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1977
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen legger med k
dette fram årsmeldingen for 1977. Den gir et kortfattet resymé av virksomheten innen NVE's fire
direktorater i 1977, som var preget av høy aktivitet.
På grunn av knapp krafttilgang ble 1977 et
vanskelig år for elektrisitetsforsyningen når vi ser
landet under ett. Vi fikk samlet for landet en produksjonsnedgang på nesten 12%, mens vi de siste
fem år har hatt en gjennomsnittlig årlig produksjonsvekst på 1,3 %. Nedgangen i 1977 skyldtes tilsig under det normale i første halvår og utover ettersommeren, i tillegg til lav magasinbeholdning
ved inngangen til året.
Den reduserte produksjon i 1977 førte til at vi
for første gang siden 1960 fikk nettoimport av
elektrisk kraft. En rekke kraftselskaper, særlig på
Vestlandet og i Trøndelag, ble nødt til å kjøpe relativt store kvanta importert varmekraft til høye
priser. Dette skapte store likviditetsvansker for
disse kraftselskaper. Det er et ledd i vårt produksjonssystem at vi skal supplere med importert varmekraft i tørre år. Etter hvert som den reserve vi
har vært vant til å ha i vårt innenlandske kraftsystem blir redusert eller blir helt borte, skal det
små endringer til i de ytre forhold før vi kommer
opp i en knapphetssituasjon. Vi må derfor være
forberedt på å måtte importere til dels store kvanta
varmekraft i årene som kommer når tilsiget i vårt
vannkraftsystem svikter. For å være forberedt på å
møte slike situasjoner, bør kraftselskapene bli gitt
mulighet til å legge opp fond, slik at de klarer store
uttellinger ved ekstraordinære kjøp av tilleggskraft.
Bruttoforbruket av fastkraft var i 1977 praktisk
talt uforandret i forhold til i 1976. Det skyldtes i
hovedsak konjunkturproblemer innen industrien.
Produksjonsindeksen viste en nedgang i forhold
til året før på ca. 6 % for treforedling og ca. 4,8 %
for den kraftintensive industri. Deler vi forbruket
opp i enkelte sektorer, finner vi at gruppen husholdninger og tjenesteyting vokste med hele 7,2 %
fra 1976 til 1977. For den store samlegruppe alminnelig forsyning steg forbruket med 5,1 %.

Det var derfor de problemer industrien hadde,
med redusert produksjon og tilsvarende redusert
kraftforbruk, som reddet oss gjennom 1977 uten
de virkelig store problemer. Det er såvisst ingen
årsakssammenheng til å føle seg lykkelig over.
NVE arbeidet i 1977 for fullt med å få fram en
samlet plan for utbygging av kraftforsyningssystemet i samband med den energimelding som er forutsatt lagt fram i 1979, og som NVE skal utarbeide
delmateriale for i 1978. På produksjonssiden vil
det være vannkraft som ennå i mange år vil utgjøre vår krafttilgang.
I diskusjoner om ulike krafttyper møter vi ofte
entusiasme for vannkraft, men fulgt opp med den
kommentar at vi har så lite igjen. Vannkraften rekker liksom ikke lenger. Dette er en misforståelse
som gjør krav på en oppklaring. Hvis vi i tillegg til
våre større vannkraftkilder trekker inn det vi kan
oppnå ved opprusting av våre eldre vannkraftverk
og ved bygging av småkraftverk, har vi ennå ca. 50
TWh midlere årsproduksjon økonomisk utbyggbar vannkraft utenom verneplanen og det som er
foreslått vernet. Vi har derfor store ressurser ennå
i økonomisk utbyggbar vannkraft, nok til å dekke
vårt forbruk i mange år hvis vi er villige til å utnytte dem. Det vil trolig bli bygget ut vannkraftanlegg i vårt land til langt inn i neste århundre.
Innen Statskraftverkene var det en viktig begivenhet da kabel nr. 2 over Skagerrak kom i drift i
juli måned. Fra slutten av august var begge kabler
i drift, med en samlet kapasitet på 500 MW. Driften av denne kabelforbindelse, som teknisk sett
har fungert meget tilfredsstillende, ga i 1977 et importoverskudd på ca. 200 GWh. NVE er igang
med å vurdere nytten av utvidelse av forbindelsene til utlandet som alternativ til bl.a. innenlandsk varmekraftproduksjon.
La meg til slutt runde av denne korte betraktning med å takke alle medarbeidere innen etaten,
og alle som NVE har hatt forbindelse med i 1977,
for godt samarbeid.

Hovedstyret
(Generaldirektøren
og
fem storti ngsva Igte
medlemmer)

1. NVE'S ORGANISASJON

NVE ledes av et hovedstyre som består av generaldirektøren og fem andre medlemmer. Generaldirektøren
tilsettes av Kongen for seks år, de fem styremedlemmer
med personlige vararepresentanter velges av Stortinget
for fire år.
Generaldirektøren har en fast stedfortreder, administrerende direktør, som beskikkes av Kongen.
Arbeidsoppgavene ved hovedkontoret er ellers fordelt på 4 direktorater som hvert ledes av en direktør. Tre
av direktørene beskikkes av Kongen, mens direktøren
for Statskraftverkene ansettes av Kongen for en seks-års
periode.
Under de respektive direktoraters avsnitt er gjengitt
organisasjonsoversikter som bl.a. viser personalets fordeling på de enkelte avdelinger, kontorer m.v.
Generaldirektøren

NVE

1704

2083

Generaldirektør
Sigmund
Larsen
Administrerende
direktør H. W. Bjerkebo

111
Administrasjonsdirektoratet
Direktør Torolf Moe

Sigmund Larsen er tilsatt som generaldirektør for en
seks-års periode fra 11. august 1975.
Harry Werner Bjerkebo er administrerende direktør
og fast stedfortreder for generaldirektøren (beskikket
1963).
Stortingsvalgte

hovedstyremedlemmer

(Valgt for perioden 1.juli 1975 —30. juni 1979):
Fisker og småbruker Nils Jacobsen, Skjervøy.
(Varamedlem: husmor Jenny Hårstad, Selbu.)
Bonde Trygve Haugeland, Lyngdal.
(Varamedlem: gårdbruker Anders Bjørk, Gaupne.)
Disponent Arne Næss, Bergen.
(Varamedlem: verksmester Sigurd Østlien, Raufoss.)
Forstkandidat Olaf Knudson, N. Eggedal.
(Varamedlem: partiformann Erling Norvik, Bærum.)
Mekaniker Erling Fossen, Høyanger.
(Varamedlem: universitetslektor Hilde Bojer, Oslo.)

V

144

87

Vassdragsdirektoratet

Direktør Hans Sperstad

E

115

Elektrisitetsdirektoratet
Representanter

for tjenestemennene

Ved hovedstyrets behandling av tilsettingssaker og
andre saker som tilligger hovedstyret som tilsettingsmyndighet, tiltrer en representant for tjenestemennene.
Representanter i 1977:
Ved tilsettinger m.v. i stillinger der det kreves høyere
utdannelse:
Overingeniør Svein Kroken. (Varamann: overingeniør Tor-Odd Berntsen.)
Ved tilsettinger m.v. i andre stillinger:
Konsulent Rolf Røsok. (Varamann: montasjeleder
Jack Thorsvald.)
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Direktør

S

Gunnar Vatten

1332

1996

Statskraftverkene
Kraftverksdirektør
Sig. Aalefjær

2. HOVEDSTYRET OG GENERALDIREKTØREN

Møter
Hovedstyret har i løpet av året hatt 16 møter fordelt
på 17 møtedager. I alt er fremlagt 703 saker til behandling. Sakenes innhold og fordeling fremgår delvis av etterfølgende kapitler.

Sildvikvassdraget 16. august
Befaring av reguleringsområdet, overføringer, magasiner, dammer m.v. samt kraftstasjonsområdet i forbindelse med søknad om reguleringer og utbygging i vassdraget. Grunneiermøte m.v. om samme i Narvik.
Videre befaring av forbygningsarbeider i Beisfjord.

Befaringer
Hovedstyret foretok i 1977 følgende befaringer m.v.:

Laksåvassdraget 17. august
Befaring av reguleringsområdet, magasin og kraftstasjonsområde. Grunneiermøte i forbindelse med reguleringssøknaden i Nordfjord samme dag.

Strandfossen i Glomma 10. mai
Befaring av damsted med kraftstasjonsområde.
Grunneiermøte vedrørende utbygging av Strandfossen i
Elverum samme dag.
Næren 10. mai
Befaring av reguleringsmagasiner, reguleringsdam,
tilløpskanal og Moelv kraftverk i forbindelse med søknad om fornyet reguleringstillatelse.
Øgderen 7.juni
Befaring av reguleringsområdet.
Trøndelag 28. og 29. juni
Befaring av Garbergelva i Sør-Trøndelag samt Sona,
Stjørdalselv, Forra med Færen, Verdalselv, Inna,
Skjækra, Ogna, Lustavatn, Grana, Luru og Sandøla
med sjøer i Nord-Trøndelag som ledd i behandling av
verneplan for vassdrag.

Hovedstyret

Nord-Norge for øvrig 17.-19. august
Orienterende befaring av utbyggingsprosjekter i
Kobbelv og i Svartisen (Storglomfjord og Melfjord),
herunder kort besøk ved Glomfjord kraftverk og Glomfjord fabrikker.
Eidfjord 6.-8. september
Orienterende befaring av Veigprosjektet og besøk ved
Eidfjordanleggene.
IFA, Haldenreaktoren 7.juni
Besøk med orientering og omvisning.
ELSAM i Jylland 18.-20. oktober
Studiebesøk med sikte på å bli orientert om de spesielle forhold som er forbundet med bygging og drift av
kombinerte kull/oljefyrte kraftverker.

på befaring.
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3. ADMINISTRASJONSDIREKTORATET

Administrasjonsdirektoratet
Direktør
Torolf Moe

AA

3.1.

ORGANISASJON OG
ADMINISTRASJON

AN31 33

69

Administrasjons- og økonomiavd.
Fagsjef
F. Gran

Naturvernkontoret i Vassdragsdirektoratet ble omgjort til fagavdeling fra 1.1.77 og fikk betegnelsen Natur- og landskapsavdelingen. Ved Hydrologisk avdeling
er oppdragsvirksomheten reorganisert og styrket vesentlig.
Ved Elektrisitetsdirektoratet er ledelsen styrket ved
opprettelse av stilling som overingeniør i stabsfunksjon
knyttet til elektrisitetsdirektøren.
Forøvrig er det ikke skjedd noen vesentlige endringer
i NVE's arbeidsoppgaver eller administrative oppbygging.
3.11 Kontorforhold —hovedadministrasjonen
I februar 1977 flyttet Elektrisitetstilsynet 2. distrikt fra
Middelthunsgt. 29 til ny adresse Filipstadvn. 5. Videre
flyttet Grunnvannskontoret ut av kontorbygningen i
september 1977til ny adresse Drammensvn. 230. Utflytningen og etterfølgende omflyttinger har medført store
ominnrednings- og vedlikeholdsutgifter i 1977.
Behovet for kontorlokaler er likevel ikke tilfredsstillende dekket, og arbeid er igangsatt med sikte på å finne
fram til løsninger på fremtidig behov.
Det er utarbeidet planer for styrking av vaktholdet
ved hovedkontoret. Ny instruks vil tre i kraft i 1978.
Billedhugger Ottar Espelands skulptur «Kalle» er nå
plassert permanent utenfor NVE's hovedkontor. Plasseringen er et resultat av samarbeid mellom kunstneren,
bygningens arkitekt, Industridepartementet og NVE's
administrasjon.
3.12 Fellestjenester
I 1977 har vi arbeidet med spørsmålet om anskaffelse
av nytt tekstbehandlingsutstyr. Moderne tekstbehandling står sentralt i utviklingen av det kontoradministrative rasjonaliseringsarbeid og ventes tatt i bruk i 1978.
Biblioteket har hatt jevn etterspørsel etter tjenester i
1977. Innkjøp av litteratur og anskaffelse av tidsskriftartikler lå noe høyere enn i 1976. Totalt antall titler i biblioteket var i 1977 ca. 6 000. En del ansatte ved anleggene har fått spesiell informasjon om bibliotekets tjenester. Dette har resultert i økt etterspørsel.
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Økonomikontoret
Kontorsjef
B. Nilsen

AV I

2

35

Fellesadministrasjon
Konsulent
R. Folkvard

I

Velferdskontoret
Velferdssjef
H. Graatrud

BL I

2

Bedriftslegekontoret
Lege
R. AdelstenJensen
AP I 12 I
Personalavdelingen
Fagsjef
E. Nybø

AE

I 13 I

Elektronisk

databehandling
Kontorsjef
A. Vatnehol

Informasjonssjef
Ø. Skarheim

AJ I

9

I

Juridisk
avdeling
Fagsjef
T. Bergland

forkortet benevning avd/ktr.
r antall regulativlønte
r antall overenskomstlø

1

I

I

3.2.

ØKONOMI

3.21 Budsjett og regnskap
Budsjett og regnskapsoversikten er tatt inn på sidene
66-67. Av de større poster nevnes :
Statskraftverkenes driftsregnskap for 1977 viste et underskudd på 261 mill, kroner og brutto utgifter 1.311,5
mill. kroner. Det var opprinnelig budsjettert med et underskudd på 135,1 mill. kroner. Det reviderte budsjett
utarbeidet høsten 1977 lød på underskudd 273.8 mill.
kroner. Mens det i flere år har foregått en betydelig eksport av tilfeldig kraft til Sverige resulterte kraftutvekslingen i 1977 i en nettoimport fra Sverige på 1094,2
GWh.
Til Statskraftverkenes anlegg medgikk 1.671 mill.
kroner. Til Forbygningsavdelingens anlegg er det brukt
19,6 mill. kroner.
Arbeidet med videreutvikling av budsjett- og regnskapssystemet er ført videre.
I samråd med Finansdepartementet og Industridepartementet er det forberedt en overgang til prøveordning ved Elektrisitetstilsynet med programregnskap og
budsjettering i 1978.
Statskraftverkene (kap. 2454) danner en egen programkategori, der det er foretatt en forenkling ved at de
mange anleggsposter for overføringsanlegg slås sammen til 4 poster, i samsvar med den administrative inndeling i 4 anleggssentra.
Arbeidet med Statskraftverkenes termin- og ressursplaner er ført videre, og det skjer en samordning med
langtidsbudsjettet.
Den 29.11.77 vedtok Stortinget NVE's budsjett for
1978 i samsvar med Industrikomiteens innstilling og departementets framlegg i St.prp.nr. 1 (1977-78).
Under kap. 1885 er det for 1978 bevilget 62.66 mill.
kroner og under kap. 1890, post 70, 100 mill. kroner. Til
investeringer i Statskraftverkene er bevilget 1.782.7 mill.
kroner, mens det ved driften er budsjettert med et underskudd på 181.2 mill. kroner.

3.22 Investering og bevilgning
I 1977 ble investert 16.071.000,- i nye anlegg under
Statskraftverkene, total bevilgning var 18.019.900,-. Det
ble ikke gitt tilleggsbevilgning. Under investeringspostene er begjært overført totalt 163.000,- til 1978. For
1978 er under investeringspostene bevilget 17.082.700,-.
Det er ikke vedtatt bevilgninger til nye kraftproduksjonsanlegg.
3.23 Skatter:
pr.
bruttoformue
skattbare
Statskraftverkenes
1.1.1977 var ca. 6.48 milliarder kr. Dertil kommer statens andel av Sira-Kvina, Røldal-Suldal og Aurland
kraftverker.
Totale skatteutgifter var i 1977 kr. 94.77 millioner mot
kr. 79.2 millioner i 1976. Økingen skyldes tildels nye
verdier som er kommet til, dels at formuen er steget pga.
synkende pengeverdi og dels at den nye eiendomsskatteloven omtalt i forrige beretning fremdeles virker inn
på skatteøkingen.

3.24 Erstatninger for regulering av vassdrag
Årlige erstatninger og andre periodiske ytelser var i
1977 kr. 3.74 millioner og engangserstatninger kr. 4.87
millioner.
3.25 Konsesjonsavgiftsfondet
Av de samlede avgifter som er pålagt i konsesjoner på
erverv av vassfall, vassdragsreguleringer, kraftleie m.v.,
blir statens andel overført til konsesjonsavgiftsfondet.
Etter loven bestemmes fondets anvendelse av Stortinget. De någjeldende fondsvedtekter ble fastsatt av Stortinget 31. januar 1975. I henhold til stortingsvedtak av
8.2.77 ble det årlige beløp som står til Industridepartementets rådighet i henhold til vedtektenes punkt 5, fra
og med 1977 hevet fra 1.3 til 2.0 mill. kroner. Fondets
samlede inntekter i 1977 var 13.6 mill. kroner. Samlede
tilskott utgjorde 27.2 mill. kroner.
3.26 Måravgiftsfondet
Til Måravgiftsfondet betaler Norsk Hydro 2 % av
hvert års kraftleiebeløp for leveringer fra Mår kraftverk.
Fondets inntekter skal under forbehold av Stortingets
samtykke nyttes til forskning for å fremme bruken av
elektrisk strøm og for å skaffe hensiktsmessige apparater ved bruken. Se side 67.

3.27 Nea-fondet
Nea-fondet (fondet til fremme av elektrisitetsforsyningsformål i Trøndelag) dannes av statens andel av
inntektene ved krafteksport til Sverige fra kraftverkene
Nea og Hegsetfoss i Sør-Trøndelag.
Forutsetningene for anvendelse av fondets midler er
bl.a. omtalt i St.prp. nr. 106 (1955) s. 39.
Krafteksporten etter Nea-kontrakten opphørte fra 1.
juli 1975, mens eksporten fra Hegsetfoss skal løpe til

1983.Fondets regnskap er inntatt på side 67.

3.3

PERSONALE

3.31 NVE hadde i 1977 følgende antall stillinger:
Regulativlønte:
675
Hovedkontoret
40
El.tilsynetsdistriktskontorer
37
Forbygn. avd.'s distriktskontorer
613
Statens kraftverker
1704
339
Statens kraft- og overføringsanlegg
Overenskomstlønte:
Statens kraftverker
Statens kraft- og overføringsanlegg
Forbygningsanlegg
I alt

123
1873
87

2083
3787

3.32 Personalsituasjonen
Ved hovedkontoret er det fortsatt begrenset tilgang
på søkere til kontorassistentstillinger, spesielt søkere
med praksis.
Ved uteadministrasjonene er situasjonen tilfredsstillende.
For å dekke behovet for kvalifisert skrivehjelp ved
9

KRAFTANLEGG OG KRAFTLEDNINGSANLEGG
Personnel employed in construction

sites of power stations and of transmission

systems.

Kraftanlegg
2000

1500

1000

Kraftledningsantegg

500

0
1950

55

1960

65

1970

75

DRIFT AV KRAFTVERK OG OVERFØRINGSANLEGG
Personnel emPloyed in operating

power stations and transmission

systems.

600
500
40
300
200
100
0
1950

10

55

1960

65

1970

75

hovedkontoret, har det vært nødvendig å nytte byråhjelp i en viss utstrekning.
Andre stillinger ved hovedkontoret lar seg dekke opp
forholdsvis bra med søkere utenfra når det gjelder begynnernivå. Men for stillinger hvor det er ønskelig med
noe praksis, og for stillinger i mellomsjiktet, er den eksterne søkertilgangen mindre tilfredsstillende.
Innen anleggssektoren har virksomheten vært preget
av full avvikling av administrasjonen ved Gryttenanlegget pr. årsskiftet 1977/78, samtidig som det har
foregått en sterk reduksjon av virksomheten ved Skjomen-anleggene. Når det da ikke er gitt klarsignal for
nye kraftutbyggingsprosjekter i Nord-Norge, har det
ikke vært mulig å tilby folk fra landsdelen beskjeftigelse
der. Dog har det vært ledige arbeidsplasser ved Eidfjord
og Ulla-Førre til de som har ønsket å fortsette sin tjeneste i etaten.
Ved overføringsanleggene har bemanningssituasjonen vært stabil også i 1977. Det samme gjelder forbygningsanleggene.
Også i 1977 har konkurransen om den ledige arbeidskraften innenfor anleggssektoren vært følbar. Særlig
gjelder dette ingeniør- og sivilingeniørgruppen. Enkelte
stillinger har således vært kunngjort ledig flere ganger
før det har lykkes å få dem dekket opp på tilfredsstillende måte. Dette ansees betenkelig når det sees i relasjon til de store og viktige oppgaver som er pålagt disse
stillingsgruppene. Rekrutteringen til disse stillingsgruppene ved kraftanleggene er derfor et forhold som fortsatt må vies stor oppmerksomhet.
Den gjennomsnittlige timefortjenesten, hovedsakelig
i akkord for arbeidere knyttet til kraftanleggene har i
1977 vært kr. 61.43 (52.99) for 36 t. uke, kr. 48.35 (40.62)
for 38 t. uke og kr. 4835 (40.62) for 40 t. uke.
Ved overføringsanleggene (40 t/uke) var timefortjenesten i gjennomsnitt kr. 40.38 (35.40).
Beregnede akkordtimer utgjorde 92.1 % (92.1) av den
totale arbeidstid ved anleggene som var 2.659.417 timer
(2.453.891). Tallene i parantes gjelder 1976.
Innenfor driftssektoren har bemanningen stort sett
vært stabil. Dog har bemanningen ved Vestlands-verkenes driftsområde øket noe i forbindelse med forberedelse til idriftssetting av den nye driftssentralen i Sauda
og av Sima kraftverk ved Eidfjord.
For øvrig har en også i 1977 hatt vanskeligheter med
å få dekket opp stillinger ved driften med folk som har
den nødvendige teoretiske bakgrunn. Således har en
ofte måttet fravike kravet til sertifikat eller fagbevis ved
tilsettinger. Dette vanskeliggjør rekrutteringen til nye
stillinger i driftsovervåkingen og må fortsatt vies stor
oppmerksomhet. Igangsetting av ordningen med lærlinger antas på noe sikt å bedre situasjonen.
I løpet av 1977 har en hatt indeksregulering av samtlige lønnsavtaler i etaten. Samtidig er det med virkning
fra 1.5.77 gjennomført et justerings-/normeringsoppgjør for de avtaler som har tilknytning til lønnsplansystemet.
I løpet av året har det ellers vært ført en rekke drøftinger med de tilsattes organisasjoner om spørsmål som
har tilknytning til gjeldende lønns- og arbeidsvilkår.

3.33 Arbeidsmiljoloven
Gjennomføring av den nye arbeidsmiljøloven har gitt
sterke utslag i NVE. På grunn av den omfattende beredskap det er nødvendig å opprettholde innen el-forsyningen, er det nødvendig med en rekke hjemmevaktordninger. Når hjemmevaktene skal omregnes til effektiv
tid etter 1/5 regelen, må dette gå ut over reparasjons- og
vedlikeholdsarbeidet på dagtid. Det blir derfor nødvendig med en økning i bemanningen for å kompensere
dette, bl.a. ved endel kraft- og transformatorstasjoner.
Innenfor anleggssektoren må det regnes med forsinkelser og fordyrelser som følge av endringer i enkelte
arbeidsordninger, bl.a. forbudet mot nattarbeid. For
tunneldriften er det ikke aktuelt med dispensasjon fra
loven i noen utstrekning. Dette vil medføre senere
idriftssetting med økning i rentekostnader og fordyrelse
som følge av generell prisstigning.
3.34 Opplæring/etterutdanning
Det har vært forholdsvis stor aktivitet på dette område ved så vel interne som eksterne kurs. Ledertreningen har fortsatt, men er noe redusert i forhold til de siste
år. Ved Ulla-Førre-anleggene er det gjennomført et
4-dagers kurs, hvor de fleste ledere på alle nivåer deltok.
Av spesielle interne kurs kan nevnes «Teknisk/
økonomisk planlegging i elforsyningen» og «Analyse
av elektriske kraftsystemer», som er arrangert i samarbeide med NTH og Samkjøringen (11 deltakere fra etaten), samt «Generell nettkontroll» i egen regi. Etaten
har ellers hatt 6 elever ved elementærtekniske skolers
anleggslinje og 2 elever på kraftstasjonskurset.
På grunn av mangel på faglært arbeidskraft innenfor
drifts-/fjernledningsvirksomheten,
har etaten fått adgang til å gi tilsatte permisjon med lønn for å gå på Arbeidsformidlingens 5 måneders teorikurs for elektromontører. Det er f.t. 7 elever under utdanning. For ytterligere å bedre situasjonen, er det tatt skritt til å ta inn

lærlinger i flere av driftsområdene.
Den nye arbeidsmiljøloven forutsetter en omfattende
opplæringsvirksomhet. Det er i 1977 utdannet 5 lærere
(trinn 1) og 50 studieledere (trinn 2). Disse skal lede studiearbeidet på de forskjellige arbeidsplasser i etaten.

3.4

JURIDISKESAKER

3.41 Statens vassfall
Det er gitt forhåndsuttalelse til Industridepartementet
om mulig salg av statens fallrettigheter m.v. i Faslefoss i
Begna til Oppland fylkes elektrisitetsverk. Forslag om
salg ventes sluttbehandlet i den første del av 1978.
Videre er gitt uttalelse med kontraktutkast til Direktoratet for statens skoger i anledning salg eller bortleie av
statens fallrettigheter under direktoratets forvaltning,
bl.a. om bortleie av fall i Skibotsvassdraget til Troms
Kraftforsyning og om bortleie av statens fall mellom
Fjellvann og Langvann i Gildeskål til I/S Sundsfjord
Kraftlag.
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Breheimen. Ottautbyggingen
Det er utarbeidet forslag til avtale om stiftelse av interessentskap for eventuell utbygging av Otta-vassdraget og utkast til vedtekter for et slikt selskap.
For øvrig er det ført forhandlinger mellom interessentene om andelsfordeling ved deltakelse i utbyggingen.
3.42 Hjemfalte anlegg m.v.
Eidefoss kraftverk, Vågå i Oppland
Det er fremmet forslag til Industridepartementet om
salg m.v. av hjemfalt del av kraftverket med tilliggende
rettigheter til kommunene i nordre Gudbrandsdal.
Retningslinjer ved hjemfall
Forslag til hovedretningslinjer for behandlingen av
hjemfallsaker er under behandling og ventes sendt departementet i første del av 1978.
3.43 Statens kraftverk og overføringsnett
Eiendomssaker, skjønn m.v.
Det er avholdt en rekke skjønn, overskjønn til avgjørelse av spørsmål om erstatning for grunn- og rettighetsavståelser i forbindelse med de fleste av statens kraftanlegg. Dessuten vil det forekomme skadevirkninger av
forskjellig slag ved regulering og kraftutbygging som
også vurderes av skjønnsnemnder. Gjennom året har
det også pågått forhandlinger med grunneiere og kommuner for å skaffe nødvendig tomtegrunn til verkstedbygg, lager o.l.
I anledning erverv av grunn og rettigheter for bygging
og drift av NVE's kraftledninger og transformatorstasjoner m.v. ble i 1977 avhjemlet to overskjønn. Videre er
det holdt syv skjønn etter den nye skjønnsordning. Fire
av disse er avhjemlet.

3.44 NVE's deltaking i kraftselskap m.v.
Sira-Kvina kraftselskap
Det ble fattet vedtak 2. juni 1977 om utbygging,
igangsetting og finansiering av Roskrepp kraftverk. Videre ble det 20. mars 1977 gitt tillatelse til midlertidig
overføring av Bratteliåna i Otra til Sira.
I forbindelse med at Lyse Kraftlag har nyttet sin rett
til å kreve tilbakeført 8.2 prosent av statens andeler i
Sira-Kvina kraftselskap, er opptatt forhandlinger mellom partene om det økonomiske oppgjør m.v.
Roldal-Suldal Kraft A/S
Avtale mellom Norsk Hydro A/S og NVE ble inngått 21. desember 1977 om selskapets innløsing av aksjer NVE eier i Roldal-Suldal Kraft A/S. NVE's eierandel i kraftverkene i Røldal-Suldal utgjør etter innløsingen 4.8 prosent.
3.45 Lovsaker
Det er fremmet forslag til Industridepartementet om
endring av lovbestemmelsene vedrørende årlige konsesjonsavgifter og erstatninger.
For øvrig er gitt uttalelse i forbindelse med en del forslag til lover og innstillinger m.v. Bl.a. er gitt uttalelse
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vedkommende utredning om ny planleggingslov (NOU
1977:1) og om ny lov om vern mot forurensning og forsøpling samt NOU 1976:61 om standardkontrakter.
Uttalelser m.v.
Avdelingen har gitt uttalelse i en rekke enkeltsaker,
bl.a. spørsmålet om avvikling av konsesjonsavgiftsfondet, om kontroll og sikring av damanlegg, herunder forholdet mellom ervervsloven, vassdragsreguleringsloven
og bygningsloven, om almenhetens bruk av anleggsveger og spørsmålet om forhåndstiltredelse etter oreigningslovens § 25.
3.46 Rettssaker
Lagmannsretten
Det er avsagt tre dommer hvor lagmannsretten delvis
har opphevet kraftledningsskjønn og hjemvist disse til
ny behandling for så vidt angår NVE's bruk av private
veier og spørsmålet om utmåling av erstatningen for
tomtegrunn til boliger og fritidshus.
Hålogaland lagmannsrett har avsagt dom i grensetvist i Sundsfjord i Gildeskål. Dommen ga NVE delvis
medhold. Dommen er endelig.
By- og herredsrettssaker
Flekkefjord herredsrett avsa i juni 1977 dom i sak
vedrørende tvist om eiendomsrett til fallretter i Kvidingfoss i Kvina. Retten ga staten medhold i å være eier
av fallrettene. Dommen er anket til lagmannsretten.
Hardanger herredsrett har i oktober 1977 avsagt dom
i sak mellom Odda kommune og staten v/Industridepartementet (NVE) vedrørende tvist om rett til fordeling av frikraftleveranse. Staten ble frifunnet og tilkjent
sakskostnader. Dommen er endelig.

