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 Tokke-verkene. Dalen  i  Telemark

Auraverken, Sunndalsøra
Rana-verkene. Korgen
Glomfjord kraftverk, Glomfjord

lnnsetverkene, Narvik

Vestlandsverkene, Sauda

Østlandsverkene, Oslo

E ANLEGGSADMINISTRASJONER
Eidfjordanleggene, Eidfjordi

Hardanger
Ulla-Førre-anleggene, Sand i Ryfylke

Kobbelv-anlegget, Engan i Nord-
land

[I1 KRAFTLEDNINGSADMlNlSTFlA-
SJONER

Bjerkvik

Hokksund

Lillesand

Melhus

D FOHBYGNINGSAVDELINGENS
DISTRIKTSKONTOREH

Østlandskontor I, Oslo

Østlandskontor ll, Oslo

Nord-Norge-kontoret, Narvik i

Trøndelagskontoret, Trondheim

Vestlandskontoret, Føde.

C  NATUR- OG
LANDSKAPSAVDELINGEN.

DISTRIKTSKONTORER

Narvik

Trondheim

Sand  i  Ryfylke
Førde

O VASSDRAGSAVDELINGEM
VASSDRAGSTILSYNET,

DISTRIKTSKONTORER

Narvik

Trondheim

Voss

A  ELEKTRISITETSTILSYNET
.  distrikt: Oslo

. distrikt: Oslo

distrikt: Kristiansand

distrikt: Bergen

distrikt: Trondheim

. distrikt: Harstad
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Gjennomsnittsprisen på elektrisitet til husholdninger var i 1981 20,6 øre
pr. kWh, inkl. 2,2 øre elavgift og 3,3 øre moms. Økningen i 1982 er anslått
til 16%, dvs. en gjennomsnittspris på 23,8 øre/kWh inkl. 2,2 øre elavgift

og 3,9 øre moms.

Det har ikke vært mulig å gjennomføre en reduksjon av ledningstapene

som forutsatt i Energimeldingen, dels pga. for små investeringsmidler hos

eleverkene, dels pga. begrensede statsstønadsmidler. Planleggingen
med sikte på slik tapsreduksjon er imidlertid kommet godt igang.

I november offentliggjorde Olje- og energidepartementet retningslinjer
for fordeling av konsesjonskraft og for beregning av pris fra kraftverker
med konsesjon etter 1959. Det kan etter dette ventes økt interesse fra

utbyggingskommuner og fylkeskommuner for å ta ut konsesjonskraft.
Hovedstyret har ønsket at de varierende mengder tilfeldig kraft som

produseres i vårt vannkraftsystem, i større grad bør nyttiggjøres innen-

lands.  I  november gikk hovedstyret derfor ut med en anbefaling til kraft-

selskapene om å selge tilfeldig kraft til elektrokjeleiere til priser basert på
«samkjøringsprisen», og ikke som hittil basert på oljeekvivalente priser.

På grunn av store prisforskjeller har det skjedd en jevn overgang

gjennom året fra bruk av parafin og olje til bruk av elektrisitet for

oppvarming. Under kuldeperioden i desember bleden hittil høyeste

topplast i landet, 15.800 MW, notert. a .

Statskraftverkenes regnskap ble gjort opp med et overskudd på 21,8
mill. kr. før refusjon til andre kraftselskaper for andel  i  eksporten. Det var

budsjettert med et underskudd på 365,5 mill. Det bedrede resultat

skyldes det store tilsiget til statens kraftverker. A
Med samtykke av departementet er den såkalte «sperrekraftavtalen»

med Sverige sagt opp til utløp 1. juli 1984. Det er en forutsetning at' det

fastkraftpotensialet på ca.  2  TWh/år denne skapte grunnlag for, fortsatt

skal sikres gjennom utnytting av Statskraftverkenes egen og innkjøpt

tilfeldig kraft. - i

Statskraftavtak_erne innen alminnelig forsyning er orientert om at

statskraften pr. 1. juli 1984 vil bli omfordelt på grunnlag av avtakernes

energigrunnlag pr. 1. juli 1982. Statskraftavtakerne er blitt tilbudtformid-
ling av importkraft fra Sverige i medhold av avtalen om industri- og

energipolitisk samarbeid undertegnet av de to lands statsministre 26.

mars. Det har vært forberedende kontakt med danskene om mulighetene

for en forsterkning av Skagerrak-forbindelsen. ' ,
På basis av forventet tilgang på ny statskraft er det klart at økte

tildelinger først kan påregnes mot slutten av 1980-tallet. Statskraftverke-
nes anstrengte kraftbalanse ventes å bli ytterligerelforverret gjennom

tildeling av eierandeler i Statens nye kraftprosjekter til utbyggingsfylker og
gjennom kommunenes økte uttak av konsesjonskraft. Konsesjonskraflen
vil, etter departementets avklaring av prisgrunnlaget for slik kraft, bli klart

gunstigere enn statskraft. Prisen på statskraft til alminnelig forsyning var

ved årets slutt 8,56 øre/kWh, og er av Stortinget vedtatt økt med 30% til
11,13 øre fra 1. juli 1982, regnet som et gjennomsnitt over året med 6000

timers brukstid.

Hovedtyngen av Statskraftverkenes kraftutbyggingsvirksomhet er nå

konsentrert om Ulla-Førre. Landets hittil største aggregat på 310 MW ble

satt i drift i Kvilldal kraftverk i Ulla-Førre i desember. Eidfjord er på dei
nærmeste avsluttet. Kobbelv-anleggeti Nordland fikk reguleringstillatelse
10. juli og anleggsvirksomheten startet om høsten. Statskraftverkene
satte rekord når det gjelder idriftsettelse av ledninger idet ca. 435 We

Iedningskilometer ble ferdigstilt og tilknyttet samkjøringsnettet. De lednin-

ger som ble bygget i løpet av året utgjorde i alt 234 km;
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OHGANISASJON
06 AIJMINISTHASJON

NVE Iedes  av  et hovedstyre som består av generaldirektøren og fem

andre medlemmer. To representanter fra de ansattes organisasjoner

deltar  i  hovedstyrets møter med fulle rettigheter - unntatt når det

behandles saker av energipolitisk art.

Generaldirektøren tilsettes av Kongen for seks är, de fem styremed-

lemmer med personlig varamedlemmer velges av Stortinget for fire år og

personalrepresentantene velges for to år.
Arbeidsoppgavene ved hovedkontoret er ellers fordelt på fire direktora-

ter som hvert ledes av en direktør. Tre av direktørene beskikkes av

Kongen, mens direktøren for Statskraftverkene tilsettes av Kongen for

seks år.
Direktoratene er videre inndelt  i  fagavdelinger, som igjen består av

kontorer. For en del av funksjonene er det etablert distriktsorganisasjo-

ner. Se for øvrig organisasjonsplanen på omslagets innside.

Sivilingeniør Sigmund Larsen er tilsatt som generaldirektør for en
seksårs periode fra 11. august 1981.

Hovedstyremdlemmer valgt for perioden 1. juli 1979 - 30. juni 1983:
Lærer Elsa Eriksen, Lenvik med bokhandler Ingvard Sverdrup, Kristi-

ansund N som varamedlem.
Mekaniker Erling Fossen, Høyanger med husmor Jenny Hårstad,

Selbu som varamedlem.
Forstkandidat Olaf Knudson, Sigdal med statssekretær Erling Norvik,

Bærum som varamedlem.

Tidligere stortingsrepresentant Thor Lund, Moland med ordfører Tollef
Beitrusten, Nord-Fron som varamedlem.

Kommunalråd Arne Næss, Bergen med bonde Sven Tjørhom, Sirdal
som varamedlem.

l 1981 var personalrepresentantene:

Overingeniør Trond Ljøgodt med overingeniør Harald Saupstad som
vararepresentant.

Konsulent Rolf Røsok med montasjeleder Odd E. Johansen som

vararepresentant.

Generaldirektøren Ieder den daglige virksomhet. Han fatter beslutnin-
ger etter eget omdømme i alle saker unntatt slike som behandles i

hovedstyremøte, jfr. instruksens § 7. Med spesielle unntak kan beslut-

ningsmyndighet overdras til direktørene. Delegering videre til avdelings-

sjefer skjer der det er formålstjenlig. Samordning av saker på direktoratni-

vå skjer i regelmessige direktørmøter.
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Sysselsatte
pr. 31. desember  1981

Tilsatte ved: Faste  Midi. Deltid Total

Hovedkontoret 582 44 32 658
Distriktskontorer 73 1 6 80
Drift av kraftverk og
overføringsanlegg 774 774
Anleggsadministrasjon 262 262
Forbyggingsanlegg 86 86
Kraft- og overføringsanl. 1379 1379

3239

VIRKEOMRÅDE
Arbeidsoppgavene for direktoratene er i hovedsak fordelt slik:

Administrasjonsdirektoratet er felles organ for administrative, juridiske

og økonomiske saker, herunder velferdsspørsmål, bedriftslegeordning,

EDB-tjeneste og informasjon.

Vassdragsdirektoratet er tillagt behandling av  ervervs- og regulerings-

konsesjoner og utøver kontroll og tilsyn med vassdrag og anlegg i disse.

Direktoratet står videre for hydrologíske undersøkelser og undersøkelser

av landets vannkraft, forbyggings- og senkingsarbeider samt landskaps-

pleie og naturvern knyttet til vassdragsanlegg og kraftledninger.

EIektrisitetsdirektoratet er ansvarlig for klarlegging, planlegging og

utvikling av landets elektrisitetsforsyning. Direktoratet er videre tillagt

arbeidet med konsesjoner på elektriske anlegg og ekspropirasjonstillat-

else for slike anlegg, samt konsesjoner på kraftleie. Det forestår også
forskriftsarbeid og tilsyn med elektriske anlegg.

Direktoratet for statskraftverkene har ansvaret for den forretningsmes-

sige del av NVE's virksomhet og forestår planlegging, utbygging og drift

av statens kraft- og overføringsanlegg.

NVE's viktigste distriktsoppgaver omfatter i hovedtrekk:

- Tilsyn med vassdragene med anlegg
Tilsyn med elektriske anlegg

Forebyggings- og senkingsarbeider
Hydrologiske undersøkelser

Egen anleggsvirksomhet

Drift av statens kraftverker og overføringsnett

AKTUELLE SPØRSMÅL
I slutten av året fikk hovedkontoret et velkomment tilskudd av lokaler idet

Ingeniør Thor Furuholmen A/S hadde ført opp en kontorbygning for eget

formål i umiddelbar nærhet av NVE's kontorbygning. Her fikk NVE leie 28

kontorrom som  i  høy grad vil bidra til å styrke de aktiviteter som
energimeldingen pålegger etaten.

Deler av Elektrisitetsdirektoratet (Tilsynskontoret, Skipstilsynskontoret

og Organisasjonskontoret) er flyttet inn i Furuholmenbygget. Den bedre-
de romsituasjonen i Middelthunsgt. 29 har gjort det mulig å flytte tilbake

Grunnvannskontoret i Hydrologisk avdeling. Grunnvannskontoret har

midlertidig hatt tilhold i Drammensvn. 230.

PERSONALFORVALTNING
Det er fortsatt meget begrenset tilgang på søkere utenfra til ledige

stillinger i etaten. Særlig markert er dette for ingeniør- og sivilingeniørstil-

linger. Situasjonen har forverret seg i 1981. Unge ingeniører og sivilinge-

niører som begynner i etaten, slutter ofte etter en «opplæringsperiode» på

2-3 år. Dette skyldes i alt vesentlig tilbud om bedre lønnsvilkår i privat og

kommunal virksomhet enn det statens lønnsregulativ gir adgang til.

Forholdet er gjentatte ganger tatt opp med de sentrale myndigheter.

Arbeidstakere som er blitt overflødige på grunn av nedbygging av

virksomheten ved Eidfjord-anleggene, og som har ønsket å fortsette i

etaten, har hittil stort sett kunnet tilbys arbeid ved andre av etatens

anlegg.

Ved overføringsanleggene har bemanningssituasjonen vært stabil i

1981. Det samme gjelder forbyggingsanleggene.

Det er fortsatt vanskelig å få besatt stillinger ved vedlikeholds- og
overväkingstjenesten innenfor driften av statens kraftverker med søkere

som har den nødvendige teoretiske bakgrunn. En må derfor ofte fravike
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krav om montørsertifikat eller fagarbeiderbevis. Dette medfører en

senking  av kompetansenivået for stillinger i driftsovervåkingen. En håper

at ordningen med inntak av laerlinger på lengre sikt vil bedre situasjonen.
Det er fortsatt lagt betydelig vekt på opplæring og utvikling av etatens

ansatte. Dette gjelder både ledelses- og arbeidsmiljøutvikling og mer

faglig betont opplæringsvirksomhet. Det er utarbeidet program for ledel-

Sesopplæring í etatens egen regi, som vil bli iverksatt vinteren 1982.

