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Omslagsbildet: Fra Vøringsfossen. 
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• DRIFTSADMINISTRASJONER 
Tokke-verkene . Dalen i Telemarl 
Auraverkene Sunndalsøra 
Rana-verkene . Korgen 
Glomfjord kraftverk , Glomfjord 
lnnsetverkene , Narvik 
Vestlandsverkene, Sauda 
Østlandsverkene , Oslo 

8 ANLEGGSADMINISTRASJONER 

Ulla-Førre-an leggene , Sand i Ryfylk 
Kobbelv-a nlegget , Engan i Nord 
land . 
Jostedal-anlegget, Gaupne i Sogn 
og Fjordane. 

rn KRAFTLEDNINGSADMINISTRA
SJONER 

Bjerkvik 
Hokksund 
Lillesand 
Melhus 

0 FORBYGNINGSAVDELINGENS 
DISTRIKTSKONTORER 
Østlandskontor I, Oslo 
Østlandskontor li , Oslo 
Nord-Norge-kontoret, Narvik 
Trøndelagskontoret , Trondheim 
Vestlandskontoret, Føde . 

e NATUR-OG 
LANDSKAPSAVDELINGEN, 

DISTRIKTSKONTORER 
Narvik , 
Trondheim 
Sand i Ryfylke 
Førde 

0 VASSDRAGSAVDELINGEN, 
VASSDRAGSTILSYNET, 
DISTRIKTSKONTORER 

Narvik 
Trond heim 
Voss 

.& ELEKTRISITETSTILSYNET 
1 distrikt Oslo 
2 . distrikt : Oslo 
3. distri kt : Kristiansand 
4 . distrikt: Bergen 
5. distrikt : Trondheim 
6. distrikt: Harstad 



NORGES VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN 

Vår virksomhet 1984 





HOVEDSTYRETS 
BERETNING 

Hovedstyret avviklet i 1984 16 dagsmøter og hadde 11 befarings
dager. I alt ble 580 saker behandlet . Befaringene omfattet linjetra
seer for 420 kV-kraftledningen Frogner - Follo, 420 kV-ledningen 
Kvilldal - Flesaker, samt 300 kV-ledningen Aura - Giskemo, videre 
energiforsyningsforholdene i Finnmark, Alta-anlegget og Horgavass
draget i Sigdal. 

Stortingets energi- og industrikomite besøkte i august Sima 
kraftverk, Ulla-Førre-anleggene samt Hallingdalsvassdraget, for å 
orientere seg om nyere norsk kraftutbygging og dens virkninger på 
naturen og det lokale miljøet. 

For de enkelte avdelinger har 1984 vært et travelt år, særlig for 
dem som har deltatt i større prosjekteringsarbeider og utredninger 
på vassdrags- og energisektoren. 

Det er skjedd endringer innen lederskiktet ved at kraftverksdirek
tør Sigurd Aalefjær er gått av med pensjon og Gunnar Vatten er 
ansatt som ny kraftverksdirektør. Det har også funnet sted skifte i 
fagsjefstillingen ved Statskraftverkenes bygningsavdeling, Avdeling 
for vasskraftundersøkelser i Vassdragsdirektoratet samt ved Juridisk 
avdeling i Administrasjonsdirektoratet. 

Arbeidet med NVE's organisasjon har pågått i hele 1984. På 
høsten gjorde Regjeringen endelig vedtak om hovedtrekkene som 
følger: 

Statskraftverkene skilles ut fra NVE og organiseres som en 
statlig forvaltningsbedrift direkte underlagt Olje- og energidepar
tementet. 

Energidirektoratet og Vassdragsdirektoratet fortsetter som se
parate direktorater med felles overbygning i form av et råd og 
generaldirektør, og underlagt Olje- og energidepartementet. 

Administrasjonsdirektoratet nedlegges, og dets funksjoner og 
ressurser overføres Statskraftverkene og de to øvrige direktora
tene. 

Nærmere detaljer vil fremgå i egen proposisjon, som er bebudet 
på nyåret. 

Hovedstyret har uttalt seg om et forslag til endringer i vassdrags
loven og vassdragsreguleringsloven utarbeidet av en arbeidsgruppe 
i Olje- og energidepartementet. Forslaget vil først og fremst medføre 
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Hovedstyret på befaring. 
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MAL 
NVE er statens sentrale organ for be
handling av vassdrags- og elektrisitets
saker. Etatens gjøremål er regulert ved 
instruks for Norges vassdrags- og elektri
sitetsvesen, fastsatt av Industrideparte
mentet 15. iuni 1960. 

I tillegg til de oppgaver som der er 
listet, ska l NVE i sin virksomhet innordne 
seg de rammer og mål som overordnet 
myndighet fastsetter. For tiden gjelder 
disse mål for det arbeid etaten driver : 

at vassdragene blir disponert ut fra 
allsidige samfunnsmessige interesser . 

at vern og utnyttelse av vassdragene 
skier ut fra en helhetsvurdering der 
det legges vekt på allmenne, næ
ringsmessige, vitenskapelige og kul
turelle interesser. 

- at det skaffes til veie nok elektrisk 
kraft med minst mulig forbruk av 
natur og penger. 

- at elektrisitetsforsyningen blir organi
sert på grunnlag av et helhetssyn . 

- at sikkerhetsspørsmål i forbindelse 
med vassdrag og elektrisitet blir for
svarlig ivaretatt . 

- at NVE engasierer seg i forskning og 
utvikling av betydning for en god 
vassdragsdisponering, utvikling av en 
tidsmessig elektrisitetsforsyning og 
samfunns-økonomisk riktig anven
delse av elektrisk kraft . 

mindre endringer i reglene om saksbehandling og konsesjonsvilkår. 
Det foreslås videre utvidet adgang til revisjon av vilkårene i konse
sjonstiden, også for allerede gitte konsesjoner. 

Innstilling om Verneplan Ill for vassdrag ble avgitt 1. juni 1984. 
Hovedstyrets vedtak hva angår Verneplan Ill innebærer tilråding om 
varig vern av i alt 4 7 vassdragsobjekter med et samlet kraftpoten
sial på 8,6 TWh, mens 17 objekter med et kraftpotensial på 6, 7 
TWh anbefales frigitt for konsesjonsbehandling. 