3.5

VERNE-OG VELFERDSARBEIDET

Vernearbeidet ved drift og anlegg av statens kraftverker og overføringsanlegg er omhandlet under eget avsnitt i årsberetningen.
Vernearbeidet ved den sentrale administrasjon samt
opprettelse av miljøutvalg er under organisering i samsvar med bestemmelsene i loven om verne- og arbeidsmiljø.
Ved forbygningsanleggene har vernearbeidet vært
drevet etter de samme retningslinjer som i tidligere år,
men en har dessuten styrket informasjonen om aktuelt
verneutstyr samt bruken av dette. En har videre arrangert kurser for verneombud og verneledere. Det er dessuten gjennom publikasjoner og oppslag av plakater
m.v. på den enkeltes arbeidsplass forsøkt å aktivisere
samtlige for et aktivt vernearbeid. Det har i 1977 vært få
skader, og ingen med langvarig fravær fra arbeidet.
3.51 Helsetjenesten
Erfaringene fra helsetjenesten i bedriftslivet i sin alminnelighet har medført en viss omlegging av rutinen
når det gjelder helseundersøkelser. For unge arbeidere

og tjenestemenn som ved tilsetting blir funnet å være
friske, anser en det tilstrekkelig med undersøkelser hvert
5. år om ikke spesielle forhold tilsier noe annet. Når det
gjelder personell over 45 år regner en med at disse bør
gjennoMgå helseundersøkelser annet hvert år. Spesielt
utsatte grupper av arbeidstakere bør imidlertid gjennomgå helseundersøkelser langt oftere. Formålet med
omleggingen er å benytte ressursene på de felter hvor
det er størst behov.
Ved NVE's hovedkontor er det egen bedriftslegeordning med helsesoster på heltid og lege på deltid. Ved de
store kraftanleggene har en også egen bedriftslegeordning. Enkelte steder har en imidlertid hatt store problemer med å få engasjert lege. Ved noen av de største
kraftverkene har en også fått opprettet bedriftslegeordning, enten i egen regi eller ved å delta i bedriftslegeordninger omfattende såvel privat som offentlig virksomhet. Ved de fleste kraftverker, ved overførings- og forbygningsanlegg er det imidlertid ikke praktisk gjennomførlig å få etablert faste bedriftslegeordninger, bl.a.
som følge av at virksomheten drives i distrikter med lite
annen virksomhet, og hvor helseundersøkelsene må baseres på distriktsleger. Målet er nå som alltid at en skal
ta best mulig vare på samtlige arbeidstakeres helse, enten gjennom bedriftslegeordning eller ved at de ansatte
selv oppsøker lege. Utgifter ved slike helseundersøkelser
dekkes av etaten. Førstehjelpere blir fortsatt utdannet,
dels i egen regi og dels i samarbeid med de store helseorganisasjonene. Dette arbeidet har etter vår mening
gitt gode resultater, og medvirket til å styrke helsetjenesten ved de enkelte anlegg og verk. Mange av våre ansatte deltar dessuten aktivt i endel av de hjelpekorps
som bl.a. organiseres og drives av Norsk Folkehjelp og
Røde kors i de distrikter etaten har virksomhet.

3.52 Velferdsarbeidet
Det er fortsatt stor interesse for alle fritidsaktiviteter,
spesielt fremheves bedriftsidretten hvor oppslutningen
nå er betydelig, og hvor en stadig tar fatt på nye aktiviteter. Samarbeid om bedriftsidretten i etaten er styrket
bl.a. gjennom utveksling og felleskonkurranser med ansatte ved anlegg og verk. En har også et aktivt bedriftsidrettssamarbeide med Vattenfall i Sverige med utveksling og felleskonkurranser av betydelig omfang.
Mosjonsutstyr som ergometersykkel, ribbevegger,
vektløfterutstyr m.v. er plassert i de aller fleste brakkeforlegninger samt i fritids- og velferdsrom. Arbeidet
med de velferdsmessige tiltak for etatens ansatte skjer
fortsatt i samarbeide med de valgte velferdsutvalg, kulturutvalg og med tjenestemannsorganisasjonene.
Ved flere av de store kraftverker har en egne velferdslokaler som står til disposisjon for de ansatte og deres
familier til arrangementer av såvel almendannende som
underholdende karakter.
Når det gjelder disponering av velferdsmidlene deltar
nå samarbeidsutvalgene aktivt i dette, og forsøker
gjennom fellestiltak å stimulere de ansatte til økt oppslutning om velferdstiltakene.

«Kalle»

3.6

SAMARBEIDSI1TVALGENE

Innenfor den tjenestegren som omfatter driften av
statens kraftverker, understasjoner og overføringslinjer
er det opprettet et hovedsamarbeidsutvalg og 7 distriktsutvalg.
Ved kraft- og overføringsanlegg under utførelse er det
et hovedsamarbeidsutvalg og 8 lokale samarbeidsutvalg.
Ved forbygningsavdelingens anleggsvirksomhet har
en landsomfattende samarbeidsutvalg. Videre har en
ved NVE's sentraladministrasjon et samarbeidsutvalg.
Samarbeidsutvalgene har i 1977 alle oppfylt avtalens
forutsetninger for møtevirksomhet selv om det er endel
forskjeller både i aktivitet og antall saker som er behandlet.
Hovedsamarbeidsutvalgene ved henholdsvis anlegg
og verk har i 1977 holdt tilsammen 8 ordinære møter, og
2 fellesmøter med lokale samarbeidsutvalg, samt 3 informasjonsmøter
under hovedsamarbeidsutvalgenes
befaring av anlegg og verk. Hovedsamarbeidsutvalgene
har tilsammen behandlet 79 saker og av særlig betydning nevnes etatens budsjettforslag og forslag til langtidsbudsjett samt en rekke aktuelle spørsmål i forbindelse med NVE's virksomhet og arbeidsoppgaver.
Samarbeidsutvalgene har vært sterkt opptatt av virkningen av den nye lov om arbeidervern- og arbeidsmiljø
både når det gjelder opplæring av internt personell samt
organiseringen av arbeidsmiljøutvalgene. Ved kraft- og
overføringsanleggene er det nå enighet om at en skal
opprette arbeidsmiljøutvalg i tillegg til samarbeidsutvalgene. Ved driften av kraftverkene har en imidlertid funnet det hensiktsmessig at de nåværende samarbeidsutvalg fungerer som arbeidsmiljøutvalg ved at utvalgene
utvides med en representant for det stedlige helsepersonell samt hovedverneombud.
Samarbeidsutvalgene har i det hele tatt gjennom
drøftelser gitt uttrykk for at en er opptatt av en avklaring og grenseoppgang mellom samarbeidsutvalgene og
arbeidsmiljøutvalgene når det gjelder de fremtidige arbeidsoppgaver.
Samarbeidsutvalgene har også siste år drøftet stortingsmelding nr. 28 om de ansattes medbestemmelse i
offentlig virksomhet.

13

Samarbeidsutvalget ved forbygningsanleggene har i
1977 holdt 4 møter og har dessuten foretatt befaring av
anleggene, og har ialt behandlet 25 saker.
Samarbeidsutvalget ved sentraladministrasjonen
i
NVE har i 1977 holdt 11 ordinære møter samt et informasjonsmøte for de ansatte ved hovedkontoret, og behandlet ialt 72 saker.

3.7

ELEKTRONISKDATABEHANDLING

NVE's EDB-utvalg har i 1977 arbeidet med spørsmålene omkring en opprusting av etatens EDB-anvendelser. Det er først og fremst bruken av egne og eksterne
datamaskiner nå og i framtiden som er drøftet. Videre
har en også tatt opp spørsmålet om en organisasjonsmessig styrking av EDB-tjenesten. Ved årsskiftet 1977—
78 framla EDB-utvalget en rapport for ledelsen hvor det
ble framsatt en del forslag vedrørende EDB-tjenesten.
Ved NVE's EDB-sentral har det vært øket aktivitet i
1977. Spesielt har aktiviteten over terminalforbindelsene til Regneanlegget Blindern-Kjeller øket merkbart.
Det er her opprettet en ny forbindelse over fast samband. Det nye terminalutstyret består av dataskjerm,
printer og kassettstasjon.

3.8

INFORMASJON

Årsberetningen for Elektrisitetstilsynet 1976 kom i et
opplag på 18.000 eksemplarer. Etatens meddelelseblad
«Fossekallen» har utkommet 6 ganger i året, og opplaget er 5.000. I 1977 ble det vedtatt at bladet skal ha redaktør i heldagsstilling og at det skal utkomme med 10
nummer i året. Som redaktør ble ansatt Sverre Skara
som tiltrer ved årsskiftet. «Presserunden» —som besto
av presseklipp om kjernekraftverk og andre energispørsmål —og som var en intern publikasjon, er i løpet
av året sluttet å utkomme.
Opplysninger om publikasjoner og rapporter for øvrig utgitt i 1977 flnnes i oversikten bakerst i årsberetningen.
Film

NVE har 5 filmer til utlån gjennom Opplysningsfilm
A/S, og disse er i året sett av 9420 personer. Det er stort
sett skoler og foreninger av ulike slag som låner filmene.
Utlånet fordeler seg slik: «Landskapspleie og kraftutbygging» (6 kopier) 112 visninger med ialt 3519 tilskuere, «Steintippen, vegetasjon og landskap» (3 kopier) 46 visninger med ialt 1121 tilskuere, «Brødrafolkens el» (1 kopi) 26 visninger med ialt 385 tilskuere,
«Mellom fjella ein stad» (5 kopier) 82 visninger med ialt
2177 tilskuere, «Ulla-Førre» (4 kopier) 85 visninger
med ialt 2218 tilskuere.
Statens Filmsentral har anskaffet følgende filmer som
leies ut derfra: «Hvite kull» (7 utlån), «Sira-Kvina» (31
utlån), «Telekraft» (17 utlån), «Vøringfossen» (8 utlån),
«Vårt bygg blir til» (22 utlån), «Så klart som vann» (47
utlån), og «Landskapspleie og kraftutbygging» (10 utlån), tilsammen 142 utlån.

Pressen

Det er i året sendt ut en rekke pressemeldinger om
kraftimport og -eksport, om kraftsituasjonen, om utbyggingsplaner m.v. Informasjonskontoret
har også
formidlet svar til avisene på flere avisartikler.
Informasjonskontoret ser det likevel ikke som sin
viktigste oppgave overfor pressen å produsere pressemeldinger, men søker å legge forholdene til rette slik at
medarbeidere i presse, radio og fjernsyn på egen hånd
kan drive reportasjevirksomhet og få de orienteringer
og informasjoner de måtte ønske.
For å gi medarbeidere i pressen og NRK et bedre
grunnlag for sin reportasjevirksomhet om energispørsmål, ble det også i 1977 —i samarbeid med Elforsyningens Informasjonstjeneste —holdt to kurs i energijournalistikk —ett i Trondheim med deltakere hovedsakelig
fra midt-Norge og et på Sole Turisthotel ved Krøderen
med deltakere fra hele landet. Det er nå ialt avviklet 7
slike kurs med sammenlagt ca. 140 deltakere.
Publikasjoner

I NVE's årsmelding «Vår virksomhet 1976» ble det
foretatt enkelte redaksjonelle endringer i forhold til tidligere år og stoffmengden ble noe redusert. Det vil fortsatt bli arbeidet med å forenkle innholdet og gjøre presentasjonsformen bedre. Opplaget var 5000 eksemplarer —det samme som foregående år.
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Diverse

I samarbeid med Opplæringsseksjonen i Forbrukerog administrasjonsdepartementet er det holdt et kurs for
ledende personell i etaten i opptreden i fjernsyn og radio og i hvordan en møter journalister fra pressen.
Sammen med Elsam deltok NVE på Den 9. internasjonale fiskerimesse i Ålborg med standen «Fiskeri &
Søkabler».
Det har vært arbeidet med å få bedre informasjonstilbud ved besøk av skoleklasser og andre ved NVE's
kraftverker. Driftsbestyrernes ansvarsforhold i henhold
til de forskjellige lover og bestemmelser er nå avklart, og
utformingen av praktiske tiltak kan begynne.
Informasjonskontoret laget en publikasjonsoversikt
«Les, se og hør om vannkraft, varmekraft, hydrologi og
miljøvern» som ble sendt samtlige skoler. Det førte til så
mange bestillinger at opplaget for de fleste skriftene
snart var utgått. Ved utgangen av året kunne vi bare
tilby «NVE informerer om kjernekraftverk» og «NVE
informerer om kjølevann fra varmekraftverk» som
klassesett til skolene.
Studenter og skoleelever henvender seg i stadig
økende antall til informasjonskontoret og ber om opplysninger og detaljinformasjoner som skal brukes i forbindelse med hovedoppgaver, særoppgaver, utarbeidelse av foredrag, stiler, gruppearbeider osv.

á

V

forkortet benevning avd/ktr.
antall regulativlønte
r antall overenskomstlønte

VF I 47

17 I

Vassdragsavd.
Fagsjef
Å. HjelmHansen

VVKI 6

87 1)

Forbygningsavdelingen
Fagsjef
B. Andersen

J

87

Vassdragsdirektoratet
Direktør
Hans Sperstad

1

VV

144

VH

47 I

Hydrologisk
avd.
Fagsjef
J. Otnes

2)

VU I 10 I 2)
Avd. for vasskraftunders.
Fagsjef
E. Wessel

VN I 9

I

Natur- og
Landskapsavd.
Fagsjef
K. 0. Hillestad

VHOI 18 I

Konsesjonskontoret
Overingeniør
0. Fossheim

Overflatehydr.kontoret
Overingeniør
I. Hagen

VVT1 10 1

VHI I 7

Tilsynskontoret
Overingeniør
B. Sundt

I

Iskontoret
Overingeniør
S. Roen

VHG

3

Grunnvasskontoret
Overingeniør
Ø. Aars

VHB

3

I

Brekontoret
Overingen iør
G. Østrem

VHDI

6

EDB-seksjon
Førstehydrolog
B. Wingård

VFØ I

l 5 I

Østlandsktr.
Oslo
Overingeniør
H. Haga

VFØ II
I

6

j

Østlandsktr.
Il
Oslo
Overingeniør
0. J. Strømmen

VFV1 8

I

Vestlandsktr.
Førde
Overingeniør
E. Bjørbæk

VFT I 9

I

Trøndelagsktr.
Trondheim
Overingeniør
E. Knutsen

VFN

9

I

Nord-Norgektr.
Narvik
Overingeniør
E. Kumme neje

' VF beskjeftiger et sterkt varierende antall arbeidere ved forbygningsanlegg. Anleggsvirksomheten er sesongpreget og
antall arbeidere er 108 i gjennomsnitt for 1976.
2 VH og VU engasjerer leilighetsvis endel arbeidere ved utføring av oppdrag i marken. VH har dessuten engasjert en
rekke observaterer i bistilling (ca. 320).

VA

13 1

Sekretariatet
Kontorsjef
A. Hovland

4. VASSDRAGSDIREKTORATET

4.2

VASSDRAGSSAKER

4.21 Ervervs-og reguleringskonsesjoner m.v.
4.211 Generelt
Den økte utnyttelsen av våre vannressurser opp
gjennom de seneste år har ført til tildels sterke konflikter
mellom de forskjellige brukerinteresser. NVE har derfor
lenge erkjent behovet for en vid og fast kontakt mellom
de instanser som er tillagt ansvaret for forvaltningen av
våre vassdrag og vannressurser. Det kan i denne forbindelse vises til de samarbeidsformer som er etablert mellom Miljøverndepartementet og NVE når det gjelder
vassdragsreguleringssaker.
26. april 1977 ble det i Oslo avholdt en konferanse
hvor kontakt- og samarbeidsspørsmål innen vannressursforvaltningen ble behandlet. Flerbruksplaner for utnyttelse og vern av vannressursene ble drøftet, og en
fastslo at slike planer i fremtiden ville få øket betydning
for vannressursforva4ningen. NVE arbeider videre med
disse spørsmål og håper sammen med øvrige berørte instanser å finne fram til egnede samarbeidsformer.
4.212 Saker behandlet i Hovedstyret i 1977
I 1977 ble følgende saker vedrørende søknader om
konsesjon etter ervervs- og vassdragsreguleringslovene
sendt Industridepartementet med Hovedstyrets uttalelse:
Sira-Kvina Kraftselskap
Roskrepp og Kvina kraftverker. Regulering og utbygging. Midlere årsproduksjon er 110 GWh henholdsvis 217 GWh. (Tillatelse til utbygging av Roskrepp
kraftverk meddelt ved kgl.res. 24.6.1977.)
Oppland fylkes elektrisitetsverk
Faslefoss kraftverk. Erverv av fall og ekspropriasjon
av grunn og rettigheter. Midlere årsproduksjon 83
GWh. (Meddelt ved kgl.res. 6.1.1978.)
Hamar, Vang og Furnes komm. kraftselskap
Utbygging av Strandfossen i,Glomma. Erverv, ekspropriasjon av fallrettigheter m.v. Midlere årsproduksjon 130 GWh. (Meddelt ved kgl.res. 4.11.1977.)
Nord-Salten Kraftlag A/L
Sagfossen kraftverk. Regulering av Rotvatn og
Strindvatn. Midlere årsproduksjon 44 GWh. (Meddelt
ved kgl.res. 16.9.1977.)
Kjerneboring på Engabreen

Forsikrings-Aktieselskapet Norvegia
Erverv av vassfall under Vestfossen Cellulosefabrikk.
I/S Sundsfjord Kraftlag
Langvatn I. Erverv av bruksrett. Midlere årsproduksjon 23 GWh. (Meddelt ved kgl.res. 26.8.1977.)
Elkem-Spigerverket
Erverv og regulering av Laksågavassdraget i Sørfold
(Faulevatn). Midlere årsproduksjon 100 GWh.
Sør-Trøndelag Kraftselskap
Erverv og utbygging av Sama elv (Lundesokna).
Midlere årsproduksjon 22 GWh.
Mustad Industrier A/S (MIAS)
Erverv av aksjer i eget selskap for amortisasjon i forbindelse med fisjon av konsernselskapet. (Meddelt ved
departementets brev av 15.2.1977.)
Silvanor A/S under stiftelse Holdingselskap hvor staten
eier 30 %).
Erverv av A-aksjer i A/S Union (Union Co). (Meddelt ved departementets brev av 17.10.1977.)
Den norske Creditbank
Erverv av aksjer i Orkla Industrier A/S. (Meddelt ved
departementets brev 18.5.1977.)
A/S Eidefoss og Vågå kommune
Endring av konsesjonsvilkår i forbindelse med erverv
av aksjer. Videreoverdragelse av aksjer, omorganisering
av selskapet, hjemfall til staten. (Meddelt ved departementets brev av 24.10.1977.)
Det er behandlet følgende saker om tillatelse til å sette
i verk inngrep før skjønn er holdt, endring av planer og
av manøvreringsreglement og forlengelse av byggefrister:
Direktoratet for statskraftverkene
Eidfjordverkene. Endring av manøvreringsreglement. (Meddelt ved kgl.res. 13.5.1977.)
Bergenshalvøens komm. kraftselskap
Regulering av Steinslandsvassdraget. Planendring
(Meddelt ved departementets
Hallsetvatn/Stølsvatn.
bestemmelse 18.5.1977.)
Foreningen til Hallingdalsvassdragets Regulering
Overføring av Votna og Lya til Nes kraftverk. Fristforlengelse. (Meddelt ved departementets brev 31.1.
1977.)
Glommens og Laagens Brukseierforening
Full senkning av Savalen i h.t. konsesjonen av
26.8.1966. Forhåndstiltredelse. (Generaldirektørens avgjørelse 20.1.1977.)
Bergenshalvøens komm. kraftselskap
Regulering av Haugsdalsvassdraget. Fristforlengelse.
(Meddelt ved departementets brev av 19.4.1977.)
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Direktoratet for statskraftverkene
Ulla-Førre. Parkeringsplass i Kvilldal. Ekspropriasjon —forhåndstiltredelse. (Meddelt ved departementets
brev av 10.2.1977.)
L/L Sunnhordiand Kraftlag
Fristforlengelse.
Regulering av Midtbottenvatn.
(Meddelt ved departementets brev av 18.5.1977.)
I tillegg er behandlet noen saker i h.t. vassdragslovens
§ 104, pkt. 5 om tillatelse til midlertidige tiltak i vassdragene. Dette gjelder kryssing av vassdrag med kloakkledninger og reparasjon av et eldre reguleringsanlegg.
Det er også behandlet 4 saker i h.t. vassdragslovens
§§ 104 og 105 om uttak av vatn fra vassdrag til jordvatning.
4.213 Avgjørelser 1 saker behandlet i Hovedstyret før
1977
I tillegg til de tillatelser som er nevnt foran, er det i
1977 truffet avgjørelse i følgende saker som har vært behandlet tidligere:
Sira-Kvina Kraftselskap.
Midlertidig overføring av Bratteliåna i Otra til Sira.
(Meddelt ved kgl.res. 22.4.1977.)
Vest-Agder Elektrisitetsverk
Erverv av fallrettigheter, ekspropriasjoner m.v. for utbygging av Laudal kraftverk. (Meddelt ved kgl.res.
24.6.1977.)
A/S Årdal og Sunndal Verk
Regulering og overføring av Gautingsdalsvassdraget
m.v. i Høyanger. (Meddelt ved kgl.res. 24.6.1977.)
Tafjord Kraftselskap
Overføring m.v. for utbygging av kraftverket Tafjord
5 i Rødalsvassdraget. (Meddelt ved kgl.res. 24.6.1977.)

4.214 Andre saker som det har vært arbeidet med i
1977
Av større saker som ventes klare for sluttbehandling i
Hovedstyret i 1978, nevnes :
Glommens og Laagens Brukseierforening, Røros Elektrisitetsverk, Kraftlaget Opplandskraft
Regulering av Øvre Glomma—Rien m.v. og utbygging
av Rien og Tolga kraftverker.
Sogn og Fjordane Kraftverk
Regulering og utbygging av Gaularvassdraget (endret
søknad).
Direktoratet for statskraftverkene
Kraftutbygging i Breheimen (Jostedøla, Loen- og
Strynsvassdragene).
Bandak-Norsjø og Norsjø-Skienskanalen
Innstilling fra kanalutvalget.

Direktoratet for statskraftverkene

Regulering og utbygging av Veig (fornyet behandling).
Buskerud fylke

Reguleringog utbyggingav Dagalifallene.
Narvik kommune

Reguleringog utbygging av Sildvikvassdraget.
Når det gjelder A/S Årdal og Sunndal Verk - erverv
og reguleringav Nyset-Steggjevassdragene- som i forrige årsberegning var antydet ferdigbehandlet i 1977,
ventes denne nå å ta noe mere tid.
4.215 Forhåndsmelding etter reguleringslovens § 4a
I 1977 kom det inn forhåndsmelding etter reguleringslovens §4a om igangsettingav planlegging av følgende nye prosjekter.
Sør-Troms Elforsyning A/S

Reguleringog utbyggingav Tennevikvassdragetm.v.
Oppland fylke

Utbyggingav Etna-Dokka.
Direktoratet for statskraftverkene

Auraverkene. Øket oppdemming av Aursjøen.
Bergen Lysverker

Ytterligere regulering av Svartevatn i Samnangervassdraget.
4.22 Konsesjonsavgifter, næringsfond
I året 1977 ble det innbetalt avgifter i alt med 45.4
mill. kroner. Beløpet for 1976var 44,3mill. kroner.
Av de 45,4 mill,kroner er 36,4mill,kroner avgiftertil
kommuner. Resten, 9,0 mill,kroner, er avgiftertil staten
og går inn i Statens konsesjonsavgiftsfond.
4.23 Tilsyn med vassdragsanlegg
Vassdragstilsynetsdistriktskontorer for Trøndelag og
Vestlandeter etablert i henholdsvisTrondheim og Voss.
Nord-Norge-kontoret i Narvik ventes opprettet i løpet
av 1978.Distriktskontorene er en viktigtilveksttil Vassdragstilsynet, og vil bidra til en mer omfattende og effektiv kontroll av landets mange damanlegg.
For 1977er det krevet inn tilsynsavgifterfor et samlet
beløp på ca. kr. 528.000,-.

4.3

FORBYGNINGSVIRKSOMHETEN

4.31 Generelt
Forbygningsavdelingentar seg av planlegging og utførelse av forbyggings-, senkings- og flomskadetiltak
som beskytter områder og virksomheter langs vassdragene mot utgraving og oversvømmelse.Tiltakene mulig-

gjør også utnyttelse av uproduktive arealer til jordbruk,
boliger, industri og kommunikasjoner.
Avdelingener byggetopp med hovedkontor i Oslo og
distriktskontoreri Narvik, Trondheim og Førde i Sunnfjord. Avdelingen yter service overfor andre etater og
institusjoner i forbindelse med tiltak i vassdrag, i første
rekke Vegvesenet. Dessuten har avdelingen utstrakt
samarbeid med Jorddyrkingsdirektoratet i forbindelse
med tiltak til forbedring av jordbruksforholdene langs
vassdragene. En rekke store saker har fått sin løsning i
1977 og vil bli gjennomført de nærmeste årene. Kontaktmøter med Statens naturskadefond og Norges geotekniske institutt angående flom og ras, sikringstiltak
m.v. har fortsatt i 1977.
Internt bistår Forbygningsavdelingen Natur- og
landskapsavdelingen med planlegging av terskler i regulerte vassdrag. Dessuten er samarbeidet med øvrige
avdelinger i Vassdragsdirektoratet angående tiltak i
vassdrag under stadig utvikling.To interne grupper i V
arbeider med disse spørsmål. Som et ledd i dette samarbeidet har Natur- og landskapsavdelingen plassert distriktsrepresentanter ved Forbygningsavdelingens distriktskontorer i Narvik, Trondheim og Førde i Sunnfjord. Vassdragsavdelingen,tilsynskontoret, har representant ved kontoret i Trondheim. Denne utvikling fører til at distriktskontoreneetterhvertfår en bredere faglig ekspertise og kan yte enda bedre service internt og
eksternt.
Høsten 1977ble utkastet til stortingsmeldingom Forbygningsavdelingensvirksomhet behandlet i hovedstyret og oversendt Industridepartementet.

4.32 Anleggsvirksomhet
1977har vært et godt arbeidsår. Værforholdene har
vært bra i hele landet, både for undersøkelser og anleggsvirksomhet.
I alt har det vært arbeider i gang på ca. 250 anlegg
over kortere ellerlengretid. Antall anleggsarbeiderehar
variert en del. Det er beregnet til 87 mann i gjennomsnitt.
Fra dikstriktskontorenesvirksomhet skal nevnes:
Nord-Norgekontoret fikk en del problemer vinteren
1976-77. Det var bebudet sysselsettingsmidlertil flere
anlegg, og forberedende arbeider var gjort, men midlene uteble. De ordinære tildelinger kunne ikke økes.
Senere har kontoret assistert Statskraftverkene i Skjomen og tatt seg av sikring av Altaelva ved Alta lufthavn
med midler fra Luftfartsdirektoratet.

Av større anleggkan nevnes:
Forbygging mot Gargiaelv, Alta, Finnmark

Arbeidet omfatter sprenging i et fossehode samt kanaliserings- og forbyggingsarbeider for å forbedre ca.
650 daa dyrka mark. I 1977er brukt ca. kr. 255.000,-av
et overslagpå kr. 420.000,-.
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Forbygging mot Beiarelv, Beiarn, Nordland

Forbygging mot Mørkridselv, Luster, Sogn og Fjordane

Langs Beiarelver det i tidens løp utført en rekke forbyggingstiltakfor å sikrejord, bebyggelseog veger.Ved
Stormyrhalsog Hammernes er det i 1977utført arbeider
for ca. kr. 300.000,—
for å beskytte vel 300 daa verdifull
dyrka mark.
Ellers har Nord-Norgekontoret hatt anleggsarbeider
bl.a. i Tanaelv, Børselv, Kautokeinoelv, Altaelv, Barduelv, Saltdalselvm.fl.

Mørkridselva, som renner ut i Lusterfjorden, er en
vanskelig flomelv. Det er utført mange sikringsarbeider
i Forbygningsavdelingens regi. I 1977 er brukt ca.
kr. 175.000,—
til en parsell ved Bolstadog Hauge. Lakseinteressenemå også vurderes ved disse tiltak.
Ellershar kontoret hatt arbeider bl.a. i Aura i Nesset,
Urkeelv i Ørsta, Engenelvi Fjaler og i Fjærland.

Trøndelagkontoret har fortsatt hovedtyngden av virk-

somheten i Namdalen, men en rekke andre anlegg har
vært under utførelse fra Rana i nord til Sunndal i syd.
Store oppgaver ligger og venter i Verdal og Orkdal. Av
de største anlegg i 1977skal nevnes:
Namsenanleggene,
lag

Grong og Overhalla, Nord-Trønde-

I Namsen og Bjøra er det siden 1960utført arbeider
for ca. 34 mill. kr., og det gjenstår arbeider for ca. 16
mill. kr. I 1977er brukt ca. 1,7mill, kr. for å sikre elvekantene mot utgraving og ras.
Forbygging mot Helgå, Verdal, Nord-Trøndelag

Etter en naturkatastrofe i 1893har Helgåa senket seg
og gravd ut et areal på ca. 800 daa, vesentlig dyrka
mark. Forbygningsavdelingenutførte de mest nødvendige sikringstiltaki 1908-20og ved et par senere anledninger. Etter nye ras i 1962som truet diversegårdsbruk,
veger m.v. har det vært arbeidet sterkt for å få en full
sikring av Helgådalen. Forbygningsavdelingen har
planlagt arbeider for ca. 11mill.kr. Ved samarbeid mellom Statens naturskadefond og NVE er finansieringen
ordnet, og avdelingen har startet opp anleggsarbeidene,
som vil måtte ta en rekke år. I 1977er utført arbeider for
ca. 270.000,—
kr.
Forbygging mot Sørå, Høylandet, Nord-Trøndelag

I de senere år er planlagt flere forbyggingsparselleri
Sørå for å stoppe skadelig graving. I 1977er arbeidet
kommet igang ved Grungstad. Overslageter på 1,1mill.
kr. og omtrent er utført.
Trøndelagkontoret har ellers arbeidet bl.a. i Dalselv i
Rana, i Amundalselv i Åfjord, i Alvunda, Sunndal, i
Orkla og Driva m.fl.
Vestlandskontoret har som vanlig hatt et stort antall
arbeider under utførelse, ialt ca. 75 i 1977.Av de største
kan nevnes:
Senking av Helsetvatn, Averøy, Møre og Romsdal

Arbeidet omfatter senking av Helsetvatnmed graving
og sprenging i utløpselva samt korreksjon og forbyg-

Østlandskontor I som også omfatter søndre del av
Vestlandet og Sørlandet, har fortsatt korreksjons- og
senkingsarbeidenei Orraelv, Fusa, Hordaland, hvor ca.
700 daa blir lagt til rette for oppdyrking. Ellershar kontoret hatt etterarbeider på en del senkingstiltakpå Jæren
og i Vestfold.I Storelvved Hønefoss, Ringerike, er forbyggingsarbeider i 600 m lengde under utførelse med
gratis stein fra Ringerike kraftverk.
Kontoret har også stått for noen arbeider med forandring av lukearrangement ved Solbergfoss i forbindelse med flomsenkingav Øyeren.
Østlandskontor II har hatt en megethektisk virksomhet i 1977.Flere store korreksjons- og senkingstiltaker
kommet i gang, delvismed midler fra Landbruksdepartementet og Vegvesenet.Forbyggingstiltaker utført en
rekke steder langs Glomma, spesielt i Solør og StorElvdal, samt i Lågen, i Ostri i Skjåk m.fl. Kontoret har
også tatt seg av en del sikringsarbeider i Glomma mellom Bingsfossog Øyeren. Arbeidene har sammenheng
med flomsenkingen i Øyeren. Av de største anlegg skal
nevnes:
Flomsikring og tørrlegging av Lesjaleirene, Lesja, Oppland

Dette arbeid, som omfatter sikring og forbedring av
ca. 8.000 daa dyrka mark, ble igangsatt i 1976.Av et
overslag på ca. 10mill,kr. dekker NVE 2,6 mill. Arbeidet vil strekke seg over 3-4 år. I 1977er brukt ca. 3,2
mill. kr.
Flomsikring og tørrlegging av Østamyrene, Rendalen,
Hedmark

Her er planlagt kanalisering av Rena i ca. 10 km
lengde med flomsikre fyllinger for å hindre oversvømmelse. Arbeidet er kostnadsregnet til 11,5 mill, kr.,
hvorav NVE dekker 2,5 mill. kr. Tiltaket vil være til
nytte for ca. 6.000daa. Det produktive jordareal i Rendalen vil bli mer enn fordoblet. I 1977er brukt ca. 2,6
mill. kr.

ging av tilløpselva for å tørrlegge og sikre dyrka mark.
I 1977 er brukt ca. kr. 290.000,—og det vesentligste er

Senking ogforbygging av Glomma ved Auma, Tynset og
Alvdal, Hedmark

utført.