På bakgrunn av samarbeidet med Olje- og energidepartementet og
Oljedirektoratet om bedre planlegging og styring av kursvirksomheten,

ble det i 1981 gjennomført en behovsanalyse for visse kurstyper.

Et stort antall arbeidstakere har i løpet av året gjennomgått fagkurs, i

første rekke etterutdanningskurs og perfeksjoneringskurs ved NTH, STl

og i arbeidstakerorganisasjonenes regi. I tillegg har det vært holdt interne

kurs og konferanser.

Etter forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene er det oppret-

tet særavtale om medbestemmelse i henhold til hovedavtalen innenfor

statstjenesten. Særavtalen trådte i kraft 2. april 1981.

Etter bestemmelsene i gjeldende hovedtariffavtale, har det i 1981 vært

ført preliminære drøftinger om justering av de enkelte lønnsplaner i

staten. Disse ble sluttført mellom FAD og hovedorganisasjonene. Resul-
tatet er allerede iverksatt. De tilhørende normeringsforhandlinger blir

sluttført våren 1982, med virkningsdato 1.10.1981. Det er ellers ført

forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene om en rekke enkelt-

saker.

Bedriftshelsetjenesten er organisert på noe forskjellig måte avhengig
av de lokale forhold. På steder hvor etaten har et større antall arbeidsta-

kere er det opprettet avtaler om bedriftslegeordning. Ved Ulla-Førre-

anleggene er det opprettet heldagsstilling for lege, som har vært dekket

opp av 2 leger, hver i halvdagsstilling.

ØKONOMI
Til NVE's virksomhet utenom Statskraftverkene er  i  1981 medgått 87,4

mill. kroner. Derav utgjorde forbyggings-, senkings- og flomskadear-

beider 23,9 mill. kroner.

l alt 10 forskjellige tiltak/prosjekter ble ved stortingsbeslutning finansi-

ert fra Konsesjonsavgiftsfondet, mens Olje- og energidepartementets

rådighetsbeløp ble fordelt på 28 tiltak/prosjekter.

Nea-fondets midler er reservert for elektrisitetsforsyningen i Trønde-
lagsfylkene.

JURIDISKE SAKER
Etter at Høyesterett hadde hjemvist til ny behandling spørsmålet om

hvem som skal dekke merverdiavgiften og elavgiften ved frikraftleveran-

sene til eiendommer hvorfra fallretter tidligere er solgt, haroverskjønns-

retten vedkommende Eidfjordutbyggingen fastsatt at grunneierne skal

betale elavgiften og NVE merverdiavgiften. Denne avgjørelse er ikke Fonds administrert av NVE'

påanket- 1000 kroner:
l spørsmålet om gyldigheten av Stortingets vedtak om utbygging av KonSe_ Mér

Alta—vassdraget besluttet Høyesterett at anken over Alta herredsretts sjops— avgifls- Nea-

skjønn avhjemlet 5. desember 1980 skulle behandles av den samlede fiägglât' f°”d9‘ “det
H ' _øyesterett. Saken ble prosedert for-Høyesterett i november desember Beholdning m «rm 67.226 316 3022

1981, og dom i saken kunne antas ville foreligge i januar-februar 1982. innunder 23310 134 495
N ' ' '  _ Utbetall tilskottorges Naturvernforbund m.fl. sluttet seg til ankesaken som hjelpeinter 'v/Stoningsbeslutning 11.050 50 639

Vementef- ‘v/depanements-beslutning 3.497
I  søksmål mot NVE om fiskerett i Driva kom herredsretten til at Olaf Beholdning pp 3112111 75939 4oo 2,375

Gikling har fiskerett på begge elvesider utenfor hans eiendommer på
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Sunndalsøra og at Per Domaas er berettiget til del av sportsfisket fra

sjøen og opp til nordre punkt av Trøenes elvelinje. Dommen  i  Domaas-

saken er av NVE innanket for lagmannsrett.

Med forbehold om departementets godkjenning er inngått avtale
mellom Ullensvang kommune og NVE om kjøp av kommunens fallretter i

Vendo-vassdraget og avtale mellom NVE og A/S Tyssefaldene om
fortsatt bortleie av disse eiendommer for utnyttelse i kraftverkene i

Tyssedal inntil år 2006 på nærmere angitte vilkår.

INFORMASJON
NVE's 60 års jubileum ble markert med utgivelsen av brosjyren «Vann-
kraft i Norge». Den kom  i  et opplag på 40.000 eksemplarer, og fikk stor

spredning. Bl.a. ble alle landets barne- og ungdomsskoler tilbudt klasse-
sett. I løpet av kort tid var det ikke fler brosjyrer igjen, og det arbeides nå

med å få utgitt et nytt opplag.
I samarbeid med avdelingen for vasskraftundersøkelser utga Informa-

sjonskontoret brosjyren «Småkraftverk». Den gir en kortfattet og enkel

innsikt i bl.a. hva et småkraftverk er, hvordan det virker teknisk og hvor

mye det kan bidra med til landets Kraftproduksjon.

Ogsåi 1981 har kontakten med massemediene vært god. Det er sendt
ut en rekke pressemeldinger som i stor utstrekning er blitt benyttet. Det er

holdt to pressekonferanser  —  en  i  forbindelse med at rapporten «Korro-

sjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner» ble lagt fram og en der temaet

var fornuftig bruk av elektrisk kraft ved veksling mellom olje og elektrisitet.

I samarbeid med Elforsyningens Informasjonstjeneste har lnforma-
sjonskontoret arrangert to kurs for redaksjonelle medarbeidere I

pressen og NRK med omkring 20 deltakere på hvert kurs. Det første ble

holdt på Lillehammer med befaring i Gudbrandsdalen for å se på kraftverk
og hvordan et gjennomregulert vassdrag tar seg ut. Det andre ble holdt i

Loen med befaring gjennom noen av de områder som vil bli berørt ved en
Breheimenutbygging. Hensikten med kursene er å gi deltakerne basis-

kunnskaper om kraftutbyggings- og energispørsmål.

lnformasjonskontoret har i samarbeid med Vestfold Kraftselskap arran-
gert kurs i Tønsberg for lærere i Vestfold med ca. 30 deltakere. Hensikten

var å belyse situasjonen i norsk elforsyning i dag og framtidsutsiktene,
forklare saksgangen ved konsesjonsbehandlingen samt å redegjøre for
hvilke virkninger kraftutbyggingen kan ha for naturgrunnlag og klima og

på biologien i vassdrag samt fortelle om landskapsmessige tiltak.
NVE har 7 filmer til utlån, og det er stor interesse for disse - særlig blant

skolene. NVE har ved hovedkontoret hatt besøk av en rekke skoleklas-
ser, og både barneskolen, ungdomsskolen, videregående skole 09

distriktshøyskolen har vært representert. Det er blitt gitt orientering om
forskjellige emner og vist film.

Mår kraftverk, som har et fast informasjonsopplegg med Iysbildepr0-

gram, plakatutstilling og omvisning, hadde ca. 7.500 besøkende. Det er

en økning på ca. 2.500 fra foregående år. Hovedtyngden av de
besøkende kommer fra de nordiske land, og det har vært særlig danske

skoleklasser på tur i Norge som har lagt ruten om Mår. Det har også væff
besøk fra England, Frankrike, Tyskland, Nederland, Belgia og USA.

Ved Tokke kraftverk har en foreløpig bare en plakatutstilling I tilknytning
til omvisning i stasjonene. Der var besøkstallet i sommersesongen Ca-

2.000. Det var nesten like mange dansker som nordmenn som besøkte

kraftverket og ellers kom de besøkende fra Sverige, Holland, Tyskland,
Belgia, Frankrike, Storbritania, USA og Canada.

Ved Eidfjord-anleggene var besøkstallet ca. 10.000.
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'  VANNKRAFTUNDERSØKELSER

vnssnnnas-oa
ELEKTBISITETSFOIWALTNING

 
VASSDRAGSFORVALTNING

Vassdragskonsesjonssaker som i  1981 har vært sendt Olje- og energide-

partementet med Hovedstyrets uttalelse:

Midl.prod.
Søker Sak GWh pr. år Merknader

Foren. til Hallingdals- Overtav Lya til Nes kraftverk 37
vassdr. regulering Planendring

Mesna Kraftselskap Ny reg.konsesjon for Mesnavatn

L/L Sunnhordland kraftlag Utbygging av Bláfalli 1 47 Kgl. res. 11.9. 81

Nord-Trøndelag El. verk Erverv og reg. av Mossa 94 Kgl. res. 4.12.81

Vest-Agder El.verk Smeland kraftverk

Erv. og utbygging 123
A/S Rødøy-Lurøy kraftverk Reppa kraftverk 2. byggetrinn 16

Skiensfjordens komm. Ombygging av Arlifoss _ _
Kraftselskap kraftstasjon. Ekspropriasjon 27 Tllvekst de siste 5  ål'

Statskraftverkene Ytt. senking av Ringedalsvatn 40

6000 r MW _
Kraftlaget Opplandskraft Tolga kraftverk. Planendring 2 GWh -  Tilløp

Buskerud kraftverk Geithusfoss kraftverk Magasin,
Ervervskonsesjon 5000 U 1115131135101'

UTBYGD VANNKRAFT
Oversikten over utbygd vannkraft pr. 31. desember 1981 viser:

Installasjon: 21 004 MW - Magasin: 62 201 GWh - Midlere tilløp:
106 717 GWh pr. år - Midlere produksjonsevne: 94 661 GWh pr. år.

(Vannkraftverk mindre enn 1 MW er ikke tatt med.)

4000

3000

2000
Resultatene fra småkraftverkkartleggingen som ble avsluttet i 1980, er nå
Samlet og presentert i en landsoversikt og fordelt på de enkelte fylker.

Arbeidet med å registrere opprustningsmulighetene i eldre kraftverk er

meget omfattende og vanskelig, og krever inngående detaljkunnskap om

de enkelte kraftverk. En antar nå at opprustningspotensialet represente-

fer snaue 7 TWh. Av dette er ca. fjerdeparten av en slik karakter at det _
bare kreves elektrisk konsesjon. . 1977 197 1979 1999 199
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Nyttbar vannkraft

Exploitab/e hydro  power  reserves

Totalt økonomisk nyttbart vannkraftpotensial er
ved utgangen av 1981 anslått til 172 TWh.

Status pr 31. desember 1981 (alle tall angir
midlere årlig produksjonsevne):

Utbygd (developed) 94.7 TWh

Konsesjon gitt (under utbygging)
(Licence granted (under construction))

Øvre Otra 0,5 TWh
Ulla-Førre 2,1 TWh
Aurland 0,6 TWh
Orkla-Grana 1,2 TWh
Kobbelv 0,7 TWh
Alta 0,7 TWh

Andre 'l 3,7 TWh 9,5 TWh

Konsesjon søkt (Licence applied for)

Otta 3,3 TWh

Etna-Dokka 0,8 TWh
Tovdal 0,9 TWh
Breheimen 3,0 TWh
Gaular 1,2 TWh
Rauma 1,1 TWh

Svartisen 4,1 TWh
Andre” 2,3 TWh 16,7 TWh

Forhåndsmelding” gitt (Under planning)

Røldal-Suldal 0,5 TWh
Nausta 0,7 TWh
Sanddøla-Luru 0,8 TWh
Vefsna 1,4 TWh
Andre” 2,0 TWh 5,4 TWh

Rest, ikke vernet 21,9 TWh

(Remaining)

Vernet (Conservation adopted)

Til 1985 (To 1985) 12,3 TWh
Varig (Permanent) 11,5 TWh 23,8 TWh

Nyttbar vannkraft i alt 172.0 TWh

'l Prosjekter mindre enn 0,5 TWh/år
2’ Om planlegging, i henhold til vassdragsregule-
ringslovens § 4a.

Hydrologiske målestasjoner

Vannstand 1380
Vannføring 860
lstykkelse 20
lskartlegging og notater om islorholdene 75
vanntemperatur 250
Saltholdighet og temperatur i fjorder 80
Grunnvannstand 630
Telegrense 40
Grunnvannstemperatur 6
Snøens vanninnhold 100
Snødybdesonderinger på breer om våren 1200
Snødybdemåling på breer gjennom året 115
Siam  i  breelver 2

Det er utarbeidet og trykt ny katalog over nivellerte elver.