I tilslutning til vedtaket pekte hovedstyret på at foreliggende 
verneplaner bare gir vern mot kraftutbygging. Hvis det er ønskelig 
med rettslig vern også mot andre inngrep, forutsettes dette tatt opp 
for hvert enkelt område for seg. Utredningen og nye høringsrunder 
må i så fall gjennomføres før slikt utvidet vern eventuelt kan bli 
vedtatt . Ellers presiserte hovedstyret at vernevedtakene må formu
leres slik at bestående virksomheter og forhold i vassdragen som 
vernes, såvidt mulig ikke blir hindret. 

Spørsmålet om kraftutbygging i Saltfjell - Svartis-området ble 
sluttbehandlet av hovedstyret i juni måned. I innstillingen foreslår 
hovedstyret at det gis tillatelse til utbygging av Stor-Glomfjord-, 
Beiarn-, Nord-Rana- og Melfjord-prosjektene med enkelte reduksjo
ner, mens Saltdalsvassdraget tilrås vernet i sin helhet. 

Samtidig ble fylkesmannens verneplanutkast behandlet, og ho
vedstyret foreslo herunder opprettelse av to landskapsvernområder, 
et område med vassdragsvern og en nasjonalpark i området øst for 
Blakkåga. 

Hovedstyret har videre avgitt uttalelse om Miljøverndepartemen
tets utredning om Samlet plan for gjenværende vassdrag (hovedrap
porten) . I konklusjonen gir hovedstyret bl.a. uttrykk for at Samlet 
plan har skaffet frem et verdifullt grunnlagsmateriale som vil være til 
stor nytte ved fremtidig konsesjonsbehandling. Det fremlagte mate
riale gir imidlertid ikke holdepunkter som er gode nok for den 
rangering og klassifisering av vassdragene som er foreslått. 

Hovedstyret mener at Samlet plan-arbeidet går for langt når 
vurdering av utbyggingsbehov og vern av vassdrag er trukket inn . 

Videre peker hovedstyret på at det ved prioriteringen i Samlet 
plan ikke er tatt hensyn til Stortingets direktiv om en jevn regional 
kraftdekning. Hensynet til dette, sammen med antatt kraftbehov 
frem mot år 2000, tilsier etter hovedstyrets vurdering at det vil b li 
behov for å konsesjonsbehandle vassdrag fra alle tre kategoriene i 
Samlet plan. 

En annen omfattende sak som det er arbeidet med i 1984, er 
uttalelse om underlag til den nye energimeldingen. Med bakgrunn i 
fylkesvise kraftprognoser legger NVE her frem en landsprognose 
som gir et fastkraftbehov til alminnelig forsyning på 7 1 TWh i 19 9 0 
og 86 TWh i år 2000. Sammen med Regjeringens plantall for kraft 
til kraftintensiv industri, samt et påslag for kalde vintre og progno
seusikkerhet, gir dette et nødvendig fastkraftnivå på 106 TWh i 
1990 og 122 TWh i år 2000. Dette innebærer et utbyggingsbehov, 
ut over dagens kraftsystem og prosjekter under bygging, på 5,5 
TWh i 1990, økende til 20,5 TWh i år 2000. For å dekke opp 
usikkerhet med hensyn til forventet kraftbehov og virkningen av 
enøk-tiltak, foreslås det at det i årene fremover klargjøres en stadig 
reserve på ca. 2 TWh ved konsesjonsbehandling. 

Arbeidet med å effektivisere utnyttelsen av kraftsystemet og 
fjerning av «flaskehalser», mener hovedstyret bør gis høy prioritet. 
Det samme gjelder energiøkonomiseringstiltak. Sterk prisøkning på 
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energi, spesielt oljeprodukter, har ført til at det i mange tilfelle er 
lønnsomt å investere i energisparende tiltak hos forbrukerne. I årene 
fremover bør energiøkonomisering bli tillagt like stor vekt som det å 
fremskaffe ny kraft. 

Ellers fastslår NVE at norsk elforsyning er uhensiktsmessig 
organisert . Fordelingssystemet er altfor oppstykket. Det forhindrer 
både prisutjevning, tapsreduksjon i fordelingsnettet, rasjonell ener
gibruk og god balanse i kraftdekningen. Antall elforsyningsenheter 
bør reduseres slik at det blir et fåtall, og helst bare en enhet, pr. 
fylke. 

En ny mellomriksforbindelse mellom Varangerbotn i Finnmark og 
Porttipahta i Finland mener hovedstyret bør bygges snarest mulig. 
Lønnsomheten ved en slik forbindelse anses god, og den vil bidra til 
å løse behovet for reservetilførsel til Finnmark på et tidligere stadium 
enn ellers mulig ved nettforsterkning kun på norsk side . 

I løpet av året er det fremmet forslag om revisjon av leverings
vilkår og utkast til nytt kontraktsformular for levering til alminnelig 
forsyning og for kraftleveranser til kraftkrevende industri. Videre er 
det foreslått nye pris- og reguleringsbestemmelser for industrikon
trakter av 1976-årgang. 

Reguleringstillatelse for Jostedal-anlegget og for utbygging av 
Hogga kraftverk ble gitt ultimo juni, og anleggsvirksomheten tok til 
straks. 

Ful/profil boremaskin for tunneldrift med mannskap. Ul/a-Førre-anleggget. 
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Enheter for elektrisk energi og 
effekt: 

kWh 
MWh 
GWh 
TWh 
kW 
MW 

= kilowattime 
= megawattime 
- gigawattime 
- terawattime 

kilowatt 
= megawatt 

= (energi) 
1000 kWh 

= 1 million kWh 
= 1 milliard kWh 
= (effekt) 
= 1000 kW 





ORGANISASJON 
OG ADMINISTRASJON 

NVE ledes 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 år, de fem 
styremedlemmer med personlige varamenn velges av Stortinget for 
fire år og personalrepresentantene velges for to år. 

Arbeidsoppgavene ved hovedkontoret er ellers fordelt på fire 
direktorater som hvert ledes av en direktør. Tre av direktørene 
beskikkes av Kongen , mens direktøren for Statskraftverkene tilset
tes av Kongen for seks år. 