Dette samarbeidsprosjekt mellom NVE, Vegvesenet
og Landbruksdepartementet omfatter kanalisering og
senking av Glomma i ca. 1,5km lengde ved Aumastryket med senking av vannstandene oppover til Tynset,
lengde ca. 10 km, videre omlegging av riksvegen langs
Glomma og bygging av flomsikre fyllinger langs
Glomma nedenfor Auma. Arbeidene vil forbedre ca.
7.500daa, vesentligdyrka mark.

Forbygging mot Skeidsdalselv,
Romsdal

Gjemnes,

Møre og

Planen for dette tiltak går ut på å kanalisere og forbygge elveløpet over en lengde på ca. 650 m for å forbedre og beskytte dyrka og dyrkbar mark. I 1977 er
brukt ca. kr. 290.000,—.
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Kostnadsoverslaget for vegomleggingen, senkingen
og flomsikringen, utført hver for seg, var på 12,2 mill.
kr. Ved det etablerte samarbeid blir kostnaden redusert
med 4 mill. kr. Senkingskostnaden dekkes i det vesentlige av Landbruksdepartementet.
Forbygningsavdelingen har senere planlagt flomsikre
fyllinger langs Glomma videre nedover fra Auma. Også
disse tiltak vil være til nytte for betydelige arealer.
Vegvesenet har arbeidet med uttak av masser fra
Glomma til vegomleggingen ved Auma siden 1. august
1977. Avdelingen har senere fortsatt masseuttaket for
senking av Glomma, vesentlig ved leide maskiner. Massene nyttes til flomsikre fyllinger. I 1977 er brukt ca. 0,5
mill. kr.
Utsetting av temperaturlogger i Mjosa

4.33 Undersøkelser og planer
I terminen 1977 er avgitt 91 planer med samlet overslag kr. 61.166.000,— for nye arbeider og revisjon av
eldre arbeider. En rekke overslag for igangværende anlegg er dessuten revidert på grunn av at prisforholdene
er endret. Pr. 31.12.1977 var i alt 611 søknader om planer for nye arbeider uekspedert, 27 flere enn pr. 31. desember 1976.
I 1977 er anbefalt bevilget til nye og fortsatte arbeider
kr. 15.703.700,—.I samme termin er vedtatt av distriktene arbeider med overslag kr. 45.860.300,—. Pr.
31.12.1977 var 266 distriktsvedtatte arbeider med samlet
overslag kr. 47 332 000,—ennå ikke satt i gang.
4.34 Tilsyn med vedlikehold av ferdige forbygninger
I 1977 er det gitt pålegg om pliktmessige utbedringer
og satt opp 10 planer med overslag i alt kr. 341 000,—for
utbedringsarbeider med samtidig forlengelse og forsterking med delvis finansiering ved statstilskott.
4.35 Anlegg
Til forbyggings-, senkings- og flomskadearbeider er
det i de siste 5 budsjetterminer bevilget følgende beløp
(eksklusiv Øyeren):
Term.
1973
1974
1975
1976
1977
Kr. 15000000 15000000 21000000119000000 20 0500002
'Inklusiv 5 mill, kroner til ekstraordinæresysselsettingstiltak.
Inklusiv 0,5 mill,kroner til ekstraordinæresysselsettingstiltak.
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I 1977 har vært til rådighet på kap. 995:

Overført fra 1976,post 30
post 31
Bevilgetfor 1977:post 30
post 32

kr

555000,—
1996000,—
19550000,—
500000,—
kr 22601000,—

Medgått i 1977:
kr. 22996 191,53
Refusjon fra kap.
»
220000,—
530,post 60
Tilskudd fra andre
» 3 220518,63 » 19555672,90
statsetater
kr. 3 045327,10
Rest pr. 31.12.77
kr. 1376 775,85
Herav ubrukt post 30, anleggsarbeider
kr. 1668551,25
Herav ubrukt post 31, Øyeren
Det er i terminen 1977avlagtregnskapfor 253anlegg.Herav
er 71 nyanlegg.

4.4

HYDROLOGI

4.41 Generelt
Hydrologisk avdelings virksomhet er fordelt mellom
fem kontorer (Overflatekontoret, Iskontoret, Grunnvannskontoret, Brekontoret og Datakontoret) og utvalg
med spesielle tidsbegrensede oppgaver.
Fra 1. januar 1977 kom oppdragsvirksomheten ved
avdelingen inn i fastere former. Tre ting bidro til dette.
Den ene var en omlegging til bruttobudsjettering, med
derav følgende omlegging av regnskapssystemet for avdelingen. Den andre var overgang til fullt betalt oppdragsvirksomhet. I overensstemmelse med de politiske
signaler fra Stortinget ble det bestemt at alle utgifter ved
avdelingens oppdragsvirksomhet heretter skulle belastes oppdragsgiverne, også de indirekte utgifter. Den
tredje, og for hydrologisk avdeling meget viktige, var at
man fra Stortinget fikk hjemmel for å opprette i første
omgang 6 engasjementsstillinger ved avdelingen, for å
ta seg av oppdragsvirksomhet. Lønnsmidlene til stillingene skulle dekkes av innkomne oppdragsmidler. Dette
tillot at endel av det løsere tilknyttede personale kunne
overføres til de nye oppdragengasjementer.
4.42 Overflatehydrologi
Ved utgangen av 1977 hadde Overflatekontoret i drift
et landsomfattende nett av 1218 hydrometriske målestasjoner. Av disse var 421 utstyrt med limnigraf. Det ble i
løpet av året opprettet 42 stasjoner, hvorav 20 med limnigraf. 51 stasjoner ble nedlagt. Totalt antall avløpsstasjoner i drift ved årets utgang var ca. 760. Av disse er
fem tatt ut for å illustrere avløpsvariasjonene i 1977 i
forhold til normalt og fra landsdel til landsdel.
Den nedbørfattige høsten 1977 i nordlige og vestlige
deler av landet førte til ekstremt lave avløpstall i vintermånedene. Nye minimumsrekorder ble registrert ved en
rekke vannmerker. Også på Østlandet var tilsiget under
normalt.
Vårflommen ble relativt stor på Sørlandet og Østlan-

det, men under normalt i andre strøk av landet. Dette
skyldes en svært ujevn fordeling av snømengdene når
en ser landet under ett. I motsetning til i 1976da Vestlandet og Trøndelag hadde meget store snømengder,
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ren ble installert i november og forsøkene har hittil forløpt meget lovende. Så vidt vites er det første gang
denne type utstyr er anvendt for dette formål i Skandinavia.
Observasjonene og avløpsmålingene i SvartisenSaltfjell-prosjektet har fortsatt og omfatter nå 14 limnigrafstasjoner etter at en stasjon er lagt ned. Det ble utført 63 vassføringsmålinger i løpet av 1977.
Opplodding av innsjøer for konstruksjon av dybdekart er foretatt i Tyrifjorden og fem innsjøer i Oppland.

«Tuystuggu»

fikk kyststrøkene på Sørlandet og midtre strøk av Østlandet over 200 % av normal nedbørmengde vinteren
1976/77. I Nord-Norge var snømengdene normale,
mens det på Vestlandet og i Trøndelag kun var 40-70 %
av normal nedbørmengde sist vinter. Spesielt lite snø
var det i fjellet på Vestlandet og vårflommene ble her
uvanlig små.
Sommeren i Sør-Norge ga avløp under det normale,
og magasinfyllingen var liten. Det ble varslet knapphet
på energi i 1978. Høstmånedene bedret imidlertid situasjonen. I november var avløpet ved flere stasjoner i
Sør-Norge over 200 % av normalt.
I Trøndelag og Nord-Norge var avløpsverdiene nær
det normale i sommermånedene. Deretter avtok de til
ned mot 50 % av normalt i oktober-november.
Vannstandsarkivet er økt med 1180 observasjonsår til
i alt 37 430 i 1977. Arkivet for isreduserte og kompletterte vannstander er i samme tidsrom økt med 1000 observasjonsår til ialt 21 500. Det ble utført ca. 640 vassføringsmålinger og 63 vassføringskurver er beregnet.
Det har som vanlig vært stor pågang etter avløpsdata
og konsultativ bistand i hydrologiske saker. Spesielt er
behovet for stadig «ferskere» data markert. Det er derfor utarbeidet planer for ukentlig innsamling av vannstander fra ca. 25 stasjoner spredt rundt i landet via telex. Parallelt med dette automatiseres stasjonsnettet. I
Glomma kan vannstander fra ca. 35 målepunkter innhentes via automatiske telefonsvarere. Under vårfl6mmen ble blant annet disse stasjonene benyttet til å holde
utsatte distrikter løpende orientert om flomutviklingen.
Ultrasonisk måleutstyr for registrering av vassføring
er under utprøving i Skienselva ved Skotfoss. Apparatu22

4.43 Isundersøkelser
En vesentlig del av Iskontorets virksomhet består i
kontroll og drift av faste målestasjoner for is- og vanntemperatur fordelt over hele landet, samt bearbeidelse
av innkomne data fra dette stasjonsnettet. Observasjonene omfatter kartlegging av isforhold og ismåling ved
noe over 100 målesteder, vanntemperaturmålinger ved
ca. 220 målesteder (hvorav ca. 20 er termografer), og
frostrøykfotografering ved 16 observasjonssteder. Dessuten har Iskontoret ca. 20 termohygrografer i drift. Det
foretas også undersøkelser i fjorder der vassdragsreguleringer har ført til eller kan føre til endringer i isforholdene. Disse undersøkelsene omfatter kartlegging av isforholdene og måling av temperatur- og saltinnhold.
Sistnevnte målinger foregår på 40-50 forskjellige steder.
Fra vinteren 1976/77 har Iskontoret begynt å bygge opp
et nett av nye istykkelsemålinger på innsjøer. Målingene
er basert på utstyr som står ute i isen hele vinteren og
istykkelsen måles uten å ta nytt hull på isen.
De siste årene har kravene til utførlige vurderinger av
virkningen av reguleringer som planlegges økt betraktelig. Iskontoret må i de fleste konsesjonssaker vurdere og
gi en uttalelse om virkninger av de foreslåtte reguleringer på is- og vanntemperaturforholdene. Ca. 2/3av kontorets arbeid har sammenheng med slike vurderinger.
I løpet av året ble det utarbeidet to rapporter i forbindelse med utbyggingsplaner i Naustdal og Gjengedalsvassdragene, samt i Vefsna vassdraget. Videre ble det
arbeidet med utførlige vurderinger i forbindelse med utbyggingsplaner for Svartisprosjektet og Jotunheimprosjektet, samt fjordundersøkelser på Vestlandet, særlig
Ryfylke og i Nord-Norge. I tillegg til disse større prosjektene har Iskontoret foretatt en rekke kortere vurderinger i forbindelse med vegbygging, elveforbygging og
konsesjonssøknader.
Store snømengder på Østlandet vinteren 1976/77
førte til mye overvann på islagte vassdrag i denne delen
av landet. Bortsett fra noe oversvømmelse ved Lille Telneset, forårsaket av isgang tidlig i isperioden 1977/78,
var isforholdene i Glomma i Nord-Østerdal svært gode
på førjulsvinteren.
4.44 Grunnvannsundersøkelser
På grunn av lange tørkeperioder i 1976 ble grunnvannsmagasinene dårlig oppfylt våren 1977. Nedbør senere på året førte imidlertid til at forholdene endret seg.
Ved utgangen av året var forholdene i Østlandsområdet
normale i de felter som inngår i Vassdragsdirektoratets

Brekontorets

stasjon

Steinmannen

på Nigardsbreen

1 633 m.o.h.

undersøkelser. Derimot syntes grunnvannstanden
i
Vest-Norge og i Nord-Norge å være noe lavere enn
vanlig, bedømt ut fra ganske få målepunkter.
Fra årets begynnelse ble de undersøkelser av grunnvannsforhold som tidligere var utført gjennom «Utvalget for tilsigsprognoser», knyttet direkte til grunnvannskontoret. Det ble i løpet av året sendt ut ialt 6 oversikter
over grunnvannsforhold fra felt i forskjellige deler av
landet. Den siste oversikt omfattet observasjoner fra 21
steder. Totalt omfattet tilsigsundersøkelsene observasjoner fra 260 målepunkter i 20 felter.
Av Norsk hydrologisk komité var hydrologisk avdeling anmodet om å innlede et samarbeid med Norges
geologiske undersøkelse (NGU) om drift av et landsomfattende grunnvannsnett. Dette samarbeid kom i
gang tidlig på året i form av NGU-NVE prosjektet
«Landsomfattende grunnvannsnett». Større deler av
det observasjonsnett som var bygget opp på landsbasis
er gått inn i dette samarbeidsprosjektet, som således har
fått en rask og god start. Opprettelse av nye observasjonspunkter og overtakelse av NGU-punkter har bidratt til et godt resultat av det første arbeidsår for
«Landsomfattende grunnvannsnett».
Innsamlingen av data vedrørende vassdragsreguleringers virkning på grunnvannsforhold har gått som tidligere. I Alvdal ble disse undersøkelser avsluttet, mens
nye undersøkelser ble satt i drift i Romsdal og i Lesja,
for Møre og Romsdal kraftselskap. Det kom ved slutten
av året inn observasjoner fra i alt 461 målepunkter. Ved
siden av disse observasjoner ble det samlet inn vannprøver fra 53 steder i Sør-Norge og foretatt vel 500 enklere kjemiske analyser.
Det har gjennom året vært ytet bistand ved flere vass-

dragskjønn, både i Nord-Norge og i Sør-Norge. Det er
dessuten foretatt befaringer og avgitt uttalelser om
grunnvannsforhold i konsesjonssaker.
4.45 Breundersokelser
Brekontorets hovedoppgave er å foreta breundersøkelser, dels som ledd i de alminnelige hydrologiske undersøkelser i Norge, dels etter oppdrag eller i henhold til
konsesjonsbetingelser. Brekontoret har dessuten foretatt
undersøkelser av slamtransport i bre-elver på oppdrag
av Statskraftverkene. Elvene er valgt ut m.h.t. pågående
planlegging og vurdering av framtidig utbygging av brevassdrag.
Snøakkumulasjonen i breområdene i Vest-Norge
vinteren 1976/77 var bare ca. 2/3av det normale. Dette
satte sitt preg på bremålingene. Det var lett å holde målestakene inntakt. Bare et fåtall ble borte i snømassene.
Avsmeltingen sommeren 1977 var omtrent som normalt, eller kanskje noe mindre. Ser man på året som helhet, resulterte dette i at alle breene i Sør-Norge avtok i
volum. For Jostedalsbreen, der volum-minskingen var
størst, forsvant et isvolum som tilsvarer 0.77 m vann fra
hele breens overflate. Dette er første gang volumet har
avtatt siden 1972.
Også Alfotbreen, som har økt i volum hvert år siden
1970, gikk tilbake i 1977. Massetapet var her vel 0.5 meter regnet som et vannlag, jevnt fordelt over hele breen.
En vannmengde som tilsvarer 500 mm nedbør er derved tilført vassdraget i tillegg til det normale tilsiget.
Brekontoret undersøker også slamtransporten i utvalgte bre-elver der det er planlagt regulering. Slammet,
og ikke minst de grove partiklene som smeltevannet fører med seg kan nemlig skape problemer i et framtidig
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kraftverk. Vi har allerede sett eksempler på usedvanlig
stor slitasje i dyser og Pelton løpehjul i Mauranger pga.
det fine bre-slammet. I 1977 ble det foretatt detaljerte
målinger av slamkonsentrasjonen inn og ut av Nigardsvatnet, og ved Engabreen (Svartisen).
Ved Bondhusbreen har Brekontorets folk vært engasjert i de mange problemer som har oppstått ved vanninntakene som er laget under breen, der isen står under
ca. 150 meters trykk. Den nøyaktige posisjon til alle
vannløpene under isen er ikke funnet. Endel av vannet
smetter fremdeles forbi inntakene.
Brekontoret avsluttet i 1977 et samarbeidsprosjekt
med statskraftverkene og NASA vedrørende bruk av
satellittbilder til bestemming av snømagasin i endel utvalgte nedbørfelt.
4.46 Maskinell databehandling
I regi av Rådet for kraftverkshydrologiske tjenester
har Hydrologisk avdeling i samarbeid med Institutt for
Vassbygging, Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt (EFI) og berørte brukseierforeninger utarbeidet
hydrologiske modeller i en rekke regulerte og uregulerte
nedbørfelt. Målsettingen er å teste og sammenlikne
ulike modeller med tanke på driftsoptimaliseringen i
kraftverk.
Et forslag til nytt vassdragsnummersystem for hele
landet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra Miljøverndepartementet, Statistisk Sentralbyrå, Norsk Institutt for Vannforskning, Statens Forurensningstilsyn og Vassdragsdirektoratet. Det arbeides
nå med å klarlegge hvordan punkter i et vassdrag skal
stedfestes innenfor systemet. Parallelt med dette vurderes et opplegg for opprettelse av et generelt punktregister for målestasjoner, utslippspunkter etc.
Samarbeidsprosjektet vedrørende tilsigsberegninger
til Glomma- og Lågenvassdraget er avsluttet. To rapporter som inneholder beregningsresultater av uregulert
tilsig til regulerte delområder i Glomma- og Vinstravassdraget er utarbeidet. For nedbørfelt i Vinstravassdraget er det også foretatt en utvidelse av tilsigsseriene
ved hjelp av flervariabel regresjonsanalyse.
En regional flomfrekvensanalyse av døgnlig middelflom som er basert på 173 vannmerker i norske vassdrag
er avsluttet. Rapport vil foreligge i løpet av våren 1978.
Et tilsvarende arbeid vedrørende flomhydrogrammers
form og volum er påbegynt. Begge undersøkelsene er
ledd i Damutvalgets arbeid med forskrifter for flomberegninger.
Utviklingen av EDB rutiner for kontroll og kvalitetsvurdering av hydrologiske data er påbegynt både på nasjonalt og nordisk plan.
-

4.47 Utvalg m.v. med spesielle tidsbegrensede oppgaver
4.471 Rådgivende utvalg for fjordundersøkelser
Fjordutvalget fikk i 1977 bevilget 1 382 000 kroner til
fastsatte undersøkelser av virkningen av vassdragsreguleringer på de fysiske og biologiske forhold i våre fjorder.
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Skjomenprosjektet beregnes avsluttet i 1981. Forundersøkelsene i Ryfylke vil være avsluttet ved utgangen
av 1978. Det er ikke avgjort når etterundersøkelsene kan
starte.
4.472 Sur nedbørs virkning på skog og fisk
Hydrologisk avdeling deltar i SNSF-prosjektet sammen med syv andre institusjoner i en systemanalytisk
forskningsgruppe. Gruppen har ansvaret for databehandling, statistiske analyser og utvikling av matematiske modeller.
En
avrenningsmodell
for
små
nedbørfelter
(SNSF-modellen) er ferdig utviklet. Arbeidet konsentreres nå om bygging av hydrokjemiske modeller.
4.473 Norsk hydrologisk komité
Norsk hydrologisk komité hadde i 1977 en bevilgning
på kr. 808 000. Sammen med overførte midler hadde
komiten vel 1.1 mill, kr. til disposisjon for dette året.
Komitéens sekretariat på to personer samt to statshydrologer sorterer administrativt under NVE.
Komitens midler er vesentlig benyttet til nasjonale
hydrologiske prosjekter under det Internasjonale Hydrologiske Program (IHP). De største prosjektene er
knyttet til fagområdene grunnvann, snøhydrologi, hydrometeorologi, vannbalanseundersøkelser samt undersøkelser i hydrologiske feltforskningsområder. Flere av
prosjektene drives i nært samarbeide med Hydrologisk
avdeling. Alle prosjektene har hatt en planmessig fremdrift og er antatt å vare ut inneværende IHP-periode
(-1980).
Det nordiske hydrologiske samarbeidet er blitt ivaretatt av komiten gjennom Koordineringskomiten
for
Hydrologi i Norden (KOHYNO) hvor hvert land deltar
med et medlem. Norge arrangerte i november 1977 et
nordisk ekspertmøte om matematiske modellers anvendelse i hydrologi.
4.474 Urbaniseringens innvirkning på avrenningenfra
små nedbørfelter
Undersøkelse av urbaniseringens innvirkning på avrenningsforholdene i små nedbørfelter PRA 4.2 ble avsluttet som eget prosjekt i 1977. Ansvaret for registreringene i prosjektets 17 måleområder og arbeidet med urban hydrologi er overført til Hydrologisk avdelings regulære virksomhet.
Måling av istykkelse med utstyr
som står i isen vinteren igjennom

4.5

VASSKRAFTUNDERSØKELSER
17.4%

4.51 Nivellementer
Beiarelva ble nivellert fra havet til 1 km ovenfor Leiråmo sæter. Somma ble nivellert fra Adalselva til Samsjøen. Vestre Bjonelva ble nivellert fra Sperillen til
vestre Bjonevatn. Rysna ble nivellert fra Begna til
Rysntjern. Tverråni ble nivellert fra Oleåni til Sendebotntjern.
Det ble gitt ut 3 nye nivellementsplansjer: L.nr. 577,
Fykanåga, 1.nr. 578, Hydda, (Glåma), Somma og vestre
Bjonelva samt 1.nr. 579, Tverråni og Rysna.

12.3%
Vedtott
forestått

Installasjon : 17331 MW
Magasin
54 137 GWh
Tilløp
95 044 GWh
Fra 1.1.1978 er de skjematiske oversikter over vasskraftsystemet noe endret idet en mellom annet har tatt
med magasin og tilløp for de enkelte kraftverker.

4.53 Nyttbar vasskraft.
Mengden av økonomisk nyttbar vasskraft er blant
annet avhengig av kostnaden for alternativ energi basert
på f.eks. kull eller olje, og av den kalkylerente en velger
å bruke. Lavere kalkylerente vil gi større mengder økonomisk nyttbar vasskraft.
Oppgaver over nyttbar vasskraft er revidert i løpet av
1977. Ved beregningen er forutsatt oljeprisen ved utgangen av 1977, og det er regnet med 10% kalkylerente. Det
regnes foreløpig med følgende middeltall for landets
vasskraftpotensial pr. 1.1.1978.
Utbygd:
Under utbygging:
Under konsesjonsbehandling:
Vedtatt vernet:
Varig:
7 TWh
10 år:
9
»
Foreslått vernet:
Varig:
1.5 TWh
10 år:
2.5
»
Rest:
Totalt:

83 TWh
15
13

16

»

4
»
27
»
158 TWh

Større utnyttelse av småkraftverker, en systematisk
opprusting av eksisterende vasskraftsystem, samt en heving av øvre kostnadsgrense vil kunne øke utbyggingspotensialet. En del av mulig opprusting inngår imidlertid i tallene over nyttbar vasskraft.

ettervernet

8.0%
Konsesjon
stild
9.7%
Under utbygging

52.6%
Utbygd

4.6
4.52 Statistikk over utbygd vasskraft
De skjematiske og grafiske oversikter er ført åjour pr.
31. desember 1977 og viser:

Rest

LANDSKAPSPLEIEOG NATUR

Kontoret for landskapspleie og naturvern fikk fra 1.januar 1977 status som avdeling med betegnelsen Naturog landskapsavdelingen (VN) med samme arbeidsområde som tidligere.
I varierende grad er avdelingen i kontakt med de
fleste byggesakene som omtales i denne årsmeldingen. I
mange tilfeller skjer det fra meget tidlig i planleggingsfasen gjennom konsesjonsbehandling, byggetid og senere drift. Det gjelder også saker som i årsmeldingen
bare er omtalt som konsesjonssaker fordi andre enn
NVE står for byggearbeidene. Naturlig nok er mesteparten av dette arbeidet knyttet til vasskraftutbyggingen. I de senere årene er forskjellige alternativer for
fremtidig varmekraftverk kommet til. I 1977 har det
vært en ny omgang med vurderinger av de forskjellige
alternative byggestedene i Oslofjordområdet, nå med
tanke på kullfyring. Ellers utgjør vurderingene i forbindelse med kraftledninger også et betydelig arbeidsområde for avdelingen. Saker som gjelder vassverk og
andre interesser knyttet til vassdragene krever også en
stigende grad av oppmerksomhet og arbeidsinnsats.
I forbindelse med de forholdsvis mange reparasjoner
og ombyggingsarbeider av fyllingsdammer åpner det
seg i noen tilfelle muligheter for å bedre uheldige landskapsforhold fra tidligere, særlig i massetak. Her er vi i
spesielt stor grad avhengig av positiv interesse fra og
samarbeid med kraftselskapene.
Kravene til landskapstilpassing er ennå under utvikling. Det øker på mange områder kravene til oppfølging
fra avdelingens side.
Terskelsaker

Bygging av terskler i regulerte vassdrag skjer i det alt
vesentligste etter pålegg fra departementet. Natur- og
landskapsavdelingen er saksbehandler og utarbeider
innstillingen til departementet. Det hele skjer i samarbeid med Forbygningsavdelingen som tar seg av den
tekniske siden. I 1977 er det gitt pålegg om bygging av
terskler i forbindelse med:
Adamselv kraftverk (Frierfjordelv og Adamselv),
Eidfjord Nord (Bjoreia og Isdøla)
Skjomen (utenom hovedelven).
Ellers er en rekke store terskelsaker under arbeid.
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Terskelprosjektet

Terskelprosjektet ledes av en styringsgruppe som består av representanter fra Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Universitetene i Oslo og Bergen og Vassdragsdirektoratet. Natur- og landskapsavdelingen har
prosjektledelsen.
Innen prosjektet er det utarbeidet en rekke interessante arbeidsrapporter. En rapport er trykt som nr. 5 i
publikasjonsserien «Informasjon fra Terskelprosjektet»
(se litteraturoversikt bak i årsmeldingen). Den omhandler forholdene i Skjoma etter at reguleringen var gjennomført, men før tersklene ble bygget.
Hovedundersøkelsen er lagt til Eksingedalen hvor det
derfor er størst virksomhet. Ellers omfatter prosjektet i
1977 også en del kompletterende undersøkelser andre
steder i landet. Det er: Numedal. Undersøkelse over
fordelingen av bunndyr der det er bygget/ikke bygget
terskler.
Hallingdal. Undersøkelser av fritidsfiske, folks fiskevaner, avkastning, fiskens vekst m.m. med tanke på
hvordan et vassdrag kan nyttes etter regulering og hvilken rolle tersklene spiller.
Nea. Undersøkelse av fisk før og etter terskelbygging.
Skjomen. Undersøkelse av fisk før og etter terskelbygging spesielt med tanke på eventuelle forskyvninger
av konkurranseforholdet mellom laks og ørret.

ringer som er høstet. Det er holdt et møte med representanter for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk om saken, og det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av
to representanter fra hver av etatene. Gruppen har fått
fullmakt til å arrangere et symposium på Leangkollen i
tiden 29.-31. mai 1978.
Film

Etter flere års arbeid er den generelle filmen om terskelbygging ferdig. Tittelen : «Terskler —landskap og
vassdrag.» Spilletid 23 min.
Opptak for filmer om anleggsarbeidene ved Eidfjord
og Ulla-Førre går som planlagt. Statskraftverkene bekoster de filmene i sin helhet.
Gamle kraftverk

Registrering av gamle kraftverk og reguleringsinnretninger fortsetter. Det poengteres at denne registrering
gjelder natur- og landskapsmessige forhold og i en viss
utstrekning mulige kulturhistoriske interesser.
Det er nå klart at gamle Vemork kraftverk skal vernes, vesentlig p.g.a. den sentrale plass det har i moderne
norsk industris utvikling. Norsk Hydro har revet vannstoffabrikken, vesentlig fordi det i praksis viste seg
uhyre vanskelig og kostbart å ta vare på den. Restaurering av den gamle stasjonsbygningen er i gang. Terrengarbeider er gjennomført.

Lakseterskelutvalget

har avgitt sin innstilling
Lakseterskelutvalget
(VN-rapport nr. 3). Utvalget arbeider nå videre med
forslag til lokalitet der tiltak skal prøves i praksis.
«Lakseterskel» er brukt som arbeidsbetegnelse på
terskelkonstruksjoner der en søker å kombinere øket
produksjon av næringsdyr og bedre og flere oppholdsog oppvekstplasser for unge laksefisk uten å ødelegge
gyteplassene eller hindre fiskens vandringer.

Diverse

Etter initiativ fra Miljøverndepartementet er opprettet en styringsgruppe med en representant fra hvert av
de berørte fylkene, Statens forurensningstilsyn (SF1),
helsemyndighetene, Miljøverndepartementet og Vassdragsdirektoratet for de undersøkelsene Norsk institutt
for vannforskning (NIVA) driver i Mjøsa. Vassdragsdirektoratets representant er hentet fra Natur- og landskapsavdelingen.