Arbeidet med kartleggingen av utbyggingsmulighetene i de midlertidig

vernede vassdragene pågår, i det alt vesentlige hos de aktuelle utbyg-
gingsinteressenter. Stortinget godkjente, i redusert omfang, NVE's for-
slag om lånefinansiering av planleggingsutgifter, og arbeidet vil i prinsip~

pet måtte være avsluttet i løpet av 1982.
Arbeidet med en samlet plan for gjenværende vannkraft, som ble

omtalt i Energimeldingen, er nå i gang. Den vannkrafttekniske delen av
prosjektet organseres og ledes av NVE som også har fått bevilget midler

på 1982-budsjettet til dette. Arbeidet med samlet plan antas fullført innen

utgangen av 1984.

TILSYN MED VASSDRAGSANLEGG
Forskrifter for dambygging trådte i kraft 1.1. 81. De er trykket og utgitt av

Vassdragsdirektoratet, og er generelt godt mottatt av alle interesserte

panen

Det har  i  1981 vært ført tilsyn med en rekke større dammer, tildels med

nye konstruktive detaljer. Tilsynet arbeider dessuten med å få styrket
dameierens egenkontroll med drift og vedlikehold av bestående dammer.
Et EDB-register for damdata er under utarbeidelse.

HYDROLOGISKE FORHOLD
Årsavløpet har ligget nær det normale i hele landet, med unntak av

sentrale, vestlige fjellstrøk i Sør-Norge og i Finnmark. Her er det registrert
årsavløp tildels betydelig over det normale. Østlige breer har på årsbasis
hatt et masse-underskudd, mens vestlige breer har «lagt på seg» i løpet

av året.
Med unntak av Østlandsområdet lå avløpet i januar og februar godt

over det normale i størstedelen av landet. Dette hadde sin årsak i nedbør
og en uvanlig mild værtype. Det ble meldt om flom og store isgangeri

mange vassdrag, særlig i Trøndelag og Nordland, men også i Sør-Norge.

Snømengder over det normale og tildels intens snøsmelting tidlig på
våren resulterte i avløpstall som lå  i  overkant av normalt. l kyststrøkene
på Sør- og Vestlandet var imidlertid avløpet lavt i denne perioden grunnet

avsmelting tidligere på vinteren og lite nedbør.

I sommermånedene pendlet avløpet rundt det normale for årstiden i
størstedelen av Iandet.

På Sørlandet og i Finnmark ga store nedbørmengder i høstmånedene
avløpstall over det dobbelte av normalt en rekke steder. På Møre, i

Trøndelag og i Nordland var avløpet spesielt lavt .på denne årstiden.

Året ebbet ut med en ekstraordinær kald desember, og månedsavløp

under det normale de fleste steder i landet.

Hydrologisk avdeling administrerer datainnsamling fra et landsomfatt-

ende nett av ulike typer hydrologiske målestasjoner. Antall stasjoner

ved utgangen av 1981 er angitt i tabellen til venstre. Dataene bear-

beides, kontrolleres og legges i stor grad inn på avdelingens EDB-arkiv.

En viktig del av avdelingens arbeid består i å foreta analyser og besvare

forespørsler med bakgrunn i dette dataarkivet. Det programbibliotekef

som er bygget opp rundt data-arkivet utvides stadig med nye programmer

for datapresentasjon og hydrologiske beregninger.

Interessen for sann tids datainnsamling med tanke på flomvarsling 09

prognosering av tilsig til kraftverk er stor. Denne formen for datainnsam-

ling blir også stadig mer anvendt ved målestasjoner som kontrolleref
konsesjonsbestemte minstevannføringer i delvis tørrlagte elveløp. Ved

utgangen av året hadde Hydrologisk avdeling i drift 9 stasjoner med
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automatisk dataoverføringsutstyr. Avdelingen deltar også i NTNF's pro-

sjekt for utvikling og utprøving av sensorer og overføringsutstyr, og har i
året 50m gikk vært engasjert i praktiske utprøvinger i samarbeid med

Statskraftverkene (Jostedalen) og Vassdragsreguiantenes forening

(Neel)-
Tre nye stasjoner for samtidig registrering av korttidsnedbør og avløp i

tettbygde strøk er etablert. Det urbanhydrologiske stasjonsnettet i Norge

Omfatter med dette 17 feltområder.
Bruk av grunnvannsdata i forbindelse med beregning av tilsig til

kraftverk er trappet vesentlig ned i 1981. Mye av den informasjonen

grunnvannsrørene ga, kan man i dag få ved hjelp av hydrologiske

modeller. Vassdragsreguleringens innvirkning på grunnvannsforholdene

langs regulerte elver er imidlertid et område hvor man registrerer en

økende interesse. Sent på året ble en ny undersøkelse igangsatt, denne

gang i Tovdalsvassdraget i Aust-Agder.

I samarbeid med Geografisk institutt ved Universitetet i Oslo og Norsk

Polarinstitutt har undersøkelsene under Bondhusbreen (Folgefonna)

fortsatt. Det er i 1981 montert måleutstyr for kontinuerlig registrering av

trykk, temperatur, bevegelse og elastisitet på fjellsålen 160 m under
breens overflate.

Statskraftverkene, NAVF, Norsk Polarinstitutt, Geofysisk institutt ved

Universitetet i Bergen og Hydrologisk avdeling gikk i 1981 sammen om

anskaffelse av et instrument for måling av bretykkelse - en breradar.
Instrumentet er prøvekjørt på Jostedalsbreen hvor man fant et midlere

dyp på 150 m langs de kjørte profiler og en maksimal dybde på 400 - 500

m. Instrumentet vil blant annet blir brukt til å bestemme dreneringsfelt-

grenser i bredekkede områder.

På snøsektoren er det igangsatt systematisering av tidligere observerte

snødata samtidig som det er arbeidet med videreutvikling av metoder for

bestemmelse av snøens vanninnhold. Satelitter er forsøkt tatt i bruk for å
følge utviklingen i snøsmeltingsforløpet om våren.

Utstyr for måling av istykkelse har vært under utvikling de siste årene. I
1981 ble instrumentet satt i produksjon og utplassering på ulike innsjøer

er startet.

Hydrologisk avdelings oppdragsvirksomhet resulterte i 1981 i 9 opp-
dragsrapporter. Dessuten er en rekke henvendelser besvart pr. brev. Av

igangværende større oppdragsprosjekter nevnes:

- tilsigsberegning i ca. 150 nedbørfelt for Samkjøringen

- prognosemodell for Ulla-Førre i samarbeid med EFI

—  vassdragsmodell for flomsimulering i  Jostedalen i samarbeid med
Statskraftverkene.

For følgende sjøer er det opploddet og tegnet dybdekart: Slidrefjorden,

Helin, Storsjøen i Hemsedalsvassdraget, Færisfjorden og Atnasjøen.

Det er i løpet av 1981 utført ca. 1000 direkte vassføringsmålinger.

FORBYGGING

I alt 264 forbyggings-, senkings- og flomskadeanlegg har vært i gang
kortere eller lengere tid over hele landet. De fleste arbeidene er utført i

egen regi med  i  alt gjennomsnittlig ca. 90 faste arbeidstakere. Det er brukt
ca. 24 mill. kroner av egne midler og ca. 9,5 mill. kroner av tilskuddsmidler
(vesentlig fra Landbruksdepartementet).

Etterspørselen etter sikringstiltak er fortsatt meget stor. Ved årsskiftet

hadde avdelingen 775 ubehandlede søknader. Bemanningen, som har

En snøstav som overfører data om snødybde via 15
Satellitt var vinteren 1980/81 installertpá Steinmannen
Då Nigardsbreen. Pá staven er det temperatur- og
fysmálere, og ved hjelp av disse kan snødybden
bestemmes med 20 centimeters nøyaktighet.

Under utbygging 5.5%

Forhándsmeld! 3,1 %

Rest 12,7%

Vernet til 1985 7,2%

 



Forbygging i  Helgådalen.

 

vært uendret i mange år, omfatter i alt ca. 50 funksjonærer fordelt på

hovedkontor og 2  distriktskontorer i Oslo samt distriktskontor i Førde i
Sunnfjord,  i  Trondheim og i Narvik. Tiltakene må betraktes som
grunnlagsinvesteringer for næringsvirksomhet, bebyggelse og kommuni-

kasjoner langs vassdragene. Utilstrekkelige bevilgninger medfører flere

års ventetid med problemer for statlige, kommunale og private interesser.
Avdelingen behandler også en mengde henvendelser om tiltak i

vassdrag, terskelbygging, opprydding, vegarbeider, naturskader m.v., gir

praktiske råd og bistår 'med utførelse.

l Nord-Norge har virksomheten vært stor i Tana, Alta, Karasjok,

Målselv og Saltdal. Distriktskontoret er kommet i gang med et verdifullt

senkings- og forbyggingstiltak i Salangselv i Bardu. Ca. 1500 dekar jord

blir innvunnet, det meste er nå nærmest verdiløst på grunn av oversvøm-

melser og for høy grunnvannstand. Kostnaden dekkes av Landbruksde-
partementet, kommunen og NVE.

I Trøndelag fortsetter sikringsarbeidene mot skred i Namdalen og i

.Helgådalen, Verdal. Som følge av utilstrekkelige bevilgninger må ar-
beidene fordeles over flere år, men de farligste partier blir prioritert. Store
jordbrukseiendommer og veger blir sikret. Statens naturskadefond dek-
ker 45% av utgiftene i Helgådalen.

Et stygt elvebrudd, som truet dyrket mark, bebyggelse og veger langs

Surna i Rindal, er blitt utbedret. Det er ellers utført større tiltak bl.a. i Vefsn
og i Orkdal. i

Utbedringsarbeidene etter flomskadene i Jostedal i Sogn i 1979 er i det
vesentlige ferdig. For å bedre sikkerheten mot katastrofeflommer er det
likevel behov for flomdemping i samband med eventuell Kraftutbygging i
Breheimen. ,

I  Fræna i Møre og Romsdal er det igangsatt senking av Hustadelv i ca.
4 km lengde for å tørrlegge ved 3300 dekar jord for dyrkingsformål.
Landbruksdepartementet og kommunen yter tilskudd til arbeidene. Det
blir bygget terskler av hensyn til fiskeoppgangen. De tekniske 09.

biologiske virkninger av senkingen blir fulgt opp av «Lakseterskelutval-

get», med representanter bl.a. fra Direktoratet for vilt- og ferskvannsfisk

og NVE.
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finer fiomskader i 1980 i  Ørsta har Vestlandskontoret utfort omfattende
arbeider i Nordre Vartdalselv for å sikre landbrukseiendommer og
fygkggveger mot utgraving. Flomskadearbeider ble for øvrig utført i

gandatselv for mer enn 390 år siden. Ellers har kontoret utført arbeider i

Laerdalselv ovenfor Borgundvatnet for å sikre bolig- og skoleområdet.
Arbeidene i Fiaerland, som beskytter sa. 3000 dekar dyrket mark,
gegylggelse og veger root oversvømntelse, nærmer seg tuliforeise.

i iávlnnherad, Etne og Ølen i Hordaland fortsetter senkängs- og

fm-gyggingsarbeider som vil styrke næringsgrannlaget for veidrevne
gårdsbruk. Forbyggingstiltak er kommet i gang flere steder i Agderfylke-

ne, et «nytt» arbeidsdlstrikt for Forbygningsavdelången.

i lledalseiv, Sør-Aurdal og i Vigga, Lunner, er påbegynt senkingsar-i

insider for å  ånnvinne og tørrlegge til sammen ca. 2300 dekar sem egner
seg utmerket til oppdyrking. Arbeidene, som er satt bort til lokale

entreprenører, bekostes delvis av Landbruksdepartementet.

l Østlandsomrádet er ellers storanlegget på Lesja  i  det vesentlige
ferdig. Det er bygget ca. 14.5 km flomverk langs Lågen, videre 8kanaler!
en lengde av ca. 14 km og 5 nye bruer over Lågen. Arbeidet har kostet 12

mill. kroner, fordelt på Landbruksdepartementet, kommunen og NVE, og

nærmere 10 000 dekar er blitt flomsíkret. Ved en høytidelighet 22. juni ble

en mlnneplate avduket av fylkesmann Treholt. Anlegget har vært

gjenstand for stor oppmerksomhet.
Solevollene ovenfor Gtta på 6 - 7 000 dekar er tidligere blitt tørrlagt ved

seeking av Lågen og omlegging av Selsbekken. l tillegg er det nå bygget
flornverk langs Lågen for å hindre oversvernrnelse under store flommer.
Set har ellers pågått betydelige tlomslkringsarbeider ble. i Rendalen og
lange Glomma ved Rena og í  Seter.

i samarbeid med Natur- og iandskapsavdelingen og kraftutbyggere er

planlagt og utført en rekke terskier i regulerte vassdrag. Grunneiere ved
Lærdaiselv har fått bistand i forbindelse med bygging av lakseterskler.

