsår, en øking på ca. 3000 obser-
vasjonsår fra 1970. Oppbyggingen av Vannmerke-
biblioteket fortsatte. Dette bibliotek muliggjør .en
direkte tilgang for datamaskinen til opplysninger om
et vannmerkes navn og beliggenhet, observasjonsperi-
ode, hva som observeres, vannstandsekstremer og vass-
føringsfunksjoner. Vel 92 010 av alle de vannmerker
som er registrert ved avdelingen er nå gjort tilgjenge-
lige på denne måten.

Arbeidet med å fremkjøre isreduserte og komplet-
terte data har fortsatt, slik at arkivet for disse data-
ene inneholdt omtrent 8500 observasjonsår, en øking
på 4000 observasjonsår fra 1970. Det er lagt stor
vekt på å ajourføre fram til og med 1970 en rekke
av de viktigste vannmerkene. Vel 60 nye vassfø-
ringskurver ble beregnet.

Totalt er det utarbeidet vel 100 programmer for
innlesing og lagring av data, samt hydrologiske ana-
lyser av forskjellige slag. Det blir ansett for svært
viktig å få utvidet disse brukerprogrammene, fordi
behovet for og etterspørselen etter data og hydro-
logiske analyser har øket betraktelig de siste årene.

Også i 1971 fortsatte utviklingen av egnet utstyr
for digital registrering av vannstandsdata. En norsk-
bygget, punchende limnigraf (S. Sørum A/S), ble satt
i prøvedrift i november i et antall av 5. Fra tidligere
har Hydrologisk avdeling et begrenset antall impor-
terte, punchende limnigrafer i prøvedrift.

4.46  Fjordundersøkelser

Våren 1971 ble det nedsatt et rådgivende utvalg
for fjordundersøkelser med representanter fra univer-
sitetene i Oslo og Bergen, Tromsø Museum, Vassdrags-
og havnelaboratoriet i Trondheim samt NVE, Hydro-
logi sk avdeling.

Nordebygget punchende limnigrafer.
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Institusjonene deltar i en koordinert undersøkelse
av virkningen av den økte vintervassføring til fjor-
dene våre, som er en følge av de større kraftverks-
reguleringer, og utvalget skal koordinere disse under-
søkelser. Det har kontor ved Hydrologisk avdeling.

I Skjomen har undersøkelser pågått i flere år, og
tilsvarende undersøkelser sørpå er planlagt.

4.47 Den internasjonale hydrologiske dekade

Den norske IHD-komite hadde i 1971 bevilgninger
fra Konsesjonsavgiftsfondet på kr. 820 500 til gjen-
nomføring av det norske IHD-program. Programmet
omfatter en rekke enkeltprosjekter innen hydrologisk
datainnsamling og forskning. Prosjektenes fremdrift
er stort sett tilfredsstillende.

Hydrologisk avdeling gjennomførte i april—mai
en undersøkelse av snøsmeltingsforløpet ved Kyrkje-
stølane i Filefjell representative område. Det ble ut-
ført samtidige målinger av snøens vanninnhold, smel-
teintensitet, fordunstning fra snødekket, infiltrasjon
i bakken og en rekke meteorologiske faktorer som
påvirker snøsmeltingen.

I 1971 arrangerte komiteen et nordisk symposium
om markvann, dvs. vannet i den umettede sone mel-
lom jordoverflaten og grunnvannsspeilet. Symposiet
som ble holdt i Hurdal samlet 50 deltakere.

Komiteens publiseringsvirksomhet har økt i 1971
og man har i årets løp bl. a. forberedt den norske
delen av en samnordisk publikasjon over hydrologi-
ske grunndata innsamlet i IHD-periodens første halv-
del 1965-69.

Som tidligere år har det norske IHD-sekretariatet
forestått redigering og utgivelse av det samnordiske
tidsskriftet Vannet i Norden. Tidsskriftet hadde i
1971 et spesialnummer over temaet Hydrologi i prak-
tisk anvendelse, utgitt i samarbeid med Nordisk Hy-
drologisk Forening.

IHD-komiteen har i årets løp tatt opp det lang-
siktige hydrologi-samarbeidet i Norge etter IHD-
periodens slutt i 1974 til behandling. En oversikts-
rapport om hydrologisk virksomhet i Norge i dag er
utarbeidet. 


4.48 Hydrologisk service. Diverse

Det er fortsatt stigning i behovet for hydrologi-
ske data på alle hold, og i 1971 ble et meget stort
antall forespørsler behandlet og besvart.

Sikre hydrologiske data er en betingelse for å
kunne behandle spørsmål om forurensninger av vass-
dragene, og de er likeledes av uvurderlig nytte når
det skal treffes a vgjørelser i de mange vassdrags-
skjønn. Ved slike skjønn har for øvrig personale fra
avdelingen jevnlig vært oppnevnt som sakkyndige.

Også i 1971 ble det av Hovedstyret tilstått permi-
sjon til noen av a vdelingens personale for tjeneste i
utviklingsland, mens andre funksjonærer avsluttet slik
tjeneste i årets løp og vendte tilbake til avdelingen.

Avdelingen har vært representert ved en rekke
konferanser, symposier og kurs i inn- og utland.

Fagsjefen har som medforfatter utgitt en lærebok
i hydrologi:

J. Otnes og E. Ræstad: Hydrologi i praksis. Inge-
niørforlaget, Oslo, 1971.

4.51 Nivellementer

Følgende elver er nivellert:
Ca. 8 km' i Vesterelva og del av Gargiaelva. Elve-

nivellementene er tilknyttet NGO's presisjonsnivelle-
ment i Finnmark. Det er også gjort for Alta—Kauto-
keinoelv med bielver. Falkeelva (Tverrelva) er til-
knyttet FM 5 i Joat'kajokka. Det er dessuten foretatt
kontrollmålinger og utsetting av nye bolter i Bjerk-
reimsåi i Rogaland og i Inna i Verdalselv.

Nye nivellementsplansjer:
Langvassåga m/Røvassåga i Rana, 1.nr. 540, Blakk-

åga (Røvassåga), 1.nr. 541, Sjønståelva (Sulitjelma),
1.nr. 556, Balmiel va m/Balvasselva (Sjønståelva), 1.nr.
557, Låmielva (Sjønstaelva), 1.nr. 558, Målselva m/
Divielva, 1.nr. 559- 561.

ls i øvre del av Rauma. (6. november 1971.)
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4.52  StatIstikk over utbygd vannkraft

De skjematiske og grafiske oversikter over landets
produksjonssystem er ført å jour pr. 31. desember
1971 og viser:

Installasjon 13 860 MW
Magasin 42 630 GWh
Tilløp 81 447 »

Tilveksten de siste 5 år har vært:




Installasjon
MW

Magasin
GWh

Tilløp
GWh

1967 	 780 2632 4059
1968 	 1016 5000 5261
1969 	 471 708 1732
1970 	 517 2094 1469
1971 	 1000 1871 6308

4.53  Nyttbar vannkraft

Avdelingen har utarbeidet et kostnadsgrunnlag i
form av tabeller og kurver for kalkulasjon av utbyg-
ningskostnader. Etter å ha vært forelagt forskjellige
instanser til uttalelse, vil det eventuelt bli foretatt
revisjoner. Arbeidet foreligger i 8 hefter foruten et
sammendrag i diagramform til bruk ved grovpro-
sjektering og utsortering av enkeltalternativer. Kost-
nadene- er delt opp i følgende avsnitt: 1. Kraftsta-
sjoner, 2. Pansrede trykksjakter, 3. Rørgater i dagen,
4. Tunnelarbeider, 5. Dammer, 6. Diverse bygnings-
tekniske arbeider, 7. Felleskostnader og 8. Endringer
i materialpriser og lønninger i 1960-årene.

I de siste 10 år har det vært en betydelig øking i
priser og lønninger. I perioden har lønnsutgiftene pr.
timeverk øket til om lag det dobbelte. Prisøkingen
ble de første årene dempet av rasjonalisering, spesielt
ved sprengningsarbeider og større massearbeider. Det
synes som om denne rasjonaliseringsgevinsten har
vært mindre i det siste slik at økingen i totalkost-
nader har vært størst de 2-3 siste år.

FORDELING AV
KRAFTSTASJONSKOSTNADER




Turbiner 17 - 21 0/0




Generotorer 25 - 30 0/0
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Trafoer 5 - 6 0/0




Etektriskant. 14 -19 0/0




Diverseutst. 4 - 6 0/0




Kabelantegg 1 - 4 0/0
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Kraftstosjon 19 -21
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Frit uftsantegg 3 5 0/0

Ex. U-og A-tunnel

TILVEKST DE SISTE 5 ÅR:
Installasjon MW. Magasin og tilløp I GWh

Tillöp
6000 MW

GWh
Magasin

4000
Installasjon

2000

1967 1968 1969 1970 1971
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Seismiske undersøkelser på Gråsubreen i Jotunheimen. Folk fra Stockholms Universitet
foretok i april 1971 målinger av istykkelsen for å gjøre sammenlikninger
med resultatene fra NVE's  «breradar».

Av større enkeltprosjekter som er under arbeid
kan nevnes: Planer for utnyttelse av Svartisenom-
rådet. Utbygging av Hattebergvassdraget i Rosendal,
separat eller overført til Blåelvi. Utbygging av
Flåmsvassdraget, separat eller fellesutbygging med
øvre deler av Vosso. Utbyggingsplan for Nausta—
Gjengedalsvassdraga er under forberedelse. For vass-
drag i Finnmark er det utarbeidet forsprosjekter. Det
gjelder Kåfjord (Mattiselv), Trangdal (Eibyelv),
Korsfjord (Repparfjordelv) og Billefjord (Skaidielv).

4.54  Diverse
Som en del av de mer rutinepregede oppgaver, må

avdelingen svare på spørsmål utenfra og er dessuten
konsultativt organ for Vassdragsdirektoratet. Den
har som sådan mellom annet avgitt uttalelse om til-
leggsregulering i Røldal-Suldal.

Ellers har det også i år, spesielt i begynnelsen, vært
en del arbeid i forbindelse med Sperstadutvalgets
rapport og med Hovedstyrets innstilling om vassdrag
som bør unntas fra kraftutbyggingen.

Det kan spores en økende interesse for padling på
norske vassdrag, også fra utlandet. I de senere år
har det hver vår vært spørsmål etter passende vass-
drag. Men det er svært begrenset hva vi har kunnet
yte av hjelp i slike tilfelle, bortsett da fra elvenivel-
lement når slike finnes.

Kontoret for landskapspleie og naturvern arbeidet
med verneplanen for vassdrag langt inn i 1971.

Med hjemmel i konsesjonsbetingelsene er kontoret
stadig beskjeftiget med å gjennomgå innsendte planer
for landskapsmessige forhold. Effekten av dette god-
kjennings-, kommentar-, avslags- og konsulentarbeidet
øker naturlig nok i takt med kontorets kapasitet. Det 


er dessuten et viktig poeng at staben har svært for-
skjellig utdannelsesmessig bakgrunn. Kravene til de
landskapsmessige forholdene ved kraftverkene kan
også heves etter som utbyggerne selv, deres konsulen-
ter og kommunenes representanter får større forstå-
else for, og innsikt i landskapsarkitektoniske og natur-
vernmessige forhold.

Også i år er det konstatert at kraftlinjesakene
krever stadig mer oppmerksomhet. Det kan komme
til å bli et viktig forhold ved lokaliseringsspørsmål-
ene, når bruk av fossilt brensel og kjernekraft i kraft-
produksjonen aktualiseres.

Kontoret er pålagt plikt til å fremme forslag for
Industridepartementet om bygging av grunndammer
i vassdrag der det er forutsatt i konsesjonsbetingel-
sene. Forespørsler i distrikter der grunndammer er
bygget, viser at dammene i de fleste tilfeller er meget
godt mottatt. Populariteten er så stor at det stadig
er fare for overdrivelse. Det må poengteres at byg-
ging av grunndammer kan være et meget godt tiltak
der forholdene ligger til rette for det. Men det er
påkrevet med et allsidig vurderingsgrunnlag som også
ofte resulterer i at lokale ønsker må avvises. Innen
rimelig tid håper en å få satt i gang systematiske
undersøkelser av de virkningene grunndammene har.

Ved kontoret konstaterer en stadig at befolkningen
i distrikter som blir berørt av kraftutbygging, har
relativt lite kjennskap til hva som kan gjøres og hva
som blir gjort for å skape best mulig landskapsmes-
sige resultater ved utbygging. Forholdene bedres noe
etter som representanter fra kommunene i større grad
tar del i befaringene på anleggene. Det rekker likevel
ikke langt nok. Høsten 1971 prøvde derfor kontoret
en eldre idé om å arrangere generelle opplysnings-
møter i distriktene. Det første fant sted i Eksinge-
dalen i nært samarbeid med Vaksdal kommune. I
dette tilfellet var først og fremst grunndammer av
interesse. Det preget derfor opplegget. På møtet
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var det innlegg for det meste lysbilder — ved
representanter fra VN og VF. Dessuten holdt fiskeri-
konsulenten for Vestlandet et foredrag om fisken i
regulerte vassdrag. Til slutt ble filmen «Landskaps-
pleie og kraftutbygging» vist for første gang offentlig.
Fremmøtet var meget godt. De fremmøtte deltok
også i stor grad i samtalen og diskusjonen som var
en del av opplegget. Dagen etter var det befaring av
aktuelle damsteder i vassdraget. Utbyggeren (BKK)
var representert både under møtet og befaringen.

Arrangementet i Eksingedalen var ment som en
prøve. Reaksjonene var sterkt positive både fra kom-
munen, bygdefolket og utbyggeren. Kontoret fant det
derfor riktig å fortsette eksperimentet med et tilsvar-
ende møte i Aurland. Også det ble så godt mottatt
at en finner det riktig å arrangere tilsvarende møter
i fremtiden så langt kapasiteten rekker.

Ved kontoret har  en  i lengre tid hatt planer om å
arrangere sammenkomster av maksimum 1 dags
varighet for å behandle spesielle landskapsmessige
forhold ved kraftutbyggingen. Som et eksperiment
ble et slikt møte avviklet i desember. Det behandlet
lukehus. En tok for seg de tekniske forutsetningene
og mulighetene for bygging av lukehus og de land-
skapsmessige konsekvenser. Opplegget var særlig
beregnet på kraftutbyggere og deres konsulenter. Ved
kontoret har en siden fått en rekke anmodninger om
å fortsette med liknende arrangementer.

En finner her å ville omtale spesielt en del av de
anleggene som er befart i 1971. Dammen i Bitdalen
ved Tokke-anleggene er blant disse. Der er det i
1971 utført mye fin terrengforming av dammen, ter-
renget omkring og massetakene. I landskapsmessig
sammenheng representerer disse arbeidene en stor og
positiv utvikling fra den gangen anleggsarbeidene ved
Tokke-anleggene startet opp i de «harde» 50- årene.
Den utviklingen av forholdet mellom vasskraftutbyg-
gingen og landskapet som har funnet sted i disse 20
årene, er i det hele godt illustrert ved Tokke-verkene.

Ved anleggene i Aurland er en rekke fine terreng-
arbeider i god gjenge. Det negative trekket i bildet
representeres særlig av de relativt store terrenginn-
grepene som er foretatt enkelte steder i forbindelse
med linjebyggingen.

kraft verk kom i drift i 1971. Senhøstes
var de avsluttende terrengarbeidene i fin utvikling.
Den regulerte elven er største minusfaktoren. Grunn-
forholdene er så dårlige at tanken om grunndammer
mulig må oppgis.

Ved Storsjøen utvikler vegetasjonen på de nyfor-
mete arealene seg for det meste godt.

Rana-anleggene er inne i sluttfasen med landskaps-
messige arbeider. Det er oppnådd mange svært gode
resultater av terrengforming og etablering av vege-
tasjon. Det gjelder særlig stentipper og massetak,
men også en del av veiene. Grunndammene er også
i stor grad meget vellykkede.

Ved Dividalen kraftverk er det registrert meget
gode terrengarbeider ved veibygging.

Blant negative landskapspåvirkninger må særlig
nevnes erosjonsskadene oppstått som følge av at
Abbujåkka og Abbujavrri er overført til Lassajavrri
ved Kvænangen kraftverk.

Fiskeribiolog Asbjørn Flo undersøker her vannet i Ståvatn,
Tokke-reguleringen, for å se hvordan matforholdene er
for fisken.
Ståvatn har mye skjoldkreps som er meget viktig for å
kunne opprettholde fiskebestanden i regulerte vann.

At store kraftlinjer kan opptre forstyrrende i land-
skapet er vel kjent og lett å forestille seg. Det kom-
mer imidlertid stadig nye eksempler på at også mindre
linjer bygget for lokale fordelingsnett kan virke
meget uheldig. Slike linjer bygges i stor grad etter
områdekonsesjoner. Det gjør at vurdering av tras-
valg og mastetype ofte får en meget enkel behandling
som lett fører til uheldige landskapsmessige konse-
kvenser.

Stentippene er stadig gjenstand for stor oppmerk-
somhet som stenuttak. Særlig er dette aktuelt i for-
bindelse med veibygging. Mange viktige veianlegg
omkring i landet får sten fra tipper. Som nevnt i
en  tidligere årsmelding, inneholder konsesjonsvilkå-
rene for nyere anlegg bestemmelser som gir grunnlag
for å krev e at slike uttak av sten skal skje etter pla-
ner som er godkjente på forhånd. Stort sett virker
denne ordningen bra. Men dessverre skjer det frem-
deles ikke så sjelden at planløst uttak av sten kan
ødelegge godt plasserte, formede og vegetasjonskledde
tippområder.

Filmen «Landskapspleie og kraftutbygging» ble
ferdig i 1971. Den har fått god mottakelse og er til
utlån gjennom Statens filmsentral på vanlig måte.
To nye filmer er under planlegging.

Publikasjonen «Liv i regulerte vassdrag» er sterkt
etterspurt. Opplaget på 4000 eksemplarer har vist
seg å være for lite. Det er søkt om midler til nytt
opplag. Fra konsesjonsavgiftsfondet er det ellers stilt
til disposisjon midler for nye summer i serien «Kraft
og miljø». Flere av disse er under forberedelse og
ventes utgitt i løpet av 1972.

Samtlige ansatte ved kontoret har gjennomgått ett
eller flere kurs i 1971. Kontorets personale har ellers
deltatt som forelesere ved kurs og holdt en rekke
foredrag på møter og tilstelninger av forskjellig slag.
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4.7

I 1971 er utarbeidet 17 nye forslag til ansettelse
av de formuesandeler som skal beskattes i regulerings-
kommunene etter bestemmelsene i skattelovens SS 19/
14 litra b. Disse er sendt kraftverkseierne og liknings-
nemndene i de berørte kommuner til uttalelse. Til
Riksskattestyret er videresendt i alt 40 oppgaver
(hvorav de fleste er utarbeidet og sendt til uttalelse
i 1970).

Ved kjennelse av 22. november 1971 har Riksskat-
testyret truffet en ny prinsippavgjørelse som avklarer
et tvilsspørsmål for så vidt angår det hydrologiske
grunnlag en bygger på ved beregning av den kraft-
økingsverdi som skal beskattes i reguleringskommu-
nene etter 55 19/14 litra b punkt 3.

Av denne kjennelse følger at når det blir foretatt
en ny regulering i et vassdrag som tidligere er regu-
lert, skal den totale vassføringsøking som samtlige
reguleringer gir, fordeles forholdsmessig på magasi-
nene uten hensyn til tidsrekkefølgen. Det er dog en
forutsetning at den nye regulering inngår i et sam-
menhengende reguleringssystem.

Dette prinsipp har tidligere bare vært lagt til grunn
ved flere samtidige reguleringer. En har dog funnet
det nødvendig å tøye samtidighetsbegrepet stadig
lenger for å oppnå rimelige resultater ved skattefor-
delingen. Kjennelsen vil gjøre det nødvendig å ut-
arbeide nye oppgaver for enkelte vassdrag.

4.8

1 medhold av den bemyndigelse som ble gitt Vass-
dragsdirektøren ved I ndustridepartementets brev av
19. september 1969 til å oppnevne skjønnsrnenn ved
vassdragsreguleringsskjønn etter bestemmelsen i regu-
leringslovens 5 20, 1, er det i 1971 foretatt oppnev-
ning til i alt 21 ordinære reguleringsskjønn, hvorav
8 underskjønn og 13 overskjønn. Til disse skjønn er
oppnevnt i alt 50 skjønnsmenn og 47 varamenn.

En stor del av de foretatte oppnevninger gjelder
skjønn som har vært i funksjon en tid, hvor det har
vært nødvendig med suppleringer fordi enkelte av de
opprinnelige oppnevnte er falt fra på grunn av høy
alder, sykdom m. v.

Det blir stadig vanskeligere å få dekket behovet
for skjønnsmenn med spesiell fagkyndighet. Dette
gjelder i særlig grad sivilingeniører med innsikt i
kraftutbygging og hydrologi. Vanskelighetene skyldes
antakelig i første rekke det stadig økende omfang av
kraftutbyggingen. Varigheten av skjønnene øker i
takt med utbyggingens omfang. Dette medfører at
stadig flere skjønn løper parallelt. Det er et fåtall
som kan engasjeres i mer enn et skjønn av gangen,
dels fordi det lett vil oppstå kollisjoner og dels fordi
de har vanskeligheter med å få nødvendige permisjo-
ner og derfor må nytte ferier.

I tillegg til de foran nevnte reguleringsskjønn, er
det foretatt oppnevning av skjønnsmenn til et vold-
giftsskjønn i forbindelse med en kommunes ekspro-




priasjon av rettigheter til vannforsyningsformål. Det
var i dette tilfelle inngått voldgiftsavtale mellom
vedkommende kommune og en bedrift som ble berørt,
hvor det bl. a. var inntatt en bestemmelse om at
skjønnsmenn skulle oppnevnes av NVE.

Etter anmodning fra Industridepartementet har
Vassdragsdirektoratet foreslått en rekke kandidater
til en særlig skjønnsnemnd som skulle vurdere spørs-
målet om erstatning for tap oppstått ved at det ikke
var mulig å oppfylle et pålegg, gitt ved tidligere
skjønn, om utsetting av yngel eller settefisk av sted-
egen stamme i årene etter iverksetting av en midler-
tidig statsregulering på Hardangervidda i medhold
av lov av 30. oktober 1959. Oppnevningen ble fore-
tatt av Justitiarius i Høyesterett.

4.9

Avgjørelsesmyndighet i saker om sikkerhetsstillelse
for årlige erstatninger m. v. etter bestemmelser i vass-
dragsloven og vassdragsreguleringsloven ble ved In-
dustridepartementets brev av 4. februar 1971 delegert
til NVE.

Den faktiske overføring skjedde imidlertid først i
november, idet den ble noe forsinket ved departe-
mentets ajourføring og den etterfølgende revisjon.

Reguleringsloven fastsetter som hovedregel at det
skal deponeres bankbøker eller obligasjoner som må
godkjennes. Sikkerhetsbeløpet kan deles i årlige inn-
betalinger over konsesjonsperioden mot godkjent
garantierklæring. For ikke tidsbegrensede konsesjoner
kan det gis samtykke til at sikkerhet stilles ved garan-
tierklæring fra Norges Kommunalbank. Vassdrags-
loven inneholder ingen bestemmelse om i hvilken form
sikkerheten skal stilles.

Bankbøker og obligasjoner som er stillet som sik-
kerhet, er deponert i Norges Bank som holder NVE
løpende underrettet om alle innbetalinger, ombytting
av uttrukne obligasjoner m. v. Garantierklæringene
oppbevares i NVE.

For den sikkerhet som stilles, føres et særregnskap
som avstemmes ved årets utgang. Pr. 31. desember
1971 viser regnskapet følgende hovedsummer (av-
rundet til nærmeste 1000):

Garantier 	 kr. 5 917 000
Obligasjoner 	 » 16 446 000
Bankinnskudd 	 » 5 453 000




Sum kr. 27 816 000

Det registrerings- eller regnskapssystem som nyttes,
har vært i bruk uforandret så lenge det har vært
aktuelt med sikkerhetsstillelse og synes lite hensikts-
messig. En har derfor tatt opp spørsmålet om å legge
om regnskapet. Dette vil bli søkt gjennomført i 1972.

Det vil også i 1972 bli tatt opp til vurdering spørs-
målet om frigivelse av en rekke sikkerhetsstillelser.
Dette gjelder sikkerhet som er stillet for lang tid siden
med rent bagatellmessige beløp etter dagens krone-
v erdi (helt ned til kr. 25).
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5. ELEKTRISITETSDIREKTORATET

5.1

Konsesjons- og tilsynsavdelingen er nå organisert
med 3 kontorer mot tidligere 2. Som nytt kontor er
etablert:

Skipskontoret (EKS) som arbeider med elektriske
anlegg på skip, godkjenning av elektrisk materiell
for skip, samarbeid med Elektrisitetstilsywt og Veri-
tas, rederier, verft m. v.