Direktoratene er videre inndelt i fagavdelinger, som igjen består 
av kontorer. For en del av funksjonene er det etablert distriktsorga
nisasjoner. Se forøvrig organisasjonsplanen på omslagets innside. 

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

Hovedstyremedlemmer valgt for perioden 1. juli 1979 - 30. jun i 
1983 (Funksjonsperioden er forlenget inntil videre): 

Lærer Elsa Eriksen, Finnsnes, med bokhandler Ingvard Sverdrup, 
Kristiansund N. som varamedlem. 

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

Forstkandidat Olaf Knudson, Eggedal , med partiformann Erling 
Norvik, Oslo, som varamedlem . 

Ordfører Thor Lund, Moland, med ordfører Tollef Beitrusten, 
Vinstra som varamedlem. 

Ordfører Arne Næss, Bergen, med ordfører Sven Tjørhom, 
Tjørhom som varamedlem. 

I 1 984 var personalrepresentantene: 
Sjefingeniør Kåre Schjetne med avdelingsingeniør Knut Rønnik

sen som vararepresentant . 
Montasjeleder Odd E. Johansen med førstekonsulent Rolf Røsok 

som vararepresentant. 
Generaldirektøren leder den daglige virksomhet. Han fatter be

slutninger etter eget omdømme i alle saker unntatt slike som 
behandles i hovedstyremøte, jfr. instruksens § 7. Med spesielle 
unntak kan beslutningsmyndighet overdras til direktørene. Delege

ring videre til avdelingssjefer skjer der det er formålstjenlig. Samord
ning av saker på direktoratnivå skjer i regelmessige direktørmøter. 
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Sysselsatte 
pr . 31 . desember 1984 

Tilsatte ved: Faste Midl . Total 

Hovedkontoret 686 18 704 
Distriktskontorer 80 3 83 
Drift av kraftverk og 
overførmgsanlegg 846 846 
Anleggs-
adm1n1strasion 301 301 
Forbygnmgsanlegg 96 96 
Kraft- og over-
føringsanlegg 1455 1455 

1612 1873 3485 

VIRKEOMRÅDE 
Arbeidsoppgavene for direktoratene er i hovedsak fordelt slik: 

Administrasjonsdirektoratet er felles organ for administrative, 
juridiske og økonomiske saker, samt velferdsspørsmål, bedriftslege
ordning , EDB-tjeneste og informasjon. 

Vassdragsdirektoratet er tillagt behandling av ervervs- og regule
ringskonsesjoner og utøver kontroll og tilsyn med vassdrag og 
anlegg i disse. Direktoratet står videre for hydrologiske undersøkel
ser og undersøkelser av landets vannkraft , forbyggings- og sen
kingsarbeider samt landskapspleie og naturvern knyttet til vass
dragsanlegg og kraftledninger . 

Energidirektoratet er ansvar li g for kl arlegging, planlegging og 
utvikling av landets elektrisitetsforsyning. Direktoratet er videre 
tillagt arbeidet med konsesjoner på elektriske anlegg og ekspropria
sjonstillatelse for slike anlegg, samt konsesjoner på kraftleie. Det 
forestår også forskriftsarbeid og tilsyn med elektriske anlegg. 

Direktoratet for statskraftverkene har ansvaret for den forret
ningsmessige del av NVE 's virksomhet og forestår planlegging, 
bygging og drift av statens kraft- og overføringsanlegg. 

NVE' s viktigste distriktsoppgaver omfatter i hovedtrekk: 
- Tilsyn med vassdragene med anlegg 
- Tilsyn med elektriske anlegg 

Forbyggings- og senkingsarbeider 
Hydrologiske undersøkelser 
Egen anleggsvirksomhet 
Drift av statens kraftverker og overføringsnett. 

PERSONALFORVALTNING 
Tilgangen på søkere utenfra til ledige stilliger i det forløpne år viser 
store variasjoner . Rekrutteringsgrunnlaget for visse kategorier sivilin
geniører og godt kvalifiserte saksbehandlere innenfor EDB og 
økonomisektoren er svakt. Søkertilgangen for stillinger hvor det 
kreves praksis, er heller ikke tilfredsstillende. Dette har gjort det 
nødvendig å nytte ekstern konsulentbistand i større omfang enn 
ønskelig. 

Den utvidete lønnsfullmakt som etaten fikk i 1982, har vært 
nyttet i en viss utstrekning også i 1984 og har bidratt til at 
«turn-over» for utsatte personalgrupper er holdt på et rimelig nivå . 

Virksomheten ved etatens anlegg er i det vesentlige gått etter de 
oppsatte terminplaner. I løpet av året er Jostedal-utbyggingen 
kommet i gang. Dette har ført til noe rokkering av personale 
an leggene imellom og en del nyrekruttering. Det har vært visse 
vanskeligheter med rekruttering til enkelte stillinger på høyere nivå, 
bl.a . økonomiledere. 

Opplæring og utvikling av etatens ansatte er fortsatt tillagt 
betydelig vekt, bl.a. med behovsrettede interne opplæringstiltak. 

Program for intern ledelsesutvikling og interne seminar i prosjekt
ledelse/ prosjektadministrasjon er gjennomført med positive erfarin
ger også i 1984. Likeså er det arrangert innføringskurs og spesial
kurs i EDB, samt diverse tekniske språkkurs . 

For øvrig har et stort antall arbeidstakere deltatt i etter- og 
videreutdanningsprogrammer av faglig art, både sentralt og lokalt. 

Det er satt i gang arbeid med å få personalkartoteket lagt opp for 
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tidsmessig EDB-behandling. Dette regner man med kan gjennomfø
res i løpet av 1985. 

Etter bestemmelsene i gjeldende hovedtariffavtale og særavtale, 
har det i 1984 vært ført en rekke drøftinger og forhandlinger med 
berørte tjenestemannsorganisasjoner . 

ØKONOMI 
Til NVE's virksomhet utenom Statskraftverkene er i 1984 medgått 
171,3 mill. kroner . Derav utgjorde forbygggings-, senkings- og 
flomskadearbeider 36,3 mill. kroner . 

I alt 11 forskjellige tiltak / prosjekter ble ved stortingsbeslutning 
finansiert fra Konsesjonsavgiftsfondet, mens Olje- og energideparte
mentets rådighetsbeløp for 1984 ble fordelt på 38 tiltak/ prosjekter, 
hvorav tilskott til 18 tiltak først blir utbetalt i 1985. 