Qgprydding i vassdrag er blitt et nytt arbeidsfelt for Forbygningsavde-

lingen. i 1981 er et parti av Storelva i Ringerike blitt ryddet tor
ttøtningsienser m,v. dets for å bedre avløpsfornoidene, dels for å tette
srnåbâttrafikk rn.v. Det er planlagt en rekke slike tiltak, men bevilgningene

strekker ikke til.

NATUR OG LANDSKAP

Den tradisjonelle saksbehandlingen i Natur~ og landskapsavdelingen har
gått uten stor dramatikk. Det er stadig aktuelt å minne om at avdelingen
særlig tar seg av forhold som gjelder natur, landskap og arkitektur innen

hele etatens arbeidsfelt. At vi i praksis har det samme forhold til

Stalskraítverkene som til andre kraftutbyggere, er et annet poeng som
ikke synes å kunne gientas for ofte.

ltíieia kraftverk, som er det siste av Tokke-verkene, er nå på det

nærmeste fullført. Siden arbeidene tok til ved Tokkeanleggene i midten av

@950-érene, har det skjedd stor og gledelig utvikting når det gieloer
hensynet til natur og landskap. Tokkewerkene trerntrer som et overbevis-
ende eksernpei på det. Giennorn mange år har det vær! ønske om å bøte

tää en del uheldige landskapsrnessige forhold ved noen av de eldre
anleggsstedene. For ä få til et opplegg tor slik innsats, ble det arrangert
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I  Nidelva  nedenfor Rygene kraftverk ved Arendal
hadde en lagt merke til at kraftverket- når omløpstun-
nelen ble  tatt  i bruk - produserte vann som var
overmettet med nitrogen. En komite som bestod av
representanter fra Direktoratet for vilt og ferskvanns-
fisk, Forsøksstasjonen for laksefisk i Sunndalsøra,
Vassdragsregulantenes Forening og Vassdragsdirek-
toratet. laget et opplegg hvor en kunne registrere
omfanget og virkningene av gassovermetning, og i
juni ble forsøket gjennomført. På bildet ser vi en
gruppe som kontrollerte dødeligheten hos fisk som var
plassert i bur på strategiske punkter i elva.

‘\

..._  1

en befaring i 1981. Der deltok toppledelsen i Statskraftverkene og

representanter fra Natur- og Iandskapsavdelingen.

Anleggsveger er på mange måter et problem. Kraftutbyggerne ønsker

å bygge veg for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig byggeprosess,
men det er ofte en rekke andre interesser knyttet til disse vegene særlig

fra lokalsamfunnets og grunneiernes side. Det gir lett grobunn for
interessekonflikter når så vel teknisk-økonomiske forhold som utmarks-
næring, hyttebygging, frilufts- og ferdselsinteresser, eiendomsforhold,

kulturminner og landskapsmessige forhold berøres av vegspørsmål.

Problemene er ikke bare knyttet til bygging av nye veger, men også til

traséomlegginger, vegutbedringer og sogar fjerning av anleggsveger. I

henhold til konsesjonsvilkårene skal anleggsveger i prinsippet nå være

åpne for allmenn ferdsel, men med adgang for Olje- og energideparte-
mentet til å treffe annen bestemmelse. Slik beslutningsmyndighet er i en

rekke saker delegert til Vassdragsdirektoratet. Natur- og Iandskapsavde-

lingen er engasjert i praktiske vurderinger når det gjelder alle disse sidene

ved nye og gamle anleggsveger, ved siden av å være med i diskusjonen

når det gjelder den rekke av prinsipielle juridiske problemer som er knyttet

til vegspørsmål.
Publiserte rapporter fra Terskelprosjektet er nå kommet opp i 18.

I Hallingdal ble det bygget en terskel ved Hallsteinsfoss. Dermed skulle

omsider terskelbyggingen i dalen være avsluttet.

Kompendiet fra vilt-symposiet som ble arrangert i 1980 forelå ferdig i

1981.
Under vårt arbeid med kraftledningssaker støter vi i blant på argumen-

ter om at en ikke kan bruke tremaster på grunn av hakkespett. For å
kartlegge omfanget av slike skader, gjennomførte vi en enkel undersøk-

else ved hjelp av spørreskjemaer til samtlige elektrisitetsverk i landet. Det
kom da fram at fugler noen steder gjør mye større skader enn vi trodde. Vi
fikk klare svar på våre spørsmål. Etter det opprinnelige opplegget skulle

dermed saken være avsluttet fra vår side. Vi fant imidlertid at innkommet
materiale inneholdt så mange interessante opplysninger av mer allmenn

interesse, at vi utarbeidet en enkel rapport om undersøkelsen. Rapporten
forelå ferdig i 1981. Trolig fikk den en mere omfattende dekning i

massemediene enn noen annen publikasjon fra NVE hittil har fått!

18



‘\\ yr

«  / a- äfflåff

\

 ELEKTRISITETSFORVALTNING

ELEKTRISITETSFORSYNINGEN
Registrerte vann- og varmekraftstasjoner som hver for seg har en

produksjonsevne (maskininstallasjon) på 1 MW eller mer, hadde pr. 31.

desember en samlet maksimal stasjonsytelse på 21 279 MW, hvorav 275

MW var varmekraft. Av dette utgjør Statskraftverkene (NVE) 31,3%

kommunale og fylkeskommunale kraftstasjoner 51,3% og private og

industrikraftstasjoner 17,4%.

l løpet av året har utvidelser og nye installasjoner økt den samlede

maksimale stasjonsytelse med 1 726 MW, dvs. 8,8% Gjennomsnittlig

økning de siste 10 år har vært 4,3%.

 

PRODUKSJON OG FORBRUK
Nedbøren på de enkelte målesteder har vekslet mellom litt under og litt

over det normale, mens det nyttbare tilsiget til kraftproduksjonssystemet

på landsbasis var 104 prosent av normalt. Den totale elektrisitetsproduk-

sjonen var 92,8 TWh, mot 84,1 TWh året før. Til sammenligning kan

nevnes at produksjonsevnen for fastkraft i systemet ved årets utgang er

beregnet til ca. 87 TWh (inkludert importrettigheter på ca. 4 TWh).

Produksjonsoppgangen siste år var 10,3%, mens de siste 10 år har gitt
en gjennomsnittlig produksjonsvekst på ca. 3,9% pr. år.

Forbruket av fastkraft medregnet tapet i ledningsnettet gikk opp med

3,1 % til 84,4 TWh (ikke temperaturkorrigert). Gjennomsnittsøkningen de
siste 10 år har vært på ca. 3,7% pr. år.

l alminnelig forsyning økte nettoforbruket (dvs. målt hos forbrukerne)
med 4,9% til 48,3 TWh. Korrigert for temperaturforhold er forbruksøknin-

gen beregnet til 4,5"/o. Sammenlignet med den jevne forbruksveksten
som Energimeldingen (St.meld. nr. 54 (1979-80): Norges framtidige

energibruk og -produksjon) forutsetter mellom 1977 og 1985, var det

'femperaturkorrigerte bruttoforbruket over  2  TWh høyere enn forutsatt.

Den sterke stigningen  i  elektrisitetsforbruket skyldes i første rekke det
Skjeve prisforholdet mellom olje og elektrisitet til oppvarmingsformål som

9lØr det svært lønnsomt for forbrukerne å gå over fra olje til elektrisitet. De
variable kostnader ved lettoljefyring var i 1981 omtrent det dobbelte av
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Kraflledningsmast med nediset fravers.

Utvidelse av
produksjonssystemet i 1981.

Expansion  of  the  power
producition  system in 1981.

Kraflsfasjon og fylke

Power  station and county

MW

Blåfalli IV,  Hordaland 13
Brufoss, Oppland 2
Flatenfoss, Aust-Agder 5
Haugsdal/Matre, Hordaland

(overføring) _
Heggmoen, Nordland (utvidelse) 4
Heieren, Buskerud 1
Holen, Aust-Agder 213
Kvinen, Vest  Agder 30

Middyr, Hordaland `1`
Orkla,  Sør Trøndelag

(varmekraft) 21
Osa, Hedmark go
Sima, Hordaland 620
Stakkavatn (Grytetjern)

Rogaland (overføring) _
Steinsland, Hordaland 147
Tafjord V, Møre og Romsdal :30
Tofte, Buskerud (varmekraft) '  42;
Tøsse, Hordaland 2
Ulla-Førre, Rogaland

(Hylen 80 MW (2. aggr.)
Kvilldal 300 MW (1. aggr.) 330

Vadsø, Finnmark (varmekraft) 2
Vittingfoss, Buskerud 5

Øye smelteverk, Vest-Agder  L  14
(varmekraft)

Økning i produksjonsevne
p.g.a. utvidelser
og nye installasjoner 1726

Maksimal
stasjons-

ytelse
Fastkraft-

bidrag
Max plant Firm power
capacity contribution

GWh/år

37
8

27

25
2
3

300
21 7

5

80
200

1455

40
31 8
80

200

595

14
60

3678 l

I

I'

v
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energileddet i strømtariffene. Salget av fyringsparafin gikk ned med 25% i

1981, salget av lette fyringsoljer gikk ned vel 9%. Denne nedgangen for
lette fyringsprodukter fra 1980 til  1981  svarer til en ekvivalent mengde
elektrisitet i underkant av 2 TWh.

Kraftintensiv industri reduserte sitt forbruk med  1,7%  fra 1980til 27,4
TWh. Forbruksnedgangen har vært særlig merkbar for produktgruppen

jern, stål og ferrolegeringer, mens det for kjemiske råvarer kan vises til en

oppgang i forbruket.

Det har vært et år med store forbrukstopper. Maksimalbelastningen

referert kraftstasjon er anslått til  15  800 MW (desember). Kraftutvekslin-
gen med Sverige og Danmark ga en nettoeksport på 5,3 TWh. De siste  5
år har vi gjennomsnittlig hatt en nettoeksport på ca. 2,5 TWh. Omsetnin-

gen av tilfeldig kraft til elektrokjeler var 2,5 TWh i  1981  mot 1,4 TWh i
middel de siste  5  år.

Produksjon og forbruk av elektrisk kraft  1976 -  81.
Production and consumption of electrical energy 1976-81.

'1976  1977 1978 1979 19301981”

Nettoforbruk:
Husholdninger og jordbruk 19784  21293 21916  23452 23625 24930
Bergverk og industri
(ekskl. kraftintensiv) 10248 10038 10240 10967 11168 11500
Tjenesteyting m.v. 8289 9221 9818 10806 11207 11830

Sum alminnelig forsyning 38321 40552 41974 45225 46000 48260
Kraftintensiv industri 26517  24673  261 12  28825 27875 27390

Sum netto fastkraftforbruk 64836 65225 68086 74050 73875 75650

Bruttoforbruk (inkl. antatt tap i
overførings- og fordelingsnettety

Alminnelig forsyning2 44838 47048 48876 52365  52917  55500
Kraftintensiv industri 2’ 27313  25413  26895 29690 2871 1 28210

Sum 721 51  72461 75771 82055 81 628  83710
øvrige tap i nettet 2* 3’ 668 172 398 516 279 720

Sum brutto fastkraft 72819 72633 76169 82571 81907 84430
Tilfeldig kraft til elektrokjeler
og pumpekraft (netto) 2677  822  1423 1901 1728 3120

Sum brutto totalforbruk 75496 73515 77592 84472 83635 87550
Eksport -  import 6637 -1083 3405 4651  464  5220

Produksjon av elektrisk kraft 82133 72432 80997 89123 84099 92770

1) Foreløpige tall anslått av NVE 2) Beregnet av NVE 3) Øvrige tap i nettet er tap i forbindelse
med tilfeldig kraft og eksport, regnet lik 7% av netto forbruk tilfeldig kraft og eksport målt ved grensen.

Kilde: NOS  -  Elektrisitetsstatistikken.
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ELEKTRISITETSFORSYNINGENS ORGANISASJON

NVE - Elektrisitetsdirektoratet har medvirket ved dannelse av lokale

organisasjonskomitéer i  distriktene, og i samarbeid med disse har

direktoratet vurdert behov og muligheter for organisasjonsendringer

innen fordelings- og engrossektoren.

Arbeidet har foregått innenfor områder med både grissgrendte og mer

tettbygde strøk og innenfor områder hvor det av andre årsaker er antatt at

én felles elverksenhet hadde vært den naturlige organisasjonsform.