5.2

5.21 Konsesjoner på elektriske
høyspenningsanlegg

Det er gitt 285 konsesjoner, hvorav 35 område-
konsesjoner og utvidelser av områdekonsesjoner. I
tillegg kommer 13 tillatelser til mindre utvidelser og
endringer i tidligere gitte konsesjoner. Antall med-
delte konsesjoner ligger i år betraktelig høyere enn i
1970. Dette skyldes at bemanningssituasjonen i år
har vært bedre, samt det forhold at Industrideparte-
mentet med brev av 20. januar 1971 inntil videre
delegerte til hovedstyret sin myndighet til å treffe
avgjørelse i henhold til § 1 i lov av 19. juni 1969
om bygging og drift av elektriske anlegg og til å
treffe bestemmelse vedrørende bygging og drift av
statens elektriske anlegg. Saker som har ligget i på-
vente av slik bemyndigelse er ferdigbehandlet. Tabel-
len på side 38 viser de viktigste konsesjoner m. v.
som er gitt i 1971.

Dessuten er konsesjoner gitt for bl. a. nye trans-
formatorer og utvidet transformatorytelse for trans-
formatorer på 1 MVA og derover, for tilsammen ca.
3268 MVA. Dette tall omfatter så vel transforma-
torer i kraftstasjoner for opptransformering som
transformatorer for nedtransformering i forsynings-
områdene og dessuten reguleringstransformatorer.

5.22 Ekspropriasjoner for kraftledninger
Industridepartementet har med brev av 20. januar

1971 delegert til NVE myndighet til å treffe avgjø-
relse i henhold til lov av 23. oktober 1959 om oreig-
ning av fast eiendom når det gjelder grunn og rettig-
heter for bygging av elektriske kraftledninger (lovens
§ 2, pkt. 19).

I henhold til denne bemyndigelse er det fattet ved-
tak i 28 saker. Av større ekspropriasjonssaker i ter-
minen kan nevnes: 132 kV ledningen Haugen—
Håheim, 275 kV ledningen Kvanndal—Songa, 380
kV ledningen Tegneby—Hasle og 380 kV ledningen
Aurland I—Hol kommunes grense.

5.23 Konsesjoner på kraftlele

Ved Industridepartementets brev av 20. januar
1971, jfr. kgl. res. av 15. januar 1971, er NVE dele-
gert myndighet til å avgjøre saker i henhold til lov
nr. 16 av 14. desember 1971 § 23 angående konse-
sjon på leie av inntil 10 000 kW elektrisk kraft.

I 1971 er behandlet 14 søknader om konsesjon på
kraftleie, som gjelder tilsammen ca. 95 000 kW prima-
kraft og 10 000 kW spillkraft. Av større saker kan
nevnes:

1 Kraftkvantum
primakraft

Elkem A/S Skiensfjordens 45 MW/350 GWh
til fabrikkanlegg komm. kraft- pr. år
i Porsgrunn selskap

Larvik Smelteverk Vestfold
Kraftselskap 7 MW

A/S Tofte
Cellulosefabrik Hurum Elverk 7,2 MW

5.24 Registrering av elektriske kraftledninger

Det er i medhold av lov av 1. juli 1927 med senere
endringer behandlet 2 saker om registrering av høy-
spenningsledninger.

5.25 Avgifter til stat og komune i henhold til
konsesjoner

Avgifter i henhold til konsesjoner på kraftleie ut-
gjorde i 1970 kr. 2 975 060 fra 221 konsesjoner. Av-
giftsbeløpet ventes i 1971 å utgjøre vel 3 mill. kroner.
Avgifter til staten i henhold til konsesjoner på høy-
spenningsanlegg utgjorde i 1970 kr. 14 515 fra 7 kon-
sesjoner. Avgiftsbeløpet antas å bli omtrent det
samme i 1971. Avgiftene innkreves etterskuddsvis.

Konsesjonær Leverandør
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5.26  Konsesjonskraft

Ved Industridepartementets brev av 20. januar
1971, jfr. kg1. res. av 15. januar 1971, er NVE inntil
videre delegert avgjørelsesmyndighet i konsesjons-
kraftsaker i henhold til den alminnelige konsesjons-
lov av 14. desember 1917 S 2, tredje ledd, post 12
(kfr. S 4, fjerde ledd og S 5, tredje ledd, post 3)
samt S 23, annet ledd, post 5 og videre avgjørelses-
myndighet i henhold til vassdragsreguleringsloven av
samme dag S 12, post 15.

Når det gjelder tildeling av konsesjonskraft og
priser og vilkår for slik kraft, er en rekke nye og
eldre saker under behandling. Konsesjonskraften fra
Sira-Kvina for 1. byggetrinn ble etter innstilling fra
Hovedstyret tildelt de respektive kommuner av Indu-
stridepartementet i mai 1971. Prisen ble ved kg1. res.
av 7. mai 1971 etter innstilling fra departementet
fastsatt til selvkost, dog slik at en kommune om den
ønsker det, kan forlange kraften levert til statskraft-
pris. Lyse Kraftverk og Skiensfjordens kommunale
Kraftselskap har sagt seg uenig i prisavgjørelsen og
har som medeiere i Sira-Kvina Kraftselskap gått til
søksmål mot staten v/Industridepartementet. Til be-
handling foreligger nå tildeling av konsesjonskraft
også for 2. og 3. byggetrinn i Sira-Kvina.

5.3

5.31 Godkjenninger, meddelelser, avvik fra de
tekniske forskrifter

Det er i 1971 behandlet en rekke saker om godkjen-
ning av spesielle lav- og høyspenningsapparater og
-materiell, installasjonsmetoder m. v., samt søknader 


om avvik fra de tekniske forskrifter, både når det
gjelder lav- og 1,5wspenningsanlegg.

Av større saker som har vært til behandling i året
kan nevnes sluttbehandling, med oversendelse til In-
dustridepartementet, av sakene om lovhjemlede regler
for autorisasjon av elektroinstallatører og krav til
faglig utdannelse for installasjonskontrollører, inn-
ledende behandling vedrørende bruk av Al som
ledermateriale i isolerte ledninger og kabler for hus-
installasjoner, behandling av spørsmål i forbindelse
med midlertidige elektriske installasjoner på bygge-
plasser o. 1. og behandling av NEVF's komitéinnstil-
ling om regler for arbeid under spenning (AUS).

Konsesjons- og tilsynsavdelingen har dessuten i
1971 satset på å bedre informasjonsvirksomheten
både eksternt og internt. Den største sak i denne
forbindelse har vært utgivelse av et nytt informa-
sjonsblad — «Paragrafen» — som i 1971 kom ut
med to nummer. Videre har avdelingen stillet fore-
dragsholdere til disposisjon ved en rekke kurs, møter
og konferanser. Når det gjelder den interne informa-
sjon kan nevnes at det i 1971 ble satt i gang tekniske
informasjonsmøter for Elektrisitetstilsynets saksbe-
handlere.

Det er sendt ut 4 meddelelser som omhandler føl-
gende:

Forbud mot bruk av kabeltype PBj, PRj og PRLj
med tverrsnitt over 1,5 mm2 i mellomspenningsanlegg
med direkte jordet nullpunkt.

Faren for uisolerte ledninger til husvegg.
Elektriske installasjoner i tilfluktsrom.

Forlegning og belastning av høyspenningskabel med
isolasjon av tverrbundet polyetylen.

Kabeltype TXSP («PEX-kabel»).
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Det er videre behandlet 15 saker om ulykker for-
årsaket ved elektrisitet. Av disse omhandlet 8 saker
dødsulykker.

I 1971 var det 11 dødsulykker forårsaket av elek-
trisitet, mot 6 tilsvarende ulykker i 1970 og 9 i gjen-
nomsnitt for årene 1962-71. For nærmere beskri-
velse av brannsaker og ulykker vises til «Årsberet-
ning Elektrisitetstilsynet».

5.35  Skipsanlegg
Arbeidsmengden vedrørende elektriske anlegg om

bord i skip har fortsatt økt sterkt. Det er først og
fremst den sterke kontrahering og bygging av større
cruiseskip og stadig større forsering i byggingen av
bil- og passasjerferger ved norske verft som har ført
med seg den større arbeidsmengde. Dessuten har sta-
dig flere firmaer kommet med anmodninger om type-
godkjenning av elektrisk utstyr og apparater for bruk
om bord i skip.

Arbeidet med revisjon av Forskrifter for elektriske
anlegg om bord i skip samt arbeidet i forbindelse
med Det norske Veritas' nye regler har fortsatt i
1971. Videre har det i samarbeid med NEMKO vært
arbeidet med godkjenning av elektrisk materiell for
bruk om bord i skip.Kraft til Trondheim. Strinda—Klæbu—Aura-linjen.

5.32  Stedlig tilsyn

Det er behandlet 34 saker om stedlig tilsyn, dels
som følge av etablering av nye industribedrifter, dels
som følge av sammenslutning av mindre elverker til
større enheter, samt skifte av ansvarshavende for
stedlige tilsyn.

5.33 Driftsledere, installatører, montører og
reparatører

Det er i 1971 behandlet 15 saker om godkjenning
av driftsledere og 29 saker om godkjenning av elek-
troinstallatører gruppe L og H. Når det gjelder
installatører i gruppe H (høyspenning), skjer godkjen-
ning fra NVE i henhold til kgl. res. av 5. februar
1965. Når det gjelder installatører gruppe L, er de
behandlede saker av spesiell art.

Videre er behandlet 9 saker om godkjenning av
elektromontører. Disse saker dreier seg i det vesent-
lige om elektromontører som har vært i virksomhet
i lengre tid og som ennå ikke har fått sine papirer
i orden.

Dessuten er det behandlet en rekke saker om god-
kjenning av bedriftselektrikere, elverksmontører og
elektroreparatører, samt midlertidig tillatelse for
elektromontører til å stå i installatørs stilling.

Det er behandlet 28 søknader om tillatelse til å
arbeide som elektrisitetsverksmontør gr. B (linjemon-
tør) i henhold til de overgangsbestemmelser for denne
gruppe som ble bekjentgjort i 1968.

I tillegg er behandlet saker om fortolkning av be-
stemmelsene i kgl. res. av 5. februar 1965.

5.34  Brannsaker og ulykker

Av brannsaker der elektrisk strøm har vært brann-
årsaken er behandlet 1 sak. 


5.36  Lange spenn

Det er gjennomgått tegninger og beregninger for en
rekke lange kraftledningsspenn.

Av lange spenn over 1000 m behandlet i 1971
kan nevnes:

Anleggets eier

Staten ved NVE

Spenning
kV

Lengde

(Trollheim—Aura) 	 275 1158
(Trollheim—Aura) 	 275 1358
(Trollheim—Aura) 	 275 1670
(Trollheim—Aura) 	 275 3798

Staten ved NVE
(Kilbotn—Sortland) 	 132 1624

Kontrollberegningen av opptredende strekkpåkjen-
ninger i lederne i lange spenn foregår ved NVE's
EDB-anlegg.

5.37  Forskrifter

Industridepartementet har med brev av 6. oktober
1971 inntil videre overført til NVE sin myndighet
til å utferdige de i s 2 i lov nr. 4 av 24. mai 1929
omhandlede tekniske forskrifter for hvordan elektri-
ske anlegg skal utføres, vedlikeholdes og drives.

Den permanente forskriftskomit& lavspenningsut-
valg har i 1971 hatt 2 møter, og komit&ns høyspen-
ningsutvalg 1 møte sammen med Konsesjons- og til-
synsavdelingen, som er komit6ens sekretariat. Det
har også i 1971 vært holdt flere møter mellom repre-
sentanter for avdelingen og Elektrisitetstilsynet om
revisjon av Fors6fter for elektriske anlegg.
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5.38  Elektrisk materiellkontroll

Norges Elektriske Materiellkontroll (NEMKO)
Fra og med 1. januar 1971 er NEMKO etablert

som egen institusjon og har inngått ny avtale med
NVE om materiellkontrollen.

Det nye NEMKO er en institusjon stiftet av orga-
nisasjoner som har faglige og økonomiske interesser
i den lovbestemte kontroll av elektrisk materiell,
apparater og utstyr.

NEMKO's administrative ledelse består av repre-
sentantskap og styre.

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

Det er gjennomgått og godkjent nye og endrede
prøveforskrifter på en rekke områder, som f. eks.
koke- og varmeapparater, avfallskverner, kaffekver-
ner og -møller, strykejern, stryke- og pressemaskiner,
apparater for romoppvarming, D-sikringer, sokler for
stigeledningsklemmer, elektroniske apparater, støy-
spenning og utstråling fra høyfrekvensapparater m. v.

The International Commission on Rules for the
Approval of Electrical Equipment (CEE)

I 1971 har det vært holdt 2 møter i CEE, hen-
holdsvis i København og Scheveningen, Holland.
NVE har på møtene hatt med en deltaker som repre-
sentant for den norske regjering for å ivareta nasjo-
nale interesser, og for å holde seg orientert om virk-
somheten ved CEE.

International Electrotechnical Commission (IEC)
Det har vært stor møtevirksomhet i en rekke av

IEC's komiteer og arbeidsgrupper. På områder som
har særlig tilknytning til Forskrifter for elektriske
anlegg og hvor det har vært deltakelse fra NVE's
side, nevne:

Utvalg 31: Elektrisk utstyr for eksplosjonsfarlige
omgivelser.

Utvalg 62: Elektrisk utstyr for medisinsk bruk.
Utvalg 64: Elektriske installasjoner i bygninger.

Nordisk komit for samordning av elektriske sikker-
hetsspørsmål (NSS)

Arbeidet med å samordne sikkerhetsforskriftene på
de områder som omfattes av samnordisk prøving av
elektrisk materiell og apparater fortsatte i 1971.

Dessuten fortsatte man behandlingen av en rekke
saker av felles interesse for de nordiske land, slik som
rom- og materiellklassifisering, elektriske installasjo-
ner i prefabrikerte hus, forslag til felles bestemmelser
for belastning og sikring av installasjonsledninger
m. v.

Videre tok man opp til behandling nye saker av
felles interesse, som f. eks. nordiske bestemmelser for
strålevarmeanlegg, kanalskinnesystemer og arbeid
under spenning. Det ble nedsatt to arbeidsutvalg som
har arbeidet med henholdsvis strålevarmeanlegg og
arbeid under spenning.

Komiteen hadde 3 møter i 1971, henholdsvis i
Sandefjord, Helsingfors og København.

5.4

5.41 Oversikt over elektrisitetsforsyningen
I 1971 har det vært en høy aktivitet innen Norges

elektrisitetsforsyning. Nettotilgangen på ny maskin-
installasjon i kraftverkene var 1010 MW, og denne
vekst er større enn den samlede vekst i årene 1969 og
1970. Av større nyanlegg som er satt i drift i 1971
kan nevnes 2 aggregater i Tonstad på hver 160 MW.
Med disse aggregatene er Tonstad blitt Norges hittil
største kraftstasjon med en samlet installasjon på
640 MW.

I 1971 økte installasjonen med 1010 MW ved at
1150 MW ny installasjon ble tatt i bruk, derav 10
MW varmekraft, mens en eldre stasjon på 140 MW
ble nedlagt. Den gjennomsnittlige nettoøking de
siste 5 år har vært ca. 760 MW pr. år (5 0/0). Av
større nyanlegg som kom i drift siste år kan nevnes:

Tabell 1.

Installa- Øking i be-
Kraftstasjon og fylke sjon stemmende

MW årsproduksj.
GWh

Vamma, Østfold   100
Savalen, Hedmark   60 1
Rendalen, Hedmark   100 j
Ana-Sira, Vest-Agder   100 480
Tonstad II, Vest-Agder 320 1150
Bogna, Nord-Trøndelag 55 135
Guolasjåkka, Troms  80 280
Vemork, Telemark  180*) 286

Den gamle stasjonen på 140 MW er nedlagt.

De av landets vannkraftstasjoner sOm hver for seg
er større enn 1 MW hadde pr. 31. desember 1971 en
samlet installasjon på ca. 13 860 MW. Av dette ut-
gjør:

Statenskraftstasjoner  ca. 27,8 °/o




Kommunale kraftstasjoner 	 » 48,8 0/o
Private kraftstasjoner 	 » 23,4 0/o

I tillegg er det 111 MW installert i varmekraftverk.
De foregående to vintrer har forsyningssituasjonen

i Norge vært meget anstrengt på grunn av lite nedbør.
Det måtte foretas restriksjoner på krafttildelingen til
den særlig kraftkrevende industri. I Øst - Finnmark
måtte det også gjennomføres strømutkoplinger for den
alminnelige forsyning flere timer i døgnet.

Foran vinteren 1971 - 72 var forsyningssituasjonen
vesentlig bedre. På Vestlandet og i Trøndelag har
nedbørsmengden vært langt over det normale og har
ført til store overløp i magasinene.

I Sør-Norge er det bare Østlandet og Sørlandet
som har fått relativt lite nedbør denne høsten. Over-
skuddskraft fra Vestlandet og Trøndelag/Helgeland
ble derfor kjørt over til Østlandet for forbruk, lagring
eller levering til Sverige. Linjekapasiteten mellom
landsdelene er imidlertid ennå relativt begrenset. I
løpet av 1972 vil to nye 275 kV landsdelsforbindel-
ser være fullførte, nemlig mellom Østlandet og hen-
holdsvis Trøndelag og Vestlandet.
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Tabell 2. Fordeling av fastkraftforbruket i 1971.

Anslåtte tall
ForbrukergruppeGWh°/o

Særlig kraftkrevende industri 22 580 43,6
Treforedlingsindustri 	 3 660 7,1
Bergverk og industri ellers 	 5 400 10,5
Transport 	 560 1,1
Husholdn., forretn., off. belysn. 19 480 37,7

Nettoforbruk ekskl. elektrokjeler . . 51 680 100,0
Tilfeldig kraft til elektrokjeler . . . 	 1 675




Totalt nettoforbruk 	 53 355




Øst-Finnmark representerer et unntak i den ellers
så relativt lyse forsyningssituasjonen. Innen dette
området har det i flere år på rad vært meget lite
nedbør. Selv om de hydrologiske forhold bedret seg
høsten 1971, ventes fortsatt liten produksjonsevne
ved bestående kraftverker. Utbyggingen av Adamselv
kraftverk er i tillegg blitt forsinket ca. 1 år. Dette
verk ventes nå først å komme i drift høsten 1972.
For å løse den akutte kraftmangel i området er det
imidlertid opprettet kontrakt om kjøp av 10 MW,
60 GWH pr. år fra Sovjesamveldet. NVE har bygget
en 154 kV linje fra Kirkenes til Boris Gleb for over-
føring av denne kraftmengde og linjen ble satt i
drift den 20. desember 1971.

Elektrisitetsproduksjonen i hele landet i 1971 var
ca. 62 870 GWh, inkl, norsk produksjonsandel i den
svensk-norske kraftstasjonen Linvasselv (80 GWh).
Av produksjonen var ca. 280 GWh eller 0,4 °/o
varmekraft, resten vannkraft. Elektrisitetsproduksjo-
nen var i 1971 ca. 9 0/0 større enn i 1970 og ca.
10 0/0 større enn i 1969, altså et atskillig bedre år
enn de to foregående. Nettoeksporten i 1971 var
2923 GWh mot 840 GWh året før. Bruttoforbruket
eksklusiv tilfeldig kraft til elektrokjeler utgjorde ca.
58 060 GWh som var 3,3 o/o høyere enn i 1970. Den
gjennomsnittlige årlige stigningen i tilsvarende for-
bruk de siste 5 år har vært ca. 5,5 0/o.

Til tross for den gode forsyningssituasjonen i
størstedelen av landet i 1971 viste bruttoforbruket
eksklusiv levering til elektrokjeler liten stigning.
Dette henger til dels sammen med at forbruket innen
grener av den kraftkrevende industri har stagnert
eller avtatt. Selv om et nytt aluminiumsverk, Lista
Verk, ble satt i drift våre 1971, haar det samlede for-
bruk innen denne industrigruppe ikke økt dette året.

Det forelå ved trykningen av denne årsmelding
ikke tilstrekkelig oversikt til å kunne angi nøyaktig
hvordan nettoforbruket av elektrisk energi fordelte
seg på de enkelte forbrukergrupper i 1971. Tabell
gir anslagsvise tall for denne fordelingen. 


5.42 Generelle spørsmål om elektrisk energi

I forbindelse med Stortingets behandling av St.-
meld. nr. 97 (1969-70) «Om energiforsyningen i
Norge» har Elektrisitetsavdelingen vært engasjert i
ajourføring av prognoser over ventet energietterspør-
sel og oversikt over totalt energiforbruk i Norge
(olje, kull, vannkraft m. v.) og har i dette arbeidet
assistert Statens Energiråd. Sammen med Industri-
departmentet ble det videre i mars/april innhentet
nye oppgaver fra særlig kraftkrevende industribe-
drifter om deres ekspansjonsplaner. I tabell 3 er gjen-
gitt de siste prognoser over forventet øking i etter-
spørselen etter elektrisk energi.

For langtidsprogramperioden 1966-69 og 1970—
73 er det forutsatt at tilgjengelig fastkraft i det norske
produksjonsystemet skal øke med gjennomsnitt 3200
GWh pr. år. Det er videre av Stortinget gitt uttrykk
for at alminnelig forsyning inkl. vanlig industri ved
krafttildeling skal prioriteres foran særlig kraftkre-
vende industri. Som underlag for myndighetenes
videre arbeid med fastlegging av krafttildeling til
kraftkrevende industri og fastlegging av utbyggings-
takten for produksjonsapparatet for elektrisk energi,
har NVE høsten 1971 utarbeidet to kraftbalanseopp-
stillinger for to mulige, hypotetiske utbyggingspro-
grammer. Den ene oppstillingen er basert på en
gjennomsnittlig årlig vekst i krafttilgangen på 4,0
TWh i perioden 1971- 80, hvorved den innenlandske
krafttilgang ville kunne øke fra 65,4 TWh i 1971
til 101,6 TWh i 1980. Den andre oppstillingen er
basert på en gjennomsnittlig årlig øking i fastkraft-
produksjonen på 3,2 TWh for hele perioden. Dette
siste alternativet ville kunne gi en disponibel energi-
tilgang på 94,7 TWh i 1980 (se side 42).

Vedrørende sammensetningen av det fremtidige
produksjonssystemet for elektrisk energi i Norge har
Elektrisitetsavdelingen gjennom generelle systemstu-
dier kommet fram til en del konkrete resultater når
det gjelder nytteverdier eller indifferenskostnader for
vannkraftutbygginger i det sør-norske produksjons-
system. Med indifferenskostnad forstås hva utbyg-
gingskostnaden for vedkommende prosjekt maksimalt
kan være om det ikke skal være mer lønnsomt å
velge et annet genereringsalternativ.

Vannkraftutbygginger er undersøkt mot forskjel-
lige aktuelle kompletteringskraftalternativer med for-
skjellige kostnadskarakteristikker. Undersøkelsene er
'basert på prisnivå 1970. Tabell 4 viser de kostnader
det er regnet med for kompletteringskraftalternativ-
ene. For beregning av årskostnadene er det regnet
med 10 °/0 p. a. kalkulasjonsrente og 25 års avskriv-
ningstid etter annuitetsprinsippet. På grunn av usik-
kerhet når det gjelder oljeprisen er det regnet med
både 10 kr./Gcal og 15 kr./Gcal.

Ved siden av alternativene i tabell 4 er dessuten
import/eksport fra Sverige og over prosjektert Skage-
rakkabel Norge— jylland vurdert.

I tabell 5 er vist beregnede indifferenskostnader for
vannkraftutbygginger for noen aktuelle regulerings-
grader. Tallene gjelder for anlegg med normal
maskininstallasjon.

Årstallene for idriftssettelse i tabell 5 bygger på
bestemte forutsetninger når det gjelder stigningen i
energietterspørselen, og de er derfor usikre.
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Tabell 5.

Indifferenskostnader for vannkraft, avgitt som
utbyggingskostnad i øre pr. leWb midlere tilsig

Oljepris
kr./Gcal.

Idrift-
settelse




Reguleringsgrad °/o




År 20 60 100 150 250




1977 24 30 34 36 37
10 1983 30 36 41 44 48




1990 33 41 46 50 54




1977 31 38 42 45 49
15 1983 32 39 34,5 47 50




1990 34 40 44,5 48 50

Elektrisitetsavdelingen har foretatt nettberegninger
for de forskjellige landsdeler for fremtidige stadier så
som 1975, 1980 og 1990. Nettutformingen i for-
skjellige distrikter på kortere og lengere sikt har
vært bearbeidet og det har vært holdt flere møter
med lokale kraftselskaper og andre interesserte parter.

I det rene vannkraftsystemet, som vi hittil har hatt
i Norge, er det energidekningen som har vært av-
gjørende og som er blitt særlig vurdert i kraftbalan-
sen. Effektdekningen har inntil nå ikke vært noe
alvorlig problem, bortsett fra i enkelte lokale for-
syningsområ der.

I løpet av 1970-årene antas som nevnt kraftut-
vekslingen med våre naboland å bli betydelig utvidet,
og dessuten kan det i samme periode bli aktuelt med
varmekraftverk i Norge. Med noe tilskudd av varme-
kraft i det samlede produksjonsapparatet vil man
kunne foredle noe vannkraft fra tilfeldig- til fast-
kraft. Men for å oppnå dette, må det finnes tilstrek-
kelig effekt i norske vannkraftstasjoner. Effektdek-
ningen må derfor vies større oppmerksomhet, og det
er bl. a. av denne grunn blitt innledet et samarbeid
med EFI—NTH om beregningsmetoder for pålitelig-
het i elektrisitetsforsyningssystemet. I første omgang
er hovedvekten lagt på vurdering av sannsynligheten
for at et antatt produksjonssystem skal kunne dekke
en prognosert belastning når en ser bort fra mellom-
liggende nett. I neste omgang vil en gjøre tilsvarende
vurderinger når også nettet trekkes inn i pålitelig-
hetsbetraktningene. Det arbeides for øvrig med å
finne fram til hvilke effekter som til enhver tid er
tilgjengelige i vårt produksjonssystem. Elektrisitets-
verkene har vært behjelpelige med å besvare spørre-
skjemaer vedrørende sine kraftverk. I samarbeid med

Samkjøringen og NORDEL er det videre satt i gang
et apparat for å registrere effektbelastninger til for-
skjellige tider av året. Dette vil en kunne dra nytte
av ved senere effektprognoser.