Nea-fondets midler er reservert for elektrisitetsforsyningen i 
Trøndelagsfylkene. 

JURIDISKE SAKER 
Statens hjemfallsrett til krahanleggene i Sulitjelmavassdraget bestri
des av A / S Sulitjelma Gruver (ELKEM) som har reist sak mot staten. 
A / S Balmi kraftlag har besluttet å tiltre saken på saksøkersiden. 

I overensstemmelse med Stortingets forutsetninger er det i 
forbindelse med de foregrepne hjemfallssakene på Vestlandet (Svel
gen, Høyanger, Bjølvo, Tyssa og Sauda), utarbeidet avtale mellom 
staten og de berørte kommunene om kommunenes andel av de 
hjemfalte verdiene. 

Det ble reist søksmål mot Hjelmeland kommune i forbindelse 
med formueskatteligningen for 1982 hvor også ikke-idrihsatte 
anlegg ble formuesbeskattet . Tilsvarende søksmål er tidligere reist 
mot Ulvik kommune. 

Videre er reist søksmål mot Høyanger kommune angående 
eiendomsskattetaksten for de hjemfalte deler av kraftverket. NVE er 
uenig i prinsippene som er lagt til grunn for taksten. 

Det er videre forberedt avtale om avhendelse av Tårnet og 
Kobbholm kraftverk til Varanger kraftlag. Kraftverkene eies i dag av 
Sør Varanger kommune (1/ 3 ) og staten (2/ 3 ) . 

På bakgrunn av straffesak i forbindelse med tralleulykke på Mår 
kraftverk i Telemark, er spørsmålet om Statskraftverkenes arbeids
giveransvar nå under utredning. 

Dom i avskjedssak ved Ulla - Førre-anlegget ble avsagt av 
Stavanger byrett, som ga arbeideren medhold i at avskjedigelsen var 
uberettiget. Dommen ble ikke anket. 

Endringer i lovverket forsåvidt gjelder justeringer av årlige erstat
ninger og konsesjonsavgifter har reist en rekke praktiske problemer, 
som forberedes løst ved nye lovendringer. 

I regi av Olje- og energidepartementet pågår et lovrevisjonsar
beid med reguleringsloven av 19 1 7. Det er foreslått omfattende 
endringer av lovbestemmelsene om såvel saksbehandling som 
konsesjonsvilkår og konsesjonstid . 

I anledning statsreguleringen av Jostedalsvassdraget ble skjønn 
påbegynt og Ulla-Førre-skjønnene startet behandlingen av jakt
spørsmålene. 
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Rein på besøk i Savtso . Alta-anlegget . 

Fonds administrert av NVE 
1000 kroner 

Beholdning 
pr . 1. 1.84 
Inntekter 1984 
Utbetalt tilskott 
1984 v/ stor-
tingsbeslutning 
v I departementets 
beslutning 
Beholdning pr. 
31.12 .84 

Konse
sjons- M år-
avgift s- avgifts- Nea
fondet fondet fondet 

100.042 390 1.235 
28.698 662 221 

18.200 125 56 

2.347 

108. 193 927 1.400 



VELFERD 
Velferdskontoret har i tillegg til vanlige velferdssaker arbeidet med 
arbeidsmiljøspørsmål og oppgaver i forbindelse med særavtalen om 
de ansattes medbestemmelse. 

Foruten å være sekretariat for hovedkontorets arbeidsmiljøutvalg 
har kontoret bl.a. bistått arbeidsmiljøutvalget i Forbygningsavdelin
gen . 

I samsvar med særavtalen om medbestemmelse er det holdt 
flere informasjons- og drøftingsmøter på generaldirektørnivå og ved 
Statskraftverkenes drift og anlegg. Møtene skal være et forum for 
gjensidig informasjon , meningsutveksling og kontakt med de tillits
valgte . En del av møtene har vært kombinert med befaringer og 
møter med de tillitsvalgte ved drifts- og anleggsadministrasjonene. 

Kontoret administrerer etatens gruppelivs- og ulykkesforsikrings
ordning. Det ble i 1984 inngått ny avtale med Norsk Kollektiv 
Pensjonskasse A / S og Vesta som innebærer en betydelig økning i 
erstatningsbeløpene, samt at de ansatte nå får mulighet for lån til 
boliger. Dette har blitt godt mottatt og har medført en mye større 
interesse for å være med i forsikringsordningen. 

For øvrig har kontoret bistått de ansatte med anskaffelse og 
finansiering av boliger, bistått ved arrangementer og aktiviteter for 
de ansatte samt vært et kontaktpunkt i saker som angår de 
ansattes velferd . 

Fordelingen av velferdsmidler er overlatt til de enkelte administra
sjoner lokalt, som i samarbied med lokale velferdsutvalg, arbeids
miljøutvalg etc. tilrettelegger og styrer velferdsaktivitetene i distrik
tene . 

INFORMASJON 
Det er sendt ut i alt ca. 70 pressemeldinger som i stor utstrekning 
er blitt brukt. I samarbeid med Elfosyningens Informasjonstjeneste 
ble det arrangert et pressekurs på Oppdal for redaksjonelle medar
beidere i presse og kringkasting med vel 20 deltakere. 

På de tre besøkskraftverkene som har eget informasjonsopplegg 
- Sima i Eidfjord, Mår ved Rjukan og Tokke i Dalen i Telemark -
var det i alt ca. 18.000 besøkende. Av disse kom ca. 10.500 til 
Sima og vel 6.000 til Mår. Det er reiseselskaper, skoleklasser og 
turister som kommer på besøk, og andelen av utlendinger er 
økende. På Mår f.eks. var over halvdelen av samtlige besøkende 
dansker. 

Det er utgitt en brosjyre om Jostedals-utbyggingen, og denne er 
distribuert til samtlige husstander i utbyggingsområdet. NVE's blad 
«Fossekallen» kom ut med 10 nummer. Opplaget er nå på 7.500 
eksemplarer. 
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VASSDRAGS-OG 
ENERGIFORVALTNING 

VASSDRAGSFORVALTNINGEN 
Vassdragskonsesjonssaker som i 1984 har vært sendt Olje- og 
energidepartementet med hovedstyretes uttalelse : 

Midl. prod . 
Søker Sak GWh pr. år Merknad 

Statskraftverkene Utbygg. av Hogga kraftverk 

Årdal og Sunndal Verk Ny reg .konsesjon i Høyanger
vassdr . 