Koordinert nettplanlegging for flere eksisterende forsyningsområder og

tildeling av statstilskudd til elforsyningen har vært to av flere virkemidler
som er benyttet til dette arbeidet.

Etter foreliggende oppgaver har 20 lokale komitéer vært engasjert i

organisasjonsarbeidet rundt om  i  Iandet i  1981. Direktoratet deltok med
konsultativ eller sekretærbistand i 12 av disse.

I løpet av året er 7 elektrisitetsverk innen fordelingssektoren sluttet
sammen eller gått inn i andre elektrisitetsverksenheter slik at det pr. 31.

desember var 278 elverksenheter med ansvar for detaljforsyning. I året
ble det dessuten vedtatt at 2 elektrisitetsverk i løpet av 1982 skulle gå
sammen til en større enhet. Ved utgangen av året var det i alt 466 enheter

innen elforsyningen hvorav:

278 elektrisitetsverk.

67 engrosverk og kraftselskaper.

87 industriverk dvs. større industritiltak og kraftintensiv industri som

delvis dekker sitt behov ved egenprodusert kraft.

34 små gårds- og grendeverk.

Organisasjonsendringer innen fordelingssektoren i 1981

Gruppe 1: Sammenslutninger som er formelt gjennomført i 1981
Gruppe 2: Sammenslutninger som er besluttet og skal gjennomføres i 1982

Antall elverk pr. 31.12.80  :  285
Antall elverk pr. 31.12.81 : 285 - 7 = 278

Navn å Navn på Dato for
Fwke Gruppe nytt eleerk tidl. elverk sammenslutning

Hordaland 1 lndre Hardanger Kraftlag Ullensvang Kraftlag 1.1.81
L/L Holmedal Kraftlag 1.1.B1

Sogn og 1 Ytre Fjordane Kraftlag Ytre Fjordane Kraftlag  *
Fjordane L/L Lavik Kraftlag 1.1 82

2 Vadheim Komm. Lysverk Vadheim komm. Lysverk

Møre og 1 A/S lstad Kraftselskap A/S lstad Kraftselskap 1.1.81
Romsdal Aukra Kraftlag

Eide Kraftlag
Gjemnes Komm. Kraftverk
Molde Komm. Elverk
Romsdalshalvøya Kraftlag A/L

1 Strand Komm. Elverk Stranda Komm. Elverk 1.1.81

Geiranger Kraftlag
Finnmark 1 Nord-Troms Kraftlag Nord-Troms Kraftlag 1.7.81

Kautokeino Kraftlag A/L >
Telemark 1 Vest-Telemark Kraftlag Vest-Telemark Kraftlag 1.1.81

Kilen Kraftlag
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Noen engrospriser pr. 1.1.1982‘)

Some whole sale prices pr.
1. 1. 1982

Pris i øre/kWh
v/5000 v/6000
bruks- bruks-
timerg) timers)

at 5000 at 6000
hours hours

Verk (Utility) utilizatlon utilization

Akershus Engergiverk 11.44 10 88
Bergenshalvøens KommKrs 8.60 8.07
Buskerud Kraftverker 13.20 12.67
Finnmark Kraftforsyning 9.60 9.20
Hedmark Energiverk 15.60 15.10
Lyse Kraftverk 8.74 8.23
Oppland Fylkes Elverk 13.20 12.67
Sunnhordland Kraftlag 8.90 8.42
Sør-Trøndelag Kraftselskap 13.75 13.00
Tafjord Kraftselskap 10 90 10.28
Vestfold Kraftselskap 8.15 7.58
Østfold Kraftforsyning 10.97 10.47
Statskraftverkene 4) 8.66 8.56

1) Spenningsnivaene kan være ulike slik at pri-
sene ikke er helt sammenlignbare.

2) 3000 brukstimer vinter, 2000 brukstimer
sommer

3) 4000  brukstimer vinter, 2000 brukstimer

sommer
4) For salg til engrosverk.

For sale to whole sale utilities.

Statsstønad

l alt ble det i 1981 bevilget 123 mill kroner i

statsstønad til fremme av elektrisitetsforsyningen:
Beløpet ble fordelt slik:

Opprusting av fordelingsnettet 67,1 mill kroner
Overtøringsanlegg 42,0 mill kroner
Planleggingsstøtte 3,0 mill kroner
Bygging av produksjonsanlegg 5,5 mill kroner

Strømløse steder 3.6 mill kroner
Reservemateriell 1.0 mill kroner
Driltsstonad 0.8 mill kroner

123,0 mill kroner

PRISER OG TARIFFER
Gjennomsnittsprisen på elektrisitet til husholdninger og jordbruk var i

1981 20,6 øre/kWh inkl. elavgift og merverdiavgift, dvs. en økning på ca
18%  i  forhold til 1980.

Den generelle prisstoppen som gjaldt fra 3. august  og ut året, har ikke

hatt vesentlig betydning for' elprisene, da de aller fleste elverk endrer sine

priser ved årsskiftet.
Elavgiften har vært 2,2 øre/kWh og den blir uforandret i 1982.

Beregningsgrunnlaget for merverdiavgift på elkraft er øket fra 16,5 øre/

kWh i 1981 til 19,5 øre/kWh fra 1.1. 1982. Merverdiavgiften vil således
utgjøre 3,9 øre/kWh i 1982, mens den i 1981 utgjorde 3,3 øre/kWh.

Fylkene Nordland, Troms og Finnmark er fortsatt fritatt for merverdiavgift
på elektrisitet til husholdninger.

Elektrisitetsdirektoratets anslag viser at landsgjennomsnittet for 1982

vil bli ca. 23,8 øre/kWh (inkl. elavg. og mva.). Det vil si en økning på ca.

16% i forhold til 1981.
De fleste elverk har nå innført energitariffen H4 for sine husholdnings-

abonnenter. Dette er bl.a. i tråd med Energimeldingens anbefalinger. For
svært mange elverks vedkommende vil H4-tariffens energiledd ligge

mellom 16 og 18 øre/kWh i 1982.

INVESTERINGER

Investeringene i elektrisitetsforsyningen  i  1981 er anslått til ca. 7,2

milliarder kroner, og utgjør ca. 9% av de samlede brutto realinvesteringer

i Iandet.

FINANSIERING
Finansiering av Kraftutbygging utenom Statskraftverkene har vært henvist

til det norske partialobligasjonsmarkedet. I 1981 ble det tatt opp partialob-

ligasjonslån for i alt 2 750 mill. kroner. Vilkårene er i prinsippet gjenstand

for forhandlinger mellom låntakerne og den bank eller finansinstitusjon

som skal legge ut lånet. I tillegg er det bevilget lån på i alt 153 mill. kroner
fra Norges Kommunalbank.

STATSSTØNAD
Stortinget bevilget 123 mill. kroner i statsstønad for 1981 til fremme av

elforsyningen. Fordelingen av midlene fremgår av tabellen.

Planleggingsstønad som er ført opp med 3,0 mill. kroner, blir brukt til å

undersøke muligheten for å bygge småkraftverk og utarbeide forprosjek-

ter for slike kraftverk. Videre blir den brukt til nettanlyser for å bringe på

det rene i hvilken utstrekning det vil være riktig å ruste opp elverkenes

fordelingsnett for å redusere ledningstap.

Det ble i 1981 utarbeidet nye regler for stønad til planlegging av

småkraftverk og kraftopprusting. Det er i alt innvilget kr. 4.969.500,- for

denne type utredningsarbeid, hvorav kr. 880.000,- i 1981. 30 småkraft-

verk har fått utbetalt til sammen kr. 2.981 .500,- til dette formål, hvorav kr.

1.382.300,- i  1981. Dette har resultert  i  at 5 anlegg med til sammen 64,4

GWh midlere årsproduksjon er bygget eller er under bygging. 6 prosjekter

med til sammen 206,5 GWh midlere årsproduksjon ventes gjennomført
innen relativt kort tid. 5 prosjekter med til sammen 89,6 GWh midlere

årsproduksjon er mer tvilsomme, og 14 prosjekter med antatt årsproduk-

sjon på til sammen 308 GWh er under planlegging og ikke ferdig vurdert.
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Nettanalysene, som det er stilt stønadsmidler til disposisjon for å få

gjennomført, omfatter fylkene Østfold og Hedmark samt deler av Opp-
land, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-
Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Analysene omfatter ikke

lavspenningsnettet.

Til nettanalyse er det ved utgangen av året disponert i alt vel 8 mill.

kroner. A
Til sammen for undersøkelser av småkraftverk og nettanalyse inkl. lønn

til engasjerte ingeniører m.v. er det ved utgangen av året disponert i alt

ca. 15,4 mill. kroner.

Analysen for de hittil ferdiganlyserte fordelingsnett viser at de angjelde-

ne elverk kan vinne inn til sammen ca. 235 GWh i sine høyspenningsnett

over en 20 års-periode (som analysen omfatter) ved å forsterke nettet

etter bedriftsøkonomiske kriterier, istedenfor ä holde nettet på det lavest

mulig kapasitetsnivå (teknisk minsteløsning).

Hvis en bygger ut nettet etter samfunnsøkonomske kriterier, vil en

spare inn i alt ca. 413 GWh i samme periode, altså ytterligere ca. 178

GWh. De bedriflsøkonomiske utbyggingene vil til sammen kreve investe-

ringer på 25,6 mill. kroner mer i analyseperioden enn de tekniske

minsteløsninger. De tap som således kan innvinnes vil ut fra disse

beregninger komme på ca. 11 øre pr. kWh. Tilsvarende vil de samfunns-

økonomiske utbyggingene koste ca. 52,7 mill. kroner mer enn de tekniske

minsteløsninger, og det tilsvarer ca. 12,8 øre pr. kWh i gjennomsnitt for

den energi som innvinnes.

De dyreste kilowattimer som innvinnes (marginale tap) er da satt til

langtidsgrensekostnad for tilført kraft.

PLANLEGGING AV HOVEDSYSTEMET
Arbeidet med innpassing av nye produksjonsanlegg går i hovdsak ut på å
foreta en teknisk/økonomisk vurdering av hele anlegget og deler av det

og ä gi anbefaling om når det bør settes i drift.
l 1981 er bl.a. følgende prosjekter vurdert: _

Etna/Dokka, Mosvik, Kobbelv, Steinsfoss, Breheimen, Hetland, Vest-
fossen, Kykkelsrud (utv.), Tovdalsvassdraget.

Av større utredningssaker vedrørende hovednettet kan nevnes:

- Nettforsterkningsbehov i Nordre Nordland og i Troms på lang sikt.

- Nettutformingen i Rana-området
- Nettutformingen  i  Salten

—  Vurdering av behovet for/nytten av økt overføringsevne mellom Sør-
Vestlandet og Oslofjordområdet.

Det har videre vært arbeidet med utformingen av hovedfordelingsnettet i

Hordaland, Buskerud, Nedre Telemark, Lyse-omrâdet og Hedmark.

Dessuten har det vært foretatt innledende analyser av en eventuell

forbindelse mellom Finland og Nord-Norge.
I Nordel-regi har arbeidet med å klarlegge overføringskapasiteten

mellom de nordiske land vært videreført. Behovet for tekniske installasjo-

ner med tanke på å bedre nettets stabilitetsegenskaper har vært

diskutert. Det er tatt initiativ til gjennomgåelse av Nordels nettdimensjo-

neringsregler. Dessuten er det under utredning om det vil være lønnsomt

med ytterligere utvekslingskapasitet mellom Danmark og Norge over

Skagerrak.
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Anslag for pris i øre/kWh ved
salg til husholdninger pr. 1.1.
1982, inkl. elavgift og merverdi-

avgift.

Estimated  price in  øre/kWh for
sale to househo/ds pr. 1.1. 1982,
electricity tax and v.a.t. included.

Østfold
Akershus

Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland ‘)
Troms ')
Finnmark 1)
Landsgjennomsnitt

25,1
24,2
22,4
30,0
25,2
24,8
23,0
20,4
22,8
21,7
23,4
23,9
23,1
26,4
24,6
26,2
21,6
22,5
20,7
23,8

1) De tre nordligste fylker er fritatt for merverdiav-
gift. Mellom elektrisitetsverkene innenfor fylkene
er det til dels større prisforskjeller enn mellom
fylkene.
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KONSESJONER OG EKSPROPRIASJONER
Det er gitt konsesjoner for en samlet generatorytelse på ca. 1332 MVA

mot 131 MVA i 1980.
Dessuten er konsesjoner gitt for bI.a. nye tranformatorer og utvidet

transformatorytelse på til sammen ca. 3466 MVA mot ca. 1885 MVA  i

1980. Dette tall omfatter så vel transformatorer i kraftstasjoner for

opptransformering som transformatorer for nedtransformering i forsy-

ningsområdene og dessuten reguleringstransformatorer.