Elektrisitetsavdelingen har videre gitt meldinger,
uttalelser og prognoser til de internasjonale organi-
sasjonene OECD og ECE og NORDEL. Dessuten er
det svart på mange henvendelser fra inn- og utlandet
om forskjellige spørsmål om elektrisitetsforsyningen
i Norge.

5.51 Bevilgning

For 1971 ble det over statsbudsjettet under kap.
991 bevilget 45 mill, kroner til fremme av elektrisi-
tetsforsyningen. Avgiften (i medhold av lov av 29.
juni 1951) på forbruk av elektrisk energi ble opp-
hevet fra 1. januar 1971, men avgiften for 2. halvår
1970 inngikk med 55,5 mill, kroner i 1971.

5.52 Fordeling av statsstønadsmidlene

Det er i 1971 gitt tilsagn om ca. 45 mill. kroner
i statsstønad tiI følgende kategorier av tiltak: Om-
bygging og forsterkning av fordelingsnett 11,68 mill.
kroner, mindre overføringsanlegg 6,70 mill, kroner,
stamlinjer 14,90 mill. kroner, kraftverk 10,10 mill.
kroner, linjebygging til «mørke» områder 0,15 mill.
kroner, til dieselanlegg 0,12 mill, kroner og til 'løn-
ninger og kontorutgifter 0,66 mill. kroner. Som til-
skott til husstander uten elektrisk kraft fra vann-
kraftverk (til drift av dieselkraftverk m. m.) er det
gått med 0,38 mill, kroner og til drift av gassturbin-
anlegg (Nordkyn) 0,60 mill. kroner.

I alt ble det i 1971 behandlet 27 statsstønadssaker
i Hovedstyret angående fordeling av midlene. Stats-
stønadskontoret har dessuten gitt en rekke uttalelser
angående forskotteringer i Distriktenes utbyggings-
fond (byggelån), og det er tatt stilling til en del
søknader om forlenget rente- og avdragsfrihet for
lån som tidligere er gitt av elektrisitetsavgiftsmid-
lene.

5.53 Kontroll av utbyggingen

Det har også i 1971 blitt foretatt en del befaringer
for å kontrollere anlegg som har fått statsstønad og
for å bli nærmere orientert om planer som det er
søkt om statsstønad til. Også i 1971 er det blitt en
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del reiser til steder uten elektrisitetsforsyning, bl. a.
for å vurdere om foreliggende søknader om stønad
til linjeforbindelse eller til anskaffelse av dieselaggre-
gat bør imøtekommes.

5.54 Søknader om statsstønad

Behovet for statsstønad i de nærmeste år er betyde-
lig. Det forelå ved årsskiftet 1971-72 søknader om
stønad på tilsammen vel 250 mill. kroner.

5.55 Driftsstønad

I 1970 ble det for første gang betalt ut drifts-
stønad (kr. 600 pr. husstand pr. år) til de husstander
som ikke har elektrisitetsforsyning fra vannkraftverk.
Det ble da betalt ut slik stønad til vel 600 hus-
stand'er. Ved utgangen av 1971 var det for dette
året betalt ut til ca. 545 husstander. Storparten av
nedgangen kom i Nordland fylke der grenda Musken
i Tysfjord fikk strøm fra ledningsnettet til Nord-
Salten Kraftlag i slutten av 1970. Se for øvrig etter-
følgende tabell.

5.56 Statsstønadsanlegg

Av større saker som er behandlet nevnes følgende:
Finnmark Fylkes Elektrisitetsforsyning har på

vegne av stiftendes selskap søkt om statsstønad til
utbygging av Adamselv Kraftverk.

Søknad om lån og stønad ble sendt inn i 1969.
Kostnadsoverslaget var på i alt 80 mill. kroner, og
det er gitt tilsagn om statsstønad/stønadslån på i alt
21 mill. kroner til finansieringen. Det er imidlertid
på det rene at kostnadsoverslaget vil bli overskredet.

SeIve arbeidet med anlegget kom i gang høsten
1970, og kraftverket regnes med å være driftsklart
høsten 1972.

Adamselv Kraftverk ligger i Lebesby kommune og
hører til det området som blir regnet for øst-Finn-
mark. Fallet som brukes er ca. 190 m og stasjonen
er plassert like ved sjøen i Landersfjord, en fjord-
gren til Laksefjord. Store Måsevatn er hovedmaga-
sinet, og det vil med oppdemming og senkning kunne
reguleres med i alt 32 m. Brutto magasin blir ca.
364 mill. m3. Det er regnet med at stasjonen årlig
vil kunne produsere ca. 175 mill. GWh. Noe som
gjør utbyggingen her ekstra verdifull er at verket
får et stort magasin og at det av den grunn kan
produsere mye vinterkraft. Det vil bli samkjøring
med Skogfoss Kraftverk som har stor produksjon av
sommerkraft. En del av denne sommerkraften, an-
slagsvis 50 GWh, vil kunne omgjøres til vinterkraft
ved utnyttelse av det store magasinet i Adamselv.

Det ble i 1971 bestilt ytterligere to mobile gass-
turbinaggregater hver på 1200 kW. NVE har nå 5
slike aggregater og dessuten 3 mindre, hver på 200—
300 kW. De er alle mobile (montert på trailer) og
beregnet til nødstrømsformål. De største aggregatene
er eller forutsettes stasjonert i Kjøllefjord, Hammer-
fest/Båtsfjord, Værøy, Verdal og Kongsberg/Oslo.
De minste står i Bodø/Lofoten-området og i Mosjøen.

Et av de store aggregatene har i 1971 vært i drift
for Nordkyn kraftlag og et annet har vært utlånt
til Statskraftverkenes anlegg i Skjomen. Det ene av
de mindre aggregatene har vært i bruk både i Helge-
land kraftlags og i Meløy kraftlags område, et annet
har vært utlånt til Gryttenanlegget, og blitt brukt der.

5.57 Steder uten elektrisitetsforsyning

Oppgave over bosteder og persontall er gjengitt i
tabellen under 5.55. Noen særlig reduksjon av dette
tallet ved linjebygging kan det ikke regnes med.
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5.6

5.61 Rasjonalisering av elektrisitets-

forsyningen

Antall elektrisitetsverksenheter er i 1971 redusert
med 5.

Pr. 1. januar 1972 regnes det med i alt 528 verk
innen elektrisitetssektoren. Det er da tatt med alle
fordelingsverk og kraftproduserende verk med en
maskininstallasjon på minst 100 kW basert på salg
av elektrisk energi. Videre er tatt med verk som
utgjør en integrerende del av bedrifter i andre nærin-
ger med forsyning av disse som hovedformål og med
en maskinkapasitet på minst 500 kW. Reduksjonen
i antall enheter de siste årene har vært 23, 30, 8 og 7
for henholdsvis 1967, 1968, 1969 og 1970.

Det siste års reduksjon skyldes vesentlig kommune-
sammenslutningene på Bergenshalvøen, som førte til
en sammenslutning av Bergens Elektrisitetsverk, Arna
Elforsyning, Fana Elektrisitetsverk, Loddfjord Elek-
risitetsforsyning og Asane Kraftverk. Det nye elek-
trisitetsverk har fått navnet Bergen Lysverker.

I Troms er Troms fylkes Kraftforsyning ,gått sam-
men med Tromsø Elektrisitetsverk under navnet
Troms Kraftforsyning. Bardufoss kraftlag er likeledes
gått inn i denne enhet. Det arbeides videre med
planer om sammenslutning av flere elektrisitetsverk

fylket, overensstemmende med fylkestingets innstil-
ling fra 1969.

De utredninger om den fremtidige elektrisitetsfor-
syning som de oppnevnte lokale utvalg i henholdsvis
Nord-Helgeland/Salten-området (ekskl. Nord-Salten)
og på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag har arbeidet
med, ventes avsluttet i 1. halvdel av 1972.

Utredningen om alternative organisasjonsformer for
elektrisitetsforsyningen i Møre og Romsdal er blitt
behandlet i de fylkeskommunale og kommunale orga-
ner. Representanter for alle kommuner og elektrisi-
tetsverk vedtok deretter på regionale møter høsten
1971 å anbefale nedsatt 4 nemnder for utredning av
de fremtidige organisasjonsforhold i de respektive
distrikter. Samtidig med dette ga fylket en nemnd
i oppdrag å utrede fylkeskommunens engasjement i
kraftutbygging og kraftforsyning og vurdere spørs-
målet om opprettelse av et fylkesomfattende selskap
med deltakelse av fylkeskommunene.

I indre Hardanger er spørsmålet om den frem-
tidige organisasjonsform blitt aktualisert bl. a. på
grunn av den planlagte kraftutbygging i distriktet.
Hardanger Kraftlag har anbefalt sine medlemskom-
muner at det blir nedsatt en nemnd til å utrede
spørsmålet.

I forståelse med fylket og NVE har representanter
for elektrisitetsverkene på Hedemarken foreslått at
organisasjonsforholdene blir utredet med henblikk på
en eventuell reorganisering av elektrisitetsverkene på
østsiden av Mjøsa.

I Akershus har fylkestinget tiltrådt forslaget fra
AEV's styre når det gjelder videre forhandlinger og
utredning om organiseringen av elektrisitetsforsynin-
gen i fylket, men har foreløpig ikke tatt stilling til
etter hvilke alternativer den fremtidige utbygging
skal skje.

5.62 Andre saker

Det er behandlet en rekke saker av forvaltnings-
messig og informativ karakter. Det er gitt uttalelser
i samband med gjeldende og nye vedtekter for kraft-
lag, om kraftleiekontrakter, erverv av fallrettigheter
og i forbindelse med Kraftforsyningens sivilforsvar.
De strengere vilkår i den reviderte lov om bygging
og drift av elektriske anlegg som bl. a. forutsetter at
disse skal føre til en rasjonell elektrisitetsforsyning,
medfører til en mer omfattende behandling av de
konsesjonssaker som krever uttalelser spesielt med
henblikk på organisasjonsmessige forhold.

Saker om tvist mellom forskjellige elektrisitetsverk
er behandlet, og det er gitt uttalelser om komiteinn-
stillinger og om saker vedrørende beskatning av elek-
trisitetsverk m. v

5.71  Lån og andre finansieringsspørsmål

Finansieringsforholdene er fortsatt vanskelige.
Kvotene for lån i Norges Kommunalbank og på
partialobligasjonsmarkedet som også for 1971 ble satt
lavere enn det registrerte lånebehovet, ble ytterligere
redusert på grunn av de prisdempende tiltak som
ble satt i verk ved årsskiftet 1970-71.

Det ble likevel oppnådd en viss lettelse ved at
Norges Kommunalbank i 1971 fikk anledning til å
ta opp to utenlandslån til fordeling på flere selska-
per. Forholdene på det utenlandske lånemarked må
imidlertid fortsatt karakteriseres som vanskelige.

Lån i utlandet

Av hensyn til forholdene på det innenlandske låne-
marked og de rammer som trekkes opp for elektrisi-
tetssektorens opplåning her, er en stor del av kraft-
selskapene henvist til å dekke vesentlige deler av
lånebehovet til kraftutbygging på det utenlandske
lånemarked. Kommunens og selskapenes størrelse og
hvorvidt de er kjent på det utenlandske lånemarked
har i stor grad vært avgjørende for eventuell henvis-
ning til opplåning utenlands.

Dersom lånerammen for innenlandsk opplåning i
de nærmeste år ikke blir øket vesentlig, blir det i
perioden 1972-75 fortsatt behov for relativt store
beløp i lån fra utlandet. På grunn av det høyere
rentenivå utenlands, vil den økonomiske belastning
for elektrisitetssektoren bli stor i de kommende år.

I 1971 tok Norges Kommunalbank opp to lån i
utlandet, det første på 15 mill. EUA (European Unit
of Account). Pr. 15. mars 1971 var kursen for EUA
7,1365 og nettoprovenyet 107,13 mill, kroner ble
fordelt på følgende kraftverk:

Sira-Kvina Kraftselskap med andel 70/115 tilsv. ca.
65,2 mill. kroner.

Bergenshalvøens kommunale Kraftselskap med andel
25/115 tilsvarer ca. 23,3 mill. kroner.

Hafslund A/S med andel 10/115 tilsvarer ca. 9,3 mill.
kroner.

Tafjord Kraftselskap med andel 10/115 tilsvarer ca.
9,3 mill. kroner.
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Lån nr. 2 på 45 mill. Sv.frc. til 7V4 °/o rente med
et netto proveny på ca. 75,5 mill, kroner ble fordelt
på:

Akershus Elektrisitetsverk med 7,5 mill. kroner
Buskerud Kraftverker 	 » 10,0




Nord-Trøndelag Elektrisitets-
verk 	 » 6,0 »

Skiensfjordens komm. Kraft-
selskap 	 » 15,0 »

Oppland fylke 	




12,0 »

Sør-Trøndelag og Møre og




Romsdal fylker 	 » 15,0 »

Elverum Elektrisitetsverk » 10,0 »

Dessuten er tatt opp lån i utlandet i 1971 av Oslo
Lysverker, Sira-Kvina Kraftselskap, Lyse Kraftverk
og I/S Finndøla Kraftverk på tilsammen 225 mill.
kroner.

Av utenlandslån er tatt hjem i 1971 ca. 420 mill.
kroner. Fordelingen er vist i etterfølgende tabell.

Trans formatorstasjon.

Hovedstyrets befaring i Hemsedal. (6. juni 1971.)

Innenlandske obligasjonslån
Emisjonsrammen for obligasjonslån ble for 1971

satt til 1950 mill. kroner. Av dette ble rammen for
lån til elektrisitetsforsyningen satt til 226 mill. kro-
ner. Emisjonene beløp seg til 229 mill, kroner, for-
delt på følgende kraftanlegg:

1971: Savalen, Rendalen 	
Ylja 	
Sundsbarm 	
Fjone(konvertering). . .
Skjefstadfoss 	
Lærdal 	
Evanger 	
Åskåra II 	
Driva 	
Sjona 	
Dividalen 	
Adamselv 	

65 mill. kroner
15 »»
23»
15»
10»
10»
10»
10»
30»
15»
15»
11»

229 mill. kroner

Kraftverkslånene gis til 6'/20/o rente, kurs 98—
100 0/0 med avdragstider 17 - 20 år (3 + 14/3 + 17).
En del av lånene gis med faste avdrag, men det gis
også annuitetslån.

Da det for 1972 og de nærmest følgende år ikke
synes realistisk å regne med tilstrekkelige kvoter for
lån til elektrisitetsforsyningen på det innenlandske
obligasjonsmarked, er det i prioritetsoppstillingen tatt
hensyn til dette og den vesentligste del av lånebe-
hovene er derfor fortsatt forutsatt tatt opp utenlands,
således i 1972 — 390 mill. kroner av et samlet låne-
behov på ca. 660 mill, kroner, og i 1973 — 295 mill.
kroner av et samlet lånebehov på ca. 541 mill. kroner.

Ved behandlingen av elektrisitetssektorens ramme
-for 1972 er det fra NVE's side regnet med et mini-
mumsbehov for innenlandske obligasjonslån på 270
mill. kroner. I beløpet er inkludert 40 mill, kroner
til kraftanlegg, som var forutsatt dekket ved lån i
NKB. Kommunalbankens låneramme er imidlertid
fastsatt til 100 mill, kroner, mens behovet for lån til
kraftutbygging utgjør ca. 111 mill. kroner og lån tiI
ledningsnett som burde innvilges utgjør 70-80 mill.
kroner. Hertil kommer lånebehov som vil melde seg
i løpet av året. Det vil derfor være nødvendig å
henvise en del av lånebehovet for kraftutbygging til
det innenlandske obligasjonsmarked for å kunne
dekke en del av lånebehovet til ledningsanlegg.
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Lån i Norges Kommunalbank
Kommunalbankens utlånsramme for tiltak innen

elektrisitetsforsyningssektoren var for 1971 først fast-
satt til 190 mill. kroner. Som følge av regjeringens
prisdempende tiltak ble det imidlertid forordnet en
reduksjon på 10 0/0 hvorved utlånskvoten ble be-
grenset til 81 mill. kroner.

Kraftlagene har etter hvert fått stadig større van-
skeligheter med å løse sine finansieringsproblemer.
Kommunalbankens kvoter har vært knappe sett på
bakgrunn av de seneste års lånebehov. Dertil kommer
at andre finansieringsinstitusjoner som tidligere har
kunnet bidra med lån, nå har måttet engasjere seg
sterkere på andre felter slik at elektrisitetssektoren
er blitt mindre tilgodesett. Egenfinansieringen har
også vært hemmet ved prisstoppforordninger siden
1969.

Nødvendige kraftproduksjonsanlegg har i første
rekke måttet sikres tilstrekkelige finansieringsmidler,
og de knappe utlånskvoter har derfor i særlig grad
hatt innvirkning på nettutbyggingen. I 1971 har for-
holdene i så måte vært særlig ugunstige. Som det
fremgår av nedenstående oppgaver, måtte den del
av utlånskvoten som kunne disponeres for lednings-
nett begrenses tiI 16,1 mill, kroner, mens det tilsvar-
ende registrerte behov var ca. 70 mill, kroner, dvs.
at ledningssektoren fikk en dekningsgrad på kun
23 0/0. Dette har ført til forskyvning i tidsplanene
for viktige arbeider, deriblant også anlegg som gjel-
der Iraftforsyning til nye byggefelter. Da finansi-
eringsmidler vanskelig kan skaffes fra annet hold,
skjer det en stadig akkumulering av lånebehovene.

Det registrerte lånebehov var i 1971:

Kraftverk 	 ca. 89 mill. kroner
Ledningsnett   » 70 »

Tilsammen » 159 mill. kroner

Kommunalbankens utlånskvote på 81 mill, kroner
er av banken — i samråd med NVE — fordelt slik:

Kraftverk (10 anlegg) 	 64,9 mill. kroner
Ledningsnett (32 anlegg) 	 16,1 »

Tilsammen 81,0 mill. kroner

Løpetiden for kraftverkslån er ca. 20 år, med unn-
tak for Adamselv Kraftverk (Finnmark) hvor den er
30 år. For ledningsnett varierer løpetiden mellom
15 og 20 år. Rentesatsen er for tiden 6 °/o p. a.

Blant de større låntakere i 1971 kan nevnes

Til kraftverksutbygging:
Aust-Agder Kraftverk (Jørundland Kraftverk)
Driva Kraftanlegg
Finnmark fylke (Adamsely kraftverk)
Nord-Troms Kraftlag A/S (Kildalen Kraftverk, 2.

byggetrinn)
Nord-Trøndelag e.verk (Bogna Kraftverk og As-

mulfoss Kraftverk)
A/L Nord-Østerdal Kraftlag (Einunna Kraftverk)
Sogn og Fjordane fylke (Askåra I og II)
Troms fylke (Guolasjokka Kraftverk).

Til ledningsnett:
Hedmark fylke, Midtre Ryfylke El.lag, Ålesund

kommune.

Guolasjåklea kraftverle.
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5.72 Avgift til garantifond

Avgiften for året 1970 til Det spesielle garanti-
fond for lån i Norges kommunalbank, kom opp i et
beløp på ca. kr. 1 786 285 som av kraftverkene er
betalt direkte til Norges Kommunalbank. Fondets
udisponerte egenkapital var pr. 31. desember 1971
på ca. 42,21 mill. kroner.

5.73 Elektrisitetsverkenes budsjetter,
regnskaper og årsmeldinger

Arbeidet med elektronisk databehandling av elek-
trisitetsverkenes regnskaper har fortsatt. For regn-
skapsåret 1970 vil en få noen færre regnskaper enn
tidligere år. Dette skyldes bl. a. at en del verk har
gått inn i andre verk ved sammenslutninger.

Det er nå 3 årganger av regnskaper som inngår
i systemet. Dette gir mulighet for å få statistikker
for flere år, både når det gjelder det enkelte verk,
og grupper av verk.

De kommunale regnskapsforskrifter blir lagt om
fra 1. januar 1972. Dette innebærer at vi bare får
en årsgang til med regnskaper etter det gamle system.
De nye regnskapsforskrifter er så forskjellig fra de
gjeldende at det utarbeidede EDB-program for regn-
skapsanalyser må endres.

5.74 Strømtariffer

Tariffarbeidet har de par siste år vært vesentlig
preget av prisstopp. Ved kg1. res. av 26. september
1969 ble det v edtatt midlertidig forbud mot forhøy-
else av priser for elektrisk energi. Forbudet fikk til-
bakevirkende kraft fra 1. august 1969. Denne pris-
stopp ble opphevet 1. oktober 1970.

Den 8. desember 1970 ble det varslet ny prisstopp
som skulle gjøres gjeldende fra 20. november s. å.
Dette var en generell prisstopp som skulle gjelde
alle varer og tjenester. Etter å ha hatt den spesielle
prisstopp i vel ett år, var det mange elektrisitetsverk
som ville endre sine tariffer fra 1. januar 1971, men
ved innføringen av den generelle prisstopp ble det
ikke anledning til dette.

Det ble i Elektrisitetsdirektoratet behandlet 58
søknader og dispensasjon fra prisstoppen, men disse
er av Pris- og lønnsdepartementet bare unntaksvis
innvilget.

Elektrisitetsavgiften 0,2 øre/kWh, som var pålagt
all produksjon av elektrisk kraft, ble tatt bort 1.
januar 1971, og erstattet med en avgift på forbruk
av elektrisitet med 0,4 øre/kWh. Leveranser til jord-
bruk og husholdning er unntatt fra denne avgift.
Elektrisitetsverk som hadde elektrisitetsavgiften in-
kludert i tariffene, kunne bruke de samme priser også
etter at avgiften til husholdninger og jordbruk falt
bort. En del elektrisitetsverk benyttet seg av dette,
for på den måte å øke inntekten noe.

Fra 1. mai 1971 ble det innrømmet en del unntak
fra prisstoppen. Elektrisitetsverkene fikk adgang til
å øke prisene, dog slik at ingen abonnent fikk. høyere
prisstigning enn 10 0/0. Til tross for dette sto mange
verk i en vanskelig økonomisk stilling, og de måtte
øke prisene ytterligere da prisstoppen ble opphevet.

Tilsammen har direktoratet hatt 60 ordinære tariff-
saker til behandling.

Svært mange elektrisitetsverk har nå lagt om sine
tariffer, slik at de følger de retningslinjer som er
trukket opp av Elektrisitetsdirektoratet. Det er imid-
lertid ennå noen som bruker foreldede og lite kost-
nadsriktige tariffer.

Norske Elektrisitetsverkers Forenings tariffkomite,
der NVE har en observatør, vil komme med forslag
til ny norm for husholdningstariffer våren 1972. Når
arbeidet med husholdningstariffene er ferdig, vil en
umiddelbart gå i gang med industritariffer. En tør
håpe at det forslag komiteen kommer fram til, vil
gi grunnlaget for ensartede tariffer for hele landet.

På grunn av prisstoppen har prisene på elektrisk
kraft steget lite de senere år.

Prisene for husholdningsstrøm har i årene 1968,
1969 og 1970 ligget på henholdsvis 6,04, 6,32 og 6,31
øre/kWh i gjennomsnitt for hele landet. Gjennom-
snittprisen for 1971 vil trolig ligge 5-6 o/o høyere
enn i 1970. Når det gjelder prisnivået for 1972 er
det vanskelig å si noe eksakt, men elektrisitetsverk
som har fått godkjent prisendring fra 1. januar 1972
har stort sett regnet med øking på 10-15 0/0. Det
er grunn til å tro at verk som senere i året øker sine
priser, også får en slik øking.

For å gi et bilde av kraftprisnivået i de forskjellige
deler av landet er det i det etterfølgende gitt en tabel-
larisk oversikt over gjennomsnittlige priser for salg
til husholdninger i de enkelte fylker for 1970. Av
tabellen ses at ingen landsdeler lenger skiller seg ut
ved særlig høye eller lave priser.

Resulterende kraftpriser ved salg til husholdning
i 1970




øre/kWh øre/kWh
Fylke eks. mer- inkl, mer-




verdiavgift verdiavgift

Østfold 	 8,01 9,16
Akershus 	




Oslo 6,05 7,20

Hedmark 	 7,40 8,55
Oppland 	 6,27 7,42
Buskerud 6,67 7,82
Vestfold 	 6,68 7,83
Telemark 	 5,03 6,18
Aust-Agder 	 6,54 7,69
Vest-Agder 5,23 6,38
Rogaland 	 5,96 7,11
Hordaland 	




Bergen 	 }'5,65
6,80

Sogn og Fjordane 5,69 6,84
Møre og Romsdal 6,65 7,80
Sør-Trøndelag . 	 6,70 7,85
Nord-Trøndelag 	 7,98 9,13
Nordland 	 6,36 6,36 har ikke
Troms 	 6,33 6,33 merverdi-
Finnmark 	 7,74 7,74 avgift

Kilde: Statistisk Sentralbyrå.