Kraftledninger

Avdelingen tok initiativet til et møte for å diskutere
begrensing av skogrydding i kraftledningstraséer. Konsesjonskontoret i Elektrisitetsdirektoratets konsesjonsog tilsynsavdeling arrangerte møtet der de praktiske
mulighetene ble diskutert.
Verneplan for vassdrag

Avdelingen har hatt saksbehandlingen for Hovedstyret.
Vegetasjon

En rekke steder i landet er det lagt ut prøvefelter for
vegetasjonsetablering. Det tas særlig sikte på å prøve
norske kimaraser (provenienser) av gras, gjødseltyper
og gjødselmengder.
Gamle reguleringer

Det er gått svært mange år siden en tok til med større
reguleringer av vassdrag her i landet. Likevel har det vist
seg umulig å få oversikt over hva en virkelig vet om de
virkningene reguleringene har hatt på fisk og fisket. Avdelingen har i lengre tid vært opptatt av å skaffe rede på
resultatet av undersøkelser som er gjennomført og erfa26

I løpet av 1977 er kommet til en del nye sikkerhetsstillelser både i form av garantier og obligasjoner og bankbøker. En del konsesjonærer har foretatt innbetalinger
av årlige avdrag på tidligere depoter. Enkelte har byttet
om deponerte obligasjoner og bankbøker med kommunalbankgarantier. Disse endringer har ført til en total
øking av den innestående sikkerhet med ca. 0,9 mill.
Garantibeholdningen er økt med ca. 1,6 mill, og bankbøker med ca. 0,4 mill. mens obligasjonsbeholdningen
er redusert med ca. 1,1 mill. Medvirkende til denne reduksjon har vært at en rekke obligasjoner som er uttrukket til innfrielse er erstattet med nye eller tilsvarende
øking av tidligere bankinnskudd.
Innestående sikkerhet utgjør i alt pr. 31.12.77 :
,

Garantier
Obligasjoner
Bankbøker

kr. 5 553 679,98
» 27 380 380,00
» 8 751 151,55
Kr. 41 685 211,53

EE I 20

Konsesjonstilsynsavd.

EEE

EKK

5

I

7

I

Markedsanalyse
og statistikk
Overingeniør
E. Kindingstad

I

EEP 7 I
Planlegging
av
nettsystemet
Overingeniør
I. Glende

6

I

Eltilsynet
1. Distr./Oslo
Overingeniør
H. Hesjedal

ET2 i 6 I
Eltilsynet
2. Distr./Oslo
Overingeniør
H. P. Bergh

ES 19 1

60

Elektrisitetsavd.
Fagsjef
A. Vinjar

EEM

ET 1

Elektrisitetsdirektoratet
Direktør
Gunnar Vatten

EK

Planlegging
av kraftprod.systemet
Overingeniør
K. Køber
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E

forkortet benevning avd/ktr.
antall regulativlønte
antall overenskomstlønte

og

Organisasjonsog stønadsavd.

Fagsjef

Fagsjef
A. Johansen

6

I

Konsesjonskontoret
Overingeniør
K. Warloe
EKT

I

6

A. Rognerud

ESO

6

Sekretariatet
Konsulent
H. Breivik

1

Organisasjonskontoret
Overingeniør
E. Dahl

I

Tilsynskontoret

Overingeniør
I. Steine

EKS 4 I
Skipstilsynskontoret
Overingeniør
F. Løvmo

ET3 1 7 I
Eltilsynet
3. Distr. Kr.sand S.
Overingeniør
J. Flood

Statsstønadskontoret
Overingeniør
H. Hindrum

ESF

5

I

Approbasjonsog finansieringskontoret
Kontorsjef
G. lbenholt

ET 4

8

Eltilsynet
4. Distr. Bergen
Overingeniør
H. J. Johansen

ET5 I 7
Eltilsynet
5. Distr. Trondh.
Overingeniør
T. Tambs

Eltilsynet
6. Distr. Harstad •
Overingeniør.
A. Henriksen

5.24 Konsesjoner på kraftleie
I 1977 har 33 søknader om konsesjon på kraftleie
vært behandlet og avgjort av NVE. Det er i 1977 avgitt
uttalelse til Industridepartementet i 9 saker hvor kraftmengden i de enkelte saker har vært over 20 000 kW. De
gitte konsesjoner utgjorde til sammen 422 850 kW primakraft og 13 500 kW spillkraft. Søknadene om kraftleie gjelder i det alt vesentlige kraft til industrien.
5.25 Avgifter til stat og kommune i henhold til konse-

sjoner.
Avgifter i henhold til konsesjoner på kraftleie utgjorde for 1976 ca. kr. 4 209 000 fra 477 konsesjoner.
Avgiftsbeløpet for 1977 ventes å bli omtrent det samme.
Avgifter til staten i henhold til konsesjoner på høyspenningsanlegg utgjorde for 1976 ca. kr. 5 900 fra 3 konsesjoner. Avgiftsbeløpet ventes å bli en del mindre for
1977. Avgiftene innkreves etterskuddsvis.
5.26 Konsesjonskraft
Det er i 1977 truffet vedtak om tildeling av og pris på
konsesjonskraft fra Trollheim og Gråsjø kraftverker tilhørende staten, fra Driva kraftverk tilhørende SørTrøndelag Kraftselskap og Møre og Romsdal fylke, fra
Rendalen og Savalen kraftverker tilhørende Kraftlaget
Opplandskraft og fra staten i forbindelse med reguleringer i Tokke-Vinje-vassdraget. Dessuten er det truffet
vedtak om ytterligere tildeling av konsesjonskraft fra
A/S Tyssefaldene. Av nye saker kan nevnes henvendelse fra Ballangen og Eidfjord kommuner om konsesjonskraft fra staten i forbindelse med utbygging av
Skjomen henholdsvis Eidfjord-Nord.
Saken om forståelse av Vassdragsreguleringslovens
uttrykk «vanlig pris» i forbindelse med tildeling av konsesjonskraft fra Sira-Kvina er utsatt og ventes komme
opp for Høyesterett høsten 1978. Spørsmålet om konsesjonskraftens fremtidige skjebne, konsesjonskraft, er
fortsatt under behandling. Konsesjonskraftspørsmålet
vil derfor inntil nærmere avklaring foreligger fortsatt representere et komplekst saksområde.
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5.31 Godkjenninger, meddelelser, avvik fra de tekniske forskrifter
Arbeidet med typebesiktigelse av prefabrikerte høyspenningsanlegg, som ble etablert i 1976, har også i 1977
hatt et betydelig omfang. Det ble foretatt typebesiktigelser av i alt 22 forskjellige typer anlegg, fordelt på 9 pro-

dusenter.
Avdelingen har etter hvert engasjert seg i stadig større
omfang med informasjon vedrørende sikkerhet ved
elektriske anlegg. Avdelingens informasjonshefte «Paragrafen» kom i 1977 ut med to nummer. Opplaget har
nå kommet opp i ca. 20 000.
5.32 Stedlig tilsyn
Det er behandlet 34 saker om stedlig tilsyn, dels som
følge av etablering av nye industribedrifter, dels som
30

følge av sammenslutning av mindre elverker til større
enheter, samt skifte av ansvarshavende for stedlig tilsyn.
5.33 Driftsledere, installatører, montører og reparatører
Det er i 1977 behandlet 157 saker om godkjenning av
driftsledere og 36 saker om godkjenning av elektroinstallatører gruppe L og H. Når det gjelder installatører i
gruppen H (høyspenning), skjer godkjenning fra NVE i
henhold til kg1.res. av 19. september 1975. Når det gjelder installatører gruppe L, er de behandlede saker av
spesiell art.
Videre er behandlet 34 saker om godkjenning av elektromontører. Disse saker dreier seg i det vesentlige om
elektromontører som har vært i virksomhet i lengere tid
og som ennå ikke har fått sine papirer i orden.
Dessuten er det behandlet en rekke saker om godkjenning av bedriftselektrikere, elverksmontører og
elektromontører til å stå i installatørs stilling.
Det er behandlet 41 søknader om tillatelse til å arbeide som elektrisitetsverksmontør gruppe B (linjemontør) i henhold til de overgangsbestemmelser for denne
gruppe som ble bekjentgjort i 1968.
5.34 Brannskader og ulykker
Også i 1977 har det forekommet ulykker og branner
forårsaket av elektrisitet. For nærmere opplysninger om
ulykkene og brannene vises til «Elektrisitetstilsynets
årsberetning for 1977».
5.35 Elektriske anlegg om bord i skip, oljeboreplattformer, sjøredskaper o.l.
Antall saker som har vært til behandling har vært vesentlig høyere enn året før, og det har vært forholdsvis
mange saker med betydelig omfang.
Saksområdet har vært det samme som tidligere, bl.a.
saker vedrørende avvik fra og fortolkning av forskriftene, søknader om godkjenning av kabler, utstyr og apparater, samt anmodning om uttalelser til forskrifter fra
andre institusjoner. I forbindelse med godkjenning av
utstyr har det vært en klar økning når det gjelder godkjenning av lanternekontrolltavler, dette som en følge
av at Sjøfartsdirektoratet har innført krav om at lanternekontrolltavler om bord i norske skip skal være godkjent av NVE, Elektrisitetsdirektoratet.
Det har også vært et stort antall saker i forbindelse
med elektroinstallasjonsoppdrag på produksjonsplattformer under utførelse her i landet. Det har spesielt vært
spørsmål om bruk av utenlandske elektrikere og andre
utenlandske elektrofagfolk.
I disse saker har det vært nært samarbeid med Oljedirektoratet, Arbeidsdirektoratet og med fagforbundene. Dessuten kan spesielt nevnes at det har vært
spørsmål om forskrifter og bestemmelser for elektrisk
utstyr og anlegg for bruk under vann.
I løpet av året er den engelske oversettelsen av Forskrifter for elektriske anlegg om bord i skip og sjøredskaper fullført. Den engelske oversettelsen som benevnes «Regulations for Electrical Installations on board

ships, mobile drilling platforms, dredgers, floating cranes etc.» foreligger i offset-trykk,i A5-format og med
blå penn som den norske utgaven.
5.36 Lange spenn
Det er gjennomgått tegninger og beregninger for en
rekke lange kraftledningsspenn.
Av lange spenn over 1000m behandlet i 1977kan
nevnes 4 spenn på henholdsvis 1009, 1120, 1018 og
2903m.
5.37 Forskrifter
I løpet av året er forslagtil første del av nye driftsforskrifter for elektriske anlegg behandlet i to møter med
Den permanente forskriftskomitesutvalg for høyspenningsanlegg, og i et møte med Den permanente forskriftskomitei plenum. Del 1.Drift av høyspenningsanlegg forutsetteså bli utferdiget i løpet av 1978.
5.38 Elektrisk materiellkontroll
Norges Elektriske Materiellkontroll(NEMKO) forestår etter avtale kontrollen med elektrisk materiell og
apparater i henhold til tilsynsloven.
Etter det fastsatte arbeidsreglement skal NEMKO's
prøveforskrifter fastsettesav NVE.
Det er gjennomgått og fastsattnye prøveforskrifterpå
en rekke områder, som f.eks.plastisolerteog gummiisolerte ledninger og kabler (CENELEC-harmonisering),
elektroniske apparater, bøyelige metallslanger med tilbehør for apparatanlegg, tørketromler og for apparater
for insektbekjemping.
Videre er det fastsatt en mengde endringer, tillegg
m.v. i tidligere fastsatte prøveforskrifter.
5.39 Internasjonalt forskriftsamarbeid
The International

Commission

on Rules for the Appro-

val of Electrical Equipment (CEE)

Betydningenav arbeidet innen CEE har avtatt til fordel for IEC og CENELEC. NVE, Elektrisitetsdirektoratet har derfor i motsetning til tidligere år ikke deltatt
på de møter som CEE har holdt i løpet av året.
International Electrotechnical Commission (IEC)

Det har vært stor møtevirksomheti en rekke av IEC's
komiteer og arbeidsgrupper. På områder som har særlig
tilknytning til Forskrifter for elektriske anlegg, har det
vært deltakelse fra avdelingensside.
Nordisk komi&for samordning av elektriskesikkerhetsspørsmål(NSS)
Komiteen har fortsatt sitt arbeid med å samordne sikkerhetsforskrifter på området som omfattes av prøveforskrifter for elektrisk materiell og apparater og som
har betydning for den nordiske samhandel med elektrisk materiell.
Dessuten har komiteen fortsatt behandlingen av
spørsmål om arbeid under spenning, elektrisk sveising
under spesielleforhold, strålevarmeanlegg,og behandlet spørsmål om ledninger og apparater for bruk av byggeplasser, felles nordisk standard for sikringssentraler

m.v., samt drøftet spørsmål i forbindelse med arbeidet i
CENELEC og IEC.
Komiteen hadde 2 møter i 1977,henholdsvis København og Stockholm.
Comi& Europ&n de Coordination des Normes Ekctriques (CENELEC)

CENELEC er en europeisk samarbeidsorganisasjon
for elektroteknisk standardisering, og har 15medlemsland, hvorav 4 er nordiske (Danmark, Finland, Norge
og Sverige).EF-landene er obligatoriskemedlemmer av
CENELEC.
Harmoniseringsarbeidet omfatter bl.a. forskrifter på
det elektrotekniskeområdet som de respektivemyndigheter utsteder.
Representasjon og aktiv innsats i denne samarbeidsorganisasjon er av særlig interesse, ikke bare for forskriftsmyndighetene, men også for norsk elektrisitetsforsyning og kanskje spesielt for norsk elektroteknisk
industri.
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5.41 Oversikt over elektrisitetsforsyningen
I løpet av 1977er nyanlegg med en samlet maksimal
stasjonsytelse på ca. 428 MW satt i drift mot ca. 175
MW året før. Gjennomsnittlig øking de siste 10 år har
vært ca. 4,6%.
Nye installasjoner i 1977:

Power station and
county
Kraftstasjon og fylke

Maximum output Increase(decrease)
in firm power
from the station
GWh
MW
Økning (nedgang)
Maksimal
av fastkraft
stasjonsytelse
GWh
MW

Djupdal, Buskerud
Åmæla, Møre og
Romsdal
Svandalsflona,
Hordaland
Mørre, Sør-Trøndelag
Båtsvatn, Nordland
Lassajavre, Troms
Bratsberg, Sør-Trøndelag
Evanger, Hordaland
Brekke, Aust-Agder
Bingfoss, Akershus
Vaksdal, Hordaland

16

80

32

70

20
14
31
8
110
110
74
11
2

34
55
101
29
100
85

0

86

0

192

37
4

Suldal,Rogalandog
Hordaland
Åna-Sira, Tonstad,
Vest-Agder

Landets samlede fastkraftpotensial øket i 1977 med ca. 873
GWh/år.
De av landets vannkraftstasjoner som hver for seg er større
enn 1 MW hadde pr. 31. desember 1977 en samlet maksimal
stasjonsytelse på 17331 MW. Av dette utgjør:
51,8 %
kraftstasjoner
Kommunale/fylkeskommunale
27,6 %
Statens kraftstasjoner
20,6 %
Private kraftstasjoner
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Tabell1. Consumptionof electircenergy1972-77 byconsumptionsectors.
Elektrisitetsforbruket
1972-77etterkonsumentgnippe.GWb/år.Kilde NOS-Elektrisitetsstatistikken.
1972

1973

1974

1975

1976

19771)

Kraftintensivindustri
Treforedlingsindustri
Bergverkog industriellers
Transport

24842
3301
5714
511

26550
3246
7107
521

27439
3351
7505
527

26211
2918
7822
532

26517
2924
8323
554

24500
2825
8473
564

Husholdningog tjenesteyting

19976

21339

22446

23962

26520

28438

Sumnettofastkraftforbruk
Tilfeldigkrafttil elektrokjeler

54344
2557

58763
2250

61268
3024

61445
3249

64838
2529

64800
500

Sumtotaltnettoforbruk

56901

61013

64292

64 694

67 367

65600

Foreløpigetall, anslåttav NVE.
Produksjonsforholdene for vannkraftverkene i de tre
sørligste samkjøringsregionene var betydelig dårligere
enn i et medianår de tre første kvartalene av 1977. Magasinfyllingen ved begynnelsen av året var relativt lav
og tilsigene var stort sett under det normale fram til oktober. I de tre siste månedene av året var tilsigene langt
over det normale slik at en ved årskiftet hadde en magasinfylling opp mot mediane forhold. Produksjonsforholdene var omtrent de samme i Region 4, med et relativt større tilsig i snøsmeltingsperioden og omtrent normale tilsig på slutten av året.
Magasinfyllingen ved slutten av året var 67,7 %, mens
den var 58,3 % ett år tidligere. Region 1 (Østlandet)
hadde den største fyllingsprosenten (70,6) ved årsskiftet,
mens Region 3 (Møre og Romsdal), Trøndelag og
Søndre Nordland) hadde den laveste (64,4 %). Samlet
magasinkapasitet var 54,1 TWh ved årsskiftet 1977/78
mot 52,7 TWh ett år før.
Elektrisitetsproduksjonen kom i 1977 opp i 72,5 TWh
mot 82,1 TWh året før. Produksjonsevnen for fastkraft
i det system en hadde ved årets utgang er beregnet til ca.
79 TWh (inkl. import-rettigheter).
Produksjonsnedgangen det siste år var ca. 11,7 %,
mens de siste 5 år har hatt en gjennomsnittlig øking på
1,3 % p.a. De siste 10 år har produksjonsveksten vært
3,2 % p.a. Bruttoforbruket av fastkraft* var i 1977 praktisk talt uforandret 73,1 TWh (ikke temperaturkorrigert). Gjennomsnittsøkingen de siste 5 år har vært 3,8 %
p.a. Graddagtallet (et mål for oppvarmingsbehovet i fyringsperioden) for landet var i 1977 ca. 2,7 høyere
(dvs, kaldere) enn normalt.
Året 1977 var preget av vanskelige konjunkturer for

ca. 5,1 % fra 1976 til 1977. Maksimalbelastningen, referert kraftstasjon i 1977 er foreløpig anslått til ca. 11600
MW.
På grunn av lav magasinfylling og små tilsig i de to
første kvartaler av året hadde vi for første gang siden
1960 en nettoimport av elektrisk kraft i 1977. Mot slutten av året gjorde en fuktig og mild høst situasjonen betydelig bedre. Nettoimporten var i 1977 ca. 1,3 TWh,
hovedsakelig fra Sverige, mot en nettoeksport på 6.6
TWh året før. Siste høst ble den andre likestrømskabelen til Danmark satt i drift. Over denne forbindelsen ble
det eksportert 491,0 GWh til Danmark og importert
686,1 GWh til Norge. Fra Sovjetunionen ble det importert 72,9 GWh over den etablerte linje til Boris Gleb. De
svake tilsigsforholdene gjennom året hadde også som
følge at i 1977 hadde vi den laveste omsetning av tilfeldig kraft til elektrokjeler på 20 år (tabell 1).

flere industrigrener.

tende,

Produksjonsindeksen

for industri

eksklusiv bergverk og oljeutvinning, viste en nedgang
på ca. 0,211) i forhold til fjoråret. I treforedling var
nedgangen fra 1976 til 1977 ca. 6 %, mens nedgangen i
produksjonsindeksen for kraftintensiv industri var 4,8 .
Foreløpige anslag over nettoforbruket (tabell 1) viser
en øking på 7,2 % for husholdninger og tjenesteyting det
siste året, mens midlere øking de siste 5 år har vært
7,3 %. Nettoforbruket til alminnelig forsyning steg med
Produksjon
pluss nettoimport
trokjeler minus pumpekraft.
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minus

nettforbruket

til elek-

5.42 Planlegging av nettutbyggingen
Det har også i 1977 vært nedlagt et betydelig arbeid i
planleggingen av utformingen av hovednettet mellom
Vestlandet og Østlandet. Det nett som er nødvendig for
å kunne overføre kraften fra de store vannkraftanlegg
som er under utbygging og planlegging på Vestlandet,
er nå i det vesentlige klarlagt, i alle fall ut fra den kraftutbyggingsplan som i øyeblikket synes mest aktuell.
Det ble i løpet av året gjort endel forberedelser med
sikte på en omfattende analyse av de fremtidige nordsør-forbindelsene i landet, fra Finnmark i nord til Oslofjord-området i sør. Dette nettet må simuleres sammen
med det øvrige nettsystem i Norden.
Etter hvert som nettet bygges ut og blir mer omfatblir også nettanalysene

mer kompliserte

og mer

tidkrevende. Som et ledd i en rasjonalisering/effektivisering, er det tatt i bruk et system for maskinell opptegning av lastflytdiagrammer.
Ved Driftsavdelingen i Statskraftverkene ble det i
høst anskaffet et avansert interaktivt EDB-system for
nettberegninger som også ventes å få stor betydning for
analysemuligheten på planleggingssiden. Spesielt vil beregninger av dynamiske forhold i nettet kunne gjøres
langt mer effektivt med det nye opplegget. Først står
man imidlertid foran en krevende fase med etablering
av de nødvendige data.

Av større saker vedrørende hovednettet som det ble
arbeidet med i 1977, kan nevnes :
Nettet østover fra Sima/Aurland og utformingen av
hovednettet på Ringerike.
Vest-øst nettet i forbindelse med utbyggingen av Ulla-Førre.
Utforming av hovednettet rundt Oslo.
Utforming av hovednettet nord for Salten.
Mot slutten av året ble det gjort forberedelser til følgende undersøkelser:
Analyse av spenningsforholdene i hovednettet under
lavlast og med ny 380 kV kabel over Oslofjorden.
Behov for styrking av hovednettet ved eventuell utvidelse av Danmarks-forbindelsen.
Arbeidet med utformingen av hovedfordelingsnettet i
en rekke distrikter rundt i landet har vært ført videre i
1977. Denne virksomheten foregår i nært samarbeid
med de berørte lokale elverk.
5.43 Planlegging av produksjonsapparatet for elektrisitet
Kontoret for planlegging av kraftproduksjonssystemet har fortsatt med å registrere tidsforbruket for de enkelte arbeidsoppgaver. (Ca. 700 arbeidstimer er i 1977
lagt ned i utviklingsarbeid for en ny driftssimuleringsmodell i samarbeid med Samkjøringen og EFI/NTHmiljøet. Prosjektet skal fortsette i 1978.
Videre er det samlede nordiske system analysert slik
det ventelig vil bli i midten av 1980-årene. Det er lagt
vekt på å studere vanskelige driftstilfeller og dessuten
nye mellomriksforbindelser. Til dette arbeidet er medgått ca. 800 timer. En vil gi ut resultater tidlig i 1978.
En har videreført arbeidet med å skaffe dimensjoneringskriterier for den gjenværende vannkraft. Nedenfor
vises hvilke øvre grenser en for tiden har for kostnaden
for kraftverk som blir satt i drift i årene framover, under
forutsetning av at utbyggingen skjer etter en bestemt
plan.
Maksimal kostnad (indifferenskostnad) for fastkraft fra nye
kraftverksprosjekter, målt i øre pr. kWh. Kalkulasjonsrente
10 %p.a. Prisnivå januar 1976.
Idriftsettingsår
1978
1980
1982
1984
1986
1988

Syd-Norge

Nord-Norge

15,7
17,0
18,0
19,6
21,8
22,5

17,3
18,3
20,0
22,1
24,4

25,9

Slike kostnadsgrenser vil med visse forbehold kunne
brukes ved vurdering og dimensjonering av kraftutbyggingsprosjekter.
Av spesielle prosjekter som det er brukt mye tid på å
vurdere i 1977 kan nevnes Skollenborg (ombygging av
Gravenfoss og Labrofoss), Mesna, Høyanger, Orkla,
Ulla-Førre (Saurdal), gassturbin i Trondheim og Øvre
Glomma (Tolga, Rien). En har også gitt bidrag til arbeidet med å registrere tidligere småkraftverk som kanskje
kan fornyes eller ombygges. Vassdragsdirektoratet har
forøvrig ansvaret for å finne det samlede utbyggingspotensial for småkraftverk.

5.44 Generelle spørsmål om elforsyningen
Regjeringen har i sitt siste langtidsprogram (St.meld.
nr. 75 (1976-77), framlagt i april 1977, gått inn for et
kraftutbyggingsprogram som skal kunne dekke 60 TWh
til alminnelig forbruk og 34 TWh til kraftintensiv industri, tilsammen 94 TWh i 1985. I meldingen understrekes det at Regjeringen er innstilt på «-sterk satsing på
energiøkonomiserende tiltak», for å kunne begrense
forbruksveksten til dette nivå. Trenden i forbruksutviklingen i alminnelig forsyning peker idag mot 68-70
TWh i 1985. De siste 10 år har årlig økning i gjennomsnitt vært 5,5 %. I perioden 1977-85 må denne veksten
reduseres til 3,2 p.a. dersom Regjeringens målsetting
skal oppfylles.
Elektrisitetsavdelingen har arbeidet med underlagsmateriale til den nye energimeldingen som er bebudet i
1979. Det arbeides bl.a. med nye sektorprognoser for
forbruksutviklingen for elektrisk kraft innen alminnelig
forsyning i årene fram til 1995. I forbindelse med prognosearbeidet er det etablert samarbeid med departementer, næringsorganisasjoner og institusjoner. Tjenestemenn fra avdelingen har vært med i et interdepartementalt utvalg som arbeider med prognoser for totalenergi i forbindelse med energimeldingen. I forbindelse
med energimeldingen er det dessuten etablert et samarbeid med fylkeskommunene for å få utarbeidet prognoser for elverkenes leveringsområder og for fylkene. Elverks- og fylkesprognosene vil bli sammenstilt til landsprognoser ved Elektrisitetsavdelingen.
I nær tilknytning til arbeidet med fylkesprognosene
har Statskraftverkene sendt ut anmodning om bestilling
av ny statskraft for driftsårene 1980-81 og 1981-82. I
brev av 5.12.77 til Industridepartementet har Statskraftverkene opplyst at det disponible kraftkvanturn vil
dekke bare ca. 40 % av de nye bestillingene. Dette er en
ny situasjon i norsk elforsyning i de senere år. Det synes
i dag å være behov for å få nærmere avklart spørsmål
om leveringsplikt, ansvar og rettigheter på de forskjellige ledd i elforsyningen. Elektrisitetsdirektoratet har
tatt initiativet til å få avklart disse forhold.
Arbeidet med å få etablert hensiktsmessige samarbeidsformer for energiplanlegging mellom fylkeskommunene og NVE fortsetter. I oktober 1977 ble det i
NVE arrangert et 2-dagers seminar om prognoser med
representanter for fylkesadministrasjonen og elforsyningen i alle landets fylker. Miljødepartmentet har nedsatt et utvalg med representanter for fylkene, departementer, NVE og Norske kommuners Sentralforbund
for å få utredet energiplanleggingen lokalt i forbindelse
med fylkesplaner og generalplaner for kommunene. Utvalget skal avgi rapport innen 1.7.1979.
Avdelingen har i løpet av året fått opprettet en ny engasjementstilling og tre nye faste stillinger til styrking av
det pågående arbeid med energiøkonomisering. Dette
har alltid vært en hovedoppgave for avdelingen og for
NVE. De nye medarbeidere skal bl.a. arbeide med å
analysere virkemidler og konsekvenser av energiøkonomiske tiltak i forbindelse med Regjeringens handlingsprogram for energiøkonomisering, foruten å styrke avdelingen på de tradisjonelle arbeidsområder.
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5.5

STATSSTØNADTILELEKTRISITETSFORSYNINGEN

5.51 Bevilgning
For 1977 ble det på statsbudsjettet bevilget 65 mill.
kroner. Av dette gikk 20 mil, kroner til å dekke tidligere
gitte tilsagn om statsstønad, men for 1977 ble det gitt
nye tilsagnsfullmakt på 20 mill, kroner ut over kontantbevilgningen, slik at det ble mulig å gi tilsagn om tilskott
på 65 mill. kroner i 1977.
I tillegg kom ca. 109 800 kroner av overførte unyttede
midler fra 1976 og 13 300 kroner som i årets løp ble
innspart av tidligere gitte tilsagn. Til disposisjon for nye
tilsagn i 1977 har en således hatt i alt ca. 65 123 100 kroner.
5.52 Fordeling av stønadsmidlene
Det disponible beløp er fordelt på følgende anleggstyper :
Til ombyggingog forsterkningerav fordelingsanlegg
Overførings-og samkjøringslinjer
Kraftanlegg
Strømløsebosteder m.m.
Tilleggsstønad
Driftsstønad til dieselaggregatm.m.
Sum

21,973mill. kr.
31,287mill.kr.
2,600mill.kr.
1,901mill.kr.
6,794mill.kr.
0,520mill.kr.
65,075mill.kr.

Det er i årets løp gitt statsstønad til forsyning av 23
bosteder med elektrisk kraft. De hadde tidligere ikke
hatt slik forsyning. Av disse er 14 sommerbosteder for
flyttsamer. Av helårsboligene har 1 fått elforsyning ved
hjelp av dieselaggregat, og alle de andre har fått tilknytning til linje. Hertil er det gitt stønad til framføring av
linjer til 13 fellessetre og fjellstuer o.l. samt at 6 har fått
stønad til dieselaggregat.
Det ble i 1977 fremmet 2 søknader fra elverk om å få
omgjort tidligere gitte (midlertidig rente- og avdragsfrie)
lån av stønadsmidlene til direkte stønad. Søknadene ble
delvis imøtekommet, og en lånesum på 0,5 mill, kroner
ble omgjort til stønad.
I alt ble det i året til hovedstyret og departementet
fremmet 71 enkeltsaker hvorav en sak omfattende 45 elverk. Tilsammen 116 elverk eller andre søkere har således fått sine søknader avgjort ved tilrådinger som er gitt
i 1977. Videre er den årlige driftsstønad for husstander
uten strøm fra vasskraftverk øket fra 1 000 kroner til
1 500 kroner i 1977 og vil bli ytterligere øket til 2 000
kroner for 1978.
Av midlene er det i årets løp utbetalt ca. 69,7 mill.
kroner fordelt på vel 280 ekspedisjoner.
5.53 Kontroll med utbyggingen
Det ble også i 1977 foretatt reiser for å bli mest mulig
kjent med forholdene innen de elverk som søker om
statsstønad og for å kontrollere at de anlegg som gis
statstilskott, blir gjennomført i samsvar med forutsetningene. Det blir også i tvilstilfelle eller når utilstrekkelige opplysninger foreligger, kontrollert at driftsstønad
til dieselkraftforsyning o.l. bare gis til dem som er berettiget etter forutsetningene.
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5.54 Søknaderomstatsstønad
Ved årets begynnelse forelå søknader om statsstønad
på ca. 350 mill. kroner. Etter at årets midler var utdelt og
en del nye søknader var kommet inn, var søknadsmassen ved årsskiftet 1977-78 kommet opp i ca. 390 mill.
kroner. Den tilsvarende anleggskonstnad lå på ca. 485
mill. kroner. En fylkesvis fordeling av søknadsmassen
viser at det er fra fylkene Oppland, Møre og Romsdal,
Nordland og Hordaland at det foreligger de største
samlede beløp i søkt stonad (tils. ca. 183,5 mill. kroner),
men det er søknader fra i alt 17 fylker, hvorav 11 har
søkt om mer enn 10 mill, kroner hver.
5.55 Driftsstønad til dieselaggregater m.m.
I 1977 fikk 353 husstander utbetalt 1 500 kroner hver
til stønad for drift av dieselaggregater m.m., fordi de
ikke har vanlig elforsyning. Av disse er det etter en registrering pr. 1. oktober 1977 231 husstander (435 personer) som var helt uten elforsyning og som må dekke sitt
energibehov på andre måter.
5.56 Statsstønadsanlegg, eksempler
Som eksempel på et større tiltak som finansieres med
statsstønad, nevnes at A/S Møre og Romsdal Kraftselskap har fått tilsagn om 18 mill, kroner fordelt på årene
1976, 1977 og 1978 til 132 kV linjen Kristiansund
N-Nordheim-Aure hvori inngår kabel over Talgsjøen
og forberedende arbeider for transformatorstasjonene i
Nordheim og Aure. Anlegget, som ventes ferdig til våren 1979, er etter siste overslag i desember 1977 kostnadsregnet til ca. 35 mill. kroner.
A/L Repvåg kraftlag har i årene 1974-1977 fått henholdsvis 3.0, 5.0, 4.5 og 5.0 mill. kroner —i alt 17,5 mill.
kroner —i statsstønad til bygging av overføringslinjer
med transformatorstasjoner for forsyning av Magerøy
og Havøysund.
Tiltaket er kostnadsregnet til vel 35 mill. kroner, og
det forutsettes gitt ytterligere ca. 9 mill. kroner i statsstønad. Det resterende beløp —vel 8,5 mill. kroner —blir
dekket ved låneopptak. Tiltaket antas å være avsluttet i
1978.
Det foreligger for øvrig planer for en forsterkning av
sjøkablene til øyene Rolvsøy, Ingøy og Måsøy i Måsøy
kommune, for ombygging av 22 kV nettet i Honningsvåg på Magerøy og for ombygging av kraftlagets 22 kV
fordelingslinje på strekningen Kokelv-Havøysund.
Disse arbeidene er kostnadsregnet til ca. 11,5 mill.
kroner, og det vil også bli søkt om statsstønad til dette
tiltaket.
A/L Luostejok kraftlag har i årene 1975-77 fått henholdsvis 2.5, 2.0 og 1.5 mill. kroner —i alt 6 mill. kroner
—til bedring av elforsyningen i Karasjok kommune.