Det er i alt gitt 222 konsesjoner, hvorav 63 områdekonsesjoner og

utvidelse av områdekonsesjoner. Spørsmål om dispensasjon fra område-
konsesjonenes vilkår om forsyningsplikt er reist fra elverkshold, og er
under behandling av NVE og elektrisitetsverkene.

Det er fattet vedtak i 29 saker om tvungen avståelse av grunn og

rettigheter for bygging av elektriske kraftledninger, transformatorstasjo-

ner m.v.
Konsesjoner i 1981 for en del større overføringsanlegg:

Lyngdal sekundærstasjon over Havik sekundærstasjon til Vanse se-

kundærstasjon 26 km. g

Minne tranformatorstasjon - Frogner transformatorstasjon 48 km.

Verdal - Stjørdal 34 km.

Hinnøy koplingsstasjon - ny sekundærstasjon  i  Risøyhavn 40 km.

Alta transformatorstasjon - Kvænangen kraftverk 25 km.

Ådal koplingsstasjon - Ringerike transformatorstasjon 10 km.

Tørfest - Tegneby 7 km.
Det ble søkt konsesjon for kraftledning mellom Longyearbyen og

Sveagruben på Svalbard, og befaring ble foretatt. Kraftledningen er

nødvendig dersom det blir videre utbygging av Svea.
Det kan bli aktuelt med konsesjoner for fjernvarmeanlegg, og det er

overfor Energilovutvalget redegjort for de spørsmål som konsesjonsbe-

handling av slike anlegg reiser.

KONSESJONSKRAFI'
På grunn av de økonomiske fordeler og knapphet i tilgang på ny kraft, er

interessen for konsesjonskraft øket sterkt i den senere tid.

Departementet har nå trukket opp hovedretningslinjer for hvordan

loven skal praktiseres ved avgivelse av, fordeling og fastsettelse av pris

på konsesjonskraft fordelt i henhold til konsesjoner gitt etter 10.4. 1959.

Det er foretatt 8 tildelinger av konsesjonskraft til kommuner og fylker  i

forbindelse med vassdragsreguleringer. For Telemark fylke er foretatt en

omfattende beregning av all konsesjonskraft innen fylket.

KONSESJON PÅ KRAFTLEIE
Konsesjon på kraftleie utgjorde til sammen 182.210 kW fastkraft og
35.400 kW tilfeldig kraft til elektrokjeler mot 142.120 kW fastkraft og

54,600 kW tilfeldig kraft til elektrokjeler i 1980. Avgifter i henhold til

kraftleiekonsesjoner utgjorde for 1980 ca. kr. 4.602.000,- mot kr.

5.048.000,- for 1979.

FORSKRIFTER OG TILSYN

NVE har i de senere år sammen med en rekke interesserte parter deltatt i

utarbeidelsen av bI.a. en håndbok for «Midlertidige elektriske anlegg for

bygge- og anleggsplasser». NVE fastsatte ved Meddelelse nr. 1/81 nye

forskrifter for «Midlertidige elektriske anlegg» som erstatning for bestem-

melsene i § 415 i Forskrifter for elektriske anlegg.

NVE har utarbeidet forslag til «Driftsforskrifter for lav- og mellomspen-
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ningsanlegg». Forskriftene kan ventes å bli fastsatt i første halvdel av

1982.
Det særlige tilsyn med elektromedisinsk utstyr begynte sin virksomhet

15. juni 1980. For å sikre at alle ledd som får befatning med dette særlige

tilsyn, skal være orientert, sendte NVE i september ut et rundskriv til

sykehus, fylkessykehussjefer, fylkesleger, fabrikanter og leverandører av

elektromedisinsk utstyr. I rundskrivet er det bedt om at innholdet gjøres

kjent for alle som selger, kjøper, bruker, vedlikeholder og reparerer

elektromedisinsk utstyr.

Arbeidsoppgavene innen den maritime sektor - skip og boreplattformer
—  har vært mange og omfattende både sentralt ved direktoratet og ved

Elektrisitetstilsynet dels pga. kontrahering av nye bore- og boligplattfor-

mer. Det elektriske anlegg på norske plattformer og utenlandske plattfor-

mer må ha godkjenning for virksomhet i Nordsjøen. Gjennom avtaler er

det lagt opp til nærmere samarbeid med klassifikasjonsselskapene,
spesielt Det norske Veritas.

Innen skipssektoren er et nytt cruiseskip under bygging i  Finland, et

annet cruiseskip er forlenget og det forberedes forlengelse av et tredje.
Forskrifter for elektriske anlegg om bord i skip og i sjøredskaper er

revidert og det foreligger erstatningsblader. Det er videre utarbeidet

forslag til Forskrifter for høyspenningsanlegg på skip og boreplattformer -

og det er utarbeidet forslag til revisjon av boreplattformforskriftene. Her

siktes på å få best mulig samordning med IEC og lMCO's bestemmelser.
Direktoratet har medvirket i IEC og CENELEC og tilsvarende norske

komiteer og arbeidsgrupper.
Det er lagt opp til flere forskningsprosjekter innen maritim elektro, og

innen tilgrensende områder for industri/skip/plattformer hvor sikkerhets-

forhold har en sentral plass. Direktoratet er representert i styringsgruppen

for slike prosjekter. Resultatene skal nyttes i det nasjonale og internasjo-

nale forskriftsarbeid.

ANDRE ENERGIFORMER ENN ELEKTRISITET
l samarbeid med Nordel er det utarbeidet en rapport om varmepumper  og

solenergi. Elektrisitetsdirektoratet har deltatt i AVØK's arbeid med

fjernvarmesystemer basert på utnyttelse av energi fra avfall og spillvarme

fra industri m.v.

Teknisk-økonomiske sider ved følgende prosjekter er vurdert: Halling-

dal, Oslo (Søndre Nordstrand og Tokerud), Fredrikstad, Fiskaa verk/
Kristiansand, Sola/Forus, Trondheim, Ulsteinvik, Orkanger og Hamar-

regionen. -

I forbindelse med Sola/Forus-prosjektet, Fiskaa Verk og Hamar-
prosjektet er organisatoriske spørsmål vurdert. Prisspørsmålene for

fjernvarme er vurdert i forbindelse med prosjektet Ulsteinvik

INTERNASJONALT ENGASJEMENT

NVE er fra tid til annen engasjert i enkeltoppdrag av kortere eller lengre

.varighet i utviklingland. Det er opprettet avtaler mellom NVE og NORAD
om rådgivningstjeneste fra NVE's side. Bl.a. gjelder dette assistanse for

oppbygging av elektrisitetsforsyningen i Mosambik. Denne virksomheten
koordineres gjennom direktørmøtet i NVE. Ved Elektrisitetsdirektoratet er
det opprettet en ordning som virker som NVE's kontaktledd i tilknytning til

avtalen med NORAD.

Direktoratet har vært noe engasjert i spørsmål som gjelder informasjon
i utlandet om norsk industri på området Kraftforsyning.
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FOHBETNINGSMESSIG
VIBKSOMHET

STATSKRAFTVERKENE

ØKONOMISK DRIFT GENERELT

Statskraftverkenes driftsregnskap for 1981 viste et overskudd på 21,8

mill. kroner. Det var opprinnelig budsjettert med et underskudd på 365,5

mill. kroner. Det gunstige driftsresultat skyldes det store tilsiget som førte

til lavere utgifter til kjøp av kraft samtidig som det var stor eksport av kraft

til Danmark.

I 1982 vil det bli foretatt utbetaling til Samkjøringens øvrige medlemmer

av disses andel av nettoinntekten ved eksport i 1981. Det reelle

overskuddet for 1981 vil således være lavere enn det regnskapsførte på

21,8 mill. kroner. Diagrammene til høyre viser resultatet av driften de siste

4 år og utgiftenes fordeling i 1981. Av totalinntekter i 1981 på 2,3
milliarder kroner utgjorde kraftsalg 2,1 milliarder kroner.

Statskraftverkenes investeringer utgjorde i 1981 2.207 mill. kroner. De

største kraftanleggene var Ulla-Førre med 939 mill. kroner og Eidfjord

med 180 mill. kroner. Til overføringsanlegg medgikk 687 mill. kroner.

TEKNISK DRIFT
NVE hadde ved utgangen av 1981  i  drift  35  kraftstasjoner med samlet

ytelse på 5887 MW, og disponerte i tillegg 771 MW i andre kraftverk hvor

staten er medeier. Dessuten hadde NVE I drift 63 transformatorstasjoner

med en samlet ytelse på 14 517 MW, og 6555 km overføringsledninger,

vesentlig med driftsspenninger 420, 300 og 132 kV. Det har ikke vært

flere driftsforstyrrelser enn normalt. Men hovednettet i Sør-Norge har

vært sterkt belastet i store deler av året. Det skyldes at det er satt i drift

flere større produksjonsenheter på Vestlandet, slik at behovet for

effektoverføring fra vest til øst er øket. Det har medført problemer med
lave spenninger, redusert driftssikkerhet og større tendens til pendlinger
enn i de sener år.

I hovednettet i Troms og Finnmark har driften vært lettere i 1981, på

grunn av nye ledninger Ofoten - Kvandal og Bardufoss - Balsfjord.
A u r s j ø d a m m e n . Dammen skal ombygges. Kvaliteten av nåvær-

ende planketetning og betongunderlag er undersøkt, og den er meget

god.

L e i rd ø I a . Grunnet tekniske problemer med turbinen må Iøpehjulet

skiftes. Ytelsen kan da økes til 115 MW, og i 1982 vil det bli innsendt
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Driftsresultat for de  4  siste år
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NVE’s produksjon  i  Mwh

Production of electricity in MWh
by The State Power System

Referert generator
(Refered generator busbars)

1980 1981
1. Innset 323 450,0 317 450,0

2. Straumsmo 514 462,0 478 920,0
3. Skjomen 1 012 930,0 1 057 680,0
4. Båtsvatn 138 840,0 93 081,0
5. Glomfjord (25 Hz) 803 676,0 841 525,0
6. Reinlorsen 27 898,0 27 111,0
7. Nedre Røssåga 1 377 571,0 1 612 403
8. Øvre Røssåga 633 602,0 784 276.0
9. Langvatn 247 415,0 238 165,0

10. Rana 1 433 825,0 1 969 022.0
11. Bjerka 119 241,0 107 276,0
12. Linnvasselv

(NVE's del) 52 009,7 31 417,0
13. Tunnsjødal, Tunnsjø,
Røyrvikfoss (NVE's del) 479 163,9 433 622,0
14. Svorka (NVE's del) 50 763,6 40 144,3
15. Trollheim 785 020,0 655 320,0
16. Gråsjø 68 893,0 56 300.0
17. Aura 1 693 160,0 1 596 158,0
18. Osbu 92 292,0 84 078,0
19. Grytten (NVE's del) 517 461,0 376 353,0
20. Vikfalli (NVE's del) 766 149,0 562 522,6
21. Leirdøla 415 902,0 555 297,0
22. Sy-Sima

(Satt  i  drift uke 10) 1 710 767,0
23. Lang-Sima 926 500,0 877 149,0
24. Oksla (Satt  i  drift

uke 11) (NVE's del) 81 632,7 19 959,3
25. Mauranger 1 343 338,0 1  149  379,0
26. Jukla 119 912,0 87 817,0
27. Hylen (NVE's del) 123 637,0 94 073,5
28. Kvilldal
(Satt i drift uke 51) 68 957,6
29. Røldal-Suldal

(NVE's del) 265 090,0 451 858,3
30. Sira-Kvina

(NVE's del) 2 007 239.3 1 742 011,3
31. Aurland (NVE's del) 165 398,9 134 373,0
32. Nore I 1 049 038,0 1 063 090,0
33. Nore Il 317 328,0 317154,0
34. Mår 990 339,0 992 664,0
35. Solbergloss

(NVE's del) 248 115,6 255 978,3
36. Hakavik (16 2/3 Hz
samt 50 Hz husaggr.) 16 376,0 17 425,0
37. Tokke 2 360 447,0 1 902 851,0
38. Vinje 1 137105,0 B87 074,0
39. Songa 576 260,0 502 098,0
40. Haukeli 37 449,0 33 374,0
41. Byrte 115 240.0 112 224,0
42. Lio 270 406,0 220 366,0
43. Kjela 239 761,0 199 633,0

25 724 061,3 22 978 672,6

Statskraftpriser fra ‘/7 1981

Eflektavgitt, årskrafl 110,- kr/kWår
Effektavgitt, vinterkratt 100,- kr/kWár
Eftektavgift, sommerkralt 21,- kr/kWår
Energiavgilt, vinter 8,07 øre/kWh
Energiavgift, sommer 4,04 øre/kWh

i søknad om dette. Sperleelvi og Sagarøyelvi, som er tilløp fra vest til

Jostedøla, gjorde store skader under flommen i august 1979. Det

vurderes å søke om tillatelse til å overføre dem til Leirdøla.
T o  k k e . Manøvreringsreglementet for strekningen Kjelavatnet - Vinje-

vatnet ble midlertidig endret ved kronprinsregentens res. 8. april.