5.75 Merverdiavgift på elektrisk kraft

Etter forslag fra NVE og vedtak av Finansdeparte-
mentet blir utjevningsprisen for elektrisk kraft ufor-
andret 5,75 øre/kWh også for kommende år. Direk-
toratet har i 86 tilfeller foretatt omberegning av den
særskilte avgiftssats for verker som har endret sine
kraftpriser.
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SB 392 1730

S 1085 1814

Direktoratet for
statskraftverkene
Kraftverksdirektør

Sig. Aalefjær

'

SD 549 74 SS 20 SK 46

Bygningsavd.
Bygningssjef
P. T. Smith

(kst.)

T''SBP I 37

-

Planktr.
Over-
ingeniørene
K. Y. Nilsen ,
P. Storebø
Y. Mæhlum

Singsaas
A. Borchgre-
vink

SBA 13 I 
Anleggsktr.
Overingeniør
T. Vinje (kst.)

Elektroavd.
Elektrosjef
0. Hauge

SEA 19

Apparat-
anlegg, ktr.
Overingeniør
S. Vikanes

SEK 5

Kontroll-
anlegg, ktr.
Overingeniør
A. T. Haugen

SEG 2

Generatorktr.
Overingeniør
A. Brugaard

Driftsavd.
Driftssjef
T. Voldhaug

Driftsktr.,
stasjoner
Overing. T.
Haugli Nielsen

Driftsktr.,
fjernledninger:
OveringenlørH.Hedemark

Salgsavd.
Sjefingeniør
R. Strømme

Kraftktr.
Overingeniør
H. Bleken

Sekretariat
Kontorsjef
T. Mengshoel

SKA 28 I

Kont.adm.,
int.pers., inf.
F. E. Andresen

SKB 2

• Budsj. — Div.
økonomi
B. Nilsen

SKS I 3 I 
Skatter,
erstatninger
F. Storaker

Innkjøpsktr.
Innkjøpssjef

SIB I 3 I 

Bestillings-
seksjon
K. Breiby

SIK 9

Kontroll-
seksjon
0. A. Schjetne

SIM I 4 I
Material-
forvaltning
H. Gundersen

Rasjonalis.ktr.
Overingeniør
J. Sørensen

SRA 7

Anleggs-
seksjon
R. Thomessen

SRD 2

Driftsseksjon
0. Helledal

SRK 2 I

Merkantil
seksjon
P. Langkås

SDR 9 I SSV 8 I

Relekontoret Vannhus-
Overingeniør holdningsktr.
J. Svoen Overingeniør

H. Faanes

SDF 5 i SSS 2

Salgsktr.
Overingeniør
K. Nilsen

22 , 6 113 13

SBM 8

Maskinktr.
Overingeniør

Resell

SBF 30

Fjern-
ledningsktr.
Overingeniør
R. Johnsen

SET 2 I

Trafoktr.
Overingeniør
K. Schøyen

SEU 6 I

Utviklingsktr.
Overingeniør

K. Olsen

SDT I 14 I

Telekontoret
Overingeniør
A. Gohn

1

Sivilforsvars-
leder
S. Foyn

SSU I 3 I 

Utrednings-
ktr.
A. Aurlien

SKH 12

Hustrykkeri
A. I. Berg

SIT 1 10 I 8

Transport
A. Vogt

SR-grupper 6
SR—Grytten-

anlegget 1
SR—Skjo-

men-anleg-
gene 3

SR—Folge-
fonn-anleg-
gene 2

38 10 47 1 128/2 1 9/4 108 I 9 I 74 110 I 34 I 7

Tokke-
verkene
Driftsbest.
D. Tvedt

Nore-
verkene
Driftsbest.
0. Ueland

Aura- 7'5,Rana-verken Glomfjord
verkene '':Driftsbest. kraftverk
Driftsbest. ' A. Ervik Driftsbest.
S. Ranes E. Walseth

Innset-
verkene
Driftsbest.
F. Thingstad

Vestlands-
verkene
Driftsbest.
V. Bern

Østlands-
over-
føringene

179

Tokke- Folgefonn- :Vik- •- Grytten- Rana-
anleggene .. anleggene )",„anleggene :anlegget anleggene , anleggene

Anleggsleder ' Anleggsleder4Anleggsleder Anleggsleder Anleggsleder: Anleggsleder‹.;.

H. Holen : H. Døhlen G. Moen ,:. T. Høgestøl P. Simonsen '... Kummene'e

28 117 I 72 I 509 52 345 -

Skjomen- Fjern-
lednings-
anlegg



6. STATSKRAFTVERKENE

6.1

6.11 Personale, sysselsetting og time-

fortjeneste

Ved NVE's sentraladministrasjon var pr. 31. de-
sember 1971 265 (255) faste og midlertidige tjeneste-
menn under Direktoratet for Statskraftverkene. Ved
M/S «Elektron» var det ansatt 10 offiserer og mann-
skap og ved tungtransport ellers 5 arbeidere.

4. kvartal 1971 var det ved anlegg tilsammen
2039 (1930) funksjonærer og arbeidere, og ved driften
var tallet 579 (585).

Den gjennomsnittlige timefortjeneste for arbeidere
ved anlegg var i 1971 kr. 23,03 (kr. 19,71), dvs, en
stigning på 16,8 O/o. Akkordtimer utgjorde 92,9 °/o
(91,2 olo) av den totale arbeidstid. Tallene i parentes
gjelder 1970.

6.14 Vernearbeidet

Kraftanleggene hadde 144 skader hvorav 1 døds-
ulykke. Overføringsanleggene hadde 32 skader til-
sammen. De fleste skader skjedde på følgende ar-
beidsoperasjoner :

	

Kraft- Overførings-
anleggene anleggene

Boring   24 °/o
Manuell håndtering   22 °/0 28 °/o
Transport  19 °/o
Reparasjoner   7 °/o
Montering   6 °/o 28 °/o
Heiser, spill 13 °/o

De viktigste årsakene til skadene fordelte seg på
følgende måte:




Kraft-
anIeggene

Overførings-



anleggene
Slag, klem 	 38 0/0 38 0/0
Falle,snuble 	 22 0/o 38 0/o
Fallende gjenstand 	 18 0/0




Skjære,kutte 	 7,5 0/0 9 °/o

løpet av året har verneutvalgene ved sine be-
faringer og møter tatt opp vernespørsmål fra mange
forskjellige felter. Nytt utstyr og metode for maste-

E ••• •••••••• iink~erII •• •••••••••••• rb,dere•••••••••••••i •11111 ••••••••••01111•
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Sysselsetting.

unklionarrer

rbeidere

montasje er utprøvet og delvis innført. En fysio-
logisk undersøkelse av mastemontører er utført og
vil bli fortsatt. Det er innført forbedringer av skin-
negående materiell, og det har vært arbeidet med
eliminering av flere større faremomenter. Bl. a. synes
det som om propanbruk i tunneler kan sløyfes med
det første.

Det gode samarbeid med Arbeidstilsynet og private
entreprenører har fortsatt, og flere instrukser er ut-
arbeidet i fellesskap.

Innstillingen til vernearbeidet har vært positiv.
Grunnkurs i vernearbeid har vært holdt av Vern og
Velferd på flere anlegg, og anleggene har hatt mange
deltake're i distriktskonferanser ledet av Vern og
Velferd.
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6.15 Budsjettene

Driftsresultatet for 1971 viste et underskudd på
70,8 mill, kroner, brutto inntekter 396,2 mill. kroner.
I 1971 ble investert i nye anlegg 424,7 mill. kroner.

Budsjettet for 1972 ble vedtatt av Stortinget 23.
november 1971 med brutto driftsinntekter 506,6 mill.
kroner, driftsutgifter 205,4 milI, kroner, avskriv-
ninger 131,2 mill. kroner og renter 176,3 mill, kroner,
dvs, et budsjettert underskudd på 6,3 mill. kroner.

Under investeringspostene ble det for 1972 bevilget
425,0 mill. kroner.

Stortinget samtykket 15. juni 1971 i statsregulering
i Tyssovassdraget. Av nye overføringsanlegg som er
vedtatt kan nevnes Hasle—Halden-overføringene,
Follo-overføringene, Grytten—Moa-overføringene og
Straumsmo—Bardufoss-overføringene. TiI kabelfor-
bindelse mellom Norge og Danmark ble bevilget 20
mill. kroner.

6.16 Skatter

Rettssaken om Sunndal kommunes adgang til å inn-
føre eiendomsskatt etter byskattelovens regler for de
deler av Aura kraftverk som ligger utenfor Sunn-
dalsøras tettbebyggelse ble i 1971 behandlet i Høyeste-
rett. Som i de tidligere rettsinstanser gikk dommen
i Statskraftverkenes favør, hvilket vil innebære skat-
ebesparelser av beydelig omfang særlig i betraktning
av at dommen må forventes å ha virkninger også for
tilsvarende forhold i andre kommuner.

De samlede formues-, inntekts- og eiendomsskatter
utgjorde 38 mill, kroner, hvilket svarer til 0,23 øre
pr. produsert kWh. Skatteøkingen skyldes foruten
nye drifttakelser vesentlig at formuesskatten ble for-
høyet fra 4 til 10 promille.

I 1972 vil skatten på grunn av nevnte forhøyelse
stige ytterligere.

Folk fra R-gruppen foretar ventilasjonsmålinger.

6.18 Rasjonalisering

Anleggsrasjonalisering

Anleggsteknisk rasjonalisering har som i tidligere
år fortsatt innenfor alle anleggsdriftens områder, men
nedtrappingen av virksomheten ved Aura-, Rana- og
Tokke-anleggene samt etablering av nye rasjonalise-
ringsgrupper ved nyanleggene Skjomen, Grytten og
Folgefonn, har medført store omplasseringer og ny-
ansettelser innen rasjonaliseringsvirksomheten. Denne
del av virksomheten er derfor inne i en innkjørings-
og opplæringsfase. Innsamling og systematisering av
driftsresultatene ved anleggene er stadig en meget
aktuell oppgave både for at anleggsledelsen skal
kunne justere sine opplegg i tide og til at planlegging
av nye utbygginger skal kunne utføres på grunnlag
av helt ferske erfaringsresultater. Det gjelder opp-
ga ver som utarbeidelse av etterkalkyle, kostnads-
rapporter, deltakelse i budsjettarbeid m. v. Enkelte
sider av dette arbeidet ligger etter, men antas å kunne
komme mer å jour etter hvert som de nye rasjonali-
seringsgruppene får øvelse. Lederrekruttering innen
anleggsdriften er et nytt felt en har søkt å komme
i gang med ved at det ansettes spesielle «rekruttinge-
niører» som den første tid tjenestegjør ved rasjonali-
seringsgruppene ved anlegg. Tanken er at disse inge-
niører skal få del i den brede erfaring som tjeneste
ved «R-gruppene» gir, før de settes inn som ledere
i anleggsdriften. Endelig skal nevnes at samarbeidet
med Institutt for anleggsdrift ved NTH stadig fort-
setter og ventelig gir gode impulser til begge parter.

Driftsrasjonaliserin,g
er ført videre. Opplegg for systematisk vedlikehold
er innført ved flere kraftverk såvel NVE's egne som
ved verker hvor NVE er medeier. Men en har også
tatt opp arbeidet på helt nye områder, i første rekke
metodestudier av de store vedlikeholdsrutinene. Nytt
vedlikeholdsopplegg for fjernledningene i Østlands-
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.Eleletron» i virksomhet.

området er under arbeid. Datainnsamling vedrørende
luker og reservedeler fortsetter.

Administrativ og merkantil rasjonalisering

har omfattet mange sider av Statskraftverkenes virk-
somhet :

Innenfor området administrativ databehandling
med tilhørende systemarbeid er situasjonen konsoli-
dert når det gjelder eksisterende regnskaps- og infor-
masjonssystemer. Det er nedsatt en egen styrings-
komité for dette viktige arbeidet. Videre er det gitt
assistanse ved utarbeidelse av nytt kontoplanopplegg
for driften. Et viktig nytt oppdrag er videre i sam-
arbeid med varmekraftgruppen å utarbeide en konto-
plan for bygging og senere drift av det første kjerne-
kraftverk.

Organisasjonsundersøleelse

Rasjonaliseringskontoret har hatt i oppdrag å vur-
dere direktoratets organisasjonsform og avsluttet opp-
draget i løpet av året. Forslaget som i hovedsak går
ut på å opprette to nye avdelinger, en kjernekraft-
og en merkantil/administrativ avdeling er under
vurdering i Statskraftverkene.

Langtidsplanlegging

Arbeidet med en langtidsplan for statens engasje-
ment i kraftutbyggingen har med enkelte avbrudd
fortsatt, men etter prinsipper som er i samsvar med
moderne metoder og prosedyrer for slik planlegging.

6.19 Innkjøp og transport

1971 kan karakteriseres som et år med noe over
middels innkjøpsvirksomhet. Dette skyldes bl. a. at
Folgefonn-, Skjomen- og Grytten-anleggene har ligget
på et relativt høyt aktivitetsnivå. Tabellen viser imid-
lertid at verdien (i kroner) av innkjøpene sammen-
liknet med fjoråret er sunket betraktelig. Dette 


henger til dels sammen med at flere større anleggs-
maskinanskaffelser — med relativt høye enhetspriser
— ble unnagjort i 1970 for de igangværende (ny-
startede) anlegg. Videre gjør bl. a. Tokke-anleggenes
avslutning seg gjeldende og likeledes reduksjonen ved
Rana- og Vik-anleggene. Avviklingen på de sist
nevnte anlegg har ført til en øking i salgsforretningene
i forhold til fjoråret.

Sentrale innkjøp (utenom permanentutstyr):
Tokke-anleggene 	 kr.




100000
Folgefonn-anleggene 	 » 3 450 000
Vik-anleggene 	 »




10 000
Rana-anleggene 	




100000
Grytten-anlegget 	 » 4 000.000
Skjomen-anleggene 	 » 5 500 000
Eidfjord-anleggene 	 »




25 000
Overføringsanleggene 	 » 1 100 000
Kraftverkene etc. 	 » 1 100 000
Transportseksjonen (fraktoppdrag) 	 » 1 800 000
Diverse 	 » 1 715 000

Tilsammen 	 kr. 18 900 000
mot 29,8 mill, kroner i 1970.

Salg av maskiner og materiell sentralt beløp seg
til 3,2 mill, kroner mot 2,8 mill, kroner i 1970.

Kontrollseksjonen har i år behandlet ca. 23 000
innkommende fakturaer til et samlet beløp av ca.
234 mill, kroner, herav utgjør permanentutstyr ca.
128 mill, kroner, og utgående fakturaer for ca. 4,5
mill. kroner.

Den reisende kontrollvirksomhet er intensivert og
en rekke stedlige materiellettersyn er foretatt ute i
distriktene.

På transportsektoren har oppdragsmassen økt med
ca. 35 0/0 i forhold til i fjor. M/S «Elektron» og det
øvrige transportmateriell har også i år vært fullbe-
skjeftiget, og det er i alt utført ca. 100 større spesial-
oppdrag.
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6.21 Hydrologiske forhold

Nedbør og temperaturforhold

Januar og februar ble milde måneder over hele
landet, og mars kjølig. I disse tre månedene ble det
nedbør litt over det normale i hele Sør-Norge, og
langt over det normale for Nord-Norge.

I perioden april, mai og juni var det omtrent nor-
male temperaturforhold over hele landet, men mot
slutten av perioden ble det mildere i Nord-Norge og
kjøligere sør i landet. April gav lite nedbør og mai
litt over normalt for hele landet. I juni fikk Trønde-
lag nedbør over det normale, mens det ble lite nedbør
i resten av landet.

Månedene juli, august og september var kalde.
Nedbørforholdene varierte svært i de forskjellige
områder. September gav spesielt mye nedbør i Trøn-
delag, ca. 150 0/0 av normalt.

Oktober, november og desember gav vekslende
temperatur, kjølig midt i perioden og mildt mot
slutten av året. Det kom en serie med lavtrykk inn
fra sør-vest i denne periode og gav store nedbørs-
mengder langs hele vestkysten, men Østlandet og Sør-
landet ble liggende i skyggen og fikk lite nedbør.

I oktober fikk Finnmark 200-240 0/o av normalt,
i november Trøndelag 200-300 0/0, og bl. a. Høyan-
ger i Sogn 100 mm på et døgn. Regnværsperioden
fortsatte i desember, og Vestlandet fikk 200-300 0/0
av normal t.
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oder så store at en del av vannet gikk tapt. Ved årets
slutt var magasinfyllingen (ekskl. Innset) 11 550 GWh
tilsvarende 73 0/0. Innset-verkene hadde 69 0/o fylling.

Snømålinger ble foretatt i alle nedslagsfelt våren
1971, og ved avsmeltingens begynnelse var snømaga-
sinene for de største kraftverkene i O/o av normalt:

Tokke 	 110
Nore 	 105

Mår 	 100
Tonstad 	 100
Røldal/Suldal 	 120
Aura 	 110
Rana 	 85
Røssåga 	 80

ND Innset 	 95

TILSIG TIL NVE's HOVEDMAGASINER

Normalt tilsig
Tilsig 1970

Magasinforhold 1971
Ved årsskiftet 1970/71 var snømagasinet omtrent

normalt for hele landet, og magasinfylling for Stats-
kraftverkene totalt (ekskl. Innset) 6900 GWh tilsvar-
ende 45  0/o.  Snøsmeltingen gav god oppfylling, og
sammen med store nedbørsmengder på høsten og for-
vinteren fikk en fulle magasiner på Vestlandet, i
Trøndelag og Rana-området. Tilsigene var i peri-

100

I tillegg til vanlige konvensjonelle snømålinger ble
det etablert snømåling etter den nye gammastrålings-
metoden i samarbeid med Glommen og Laagen
Brukseierforening, Oslo Lysverker og den Internasjo-
nale Hydrologiske Dekade (IHD) i feltene Bygdin,
Hemsil, Filefjell og Nore.

Høsten 1971 ble dette samarbeidet utvidet til også
å  gjelde Norsk Hydro gjennom Øst-Telemarkens
Brugseierforening i Møsvannsfeltet og nedslagsfeltene
for Mår kraftverk og Tokke-verkene. For alle disse
felt vil det bli foretatt snøtaksering fra helikopter
våren 1972.

100

90

80

Magasinfylling lor

Innsetverkene i 7.
i 1970 og 1971

90Magasinfylling for
Rana verkene i

i 1970 og 1971
80

70 70

60 60

50 50

1970

40 40

30 30

20 20

10  10

Jan. Febe Mars Aprit Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov. Des.
o jan

19

Febr. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.

100 100

90

80

Magasinfylling for Sik, Aura,

TrotIheirn og Namsen-verkene

i 1. i 1970 og 1971

90 Magasinfylling for kraftverkene

Nore,Mår, Tokke. Mdrkfoss.

Tonstad og RdIdal-Suldal i

1970 og 1971 i av maksimatt

19

70 70
1970

6 60

50

40 40

30 30

2 20

10 10

° Jan. Febr Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
o jan.

Febr Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
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6.22  NVE's produksjon 1 MWh

Production of electricity in MWh
by The State Power System

Referert generator
(Reffered generator busbars)




1971




1970

1. Innset 	




244 849,0




342 923,0
2. Straumsmo 	




446 998,0




534 412,0
3. Glomfjord (25 perioder)




842 915,0




862 419,0
4. Reinforsen 	




20 382,0




6 067,7
5. Nedre Røssåga 	 1 386 389,0 1 254 505,0
6. Øvre Røssåga 	




658 118,0




573 369,0
7. Langvatn 	




362 057,0




318 901,0
8. Rana 	




556 795,0 1 401 989,0
9. Linnvasselv 	




49 407,2




39 251,9
10. Tunnsjødal, Tunnsjø,






Røyrvikfoss (NVE's del)




640 047,3




398 606,9
11. Svorka 	




69 607,3




40 197,1
12. Trollheim 	 1 006 840,0




453 964,0
13. Gråsjø 	




90 099,0




29 182,0
14. Aura 	 1 322 730,0 1 441 017,0
15. Osbu 	




56 034,0




73 833,0
16. Vikfalli(NVE's del). .




525 903,9




283 310,4
17. Røldal-Suldal (NVE's







del) 	 1 279 245,9 1 080 234,7
18. Sira-Kvina (NVE's del) . 1 363 324,5




889 656,5
19. Nore I 	 1 088 061,0




855 003,0
20. Nore II 	




316 202,0




252 841,0
21. Mår 	




702 745,5




782 543,7
22. Solbergfoss (NVE's del) .




241 536,3




250 890,6
23. Hakavik (16 2/3 perioder)




20 119,3




14 023,0
24. Tokke 	 1 684 514,6 1 763 422,0
25. Vinje 	




763 466,0




813 183,0
26. Songa 	




426 178,9




365 013,9
27. Haukeli 	




33 312,7




30 620,4
28. Byrte 	




114 162,0




118 763,0
29. Lio 	




224 776,0




235 284,0

Sum1) 	 16 536 816,4 15 505 426,8

1) I 1971 ble 529 024,4 MWh stilt til disposisjon for
samkjøringsorganisasjonene som lagring i NVE's maga-
siner. I 1970 var tilsvarende tall 206 042,3 MWh.
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6.23  NVE's kraftomsetning

Den samlede produksjon var i 1971 6,6  0/o høyere
enn i året før. Arene 1969 og 1970 gav imidlertid
begge produksjonstall lavere enn i 1968. Stigningen
fra 1968 til 1971 var knapt 1 °/o.

NVE's kraftomsetning i 1971 1 GWh

Energy turnover in 1971

1. Totalproduksjon målt gen.-

19711970




klemmer 	 16 536,815 505,4
2. Fra Samkjøringen1)(kjøp




og lagring) 	 2 460,4 907,6

3. Fra Sverige2) (kjøp, lagring




m. v.)




324,2 851,5
4.Div. kjøppåfaste kon-




trakter m v. 	 1 161,5 572,5




Div utveksling med andre





verker(netto)3) 	




223,2 13,2

Sum 	 20 706,117 850,2

Denne energi er solgt og anvendt på følgende måte:




Industriabonnenter inkl.





Tinfos 	 9 624,28 997,9

 Alm. forsyning inkl. NSB 6 099,46 457,1

 Til Samkjøringen (salg og





tilbakelevert lagring).. . .




289,7 425,4
4 Til Sverige2)(salg og til-





bakelevert lagring m. v.) . 3 338,61 091,7
5. Kjelkraft4) 	




466,2 7,6
6. Til egen anleggsdrift 	




74,4 47,0
7. Tap og egetforbruk (drifts-





kraft)




813,6 823,5

Sum 	 20 706,117 850,2

I 1971 også inkl. kraftkjøp for levering til kjeler og
til Sverige.
I 1970 bare NVE's del, i 1971 samlet utveksling.
I 1971 inkl. 574 GWh fra Trondheim elektrisitetsverk
for eksport.
I 1970 bare NVE's direktleveranser.

Produksjonen var for øvrig ca. 93 °/o av sum be-
regnet bestemmende års produksjon for NVE's anlegg
og eierandeler i felleseide anlegg. Energiinnholdet i
NVE's magasin var dog ca. 5000 GWh høyere ved
årets utgang enn ved begynnelsen.

Kraftomsetningen har steget med ca. 8 0/o fra året
før. Det er da korrigert for endret postering av kraft-
eksporten i 1971.

Innenlands omsetning inkl, tap og egetforbruk
eksklusive levering til kjeler steg med knapt 1 0/0 i
forhold til 1970. Stigningen i omsetningen skyldes
således i det vesentligste økt eksport av tilfeldig kraft
til Sverige og levering til elektrokjeler.

Uttaket av ikke-betalingspliktig årskraft var ca.
75 0/o av fulle forpliktelser, i alt ca. 670 GWh kontra-
hert kraft ble således ikke tatt ut.

Industriforbruket var ca. 7  0/o høyere enn i 1970,
noe som i de vesentligste skyldes oppstartingen av
Lista Aluminiumsverk i januar 1971. En rekke be-
drifter tok ut mindre kraft enn det garanterte kvan-
tum.

Leveringene til elektrokjeler ble på Østlandet tatt
opp i begynnelsen av februar og pågikk ut august.

56



	  • 11•=11010/Mliell ffig«.1.1.11111•1P1111

NVE'S KRAFTOMSETNING 1971

NVE's ENERGY TURNOVER IN 1971

NVE's kraftsalg og tilbakelev. av fremmed lagring.

	

3,9% Overfør. tap og eget forbruk

	

2,3% Til elektrokjølevanri

16,1% Til Sverige

Til Samkjøringen

Egen anleggskraft
1,4%

0,3%

46,5% Industrikontraktavtakere

Tilført NVE fra egne og fremmede kraftkilder.
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22000

— 20000

Fra Samkjøringsorganene xn.v.




og innkjøp av kontr. kraft
18,6%

—18000
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—16000
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Salten 4,1%





—14000

Helgeland 14,4%
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—8000
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—6000
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—2000 —
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—

—

—

—
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Stats- og Tokkekraftavtakere,

inkl. NSB
29,5%

I desember ble kjelene lag inn på ny. I Trøndelag har
kjelene ligget inne fra slutten av mars 1971. I første
halvår var Samkjøringen underleverandør for meste-
parten av energien, mens NVE i forbindelse med
overgang til nytt prissystem for samkjøringskraft fra
5. juli dekket uttakene ved hjelp av egne ressurser og
kraftutveksling med andre.