5.57 Energiøkonomisering
Den statsstønad som gis, går i stor utstrekning til forsterkning av fordelingsnett og til å bygge bedre tilførselslinjer til fordelingsnett. Foruten å sikre abonnentene
en bedre forsyningskvalitet, blir ledningstapene derved
som regel vesentlig redusert. Ledningstapene er mange

Organisasjonsendringer
Innenengros-og fordelingssektoren
i 1977:
Gruppe1 Sammenslutninger
som erformeltgjennomførti 1977.
Gruppe2 Sammenslutninger
som erbesluttetskalgjennomføresi 1978.

Fylke

Gruppe Navn på det nye elverk
2

Midt-Gudbrandsdal
Elverk

2

Sør-Gudbrandsdal
Elverk

Vestfold

1

Hedrumog LardalElverk

Rogaland

2

DalaneElverk

Hordaland

2

KvinnheradKraftverk

Sognog Fjordane

2

A/S Sognekraft

N-Trøndelag

1

Nord-TrøndelagElverk

Møreog Romsdal

2

SunndalKraftforsyning

1

StrandaKomm.Elverk

Oppland

steder store, men en fullstendig oversikt over tapsforholdene har man ikke. Det er derfor satt i gang en mer
systematisk undersøkelse av dette, for å kartlegge hva
som kan og bør gjøres av forsterkninger med den hensikt å fjerne unødig store ledningstap i elforsyningssystemet. Undersøkelsen skal om nødvendig omfatte hele
landet.
Til dette arbeidet er engasjert konsulenter. Både Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt (EFI) og firmaet Tron Horn A/S er satt på de oppgaver som må løses i denne forbindelse, innsamling av data og foreta
tekniske/økonomiske beregninger etter et opplegg som
EFI har utviklet. Innsamlingen av data kom så vidt i
gang i 1977rned nødvendig medvirkning fra elverkene
hvor arbeidet er startet, i første rekke Østfold, Valdres,
deler av Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sørog Nord-Trøndelag og Nordland.
Videre er kontoret engasjert i spørsmål om mulighetene for å få holde i gang eller få bygget opp igjen fiest
mulig småkraftverk, som kan gi verdifull produksjon til
akseptable priser. Det er gitt noen tilsagn om stønad til
nødvendig planlegging av gjenoppbygging av nedlagte
kraftverk eller til utvidelse og fornyelse av anlegg som
ellers ville bli nedlagt eller bli dårlig utnyttet.
Til slike undersøkelser av småkraftverk og til nettundersøkelsene disponeres midler fra en bevilgning på
4,0 mill. kroner gitt i 1977 av Konsesjonsavgiftsfondet.
Statsstønadskontoret er forøvrig blitt styrket med en engasjert ingeniør som spesielt vil ta seg av spørsmål vedrørende energiøkonomiseringen. Kontoret har dermed
fått den samme mannskapsstyrke som det hadde i
mange år tidligere.

Navn på tidligereelverk
MoksaKraftanlegg
Fron-RingebuElverk
LillehammerElverk
A/S GausdalElverk
HedrumElverk
LardalElverk
LundKomm.Elverk
SokndalKomm.Elverk
EigersundElverk
BjerkreimKommElverk
Hatlestrand,Varaldsøyog ØlveKraftlag
KvinnheradKraftverk
L/L SogndalKraftlag
A/S Sognekraft
VanneboElverkA/L
Nord-TrøndelagElverk
SunndalKraftforsyning
ØksendalKraftlag
StrandaKomm.Elverk
LiabygdaKraftlag
SunnylvenKraftlag

5.6

Dato for
sammenslutning
1.1.1978
1.7.1978
1.1.1977
1.1.1978

1.1.1978
1.1.1978
1.1.1977
1.1.1978
1.1.1977

ELEKTRISITETSFORSYNINGENS
ORGANISASJON

5.61 Organisasjonsmessig rasjonalisering
Organisasjonsarbeidet i distriktene har i 1977 gått ut
på å medvirke til dannelse av komiteer med representanter fra distriktene og i samarbeid med disse å vurdere
behov og muligheter for organisasjonsendringer innen
fordelings- og engrossektoren.
Etter foreliggende oversikt er nå 15 lokale komiteer
engasjert i organisasjonsarbeidet rundt om i landet. Direktoratet deltar med konsultativ eller sekretærteknisk
bistand i 7 av dem.
Av større engasjementer i 1977 kan nevnes konsultativ bistand til den utredning fylkestinget i Hedmark har
satt i gang vedr. organisasjonsforholdene for elektrisitetsforsyningen i dette fylket, og i forbindelse med utredninger, som nå er fullført, om organisasjonsforholdene i Dalane (Rogaland) og i Midt- og Sør- Gudbrandsdalen.
Organisasjonsendringer som er gjennomført i 1977
og de endringer som i 1977 er besluttet gjennomført i
1978 framgår av tabell 1, (ref. gruppe 1 og 2).
I løpet av året 1977 har 2 mindre elverk innen fordelingssektoren gått sammen i en ny enhet, mens 3 elverk
er sluttet sammen med større eksisterende elverksenheter. Etter dette ble, i løpet av 1977, antall elverksenheter
redusert med 4 fra 307 ved årsskiftet 1976/77 til 303 pr.
31.12.77.
Videre ble det i 1977 besluttet at i alt 11 elverk i løpet
av 1978 skal danne nye eller gå sammen med andre,
større elverksenheter.
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Ett engrosverk ble oppløst i 1977 slik at det ved året's
slutt var 74 engrosverk eller kraftselskaper i landet. Det
ble i 1977 besluttet at ett engrosverk skal oppløses i 1978.
i forbindelse med omorganisering innen fordelingssektoren. Videre skal et nytt engrosverk etableres.
Det var 87 industriverk (større industritiltak, kraftkrevende industri som delvis dekker sitt behov ved
egenprodusert kraft) og 34 små gårds- og grendeverk.
Ved årsskiftet 1977/78 regnes det etter dette å være
tilsammen 498 enheter innen elektrisitetssektoren.
Den Stortingsmelding som ventes framlagt om elektrisitetsforsyningens organisasjon antaes å bli fremmet
for Stortinget i 1979.
5.62 Andre saker
I tillegg til vårt engasjement med å vurdere behov og
muligheter for organisasjonsendringer har avdelingen i
1977 foretatt en undersøkelse av erfaringer fra enkelte
organisasjonsendringer som er blitt gjennomført i de senere år. Dette er gjort for å skaffe et bedre underlag og
utgangspunkt for det framtidige organisasjonsarbeid innen engros- og fordelingssektoren.

Det yteS stonad tilfinansiering av urentable investeringer ifordelingsnettet.

5.7

ELEKTRISITETSFORSYNINGENS
ØKONOMI

Tabell 3:
Elektrisitetsforsyning og samfunnsøkonomi (mill. kr.).

Electricitysupply and general communityeconomy
(mill.kr.).
5.71 Investeringer
Investeringene i nyanlegg og forsterkninger regnet i
løpende priser har økt fra 733 mill, kroner i 1960 til 1385
mill, kroner i 1968 og til 3570 mill. kroner i 1976. I disse
tallene er ikke tatt med investeringer i forbindelse med
reparasjoner og vedlikehold.
For 1977 er investeringene i elektrisitetsforsyningen
beregnet å utgjøre ca. 4,7 milliarder kroner.
I perioden 1972-76 ble det investert i alt vel 12,6 milliarder kroner, hvorav ca. 53 % ble anvendt til kraftanleggene, ca. 41 % gikk til overførings- og fordelingsanlegg, og resten, ca. 6 %, gikk til diverse andre investeringer. (Tallene bygger på Elektrisitetsstatistikken.) Produksjonsanleggenes andel av de samlede investeringer
har vist seg å ligge temmelig stabilt på ca. 55 % i begynnelsen av perioden. Andelen har senere sunket noe. Sett
i forhold til de samlede investeringer for hele landet viser investeringene i elektrisitetsforsyningen en synkende
tendens. Andelen har sunket fra 6,8 % i 1972 til 5,6 % i
1976.
Investeringene i elektrisitetsforsyningen har totalt sett
utgjort en svakt stigende andel av bruttonasjonalpro-

duktet.
Tabell nr. 3 gir en del hovedtall for elektrisitetsforsyningens plass i samfunnsøkonomien.
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1972

1973

1974

1975

1976

33899

44314

51806

63867

1864

1965

2244

2911

3570

Kraftanlegg

1053

1076

1131

1529

1821

do. i prosent

56

55

50

53

51

667

754

972

1218

1517

144

135

141

164

232

Bruttoinvesteringer i alt, 27449
Bruttoinvesteringer
elektrisitetsforsyningen2
Herav :

overf./
fordeling
Annet

Bruttonasjonalprodukt' 98 397

111 773 130 159 148 237 170 811

Investeringer i
elforsyningen i
%av: a) Bruttonasjonalprodukt

1,9

1,8

1,7

2,0

2,1

b) Bruttoinvesteringer i alt

6,8

5,8

5,1

5,6

5,6

' Kilde: Statistiskårbok 1977
2

Kilde: Elektrisitetsstatistikken

En 22 kV lednings endepunkt med kabelnedforing til kiosk i tettbebyggelsen

5.72 Finansiering
Investeringene er blitt finansiert ved lån, egenkapital
og over statsbudsjettet. Fordelingen på låneformer
fremgår av tabell nr. 4.
Tabell4:
1972-1976(mill.kr.).
Finansieringsoversikt
Investment program 1972-1976 (mill. kr.)
Investering
Lån i utlandet
Innenlandske partial obligasjonslån
Kommunalbanken +
statsstønad
Statskraftverkene
Egenfinansiering pluss
lån fra kommuner og lån
fra andre banker og flnansieringsinstitusjoner
enn Kommunalbanken

1972

1973

1974

1975

1976

1864
376

1965
380

2244
245

2911
440

3570
880

265

347

681

657

641

135
490

141
515

152
686

194
934

248
1369

Ved prioritering av lånesøknadene søkes investeringene til kraftverk dekket fullt ut med lån i utlandet eller
ved lån på det innenlandske obligasjonsmarked. Nødvendige lån til overførings- og hovedfordelingsanlegg
søkes hovedsakelig dekket innenfor rammene til Norges Kommunalbank, og herunder tas hensyn til verkenes egenfinansieringsevne. Det forutsettes også at verkene selv i størst mulig utstrekning skal finansiere investeringene i fordelingsnettet ved egenkapital
Lån i utlandet

Til finansiering av investeringene i 1977 har Norges
Kommunalbank tatt opp utenlandslån, på tilsammen
ca. 1170 mill. kroner. Oslo kommune har dessuten tatt
opp lån utenlands til Aurlandsutbyggingen. I alt ble det
tatt opp utenlandslån for ca. 1450 mill. kroner i 1977.
Innenlandske obligasjonslån
Emisjonsrammen for 1977 ble satt til 150 mill. kroner.

598

582

480

686

432

Av de samlede investeringer i perioden 1972-1976 på
12,6 milliarder kroner utgjorde Statskraftverkenes investeringer ca. 4,0 milliarder kroner eller 32 %. Disse investeringene ble finansiert over statsbudsjettet. Av de
øvrige investeringene ble 18% finansiert ved lån i utlandet, 21 % ved innenlandske partialobligasjonslån, 7 %
av Kommunalbanken og ved statsstønad og resten,
22 %, ble finansiert direkte av verkene ved egenkapital
pluss lån fra kommuner og andre banker og finansieringsinstitusjoner enn Kommunalbanken.

Fordeling av lånetakere ser slik ut:
Total loans on different loaners
Hedmark fylke (Osa + Braskereidfoss)
Troms Kraftforsyning (Skibotn)
Akershus Elektrisitetsverk (Bingsfoss etc).
Buskerud Kraftverker (Djupdal)
Salten Kraftsamband (Lomi)
Sum

65 mill.
25 mill.
20 mill.
20 mill.
20 mill.
150 mill.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Renten på partiobligasjonslån var 7,5 %, mens løpetiden stort sett var 17 år og med 3 års avdragsfrihet. Sett i
relasjon til investeringens størrelse og til anleggenes
økonomiske levetid synes tilbakebetalingstiden på lå37

nene relativt kort. For enkelte av foretakene innen
denne kapitalintensive sektor representerer låneamortiseringen en stor økonomisk belastning. Dette gjelder
spesieltkraftselskaper som ikke har eldre anlegg som er
helt eller delvisnedskrevne.
Lån i Norges Kommunalbank

For ordinære lån i Kommunalbanken, til tiltak innen
elforsyningssektoren,var rammebeløpet for 1977fastsatt til 220 mill. kroner. Sett i forhold til 1976-kvotener
rammebeløpet økt med 20 mill.kroner.
I samråd med NVE har Kommunalbanken fordelt
kvoten slik:
Lån til kraftverk (13 anlegg)
67,842 mill. kroner
»
Lån til ledningsnett (103anlegg) 152,158 »
Sum
220,000 mill. kroner
Løpetiden for kraftverkslån er i alminnelighet 20 år
og for lån til ledningsnett 15år. Rentesatsen ble i løpet
av året høynet fra 7 '/4til 71/2% p.a.
5.73 Avgift til garantifond
Avgifttil det spesiellegarantifond vil bli innkrevet for
sistegang i løpet av første halvår 1978for året 1977.
I 1977utgjorde avgiften til det spesiellegarantifond
for lån i Norges Kommunalbank kr. 2 837500,- som
kraftverkene har betalt direkte til Norges Kommunalbank.
Fondets udisponerte egenkapital øket i løpet av året
med kr. 7 416753,70og utgjorde pr. 31. desember 1977
kr. 76248675,31.
5.74Teknisk/økonomiske forholdstall i elforsyningen
Direktoratets EDB-program for vurdering av elverkenes teknisk/økonomiske stilling er utvidet i 1977.
Programmet består nå av to hoveddeler:
Regnskapsoversiktfor de enkelte elverk(kommu
nale regnskapsforskrifter).
Gjennomsnittstall for grupper av elverk.
Hensikten med programmet er å legge materiale til
rette for analyser og bedriftssammenligningerinnen elforsyningen, for derved å kunne vurdere elverkenes
økonomi og bedre deres økonomistyring. Regnskapsoversikten(del 1)sendes derfor sammen med gjennomsnittstall for verk av tilsvarendekategori (del 2) til de elverk som sender inn regnskap/årsberetning.
5.75 Tariffer priser
Regjeringen har i sitt handlingsprogram for energiøkonomisering gått inn for overgangtil en enklere elektrisitetstariff med bare to prisledd - en fast årlig avgift
og en pris pr. kWh. Ved en slik tariff vil energiprisen
kunne settes høyere enn ved de eksisterende tariffer
uten at den totale strømregning øker. På denne måten
vil abonnentene kunne spare mer penger ved å redusere
forbruket, og dette vil kunne føre til en bedre økonomisering med elektrisk energi hos den enkelte abonnent.
Det er imidlertid NVE's oppfatning at overgangentil ny
tariffstruktur bør skje gradvis etter hvert som forholdene liggertil rette for det.
-
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Som for de flesteandre varer og tjenester har det vært
en forholdsvis stor prisøking på elektrisiteti 1977.Etter
NVE's beregninger var prisstigningen ca. 11%. De
fleste elektrisitetsverk øket sine priser fra 1.1.77.Fra
18.4.77og året ut var det prisstopp, og verkene hadde
bare anledning til å øke prisene med det beløp som var
nødvendig til dekning av tariffmessige lønnstillegg og
øking i engrosprisen. Stortinget hadde vedtatt at Statskraftverkene skulle øke sine engrospriser med 10% fra
1.7.77.
Det ser nå ut som om prisøkingen på elektrisk kraft
vil være omtrent den samme som for andre varer og tjenester. Det regnes derfor med en prisøking på ca. 11%
også i 1978.
Priser på elektrisk kraft til basholdainger og jordbrak
etter fylke:

Average price within each county for power delivered
to householdsand farmers.

Fylke
Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møreog Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Hele landet
Landetekskl.Nordland,Tromsog
Finnmark
Nordland,Tromsog Finnmark

1975
1976
Inkl.
Inkl.
utgående utgående
moms
moms
øre/kWh øre/kWh
12,04
10,77
8,55
12,01
10,42
11,99
10,38
9,12
10,65
8,54
9,38
9,26
9,71
10,91
9,97
10,82
8,31
8,53
10,23
9,92

.

13,27
10,57
8,92
13,37
11,41
11,69
10,88
9,75
10,71
9,75
10,34
10,03
10,79
11,71
10,61
12,14
9,48
9,57
10,48
10,60

10,08
8,66

Kilde StatistiskSentralbyrå

5.76 Merverdiavgift på elektrisk kraft
Utjevningsprisen på elektrisk kraft som fra 1.1.1975
ble satt til 8,25 øre/kWh, har vært uforandret også for
1977.På grunnlag av den prisstigning som har skjed i
denne tiden eller som ventes å skje fra 1.1.1978,tok
Elektrisitetsdirektoratethøsten 1977opp spørsmålet om
å øke utjevningsprisen.På grunnlag av denne innstilling
har Finansdepartementet den 19.9.1977bestemt at utjevningsprisen med virkning fra 1.1.1978 skal være
11,25øre/kWh. I den forbindelse vil merverdiavgiftssatsene for samtlige elverk måtte omregnes.

á

forkortet benevning avd/ktr.
antall regulativIente
antall Overenskomstlente

1332

1996

Direktoratet for statskraftverkene
Kraftverksdirektør
Sig. Aalefjær

Prosjektledere
Eidfjord-anl.: 0.ing. A Hage
Ulla-Førre-anl.: 0.ing. S. Ammerud

SB

I 356

SE

1 1312

Bygningsavd.
Bygningssjef
P.T. Smith

SBA

1

I

SEK

11

1

1

SEL

7

I

SEG

22

1

I

I

19

SET

1

SEU

Ktr. for
planlegging
varmekraft
Overingeniør
P. Storebø

I

SDR I

5

SDT 1

4

SDV

81

I

112

8

74

.

398

Ulla-Førreanleggene
Anleggsleder
J. Kielland

I

134

I

730

SPU

SVK I

3

3

SKA

SVS 1

3

SVT

I

I

527

SO 1

SOA

SKL

I

SKS

3

I

1

SOD 1

9

SA

SOP

13

SAA

3

SOS

10

7

SDB

SAD

3

Systemseksjon
Avd.ingeniør
H. Bjerkholt

88

1

SAI

15

I

53

Gryttenanlegget
Anleggsleder
T. Høgestøl

SAK

I

3

1

3

I

10

Kontrollseksj.
Konsulent
0. A. Schjetne

SAT I

4

1

34

Transport
Konsulent
A. Vogt

I

58

12

I

131

Skjomenanleggene
Fung.anleggsleder
N. Baadstø

I

12

Innsetverkene
Driftsbest
F. Thingstad

Glomfjord
Kraftverk
Driftsbest.
Th. Jenssen

36

2

Bestillingsseksjon
Konsulent
K. Breiby

3

33

21

I

Databehandling — Driftkonsulent
K. Nilsen

I

Ranaverkene
Driftsbest.
A. Ervik

3

Skatter
erstatninger
Konsulent
F. Storaker

Sivilforvarsleder
S. Foyn

35

46

1

SAS

Byggteknisk
vedlikehold
Overingeniør
Th. Hoff

4

34

Budsj.div.
Økonomikonsulent
P. Møller

1

I

1

SAB

2

1

I

1

Kontoradm.
Hustr. Mat.
forv. int. pers.
inform.
Konsulent
A. Berg

Langtidsplanlegging
Konsulent
T. Fladebye
F.sekretær
P.Langkås

Prosjekteringskontor
for stasjoner
Overingeniør
G. Røste

1 73

Administrasjonskontor
Underdirektør
T. Mengshoel

Driftsseksjon
Overingeniør
0. Helledal

Prosjekteringskontor
for ledninger
Overingeniør
K. Schjetne

Turbiner.
Overingeniør
I. Asvall

I

Anleggsseksj.
Faglig ansvar for
R-gruppene ved
anleggene m.m.
Overingeniør
R. Thomessen

Generalplaner og eiendomserverv
Overingeniør
J. Andersen

7

11

Organisasjonsog plankontor
Sjefingeniør
J. Sørensen

8

SKG 1

3

Hjelpesystem
og serviceutrustning
Sjefingeniør
I. GIøersen

Utrednings-ktr.
Overingeniør
A. Aurlien

I

Anleggsktr.
Overingeniør
S. Oftedal

Kjernetekn.
Overingeniør
I. Devold

11

1

I

I 110

Kraftledningsavd.
Fagsjef
R. R. Johnsen

Sikkerhetsog kvalitetsovervåking
Overingeniør
P. Chr. Løken

Vannhusholdningsktr.
Overingeniør
A.Teigset

17

I

SVA

11

SPV I

SK

Drift av varmekraft-verk

Auraverkene
Driftsbest.
S. Ranes

Eidfjordanleggene
Anleggsleder
0. Nummedal

I

1

Varmekraftavd.
Varmekraftsjef
I. S. Haga

Salgsktr.
Overingeniør
0. Gunnes

13

I 24

SV

SPS I

Telektr.
Overingeniør
Th, Eriksen

2

1

Kraftktr.
Overingeniør
FL Bleken

Relektr.
Overingeniør
J. Tveit

Varmekraftktr.
Overingeniør
Ø.Ulfsby

Tokkeverkene
Driftsbest.
D. Tvedt

SPK

18

Driftsktr.
Fjernledninger
Overingeniør
0. Erdal

Utviklingsktr.
Overingeniør
L. K. Olsen

SEV

1

29

Produksjonsavd.
Fagsjef
K. Nilsen

SDF 1

10

Trafo ktr.
Overingeniør
A. Tufte

10

SP I

123

Driftsktr.
Stasjoner
Overingeniør
T. Haugli Nielsen

Generator ktr.
Overingeniør
A. Brugaard

Detaljplan
vannkraft
Overingeniør
K. Y. Nilsen

SBV

SDS

Linjektr.
Overingeniør
A. Berg

Generalplan
vannkraft
Overingeniør
Y. Mæhlum

SBP

I 22

1

I

Driftsavd.
Driftssjef
T. Voldhaug

Kontrollanlegg. ktr.
overingeniør
A.T. Haugen

Skjønn m.m.
Overingeniør
A. Borchgrevink

SBG

SD I 673

1

Apparatanlegg. ktr.
Overingeniør
S. Vikanes

Maskinktr.
Overingeniør
K. Resell

SBS

55

SEA

19

Anleggsktr.
Sjefingeniør
T. Vinje

SBM

I

Elektroavd.
Elektrosjef
0. Hauge

5

47 1 6
Vestlandsverkene
Driftsbest.
V. Bern

I

Leirdøla
Kraftanle&
Overingeniør
Å. Heggenhougen

224

17
Kjela-utbyggingen
Overingeniør
K. Aas

I

29

Østlandsverkene
Overingeniørene
0. Erdal,
T. Haugli Nielsen

I

127

Kraftledn.anleggene
Lillesand
Anleggsbest.
I. Gausland

27

1

236

Kraftledn.anleggene
Hokksund
Anleggsbest.
0. Ryen

13

1

78

Kraftlednanleggene
Melhus
Anleggsbest
P. Laukøy

12

I

86

Kraftlednanleggene
Bjerkvik
Anleggsbest.
0. Nygaard

6. STATSKRAFTVERKENE

6.1

Organisasjonog hjelpefunksjoner

6.12 Organisasjon
Det er vedtatt etablert fra januar 1978 en Administrasjonsavdeling og 2 nye kontorer under avdelingen,
nemlig Økonomikontoret og Innkjøps- og kontrollkontoret.
En utlokalisering av merkantile funksjoner fra Osloadministrasjonene til lokale administrasjoner for bygging av overføringsanlegg har vært gjennomført, utredningen av ytterligere utlokaliseringer pågår.
6.14 Vernearbeidet
I slutten av året inntraff en dødsulykke p.g.a. steinfall
under boring. Årsaken til steinfallet var svelleleire og
utbredelsen av denne er undersøkt. Det må også bli vurdert hvorvidt beskyttelsestak kan brukes i større grad
enn hittil på boreriggen.
Kraftledningsanleggene hadde ialt 53 skader, mens
kraftanleggene hadde 124.
Antall skader pr. million arbeidstimer var 50,6 for
kraftledningsanleggene og 47,3 for kraftanleggene. Fraværsdager p.g.a. skader var henholdsvis 0,64 og 0,90 pr.
1000 arbeidstimer.
Fordelingen av skader på arbeidsoperasjoner var:

Boring
Manuell håndtering
Transport
Forskaling, støp
Sveising o.l.
Montering
Rensk sikring

Kraftanlegg

Kraftledn.anlegg

12,1 %
32,3 %
2,4 %
4,—%
5,6 %
8,9 %
12,1 %

56,6 %
7,5 %
5,7 %
3,8 %
15,—%

33,9 %
18,5 %
28,2 %
11,3 %

34,—%
34,0 %
11,3 %
1,9 %

De viktigste skader var:

Slag,klem
Falle, snuble
Fallende gjenst.
Skjære, kutte

Virksomheten har vært sterkt preget av den nye arbeidsmiljøloven samt kursvirksomhet i forbindelse med den.
Montasjembeid

i Sima krafistasjon

Månedlig nedbør ved karakteristiske
målestasjoner
Monthly precipitation at caracteristic points

6.21 Hydrologiske forhold
Temperatur, nedbør og tilsigsforhold

Med unntak av mars og årets siste måneder har temperaturen stort sett vært under normalen over hele landet.
Østlandet unntatt Tokke-feltetfikk relativt gode snøforhold. I resten av landet kom det lite nedbør utover
vinteren, og snømagasinene fra Vestlandet og nordover
var for det meste bare 70% av det normale.
Det mesteav snøen smeltettidlig i smelteperioden,og
de fleste av verkene i Sør-Norge hadde bra tilsig i mai.
Deretter gikk tilsigenedrastisk ned resten av sommeren,
i det meste av Sør-Norge til bare halvparten av normalt.
I Rana-området startet snøsmeltingen senere enn
vanlig, mens resten av sommeren hadde tilsig omtrent
som normalt.
Kraftsituasjonen forverret seg som følge av disse
unormale tilsigsforholdutover sommeren, men fra september kom det nedbør og tilsigene bedret seg og var
utover høsten nesten som normalt, og litt over på Sørog Vestlandet.
Magasinforhold i 1977

Energiinnholdet i Statskraftverkenes magasiner var
ved årsskiftet76/77 11070GWh som tilsvarer 59 fylling. Lavestemagasinfyllinghadde vi i førsteuke av mai
og var da nede i 22%.
Ved årets utgang var samlet energiinnhold i Statskraftverkenes magasiner 13007 GWh som tilsvarer
69 % fylling.Det var forholdsvislite snø.
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J ASOND

D

Fek
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AmN

Mai

Awd

MN

Aug. Smd. OM.

Nedbør
%av
meter normal

Nm.

Ors.

Jan. Feir Mrs

Tilløp
Mill.
m3

AmN

Mai

MrS

MiN

Mag. Sept. OW

Fyllingsgrad

%av 1/1 31/12
normal % %

Høyeste
%

Dato

Laveste
%
Dato

Nov. NrS.