Sammenlignet med tidligere reguleringstillatelser skal det avgis vann til

vassdraget tilsvarende ca. 40 GWh/år. Etter fem års prøvetid skal endelig

reglement fastsettes.

KRAFTOMSETNING
Kraftomsetningen var 35.270,3 GWh. Dette er ca. 13% mer enn året før.
Samlet var de kontraktsmessige leveranser til industriavtakere og NSB

4,6% lavere enn året før. Nedgangen i ferrolegeringsindustriens uttak var
2%. Uttaket til alminnelig forsyning økte med 0,4%.  _

UTVEKSLING MED SVERIGE
Det samlede salg av tilfeldige kraft til Sverige i året utgjorde 1 915,6 GWh
eller vel 2,5 ganger foregående år. Av dette ble 1,6% levert over Sørnes,
1,3% over Skjomen 0,7% over Røssåga og 96,4% over Hasle/Halden.

Samtidig kjøpte vi 545,0 GWh eller 10,3% mindre enn foregående år.
Av dette ble 9,9% motatt over Sørnes, 29% over Skjomen, 2,5% over

Røssåga, 0,2% over Nea og 58,4% over Hasle/Halden. Utvekslingen av

tilfeldig kraft resulterte altså i en netto eksport på 1 370,6 GWh.
328,1 GWh kontraktskraft ble levert Sydkraft til en middelpris på 6,39

øre/kWh og til Stockholms Energiverk 231,9 GWh til en middelpris på

6,31 øre/kWh. Sistnevnte leveranse ble dekket ved tilsvarende levering

fra Trondheim Elektrisitetsverk.

Transittkraften som ble levert over Hasle utgjorde 336,2 GWh, mens

transittkraften til Norge over Ritsem utgjorde 275,7 GWh.

Det ble ikke importert sperrekraft i 1981. (Dette er kraft som kan
importeres i medhold av inngått avtale unntatt under topplastperioder i

Sverige da importrettigheten er sperret.) Kontrakten på 550 MW har

derfor stått som reserve. Fastavgiften for denne rettighet utgjorde i alt

29,7 mill. kroner. Dersom kontrakten var blitt benyttet, ville energiprisen

ved uttak ha ligget på 40,4 - 41,5 øre/kWh i tillegg til fastavgiften, høyest

mot årets utgang.

UTVEKSLING MED DANMARK

Skagerrak-anlegget var i drift hele 1981, bortsett fra den ene kabelen

som ble skadet og ute av drift fra 1.12. Utvekslingen over anlegget ga en

nettoeksport på 3 397,2 GWh., og en inntekt på 390,2 mill. n.kr.
Til Danmark ble solgt 3 531,8 GWh til middeIpris'11,4 norske øre pr.

kWh og fra Danmark ble kjøpt 134,6 GWh til middelpris 9,7 øre pr. kWh.

IMPORT FRA SOVJETSAMVELDET
Kontrakten med Sovjetsamveldet gir en uttaksrett på inntil 20 MW og 10

GWh pr. måned. Dette ble betalt med en fastavgift på 3,7 mill. kroner og

9-9,45 øre pr. kWh. Overskridelser av effekten ble for vedkommende
måned dette skjedde, betalt med kr. 15 020,- for hver MW uttaket
overskred 20 MW. I 1981 utgjorde importen fra Sovjetsamveldet 31,8
GWh som ble betalt med 6,8 mill. kr. Uttaket de første 3 mnd. lå svært

høyt (ca. 92,4% av uttaket i året). Resten av uttaket ble tatt ut jevnt fordelt

over de andre månedene. Middelpris for året ble 21,48 øre/KWh.

ALMINNELIG FORSYNING

Prisene ble satt opp med 20% fra 1. juli. Midlere statskraftpris som den

første del av året hadde vært 7,13 øre/kWh, økte da til 8,56 øre/kWh.
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F’nlV’E;kontraktsforpliktelser  i  1981 - effektforpliktelser (MW) ved

årets  utgang

Contracted power in 1981 - contracted  power  capasity (MW) at the

end  of the year

Arskrafl‘) Vinterkraft Tokkekraftz’ Storindustri3’ Eksport Sum"

MW  GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh

Region1 1.427 7.153 571 1.305 199 1.194 146 1.206 100 61600 244311956
Region2 5’29o'5>1.e74 70  222  o  o  437 3.506 71270 o 1.067 5.604
Regions 478 2.620  93  346 0 0 940 7.170 105 500 161610636
FIegion4  335  2.009 91 339 0 0 36 282 o o 462 2.630

Sum1981 253013.656 825 2.712 199 1.194 1.559 2.166 475 1.100 5.588 30.328

Sum 1980 2.28212.392 751 2.651 199 1.194 1.566 2.195 475 776 5.273 29.208

1) lnklusiv konsesjonskraft, industrikrafl på alminnelig forsyningsvilkår og sommerkraft.

2) Eksklusiv  1  MW/6 GWh ubenyttet rettighet.
3) Bare garantert kraft, ugarantert kvantum på 131 MW/104.3 GWh er utelatt.

4) Hertil kommer 125 MW suppleringskraft.

5) lnklusiv Sogn og Fjordane Kraftverk.
6) Transittkraft
7) Toppeffekt - ELSAM

NVE's  kraftomsetning Energy turnover

1981 GWh 1980 GWh

1. Totalproduksjon målt generator-klemmer 25 724,1 22 978,7

2. Fra Samkjøringen 7 242,1 5 290,3

3. Fra Sverige” 861,0 937,8
4. Fra Danmark” 134,6 727,9
5. Fra Sovjetsamveldet 31,8 49,4

6. Div. kjøp på laste kontraktermv” 1 239,0 1 250,4
7. Div. utveksling med andre verk (netto) 84,1 19,9

8. Pumpekraft - 46,4 - 60,2

Sum . 35 270,3 31 194,2

Denne energi er solgt og anvendt på følgende måte.

1. 111 industriavtakere 12 524.4 13 143.0
2. Til andre elektrisitetsverk inkl. NSB 15 00911 14 946,0
3. Til Samkjøringen 473.4 3.6
4. TIlSverige4) 251113 1 502.4
5. Til Danmark” 3  531,8 726,1
6. Til elektrokjeler 419,2 30,7
7. Egen anleggsdrifi 79,9 81,8

8. Driftskraft - Lànekraft 5,1 5,1
9. Tap og eget forbruk 4155 755.5
Sum 35 270,3 31 194,2

1) Ekskl. transittkraft. 2) Avregningskvanta. 3) lnkl. kjøp fra Trondheim for eksport til Stockholm.

4) lnkl. overføringsgodtgjørelse for transittkraft.

Utveksling med Sverige Exchange with Sweden

_ Middelpris Middelpfis
m' GWh n.øre/kWh 2) GWh n.øre/kWh 2)

Kontraktskraft 560,0 6,4 429,7 6,7

Transittkraft 1) 336,2 12,1 330,8 10,1

Tilfeldig salg (avtalt) 1 596,3 8.3 421,9 15,7
Tilfeldig salg (ikke avtalt) 319,3 8,3 320,0 14,5
Div. utv. uten pengeoppgjør 4,4 11,6

sum j 2 816,2 1 514,0
Fra:
Transittkraft 1) 275,7 13 610 321,5 10 786

Tilfeldig kjøp (avtalt) 209,4 7 452 340,9 13 289
Tilfeldig kjøp (ikke avtalt) 335,6 8 348 266,7 14 730

Sperrekraft 0,0 — 0.0 —
Div.  utv.  uten pengeoppgjør 44,7 - 20,4

Sum 865,4 949,5

1) Transitt over Hasle/Borgvik tilbake over Ritsem/Skjomen.

2) Omregnet etter kurs 1,124 i gj.snitl.
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FulIprofil-tunne/ i Glommedal,

UIla-Førre-an/eggene.

RAFTANLEGGENE 
ULLA-FØHRE-ANLEGGENE
To nye aggregater er overlevert Vestlands-verkene. I mai var annen

maskin på 80 MW klar i Hylen kraftstasjon, og i Kvilldal kom den første

maskinen på 310 MW i drift bare få dager før jul etter en imponerende

innsats av de som sto for de avsluttende arbeider.

Saurdal pumpekraftverk er ferdigsprengt til maskinsalgulv og den

første maskinsalkranen er på plass. Den første maskinen skal være i drift i

slutten av 1985.

Oppbyggingen av Oddatjørndammen ligger i rute i og med at ca.
halvparten av den totale massen på 5,5 mill. m3 er på plass. Men tettingen

av fjellet under dammen skaper fortsatt store problemer og ligger godt

etter terminplanen. Storvassdammen skal bygges med asfaltvegg som

tetning midt inne i dammen. Arbeidet med betongfundamentet for denne,

bygging av vannlekkasjesystemet, åpning av steinbrudd og tilrigging av

brakker og verksted har vært de viktigste oppgavene i 1981.

Førrevassdammen skal bygges som betong buedam. Ved siden av
montasje av betongblandere og pukkverk, har rensk av damfundamentet

og bru over Førrejuvet vært de vesentligste oppgavene i 1981.

Førreskarddammen er vedtatt bygget med morenetetting. I 1981 har

vegbygging, fjellrensk og bygging av målesystem for vannlekkasje vært

prioritert.

Ved Stølsdal kraftverk og pumpe har det vært en betydelig opptrapping
i år. Både adkomsttunnel og tilløp er under arbeid. Ved tilløpet fra

tverrslag Glommedal har Statskraftverkene for første gang satset på egen

fullprofil boremaskin. Tunnelprofilen som er sirkulær, har en diameter på

3,5 m.

Siden 1978 har Bratteliåna vært midlertidig overført til Sira-Kvina. Ved

hjelp av denne tunnelen kan også andre tilløp til Blåsjø overføres til Sira-

Kvina, og søknad om dette ble innsendt i oktober. Overføringen antas å

foregå i perioden 1983-85 og gjelder vann som ikke kan lagres i Blåsjø til
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V i .
ed Ulla-Førre -anleggene har Statskraftverkene for

"Jang satset på eget  fullprofil  boremaskin for
P  a . _“'7”: ler. Tunnelprofilen får en d/ameterpä 3,5 m.



Utsettinger av fisk i 1981

Innset-verkene

Barduelva
Skjoma elv
Div. vatn i Skjomen

Glomfjord Kr.verk
Div. vatn

Hana-verkene
Rana
Korgen
Velsn
Bjerka elv

Aura-verkene

Surna
Svorka
Bævra
Eira
Aura
Div. vatn

Grytten Kraftverk
Glutra
Henselva
Div. vatn

Vik/all!
Dalselv
Narøydalselv
Div. vatn

Leirdøla kraftverk
Tunsbergdalsvatn

Vesl/ands-verkene

Bjoreia/Eio
Sima
Norddøla
Austdola
Langavatn
Mauranger

Tokke-verkene
Div. vatn

Nore-verkene
Div. vatn

Laks
Smoll

7  500

20 000
11 600
15 000

35 000
15 000

'30 OOO

50 000

'2500

850

2 600

'5 750
'5 750

5 000

162 550

'43 500

Sjøørret
Smolt

1 720

'14 000

12 100

'29 400

lnnlands
ørret

2-somrig

'3 000

'13 000

'16 000

'  12 750
'6 000

'3 000

'1000
'2000

9 700
'67 800

'81 400

12 600

'245050

' ved tallet betyr l-somrig

Saurdal kraftstasjon settes i drift. Det er inngått avtale med Sira-Kvina

Kraftselskap om fordeling av innvunnet Kraftproduksjon.

Ved årsskiftet var det ca. 1 000 ansatte på Ulla-Førre-anleggene, en
nedgang på 350 fra et år siden, og en indikering på at toppen er nådd.

ALTA-ANLEGGET
Vegarbeidene ble gjenopptatt i januar. Av hensyn til fornminner ble deler

av vegarbeidene igjen stoppet 25.februar, og registreringer pågikk til

første del av september. Fra slutten av september har arbeidet pågått

uten nevneverdige hindringer utover det årstiden fører med seg.