Den tilfeldige kraftuveksling med Samkjøringen av
kraftverkene i Norge har fra 5. juli forutsetningsvis
skjedd på basis av beregnede kraftverdier og balan-
sepris i de enkelte områder. Korttids grensekostnader
skal herunder legges til grunn. Det har imidlertid
vært visse innkjøringsproblemer forbundet med det
nye prissystem og det har derfor ikke fungert fullt ut
etter sin hensikt i alle uker. NVE forutsatte bl. a. at
lagring ikke burde forekomme, men prismekanismen
var ikke smidig nok og over 200 GWh ble lagret i
NVE's magasier i 2. halvår. Kraftkjøpet gjennom
Samkjøringen ble større enn noe år tidligere i alt
1095,9 GWh eksklusive lagring og kjøp for eksport
samt kjelekraftlevering i 1. halvår. 164,4 GW11. ble
solgt gjennom Samkjøringen.

NVE's kjøp på faste kontrakter utgjorde 587,5
GWh eksklusive kjøp fra Trondheim for eksport.
Midlertidig overtakelse av eierandeler i Sira-Kvina i
hold til kontrakter med Lyse Kraftverk oog Skiens-




fjordens komm. kraftselskap kom i stand fra juni
1971. Ved utgangen av året var overtatt andel nådd
sitt maksimum med i alt 21,5 0/0, og NVE disponerte
da i alt 61,8 0/0 av Sira-Kvinas produksjonsevne.

Det var ved årets begynnelse en viss usikkerhet
med hensyn til tilgangen på ny kraft for årene frem-
over. I påvente av Stortingets behandling av den
generelle prissak var det heller ikke tatt standpunkt
til søkermassen fra den kraf krevende industri. For
øvrig forelå det søknader fra den alminnelige for-
syning på ny statskraft for de nærmeste årene som
overskred Statskraftverkenes leveringsmuligheter. Ho-
vedstyret fant derfor at en ville forholde seg noe
avventende. Av den grunn ble det tegnet nye kon-
trakter for midlertidige leveranser av statskraft fra
1. juli fram til 30. juni 1972 på i alt 157 MW -
807 GWh. I tillegg til dette kom fra samme tidspunkt
faste kontrakter (minst 5 år) på 5 MW — 30 GWh.
Tilsammen dekket disse leveranser den alminnelige
forsynings behov for ny fastkraft for driftsåret
1971-72.

Med Industridepartementets godkjenning var det
besluttet en 10 0/0 forhøyelse av kraftprisen fra 1.
januar. Iverksettelsen ble utsatt på grunn av den
midlertidig prisstopp og økingen trådte førsti kraft
1. juli.
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Kraftomsetning I MWh 1 de enkelte områder

Energy turnover in 1971 in MWh by distribution area

6.231 Østlandet-Agder
6.232 Rogaland-Hordland
6.233 Sogn-Sunnmøre
6.234 Nordmøre-Trøndelag
6.235 Helgeland

1971 1970

5 615 074,3 5 481 587,6 Sum 	 15 002 054,4 13 765 672,8

Sverige totalt over Røssåga:
Kontraktskraft til   0,0 79 562,0
Tilfeldig salg til   119 973,0 0,0
Tilfeldig kjøp fra 	 - 950,0 - 85 281,0
Lagrings- og transittkraft til 54 356,0 0,0
Lagrings- og transittkraft fra - 146 870,0 - 389 647,0
Pendlingskraft (netto)   2 626,0 111,0
Transitt fra Nea (netto) - 57 601,0 0,0
Overføringstap inkl, eget for-
bruk   748 705,7 743 096,0

Produsert

Østlandet-Agder 	
Rogaland-Hordaland 	
Sogn-Sunnmøre 	
Nordmøre-Trøndelag 	
Helgeland 	

Sum 


2 642 570,41 969 891,2

	

525 903,9283 310,4

	

3 234 764,82 476 051,9

	

2 983 741,03 554 831,7

15 002 054,4 13 765 672,8

6.236 Salten
Produsert

Glomfjord, 25 perioder

1971
MWh

842 915,0

1970
MWh

862 419,0

Levert til (+)Imottatt fra (-):

Norsk Hydro   858 321,3 827 256,5
Fra Siso Kraftverk (kontrakt) - 151 256,0 - 129 678,4
Til Salten Kraftsamband
(kontrakt)   151 256,0 128 069,9
Fra Salten Kraftsamband
(tilfeldig) 	 - 44 828,0 0,0
Fra Hydro formidlet til Meløy - 1 134,2 0,0
Til Meløy komm. Elverk,
netto   1 134,2 3 097,0
Fra Meløy komm. Elverk
(tilfeldig) 	 - 3 045,0 0,0
Div. småabonnenter ca. 400,0 400,0
Overføringstap inkl, eget for-
bruk .   32 066,7 33 274,0

Sum   842 915,0 862 419,0

Levert til (+)Imottatt fra (-):

Stats- og Tokkekraftavtakere 4 992 648,8 5 248 979,2
Industrikraftavtakere inkl.
Tinfos  8 634 662,1 8 038 843,2
NSB  255 184,8 249 231,2
Egne kjelkraftavtakere (inkl 

lev. fra Samkj. 1971)   466 173,7 7 601,5
Div. erstatnings-/kompensa-
sjonskraft   71 808,5 79 034,6
Anleggskraft   48 590,4 40 000,0
Andre kraftselskaper, kon-
traktskraft m. v  - 436 248,2 - 442 796,1

Andre kraftselskaper, lagrings-
kraft til  71 346,0 56 230,6
Andre kraftselskaper, lagrings-
kraft fra 	 - 49 366,6 - 63 433,2

Trondheim Elektrisitetsverk:
Forskudd vedr. Nea (netto) - 55 785,026 573,1
Utjevning vedr. Nea (netto) - 69 722,546 473,0
For levering til AB Svarthåls-
forsen 	 - 573 992,0 - 560 506,0

6.237  Ofoten-Lyngen
Produsert

19711970
MWhMWh

Samkjøringen :
Salg til   163 276,5 348 196,7
Kjøp fra 	 - 964 448,9 - 701 532,2
Kjøp fra (for lev. til kjeler
før 5. 7. 1971) 	 - 268 017,6 0,0
Stillet til disp. fra NVE, men
ikke kjørt (lagring) 	 - 528 153,4 - 203 349,6
TilbakeIevert lagring   116 132,1 0,0
Formidlet til Sverige (før
5. 7. 1971) 	 - 567 394,0 - 125 669,0
Formidlet fra Sverige   0,0 4 900,0

Sverige totalt over Hasle:
Kontraktskraft til   283 506,0 545 575,0
Tilfeldig salg til   1 799 724,0 127 049,0
Tilfeldig kjøp fra   0,0 - 17 411,0
Lagrings- og transittkraft til 214 077,0 558 363,0
Lagringskraft fra   0,0 - 2 025,0
Pendlingskraft (netto)   31 579,0 5 003,0

Sverige totalt over Nea og
Linnvasselv :
Kontraktskraft til AB Svart-
hålsforsen   573 992,0 560 506,0
Kontraktskraft til Sydsvenska
Kraft AB   330 615,0 314 893,0
Kontraktskraft til Brännälven
Kraft AB   78 974,0 80 542,0
Tilfeldig salg til   75 923,0 0,0
Tilfeldig kjøp fra 	 - 12 135,0 - 28 594,0
Lagringskraft til   15 070,0 0,0
Lagrings- og transittkraft fra - 57 909,0 0,0
Herav kontraktskraft levert
over Hasle og Røssåga 	 - 283 506,0 - 616 777,0
Transitt til Røssåga (netto
inkl. tap)   68 827,0 0,0

Innset   244 849,0 342 923,0
Straumsmo   446 998,0 534 412,0

Sum   691 847,0 877 335,0

Levert til (+)Imottatt fra (-):

Statskraftavtakere 685 465,5 813 504,0
Fesil-Nord   131 209,1 131 816,5
NVE's anleggsdrift   25 827,4 6 996,0
NSB   14 834,6 13 862,7

Samkjøringen:
Salg til   10 138,5 60 009,7
Kjøp fra     - 131 467,5 0,0
Stillet til disp. fra N1 E, men
ikke kjørt (lagring)

-

871,0 - 2 692,7
Tilbakelevert lagring til 116,3 17 166,7

Sverige over Sørnes:
Salg til (tilfeldig)   35 479,0 0,0
Kjøp fra (tilfeldig)   21 886,0 0,0
Lånekraft i retur fra Sverige 2 594,0 - 106 902,0
Lagrings- og transittkraft fra
Sverige 	 - 81 830,0 - 103 727,0
Tilbakelevert lagringskraft til
Sverige   250,0 1 917,0
Pendlingskraft (netto) 	 - 5 279,0 - 1 727,0
Overføringstap inkl, eget for-
bruk   32 454,1 47 111,1

Sum   691 847,0 877 335,0
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NVE's kontraktsforpliktelser ved utgangen av 1971

Contracted power at the end of 1971




Årskraft
MW GWh

Vinterkraft
MWGWh

	

TokkekraftStortindustri1)
MWGWh MWGWh

Eksport2)
MW GWh

Sum
MWGWh

Østlandet og Agder 	 349,0 1 986,0 343,01 392,0 200,01 200,0 78,0




579,0




970,0 5 157,0
Rogaland og






•





Hordaland 	




- 22,6 102,0




- 229,4 1 800,0




252,0 1 902,0
Sogn og Sunnmøre 26,0




149,0 - - - - 37,5




300,0




63,5




449,03)
Nordmøre og

Trøndelag  129,0




859,0 42,0 172,0 - - 288,0 2 305,0 194,0 920,0 653,0 4 256,0
Helgeland 	 55,0




330,0 3,4 14,0 - - 442,5 3 300,0 - - 500,9 3 644,0
Salten 	 25,0




150,0 - - - - 100,0




780,0 - - 125,0




930,0
Ofoten og Lyngen 119,0




710,0 19,0 77,0 - - 15,0




120,0 - - 153,0




907,0

Sum 1971 	 703,0 4 184,0 430,01 757,0 200,01 200,01 190,4 9 184,0 194,0 920,0 2 717,4 17 245,0

Sum 1970 	 624,0 3 713,0 413,91 677,0 200,01 200,01 114,1 8 597,0 194,0 920,0 2 546,0 16 107,0

1) Omfatter kun garantert kraft.  2) 115 MW, 545 GWh fra Nea/Hegsetfos er inkludert i eksportkvantumet. Hertil
15,4 MW 30 GWh sommerkrafttil Bremanger Smelteverk.

KRAFTUTVEKSLING
NORGE-SVERIGE 1971

EXCHANGE OF ENERGY

NORWAY-SWEDEN 1971

Øst-Finnmark
s

•
•

"sss, Lyngen-Porsanger +44

.9»
Ofoten-Lyngen • ss4.11

•
	 42,5 GWh

.11

Salten 4.

Helgeland

6.24 Utveksiling med Sverige

Tilfeldig salg til Sverige
I forbindelse med innføringen av det nye prissystem

for innenlandsk kraftomsetning ble leveringen til
Sverige i sin helhet overtatt av NVE fra 5. juli.

Det samlede salg til Sverige i året utgjorde 2 062,6
GWh inkl. 31,5 GWh pendlingskraft som ble opp-
gjort som salg. Av dette ble 567,4 GWh formidlet
for Samkjøringen i 1. halvår. NVE's salg utgjorde
således 1 495,2 GWh. Eksporten innbrakte i alt 45,7
mill, kroner eller 2,22 øre/kWh i middel. Knapt
90 0/0 av energien ble levert over Hasle.

Tilfeldig kjøp fra Sverige

NVE kjøpte i alt 35,0 GWh fra Sverige til 1,9 mill.
kroner eller 5,36 øre/kWh i middel. 12,1 GWh ble
i januar kjøpt inn i forbindelse med oppstartingen
av Lista Aluminiumsverk og 20,9 GWh ble kjøpt inn
i januar-februar for å bedre energisituasjonen i
Ofoten-Lyngen. Resten, 2,0 GWh, ble kjøpt i for-
bindelse med revisjoner m. v.

82.3 GWh

Nordmøre-Trøndelag

r ---

$ogn-Sunnmøre

Østlandet-

Agder

Rogaland-

Hordaland




242,0 GWh

Til Sverige')

Kontraktskraft
Tilfeldigsalg. 	 
Lagringskraft og
kraftlån 	
Korttidslagring. 	

	

Pendlingskraft . . 	
Omlegging av kon-



traktskraftm. v.2)

Sum 	

Fra Sverige:')

	

Tilfeldig kjøp . . 	
Lagringskraft og
kraftlån 	 
Korttidslagring
Pendlingskraft .
Omlegging av kon-
traktskraftm. v.2)

Sum 	

GWh

983,6
2 031,1

54,9
228,9
192,0

477,3

3 967,8

35,0

100,1
189,1
163,1

466,1

953,4

1971
Middel-

pris
n.øre/kWh

4,05
2,22

-

5,36

-

GWh

955,9
127,0

560,3

138,7

712,6

2 494,5

131,3

602,3

135,4

704,3

1 573,3

1970
Middel-



pris
n.øre/kWh

3,96
2,55

4,10

411•11~~111188~ 270,5 GWh

i.

141,3 GWh
79,0 GWh

4 29,2 GWh
•

878,9 GWh

4.

3248,5 GW1,

17,8 GWh
z4.-$

4

Verdiene omfatter totalutveksling med Sverige.
Kontraktskraft fra Nea, Tunnsjødal og Linnvasselv

som er levert til Sverige over Hasle, samt transitt mellom
Nea og Røssåga.
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Lagring — transitt m. v.
Restkvantumet i forbindelse med det svenske kraft-

lån i 1968 ble tilbakelevert fra Sverige til Sørnes
med 2,6 GWh i januar. I månedene januar—juni ble
Innsetområdet (Ofoten—Lyngen) tilført 75,5 GWh
som korttidslagring (transitt gjennom det svenske
nett). Motsvarende energi + godtgjørelse til Vatten-
fall ble innlevert i Hasle og Røssåga. (Innlevering i
Røssåga kun i april—mai.) Videre ble Trøndelag—
Rana-området tilført 113,5 GWh fra Østlandet via
det svenske nett. En del av Vattenfalls godtgjørelse
for transitten 26,7 GWh, ble lagret i Norge uten
lagringsgodtgjørelse til NVE.

Av innlevert energi over Hasle og Røssåga, 228,9
GWh ble 162,3 GWh nyttiggjort i Norge. Samlet
godtgjørelse til Vattenfall ble således 66,5 GWh eller
29 0/0 av innlevert energi.

Av vanlig lagring ble en svensk beholdning i Rana
og Innset på brutto 19,8 GWh ved årets begynnelse
utlignet ved tilbakelevering over Hasle i januar.

For øvrig lagret Vattenfall 91,2 GWh i Trøndelag
og Rana i mai—juli. Av dette var brutto 16,3 GWh
i behold ved årets utgang. Netto 11,1 GWh ble til-
bakelevert i året, resten gikk tapt.

I Sørnes leverte Vattenfall i mai—juni 6,3 GWh
for lagring i Norge. Et mindre kvantum ble tilbake-
levert, ved årets utgang var beholdningen 6,0 GWh.

Transitten i det svenske nett mellom Nea og Røs-
såga som fremkommer i den løpende avregning har i
netto gitt en innlevering til Sverige over Nea på
68,8 GWh, uttatt energi i Røssåga utgjorde 57,6 GWh,
11,2 GWh er avgitt som godtgjørelse til det svenske
nett.

Kontraktskraft
Kontraktsleveransene har gått programmessig. I

tillegg til normalårsleveransene er det etterlevert kraft
i forbindelse med reduserte leveririger vinteren 1969/
70.

6.25 Utveksling med Sovjetunionen

Kraftlevering til Øst-Finnmark fra Sovjetunionen
ble påbegynt 20. desember, og leveransen i desember
var 2,1 GWh. Importen skjer på grunnlag av kon-
trakt mellom Energomashexport, Moskva og NVE
om levering av 60 GWh, 10 MW, årlig fra 1. desem-
ber 1971 til 31. desember 1973. Energien leveres til
kraftforsyningen i Øst-Finnmark over en ny 154 kV
linje mellom Boris-Gleb og Kirkenes.

Samkjøringsforbindelsen inkl. 10 MVA transforma-
tor i Kirkenes er bekostet av NVE. Midlere energi-
pris fra Sovjet er 6,0 øre/kWh.

6.26 Import av varmekraft fra Sverige

I 1971 har det pågått forhandlinger mellom fire
kraftselskaper i Sverige og NVE med sikte på å
komme fram til en avtale om levering av varmekraft
fra Sverige til Norge. I det utkast til avtale som nå
foreligger er stipulert følgende kvanta:

Fra 1. juli 1974: 	 250 MW
Fra 1. juli 1975: 	 400»
Fra 1. juli 1976: 	 550»

Under topplasttiden skal leverandørene ha rett til
å sperre kraftleveransen. Denne sperretid er gjen-
nomsnittlig 40 timer pr. uke.

Det endelige utkast til avtale vil bli fremmet for
Industridepartementet og Stortinget.

6.27 Kabel til Danmark

Det har pågått forhandlinger med Danmark om
bygging av en likestrøms kabelforbindelse til Dan-
mark. Planene går ut på at den ene av de to kabler
skal settes i drift høsten 1975, den andre høsten 1976.
Det hele anlegg vil få en overføringskapasitet på
500 MW og vil åpne mulighet for salg eller kjøp
av dette kvantum til eller fra Danmark. I forhand-
lingene har det vært forutsatt at Danmark skal ha
rett til effekt fra Norge i 6 timer pr. dag. Dette
effektkvantum er stipulert til 135 MW fra høsten
1975 og 270 MW fra høsten 1976.

Også denne avtale vil, når endelig resultat av for-
handlingene foreligger, bli fremmet for Industride-
partementet og Stortinget.

6.28 Fiskestell

For å etterkomme Landbruksdepartementets pålegg
om utsetting av fisk er det i 1971 satt ut 175 000
sommergamle settefisk av ørret og 134 150 smolt av
laks. Denne fisk er levert av anleggene Reinsvold
(ørret), Eresfjord (laks), Lundamo (laks) og Rana
(laks og ørret).

Det pågår reguleringsundersøkelser i en rekke vann
for å klarlegge reguleringenes virkning og de nød-
vendige tiltak for å fremme en best mulig utnyttelse
av ressursene.

Statskraftverkene har inngått avtale med Norges
Landbrukshøgskole om bygging av et større forsøks-
anlegg for fisk utenfor Aura kraftverk. Anlegget får
varmt kjølevann fra kraftverket, og det skal arbeides
med å skaffe de beste fiskestammer, få bedre resultat
av utsettinger og bistå andre anlegg som er i drift.
Anlegget ledes faglig av professor Skjervold, NLH,
og Det Kongelige Selskap for Norges Vel har ansva-
ret for den forretningsmessige drift av anlegget.

AIL Settefisk
Anlegget på Reinsvoll har hatt et godt produk-

sjonsår og kunne skaffe 2,3 mill. rognkorn fra eget
stamfiskanlegg. Det ble også innkjøpt en del rogn og
yngel, og av et utgangsmateriale på 2085 mill. yngel
ble det levert 1 019 000 stk. nsomrige settefisk, og
alle andelshaverne har fått dekket sitt behov.

Deltakelse i Reguleringsforeningenes Landssammen-
slutning (RL)

Statskraftverkene har vært medlem i RL fra 1.
januar 1971. RL behandler fellesproblemer for vass-
dragsregulanter og produksjonskraftverk.
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6.3

6.31 Driftsforstyrrelser

Statstistikk over driftsforstyrrelser og feil er heller
ikke i år tatt med i årsberetningen. En del større
feil bli omtalt nedenfor. Dessuten vil det bli gitt
ut en egen intern publikasjon med oversikt over
driftsforstyrrelser i 1971 hvor NVE's anlegg var be-
rørt, med oversikt over årsakene til feilene, skader på
anleggsdeler, produksjonstap, tap for forbrukerne osv.

6.32 Drift og vedlikehold

6.321 Driftsforholdene generelt
Driftskoplingene

Normalt er det norske kraftsystem delt i 3 større
drifter som samkjører via det svenske stamlinjenet-
tet. Innset-nettet har 132 kV forbindelse til Sverige
over Sørnes. Rana- og Trøndelagsnettet kjøres i ring-
drift med Sverige over 220 kV linjer i N. Røssåga
og Nea. Østlandet, Vestlandet og i perioder Møre og
Sogn er tilknyttet via en 380 kV linje i Nasle.

Stabilitetsforhold
Stabilitetsforholdene har forverret seg, hvilket til

tider gir seg utsIag i sjenerende effektpendlinger på
samkjøringsforbindelsene (til Sverige). Årsaken til
disse driftsvanskene ligger i at nettets kapasitet til
tider ikke er tilstrekkelig til å overføre de kraft-
mengder som en kombinasjon av nye produksjons-
kilder og gode vannår tilsier. Konsekvensene av dette
har vært at forbindelsen over Hasle i en periode
måtte brytes fordi de ønskede interne kraftutvekslin-
ger i Norge ikke kunne gjennomføres uten at det opp-
sto uakseptable effektpendlinger på samkjøringsfor-
bindelsen. Senere på året oppsto et sterkt ønske om
kraftlevering til Sverige og for å kunne gjennomføre
dette i ønsket omfang måtte det norske 275 kV
hovednettet deles opp. Begge disse driftsopplegg har
negativ innvirkning på den totale driftssikkerhet, men
denne ble likevel funnet akseptabel.

Frekvens- og effektregulering
I løpet av året er innført fri effekt-frekvensregu-

lering også mellom Sør-Norge og Sverige. Ordningen
stiller større krav til lastprognoseringen i det norske
system, men har stort sett funksjonert tilfredsstillende.

6.322 Vannveier
Reguleringsanlegg

En reguleringsluke for Byrte kraftverk har lukket
seg uønsket 2 ganger på grunn av svikt ved fjern-
styringen. Ved Songa kraftverk er 2 vassdrag med
i alt 110 mill. m3 magasin tilknyttet driftstunnelen.
Natt til 30. mai oppsto store flomskader i Tokke-
verkenes reguleringsområde som følge av regnskyll
og snøsmelting. Et bekkinntak til Songa kraftverk
var for lite til å ta unna flommen, slik at 7000 m3
tippmasse ble ført ned i boligområdet. 3 broer ble
tatt av flommen og veier betydelig skadet. 3 terske-
ler er oppbygget eller utbedret for bedre å kunne tåle
flom. For øvrig er 340 da morenetak og tipper i
området gjødslet.

Ved Mår kraftverk er det for drenering på nedsiden
av Grottedam lagt ned 12"rør i en 4 m dyp og
140 m lang grøft.

Ved Nore-verkene er det foretatt opprydding og
tilsåing ved dammen og av tipper.

Den første av 3 terskeler som skal bygges mellom
Nore I og Norefjorden, er ferdig.

Ved Trollheim kraftverk er det betydelig lekkasje
gjennom fjellet ved Follsjø-dammen. I perioder med
overløp har medbrakte masser sperret bunntappe-
løpet og ført til oversvømmelse av målehuset for
lekkasjevann.

Ved inntaket for Rinna-overføringen tettes risten
lett, særlig av flytetorver, den største hittil var på
500 m3.

Varegrindene ved inntaket til Langvatn kraftverk
har på nytt vært så skadet ved stavbrudd under
vibrasjon at de må utskiftes. For øvrig har flom på-
ført til dels betydelige skader på flere veier i Rana-
verkenes reguleringsområde.

Ved Glomfjord kraftverk er nytt utstyr for fjern-
styring av luken ved Øvre Navervann og Storglom-
vann tatt i bruk.

Ventilkammer og rørgater
Ved Hakavik kraftverk er det foretatt sandblåsing

og maling av alle jernkonstruksjoner ved inntak Grå-
beintjern, i fordelingsbasseng og i ventilkammer.

Ved Nore I er 1/3 av rørgaten sandblåst og malt
utvendig. Ved Nore II er jernkonstruksjonene i
grindkammer sandblåst og malt.

6.323 Mekanisk system
Kavitasjonsskader er observert på løpehjulene i

Langvatn, Svorka og Trollheim. I Rana er turbinene
stadig utsatt for slitasje ved sandførende vann. Tur-
binhjul 1 i Glomfjord har vært til fabrikk i Tyskland
for ombygging. Mår har fått et reservehjul nr. 2.

Sentralsmøreanlegg er under montasje i Glomfjord,
Nore II og Mår.

Trykkoljeavlastning for bærelagrene er under inn-
byggig i Rana og bestilt for Øvre Røssåga.

Det er stadig visse vansker med å få den innven-
dige oljesirkulasjonen til å virke ved et av bære-
lagrene i Rana.

I Tokke ble begge styrelagere på et av aggregatene
ødelagt, antakelig grunnet bevegelse i fundamentene.

6.324 Elektrisk system
Generatorer og fasekompensatorer

Generator 3 og 4 i Rana har vært ute av drift
et halvt år hver for sidekiling av statorvikling og
oppkiling av statorblikket. Generator 4 hadde i til-
legg en stans i februar for reparasjon etter at en løs
mutter skadet 2 staver i sator. Generator 3 fikk ny
feil i desember på statorviklingen, og var ute av drift
ved årsskiftet.