Sør-Troms El.forsyning Overføring av vassdragskonse
sjon ved sammenslutning av el
verk, erverv av fall i Hellerenelva 

Trondheim E. verk Erverv og utbyg. av Nedre Nea 
kr.V . 

Gjøvik E-verk Erverv av fall og utb. i Hunnselva 

Narvik komm. E.verk Erverv av fall og utbyg. i Tarald
vikelva 

Statskraftverkene Reguleringsbestemmelser for 
Saltfjell - Svartisprosjek tene 

Sogn og Fjordane E.verk Reg. og utbyg. av Vetlefjordelvi 
A / S Norsk Jernverk Bruksretts- og reg. konsesjoner i 

Andfisk vassdr. 
Ytre Fjordane Kraftlag Tilleggsreg. i Stongfjordvassdr. i 

Aksvold 

UTBYGD VANNKRAFT 

82 Kgl.res. 
27.07.84 

207 
12 Kgl.res. 

05.10.84 

9 

30 11 Prod. uten 
Saltdalpro
sjektet 

200 

0 ,5 

Oversikten over utbygd vannkraft pr. 31. desember 1984 viser : 
Installasjon: 22 440 MW - Magasin : 65 475 GWh - Midlere 

tilløp : 111 054 GWh 
(Kraftverk mindre enn 1 MW er ikke tatt med). 

VANNKRAFTUNDERSØKELSER 
Innenfor arbeidet med Samlet Plan har det i 1984 vesentlig vært 
arbeidet med de mindre prosjektene som ikke kom med i hovedrap
porten om Samlet Plan. 

Videre har en bearbeidet en del av de større prosjektene som led 
mest under de knappe tidsfrister som ble satt for Samlet Plan
arbeidet. Planleggingsarbeidet har delvis vært gjort av Avdeling for 
vasskraftundersøkelser (VU) og delvis av konsulenter og kraftselska
per med koordinering og styring i VU. 
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Nyttbar vannkraft 
Exploitab/e hydra power reserves 

Totalt økonomisk nyttbart vannkraftpo
tensial er ved utgangen av 1984 anslått 
til 172 TWh. 
Status pr. 31. desember 1984 (a lle ta ll 
angir midlere årlig produksjonsevne): 

Utbygd (developed) 99 ,7 TWh 

Konsesjon gitt (under utbygging) 
(Licence granted (under construction)) 
Ulla-Førre 1,8 TWh 
Jostedal 1, 1 TWh 
Kobbelv 0,7 TWh 
Alta 0,7 TWh 
Andre 2 ,8 TWh 7 , 1 TWh 

Konsesjon søkt (L1 cence applied for ) 
Otta 3 ,6 TWh 
Etna -Dokka 0 ,7 TWh 
Tovdal 0 ,9 TWh 
Gaular 1 , 1 TWh 
Stryn 1,0 TWh 
Rauma 1 ,2 TWh 
Svart isen 3 ,8 TWh 
Andre . 1,9 TWh 14,2 TWh 

Forhåndsmelding' gitt (Under planning) 
Nausta 0 , 7 TWh 
Sanddøla-Luru 0 ,8 TWh 
Vefsna 1,6 TWh 
Andre · 3 ,8 TWh 6 ,9 TWh 

Rest , ikke vernet 
(Remaining) 20,4 TWh 

Vernet (Conservat ion adopted) 
Til 1985 
(To 1985) 12 ,0 TWh 
Varig 
(permanent) 11 ,7 TWh 23,7 TWh 

Nyttbar vann 
kraft i alt 172 ,0 TWh 

Prosjekter mindre enn 0 ,5 TWh/ år 
Under planlegging i henhold til vass

dragsreguleringslovens §4a. 

Hydrologiske målestasjoner 
Vannstand 531 
Vanns tand og vannførin g 780 
Vannføring 100 
Forsøksfel t for urbanhydrologi 25 
lstykkelse 29 
Katlegging av isforhold 109 
Vanntemperatur 2 71 
Saltholdighet og temperatur i fjorder 102 
Frostrøk fotograferin g 11 
Term ohydrografer 7 
Grunnvannsstand 631 
Telemål 23 
Grunnvannstemperatur 8 
Lufttemperatur 43 
Snødybde 28 
Grunnvannskjemi 37 
Breers massebalanse 6 
Materialtransport i vassdrag 1 

· Snømålestasjon 
(snødyp og vanninnhold) 4 

VANNRESSURSFORVALTNING 
Av aktivitet på vannforvaltningssiden kan nevnes arbeidet med 
prosjekt vannbruksplanlegging i Årosvassdraget og prosjektet «Or
ganisert drift av vassdrag» der Avdeling for vasskraftundersøkelser 
i begge tilfeller har koordinerings- og sekretariatsansvaret. Videre er 
det igangsatt flerbruksplanlegging i Gudbrandsdalslågen med delta
kelse fra flere avdelinger i Vassdragsdirektoratet. 

Ellers bør også arbeidet med vassdragsregisteret nevnes. Regis
teret tar sikte på å gi en samlet oversikt over den kunnskap vi har 
om vassdragene våre, og vil i første omgang inneholde opplysninger 
om målestasjoner , rapporter og tekniske inngrep foruten basisopp
lysninger om vassdraget. Enhetene i registeret er bestemt ut fra 
vassdragets struktur . Grensene for de enkelte delnedbørfelt blir 
digitalisert . Arbeidet med vassdragsregisteret har for alvor tatt fart 
i 1984. 

På u-landssektoren har det også i år vært utført en rekke oppdrag 
på vannforvaltningssiden i nært samarbeid med NORAD . 

TILSYN MED VASSDRAGSANLEGG 
På tilsynsfronten har året 1 984 vært preget av stor aktivitet såvel 
m.h.t. plankontroll som tilsyn med utførelse og vedlikehold av 
vassdragsanlegg. Flere meget store fyllings- og betongdammer 
under utførelse har krevet spesiell oppmerksomhet. 