NORDDALEN («småkraftverk»)

Norddalen kraftverk ligger i Skjomen-verkenes nedslagsfelt og utnytter

fallet fra Losivatn til inntak Norddalen for overføringstunnel til lptovatn.

Midlere fallhøyde er ca. 80 m. Kraftproduksjonen får en nominell
installasjon på 7,5 MW. Midlere årsproduksjon vil bli ca. 28GWh.

Arbeidet som er satt bort i entreprise, ble startet i marken  i  mai.

Tilriggingen og grave- og sprengningsarbeider for stasjonen er utført.

Driftshytte er bygd. Sugerør er innstøpt og betongarbeider for turbinkjeller

er utført.

Stasjonen er regnet satt i drift (prøvekjøring) ca. 1.9.1983.

EIDEFJORD-ANLEGGENE
Alle arbeider  i  regulerings- og tilløpsområdene ble ferdige i 1981.Dette

gjelder også i det alt vesentlige nedrigging, opprydding og terrengbe-

handling.  I  stasjonen ble de to siste av i alt fire aggregater satt i regulær

drift hhv. 26. januar og 26. mars, noenlunde etter oppsatt tidsskjema.

Det totale antall sysselsatte ved anleggene siste år var i gjennomsnitt

ca. 180 personer.

Anleggene regnes avsluttet i løpet av 1982.
Tinnhølen ligger innenfor grensene for Hardangervidda nasjonalpark.

Det arbeides med en plan for å restaurere vassdraget etter at den

midlertidige overføringen til Numedalslågen opphørte i 1980.

KOBBELV-ANLEGGET
Kraftverket skal bygges på østsiden av Kobbvatn i Sørfold kommune i

Nordland fylke. Kraftstasjonene vil få to aggregater, hvert med en ytelse

på 150 MW.
Anleggsstart høsten 1981 bestod i rigging/bygging av anleggssenter

med kontorer, verksted og lager i Elvkroken. I tillegg startet man

byggingen av vegtunnelen langs Kobbvatn som vil gi innbyggerne i

Kobbvassgrend vegutløsning.

Kraftstasjonen ventes satt i drift våren 1988, og kraftverket fullt ferdig
høsten 1
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OVERFØRINGSANLEGGENE
For idriftsettelse av ledninger var 1981  et  rekordår idet ca. 435 nye

ledningskilometer ble ferdigstilt og tilknyttet samkjøringsnettet. De lednin-

ger som ble bygget i løpet av året utgjorde i alt 234 km.
Det benyttes stadig mer helikopter i ledningsbyggingen. Den samlede

helikopterregning ble på ca. 24 mill. kroner mot ca. 12 mill. kroneri 1980.

Økningen skyldes først og fremst forseringssituasjonen  i  Lillesand-

området og planlagt utvikling av metoder og redskaper med sikte på å
bruke helikopter mer og mer som monterings-«redskap» i forbindelse

med mastemontering og ikke minst line-montering.

Vedtaksbehandlingen er stadig tidkrevende

Det medgår mer tid enn tidligere til naturvern- og miljøundersøkelse,

eksempelvis transportplanlegging og for minneregistrering. Budsjettram-

men er strammere. Disse forhold fører til merarbeid sentralt, mens de

samme forhold har en tendens til å føre til sysselsettingsproblemer ute på
anleggene.

OVERFØRINGSANLEGG SØR- OG VESTLANDET
Anleggene ledes fra anleggssenter i Lillesand.

l dette området alene ble det i løpet av høsten satt idrift ca. 285 km jevnt

fordelt på 300 kV og 420 kV. Det har vært en hektisk byggesesong med

stor innsats fra egne anleggsstyrker og med assistanse fra private

entreprenører.
Men situasjonen førte også til sterk nedtrapping mot slutten av året,

med overflytting og oppsigelse av folk.

De anlegg som fortsatt er under bygging i  dette området er:

Ledningen Roskrepp - Kvinen. Planlagt idriftsettelse 1.10.82. Arbeidet

ligger an til å bli ferdig noe før denne dato.

Ledningen Kvilldal - Holen. Her fikk vi ett år utsettelse, et forhold som

virker positivt både på sysselsettings- og budsjettsituasjonene i området.
Ny idriftsettelsesdato er 1.10.1983.

OVERFØRINGSANLEGG ØSTLANDET
Anleggene ledes fra anleggssenter i Hokksund.

Ledningen Sima - Aurland er i sin helhet satt bort til privat entreprenør.

Kontrollarbeidet utføres av vårt anleggskontor i Aurland. Arbeidet ligger

jevnt med arbeidsprogrammet. ldriftsettelsen er oktober 1983. Seksjonen

Sima - Bergensbanen vil som avtalt kunne være driftsklar allerede

høsten 1982, og kan fra da av stå som reserve for den parallellgående

seksjonen av Sima - Dagali-ledningen.
Ledningen Rød - Tveiten bygges i hovedtrekkene parallelt med

bestående ledning. Arbeidet går etter programmet, og idriftssettelsen er

desember 1982.

Ledningen Vang - Minne skulle etter planen vært satt i drift  i  desember

1981. Linemontørene ble imidlertid beordret til Lillesand-området for en
kortere periode og Vang - Minne-ledningen ble utsatt til ca. 1.3.82.

Ledningen Minne  —  Frogner ble ikke klar for anleggsstart før september

1981, ca. l/z år etter planen. Den oppsatte idriftsettelsesdatoen 1.10.82

ventes â bli noe forskjøvet.

RINGERIKE TRANSFORMATORSTASJON
Forberedende arbeid som brakkebygging og adkomstvei er ferdig, og
anleggsarbeidet er klart for oppstarting. Planlagt idriftsettelse er april
1984.
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Det benyttes stadig mer helikopter i ledningsbyg-
gingen.
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OVERFØRINGSANLEGG MIDT-NORGE
Anleggene ledes fra anleggssenter Melhus.

I dette området er vi på grensen til sysselsettingsproblemer. En liten
hjelp i den anledning var det at linemonteringslaget om høsten tok endel

av linemonteringen på Holen - Rød-ledningen.

Ledningen Namsos - Verdal ble av nevnte grunn utsatt fra høsten til

februar 1982.

Ledningen Kolsvik - Tunnsjødal, seksjon Namsskogan - Tunnsjødal

ligger godt an for idriftsettelse som planlagt oktober 1982.

Ledningen Verdal - Klæbu. Det foreligger nå vedtak på de siste ca.

75% av Iedningslengden, men klagebehandlingen er ikke avsluttet.

Arbeidet er igang på den øvrige delen, men idriftsettelsen er under
vurdering. Foreløpig regner vi med 1985.

Melhus-området har for øvrig en del mannskap med erfaring fra

fjordspenn- og sjøkabelarbeide, utlånt til kabellegging i Messina-stredet

og til reparasjon av Skagerrak-kabelen.

OVERFØRINGSANLEGG NORD-NORGE
Anleggene ledes fra anleggssenter i Bjerkvik.

Ledningen Kvandal  —  Bardufoss. Det foreligger nå vedtak på hele
ledningen. Arbeidet ligger noe etter programmet, men vi regner med å

komme ajour i løpet av 1982 og at ledningen vil være i drift i oktober 1984

som planlagt.

Ledningen Ofotoen - Kobbelv er under bygging. Det mangler vedtak på

den søndre tredjedelen av ledningen. Det foreløpige idriftsettelsestids-

punktet er 1987.

Ledningen Alta - Kvænangen regner vi med å sette bort til entreprenør.

Anbud er innhentet. Vedtak foreligger, men det er innkommet endel
klager. Etter planen skal ledningen være ferdig høsten 1984.

KVANDAL TRANSFORMATORSTASJON
Det bygningsmessige arbeidet er i hovedtrekkene ferdig. Den første

transformatoren skulle ha vært satt i drift i desember, men er noe

forsinket. Stasjonen blir således i sin helhet satt i drift i løpet av 1982.
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NYE PROSJEKTER

HELLEMO
Også i 1981 har planarbeidet vært stilt i  bero til fordel for andre prosjekter,

men vitenskapelige undersøkelser pågår.

KOBBELV
Stortinget vedtok utbyggingen 5. juni, og reguleringsbestemmelser ble

fastsatt ved kgl.res. 10. juli.

Samtidig ble det sikret ferjefri E6 gjennom Sørfold. Når veien langs

Leirfjordens sørside er bygget, vil det bare gjenstå en ferjestrekning
mellom Fauske og Narvik.

SALTFJELLET/SVARTISEN
Søknad av september 1978 er ute til uttalelse. De siste utredninger er

kommet vedrørende reguleringens virkninger på jordbruk, reindrift og

turisme. Til hovedstyrets befaring i september avga de berørte kommuner

foreløpige uttalelser. Endelige uttalelser fra kommunene ventes innen

våren 1982.

Statskraftverkene har forskuttert vegutløsning for Melfjordbotn. Vegen

er allerede grovplanert og ventes ferdig høsten 1982. Avhengig av om

Melfjord kraftverk vedtas eller ikke, skal Vegvesenet refundere henholds-

vis 40 og 100% av vegkostnaden.

Saltdal kommune har reist krav om en verneplan for Junkerdalselva.

Statskraftverkene har utarbeidet underlag for en slik verneplan, og et

forslag er nå til høring i departementene.

KRUTÅGA
Krutåga er et tilløp fra øst til Røsvatnet, som er hovedmagasin for

Røssågaverkene. Søknad om magasin i Krutvatnet og utnyttelse av fallet
ned til Røsvatnet vil sannsynligvis bli innsendt i 1982.
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Hovedstyret på befaring i  Saltdal blir orientert om
utbyggingsplaner.



VEFSNA
Søknader om utbygging av Trofors kraftverk og utnyttelse av Eiteråga vil
sannsynligvis bli innsendt i 1982.

Eiteråga er en sideelv fra vest med utløp i Vefsna ca. 15 km syd for

Mosjøen.

BREHEIMEN
Søknad av september 1980 er ute til uttalelse. Hovedstyret var på

befaring i august. Uttalelser fra berørte parter antas å foreligge våren

1982. Fleguleringstillatelse kan tidligst komme våren 1983.

For driften av de omsøkte kraftverk i Jostedalen arbeides det med en

hydrologisk EDB-modell, som bl.a. skal medvirke til å redusere skade-
flommer. '

OKSLA
Søknaden om å utnytte Ringedalsvatnets bunnmagasin ble anbefalt av

hovedstyret i november. Saken er nå i departementet.

OTTA
I søknaden av desember 1973, med visse justeringer i 1978, ble øvre Otta
foreslått utnyttet i ett fall ned til Ottavatnet sammen med Bøvri i Ånstad

kraftstasjon. Det arbeides med en oppdatert beskrivelse av dette

alternativet i to deler. Den ene delen omfatter en utbygging uten nye

magasiner (også kalt 1. byggetrinn) mens den andre delen beskriver full

utbygging.

Videre har det vært arbeidet med et alternativ med separat utnyttelse

av de to elevene. I dette alternativet utnyttes øvre Otta i flere trinn.

OVERFØFllNGSANLEGG
I tillegg til vedtatte anlegg er det i vår langtidsplan regnet med bygging av

ca. 2 700 km ledning til 1997. Disse fordeler seg slik: ca. 300 km 132 kV-

ledninger, ca. 750 km 300 kV-ledninger og ca. 1 600 km 420 kV-
ledninger. Hertil kommer transformator- og koblingsstasjoner. Det dreier

seg blant annet om anlegg i forbindelse med Breheimutbyggingen,

Svartisen-utbyggingen og anlegg i Finnmark, samt forsterkning av

bestående nett.
Det foregår løpende utviklingsarbeid bl.a. vedrørende mastetyper av

stål og laminerte trestolper. Fastsettelse av is- og vindlaster er gjenstand
for forskningsarbeid i samarbeid med forskningsinstitusjoner.

Et opplæringssenter er under forberedelse, med lokalisering til Melhus

anleggssenter. Det tar sikte på opplæring av anleggspersonell og

utvikling av arbeidsmetoder og redskap.

2 NTH-studenter har i samarbeid med vår anleggsadministrasjon levert
sin hovedfagsbesvarelse i faget kraftledningsbygging.

VARMEKFlAFT
Varmekraftavdelingen og elektroavdelingens varmekraftkontor hari 1981

vært løpende engasjert i prosjekteringen av et nytt kullkraftverk i

Longyearbyen, Svalbard, for Store Norske Spitsbergen Kulkompani.
Kraftverket vil ferdig utbygget kunne levere 15 MW elektrisk kraft. Det

skal også kunne levere 20 MW varme til Longyearbyen.

Byggearbeidene startet sommeren 1981. Montasje vil foregå i løpet av

1982, og anlegget ventes å være i drift ved årsskiftet 1982/83.
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