Generator 2 i Straumsmo har også gjennomgått en
større overhaling med oppkiling av statorvikling og
statorblikk, og det er også skiftet 2 staver.

I Glomfjord er generator 6 ferdig omviklet.
Generator 1 i Vinje var ute av drift i en uke etter

at en overstav brant av i skjøten ved spolehodet.
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Bare produksjon i de verker hvor Statskraftverkene selv har driften,er tatt med
Only production in power plants which have been under control of The State Power System are includet

Generatur 2 og 3 har hatt full overhaling med
omkiling av viklinger og fastkiling av blikk.

Generatoren i Trollheim som ble overhalt forrige
år, er inspisert og denne gang funnet i god forfatning.

I Smestad transformatorstasjon er 2 stk. 12 MVA
asynkrone fasekompensatorer fra 1928 frakoplet og
vil bli skrotet.

Effekttransformatorer
I transformator 6 (380/275 kV) på Hasle ble det

utviklet gass ved overlast på transformatoren. År-
saken til gassutviklingen var uklar og da transforma-
toren (400 MVA) ifølge planen skulle skiftes ut med
en større (700 MVA) ble gassutviklingen holdt under
observasjon inntil utskifting kunne finne sted. Trans-
formatoren skal sendes til fabrikk til undersøkelse og
reparasjon.

I Dale oppsto vindingskortslutning i transformator
11 grunnet en montasjefeil i fabrikken. Transforma-
toren ble sendt til fabrikk for reparasjon.

På Gjøvik har det vært et par tilfeller av eksplo-
sjon i hurtigbryteren på reguleringstransformator 1
som følge av en defekt seriemotstand i bryterkretsen.
Skadene ble reparert på stedet.

I Dokka oppsto feil i trinnkopleren på regulerings-
transformator 1. Transformatoren ble sendt til fa-
brikk for reparasjon og er senere blitt sendt til Kirke-
nes og montert i linjen til Boris Gleb (Russland).

Måletransformatorer
I Innset er det skiftet ut defekte kondensatorer i

10 stk. 132 kV kondensatorspenningstransformatorer.
I Marka ble de elektromagnetiske deler på 9 stk.

132 kV kondensatorspenningstransformatorer skadet
under overspenninger. Transformatorene ble sendt til
fabrikk for reparasjon.

I Øvre Røssåga er det skiftet 1 stk. 132 kV kon-

densatorspenningstransformator som hadde feil i den
kapasitive del.

I Aura oppsto skader på 1 stk. 132 kV konden-
satorspenningstransformator, under jordslutning i 132
kV-nettet som var sterkt underkompensert, sannsyn-
ligvis på grunn av spenningsstigning.

I Nore er det skiftet 1 stk. 275 kV kondensator-
spenningstransformator som hadde feil i den kapa-
sitive del.

På Flesaker, Rød og Tegneby er det skiftet ut en
rekke defekte kondensatorer i de kapasitive deler av
275 kV kondensatorspenningstransformatorer.

Koplingsanlegg
I Osbu har en tidligere hatt problemer med at 132

kV koplingsanlegget har snedd ned. Anlegget er
ombygget og forenklet til T-avgrening, med appa-
ratene plassert i stativ med god høyde.

I Mosjøen knekket 2 stk. 132 kV overspenningsav-
ledere i storm. De er utskiftet med en kraftigere
type.

I Mosjøen har en også hatt 2 tilfeller av eksplo-
sjoner i 22 kV kabelmuffer. I begge tilfelle er 22 kV
effektbrytere i samme celle blitt sterkt skadet.

I Tegneby oppsto kortslutning på 11 kV samle-
skinner fordi vann trengte gjennom taket ned på
innendørs gjennomføringer. Tilsvarende feil har fore-
kommet tidligere, både der og ved andre stasjoner.

Effektbrytere
I Narvik eksploderte en 132 kV oljefattig effekt-

bryter under innkopling på kortslutning. Årsaken til
eksplosjonen var sannsynligvis en uheldig konstruk-
sjon av driftsanordningen som medførte at bryterens
utkoplingshastighet ble mindre ved inn-ut koplinger
enn ved rene utkoplinger. Konstruksjonen er senere
blitt noe forandre. Kortslutningseffekten i nettet var
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dessuten meget liten i forhold til bryterens ytelse og
dette har trolig også forårsaket noe lange brytertider.

I Rana eksploderte et slukkekammer på en 132 kV
trykklufteffektbryter på grunn av feil montasje etter
revisjon. Bryteren har 4 slukkekamre i serie i hver
pol. I ett av slukkekamrene hadde kontakten kilt
seg fast i mellomstilling og ved innkopling av bryteren
oppsto lysbue inne i kammeret med etterfølgende
eksplosjon. På samme bryterype ble 2 søyleisolatorer
skiftet grunnet sprekkdannelse.

I Trollheim oppsto store skader på en 132 kV olje-
fattig effektbryter ved innkopling. Bryteren gikk bare
inn i en pol mens de to andre polene gikk nesten inn,
slik at det oppsto lysbue innvendig i bryterkamrene.
Årsaken til feilen var sannsynligvis stor mekanisk
treghet mellom kontaktbolter (sterkt ripet) og glide-
kontakter.

På Smestad oppsto skader på en 132 kV oljefattig
effektbryter ved utkopling under tordenvær. Bryte-
ren ble kondemnert på grunn av skadene. Samme
sted oppsto varmegang og oljebrann i en annen 132
kV oljefattig effektbryter på grunn av dårlig forbin-
delse mellom en kontaktbolt og en festekontakt.

På Furnes fusket 2 stk. 132 kV trykklufteffekt-
brytere ved innkopling grunnet treghet i styreblok-
ken.

Det har også siste år flere ganger oppstått svikt i
pneumo-hydrauliske betjeninger for oljefattige effekt-
brytere, samt lekkasje på styre-ventiler etc. på trykk-
luftbrytere, særlig ved lave temperaturer.

På Nore er samtlige 275 kV trykklufteffektbrytere
påmontert større styrekondensatorer for å få jevnere
spenningsfordeling og større holdfasthet.

Skillebrytere
På Tokke fusket en pantografskillebryter på grunn

av at kryssbolten i saksen hadde skåret seg. Det har
dessuten vært en del vansker med betjeningen av
skillebrytere, delvis på grunn av dårlige betjenings-
ventiler.

Kondensatorbatterier
I to eldre batterier i Hasle har det vært en betenke-

lig høy feilfrekvens, som dessverre også later til
tilta. Også noen nye batterier i Røykås og Tveiten
har hatt en del feil som enten arter seg som kortslut-
ning av kondensatorelementer eller som små lekka-
sjer. De øvrige batteriene har imidlertid vært i drift
stort sett uten feil hele året.

Relevern
I enkelte nyere anlegg (særlig Feda koplingssta-

sjon) har overspenninger ført til en del gjennomslag
i transistorelementene i distansereleene. Problemet er
midlertidig løst ved montasje av kondesatorer mellom
tilledningene og jord i spenningskretsene. For øvrig
har man ikke hatt spesielle problemer med linje-
vernet.

jordstrømvernet for 275/380 kV nettet har vært
under revurdering. En prototyp av en prinsipiell ny
løsning er for tiden for utprøving på laboratoriet.

Arbeid med innføring av samleskinnevern har fort-
satt. Beslutning om typevalg vil sannsynligvis bli
tatt i 1972.

Kontrollert gjeninnkoplingsautomatikk (kongik) er
nå satt i ordinær drift i hele 132 kV-nettet i Aura-




området. I deler av 132 kV-nettet i Rana og Innset
samt ved enkelte stasjoner på Øst- og Vestlandet, har
kongik vært i drift i noen tid.

Det er utviklet et eget prøveutstyr for kontroll av
kongikene, og dette sammen med driftserfaringene har
muliggjort visse forbedringer av konstruksjonene.

Rent driftsmessig synes kongik-automatikken å
virke som forutsatt, og den har ved flere anledninger
vesentlig kortet ned stanstidene ved feil.

6.325 Overføringsledninger
Det er av forskjellige årsaker foretatt ombygging

av flere ledninger i løpet av året. 132 kV linjen
Kvandal—Kanstadbotn er ombygget i ca. 10 km
lengde forbi den fremtidige Evenes flyplass.

132 kV linjen Skjomen—Narvik er forsterket på
en strekning over Fagernesfjellet hvor den er meget
utsatt for ising.

132 kV linjen Brandhol—Grytten ble flyttet og
forsterket i ca. 650 meters lengde, fordi en mast ble
brukket ned av ras siste vinter. På samme sted har
det også tidligere vært masteskader under store snø-
mengder.

I Østlandets 132 kV nett har det oppstått brudd
i to lineskjøter, en på Nore II—Flesaker og en på
Gjøvik—Furnes. Begge steder var bruddårsaken
skjevpressede aluminiumshylser.

For flere 275 kV ledninger på Østlandet og på
Vestlandet er skjøter og avspenningsklemmer kon-
trollert med termovisjon fra helikopter. Noen kom-
ponenter med en viss temperaturstigning er funnet, og
disse blir undersøkt nærmere og eventuelt utskiftet.

For første gang er det siste høst i noe større ut-
strekning foretatt linjeinspeksjon ved hjelp av heli-
kopter. De fleste av statens overføringsledninger i
Østlandsområdet ble inspisert på denne måte. Erfa-
ringene synes å være gode, og dette betyr at det i
fremtiden vil bli en økende anvendelse av helikopter
i linjetjenesten.

6.326  Telekommunikasjoner
Høyfrekvenstelefoner

For nye linjer og som erstatning for eldre materiell
er det satt i drift 7 nye høyfrekvenstelefoner, 6 drifts-
automatsentraler og 1 lavfrekvensforbindelse.

Faste radioforbindelser
Det er satt i drift en fast forbindelse og anskaffet

materiell for ytterligere 4.

Mobile radiotelefoner
Intern mobiltjeneste er forsterket på Vestlandet og

ved Skjomen-anleggene. 15 nye mobile stasjoner er
anskaffet. 2 taubaner er utstyrt med radiotelefon og
en med radio for overføring av vindmåleravlesning.

Det er anskaffet 13 nye mobile stasjoner for bruk
i det offentlige «mobiltelefon»-nett.

Fjernmåling
Det er satt i drift fjernmåleutstyr for overføring av

23 måleverdier.

Telefonforstyrrelser
Det har ikke forekommet forstyrrelser i telefon-

nettet som med sikkerhet kan tilbakeføres til feil i
statens høyspentnett.
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Trans formatorstasjon.

6.327  Modernisering og rasjonalisering av kraft-

verk og overføringsanlegg

I N. Røssåga, Nore I og Tokke er gruppesentraler
nå under etablering. Foruten å fjernkontrollere en
rekke anlegg skal betjeningen i gruppesentralene etter
hvert overta de funksjoner som nå er tillagt de lokale
vakthavende ingeniører.

Glomfjord er nå praktisk talt ferdig med. sitt mo-
derniserings- og automatiseringsprogram.

I Reinfossen er automatiseringsarbeidene avsluttet
og stasjonen kontrolleres nå fra N. Røssåga.

Osbu er under automatisering og vil bli kontrollert
fra Aura.

I Mår er automatiseringen av aggregatene på det
nærmeste avsluttet.

6.328  Opplæring og vernearbeid

Statskraftverkene har ved idriftværende anlegg i
1971 hatt 10 skader som førte til i alt 52 fraværs-
dager. Ingen av skadene er forårsaket av elektrisk
strøm.

Ombygging av 275 kV jordingskniver, som benyttes
som mannskapsbeskyttelse ved utførelse av lednings-
vedlikehold, er blitt nødvendig på grunn av den
stadig økende kortslutningsytelse i nettet. Det meste
av ombyggingsarbeidet ble fullført i 1971 og det gjen-
står nå 26 jordingskniver i Østlandsnettet som forut-
settes ombygget i 1972.

Vernegruppen har i 1971 vært i stadig kontakt
med Arbeidstilsynet som sammen med Standardise-
ringsforbundet har utarbeidet felles nordiske regler
for typegodkjenning av hodevernhjelmer i løpet av
1971.

Arbeidet med organisering av branntjenesten ved
idriftværende anlegg og opplæring av røykdykkere
har pågått i 1971 og regnes fullført i løpet av 1972.

45 ansatte fra kraftsasjoner og overføringsanlegg
har deltatt på NEVF's vernekurs i 1971. Likeledes
har 6 ansatte deltatt på Vern og Velferds distrikts-
møter.

6.329  Kontroll av måleutstyr

Av våre 320 presisjons-kwh-målere for kraftsalgs-
normering ble 185 målere kontrollert i 1971. De
øvrige 135 målerne forutsettes kontrollert i 1972 og
deretter hvert annet år.

Reservelager for presisjons-kwh målere er etablert
på Smestad. Forberedelser er gjort for etablering av
et instrumentmakerverksted for vedlikehold av alt
trykkende kwh-avregningsutstyr. 


6.4

Oversikt over anlegg satt i drift:

Linjer:

Feda—Ana—Sira-linjen 	 21. mai
Fåberg—Vang-linjen   3. desember
Gjøvik—Kongsengen—Minne-linjen,
seksjon Kongsengen—Minne 	 14. desember
Strinda—Klæbu—Trollheim-linjen,
seksjon Strinda—Klæbu 	 3. november
Bjerka—Nedre Røssåga-linjen 	 26. november
Skjomen—Narvik-linjen, ombygging 28. september
Linjeombygging Evenes (Kvandal—
Konstadbotn-linjen) 1. september

Transformatorstasjoner (nye og større utvidelser):
Vang transformatorstasjon (ny)   9. desember
Minne transformatorstasjon (utvidelse) 30. november
Klæbu transformatorstasjon (ny)   3. november
Verdal transformatorstasjon (utvidelse)   4. desember
Nordreisa transformatorstasjon (ny) 	 26. mars
Kilbotn transformatorstasjon (utvidelse) 19. november

6.41  Østlandet—Agder

Feda—Ana—Sira-linjen og Feda koplingsstasjon

275 kV linjen som har en lengde på 25 km ble satt
i drift 21. mai, 3 uker senere enn planlagt. Forsinkel-
sen skyldtes kryssingsarbeid med 60 kV-linjer som
måtte tilpasses bestemte tidsrom. Ved denne linjen
er Ana-Sira kraftverk tilknyttet 275 kV-nettet til
Vestlands-verkene i Feda koplingsstasjon der mon-
teringen har pågått fram til idriftsettelse.

Vang transformatorstasjon og Fåberg—Ving-linjen

For å dekke kraftbehovet på østsiden av Mjøsa er
det bygget en ny transformatorstasjon på Vang.

Stasjonen bygges i første omgang ut med to trans-
formatorer, for transformering fra 275 kV til hen-
holdsvis 132 og 66 kV.

Innmatingen til stasjonen skjer over en ny 275 kV
linje fra Fåberg. 132 kV linjen Furnes—Heradsbygd
er ført innom stasjonen. Transformatoren som er
flyttet fra Vardal er på 160/160/50 MVA, 285 ± 15.

1,02/135,5/17,75 kV.
275 kV feltene for linje Fåberg og transformator,

132 kV feltene for linje Heradsbygd, Furnes og trans-
formator samt tilhørende kontroll- og hjelpeanlegg
ble satt i drift 6. desember.

275 kV linjen Fåberg—Vang er koplet til linjen
Fåberg—Rendalen som T-avgrening. I avgrenings-
punktet er det installert skillebrytere.

Linjen som har en lengde på 60 km ble satt i drift
3. desember som planlagt.

Kongsengen transformatorstasjon

I løpet av året er Kongsengen transformatorstasjon
gjort ferdig i det den andre transformatoren ble kop-
let om fra 66 til 132 kV. Transformatoren er på
35 MVA, 136/24 kV. Transformatoren med tilhø-
rende 132 kV bryterfelt samt 132 kV linjen Kongsen-
gen—Minne ble satt i drift 14. desember.

Minne transformatorstasjon

Også i Minne transformatorstasjon har man fort-
satt ombyggingen av 132 kV anlegget. Nytt linje-
felt for linje til Follum ble satt i drift 25. april. Nytt
transformatorfelt samt felt for linjen mot Kongsengen
ble satt i drift henholdsvis 3. og 14. desember.
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Gjøvik—Kongsengen—Minne-linjen
132 kV, lengde 56 km.
Seksjonen Kongsengen—Minne er ca. 13 km og ble

satt i drift 14. desember. Av økonomiske og estetiske
grunner ble de siste ca. 4 km inn til Minne transfor-
matorstasjon ført sammen med Follum-linjen på nye
doble portalmaster.

Hasle transformatorstasjon
For å øke kraftutvekslingen med Sverige er 400

MVA transformatoren som var installert i Hasle skif-
tet ut med en ny transformator på 718/700/160
MVA, 400/285/12,25 kV. Transformatoren ble satt
i drift 8. mai.

løpet av året er 132 kV anlegget utvidet med et
nytt felt for linje Raa 2. Dette ble satt i drift 10.
februar.

Dokka transformatorstasjon
For å dekke det økende uttaket i Dokka transfor-

matorstasjon har man måttet foreta utskifting av
transformatorer. Den nye transformatoren er på 35
MVA, 132/22 kV og ble satt i drift 6. oktober.

Mår  kraftverk
Modernisering og automatisering av kontroll-an-

legget i Mår er fullført. I inneværende år er anleg-
gene for 4. aggregat satt i drift.

Tokke - verkene
I Vinje kraftverk er effektbryterne for 275 kV

skiftet ut med brytere med større koplingsstyrke. De
nye brytere er på 15 000 MVA.

I driftsentralen er det installert ny nettregulator
som dekker alle aggregatene i Tokke-verkene. Det er
dessuten installert en elektronisk regnemaskin. Det
er forutsatt at maskinen skal utføre korttidsoptimali-
sering og datalogging samt nettovervåking. Anlegget
ble satt i drift i november. 


6.44  Nordmøre—Trøndelag

Strinda — Klæbu
275 kV, 8,7 km, ble satt i drift 3. november.

Klæbm transformatorstasjon
I forbindelse med 275 kV overføringen Strinda—

Aura er det bygget en transformatorstasjon i Klæbu.
Stasjonen er bygget med transformering 275/66 kV,
og det er installert en transformator på 160/160/80
MVA, 305 ± 16 X 1,157 o/0/66,5/17 kV. 275 kV
feltene for linje Strinda, og transformator, 66 kV felt
for transformator og linje Huseby samt tilhørende
kontroll- og hjelpeanlegg ble satt i drift 3. november.

Strinda transformatorstasjon
Stasjonen er utvidet med et 275 kV felt for linjen

Strinda—Klzbu. Feltet ble satt i drift 3. november
samtidig med linjen.

Verdal transformatorstasjon
For å forbedre overføringsevnen mellom Helgeland

og Trøndelag er det installert en 60 MVAr fasekom-
pensator i Verdal. Maskinen med tilhørende apparat-
og kontrollanlegg ble satt i drift 4. desember.

Aura kraftverk
For å kunne øke det lokale krafttutaket i Aura

kraftstasjon har man skiftet ut 5 MVA transforma-
toren med en ny på 20 MVA som ble satt drift i
september.

6.45  Helgeland

Bjerka — Nedre Røssåga - linjen
Linjen ble satt i drift 26. november. Den ble

koplet ut like etter, og vil bli ute av drift en tid på
grunn av reparasjoner ved Bjerka kraftverk.

Bjerka Kraftverk under bygging.
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6.46  Ofoten—Lyngen

Skjomen—Narvik-linjen, ombygging
På grunn av ising og storm i desember 1970 ble

2 master brutt ned på Fagernesfjellet. Det ble be-
stemt å bygge om linjen på en strekning av ca. 1,6
km. Dette er fullført og ombyggingen ble satt i drift
28. stptember.

Linjeombygging Evenes
Byggingen av Evenes flyplass førte til at en del

av den bestående linjen Kvandal—Kanstadbotn måtte
flyttes. Ca. 8,6 km av linjen er revet og ca. 10 km
ny linje er bygget rundt flyplassområdet. Arbeidet
ble utført sommeren 1971 og linjen ble satt i drift 1.
september etter en utkoplingstid på ca. 3 måneder.
Flyplassutvalget bærer ombyggingskostnadene.

Kilbotn transformatorstasjon
For å dekke det økende kraftbehovet i Harstad-

området samt gi en tilfredsstillende reserve er det
installert en ny transformator i Kilbotn, 80/80/40
MVA, 132/66/17 kV. I tilknytning til transforma-
toren er det installert 2 X 20 MVAr kondensator-
batteri. Transformator med batteri ble satt i drift

november.

6.47  Lyngen— Kirkenes

Nordreisa tansformatorstasjon
I forbindelse med 132 kV linjen Kvenangen—

Nordreisa—Goulasjokka er det bygget en transfor-
matorstasjon i Nordreisa for å forsyne Nord-Troms.
I stasjonen er det installert en transformator på 30
MVA, 132/66 kV samt 66 kV anlegg omfattende felt
for transformator og linjene Kildalen og Kautokeino.
Stasjonen med ovennevnte anleggsdeler samt hjelpe-
anlegg ble satt i drift 21. mars.

Alta transformatorstasjon
På grunn av øket uttak fra distriktet har man

måttet skifte ut 10 MVA transformatoren i Alta
med en på 15 MVA, 66/22 kV. Utskiftingen ble
utført i august.

Boris Gleb—Kirkenes-linjen. Kirkenes transformator-
stasjon og bryterfelt Boris Gleb

På grunn av kraftunderskudd i Øst-Finnmark er
det blitt bygget en 154 kV-Iinje Boris Gleb—Kirke-
nes, ca. 12 km. Avtalen med Sovjetunionen ble under-
tegnet i august. Konsesjonsbehandling, stikning, pro-
sjektering, materiell-bestilling og forberedelser for
anleggsarbeid foregikk i september, og anleggsarbei-
det ble påbegynt i månedsskiftet september/oktober.

En vesentlig del av linjemateriellet kunne lånes fra
Varangerbotn—Adamselv, som for tiden er under
bygging, slik at linjen var driftsklar primo desember.
Arrangementene i endepunktene: bryterfelt i Boris
Gleb samt installasjon av transformator og bryterfelt
i Kirkenes ble fullført et par uker senere, og hele
anlegget ble satt i drift med midlertidig tillatelse den

desember. Transformatoren i Kirkenes er på 10
MVA, 154/23 kV.

6.5

6.51  Generelt om anleggsdriften

Aret 1971 har stilt store krav til anleggsdriften ved
kraftanleggene. Anleggsdrift er igangsatt og har
måttet forseres på et meget stort antall arbeidssteder
samtidig som en har hatt store vansker med å skaffe
kvalifisert mannskap av de fleste kategorier. Uvante
høyfjellsforhold og de ekstreme værforholdene siste
år har forsterket problemene. Større krav til arbeids-
forholdene gjør seg i økende grad gjeldende, og det
er alt i alt en rekke faktorer som sammen med den
store pris- og lønnsstigning fører til meget stor øking
på anleggsbudsjettene.

På tross av vanskene er arbeidet kommet godt i
gang etter hvert, og en regner med at byggepro-
grammene kan overholdes.

På vernesektoren arbeides det stadig på bred front
med å integrere vernearbeidet i alle deler av virk-
somheten. Samarbeidet i arbeidslivet utvikles etter
hvert både i de organer som er etablert for dette og
i det daglige arbeid mellom enkeltpersoner på arbeids-
plassene. Det er ikke minst «i det små» det kan opp-
nås store resultater her, og en håper at den gode
utvikling kan fortsette.

Virksomheten ved  overføringsanleggene  har i 1971
vært preget av strengere krav til detaljert planlegging
og konsesjonsbehandling. For enkelte prosjekter er
fremdriftsplanene omarbeidet og idriftsettelsesdatoen
forskjøvet i forhold til den opprinnelige. De fore-
tatte terminforskyvninger har medført betydelige
sysselsettingsproblemer. På den ene side har en søkt
å beskjeftige spesialarbeidere og annet nøkkelperso-
nell, mens en på den annen side ikke har kunnet
unngå distriktsvise og sesongmessige permitteringer.
Konsesjonsspørsmålet har forsinket oppstartingen av
byggearbeidene på Sylling—Tegneby-linjen, Feda—
Kristiansand og Aurdal—Fardal og har hindret en
rasjonell anleggsdrift på Kvanndal—Songa-linjen.

Som nevnt har det vært nødvendig med en mer
detaljert og tidkrevende planlegging. Dette kan for
linjene konkretiseres slik: Tidligere hadde en visse
kontakter i distriktet for å drøfte hovedmomenter i
forbindelse med en ny kraftledningstrase før plan-
leggingen tok til for alvor. I løpet av de siste 3-4
år er denne prosedyren lagt slik at trasealternativer
blir sendt ut til forhåndsuttalelse til alle senere berørte
etater, institusjoner, foreninger o. 1. På grunnlag av
innkomne uttalelser velges så ut det trasealternativ
som synes best akseptabelt, alle forhold tatt i be-
traktning. Dette alternativ blir videre bearbeidet og
fremlagt i søknaden om ekspropriasjonstillatelse og
«konsesjon». Denne prosedyren, som er et nødvendig
ledd i planleggingen i dag, har medført en betydelig
forlengelse av total planleggings- og byggetid, en til-
svarende øking i planleggingsstaben, og videre økt
krav til et systematisk kartleggings- og registrerings-
arbeid.