Vassdragstilsynet har tatt initiativ til og deltatt aktivt i et 
grunnkurs for damtilsyn , beregnet på personell hos dameieren, 
såkalt egettilsyn. Det er avholdt 5 kurs i 1984 og et lignede antall 
kurs vil bli arrangert i 1985. Målet er gjennom en slik opplysnings
virksomhet å oppnå et bedre vedlikehold av dammer og å redusere 
mulige skader og påfølgende kostnader. 

Arbeidet med EDB-registeret for dammer pågår som tidligere . 

HYDROLOGI 
Hele landet sett under ett var tilsiget i 1984 nær det normale. Det 
ble ikke registrert noen ekstreme lav-vannsperioder eller flomperio
der noen steder . Østlandet hadde størst årstilsig med opptil 115 % 
- 120 % av det normale. Sørlandet og Vestlandet hadde lavest 
tilsig, helt ned i 70 % av det normale. I Trøndelag og Nord-Norge 
var tilsiget i 1984 nær det normale. Mildværet omkring årsskiftet 
1983/ 84 førte til store tilsig i i Sør-Norge i januar, spesielt på 
Sørlandet og på Vestlandet med opptil det dobbelte av normalt. I 
B jerkreimselv ble den største vannføringen observert 1. januar. 
Resten av vinteren var tilsiget nær det normale. 

Ved vårflommens begynnelse var snømagasinet under det nor
male på Østlandet og over det normale i resten av landet. Dette 
medførte vårflom over middels de fleste steder. Avsmeltingen 
foregikk imidlertid langsomt og uten store nedbørmengder, og det 
ble ikke mottatt meldinger om skadeflom i noen vassdrag. 

Sommertilsiget var bra på Østlandet. På Sørlandet var tilsiget lavt 
hele sommeren, spesielt i august da det var helt nede i 5 % - 10% 
av normalt. Vestlandet og Trøndelag hadde varierende tilsigsforhold. 
I Nord-Norge var sommertilsiget de fleste steder meget høyt, helt 
opp til 270 % av normalt. 

En kortvarig, men kraftig regnflom inntraff på Vestlandet i 
forbindelse med store nedbørmengder i slutten av august. I løpet av 
24 timer ble det registrert helt opp til 211 mm nedbør. Nedbøren 
førte til meget rask flomstigning i mange elver. 
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Den milde og nedbørrike høsten førte til store tilsig over hele 
landet i årets tre siste måneder. Nedbørmengdene var spesielt store 
på Østlandet og Vestlandet. Kombinasjon av regn og snøsmelting 
førte til flomvannføring i de fleste vassdragene i Sør-Norge. I 
Glomma var den gjennomsnittlige vannføringen disse 3 månedene 
den nest største som er observert i dette århundre. 

Hydrologisk avdeling driver et omfattende nett av ulike typer 
hydrologiske målestasjoner over hele landet . Antall stasjoner ved 
utgangen av året er angitt i tabellen . De fleste data fra disse 
stasjonene blir lagt inn på EDB-arkiv. En vesentlig del av avdelingens 
arbeid består i å foreta analyser av disse data og besvare forespørs
ler om data fra dette arkivet. 

For å forenkle innsamlingen av data er instrumentparken stadig 
blitt mer automatisert. Det er anskaffet en programmert kurveleser 
for digitalisering av grafisk registrerte data fra de ordinære limnigraf
skjemaene. Etter 1980 er det tatt i bruk ca. 25 punchende 
instrumenter og rundt 10 som registrerer på magnetbånd . Målever
dien fra disse leses ut automatisk og overføres til databasen . 

Den nye utgaven av avløpskart for Norge er ferdigtegnet og 
ventes utgitt i 1985. Prosjektet om ferskvannstilsig til norskekysten 
er avsluttet . 

Det er satt i gang et prosjekt med analyse av lavvannsføringer, 
og det fortsetter i inneværende år. Det er utført 528 vannførings
målinger i løpet av året . 

Det urbanhydrologiske stasjonsnett omfatter 25 observasjonsfelt 
spredt over hele landet. Flere av de eldste feltene i Sør-Norge 
gjennomgikk en generell opprustning i 1984. Det urbanhydrologiske 
datamateriale som kommer inn, bearbeides og lagres i Hydrologisk 
avdelings dataarkiv. 

Brekontoret har i 1984 undersøkt materialhusholdningen på 5 
breer. På grunn av mange års måleserier har det vært mulig å 
forenkle målingene og likevel oppnå tilfredsstillende nøyaktighet. 

Materialtransporten fra Nigardsbreen er bestemt. Suspendert 
materiale ble målt ved hjelp av en automatisk vannprøvetaker. 
Bunntransporten ble bestemt ved opplodding av deltaet ved innlø

pet til Nigardsvann. For å få kunnskap om vannets vei under breen 
er det gjort undersøkelser av bretykkelsen på Jostedalsbreen ved 
hjelp av breradar, og det er funnet bretykkelse på opp til 500 m . 
Ved hjelp av sporstoffer er vannets drenering gjennom breen 
undersøkt på Nigardsbretungen . 

For snøhydrologi har 1984 vært et kompetanseoppbyggende år. 
Det viktigste arbeidet har vært oppbyggingen av et nasjonalt 
snødataarkiv. Ellers er det utført viktige arbeider om snøkartlegging 
ved hjelp av satellittbilder og om snøfordelingen i høyfjellet. 

Grunnvannskontorets hovedoppgave er undersøkelser av regule
ringers innvirkning på grunnvannsstanden. Slike undersøkelser pågår 
over hele landet i forbindelse med løpende eller planlagte kraftutbyg
ginger eller i den første tiden etter avsluttet utbygging. 

En del tilsigsfelt blir fortsatt drevet. Undersøkelsene er begrenset 
til det sydlige Norge. Basert på et utvalg av disse har det vært 
publisert månedlige oversikter over den naturlige variasjon i grunn
vannsstanden. 

Driften av det landsomfattende grunnvannsnett har fortsatt som 
før i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse (NGU). 

lskontorets hovedoppgave er å vurdere elvereguleringers virkning 
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Forbyggingsarbeid på Ørstamyr - Rena. 

på is- og vanntemperaturforhold . Nettet av automatiske målestasjo
ner har økt betydelig, og ved utgangen av året var det 96 slike 
stasjoner. 