Tapt
energi ved
overvann
GWh

Østlandet-Agder
Mår kraftverk
Nore-verkene (Nore 1)
Tokkeverkene
Tokke
Vinje
Songa
Rogaland-Horda1and
Røldal-Suldal (Suldal 1)
Sira-Kvina (Tonstad)
Folgefonn (Mauranger)

440
548

81
87

582
1350

103
89

57
67

70
77

81
96

18/11
27/6

15
9

30/4
2/5

0
34,8

914

103

2 071
1642
697

89
86
80

64
64
58

82
82
81

93
93
95

15/11
15/11
23/11

17
17
10

5/5
5/5
3/5

29,9

1469
1085

102
93
-

1 176
3 040
483

91
89
79

53
45
44

62
63
75

87
64
89

14/11
29/7
1/11

8
28
14

1/5
7/5
10/5

3,4
1,8
43,7

Sogn-Sunnmøre
Vik (Refsdal)

822

80

275

83

50

80

90

2/11

5

5/5

4,0

Nordmøre-Trøndelag
Aura-verkene
Namsen (Tunnsjødal)

254
913

43
118

781
1346

78
87

62
61

67
75

77
89

11/11
14/11

16
12

5/5
6/5

22,6
19,7

Helgeland
Rana-verkene
Øvre Røssåga
Nedre Røssåga
Rana

1440

147

2750
3 119
1557

101
104
97

70
70
74

70
70
61

83
83
68

4/11
4/11
23/9

31
32
36

19/5
19/5
21/5

0
15,9

Glomafjond

1890

98

760

87

53

54

66

4/11

6

4/6

0

425

74

847

84

68

58

81

14/9

10

28/5

112,7

Ofoten-Fmnmark
Innset-verkene(Innset)
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6.22 NVE's produksjoni MWh
Production of electricity in MWh by The State Power
System Referert generator (Refered generator busbars)
1977
MWh
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Innset
Straumsmo
Skjomen
Båtsvatn (satt i drift febr/
mars 77)
Glomfjord (25 Hz)
Reinforsen
Nedre Røssåga
Øvre Røssåga
Langvatn
Rana
Bjerka
Linnvasselv (NVE's del)
Tunnsjødal, Tunnsjø, Røyrvikfoss (NVE's del)
Svorka (NVE's del)
Trollheim
Gråsjø
Aura
Osbu
Grytten
Vikfalli (NVE's del)
Mauranger
Jukla
Røldal-Suldal (NVE's del)
Sira-Kvina (NVE's del)
Aurland (NVE's del)
Nore I
Nore II
Mår
Solbergfoss (NVE's del)
Hakavik (16 2/3 Hz samt 50
Hz husaggr.)
Tokke (inkl. husaggregat)
Vinje
Songa
Haukeli
Byrte
Lio

Sum

1976
MWh

406 287,0
625 442,0
1 020 320,0

425 324,0
668 698,0
894 560,0

79 650,0
744 383,0
25 043,0
1 621 197,0
778 322,0
282 871,0
2 196 588,0
106 580,0
36 454,1

0,0
912 644,0
20 696,0
1 768 928,0
891 957,0
208 177,0
2 209 548,0
153 932,0
71 600,0

420 216,2
32 590,7
604 330,0
58 226,0
1 304 200,0
62 003,0
425 627,5
246 476,4
636 408,0
61 617,0 .
932 897,4
1 344 282,8
95 125,6
1 002 480,0
302 616,0
929 090,0
236 338,2

580.500,0
57 054,2
801 150,0
74 682,0
2 113 970,0
109 340,0
310 273,1
616 730,4
767 909,0
57 050,0
1 216 918,7
1 616 887,6
97 999,1
977 609,0
278 517,0
1 007 350,0
227 302,4

30 241,0
1 675 468,0
741 221,0
347 960,0
24 648,0
103 143,0
189 580,0

19 824,7
2 027 503,0
989 003,0
612 810,5
31 743,8
115 470,0
226 923,0

19 729 922,9

23 160 584,5

6.23 NVE's kraftomsetning
Den samlede produksjon var i 1977 19 730 GWh,
14,8 % lavere enn året før. Gjennomsnittlig produksjonsøkning i forhold til det foregående år har de siste
10 år vært ca. 4,5 %. Produksjonen i 1977 var for øvrig
84 % av sum beregnet midlere produksjon for de enkelte
kraftverk og ca. 92 % av de tilsvarende tall for bestemmende år.
Kraftomsetningen var 25 175,6 GWh. Dette er 16,5 %
mindre enn året før. Samlet var de kontraktmessige leveransene til industriavtakere og NSB 2 % lavere enn
året før. Årsaken var ferrolegeringsindustriens uttak
som i likhet med foregående år også i 1977 viste nedgang, denne gang med 10,9 %. Derimot var leveransene
til andre elektrisitetsverk 2 % høyere enn i 1976.
Det ble i løpet av året ikke levert kjelkraft av betydning. Leveranser av ikke-garantert kraft var dessuten
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innstilt i februar og mars og i perioden 1. september-1.
desember på grunn av kraftsituasjonen.
NVE har utvekslet tilfeldig kraft med de øvrige kraftselskaper gjennom Samkjøringen. Samkjøringskraftprisen varierte sterkt i Sør-Norge. Den var her høyest fra
årets begynnelse til ut i april med 10-15 øre/kWh. Prisen var igjen oppe på det nivå i perioden august—
oktober. Lavest var prisen i Sør-Norge i midten av juni
og begynnelsen av november. Den var da vel 3 øre/kWh.
I Nord-Norge har prisen variert mindre. Fra årets begynnelse fram til månedsskiftet mars/april var den
jevnt over noe høyere enn i Sør-Norge (10-17,5
øre/kWh). Resten av året var den imidlertid under 10
øre/kWh og i slutten av juli helt nede på prisgulvnivå
(0,4 øre/kWh). Ved årets utgang var prisen over hele
landet 5,5 øre/kWh.
I Sør-Norge kjøpte NVE kraft fra Samkjøringen det
meste av året. Unntatt var januar og februar, og dessuten august med et ubetydelig kjøp. Kvantumet var de
fleste måneder stort sett beskjedent 10-80 GWh. Et
unntak var her november og desember med hhv. 490 og
390 GWh. Ialt ble det kjøpt 1267 GWh i denne del av
landet til en middelpris av 6,125 øre/kWh. Dette kjøp
var således betydelig mindre enn året før, men prisen
var vesentlig høyere og total omkostningene ble således
likevel bare ca. 10 % lavere.
Vårt kraftsalg til samkjøringen var i Sør-Norge forholdsvis høyt i januar, februar, april og august med
100-200 GWh pr. måned, mens det de tre siste av årets
måneder i realiteten var opphørt. Ialt ble det solgt 623
GWh. Hertil kommer 38,7 GWh importkraft som ble
lagt inn hos andre kraftselskaper i siste halvdel av februar og solgt til Samkjøringen i løpet av de neste 2 måneder. Middelprisen ved dette salg var 9,249 øre/kWh
mens den for det øvrige var 11,617 øre/kWh.
Det vesentligste av kraftutvekslingen i Nord-Norge
fant sted i sommerhalvåret. NVE kjøpte således 15-30
GWh/måned fra Samkjøringen i juni, august og september og solgte 27-55 GWh/måned i april, juni og august. Kjøp og salg var ellers på opptil 6-7 GWh/måned.
Det ble ikke kjøpt kraft i 3 måneder om våren. Salget
var helt ubetydelig i januar og fra annen halvdel av august og ut året. Alt i alt ble det i landsdelen kjøpt 90,7
GWh til en middelpris av 7,647 øre/kWh og solgt 245,6
GWh til 2,761 øre/kWh.
Våre kjøp på faste kontrakter, ekskl. kjøp fra Trondheim Elektrisitetsverk (Hegsetkraft til Sverige), utgjorde
1,097 GWh, en nedgang på 198 GWh fra 1976. Reduksjonen skyldes kontraktmessig
avtrapping
av leveransene fra Oslo Lysverker og Norsk Hydro og opphør av
kontraktleveranser fra Sunnhordland kraftlag.
Vi kjøpte på fast kontrakt 50 MW effekt fra SørTrøndelag. Fra hhv. I. juli og 1. november kjøpte dessuten NVE 100 MW fra Norsk Hydro og 50 MW fra
Skiensfjordens kommunale Kraftselskap.
Vi hadde i 1977 ikke leveranser av suppleringskraft.
Dette medførte at rettighetshaverene bare betalte effektavgift 65 kr/kW år. Samlet kontraktskvantum var 125
MW. Suppleringskraftkontraktene er basert på import
av sperrekraft fra Sverige.
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NVE's kontraktforpliktelser i 1977 - effektforpliktelser (MW) ved årets utgang
Contracted power in 1977- contracted power capacity (MW) at the end of the year
Årskraft'
Område
Østlandet-Agder
Rogaland-Hordaland
Sogn-Sunnmøre
Nordmøre-Trøndelag
Helgeland
Salten
Ofoten-Varanger

Vinterkraft

Tokkekraft2 Storindustri3

Eksport

Sum4

MW. GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh
686 3 971 617
62 255 31
34 212 195 1243 75
75 413
8
267 1522 63

1919 199
118 181 30 202 -

1 194
-

113 792 401 3 300 15
30 320 2 700 105
455 3 400 110 810 34
265 -

466
-

1615
494
49
695
538
110
364

3 865 23023

7 876
3 673
242
4 590
3 843
810
1989

Sum 1977

1319 7 616 794 2 450

199

1 194 1448 11297 105

466

Sum 1976

1231 6 880 602

199

1 194 1438 10711 105

543 3 575 21735

' Inkluderer 41 MW/241 GWh konsesjonskraft
Eksklusiv1 MW/6 GWh ubenyttet rettighet

2

2 407

Bare garantert kraft, ugarantert kvantum på 87 MW/689
GWh er utelatt
4 Hertil kommer 125MW suppleringskraft
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NVE STATSKRAFTVERKENE
Produks'onsavdelin en
Krafttilgang:
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NVE's kraftomsetning i 1977 i GWh

Energy turnoverin 1977

1976
GWh

1977
GWh
Totalproduksjons målt gen.
klemmer
Fra Samkjøringen
Fra Sverige'
Fra Danmark2
Fra Sovjetunionen
Div. kjøp på faste kontrakter
m.v.3
Div. utvekslingmed andre
verker (netto)
Pumpekraft
Sum

19729,9
1460,7
1871,2
773,7
72,9

23 160,6
5 029,7
224,5
101,5
34,0

1279,9

1525,5

-

87,1
99,8

-

25 175,6

156,8
81,5

30 151,1

Denne energi er solgt og anvendt på følgende måte.

Til industriavtakere
Til andre elektrisitetsverkinkl.
NSB
Til Samkjøringen
Til Sverige4
Til Danmark2
Elektrokjeler
Egen anleggsdrift
Driftskraft-Lånekraft
Tap og egetforbruk
Sum

11310,4

11539,9

10243,8
1213,8
1 116,7
578,5
21,4
55,3
3,0
632,7

10036,4
118,6
6 968,3
159,4
286,3
40,2
0,0
1002,0

25 175,6

30 151,1

' Ekskl.transittkraft.
' Avregningskvanta.Målt utvekslingse pkt. 6.25.
3 Inkl, leveringfra Trondheim for eksport til Stockholm.
4 Ekskl. transittkraft, inkl. overføringsgodtgjørelsem. v. for
denne.
Kraftomsetning i MWh 1de enkelte områder.

6.231-6.236Sør-Norgetil og med Salten

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

1977
MWh
5 677910,8
2 975205,2
246476,4
2 943647,5
5 010601,0
744383,0
17598223,9

Leverttil (+ )/mottatt fra (-):
Kontraktskraft til andre elek8 231863,5
trisitetsverk
Industrikraftavtakere
11083078,4
NSB (inkl. Hakavik)
301586,6
Kjelkraftavtakere
21 400,6
Div. erstatnings-/kompensasjonskraft
36 704,1
NVE's anleggsdrift
42 910,3
Div. kjøp på faste kontrakter - 1096842,5
Lagringskrafttil andre elek30958,4
trisitetsverk
Lagringskraftfra andre elek91 187,2
trisitetsverk
Pumpekraft
99 807,8
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1976
MWh
6 612055,5
3 658765,3
616730,4
4 118569,3
5253238,0
912644,0
21 172002,5

8 231510,3
11329447,0
290 197,8
286290,2
17615,5
16583,5
- 1295038,4
34316,5
-

Trondheim elektrisitetsverk:
Forskudd vedr. Nea (netto)
+ 7 767,4
Utjevningvedr. Nea (netto)
0,0
For leveringtil A/B Svarthålsforsen
- 183046,4
Samkjøringen:
Salg til
929468,4
Salgtil, tidl. levert importkraft
hos andre el.verk
38702,2
Kjøp fra
- 1267358,9
Stillettil disp. fra NVE, men
ikke kjørt (lagring)
Tilbakelevertlagring
Salderingskraft(netto)
- 29514,1
Sverigetotalt over Hasle:
Kontraktskraft til
Tilfeldigsalg til (avtalt)
Tilfeldigsalg til (ikke avtalt)

135351,9
81536,6

1976
MWh
+ 42637,0
- 82564,9
- 230487,0
74866,3

- 4 479 146,6
- 318066,0
16516,7
- 9 902,8

6 508,0
227005,0
168209,0

0,0
4 004070,0
160552,0

Tilfeldig kjøp fra (avtalt)
- 1 006 343,0
Tilfeldig kjøp fra (ikke avtalt)
174 399,0
Sperrekraft
- 126 144,0

- 6 822,0
- 125 968,0
- 0,0

Div. utv. uten pengeoppgjør
(netto) (358549-181 132)
+ 177417,0
Sverigetotalt over Nea og Linnvasselv:
Kontraktskraft til AB Svarthålsforsen
183151,0
Kontraktskraft til Sydsvenska
Kraft AB
298327,0
Tilfeldigsalg til (avtalt)
9 744,0
Tilfeldigsalg til (ikke avtalt)
6 994,0
Tilfeldig kjøp fra (avtalt)
- 247 007,0
Tilfeldig kjøp fra (ikke avtalt) - 34 496,0

Energy turnover in 1977 in MWh by distribution area

Produsert

1977
MWh

Herav kontraktskraft levert
over Hasle

- 6 508,0

Div. utv. uten pengeoppgjør
(netto)
- 454095,0
(35902-489 997)
Sverigetotalt over Røssåga:
Kontraktskraft til
0,0
Tilfeldigsalg til (avtalt)
6 372,0
Tilfeldigsalg til (ikke avtalt) 127386,0
Tilfeldigkjøp fra (avtalt)
- 89345,0
Tilfeldigkjøp fra (ikke avtalt)- 147416,0
Div. utv. uten pengeoppgjør
(netto) (356611-95 533)
261078,0
Danmark totalt (Skagerakkabelen):
274782,0
Kontraktskraft til
303722,6
Tilfeldigsalg til (avtalt)
- 193438,5
Kontraktskraft fra
Tilfeldigkjøp fra (avtalt)
- 580206,7
Div.utv. uten pengeoppgjør
(netto) (6,8-42,6)
- 35,8
Overføringstapinkl, egetforbruk 524071,9
Sum
17598223,9

- 17334,0

230487,0
298795,0
611591,0
16002,0
- 892,0
- 24 519,0

0,0

- 58565,0
0,0
1 198720,0
67602,0
- 0,0
54496,0
75444,0

159413,3
- 101566,9
0,0
903860,3
21 172002,5

1976
MWh

1977
MWh

KRAFTUTVEKSLING
med utlandet 1977.

6.237 Ofoten-Finnmark
Produsert
Innset
Straumsmo
Skjomen
Båtsvatn

406287,0
625442,0
1020320,0
79650,0

425324,0
668698,0
894560,0
0,0

Sum

2 131699,0

1988582,0

Foreign exchange
Power 1977.

øst-Finnmark
472,9

of

\

Lyngen-Porsanger

Ofoten-Lyngen

Levert til ( + )/mottatt fra (-)
1..."1

Kontraktskraft til andre elektrisitetsverk
Industriavtakere (Fesil Nord)
NVE's anleggsdrift
NSB
Utv. kraft FK-NVE
Driftskraft
Lånekraft
Samkjøringen:
Salg til
Kjøp fra
Stillettil disp. fra NVE
men ikke kjørt (tapt vann)
Sverigetotalt over Sørnes:
Tilfeldigsalg til (avtalt)
Tilfeldigsalg til (ikke avtalt)
Tilfeldigkjøp fra (avtalt)
Tilfeldigkjøp fra (ikke avtalt)
Div. utv. uten pengeoppgjør
(netto)
Sovjetunionenover BorisGleb:
Kjøp fra (kontrakt)
Overføringstapinkl, egetforbruk

1683224,0
227272,4
12394,7
27090,0
+ 1998,5
1899,8
1 146,1

1481696,4
210487,6
23587,8
32980,0
+ 1729,6

245596,2
- 90725,6

27240,3
- 221801,9

"41

85,6 GWh
26,5 GWh

Salten

ROSSAGA
345,2 GWS
187,2 GWh
Helgeland

1,6 GWh

LINNVASSELV
2,1 GWh

69,9 GWh
69,4 GW5

- 73097,1

- 790,0

65680,0
23874,0
- 20 105,0
- 10324,0

354896,0
25632,0
-1 563,0
- 9 796,0

0,0

0,0

- 72902,4
108677,4

- 33955,2
98238,4

";-

Nordmøre-Trøndelag

NEA
160,0 GWh

404,7 GWh

Sogn-Sunnmøre'',
HASLE
475,1

Østlandet-

Sum

"„

'=.11
SORNES

2 131699,0

GWS

Agder

1988582,0

1.202,8 GWh
Rogaland-(
Hordaland
44-

Kraftutveksling med Sverige

1976
1977
MiddelMiddelpris
pris
n. øre
n. øre
GWh kW112 GWh kWh23)

KRISTIANSAND

Til Sverige:

Kontraktskraft
Tilfeldigsalg (avtalt)
Tilfeldigsalg (ikke avtalt)
Transittkraft m.v.'
Sum

481,5 5,32 529,3 4,89
308,8 7,22 6 169,3 3,91
269,8 5,49
326,5 9,46
137,4
751,0
1867,8

7 105,8

Fra Sverige:

Tilfeldigkjøp (avtalt)
Tilfeldigkjøp (ikke avtalt)
Sperrekraft (jan/febr.)
Transittkraft m.v.'

1362,8 10,20
366,6 9,49
126,13 15,59
766,7

9,3 9,19
214,8 6,07

Sum

2 622,2

361,9

2

137,8

Transittover det svenskenettetmellomRøssåga,Nea og Hasle.
Omregnet etter kurs 1,22
1,25

GWh
KIRKENES

6.24 Utveksling med Sverige
Tilfeldig kraftutveksling
Det samlede salg av tilfeldig kraft til Sverige i året utgjorde 635,3 GWh eller under 10% av foregående år.
Av dette ble 14,1 % levert over Sørnes, 21,1 % over Røssåga og 62,2 % over Hasle.
Samtidig kjøpte vi 1 729,4 GWh som er hittil høyeste
importkvantum. Av dette ble 13,7 % mottatt over Røssåga, 16,3 % over Nea og 68,3 % over Hasle.
Utvekslingen ga som fesultat de første 10 måneder
betydelige import overskudd. Høyest var dette i august
med 406,8 GWh. Årets siste 2 måneder hadde derimot
eksportoverskudd. Her var månedskvantumet i november spesielt høyt (198 GWh).

4
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Middelprisen for eksport lå på omkring 8,4 øre/kWh
og for import på vel 10 øre/kWh. Prisene varierte for
øvrig en del over året. De var høyestde 4 første måneder
og i august—oktober.Resulterende gjennomsnittspris
var her 10-13,5 øre/kWh. Den var lavest i juni, ca. 4,6
øre/kWh. Ved årets utgang var den omkring 8
øre/kWh.
Utvekslingen av tilfeldig kraft i 1977resulterte i en
import på 1094,2 GWh. For denne ble da nettoomkostningene 120,65mill.kr.

6.26 Import fra Sovjetunionen
Import over 154 kV forbindelsen Boris Gleb-Kirkenes utgjorde 72,9 GWh. Den største del av dette ble
mottatt i januar—marsog september—november,mens
det var lite eller ingen import herfra i april og desember.
Middelprisen var 8,58 øre/kWh. Kontrakten ga rett til
import av inntil 20 MW med full brukstid.

Lagring, transitt m.v.

Det har i 1977vært en sterk pågang fra verker og avtakere innen den alminneligeforsyningom øket ellerny
fastkrafttildeling. Av flere årsaker, bl.a. den meget
knappe tilgangen på ny kraft i årene fremover, er de aller fleste søknader avslått. De få unntak som er gjort
skyldesenten industripolitiskeforhold hvor Industridepartementet har vært medvirkende, eller at organisasjonsmessigeforhold har gjort tildelinger nødvendige.
Totalt for driftsårene frem til 1.juli 1980utgjør dissetildelingene (alle i forhold til 1976/77):

I forbindelse med parallellkjøring av det norske og
svenske nett (Rana-Trøndelag-Østlandet) transitteres
noe kraft over det annet lands nett. 14,6GWh ble i den
forbindelse mottatt i løpet av året som overføringsgodtgjørelse. Hertil kommer 1 GWh for midlertidig lagring
o.l.
Kontraktskraft

Kontraktsleveransene har pågått programmessig.
298,3 GWh ble levert til Sydkraft til en middelpris av
5,25øre/kWh. Eksporten til StockholmsEnergiverkutgjorde 183,2GWh. Middelprisen ble her 5,43øre/kWh.
Sistnevnteleveranse ble dekket ved tilsvarende levering
fra Trondheim Elektrisitetsverk.
Sperrekraftkontrakten

Det ble importert sperrekraft i januar og februar på
tilsammen 126,1 GWh til en middelpris på ca. 18,8
øre/kWh inkl. fastavgift.De øvrigemånedene har kontrakten 550 MW stått som reserve. Fastavgiften for
denne rettighetutgjorde 43 kr/kW år elleri alt 23,7mill.
kroner for 1977.Dersom kontrakten hadde blitt benyttet dissemånedene, villeenergiprisenved uttak ha ligget
på 14,7-15,5øre/kWh i tilleggtil fastavgiften.

6.25 Utveksling med Danmark
Kabel nr. 2 ved Skagerakanleggetkom i drift i begynnelsen av juli. Allerede 9.juli var kabel nr. 1ute av drift
på grunn av skade påført ved tråling. Fra 23. august var
kabelen igjen i drift. Fra dette tidspunkt var således
overføringskapasitetenfordoblet (til 500 MW).
Kraftuvekslingen over kabelanleggetga importoverskudd i årets 4 første måneder og i månedene august,
september og oktober. 2/3av overskuddet skriver seg fra
sistnevnte periode. Utvekslingenga eksportoverskudd i
resten av året. 70% av dette kom i november og desember. For året under ett ga forbindelsen et importoverskudd på snaut 200 GWh.
Samlet kraftutvekslingmed Danmark i 1977ble:

Til Danmark
Fra Danmark
50

GWh
491,0
686,1

Mill.
N kr.
44,2
82,6

Middelpris
N øre/kWh
9
12

6.27 Nye krafttildelinger og endringer i pris- og leveringsbetingelser
Tildelinger

1977/78: 125GWh
1978/79: 6 GWh
1979/80: 32 GWh
I dette inngår en bytteavtale hvor vi leverer kraft i
1977/78 og får kraften tilbakeleverti 1978/79 og 1979/
80. Derav oppstår reduksjonen i de to siste årene.
Det ble i 1977sendt ut innbydelse til bestilling av ny
statskraft for perioden 1.juli 1980-30.juni 1982.
Av de tildelinger til kraftintensiv industri som er
nevnt i årsmeldingen for 1976, er alle unntatt ÅSV
Sunndalsøra blitt kontraktfestet i løpet av 1977. På
grunn av endringsforslag i forhold til St.prp. nr. 165
(1975-76) skal tildelingentil ÅSV Sunndalsøra forelegges Stortingetpå ny.
For øvrig er det i løpet av 1977tatt opp forhandlinger
om industrikraftleveranser til 1. byggetrinn på Mongstad, til Orkla Industrier og til Orkla Exolon. Samlet
dreier forhandlingene seg om 915 GWh fastkraft og 65
GWh ikke-garantertkraft.
Det er også i løpet av året inngått en kortsiktig avtale
(til 1.januar 1980)om levering av 50 GWh til ElkemSpigerverket,PEA i Porsgrunn.
Av kjelkraftkontrakter er det i samarbeid med Østfold kraftforsyning inngått en avtale om levering av
inntil 100MW til Saugbrugsforeningen.Av denne leveringsforpliktelsenvil 2/3falle på Statskraftverkene.
Nye statskraftpriser for alminnelig forsyning

Stortinget vedtok å heve statskraftprisen fra 1. juli
1977.Følgende priser ble etter dette gjort gjeldende fra
1.juli 1977:
104,50 kr/kWår.
Effektavgift,årskraft
93,50kr/kWår.
Effektavgift,vinterkraft
19,80 kr/kWår.
Effektavgift,sommerkraft
3,85 øre/kWh.
Energiavgift,vinter
1,925 øre/kWh.
Energiavgift,sommer
For årskraft med 6 000(4 000 + 2 000)brukstimer årlig gir dette en pris på 4,95 øre/kWh.

Stortinget vedtok i desember 1977 at statskraftprisen
til alminnelig forsyning fra 1. juli 1978 skal heves med
20 %. Den midlere pris for årskraft ved (4 000 + 2 000)
timers brukstid vil da bli forhøyet fra 4,95 øre/kWh til
5,94 øre/kWh.
Priser og leveringsbetingelser for leveranser til kraftintensiv industri
De kontrakter som ble inngått i 1977 er vesentlig basert på de kontraktbetingelser som fremgår av St.prp.
nr. 81 (1975-76). En del av de kontraherte kraftkvanta
ble imidlertid av Stortinget bestemt levert på de gamle
industrikraftbetingelser.
Pris- og leveringsbetingelser for nye industrikraftleveranser er under utredning og vil bli fremmet for NVE's
hovedstyre i løpet av våren 1978.
Statskraftverkenes kraftbalanser
Våre kraftbalanser for årene fremover viser at en allerede i 1980/81 ikke vil kunne dekke etterspørselen etter
statskraft. Vi har da regnet med en fast-kraftmengde
som fullt ut tilsvarer den leveringssikkerhet som er garantert i våre kontrakter. Denne leveringssikkerheten er
noe lavere enn hva som er økonomisk optimalt, men det
er i dagens energisituasjon funnet riktig å strekke seg
noe utover det økonomisk optimale fastkraftnivå.
Kraftsituasjonen utover i 80-årene vil bli meget vanskelig, og det synes nærmest umulig å dekke behovet for
statskraft før tidligst i 1987-88, og da under forutsetning
av at utbyggingskonsesjoner blir gitt i tide.
6.29 Fiskestell
Årets produksjon ved våre oppdrettsanlegg svarte stort
sett til de utsettingspålegg som Statskraftverkene har av
laks og ørret. Følgende utsettinger har funnet sted:
Innset, verkene
Altevann
Skjomen

Laks Sjøørret Innlandsørret
Smolt Smolt 1-somrig2-somrig
—
500

10000

28200
—
9 530 40000
10600
—

10000
8 500
7 100

2 500

—

Eidfjordutbyggingen medførte pålegg om bygging av
eget oppdrettsanlegg for fisk. Dette er reist i Simadalen
nær opp til den fremtidige Sima kraftstasjon for å nytte
kjølevann ved oppdrett i vinterhalvåret. Den første lakserognen er lagt inn, og den første laksesmolten vil være
klar i 1980. Ved anlegget skal det årlig produseres
100000 laksesmolt samt ørretyngel for utsetting i elver
og vatn.
Vi er også i gang med bygging av opdrettsanlegget i
Skjomen. Dette bygges av anleggets egne folk og vil
være driftsklart ca. 1. april 1978. Dette blir et mindre anlegg som i første rekke vil dekke Innset-verkenes behov
for settefisk. Bygging av terskler i Skjomen går etter planen. Kombinasjonen terskel og oppgangsmulighet for
fisk ble prøvet sist sommer i de to tersklene som var ferdigbygget. Resultatet så langt er vellykket, og en tredje
terskel av samme type er påbegynt.
Fisketrapp ved Skottfoss i Skiensvassdraget var ferdig til sommerens lakseopgang. Den er bekostet av regulantene i vassdraget sammen med Direktoratet for
viltstell og ferskvannsfiske.

6.32 Drift og vedlikehold
6.321 Driftskoblingene
132 kV-nettet i Finnmark og Troms har hele året vært
delt i flere deler, med skiftende delingspunkt. Den nordøstlige delen har delvis hatt forbindelse med Sovjet,
mens den sydvestlige delen har samkjørt med det svenske nettet.
Det norske hovednettet syd for Salten har vært sammenkoblet så å si hele året, og med forbindelsene til
Sverige innkoblet. Skagerrakforbindelsen til Danmark
har også vært i drift mesteparten av året, Ogfra 29. august med to kabler med kapasitet 500 MW tilsammen.
Skagerrakforbindelsens tilknytning til det norske nettet
er styrket.
Personer beskjeftiget med driften

Rana-verkene

Rana
Korgen
Vefsen

DRIFT AV KRAFTVERK OG OVERFØRINGSANLEGG

6.3

Personne I employed
Sentraladm.

—
6 000

Timelønnede

Aura-verkene

Surna
Svorka
Bævra
Eira
Aursjomag.m/flere
Gryttenanleggene

Regulotivlbnnede

35000
15000
300001
54400
2 850

Totali

14200

759

5 500

27000
4 600

4 000

700

—

6 500

693

600

800

607

574

603

500
437

Tysso

400

Tyssevatnm/flere

15500

Vestlands-verkene

Mauranger
Tokke-verkene
Nore-verkene
Sum
Yngel

812

810

800

Vikfalli

Vikkjam/flere

in service

300

7 00
63000 5 700
74000
—
209280 52500 219700 16500

200

150

personer
I

Antal

125

123

106

128

100

0

1970

1975

1976

1977

Stabilitets-

og spenningsforhold

På grunn av kraftsituasjonen var det i 1977 sjelden
nødvendig å belaste hovednettet i Sør-Norge så sterkt at
det ble stabilitetsproblemer. Derimot har det vært spenningsproblemer, særlig ved stor eksport til Danmark
samtidig med store reaktive uttak fra hovednettet i Kristiansand og i Skiensfjordområdet. For å hindre at spenningen i området skal bryte helt sammen, er det satt i
drift automatikk som kobler ut industrilast og tar ut
nødeffekt fra Danmark ved lav spenning.
I Troms og Finnmark har det som nevnt vært nødvendig å dele nettet. Men det tas sikte på andre tiltak for
å beherske stabilitetsforholdene og forholdene ved jordfeil i dette utstrakte 132 kV-nettet. Vi tenker blant annet
på nettvern som automatisk deler opp nettet på hensiktsmessige steder ved driftsforstyrrelser. Slikt nettvern
er planlagt og til dels satt i drift også i andre landsdeler.
Det gjør det mulig å belaste nettet sterkere under normal drift enn vi ellers kunne tillate.
Det er tatt i bruk et nytt hjelpemiddel for nettanalyser. Det er en datamaskin med et spesielt programsystem for beregning av lastfordeling, kortslutningsstrømmer, stabilitet og relplaner. Regneanlegget kan utføre
beregningene mer detaljert og hurtigere enn de anlegg
som tidligere har vært tilgjengelig. Det gir oss muligheten for å utnytte nettet bedre uten at det går ut over sikkerheten.
6.322 Magasin og vannveier
Den 4. august gikk et stort ras som sperret driftstunnelen fra Bitdalsmagasinet til Songa kraftverk. På grunn
av dårlig fjell var det vanskelig å få fjernet de utraste
massene, og det ble i stedet sprengt ca. 90 m ny tunnel
forbi rasstedet:
Det er besluttet å bygge ny Aursjødam, hvor den
gamle inngår som en del av fyllingen.
Det er injisert betong i tetningskjernen i Mysevassdammen ved Mauranger, og vi regner nå med at dammen skal være tett.
6.323 Elektriske anlegg i stasjonene
Vi har hatt ett tilfelle av kortslutning i en 275/66 kV
transformator. Forsyningen av distriktet ble opprettholdt på annen måte uten vesentlige problemer, men reparasjonen tok et halvt år og kostet omtrent en million
kroner.
Det var i 1977 urovekkende mange feil på måletransformatorer. I alt 3 stk 275 kV strømtransformatorer av
to forskjelligefabrikater eksploderte.Det ble bare materielle skader, men likevel er det klart at slike apparater
ikke er ufarlige for omgivelsene. Det pågår i samarbeid
med fabrikantene undersøkelser for å finne årsaken til
feilene, og eventuelt muligheter til å lokalisere feil under
utvikling. Blant annet er trykket kontrollert i samtlige
strømtransformatorer av en type, og oljen fra en del
strømtransformatorer er analysert.
Det har også eksplodert 2 kondensator-spenningstransformatorer for henholdsvis 220 kV og 132 kV
driftsspenning, 3 tørrisolerte spenningstransformatorer
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for 66 kV, 2 oljefylte strømtransformatorer for 66 kV og
2 tørrisolerte strømtransformatorer for 17 kV.