Det pågår undersøkelser med sikte på å få større
nytte av flyfotos og flyfotogrametrisk underlag i
planlegging og stikning av kraftledninger. Likeledes
vurderes ytterligere utnyttelse av EDB i planleggings-
og prosjekteringsfasen.
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Brakkeleiren ved Austrepollen.

Prisutviklingen viser en betydelig stigning for per-
manent materiell og på de direkte og indirekte lønns-
kostnader og administrasjonssektoren. Dette gir seg
utslag på de arbeids- og materiellkrevende høyfjells-
anlegg, mens de mer sentralt beliggende og kommuni-
kasjonsmessig mer gunstige lavlandslinjer er betyde-
lig mindre påvirket av prisstigningen. Totalt sett er
det økonomiske resultat imidlertid tilfredsstillende i
forhold til overslagene. Arbeidsstyrken har i 1971
vært gjennomsnittlig 330 mann (344 i 1970).

Arbeidsfysiologisk institutt vil fortsette undersø-
kelsene av mastemontørene i 1972 med hensyn til
belastningssykdommer.

Anleggsarbeidene utføres fortsatt for en stor del
i etatens egen regi, men kraftlinjen Adamselv—Laks-
elv—Alta forutsettes bortsatt i entreprise. Dette skyl-
des både et ønske om å avdempe en sysselsettingstopp,
og at det ikke er etablert anleggsadministrasjon i
Finnmark.

Av mer betydningsfulle rasjonaliseringstiltak nev-
nes overgang til motorisert mastemontering. Dette
reduserer mannskapsbehovet og monteringskostnad-
ene, og gir også økt sikkerhet på arbeidsplassen.

Utredning og forberedelse vedrørende overgang til
et modernisert regnskapsopplegg pågår. Omleggin-
gen viI forhåpentlig gi økt mulighet for bedre øko-
nomisk oppfølging og styring. Det tas sikte på å
gjennomføre nyordningen i 1973.

6.52 Skjønn — ekspropriasjoner

Se pkt. 3,43.

6.53 Geodesi — karter

For Altaverkene er det utført triangulering, stor-
polygondrag, nivellement og passpunktmåling. Ma-
gasiner og tunneltraseer er flyfotografert. Ekkolod-




ding av magasiner er foretatt. Måleresultatene er
under bearbeidelse og kartkonstruksjon er påbegynt.

For Kobbelvmo—Hellemofjord er det utført tri-
angulering, nivellement og passpunktmåling: Hele
området er flyfotografert. Ekkolodding av 14 vann.
Måleresultatene under bearbeidelse.

For Vefsna er det konstruert magasinkart for
Gåsvatn og Stillelven. Aktuelle damsteder er fly-
fotografert og passpunktmålt.

Det store antall lange tunneler med hurtige inn-
drifter som preger de nyeste anlegg, stiller store krav
til stikningen.

For å lette stikningsarbeidet og sikre en nøyaktigere
driving har en i stor utstrekning begynt å sette ut
retningen med lasere. Disse markerer retningen med
en skarp lysstråle som tegner seg tydelig på stuffen
og i støvpartiklene i luften. Særlig i sjaktene betyr
dette en stor lettelse.

Til retningskontroll er anskaffet en gyro-teodolitt.
Denne angir retningen i forhold til geografisk nord,
og i løpet av en halvtime kan det kontrolleres om
den benyttede retning er i overensstemmelse med
planen. Nøyaktigheten er neppe stor nok til å rette
opp såkalte tilfeldige feil (små unøyaktigheter som
forekommer i alle målinger), men en eventuell grov
feil vil straks avsløres.

6.54 De enkelte kraftanlegg

6.541  Toklee- anleggene
1971 har vært et avviklingsår for Tokke-anleggene

og pr. 1. januar 1972 er anleggsadministrasjonen av-
viklet for godt.'

Bitdalsanlegget
I løpet av året er forskjellige etterarbeider på dam-

men fullført. Tunnelene mot Bitdalsvatn og Kvikke-
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vatn er drevet ferdig. Luken ved Bitdalsvatn ble
montert og innstøpt i løpet av sommeren, og 6. august
kunne utslaget i Bitdalsvatn tas. Det skulle vise seg
å bli den siste salven som ble avfyrt ved Tokke-
anleggene.

Tilsammen ble det drevet ca. 800 m tunneler og
sjakter ved Bitdalsanlegget i 1971.

6.542  Sira - Kvina kraftselskap
Andelsfordelingen i selskapet er

Lyse kraftverk 	 32,9 °/o

Vest-Agder Elektrisitetsverk 	 12,2 o/o
Skiensfjordens kommunale kraftselskap . 14,6 °/o

NVE 	 40,3 °/o

Skjønn m. v.
Skjønnet for resten av 2. byggetrinn i Sirdalen

ventes avhjemlet i 1972. I 1972 er det 'berammet
skjønn for reguleringenes virkninger i Ana-Sira, og
det gjenstår da bare skjønn for reguleringen av Svar-
tevatn.

Overskjønnet har i løpet av året foretatt befaring
av strekningen fra Tonstad til Tjørhomvatn og bekke-
inntakene langs tilløpstunnelen overfor Ljosdalså. Det
gjenstår å befare overføringene fra Førevatn og Ers-
vatn og bekkeinntaket i Ljosdalen, dessuten elve-
strekningen ovenfor Tjørhomvatn og overføringene
fra Skreå og Ognhellevatn.

Overskjønnet for nedre del av Kvina ble avsagt i
begynnelsen av året og for A/S Trælandsfos ved slut-
ten av året. Enkelte deler vedrørende førstnevnte
skjønn som gjelder tilleggserstatninger for regulerings-
rettigheter er av kraftselskapet anket til Høyesterett
og det foreligger også anke fra noen av grunneierne,
mens ankefrisen for det siste skjønn ennå ikke er
utløpt.

Reguleringsanleggene
Inntaksmagasinet for Siragrenen av tilløpstunnelen

til Tonstad kraftverk ble sammen med bekkeinnta-
kene langs tunneltraseen tatt i bruk den 8. februar
mens Gravvatnmagasinet var fullt allerede før års-
skiftet 1969/70. I løpet av året er det foretatt slutt-
montasje i lukehus og trafohus foruten omfattende
oppryddings- og arronderingsarbeider ved alle dam-
anleggene, anleggsveier og massetak i Sirdalen. Det
gjenstår nå bare en del tilsåing og noe beplantning
slik at sporene etter anleggsarbeidene kan fremtre
minst mulig sjenerende. Det eneste av regulerings-
anleggene som ikke er ferdig, er overføringen fra
Skreå. Den siste overføringstunnelen ble slått igjen-
nom like før nyttår, og det gjenstår her bare å full-
føre sjakt og inntak til indre Skreåvatn og sjakt for
innføring av Kvernhustjern. Så snart nedrigging av
anlegget er ferdig, vil overføringen kunne tas i bruk,
sannsynligvis før påske.

Tonstad
Etter at det ved hjelp av frysing var lykkes å

sprenge seg gjennom og foreta utstøping av den
vanskelige sleppesonen i tilløpstunnelen omtrent
midtveis mellom tverrslagene i Ljosdalen, ble gjen-




nomslag mellom disse to tverrslag foretatt den 15.
januar.

Sperrehvelvet mot Homstøltunnelen kunne så
sprenges den 6. februar og hele tunnelsystemet fylles
opp umiddelbart etterpå. Selv om aggregat nr. 3 og
4 ikke var klar for idriftssettelse, kunne derved alle
de nye magasinene i øvre del av Sirdal utnyttes for
drift av aggregat nr. 1 og 2.

For å få kjørt ut de sandmasser som måtte regnes
revet med fra bunnen av Siragrenen og avlagret ved
overgangen til det større tverrsnitt av tilløpstunnelen
ved Ljosdal, var det planlagt stopp i slutten av juli
måned. Det viste seg da å ha rast ut betydelige
masser fra en svakhetssone i fjellet ved enden av en
utstøpning ikke langt fra frysesonen mellom Liland
og Ljosdal. På grunn av det alvorlige faremoment
og usikkerhet for om det overhodet ville være mulig
å foreta en utstøping av rasstedet, ble det besluttet
å sprenge en ny tunnel gjennom sleppesonen utenom
rasstedet. Etter en provisorisk tilrigging for å komme
gjennom tverrslagsportene ble mesteparten av de ut-
raste masser kjørt ut gjennom tverrslaget ved Ljosdal.
Sperrehvelvet mot hovedtunnelen ble så støpt opp
igjen slik at kraftverket kunne holdes i gang med
vann fra Kvinagrenen. Omløpstunnelen ble sprengt
fra Lilandssiden, og det lyktes å foreta full utforing
gjennom sleppepartiet ved støping av stuff. Sira-
grenen var klar igjen den 25. september etter at
sperrehvelvet igjen var sprengt. Anleggsomkostnin-
gene på grunn av raset beløp seg til ca. 2 mill. kroner.

I kraftstasjonsområdet var toppen av trykksjakt
nr. 2 med varegrind og tverrslagsport ferdig til å tas
i bruk 1. juli slik at vannet kunne settes på. Aggre-
gat nr. 3 i kraftstasjonen var klar for prøvekjøring
i begynnelsen av juli og kunne settes i ordinær drift
20. juli. Aggregat nr. 4 var klar for prøvekjøring i
midten av oktober og ble satt i ordinær drift 30.
oktober.

Ana—Sira
Utslagssalven foran inntaket i Lundevatn ble fore-

tatt 13. januar og var meget vellykket. Med inntaks-
luken nede kunne sperrehvelvet i tunnelen fjernes, og
resten av tunnelen ved tverrslaget og luker foran
trykksjaktene ble gjort ferdig slik at tilløpstunnelen
kunne fylles med vann den 26. mars. Etter utslaget
mot Nothølen den 28. januar og 9. februar ble under-
vannet sluppet inn mot sugerørslukene. Samtidig på-
gikk montasjearbeidene i kraftstasjonen, og prøve-
kjøring av aggregat nr. 1 kunne begynne 30. mars.
Aggregatet ble faset inn på 60 kV-nettet 4. mai og
dekket forsyningen til Titania mens kryssingsspen-
nene med 274 kV-linjen mot Feda ble gjort klar. Til-
knytting til 275 kV ble foretatt den 20. mai. Prøve-
kjøring av aggregat nr. 2 ble satt i gang i begyn-
nelsen av juli, og aggregatet kom i ordinær drift den
26. juli.

I løpet av året er avsluttende arbeider i kraftsta-
sjonen og utvendige bygningsmessige arbeider på hele
strekningen fra inntak til avløp gjort ferdig. Det
gjenstår en del nedrigging og opprydding på entre-
prenørens brakkeområde, og tilsåing og noe beplant-
ning i de arronderte områder langs vei og tippeområ-
der etc.
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Tjørhom
De bygningsmessige arbeider for Tjørhom kraft-

verk har pågått i upåklagelig tempo hele året. Til-
løpstunnelen som drives fra et tverrslag ved nedre
ende er over halvveis fremme mot inntaket i Grav-
vatn, og inndriften ligger ved årsskiftet ca. 6 uker
foran programmet. Trykksjakten ned til kraftsasjo-
nen er drevet gjennom med et redusert profil, og ut-
strossing til fullt profil pågår. Fra atkomsttunnelen
med hjelpetunnel opp til toppartiet av kraftstasjonen
og fra et tverrslag ned til avløpstunnelen er hele
kraftstasjonen med sugerør og utjevningskammer
praktisk talt ferdig utsprengt og hvelv over maskin-
hallen ferdig støpt. Dessuten er kabelsjakt sprengt
ferdig opp mot friskluftanlegget som blir liggende på
oppfylte masser fra tilløpstunnelen i Listøltjern.

De nevnte sprengningsarbeider har stort sett vært
drevet i godt fjell, mens det derimot i avløpstunnelen
har vært kontinuerlig dårlig fjell som har nødvendig-
gjort full utstøping på stuff eller bolting og sikring
med sprøytebetong på så godt som hele strekningen
fra tverrslaget, eller ca. 170 m. Det gjenstår ca.
140 m. Ved utløpet i Tjørhomvatn er det ved hjelp
av en fangdam gravet og sprengt plass for et bjelke-
stengsel som også kan benyttes som varegrind for et
fremtidig 3. pumpeaggregat. Føringene for steng-
selet er ferdig innstøpt.

Solhom
Kontrakt om bygningstekniske arbeider er inngått

med Astrup & Aubert og arbeidet ble påbegynt like
etter påske. En kort tilløpstunnel med lukesjakt er
drevet fra et tverrslag like ved atkomsten til tappe-




tunnelen for Nesjemagasinet og er ferdig utsprengt
ved årsskiftet. Lukesjakten er klar for montasje, mens
det på partiet fram mot trykksjakt med varegrind
gjenstår å sikre en større svakhetssone i fjellet med
betong. Den ca. 1100 m lange atkomsttunnel i fall
1 : 10 fra Landsløg ned til kraftstasjonen er ved års-
skiftet ferdigsprengt fram til kraftstasjonen med av-
grening opp til hvelvpartiet. Underveis støtte man
på to sterkt vannførende slepper som skapte store
problemer for driften, men ved hjelp av 2 store
pumper har det lyktes å lense unna vannet. Det
overveies å foreta injisering av partiene. I nærheten
av kraftstasjonen var man også plaget av sprake-
fjell, som imidlertid ser ut til å bli mindre sjenerende
i kraftstasjonen. Den drøyt 4 km lange avløpstun-
nelen drives fra et tverrslag like før utløpet i Salme-
lona og er ferdig i ca. 800 m lengde med sikrings-
arbeider på enkelte partier. Tippmassene fylles i
Salmelona. Etter overenskomst med grunneierne be-
nyttes også en del av massene til vei fram til Salmelid
som erstatning for skader og ulemper ved anlegget.
Det er også laget en provisorisk vei fra Landsløg fram
til påhugget for overføringstunnelsen fra Eivindsvatn.
Ved Landsløg har kraftselskapet satt opp en perma-
nent messe som i anleggstiden vil bli benyttet som
kontor og oppholdssted for byggeleder og kontrol-
lører.

4. byggetrinn
Planer for et 4. byggetrinn med regulering av

Svartvatnsmagasinet og utbygging av Duge kraft-
verk vil bli fremlagt til behandling i kraftselskapets
organer i 1. kvartal 1972 med sikte på å kunne på-
begynne anleggsarbeidene i 1973.

Forankringsmast. Feda — Åna — Sira - linjen. 6.543  Røldal—Suldal kraft AIS

Aksjekapitalen er fordelt med 50 0/0 på Norsk
Hydro og 50 0/0 på NVE.

Aggregrat 4 i Suldal kraftstasjon ble satt i drift
20. april. Aggregatet er på 80 MW og gir en pro-
duksjonsøking på 80 GWh i et middels år ved at
vanntapet fra Kvanndalsfoss reduseres tilsvarende.
Dermed har selskapets anlegg en samlet nominell
maskinkapasitet på 550 MW og en produksjonsevne
i middelsår på 2494 GWh, og i bestemmende år på
2106 GWh.

Dammen i Kvanndalsfoss hadde tidligere maksimal
vannstand kote 627,80, mens selskapet har konsesjon
på oppdemming til kote 630. Dammen er sommeren
1971 påbygget slik at konsesjonen kan utnyttes fullt
ut. Den dermed oppnådde produksjonsøking er in-
kludert i ovennevnte tall.

Ekkje bro på riksvei Røldal—Nesflaten ble øde-
lagt av flom 29. mai. Skadene hadde sammenheng
med Røldalsvatns regulering, idet elven grunnet lav
vannstand i Røldalsvatn undergravet et av brofunda-
mentene. Kraftselskapet har etter avtale med vei-
vesenet først etablert en provisorisk bro og deretter
bygget ny permanent bro. Elveleiet er sikret ved
plastring med stor stein.

Elve- og bekkeinntakene, spesielt i Røldal, fører
med seg en del sand og grus inn i tunnelsystemet.
Dette gir øket slitasje på turbinene og nødvendig-
gjør regelmessig tømming av fordelingsbassengene.
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For å redusere disse ulemper er det igangsatt bygging
av en sandfangedam i forbindelse med inntaket i
Grydalen.

Arbeidene med utvidelse av 275 kV-anleggene på
Nesflaten og i Kvanndal pågår. Disse utvidelser vil
bli ferdig i god tid før Statskraftverkenes nye kraft-
linje Kvanndal—Songa blir driftsklar høsten 1972.

Det har i 1971 vært beskjeftiget 35 mann med
anleggsarbeider.

6.544 Folgefonn-anleggene
Mens 1970 var preget av oppstarting av de egent-

lige anleggsarbeider har det i 1971 vært full anleggs-
virksomhet over hele linjen. På et tidspunkt var hele
17 tunnelstuffer i gang samtidig, og det har vært
arbeid i gang ved 4 damsteder.

Damanleggene
Generelt er damsesongene korte ved Folkefonn-

anleggene på grunn av værforholdene. I 1971 kom
en ikke i gang med damfotpreparering før i juli og
allerede i oktober måtte damarbeidene innstilles
for vinteren.

Ved Svartadalsdammen er avdekking av damfoten
påbegynt. Ved Mysevassdammen, Jukla- og Drav-
ladalsdammen er det i løpet av sesongen fylt i alt
223 000 m3 dammasse til tross for ugunstige værfor-
hold for morenefyllingen, særlig på høstparten. Det
er åpnet morenetak ved Fredheim innenfor Sundal,
ved Markkjelkevatn og ved veien til Skarvabotn.

Terminmessig er situasjonen for damanleggene til-
f redsstillende.

Tunnelanleggene
Bemanningssituasjonen har vært vanskelig, og en

måtte på enkelte tunnelstuffer gå over fra 3- til 2-
skifts drift. Selv om situasjonen terminmessig stort
sett er tilfredsstillende også for tunnelene, har en
fått forsinkelser i forhold til den oppsatte fremdrifts-
plan. Forsinkelsen ved tilløpstunnelen for Jukla er
mest følbar. Årsaken til forsinkelsen her, er dårlig
fjell.

Mauranger kraftstasjon
Maskinsalen er ferdig utstprengt i løpet av året og

kontrollromsfløy er ferdig i råbygg. Pansring i tur-
binsjakten er montert og innstøpt. Ved årsskiftet på-
går montasje av ringledningene. Terminmessig er
stasjonen å jour.

Den uforede del av trykksjakten er drevet gjennom
i løpet av året, og det pågår innstøping av skinne-
gang og tilrigging for stross. I den pansrede del av
trykksjakten gjenstår det å drive ca. 70 m.

Jukla kraftstasjon
Maskinsalen er i det vesentlige utsprengt i løpet av

året. Det gjenstår noe sprengningsarbeid i bunnen.
Kransøyler er støpt og kranbane og kran er montert.
En regner med å begynne sugerørsmontasje straks på
nyåret. Jukla kraftstasjon ligger noe etter termin-
planen.

Tunnellengde drevet i året 	 ca. 16 500 m
Betongforbruk i året  4 530 m3
Totale dammasser fylt i 1971 	 223 000 m3

Mannskapsstyrke ved årsskiftet var ca. 450 mann.

Dravladalsvatn dam.
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6.545 Vile-anleggene
Virksomheten ved Vik-anleggene har i 1971 hoved-

sakelig vært konsentrert om arbeidene ved Fresvik-
overføringen.

I anleggsområdet for øvrig er det utført etterar-
beider, opprydding og tilsåing.

Ved Muravassdammen har en rigget seg til for
etterarbeider som skal utføres i tunnelen under lav-
vannsperioden vinteren 1971/72.

Ved Fresvikoverføringen er en blitt liggende etter
den oppsatte terminplan og en regner nå ikke med
å kunne etablere overføringen før medio september
1972. Det er flere årsaker til forsinkelsen.

Mannskapsmangel førte f. eks. til at stuffarbeidere
måtte settes til hjelpearbeid ved lukemontasje og inn-
støping. I tunnelen mot Brevatna støtte en uventet
på særlig dårlig fjell som krevde stempling og stadig
opprenskning. I tunnelen mot Muravatn fikk en be-
tydelig vannulemper ved passering av Svelgavatn.

Samlet drevet tunnellengde i år: 5864 m.

6.546 Grytten- anlegget
Ved Grytten-anlegget er arbeidene kommet i gang

ved følgende arbeidssteder: Mardal, Sandgrovvatn,
Monge, Vengedalen og stasjonsområdet ved Roms-
dalshorn.

Kraftlinjene til arbeidsstedene ble først ferdige
sommeren 1971. Det ble således drevet med diesel-
aggregater hele vinteren ved Mardalsvatn.

Det har foregått en del revurderinger av planene
vedrørende prosjektet. Bl. a. er det blitt pumpesta-
sjon ved Monge og nytt tverrslag på tilløpstunnelen.
Atkomsten til dette arbeidsstedet skjer via en 3,9 km
lang taubane som har et enkeltspenn på 1300 m med
830 m høydeforskjell.

Byggeprogrammet er endret slik at en nå regner
med idriftsettelse høsten 1974.

Utført arbeid i 1971:

Veiarbeider 	 3 150 m
Tunnelarbeider 	 3 335 m
Betongarbeider   340 m3

Arbeidsstyrke ved årsskiftet: 216 mann. 
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6.547  Aura - anleggene
Trollheim kraftverk

Kraftverkets 2 kraftstasjoner, Trollheim og Gråsjø,
ble satt i drift henholdsvis i 1968 og 1970.

Det er utført etterarbeid ved dammene, oppryd-
ding og oppsetting av gjerder ved tunnelpåhuggene.
Salg og overføring av anleggsmateriell har pågått.

Tiltaksveien ved Vindøla er bygget ferdig, men det
gjenstår noe opprensk av grøfter. Arbeidene har i
1971 vært administrert fra Grytten-anlegget. Fra 1.
januar 1972 overtok Driftsavdelingen v/Aura - verkene
kraftverket.

Ved utbyggingen av kraftverket er det totalt
d revet

ca. 31 km tunnel
Påfylt dammasse 	 » 2,2 mill. m3
betongforbruk 	 » 25 300 m3
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6.549  Skjomen-anleggene
Anleggsdriften ved Skjomen-anleggene er nå godt

i gang. Aret 1971 har vært et vanskelig år. Opp-
starting på en rekke nye arbeidssteder i fjellet sam-
tidig med at administrasjonsapparatet og den før
etablerte anleggsdrift måtte innkjøres, har krevd stor
innsats.

Snøforholdene i fjellet har vist seg å være langt
vanskeligere enn antatt. Bergartene har medført store
sikringsarbeider både i tunneldriften og ved veiarbei-
dene. En har også hatt problemer og driftsstopp på
grunn av manglende krafttilførsel. Disse forholdene
har medført store økonomiske utlegg, men en regner
tross dette med at byggeprogrammet kan holdes med
oppstarting av maskin 1 høsten 1973 og maskin 2
høsten 1974.

Arbeidene er i gang på følgende arbeidssteder:
Gautelis, Båtsvatn, Sælka-Losi, Stasjonsholmen,
Kobbelv, Kjårdavatn, Iptovatn, Lemmen, Lia og sta-
sjonsområdet Lappvika. Montasjearbeidene skal starte
på nyåret 1972. I tillegg foregår arbeider ved vei-
anlegg og i sentralområdet på Elvegård.

Utført i 1971:

Veiarbeider 	 23 700 m
Tunnelarbeider 	 ca. 12 100 m
Betongarbeider 	 1 720 m3
Damarbeider 	 75 300 dam m3

Mannskapsstyrken (egen) ved årsskiftet: 568 mann.

Mysevatn dam.

6.548  Rana-anleggene
Rana  II

Tunnelanleggene for de siste feltene ved Rana  Il
(Østoverføringen) er fullført. De siste etterarbeider
ble ferdige i 1971. I løpet av 1972 antas også ter-
skelprogrammet å bli fullført.

Rana  III
Bjerka kraftverk skulle etter planen inn på nettet

høsten 1971.
Fjellforholdene i tilløpstunnelen har hele tiden

skaffet vansker for driften. Store problemer bl. a. i
forbindelse med utslag og sluttarbeidene i sjakt og
tunnel forsinket igangsettingen til 6. desember da
gjennomslagssalven ble skutt. De nærmeste dagene
av prøvekjøringen førte imidlertid til at tilløpstun-
nelen sprang lekk slik at systemet måtte tømmes igjen.

Lekkasjen viste at de sikringsarbeider som var
foretatt ikke var tilstrekkelige da vanntrykket ble
satt på. Stålforingen vil nå bli forlenget 80 m innover
tunnelen, og en regner med å være ferdig med dette
i løpet av våren 1972.

Ved Leirbotn-tunnelen regner man med å være
ferdig til vårflommen 1972 som planlagt.

Etterarbeider og terskelprogram vedrørende Rana
III regnes fullført i 1972.

Tunneldrift ved Rana i 1971 	 3 260 m
Betong 	 2 160 m3

Alt i alt er det nå ved Rana-anleggene drevet ca.
91 400 m tunnel.

Arbeidsstyrke ved årsskiftet: 110 mann.

BETONGFORBRUK — m3 PR. ÅR

VED STATSKRAFTVERKENES ANLEGG
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6.55 De enkelte overføringsanlegg

6.551  Østlandet—Agder
Feda—Kristiansand—Moland—Porsgrunn-linjen

275 kV, lengde 215 km.
«Konsesjon» på Feda—Kristiansand-linjen ble gitt

i desember 1971, og forberedende anleggsarbeid er
igangsatt.