I 1984 fortsatte arbeidet med fagrapportering til Samlet Plan. Ialt 
er det nå skrevet rapporter om 310 prosjekter med tilsammen 542 
alternativer. 

Datakontoret arbeider med å åpne EDB-arkiver og programsyste
mer for interesserte brukere. 

Det er opprettet to nye databaser, en snødatabase med data fra 
snøtakseringer og en database som inneholder vannstander og 
vannføringer hvor registreringstettheten er større enn en observa
sjon pr døgn. Den siste anvendes til flomberegninger og ved 
bekkeinntaksprosjektet, som ble startet i 1984. 

Programbiblioteket er utvidet med nye programmer som er 
spesielt utviklet som et redskap for flomberegninger og dimensjo
nering av flomløp. 
Det er utført arbeid med flomsimulering for Sira-Kvina. Det er gjort 
flere flomprognoser og flomberegninger. 

Videre har Datakontoret på oppdrag utført en undersøkelse av 
vannkraftpotensialet i Den Dominikanske Republikk . 

Innsjøkart over Tyrifjorden, Vråvann og Nisser er ferdigtegnet og 
publisert i det utgitte albumet «Dybdekart over norske innsjøer», 
som inneholder 51 kart . 

Det er opprettet en egen instrumentseksjon som har til oppgave 
å ad.ministrere, vedlikeholde og reparere avdelingens stadig vok
sende instrumentpark. 

FORBYGGING 
I alt 292 forbyggings- , senkings- og flomskadeanlegg har vært i 
gang kortere eller lengre tid over hele landet. De fleste arbeidene er 
utført i egen regi med avdelingens maskiner og ca. 80 faste 
arbeidstakere. Det er brukt ca. 35 mill. kroner av egne midler og ca. 
1 5 mill. kroner av tilskuddsmidler (vesentlig fra Landbruksdeparte
mentet). Bemanningen ved Forbygningsavdelingen omfatter forøvrig 
ca . 50 funksjonærer fordelt på hovedkontor og to distriktskontorer 
i Oslo samt distriktskontorene i Førde i Sunnfjord, i Trondheim og i 
Narvik. Bemanningen har vært uendret i mange år. 

Etterspørselen etter sikringstiltak er fortsatt meget stor. Ved 
årsskiftet har avdelingen ca. 850 uekspederte søknader. Disse tiltak 
er som oftest en nødvendig forutsetning for næringsvirksomhet, 
boliger og kommunikasjoner langs vassdragene, og de kan betraktes 
som grunnlagsinvesteringer i forbindelse med utnyttelse av nye 
områder. Utilstrekkelige bevilgninger medfører flere års ventetid med 
problemer for statlige, kommunale og private interesser. 

Forbyggingsvirksomheten er i de senere år blitt utvidet til å 
omfatte saksbehandling og praktisk bistand i forbindelse med 
utbygging langs vassdrag, veger og bruer, uttak av masser, tiltak for 
fiske og naturvern , opprydding, naturskadesaker m.v. Henvendel
sene kommer fra en rekke offentlige etater, kommuner og private. 
Forbygningsavdelingen har ekspertise og et distriktsapparat som er 
tjenlig i slike saker. Det er behov for samfunnsmessig service og 
styring med disse tiltak , men det er problemer med midler og 
bemanning for å dekke oppgavene. 

I Nord- Norge har det vært forbyggingsvirksomhet bl.a. i Tana, 
Karasjok , Målselv, Nordreisa, Saltdal og Gildeskål. Betydelige arealer 
langs hovedvassdragene er blitt beskyttet mot utgraving og bebyg-
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gelse er blitt sikret. I Finnmark blir det også utført forbyggingsarbei
der for ca . 3/4 mill. kroner av sysselsettingsmidler. Samarbeidspro
sjektet i Salangselv i Bardu har forsatt i 1984. Her blir ca. 1500 
dekar innvunnet til jordbruksformål. 

I Trøndelag pågår omfattende sikringsarbeider mot skred. I 
Namdalen og i Helgådalen, Verdal, blir rasfarlige leirskråninger sikret 
for å redusere faren for nye naturkatastrofer. Statens naturskade
fond deltar i utgiftene. Ellers er betydelige forbyggingsarbeider under 
utførelse bl.a. i Røssåga, Gaula og Forra i Stjørdal. Ved Sokna i 
Midtre Gauldal blir verdifulle bolig- og industriområder sikret mot 
oversvømmelse. 

Etter omfattende flomskader på Vestlandet høsten 1983 ga 
Stortinget en tilleggsbevilgning på 10 mill. kroner. Dette har gitt økt 
virksomhet med sikringstiltak i en rekke vassdrag. I Møre og 
Romsdal er de største arbeidene utført i Rauma, Vestnes, Stranda 
og Ørsta . Bebyggelse, dyrket mark og veger nyter godt av tiltakene. 

Også i Sogn og Fjordane er det flomskadearbeider som utgjør 
hovedtyngden av anleggsvirksomheten, med arbeider bl.a. i Hornin
dal , Eid, Førde og Leikanger. 

I Luster er det igangsatt flomsikringsarbeider i tilløpselvene til 
Veitestrandsvatnet . Tiltaket som er et samarbeidsprosjekt mellom 
Landbruksdepartementet, Sognekraft, NVE og kommunen, vil gi 
bedre levevilkår og tryggere bosetting for jordbrukere i Veitestrand . 

Flommen i 1983 gikk også hardt ut over bolig- og jordbruksom
råder i Sunnhordland og nordre del av Rogaland . Betydelige oppren
skings- og forbyggingsarbeider er gjennomført i 1984, bl.a . i Etne, 
Kvinnherad og Ølen. I Eigersund er Fotlandsvatnet senket for å 
tørrlegge og flomsikre jordbruksområder. 

Tørrleggingsarbeidene i Hedalselv, Sør-Aurdal , og Vigga, Lunner, 
som utføres av lokale entreprenører, er snart ferdige . Ca. 2300 
dekar blir forbedret for jordbruk. 