6.324 Overføringsledninger
For å unngå de årlige isningsproblemene på ledningen Songa-Vemork har vi fjernet topplinene på en ca. 5
km lang seksjon ovenfor Skinnarbu og lagt gjennomgående jordline i bakken. Svarer denne løsningen til
forventningene vil vi foreta tilsvarende forandringer på
andre isningsutsatte seksjoner.
På ledningen Alta-Kvænangen har vi hatt en del skader på tremastene på grunn av lynnedslag. Seks master
ble skiftet i oktober.
Den 31. mars ble en mast tatt av snøras på ledningen
Kanstadbotn—Hinnøy. I løpet av to døgn var ledningen
i drift igjen ved hjelp av en provisorisk aluminiumsmast. Permanent mast ble montert i høst.
På ledningen Kvandal—Kanstadbotn ble en mast skadet og en mast havarerte den 1.april på grunn av snøras.
Ledningen ble liggende uten spenning uten å bli reparert. Dette var en mulig årsak til is- og snøbelegg som
brakk ned ytterligere 3 master og skadet 20 andre. På
grunn av flytting av master ble det en god del fundamenteringsarbeider. Det ble også satt inn to større og
forsterkede master. Ledningen kom i drift igjen i høst.
En mast på 275 kV-Iedningen Aura—Vågåmo ble tatt
av snøras 6. mai. Det ble først montert en provisorisk
aluminiumsmast som havarerte etter ett døgns drift, før

monteringen var helt avsluttet.I løpet av ca. 48timer ble
det ved iherdig innsats montert en permanent stålmast.
Den 15.mai var ledningen i ordinær drift.

6.4

NYANLEGGOG STØRREUTVIDELSER
SATTI DRIFT1977

Oversikt over anlegg satt i drift:
Ledninger:
Skagerrak —kabel 2
Kristiansand—Arendal—Porsgrunn
Leirdøla—Gaupne
Tørrfest—Follo
Båtsvatn—Skjomen
Understasjoner:
Kristiansand transformatorstasjon pol 2
Leirdøla utendørsanlegg
Follo transformatorstasjon
Kraftverk:
Båtsvatn kraftverk

14.7.77
30.3.77
30.6.77
11.3.77
1.3.77
10.3.77
5.7.77
23.3.77
1.3.77

6.41 Sørlandetog vestlandet
Kristiansand

transformatorstasjon

Skagerrakoverføringens pol 2 ble satt i drift 10. mars.
På denne tiden var bare én av kablene til Danmark i
drift.
Skagerrak-kabel nr. 2 ble satt i drift 14. juli. Etter en
del justeringer og kontroll av reguleringsutstyret for de
to poler kunne anlegget drives med full kapasitet, 500
MW fra slutten av august.

Leirdøla kraftverk
Friluftsanlegget i Leirdøla kraftverk er montert ferdig, og 275 kV-ledningen Fardal—Fortun er bygget ferdig inn til anlegget. Det er dessuten installert en transformator på 120 MVA, og en transformator på 10
MVA. Anlegget er bygget ferdig tidligere enn kraftverket for å kunne forsyne distriktet og anleggsdriften.

6.42 Østlandet
Follo transformatorstasjon
For å bedre kraftforsyningen i Follo-området er det
bygget en ny transformatorstasjon som forsyner over en
380 kV-Iedning fra Tørrfest. I stasjonen er det i første
byggetrinn installert en transformator på 160 MVA. Det
er dessuten bygget et innendørs 47 kV-anlegg.
Sylling transformatorstasjon
Forsyningen i Buskerud er forsterket ved installasjon
av en ny transformator i Sylling. Transformatoren er på
250 MVA. Det er dessuten bygget 132 kV-anlegg med
plass for tre utgående linjer. Transformatoren med tilhørende 380 kV bryterfelt og 132 kV-anlegg ble satt i
drift 12. august.
Vang transformatorstasjon
Det er installert en ny transformator i Vang på 160
MVA. Transformatoren med tilhørende bryterfelt ble
satt i drift 11. november.
Rotasjonshoremaskin. Kan bore 15-16 meter dipe hull med en
diameter pa 20 cm JOrbindelse med sprenging i steinbrudd.

6.43 Midt-Norge
Klæbu transformatorstasjon
66 kV -anlegget i stasjonen er utvidet med ett bryterfelt. Bryterfeltet ble satt i drift 22. juni. I stasjonen er
transformatorkapasiteten øket ved installasjon av en ny
transformator på 160 MVA som ble satt i drift 24. november.
Verdal transformatorstasjon
Transformatorkapasiteten i stasjonen er øket med en
ny transformator på 160 MVA. Transformator med tilhørende bryterfelt ble satt i drift 17. mars.
Nedre Røssåga kraftverk
For å øke overføringskapasiteten mot Trøndelag er
det installert en ny transformator på 360 MVA. Transformatoren med tilhørende bryterfelt ble satt i drift 15.
juli.

6.44 Nord-Norge

Båtsvatn kraftverk
I Båtsvatn kraftverk er det installert ett aggregat på 30
MW (35 MVA). Kraften overføres på en 132 kV-Iedning til Skjomen kraftverk.
Kraftverket og 132 kV-Iedning ble satt i drift 1. mars.

6.5

ANLEGG UNDER UTFØRELSE

6.54 De enkelte kraftanlegg
6.541 Oksla-anlegget
Sprengning av stasjonshall og tilløpstunnel har også
vært den dominerende virksomhet i 1977. Ved årets utgang var det drevet ca. 2 050 m av tilløpstunnelens totale lengde på 3 565 m. Stasjonshallens totale volum er
ca. 25 000 m3. Av dette er det sprengt ut ca. 18 000 m3.
Arbeidene er ajour etter de planer som har vært gjeldende til nå. En justering av ferdigdatoen vil imidlertid
bli nødvendig p.g.a. den nye arbeidsmiljøloven.
Den totale arbeidsstyrke i året som gikk, inklusive
funksjonærer og entreprenøransatte arbeidere var maksimalt 78 mann, men lå i gjennomsnitt på ca. 60 mann.
6.543 Kjela (Tokke 4)
Av bygningsmessige arbeider er totalt utført 60 % (hovedentreprenør Ingeniør Thor Furuholmen A/S). I 1977
er drevet ca. 8,7 km tunnel. Av Försvassdammen gjenstår å fylle ca. 100 000 m3.
Tunneldriftene har hatt noen vanskeligheter p.g.a.
åpne vannførende slipper som ikke kan krysses uten
sonderinger og forhåndsinjeksjon.
De første montasjearbeider av permanent utstyr er
påbegynt.
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Fra Sima kraltstasjon.

6.544 Eicifjord-anleggene
Arbeidene har vært i gang ved samtlige arbeidssteder
med maksimal arbeidsstyrke på 954 personer inklusive
funksjonærer. Hertil entreprenøransatte arbeidere, som
maksimalt har vært oppe i 175 mann.
Vinteren 1976/77 var stort sett meget snøfattig i området, men kraftig snøfall på vårparten førte til sen oppstarting av sesongarbeidene i høyfjellet. Særlig gikk
dette ut over damarbeidene.
I Sysendammen ble siste sesong innflylt 1075 mill. rn3
dammasser ; en del mindre enn oppsatt program. Totalt
er innfylt ca. 1,6 mill. rn3 mens ca. 2,0 mill. gjenstår. I
likhet med forrige vinter vil det også vinteren 77/78 bli
drevet injeksjonsarbeider i telt i damfoten. Sprengningsarbeider i forbindelse med overløpet vil også bli drevet
som vinterarbeid.
Damarbeidene ved Langavatn dreiet seg stort sett om
sprengning, rensk og injeksjon i damfoten, samt klargjøring av massetakene. En del masser ble også innfylt,
ca. 74 00 m3 sammenlagt for hoveddam og sperredam 1.
Det totale volum for hoveddam og to sperredammer er
605 000 m3.
Damfotarbeidene kom også i gang for dammene ved
Rembesdalsvatn og Rundavatn. Begge steder vil det bli
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drevet injeksjon i telt som vinterarbeide. Totale masser for disse dammene er henholdsvis 283 000m3 og
298 000 m3.
I 1977 ble drevet ca. 13,2 km tunnel ved Eidfjordanleggene. Totalt er det drevet ca. 32,8 km mens ca. 13,7
km gjenstår.
Fullprofilboring av overføringstunnelen for Skruelsvatn er satt bort til Sulitjelma Gruber A/S (A = 8 m2,
L = 4 432 m). Tilrigging og andre forberedende arbeider har pågått, og entreprenøren er stort sett klar for boring ved årsskiftet 1977/78.
Maskinmontasjen og støpearbeider har pågått for
fullt. Sima betongverk har ved årets utgang totalt produsert ca. 15 000 m3 betong, og hovedtyngden av dette er
benyttet i stasjonen og ved utendørsanleggene (muffehus, apparathus, friluftsanlegg og settefiskanlegg).
I midten av september kom rørmontasjen i gang i
trykksjakten for Lang-Simaaggregatene. I Sy-Simasjakten pågår sprengningsarbeidene. Sjaktens totale lengde
er 850 m, ved årets utgang var drevet ca. 600 m.
Arbeidene ved Eidfjord-anleggene er stort sett i rute.
Arbeidsmiljøloven har dog gjort det nødvendig å utsette
start første og fjerde aggregat i 2 måneder til respektive
I. februar 1980 og 1. mars 1981, og tredje aggregat 5 måneder til 1. mars 1981.
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6.545 Grytten-anlegget
Det gjenstår bare ubetydelige etterarbeider. Anleggsperioden er dermed over, og regnskapene avsluttes pr.
31. desember 1977.
Av de ansatte har en del valgt å slutte, mens mange
har benyttet de muligheter som har vært åpnet for fortsatt tjeneste ved andre anlegg.

6.546 Ulla-Førreanleggene
Året 1977 har som de foregående vært et opptrappingsår. Antall beskjeftiget ved anlegget var ca. 750 ved
årets utgang, hvorav 470 er i egen regi.
Det har vært betydelige tilriggingsarbeider som
brakke, bolig, vei og kraftlinjebygging. I alt er det ferdigstilt 38 boliger, 10 km anleggsveier, 9 km fylkesvei, to
transformatorstasjoner (66 kV til 22 kV) og 5 km 22 kV
kraftledninger.
De vesentligste anleggsarbeider har vært i de tre
kraftstasjonsområder. Ved Hylen kraftstasjon er øverste
del av hallen utsprengt og støping av krandrager halvferdig. Toppstallen (75 m2) av den 140 m2 store og 2 000
meter lange tilløpstunnelen er nesten ferdig drevet. I
Kvilldal kraftstasjon er den første maskinsalkrana på
plass og trykksjaktene ferdig utsprengt. Ekstra store sik-
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ringsarbeider i veggene har sinket utsprengningen i
bunn av stasjonen.
Toppstollen (65 m2) av den 135 m2 store tilløpstunnelen drevet fra Kvilldal er i rute, mens tverrslaget fra
Saurdalsområdet har møtt store fjellproblemer og dermed skapt forsinkelser. Det spøker derfor for den planlagte idriftsettelse av første aggregat i 1981 i Kvilldal
kraftstasjon.
De to andre tunnelene i Saurdalsområdet, henholdsvis 70 m2 og 49 m2 har også hatt tildels store sikringsarbeider. Også på Flottene og Øvre Moen har det blitt
mye forsinkende sikringsarbeide. Entreprenøren har
klart å holde terminplanen noenlunde på Flottene (ca.
30 m2) mens veitunnelen på Øvre Moen blir et år forsinket.
De forberedende arbeider på Oddatjørndammen ble
påbegynt i sommer med undersøkelser, damfotrensk,
veibygging og driving av omløpstunnel.
Sistnevnte ble ferdig drevet ved årsskiftet, bare gjennomslag i Oddatjørn står igjen.
På Suldalsosen er driftens permanente sentralverksted, lager og messe på tilsammen ca. 1 000 m2 kommet
under tak.
For å dempe de negative utslag Arbeidsmiljøloven gir
på terminplanene, har vi, hvor det er økonomisk for55

svarlig, valgt å øke antall angrepspunkter på tunnelene
og/eller en tidligere start av anleggsarbeidene.
Ved damanlegg ved Blåsjø har vi imidlertid fått adgang til å arbeide på tre skift ut 1982-sesongen. Det betyr at første byggetrinn på Oddatjørndammen kan gå
som planlagt, mens de senere damarbeider nødvendigvis vil måtte bli forsinket.
6.547 Leirdøla-anlegget
Hovedentreprenør er H. Eeg-Henriksen A/S.
Apparathuset og friluftsanlegget ble satt i drift suksessivt i løpet av juli måned med forbindelse mellom 22, 66
og 275 kV-Iedningsnettene i distriktet.
Fyllingsarbeidene ved dam Tunsbergdalsvatn ble
fullført. Bare mindre avslutningsarbeider på damkronen gjenstår. Det er fylt 387 000 dam m3 iår. Det ble
drevet 3 km tunneler i løpet av året. Overføringstunnelen er ubetydelig forsinket, pr. 1.1.78 gjensto her 238 m.
Alle andre tunneler er ferdig drevet bortsett fra gjennomslag i tilløps- og avløpstunnel.
I maskinsalen er betong- og montasjearbeider stort
sett ajour. Maskinsalkran og turbintromme er montert
og den siste er innstøpt.
Det regnes fortsatt med idriftsettelse 1.10.78.
6.548 Skjomen-anleggene
Båtsvatn kraftverk ble satt i drift 1. mars.
I tillegg ble overføringene Sælkajokka-Losi, Langvatn-Sitasjaure og Sitasjaure-Kjårda etablert.
Vi har i løpet av året også utført oppryddingsarbeider
og terrengbehandling over store deler av anlegget.
Det ble i inneværende år bevilget penger fra 1978 til
et nytt 3. aggregat ved Skjomen-verkene, med sikte på
idriftsettelse 1. desember 1979. Dette medfører fortsatt
virksomhet i to år.
6.55 Overføringsanlegg generelt
1977 var et normalt godt byggeår, med rolige arbeidsforhold og tilstrekkelig tilgang på arbeidskraft i de fleste
distrikter. Grunnlaget for en styrking av innsatsen på
verne- og miljøsektoren er lagt. Tiltak for å møte en forventet fortsatt kostnadsstigning, og en forventet mangel
på kvalifisert arbeidskraft i enkelte landsdeler vil bli
iverksatt i takt sammen med de disponible personalressurser. Av konkrete planer nevnes omlegging/forbedring av arbeidsmetoder og utstyr ved maste- og linemontering, økt bruk av helikopter. På stasjonenes utendørsanlegg vil vi ta i bruk nye kostnads- og arbeidsbesparende, samt estetiske gunstigere stålkonstruksjoner.
For de nye 380 kV-Iedningene blir det gjennomført
en generell reduksjon av faseavstandene fra 11,5 m til
9,0 m. En tilsvarende reduksjon fra 9,0 m til 7,0 m for de
nye 275 kV-Iedningene er under utredning.
Virksomhetens omfang kan oppsummeres slik (tall i
parantes angir 1976):
1. Anleggspersonell
Funksjonærer, antall
Anleggsarb.,
Brakkebetj.,
56

69
445
82

(63)
(429)
(75)

Lekkasjemåling for å undersøke fjellets tetthet i

2. Produksjon
Timeverk ledninger
( x 1000) stasjoner
div. anlegg
Mastefundamenter, stk.
Master i stål, stk.
Master i tre, stk.
Linemontering, km

384
231
121
393
455
0
145

(533)
(370)
(122)
(138)

6.56 De enkelte overføringsanlegg
6.561 Overføringsanlegg Sør- og Vestlandet
Solhom-Arendal-ledningen
275 kV, lengde 107 km, liner duplex Grackle.

Fundamenteringen ble påbegynt like etter ferien, 3
måneder etter det oppsatte arbeidsprogram p.g.a. senere
konsesjonsbehandling enn forutsatt. Ca. 20 % av fundamentene er nå utført og mastemontasjen er nettopp påbegynt. Vi regner foreløpig med at den planlagte idriftsettelsesdato 1. november 1979 skal holde.
Tonstad-Feda-ledning II
275 kV, lengde 43,5 km, liner duplex Grackle.
Opprinnelig idriftsettelsesdato 1. oktober, men forsinkelse er oppstått og idriftsettelse kan ikke påregnes
før ultimo februar 1978. En del av forsinkelsen skyldes
at linemonteringen utføres med delvis driftsstans på
ledning I.

Usta- Nore-ledningen

380 kV, lengde 50 km, liner duplex Parrot.
Det drives her med lavt tempo i vintermånedene,
fordi vi har hatt anledning til å trekke arbeidskraft til
anlegg som er gunstigereå drive vinterstid. Anleggeter
likeveli rute med arbeidsprogrammet. Av fundamenteringen og mastemonteringener samletutført ca. 90 %og
av linemonteringen ca. 70%. Idriftsettelsen er 1. juni
1978.
Sima-Dagali-ledningen

380kV,lengde 105km, liner duplex Parrot, med unntak for ca. 20 km av den mest utsatte fjellstrekninghvor
det benyttes simplex spesialline, FeAl 1022,med totaldiameter 56,7mm og vekt 6,4 kg. pr. løpende meter.
Konsesjonsbehandlingen har vært særdeles tidkrevende, hvilket har ført til kort byggetid for en ledning
som er «tung» og som for en stor del går i fjellterreng
med kort byggesesong.Idriftsettelsesdatoen1.nov. 1979
er den samme som for Sima kraftverk.
Ca. 1/3av ledningen utføres i egen regi og resten er
delt på to private entreprenører. Totalt ligger arbeidet
på det nærmeste likt med det oppsatte arbeidsprogram.
Frogner transformatorstasjon II

. Hvis det er lekkasje,

injiseres en tetningsmasse.

Oksla-Tysso-ledningen

275kV, lengde 5 km, line Simplex Parrot.
Byggingener nettopp påbegynt, idriftsettelsesdato 1.
august 1979,samtidig med Oksla kraftverk.
Arendal transformatorstasjon I

I første byggetrinn vil den bli utbygd som koblingsstasjon bestående av tre ledningsfelt samt tilhørende
kontrollhus. Idriftsettelsesdatoener 1. november 1979.
Arbeidene liggerjevnt med programmet.

Hovedaktivitetene i dette byggetrinn er følgende:
Montasje av 160MVAtransformator pågår, og den skal
settes i drift 1.april 1978.En 1000MVA transformator
kommer til anleggetprimo januar 1978og beregnessatt
i drift I. april 1978.
Fasekompensator, 250 MVAr med tilhørende transformator leveres anleggetjuni 1978og beregnes idriftsatt i februar 1979.
I desember 1978 leveres ytterligere en 1000 MVA
transformator.
Halden transformatorstasjon I

Stasjonen omfatter transformering samt koblingsanlegg som for 380 kV bygges som SF6-anlegg.Arbeidet
ligger jevnt med arbeidsprogrammet, og idriftsettelse
blir I. november 1978.Forbindelsen med det svenske
380 kV-nettetkommer 1.juli 1979.
Follo transformatorstasjon

6.562 Overføringsanlegg Østlandet
Hasle-Halden-ledningen

380kV, lengde 28 km, liner triplex Grackle.
Fundamentering og mastemontering er ferdig, og linemonteringen er påbegynt. Dette er den første triplexledning i landet, og vi har i den anledning anskaffet nytt
triplex-linemonteringsutstyr. Arbeidet vil bli ferdig i
god tid før idriftsettelsesdatoen1.oktober 1978.
Halden-Sverige-ledningen

380kV, lengde 28 km, liner triplex Grackle.
Ledningen skal byggesfrem til svenskegrensenog der
kobles sammen med svensk380kV-Iedningsom også er
under bygging. Det har oppstått forsinkelse på svensk
side, og vi har derfor utsatt vår ledning fra 1. oktober
1978til 1.juli 1979.

De bygningsmessigearbeider for transformator nr. 2
er ferdig.Den nye transformatoren, 160MVA,beregnes
levert og montert i løpet av første halvår 1978.
Nore kraftverk, ombygging II

Denne ombygging har bestått i sanering av en del
gammelt, samt byggingav nytt. Det nye består blant annet av 2 transformatorer og 380kV koblingsanleggsom
er bygget innendørs som SF6-anlegg. Arbeidet ligger
jevnt med programmet, idriftsettelse 1.juni 1978.
Minne transformatorstasjon III

Idriftsettelsenfor denne utvidelsen kommer i 2 trinn.
66 kV innendørs koblingsanleggplanlagt i drift I. oktober 1978og ny transformator den 1. oktober 1980.Arbeidene er i rute.
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Ofoten transformatorstasjon I
Hovedkomponentene i stasjonen er en transformator, 250 MVA, koblingsanlegg samt kontrollanlegg. Ferdigdatoen er utsatt ytterligere til 1. oktober 1980, fordi
380 kV-forbindelsen til Sverige først ventes å være klar
på dette tidspunkt.

Sylling transformatorstasjon III
Av gjenstående idriftsettelser nevnes 1 stk. 1000 MVA
transformator pr. 1. juni 1978 og 250 MVAr fasekompensator med tilhørende transformator beregnet i drift
1. mars 1979. Arbeidene er i rute.
6.563 Overføringsanlegg Midt-Norge
Tunnsjødal-Namsos-ledningen
275 kV, lengde 61 km, liner duplex Grackle.
Opprinnelig idriftsettelsesdato 1. desember 1977 er
utsatt til 15. februar 1978. Det gjenstår ca. 20 % av linemonteringen. Ledningen skal i første omgang drives
med 66 kV spenning, inntil Namsos transformator
kommer i drift 1. oktober 1980.

6.57 Driftssentraler
Kristiansand og Narvik driftssentraler er satt i drift.
Dette er de første driftssentraler som er basert på prosessdatamaskiner og er blant de mest moderne som fmnes i Europa.
All fjernkontrol foregår via billedskjermer og tastaturer.
På billedskjermene kan operatøren velge inn de skjematiske bildene av stasjonene eller utsnitt av dem.
Effektflyt, temperaturer og bryterstillinger etc. oppdateres stadig på disse bildene slik at vi til enhver tid
kan se tilstanden i nettet.
Dersom innstilte grenseverdier overskrides eller
andre feil inntrer, blir det varslet automatisk og på
skjermen vises en detaljert feilmelding med klokkeslett
når feilen inntraff. Samtidig blir meldingene automatisk
utskrevet på en skrivemaskin.
Skal operatøren gjøre styrings- eller reguleringsinngrep, velges det ønskede objekt ut på skjermen ved hjelp
av en lysende «peker» og operasjonen utføres fra
trykk-knapptastaturet.
En rekke andre funksjoner er innebygget i systemet,
blant annet veksler fargen på skjemaet etter som anleggsdeler er spenningsatt eller ikke. Nye funksjoner
kan legges inn etter som behovet tilsier det.
En lignende driftssentral er under utprøving i Trondheim, og sommeren/høsten 1978 starter utprøvingen av
Smestad og Sauda driftssentraler.

Namsos-Ogndal-Verdal-ledningen
275 kV, lengde 88 km, liner duplex Grackle.
Arbeidet ble påbegynt i september og ca. 10 % av fundamentene er ferdige. Idriftsettelse 1. oktober 1980.
6.564 Overføringsanlegg Nord-Norge
Balsfjord-Mestervik-ledningen
132 kV, lengde 23 km x 2, liner duplex Feal 185.
Ledningen bygges som dobbeltkursledning. Fundamentene er ca. 75 % utført og mastemonteringen beregnes påbegynt i februar 1978. Idriftsettelsen er satt til 1.
desember 1979, blant annet for å unngå en opphopning
med de andre store oppgaver i området i årene fremover.
Ofoten-Kvandal-ledningen
380 kV, lengde 51 km, liner duplex Grackle.
Ledningen har tidligere vært benevnt Ofoten-Sørnes.
Ca. 50 % av fundamentene er ferdig støpt og betydelige
veiarbeider er utført.
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6.6

PLANERUNDER FORBEREDELSE

6.61 Vannkraft
På kartet s. 62 vises de anlegg Statskraftverkene har
under planlegging og bygging.

Alta
Det er ennå ikke tatt standpunkt til hovedstyrets tilråding. En eventuell proposisjon ventes i 1978.

Hellerno
Planleggingen har fortsatt med blant annet seismiske
undersøkelser og befaringer med særlig vekt på undersøkelser av anleggsveitras&r og anleggssteder.
Det ble dessuten holdt et orienteringsmøte i Musken,
hvor foruten den lokale befolkning også representanter
for kommunen var til stede.

Kobbelv
Hovedstyret var på befaring i Kobbelv i august. Det
har ellers vært arbeidet videre med det alternativ som er
omtalt i årsberetningen 1976. Dessuten har vi under
vurdering et alternativ hvor avløpet fra stasjonen går til
fjorden i stedet for til Kobbvatnet.
Vi venter å legge fram generalplan for Kobbelv i
1978.

Breheimen/Otta
Vår primære innstilling i søknaden av 1973 ble tidlig
på året 1977 trukket tilbake. Det ble antatt at en utbygging med Øvre Otta ført vestover vanskelig ville bli akseptert dersom det kunne føre til en forverring av vannkvaliteten i Mjøsa. Dermed er kun ett hovedalternativ
aktuelt, nemlig Breheimutbyggingen på vestsiden og
Ottautbyggingen på østsiden.
Dette førte til en forenkling i den videre konsesjonsbehandling der vi regner med Breheimutbyggingen som
et rent statlig prosjekt, mens Ottautbyggingen muligens
skal ivaretas av et selskap. Det har i løpet av 1977 pågått
forhandlinger mellom falleierne om stiftelse av et utbyggingsselskap og fordeling av andeler i utbyggingen.
I april foreslo vi et tillegg til manøvreringsreglementet
for Ottautbyggingen for å bedre på virkningene i Lågen
og Mjøsa.
Tidlig på høsten ble det bestemt at Breheimutbyggingen skulle konsesjonsbehandles uavhengig av Ottautbyggingen og frist ble satt for kommunene og fylkets uttalelse til utgangen av året, senere forlenget med to måneder. Dette resulterte i en aktiv periode både for de to
kommunene Stryn og Luster og for Statskraftverkene.
Det har vært holdt fiere møter mellom representanter
fra kommunene og Statskraftverkene der aktuelle
spørsmål ved eventuell utbygging ble drøftet. Det har
også vært holdt åpent informasjonsmøte i Stryn.
Eidfjord
Som nevnt i årsberetningen for 1976 ba departementet om ny vurdering av Veig. Denne revurderingen er
utført. Vårt forslag til utbygging er vist på egen skisse. Vi
går fortsatt inn for utbygging av Veig og Erdalselv til
Eidfjordvatnet.
Største endring fra tidligere fremlagte planer er at
magasinet innenfor Brandaleitet er sløyfet og at installasjonen er foreslått nær fordoblet i forhold til planen fra
1973 (520 MW mot 310 MW). Reguleringshøydene i
Vivelimagasinet og Busetevatnet er foreslått øket. Hovedstyret var på befaring i Veig i september.

Svartisen—Saltfjellet
De tekniske planene er blitt detaljbearbeidet med
supplerende undersøkelser og befaringer.
Svartis-verkene har mange og lange tunneler med
små og middelsstore tverrsnitt. Det er derfor foretatt en
grundig analyse av hvorvidt fullprofilboring kan
komme til anvendelse ved driving av de forskjellige tunneler. Dette arbeidet, som er utført av Institutt for anleggsdrift ved NTH, har medført en rekke befaringer
med detaljert kartlegging av de geologiske forhold.
En slik analyse er nødvendig allerede på generalplanstadiet, idet valg av drivemetode i flere tilfelle kan påvirke planens utforming.
Arbeidsmiljøloven har medført at vi har måttet omarbeide samtlige terminplaner og kostnadsoverslag, særlig
på grunn av forbudet mot nattarbeide.
De teknisk/økonomiske planene vil foreligge tidlig i
1978.

Opprusting av vannkraftsystemet
I forbindelse med Vassdragsdirektoratets arbeide
med å kartlegge mulighetene for utbygging av små
kraftverk har vi laget en oversikt over hvilke ressurser
som finnes innenfor de kraftverksområder hvor Statskraftverkene eier mer enn 50 %.
I oversikten er behandlet utbyggingsmuligheter med
en samlet installasjon på ca. 580 MW (derav 7,5 MW
pumpeinstallasjon og ca. 400 MW ren effektinstallasjon) og en samlet produksjon på ca. 1500 GWh/år.

Vefsna
Det har vært arbeidet videre med de teknisk/økonomiske planene for utbygging av fallet mellom Krutvatnet og Røssvatnet og for fallet mellom Eiterådalen og
Vefsna. Dette arbeidet fortsetter i 1978, og generalplanen for Trofors kraftverk antas å bli lagt fram i midten
av 1978.