Kvanndal—Songa-linjen
275 kV, lengde 45 km.
Byggingen ble påbegynt ca. 1. april. Fundament-

arbeidene er ca. 85 0/0 ferdige og mastemontasjen ca.
20 o/o ferdig, dette er litt etter programmet, men linjen
beregnes ferdig etter planen. Idriftsettelse 1. desember
1972.

Tegneby—Hasle-linjen
380 kV, lengde 33,5 km.
Den opprinnelige idriftssettelsdatoen 1. oktober

1973 er foreslått forandret til 1. februar 1973.  Ca.
60 °/0 av fundamentarbeidet er utført, og det ligger
til rette for idriftsettelsen som nevnt.

Sylling—Tegneby-linjen
275 kV, lengde 52 km. Forberedende anleggsar-

beid igangsatt høsten 1971.

Sylling transformatorstasjon
Planlagt idriftsettelse 1. oktober 1974 for 700

MVA trafo, 380/275 kV og 1. oktober 1975 for 200
MVA trafo, 380/132 kV. Anleggsarbeidet ble på-
begynt i november.

Frogner transformatorstasjon
Anleggsarbeidet påbegynt november 1971. Idrift-

settelse med 47 kV er planlagt til 1. november 1973
og 160 MVA trafo, 380/275/47 kV til 1. september
1974.

Frogner—Røykås-linjen
275 kV, lengde 19 km. «Konsesjon» ventes gitt i

løpet av 1972.

6.553  Sogn og Fjordane
Aurland—Fardal-linjen

275 kV, lengde 48 km inkl. 2 stk. fjordspenn, Sog-
nefjorden (ca. 4,6 km) og Sogndalsfjorden (ca. 1,4
km). Anleggsarbeidene igangsatt i desember 1971
og idriftsettelsen er planlagt til 1. oktober 1974.

6.554  Nordmøre—Trøndelag
Trollheim—Aura-linjen

275 kV, lengde 50 km inkl. 2 stk. fjordspenn, Sunn-
dalsfjorden og Todalsfjorden. Idriftsettelsesdatoen er
utsatt fra 1. oktober 1971 til februar 1972 på grunn
av forsinket transformator-levering til Aura. Det ca.
3800 m lange Sunndalsfjordspennet ble montert
tiden 8.-30. juni. Til montasjen ble benyttet NVE's
spesialbåt M/S Elektron sammen med spesielle vinsjer
og linebrems. Til hjelpebåter ble benyttet rednings-
skøyter og redningskryssere fra Redningsselskapet.

Todalsspennet ble montert i september med konven-
sjonelt fristrekkutstyr.

Aura kraftanlegg friluftsanlegg
Anlegget beregnes ferdig og idriftsatt i februar

1972. Transformatoren til denne stasjon hadde en
transportvekt på 207 tonn og er den tyngste NVE

Bygging 132-380 kV overføringsledninger

	

380 kV Ledninger

	

275 kV —»—

	

220 kV —»—

	

III 132 kV —»—

Construction of 132-380 kV

transmission lines

1950 55 1960 65 1970
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hittil har fått levert. Transporten gikk med M/S
Elektron til eget landingssted Hammerkaia og videre
med NVE's trailer til Aura kraftanlegg.

Aura—Vågåmo-linjen
275 kV, lengde 98 km.
Fundamenteringen er ferdig og ca. 60 0/0 av mastene

er montert. Vi ligger her litt etter programmet, men
regner foreløpig med å holde idriftsetttelsesterminen
1. oktober 1972.

Nea—Klæbu-linjen
275 kV, lengde 75 km.
Anleggsarbeidene igangsatt desember 1971. Idrift-

settelse planlagt til 1. oktober 1972.

6.557 Ofoten — Lyngen
Kilbotn—Sortland-linjen

132 kV, lengde 51 km inkl. 2 fjordspenn over
Austerfjorden (ca. 700 m) og over Gullesfjorden (ca.
1400 m). Linjen fram til 48,5 km (Osvold) blir ferdig
og beregnes idriftsatt i løpet av februar 1972. Fore-
løpig blir den drevet med 66 kV og tilkoplet det sted-
lige nett ved Osvold.

Sortland transformatorstasjon
Anleggsarbeidene kom i gang i september. Stasjo-

nen er planlagt satt i drift 1. november 1972.

Kanstadbotn—Sortland-linjen
132 kV, lengde 27 km (regnet til Osvold).
Anleggsarbeidene kom i gang i desember. Planlagt

idriftsettelse samtidig med Skjomen—Kanstadbotn 1.
september 1975.

Skjomen—Kanstadbotn-linjen
132 kV, lengde 81 km, inkl. kabel over Ofotfjor-

den (kabellengde ca. 8 km). «Konsesjon» ventes gitt
i løpet av 1972.

6.6

6.61  Vannkraft

Eidfjordverkene
Hovedstyret har i juni 1971 avgitt innstilling til

departementet om regulering og utbygging i Eidfjord
Nord eksklusive Hein-magasinet og Sysen kraftverk.
Sistnevnte forutsettes vurdert senere i forbindelse med
eventuelle pIaner for utbygging av Dagali-fallene
(Buskerud fylke). Vurdering av Eidfjord Sør er også
utsatt.

UlIa—Førre
Søknad om reguleringstillatelse ble sendt Vassdrags-

direktoratet i desember. Statskraftverkene har pri-
mært søkt om utbygging mot Suldal med samlet in-
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stallasjon 2000 MW og årsproduksjon 4730 GWh.
Det store Blåsjømagasinet vil få en sentral rolle i det
norske kraftsystem. Sekundært er søkt om utbygging
mot Førrebotn.

Et viktig punkt under saksbehandlingen er spørs-
målet om vannslipping i Suldalslågen. Her må det
foretas en avveining mellom laksefisket m. m. og tapt
produksjon i Hylen kraftverk.

Jotunheimen
Planarbeidet som kalles jotunheimen omfatter, for-

uten Leirdøla og Mørkri hvor planene er ferdig, Bre-
heimen, Øvre Otta, Bøvri og Sjoa med Nedre Otta.
Planarbeidet har fortsatt med henblikk på å få ferdige
planer for komplekset i løpet av kommende år.

Alle resultater som foreligger vedrørende plan-
arbeidet har vært forelagt vassdragsdirektørens kon-
taktutvalg (Sperstad-utvalget) og Hovedstyret ved
deres behandling av Verneplanen. I den forbindelse
har det vært foretatt en omfattende befaring av kraft-
komplekset sammen med Stortingets industrikomite.

Leirdøla
Søknad om reguleringstillatelse ble sendt Vassdrags-

direktoratet i april. Prosjektet er meget enkelt. Joste-
dølas sideelv Leirdøla utnyttes ned til Jostedalen og
gir 465 GWh/år.

Hovedstyret var på befaring i november og holdt
grunneiermøte i Luster. Mot selve prosjektet har
ingen protestert. Men Luster kommune ønsker å be-
handle alle vassdragene i kommunen under ett og har
følgelig avslått å uttale seg om Leirdøla separat.
Kommunen ønsker garanti for industriutbygging til
gjengjeld for all kraften som sendes ut. Det antas at
prosjektet kan bli behandlet i Stortinget på forsom-
meren 1972 etter at verneplanen er behandlet.

Mørkri
Generalplanen ble ferdig i mars, men er lagt på is

i påvente av de øvrige generalpIanene i området
Jotunheimen. Mørkrisdalen står høyt på mange fred-
ningslister.

Altavassdraget
Planarbeidet har vært i gang i det forløpne år med

tilhørende befaringer og undersøkelser. Prosjektets
utforming er blitt noe avklaret og begrenset, og en
har ved møter forsøkt å gi informasjon om dette så
snart det har vært mulig. Det synes nå klarlagt at
neddemning av Masi ikke er den eneste mulighet for
effektiv utnyttelse av Altavassdraget, idet undersø-
kelsene bekrefter at regulering ved senking av Jies-
javrre er teknisk godt gjennomførbart. Dette alter-
nativ vil eventuelt kunne spare neddemning av Masi-
bygden, men vil påvirke Tanavassdraget som til dels
er grenseelv mot Finland. Vassdraget langs grensen
vil dog i liten grad berøres. Finske myndigheter er
kontaktet for å få oversikt over hvorledes saken
enklest kan behandles.

Forra
Planleggingen fortsetter i samarbeid med Nord-

Trøndelag elektrisitetsverk. Alle vitenskapelige un-
dersøkelser koordineres av Universitetet i Trondheim.
Det er store fredningsinteresser i forbindelse med
Forra.

Vefsnaverkene
Arbeidet har vært i gang med detaljundersøkelser

vedrørende dammer og tunneler. Prosjektarbeidet
ved kontoret har ikke vært fulgt opp da andre opp-
gaver har vært sterkere prioritert.

Det samme gjelder Svartis-prosjektet hvor under-
søkelsene vesentlig har fortsatt med de igangsatte
hydrologiske målinger med tilhørende breundersøkel-
ser og kartlegging i samarbeid med NGO.

6.62  Varmekraftverk

Kjernekraft
I løpet av 1971 har varmekraftgrup?en hatt kon-

takt med de fleste av de største hovedleverndører av
utstyr til kjernekraftverk. Til tross for at det er blitt
foretatt en rekke standardiseringer og forbedrede ar-
rangementer ved konstruksjon av kjernekraftverk, har
det vært en stadig prisstigning i den senere tid.

I samarbeid med Institutt for atomenergi og Nor-
ges geotekniske institutt, er det igangsatt forsøk på
et av de alternative byggesteder med sikte på å kunne
utnytte fjellet til å øke sikkerheten ved en eventuell
fjellforlegning.

En har også ytet noe økonomisk og faglig støtte til
et prosjekt vedrørende forspente betongtanker som
pågår ved NTH i Trondheim.

Ved «Erfarenhetssenter ved Ringhals kjernekraft-
verk» i Sverige, har i alt 5 sivilingeniører fra Stats-
kraftverkene hatt studieopphold med varighet 1/2-1
år. Det er meningen at det fortsatt skal sendes folk
til Ringhals og eventuelt også til andre kjernekraft-
verk for opplæring.

Det er foretatt besøk til flere land i Europa for å
studere konsesjonsbehandlingen i disse land med sikte
på å utnytte erfaringene derfra under norske forhold.

Den største innsatsen i 1971 har dreiet seg om
byggestedsvurderinger. En regner med å ha foretatt
en grovprioritering av alternativene i Osiofjordom-
rådet i løpet av våren 1972, samt at en i løpet av
et års tid skal ha klar en innstilling vedrørende det
endelige valg av byggested — et dagalternativ og et
fjellalternativ for det første kjernekraftverk her i
landet.

Konvensjonell varmekraft
I det forløpne år har virksomheten her vært liten.

Noen vurderinger vedrørende gassturbiner er blitt
foretatt likesom en har deltatt i undersøkelsesarbeid
vedrørende forenklet kondenskraft.

6.63  OverføringsaMegg

Det har vært arbeidet med og vil bli fremmet for-
slag om å starte bygging av følgende nye anlegg i
1973:

275/132 kV transformering Tveiten.
132/22 kV transformering Brandhol.
Seriekompensering av 275 kV-overføringen Nedre
Røssåga—Strinda.

Det foregår en del undersøkelser og utredninger av
kraftlinjetraseer i forbindelse med eventuelle vann-
kraftprosjekter Eidfjord, Ulla—Førre, jotunheimen
og kjernekraftverker i Østlandsområdet.
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NVE's kraftverker

1nstallert generatorytelse i MVA
pr. 31. desember 1971

Østlandet-Agder:

NVE's understasjoner

Installert transformatorytelse i MVA
pr. 31. desember 1971

Østlandet-Agder:

Hakavik 	 10,8 Smestad 	 168,0
Mørkfoss-Solbergfoss (NVE's




Flesaker 	 204,5
andel) 	 45,3 Slagen 	 56,0

Nore 1 	 217,6 Follum 	 94,0
Nore 2 	 60,0 Minne 	 90,0
Mår 	 200,0 Kongsengen 	 70,0
Haukeli 	 5,0 Gjøvik 	 120,0
Tokke 	 480,0 Dokka 	 45,0
Vinje 	 375,0 Hamang 	 288,0
Songa 	 140,0 Røykås 	 320,0
Byrte 	 25,0 Akland 	 30,0
Lio 	 50,0 Rød 	 348,0
Tonstad (NVE's andel) 	 306,3 Tegneby 	 160,0
Åna-Sira 	 48,4 Vågåmo 	 232,0




Furnes 	 50,0
Rogaland-Hordaland:




Hasle 	 1 043,0

Suldal(NVE's andel) 135,0 Vardal 125,0

Røldal») 95,0 Tveiten 	 200,0

Novle») 25,0 Vang 	 160,0

Kvandal( 25,0 Rogaland-Hordaland:




Sogn-Sunnmøre:

Refsdal(NVE's andel) 97,1

Lyse 	
Blåfalli 	
Sauda 	

119,0
107,0
70,0Målset(») 20,0 Dale 	 125,0Hove(») 59,2 Mauranger 	 20,0

Nordmøre-Trøndelag:




Nordmøre-Trøndelag:




Aura 	 337,5 Istad 	 60,0
Osbu 	 28,0 Ranes 	 15,0
Svorka(NVE's andel) 12,5 Orkdal 	 66,0
Linnvasselv(») 15,7 Eidum 	 27,0
Tunnsjø(») 16,0 Strinda 	 372,0
Tunnsjødal(») 90,0 Verdal 	 214,0
Røyrvikfoss(») 9,0 Grytten 	 16,0
Trollheim . 	 155,0 Klæbu 	 160,0
Gråsjø 	 18,0





Helgeland:




Helgeland:




Mosjøen 	 55,0
Reinfossen 	 4,0 Svabo 	 20,0
Nedre Røssåga 	 305,0 Marka 	 125,0
Øvre Røssåga 	 187,5




Langvatn 	 112,0 Ofoten-Lyngen:




Rana 	 420,0 Narvik 	 55,0
Bjerka 	 24,0 Bardufoss 	 50,0

Salten:




Kanstadbotn 	
Kilbotn 	

30,0
120,0

Glomfjord 	 145,5 Elvegård 	 10,0
Ofoten-Lyngen:




Lyngen-Porsanger:




Innset 	 105,0 Alta 47,0
Straumsmo 	 170,0 Nordreisa . 	 25,0

Sum 	 4 574,4 Sum 	 5 793,5
(Sum 31. 12. 704 348,8)




(Sum 31.12. 704 973,5)




NVE's fjernledninger

Km ledning i drift pr. 31. desember 1971




380 kV 275 kV 220 kV 132 kV

Østlandet-Agder 	 128 1159




568
Rogaland-Hordaland 	




484




Sogn-Sunnmøre 	




40




Nordmøre-Trøndelag 	




347 25 479
Helgeland 	




180 58 141
Ofoten-Lyngen 	





455
Lyngen-Porsanger 	





130

Sum 	 128 2210 83 1773

Austpolle

78 kraftver



á





Søknader innvilget av departemen
radighetsbeløp i 1971:

Den norske komW for Det internasjonak
biologiske  program, Seksjon naturvern
IBP/CT. Undersøkeber i jotunheimen

Selskapet for lyskultur

Universitetet i Oslo, Kontaktatvalget for
vassdragsreguleringer, driftstilskott

NVE  Instruksjonsfilm om landskapspleie i
kraftutbyggingen. Kopi av samme film
med engelsk tekst  

NEVF,  Tilskott til fagprøver m. v. 40,0

NEVF,  SertifiseringskomitJen

Den norske komit for verdensenergikonfe-
ranser,  Damkomit&n 	 4,0

NVE,  Publikasjonsserien «Kraft og miljø»
og trykking av nytt opplag av 1. nr. 30,0

Erik R.estad AIS,  Nedbørsundersøkelser i
Oslo   10,0

NEK,  driftstilskott  240,0

Norges Landbruksviten'skapelige Forsk-
ningsråd,  Klimaundersøkelser  147,005

Rådet for Teknisk Terminologi:
Ordbok for:

Elektrokraftteknikk  22,0
Vannforsyning og avløp   8,0

Norges Lanbrukshagskole, Institutt for
kulturteknikk  25,0

NVE, is  og breundersøkelser  39,995

Utvalget for snaforsking  40,0

Det offentlige isutvalg.  (Oppløst)  25,0

NEVF,  Normtallbearbeidelse   70,0

Sum 1 000,0



Statskraftverkenes driftsinntekter og driftsutgifter

Inntekter og utgifter

Inntekter:

Regnskap 1970
Kr.

Bevilgning 1971
Kr.

Regnskap 1971
Kr.


 Kraftsalg 	
Overføringsavgifter egen kraft 	 356 939 444,53 414 535 000,00 359480 094,90


 Overføringsavgifter andres kraft 	 25 316 314,00 25 500 000,00 29 112 083,31

 Leieinntekter m v. 	 4 039 550,50 4 119 000,00 4 873 734,44

 Refusjon fra andre verker for reguleringer 	 2 704 094,89 1 660 000,00 2 748 230,05




Sum inntekter 	 388 999 403,92 445 814 000,00 396 214 142,70

Utgifter:







1. Andel administrasjon 	 13 044 680,79 14 508 000,00 19 117 405,83
2. Driftspersonale 	 18 612 049,99 22 133 000,00 23 703 676,71
3. Vedlikehold 	 18 025 120,04 19 570 000,00 20 474 146,90
4. Erstatninger - avgifter 	 21 204 069,68 12 707 000,00 21 074 349,86
5. Skatter 	 29 619 566,32 30 235 000,00 38 028 132,46
6. Bevegelse lagerbeholdning 	




0,00




0,00




0,00
7. Kjøp av kraft 	 10541 804,07 20 038 000,00 10 656 823,07
8. Andel reguleringer 	




938 921,32 1 035 000,00




846 625,62
9. Andel avdrag og renter for lånekapital i kraft-








selskaper 	 34 435 090,56 35 167 000,00 43 952 920,65




Driftsutgifter 	 146421 302,77 155 393 000,00 177 854 081,10

10. Avskrivninger 	 114885944,31 122703 000,00 122599 388,00
11. Renter 	 161 434 700,49 166 518 000,00 166 555 458,17




Sum utgifter 	 422 741 947,57 444 614 000,00 467 008 927,27




Driftsresultat 	 - 33 742 543,65 1 200 000,00 - 70 794 784,57

Resultatoversikt over Statskraftverkenes drift
Alle tall i hele tusen kroner

Kraftverk
Overføringsanlegg

Driftsinntekter

Bevilg-Regn-
ningskap

Driftsutgifter

Bevilg-Regn-
ningskap

Avskrivninger

Bevilg-Regn-
ningskap

Renter

Bevilg-Regn-
ningskap

Statens vassfall 	




900 1 009




127




209




10




10 1 815 1 804
Nore- verkene 	




900 2 177 6 6..)5 8 360




877




821 1 712 1 689
Mår kraftverk 	




70




104 4 304 5 684 3 382 3 367 1 723 1 695
Mørkfoss-Solbergfoss 	




15




38 1 809 1 520




39




38




133




131
Tokke-verkene 	




804




785 14933 20 168 21 836 21 822 31 278 31 321
Østlandsoverføringene 	




95




277 13 090 14 839 19 101 19208 22 142 22 325
Hakavik kraftverk . .. 	




80




81




827




761




2




2




8




6
Sira-Kvina 	




0




0 25 407 24 398




204




204




900




900
Røldal-Suldal 	




55




0 23 148 27 230




50




50 2 211 2 211
Vik-verkene 	




20




24 2 426 2 526 4 990 4 985 9 308 9 286
Vestlandsverkene 	




34




44 9 351 8 286 5 857 5 889 9 670 9 731
Aura-verkene 	




130




163 12077 15929 17 548 17550 20 669 20 604
Aura - overføringene . 	




60




73 2 939 4 036 6 307 6 287 7 627 7 589
Namsen-verkene 	




20




0 2 662 2 661 3 311 3 312 4 651 4 650
Rana-verkene 	




137




169 20 311 24 107 26 810 26 678 35 439 35 385
Rana - overføringene . . . . .




18




24 1 700 2 160 3 184 3 182 4 659 4 654
Glomfjord kraftverk . . 	




220




351 6 899 6 078




130




126




288




283
Innset-verkene 	




196




42 3 867 4 872 5 779 5 773 7 865 7 859
Innset-overføringene. .. .




15




18 1 265 2 159 2 947 2 952 4 230 4 244
M/S Elektron/Tung-
transportmidler 	 2 000 2 243 1 616 1 872




339




343




190




188
Kraftsalg/overføringsavg. 440 035 388 592









Sum 	 445 814 396214 155393, 177 855 122 703 122599 166518 166555

Inntekter 	 445 814 396214









- Utgifter 	 444 614 467 009









Driftsresultat 	 1 200 - 70 795
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Statskraftverkenes investeringsutgifter

Kap.Post

2454 Statskraftverkene:

Regnskap 1970
Kr.

Samlet bev. 1971
Kr.

Regnskap 1971
Kr.

30.Innkjøp av vassfall 	 4 511 854,50 6 986 424,00 3 942 389,02

31.Planlegging og forberedende tiltak. 	 5 439 764,74 13 419 660,00 10 786 089,82

32.-1. Mindre nyanlegg og utvidelser 	




0,00 12 700 000,00 4 059 371,42

33.Østlandsoverføringene 	 7 134 932,77 4 712 762,00 2 678 910,42

33.-2. Nore-Sylling-overføringene 	 1 170 365,29




0,00




0,00

33.-3. Kvandal-Songa-Rjukan-Mår-







Flesaker-Tveiten-overføringene 	 8 454 937,92 5 967 524,00 7 060 568,57

33.-4. Fåberg-Vang-Frogner-Røykås-







overføringene 	 15 858 490,77 28 100.000,00 23 385 671,60

33.-5. Gjøvik-Kongsengen-Minne-
overføringene 	 11 743 230,69 14 200 000,00 7 549 777,69

33.-6. Sylling-Tegneby-Hasle-overføringene . 1 771 287,86 14 928 712,00 5 377 302,40

34.Stamlinje Troms-Finnmark 	 3 295 214,20




156 824,00 2 287 808,23

35.Tokke kraftverker 	 22 819 464,24 15 100 000,00 4 855 438,95

35.-2. Folgefonn-anleggene 	 29 229 929,90 77 346 647,00 88 291 863,03

Overføringsanlegg 	




405 383,24




252 822,00 1 480 005,43

36.Tokke kraftverker, overføringsanlegg 	 I 604 903,34




0,00




0,00

36.-2. Overføringsanleggene i Rogaland og








Vest-Agder 	 13 206 079,44 5 535 565,00 6 319 106,34

36.-3. Feda-Kristiansand-Moland-Rød-

overføringene 	




0,00 3 000 000,00 2 536 079,44

37.Vik-anleggene 	 19 860 408,70 12 902 829,00 15 505 605,55

Overføringsanlegg 	 3 092 745,73




0,00 3 532 394,68

37.-2. Aurland, deltakelse i OL's anlegg 	 5 364 916,00 6 500 000,00 8 258 930,00

37.-3. Aurland-Fardal---Høyanger-
overføringene 	




0,00 2 500 000,00 3 459 190,71

38.Eidfjord-anleggene 	




0,00 5 000 000,00




0,00

38.-4. Magasiner i Tyssovassdraget 	 2 527 385,31 7 305 292,00 5 835 720,75

39.Svorka kraftverk 	 _ 98 973,84




0,00 - 433 583,81

40.Overføringsanlegg i Trøndelag og Møre




692 938,12




0,00




0,00

41.Kraftverkene i Øvre Namsen 	




318 560,00 1 011 678,00




0,00

42.-2. Blåfalli-Dale-overføringene 	




794 096,21




0,00




0,00

42.-3. Trøndelag-Oppland-overføringene.. 	 33 703 073,07 43 067 968,00 43 003 621,02

42.-4. Nea-Klæbu-overføringene 	 2 136 530,33 5 663 469,00 2 816 674,52

43.-2. Trollheim og Gråsjø kraftverk 	 13 085 969,46 2 481 276,00




951 234,32

43.-3. Eikesdal/Grytten kraftanlegg 	 10 662 550,71 19 809 236,00 27 680 424,47

46.Rana kraftverk 	 29 483 826,36 14 600 000,00 18 932 120,08
Overføringsanlegg 	 6 495 726,74




800 000,00 5 817 602,43

47.-2. Overføringsanlegg i Ofoten/Lyngen. 8 193 963,16 15 000 000,00 12 629 380,52
47.-3. Skjomen-anleggene 	 53 789 526,67 88 800 000,00 86 487 281,24

Overføringsanlegg 	 4 214 075,63 1 500 000,00 1 788 745,09

47.-4. Alta-Lakselv-Adamsfoss-overføringene




0,00 1 000 000,00 2 583 479,97

48.Fornyelser 	 10 214 151,08 11 400 000,00 8 863 082,92

49.Ymse 	 5 859 227,60 12 456 728,00 9 369 571,28

91.Sira-Kvina 	




130 140,00 2 000 000,00 - 3 036 091,46




367 166 675,94 456 205 416,00 424 655 766,64
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Utsikt fra den nye fjellveien opp til darnanleggene i Skjomen.

Utsikt østover innover Norddalen.
Durmålstind i bakgrunnen.



á