Simuleringsmodellutvalget
Utvalget består av representanter fra Samkjøringen,
NTH, EFI og NVE og har vært i arbeid siden høsten
1976. Vårt arbeide i utvalget har vært konsentrert omkring langtids tappefordeling, det vil si hvordan ønsket
total magasintapping fordeles optimalt på hvert enkelt
magasin. Særlig har vi arbeidet med å finne optimal
tappestrategi for magasiner med høy magasinprosent.
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Konsulenter ved ikke tekniske undersøkelser i 1977
Vassdrags- og havnelaboratoriet ved NTH (VHL),
Trondheim.
Det norske meteorologiske institutt, Klimaavdelingen, Oslo.
Utvalg for landbruksmeteorologisk forskning (ULMeF), Ås.
Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo.
Arkeologisk museum i Stavanger (AmS).
Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer ved Universitetet i Oslo.
Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk (DVF),
Trondheim.
Det Kongelige norsk videnskabers selskap, Museet
(DKNVS), Trondheim.
Tromsø Museum, Arkeologisk avdeling.
Nordland Fylkesmuseum, Bodø.
Dosent Bengt M. Rognerud, Norges Landbrukshøgskole, Ås.
Vassdragsdirektoratet NVE, Iskontoret.
Vassdragsdirektoratet NVE, Grunnvasskontoret.
Vassdragsdirektoratet NVE, Brekontoret.
Norges geologiske undersøkelse (NGU), Trondheim.
Jordregisterinstituttet, Ås.
Til ovennevnte undersøkelser ble det i 1977 brukt
rundt 5 mill. kroner.
6.62 Varmekraft
Det ble i løpet av året mer og mer klart at det ikke
ville være riktig å planlegge større varmekraftverk for
fyring bare med olje. Som et resultat av dette, ble det

startet utredninger av hvordan de byggestedene som
tidligere har vært, vurdert for oljefyrte kraftverk i Oslofjordområdet, ville egne seg for kullfyrte verk. Det ble
også igangsatt spesielle undersøkelser av eventuelle miljøvirkninger ved avrenning fra kull-lager og askedeponeringsplasser og av hvilke krav en måtte stille til lagerplasser og kontroll av slik avrenning. Det er regnet med
at det vil bli stilt strenge krav med hensyn til begrensning av luftutslipp fra kraftverket, og muligheten for å
benytte anlegg for utvasking av svovel fra røkgassene er
derfor blitt viet spesiell oppmerksomhet.
Det er antatt at varmekraft på noe sikt også kan bli
aktuell i den nordligste landsdelen. Tidspunktet da slik
kraft vil være nødvendig er bl.a. avhengig av om og i
hvilket omfang Alta-vassdraget vil bli tillatt utbygget.
Usikkerhetene omkring dette, foranlediget start av undersøkelser vedrørende et kullfyrt kraftverk i Finnmark.
Det er forutsatt at kraftverket blir lokalisert i Varangerfjord-området og foreløbig er 3-4 mulige byggesteder
utpekt. Det er startet innledende undersøkelser og målinger av meteorologiske forhold og vurderinger av kjølevannsresipient.
Det foregår ingen konkret planlegging av kjernekraft.
Virksomheten her har vært begrenset til generell oppfølging av utviklingen på området og til å bistå det regjeringsoppnevnte Kjernekraftutvalget med grunnlagsmateriale.
Undersøkelser av tekniske og økonomiske forutsetninger for å utnytte større varmekraftverk også for varmeleveranser har pågått under året. Vurderingene er
spesielt knyttet til de muligheter som kan foreligge i forbindelse med utbyggingen av Søndre Nordstrand i

Denne kjempe -hjullasteren veier 70 tonn og den kan ta 10 kubikkmeter på skuffa.
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Oslo. Det er forutsatt innledet et samarbeid med Oslo
Lysverker og andre interessenter for i første omgang å
kartlegge potensielle varmeavtakere innenfor et større
område.

6.63 Overføringsanlegg
Vi har under utredning planlegging eller anleggsforberedelse ca. 150 km 132 kV-, ca. 300 km 275 kV- og ca.
850 km 380 kV-kraftledninger. Beregnet anleggsstart
1978 og suksessiv fullføring i løpet av 1983. Hertil har vi
under forberedelse og fullføring innen samme tidsrom
en del større utvidelser og nye koblings- og transformatorstasjoner hvorav de viktigste er Frogner, Ringerike,
Follum, Tveiten, Sylling, Rød, Namsos, Kvandal, Ofoten og Balsfjord. I tillegg nevnes kabelprosjektet over
Oslo-fjorden i samband med Tveiten—Hasle—Sverigeoverføringen.
For fullføring på noe sikt har vi under utredning og
planlegging overføringsanlegg i Svartisområdet med
samband til Rana og videreføring sydover, kraftledninger mellom Aura og Giskemo, i Jotunheimen og i Bergensområdet. Videre pågår utredningsarbeid for kraftledninger i samband med eventuelle varmekraftverk.
Endelig trasavklaring på svensk side for forbindelsen Ritsem—Skjomen forelå i desember 1977. Dette innebærer at vi på norsk side skal bygge 11 km 380
kV-Iedning som opprinnelig planlagt.
6.64 Forsknings- og utviklingsoppdrag
Generator til Lang-Sima er prøvet i fabrikken for å
kontrollere rotorkjølesystemet som er utviklet etter en

tidligere utviklingskontrakt. Prøveresultatet svarte fullt
ut til forventningene. To nye utviklingskontrakter er
inngått og omfatter utvikling av sterkere støtteisolatorer
med færre elementer for 300 kV og 420 kV og kontakter
for kapslede anlegg.
I samarbeid med SINTEF pågår utvikling av et omfattende EDB-program for beregning og dimensjonering av kraftledningsmaster. Med NGI drives et samarbeidsprosjekt for måling av belastning av mastekonstruksjoner på grunn av sigende snø. Videre er det i
samarbeid med andre virksomheter drevet undersøkelser på en rekke felter. Blant de viktigste nevnes sikring
mot kabelbrann, termisk dimensjonering av elektriske
anlegg, vern av kraftnett ved hjelp av datamaskiner og
fiberoptisk transmisjon.
Oppdrag og samarbeidsprosjekter hos EFI har omfattet de fleste av EFI's arbeidsfelter. De viktigste prosjektene var modell og fullskalaprøving med kortslutning i SF, anlegg som ledd i personsikringen, måling av
koplingsoverspenninger på kraftledninger, utvikling av
programmer for beregning av egenfrekvenser i kraftnettet, lyn- og koplingsoverspenninger, risiko for isolasjonsoverslag og statisk og dynamisk prøving av lineskjøter. EFI's høyspenningslaboratorium har vært engasjert til prøving med henblikk på optimalisering av
ledningsisolasjon og oppgradering av 275 kV ledninger
til 380 kV ledninger.
Kybernetisk Institutt har som oppdrag utført målinger og analysert reguleringssystemet for fasekompensator i Sylling. Til registrering av overspenninger er det
anskaffet automatisk registreringsutstyr som nå er plassert i Røykås transformatorstasjon.

Vegtraseen Austdalen Osa i Eidljordanleggene.
-
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NVE's FJERNLEDNINGER
Km ledning i drift pr. 31. desember 1977
275 kV
Område
380 kV
1 692
229'
Østlandet-Agder
318
Rogaland-Hordaland
1432
Sogn-Sunnmøre
478
Nordmøre-Trøndelag
180
Helgeland
Ofoten-Lyngen
Lyngen-Porsanger
2 811
229
Sum
1 Hvorav 90 km foreløpig drives med 275 kV.
2 Hvorav 55 km foreløpig drives med 132 kV.

220 kV
58
58

132 kV
593
490
141
630
317
2 171

NVE-KRAFTVERKER
Installert maskinytelse MW, pr. 31. desember 1977
18,0
Vik-verkene, NVE's 88 %
Målset
80,0
Refsdal
53,0
Hove
151,0
Sum
Aura-verkene:
290,0
Aura
20,0
Osbu
Tokke-verkene:
11,0
Svorka, NVE's 50%
430,0
Tokke
130,0
Trollheim
300,0
Vinje
15,0
Gråsjø
120,0
Songa
Grytten, NVE's
4,0
Haukeli
120,0
88 %
20,0
Byrte
586,0
Sum
40,0
Lio
Namsen-verkene NVE's 50 %
914,0
Sum
12,5
Tunnsjø
72,5
Tunnsjødal
14,0 Linvasselv
Hakavik kraftverk
12,5
Sira-Kvina, NVE's 40,3 %
Røyrvikfoss
7,5
105,0
260,0 Sum
Tonstad
40,0 Rana-verkene:
Åna-Sira
250,0
48,0 Nedre Røssåga
Tjørhom
160,0
Røssåga
Øvre
72,0
Solhom
3,4
420,0 Reinfossen
Sum
Røldal-Suldal, NVE's 4,8 %*
Langvatn
90,0
7,7 Rana
Suldal I
375,0
20,0
7,2 Bjerka
Suldal II
Røldal
898,4
7,7 Sum
120,0
1,9 Glomjjord kraftverk
Novle
Innset-verkene;
1,9
Kvanndal
80,0
26,4 Innset
Sum
Folgefonn-verkene:
130,0
Straumsmo
200,0
Skjomen
250,0
Mauranger
30,0
Båtsvann
35,0
Jukla
440,0
Sum
285,0
Sum
4482,6
Aurlandsverkene, NVE's 7 % 30,8 Total

Noreverkene:
Nore I
Nore II
Sum
Mår kraftverk
Mørkf.-Solbergfoss,NVE's

'NVE
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220,0
55,0
275,0
180,0
/337,0

disponerer større andel fram til 1.juli 1981.

STATSKRAFTVERKENES
OG DRIFTSUTGIFTER.
Inntekter og utgifter
Inntekter:
1. Kraftsalg inklusive overføringsavgifter egen kraft

Alle tall i hele tusen kroner

Utgifter:
1. Administrasjon
2. Drift og vedlikehold
3. Erstatninger —avgifter
4. Skatter
5. Andel reguleringer
6. Andel avdrag og renter for
lånekapital i kraftselskaper

982 750
51 393
13852

2 145

2 469

1062 727

1050 464

42 629

47 176

101771

118260

28 467
79 233

25 453
94 773

1485

1914

oppdrag

0

1270

29. Andre driftsutgifter

5 022

6 143

Sum kap. 985

23 218

28 108

3985 Vassdrags- og elektrisitetsvesenet
01. Avgift for damtilsyn
02. Avgift for naturverntilsyn

386 295

53. Salg og innbytte av skrap

929 357
+ 133370

1 311 522
+ 261 059

Mørkfoss-Solbergfoss
Tokke-verkene
Østlands-overføringene
Hakavik kraftverk
Sira-Kvina
Reldal-Suldal

31.12 1977
132264 020,16
37 685 183,47
25 064 441,87
1756 181,29
562 384 894,27
1625 977 054,36
266 076,35
17870 363,66
28 902 000,00
636 881 015,22

Vik-verkene

304 513 104,72

Aurlands-verkene
Aura-verkene
Namsen-verkene
Rana-verkene
Glomfjord kraftverk
Innset-verkene
Boris Gleb-Kirkenes-linjen
M/S «Elektron»
C/S «Skagerrak»
Tungtransportmidler
Anlegg under utførelse
Anleggsmaskiner etc. for overføringsanleggene

+ 1091

+

480

0

+

351

03. Leieinntekter Middelthunsgt. 29
+
04. Oppdragsinntekter Hydrologisk avdeling
+
+

vedkommende hovedstyrets utgifter

906
0
90
11

+ 888
+ 1060
+
+

110
1

+ 2 098

+ 2890

5 058

5 752

91
18

167
23

2 184
7 351

2 608
8 550

+ 7 768

+ 9 141

48 135

69 702

18445
2 041

18728
327

Sum kap. 3985

987 Tilsyn med elektriske anlegg
I. Lønninger
10. Kjøp av utstyr
I5. Vedlikehold
29. Andre driftsutgifter
Sum kap. 987

3987 Tilsyn med elektriske anlegg:
01. Gebyrer m.v.

42 664 227,81

Tyssovassdraget
Vestlands-verkene

66

298

292 037

Statens vassfall
Nore-Verkene
Mår kraftverk

Anleggssenter Bjerkvik
Sum

222

52. Refusjon fra konsesjonsavgiftsfondet

Eiendeler

Anleggssenter Lillesand
Anleggssenter Hokksund
Anleggssenter Melhus

715

15. Vedlikehold
22. Utgifter i samband med

354 436
714 135
211 092

BOKFØRT KAPITAL I STATSKRAFTVERKENE

Leirdøla kraftanlegg
Rana-verkene, 4. aggregat

19682

580

I. Lønninger

128216
446 271
191050

8. Avskrivninger
9. Renter

Eidfjord-anleggene
Oksla kraftverk

17394

10. Kjøp av utstyr

72 123

Sum driftsutgifter

Ulla-Førre-anleggene

985 Hovedstyret

64 470

7. Kjøp av kraft

Anlegg under utførelse:
Kjela kraftanlegg

Alle tall i hele tusen kroner
Regnskap
Regnskap
1977
1976

Kap. Post
996 790
56 469
7 322

4. Refusjon fra andre verk
for reguleringer
Sum inntekter

Sum

FRA NVE'S REGNSKAP

Regnskap 1976 Regnskap 1977

2. Overføringsavgifter andres kraft
3. Leieinntekter

Sum utgifter
Driftsresultat

HOVEDTALL

DRIFTSINNTEKTER

73 132232,00
I 037 620 850,84
75 009 340,87
789 683 883,74
8 988 409,87
1099 065 437,02
4 975 559,46
2 116263,05

991 Tilskudd til elektrisitetsforsyningen
70. Tilskudd

995 Forbyggings-senkings- ogflomskadearbeidet
30. Anleggsarbeider
31. Senking av Øyern
32. Sysselsettingstiltak

0

500

20 486

19555

÷ 64
379

0
+ 888

Sum kap. 995

41 431 356,09
6 433 657,85
2 478 198992,84

19357 934,32
9 052 242 481,13

3995 Forhyggings-senkings- ogflomskadearbeider

Distriktsbidrag fra private

Distriktsbidragfra kommuner
Salg av maskiner, skrap m.v.

0

÷ 70

315

+ 958

133370
1368 537

261 059
1671 034

+ 11494

+ 62 155

Sum kap. 3995
141262 832,10
674 646 273,10
939 068 973,03
76 787 730,33
174 561 926,49

+

2454 Statskraftverkene
I. Driftsresultat
30-49 Investeringer

4 834 516,68
42 921 972,21
356 587 498,44
29 308 524,53
38 218 745,93
2 478 198992,84

5454 Statskraftverkene
30. Salg av eiendommer
'Utgifter uten fortegn. Inntekter med

fortegn.

Måravgiftsfondet
Fondetsstørrelse1.januar1977
Inntekteri 1977
Kr.
Utgifteri 1977
»
Fondetsstørrelse31. desember1977
Nea-fondet:
Fondetstørrelsepr. 1.1.1977

Kr.

146954,15

»
Kr.

19041,36
165995,51

kr.

25443270,77

23469828
1354922,50 »
kr.

1589620,78
27032891,55

kr.
»
»
»
»
»
»
kr.
kr.
»
kr.

1345500,00
844000,00
3 700000,00
1900000,00
50000,00
4 394900,00
400000,00
12634400,00
27032891,55
12634400,00
14398491,55

kr.
»
»
»
Kr.

8 121491,55
1699000,00
1578000,00
3 000000,00
14398491,55

Kr.

73 524550,31

9 667981,90
3 623520,05
335000,00 Kr.
Kr.

13626501,95
87 151052,26

6904136
5000000

Inntekter i 1977:

Salgav krafttil Sverige
Renter

kr.
»

Utgifter i 1977:

Elektrisitetsdirektoratet
Meråkerkomm.E-verk
Nord-TrøndelagE-verk
RørosE-verk
Selbukomm.E-verk
Sør-TrøndelagE-verk
Tydalkomm.
Fondetsstørrelse+ inntekteri 1977
Utgifteri 1977
Fondetsstørrelsepr.31.12.1977
Fondets midler er anbrakt slik:

Inneståendei Statskassen
Kommuneobligasjoner
Kommuneforetaksobligasjoner
Kredittforeningsobligasjoner
KONSESJONSAVGIFISFONDET:
Fondetsstørrelse1.januar1977
Inntekter i 1977:

Betalteavgifter
Renteinntekter
Agio

Kr.
»
»

Utgifter i 1977:

Refusjonfor NVEsadministrasjon Kr.
»
Tilskottiflg.stortingsvedtak
Tilskottgittav IDs rådighetsbeløp »
Fondetsstørrelse31.desember1977

110000,00
25026 103,17
2 054 136,00 Kr. 27 190239,17
Kr. 59960813,09

Fondets midler er anbrakt slik:

Inneståendei Statskassen
Statsobligasjoner
Kredittforeningsobligasjoner
Kommuneforetaksobligasjoner
SASlånebevis

»
»
»
»
»

39499572,24
1284000,00
5 040000,00
350000,00
1453877,10

Lån til kommuner:

Aurlandkommune
Hemneskommune
Kvinnheradkommune
Narvikkommune
Ranakommune
Raumakommune
Sirdalkommune
Suldalkommune
Ullensvangkommune
Ulvikkommune

kr.
500000,00
»
160000,00
»
1240000,00
»
384000,00
»
900000,00
»
800000,00
»
589363,75
»
2 500000,00
2 110000,00
»
»
2 000000,00
icr. 58810813,09
Differansenkr. 1 150000,- er2. avdragpå Kvinnheradkommuneslån.Beløpet
ble innbetalt10.februar1977og feilaktigførtpå en beholdningskontoi stedetfor
en inntekstkonto.Omposteringblirforetatti mars1978.
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NVE har i 1977 utbetalt til følgende institusjoner/formål tilskott av Industridepartementets rådighetsbeløp :
Norsk Elektroteknisk Komite (NEK). Arbeid med internasjonale normer og standarder på det elektrotekniske området

kr.

520 000,—

Universitetet i Oslo —Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer. Arbeid for å ivareta naturvitenskapelige interesser
ved utbygging og regulering av vassdrag

kr.

290 000,—

kr.

90 000,—

kr.

15 000,—

Universitetet i Trondheim —Zoologisk avdeling. Tiltak for
å øke fiskeproduksjonen i regulerte vassdrag
Universitetet i Trondheim —NTH. Tilskott til arbeid med
utvikling av bølgekraftverk
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Norske Elektrisitetsverkers Forening (NEVF):
Administrasjon av fagprøver og installasjonsprøver m.v.
Revidering og modernisering av NEVF's normer for
tremastlinjer inntil 20 kV
Sertifiseringskomiteen (1976 bev.)
Sertifiseringskomiteen (1977 bev.)

kr.

85 000,—

kr.
kr.
kr.

25 000,—
9 636,—
10 000,—

Elforsyningens Kursråd.
Kabelkurs for høyspenningsmontører

kr.

10 000,—

Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund (NEKF)
Kurs for fagpersonell innen installasjonsvirksomheten

kr.

30 000,—

Selskapet for Lyskultur
Driftstilskott

kr.

75 000,—

Norges avdeling av Den internasjonale komite for store
dammer. Kontingent

kr.

6 000,—

Norges Landbruksvitenskapelige Forskningsråd (NLVF).
Klimaundersøkelser i Øvre Glomma og Rendalen

kr.

58 000,—

Rådet for Teknisk Terminologi (RTT). Ordbøker i kjeleanlegg, turbinanlegg og reaktoranlegg

kr.

52 500,—

Norges Landbrukshøgskole, Institutt for kulturteknikk.
Undersøkelse av grunnvasstandens innvirkning på planteproduksjonen

kr.

25 000,—

kr.

30 000,—

kr.

44 500,—

NVE:
Administrasjonsdirektoratet. Kurs i energi-journalistikk
Direktoratet for statskraftverkene. Undersøkelse av en
vassdragsregulerings innvirkning på vekstklima og avling
(1976 bev.)
Undersøkelse av en vassdragsregulerings innvirkning på
vekstklima og avling (1977 bev.)
Vassdragsdirektoratet
Spesialfilmer om landskapspleie og naturvern ved
kraftutbygging
Veiledning for bygging og prosjektering av små dammer
Film om bruddet på Roppadammen

kr.

45 000,—

kr.
kr.
kr.

68 500,—
100 000,—
85 000,—

Polyteknisk Forening. Tilskott i forbindelse med foreningens 125-års jubileum

kr.

25 000,—

Den Norske Komite for CIGRE. Tilskott til internasjonalt
studiemøte i Oslo om høyspenningskabler

kr.

20 000,—

Norsk Elektroteknisk Forening. Tilskott til driften av «Rådet for elektroteknisk utdanning»

kr.

35 000,—

Norges Byggforskningsinstitutt. Tilskott til utgivelse og
ajourføring av informasjonsblader om midlertidige elektriske installasjoner på byggeplasser o.l.

kr.

75 000,—

Selskapet for Industriell og Teknisk Forskning ved NTH
(SINTEF). Tilskott til forskningsprosjektet «Lavenergibygninger»

kr.

85 000,—

Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt (EFI). Tilskott
til forskningsprosjektet «Olje-el i den alminnelige energiforsyning»

kr.

140 000,—

Sum

kr.

2 054 136,—

NVE hari 1977utbetalttilskottifølgevedtaki Stortingettil følgende
institusjoner/formål:
Rådgivende utvalg for fjordundersøkelser. Undersøkelser
av endringer i de fysiske og biologiske forhold ved vassdragsreguleringer

kr.

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. Langsiktige undersøkelser av fiskestammer og av tiltak for å forhindre skader
ved vassdragsreguleringer

kr.

850 000,00

Vassdrags- og havnelaboratoriet ved NTH. Diverse forskningsprosjekter av betydning for planleggingen av kraftutbyggingen m.v.

kr.

1 850 000,00

kr.

3 050 000,00

NVE —Terskelprosjektet. Undersøkelse av de økologiske
endringer som finner sted i rennende vann ved reguleringer
og terskelbygging

kr.

796 000,00

Norsk Hydrologisk Komite —Norges deltagelse i Det internasjonale hydrologiske program (IHP). Undersøkelser
av vannressurser og vannbalanse i Norge

kr.

808 000,00

Glommen og Laagen Brukseierforening. Statens erstatninger i forbindelse med reguleringen av Aursunden

kr.

140 103,17

UtvikLandssammenslutning.
Reguleringsforeningenes
lings- og forskningsarbeid med hydrologiske modeller for
tilsigsprognoser m.v.

kr.

300 000,00

Samkjøringen av kraftverkene i Norge. Tilskott til prosjekt: Simuleringsmodeller for drifts- og utbyggingsplanlegging innen kraftforsyningen

kr.

300 000,00

Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt
nings- og utviklingsprosjekter

Gausdal Elektrisitetsverk.
Roppa-ulykken

Tilskott

1 382 000,00

(EFI). Forsk-

i forbindelse

med
kr. 10 000 000,00

Norsjø —Skienskanalen

kr.

1 550 000,00

Tilskott til planlegging av nødvendige tiltak for opprusting
av kraftverk og linjenett

kr.

4 000 000,00

Kr. 25 026 103,17

69

NVE'SREPRESENTASJON
I NASJONALEOGINTERNASJONALE
STYRER M.V. FOR
KRAFTVERK OG
SAMKJØRINGSORGANER
Fellesskapet Staten—
A/S Svorka Kraftselskap
Styret:
Fagsjef T. Voldhaug
Fagsjef K. Nilsen
Kraftverkene i Øvre Namsen
Styret:
Fagsjef T. Voldhaug
Fagsjef P. T. Smith
Linnvasselv Kraftlag
Styret:
Fagsjef T. Voldhaug
Mørkfoss—Solbergfossanlegget
Dnfisdireksjonen:
Kraftverksdirektør S. Aalefjær
Fagsjef T. Voldhaug
Røldal—Suldal Kraft A/S
Styret:
Kraftverksdirektør S. Aalefjær
Sira—KvinaKraftselskap
Styret:
Kraftverksdirektør S. Aalefjær
Fagsjef K. Nilsen
Representantskapet:
Fagsjef T. Voldhaug
Fagsjef P. T. Smith
Sjefingeniør J. Sørensen
Kontorsjef T. Mengshoel
Vikfalli
Styret:
Kraftverksdirektør S. Aalefjær
Fagsjef T. Voldhaug
Overingeniør T. Haugli Nielsen
Samkjøringen av
kraftverkene i Norge
Styret:
Kraftverksdirektør S. Aalefjær
Overføringsrådet
Fagsjef K. Nilsen
Overingeniør A. Aurlien
Energiutvalget
Overingeniør 0. Gunnes
Styringskomite for
simuleringsmodeller
Overingeniør J. Ingvaldsen
Overingeniør E. Tøndevold
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ANDRE STYRER, RÅD,
KOMITEER, UTVALG
M.V.
Norges Elektriske
Materiellkontroll
Styret:
Kontorsjef G. Ibenholt
Representantskapet:
Overingeniør Jørgen Flood
Rådgivende komite:
Overingeniør L. B. Grøn
Ankenemnda:
Overingeniør H. Hindrum
Prøvenemnda:
Fagsjef A. Johansen
Elektrisitetsforsyningens
forskningsinstitutt (EFI)
Styret:
Fagsjef 0. Hauge
Rådet:
Direktør G. Vatten
Luftledningskomiteen:
Fagsjef R. R. Johnsen
Overingeniør I. Steine
Norske Elektrisitetsverkers
Forening
Styret:
Fagsjef T. Voldhaug
NVE er for øvrig representert
i en rekke tekniske utvalg
innen NEVF
Norsk Elektroteknisk Komité
(NEK)
Rådet:
Direktør G. Vatten
Fagsjef A. Johansen
Fagsjef T. Voldhaug
Styret:
Overingeniør E. Røed
NVE er for øvrig representert
i en rekke tekniske utvalg
innen NEK
Norsk Atomforum
Varmekraftsjef

I. S. Haga

Utvalg for vurdering av
sikkerhetsforholdene ved
kjernekraftverk
Varmekraftsjef I. S. Haga
Styret for Statens Atomtilsyn
Sakkyndig medlem :
Overingeniør E. Diesen
Komité for Elkraftteknikk (NTNF)
Fagsjef 0. Hauge

Den permanente
forskriftskomite
Fagsjef A. Johansen
Overingeniør J. Flood
Overingeniør H. J. Johansen
Overingeniør I. Steine
Overingeniør F. Løvmo
Sertifiseringskomitéen
Overingeniør I. Steine
Sertifiseringsutvalget for
skipselektrikersertifikat
Overingeniør F. Løvmo
Rådet for teknisk terminologi
(RTF)
Rådet:
Fagsjef Å. Hjelm-Hansen
NVE er for øvrig
representert i en
rekke tekniske utvalg
innen RTT
Rådet for Vassdrags- og
havnelaboratoriet
Fagsjef P. T. Smith
Det Norske Veritas,
Materialteknisk Råd
Overingeniør T. Asvall
Norges Byggstandardiseringsråd
Overingeniør K. Y. Nilsen
Rådet for elektronikklaboratoriet ved NTH
Overingeniør T. Eriksen
Beskyttelsestiltak mot sterkstrømsforstyrrelser på svakstrømsanlegg
Fagsjef A. Johansen
Overingeniør K. Hage
Sikkerhetsforskrifter m.v. for
undersøkelse og boring etter olje
på kontinentalksokkelen
Interdepartementalt utvalg:
Overingeniør T. Kjær
Overingeniør F. Løvmo
Kontaktmann for
koordinering av besiktigelser:
Overingeniør T. Kjær
Bruk av elektrisk utstyr
1sykehus
Overingenier L. B. Grøn
Ettergransking av større
sjøulykker
Sakkyndig råd til å bistå
Sjøfartsdirektoratet:
Overingeniør F. Løvmo

Norges geografiske kommisjon
Direktør H. Sperstad
Økonomiske kartarbeider
(Kartrådet)
Overingeniør A. Borchgrevink
Norsk oseanografisk komite
Førstehydrolog R. Pytte Asvall
Reguleringsforeningens
landssammenslutning
Styret:
Overingeniør T. Hoff
Det meteorologiske råd
FagsjefJ. Otnes
Rådet for den kraftverkshydrologiske tjeneste
Fagsjef J. Otnes
Overingeniør A. Teigset
Utvalget for tilsigsprognoser
FagsjefJ. Otnes
Overingeniør A.Teigset
Kontaktgruppe til koordinering
av vassdragsundertsøkelser
Fagsjef Å. Hjelm-Hansen
Virkninger av økt
vintervassføring i fjorder
Førstehydrolog R. Pytte Asvall
Klimaendringer i forbindelse
med vassdragsregulering
Fagsjef J. Otnes
Forurensingsvirkningene ved
vassdragsreguleringer
Førstehydrolog R. Pytte Asvall
Forskrifter for dambygging
Fagsjef Å. Hjelm-Hansen
Fagsjef J. Otnes
Overingeniør T. Hoff
Statens teknologiske institutt
Yrkesutvalget ved den
elektrotekniske avdeling:
Fagsjef A. Johansen
Samordning av utdanningen
i elektrofagene
Overingeniør I. Steine
Installasjonsprøve Gruppe L
Klagenemnd:
Overingeniør E. Ødegård
Statens dataforum
Kontorsjef A. Vatnehol

UTVALG, STYRER,RÅD, KOMIT£ERM.V. PR. 31.DESEMBER1977
Finansiering av kraftverk,
kraftverksutbygging m.v.
(Kraftfinansieringsutvalget)
Direktør G. Vatten
Garantifondet for lån i
Norges Kommunalbank
For å tiltre styret som medlem
ved behandlingen
av saker om
lån til elektrisitetsforsyningen:

Direktør G. Vatten
Nore kraftverks fond
Forvaltningskomiteen:

Kontorsjef T. Mengshoel

NVE's EDB-utvalg
Fagsjef F. Gran
Overingeniør E. Kindingstad
Overingeniør 0. Gjerde
Overingeniør A. Vatnehol
Overingeniør B. Wingård
Konsulent K. Nilsen
SAMARBEIDSUTVALGENE
Sentraladministrasjonen i NVE,
formann:
Personalsjef
Erik
Nybø
Hovedutvalget
for anleggene,
formann: Bygningssjef Per Tønder Smith
Anleggene

Glommens og Laagens
Brukseierforening
Generalforsamlingen:

Overingeniør A. Teigset
Øst-Telemarkens
Brukseierforening
Styret:

Overingeniør A. Teigset
Norges Standardiseringsforbund
Utvalg vedrørende
anbudsregler:

Overingeniør A. Hage
A/L Settefisk, Reinsvoll
Avdelingsingeniør 0. Johansen
A/S Settefiskanlegget Lundamo
Avdelingsingeniør 0. Johansen
Forsøksanlegget for fisk på
Sunndalsøra
Avdelingsingeniør 0. Johansen

NVE's INTERNE
UTVALG M. V.
«Fossekallen» —Bladstyret
Redaktør S. Skara
Overingeniør E. Tøndevold
Avdelingsingeniør F. W. Gusdal
Konsulent J. Døsvik
Maskinm.ass. R. Bråthen
Tunnelarbeider E. Moen
Fullmektig K. Dietrichs
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