Samarbeidsprosjektet i Rendal, hvor ca. 10 000 dekar jord blir 
tørrlagt og sikret mot oversvømmelse, nærmer seg avslutning. Som 
tilleggsarbeid er det bygget flomsikre verker og pumpestasjon ved 
Kvarsevja. Blant annet i Tynset og i Folldal er det utført betydelige 
arbeider for å stoppe utgraving av dyrket mark . Ved Glomma er det 
under utførelse flere arbeider som tar sikte på å hindre utgraving og 
oversvømmelse. Tiltakene omfatter flomsikre , kjørbare fyllinger som 
forsterkes med sprengt stein . Det blir også bygget pumpestasjoner 
ved en del av disse anlegg, hvor Landbruksdepartementet yter 
betydelig støtte. I 1984 er det brukt ca . 4 mill. kroner til tre slike 
anlegg i Solør. Ved det største av disse tiltak, ovenfor Kongsvinger, 
blir flomsikringen kombinert med omlegging av riksvegen. Vegvese
net deltar i kostnadene, som også omfatter flere store pumpestasjo
ner. Samarbeidet mellom etatene gir store besparelser . 

I Søndre Starelv, Stange, gjennomføres et komplisert senkings
prosjekt med avdelingens maskiner . Ca. 3000 dekar jord blir 
innvunnet og forbedret . 

I samarbeid med Natur- og landskapsavdelingen og kraftutbyg
gere er planlagt og utført en rekke terskler i regulerte vassdrag. I 
1984 er samarbeidet utvidet til å omfatte forsøksarbeider ved 
forskjellige miljøverntiltak i en rekke vassdrag. Forsøkene gjelder 
bl.a. tiltak for bedring av fiskeoppgang og oppvekstmuligheter , 
planting og tilsåing langs kanaler m .v. 

Forbygningsavdelingen yter også bistand til Statens naturskade
fond i forbindelse med flom og ras, og det er etablert samarbeid 
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Planting ved koblingsanlegget på Sima kraftverk . 

med Norges geotekniske institutt om et forskingsprosjekt angående 
flomskred. 

Det er økende behov for opprydding, bl.a . i vassdrag hvor 
fløtingen er nedlagt. Det er planlagt flere nye tiltak i vassdrag på 
Østlandet. 

Distriktskontorene blir etterhvert utbygget med representanter 
for Natur- og landskapsavdelingen, Vassdragstilsynet og Hydrolo
gisk avdeling. Dette vil bety verdifull faglig tilvekst og bedret 
servicetilbud for distriktene. 

NATUR OG LANDSKAP 
For Natur- og landskapsavdelingen (VN) var 1984 et særlig begi
venhetsrikt og arbeidskrevende år der kapasiteten ved avdelingen 
ofte ble presset til det ytterste - og litt til. 

Året vil særlig bli husket som det året da Terskelprosjektet ble 
avsluttet og Biotopjusteringsprosjektet startet for alvor. 

Riktignok er det så at endel rapporter fra Terskelprosjektet ennå 
ikke er trykt og mye data fra prosjektet kan viderebearbeides, men 
Styringsgruppen ble formelt oppløst ved en enkel tilstelning før 
nyttår. Gruppens medlemmer er knyttet til universitetene i Oslo og 
Bergen, Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Norges landbruks
høgskole og NVE. Interesserte henvises til den omfattende litteratu
ren som foreligger fra prosjektet. 

Biotopjusteringsprosjektet har fått sin styringsgruppe. Den vil 
stort sett arbeide etter samme mønster som Terskelprosjektets 
gruppe. En tar sikte på å finne fram til og gjennomføre tiltak som 
kan hjelpe oss til å «styre» livet i vassdragene i en ønsket retning. 
Prosjektet får i stor grad et praktisk tilsnitt. Naturlig nok vil 
virksomheten særlig dreie seg om vassdrag der det gjennomføres 
inngrep av forskjellig slag som f.eks. reguleringer, forbygginger o.l. 
Men en regner med at prosjektet også vil beskjeftige seg med 
uregulerte vassdrag . 

VN var sekretariat for Sperstadutvalget under arbeidet med 
forslaget til Verneplan Ill. Avdelingen var også saksforbereder for 
hovedstyret i NVE da dette hadde saken til behandling. Nå er 
avdelingen i gang med en kortfattet illustrert publikasjon om hele 
Verneplanen (I, li og Ill) som skal foreligge snarest mulig etter at 
Stortinget har behandlet saken. 

Samarbeidet med Institutt for jordkultur ved NLH fortsetter . Det 
gjelder undersøkelser av jordbunnsmessige forhold i anleggsområder 
- spesielt gjelder det sprengstein fra tunneldrift. Instituttet har 
gjennomført analyser og det er utarbeidet en arbeidsrapport. Befa
ring er foretatt i Alta og Adamselv. 

I 1979 brast en dam i Finnmark. Magasinet ble siden liggende 
nedtappet. En rik og interessant vegetasjon er i ferd med å etablere 
seg i det tidligere neddemmede området. Det er foretatt en botanisk 
registrering av vegetasjonen. Rapporten foreligger ikke ennå. 

Det er også foretatt botaniske registreringer i reguleringssonene 
i noen magasiner i Sør-Norge. Hurtig oppfylling av magasinene 
hindret arbeidet en god del. Rapporten er ikke ferdig. 

Komiteen som har arbeidet med luftovermetning i forbindelse 
med kraftverk avsluttet sitt arbeid i 1984. Pga. spesielle forhold fikk 
VN's representant en sentral rolle i sluttfasen. (Omtalt i NVE's 
årsmelding for 1982). 

VN har hjulpet danskene med spørsmål vedrørende bygging av 
terskler i forbindelse med et planlagt kraftverk på Grønland. 
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ENERGIFORVALTNING 
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 22 .993 MW, 
hvorav 278 MW var varmekraft. Av dette utgjør Statskraftverkene 
(NVE) 30,5 %, kommunale og fylkeskommunale kraftstasjoner 
51,9% og private og industrikraftstasjoner 17 ,6 %. 

I løpet av året har utvidelser og nye installasjoner økt den 
samlede maksimale stasjonsytelse med 228 MW, dvs. 1,0 % - alt 
vannkraft. Gjennomsnittlig økning de siste 10 år har vært 3,4%. 

PRODUKSJON OG FORBRUK 
Det nyttbare tilsiget til kraftproduksjonssystemet på landsbasis var 
ca. 106% av normalt, svarende til 105,5 TWh . I kombinasjon med 
en liten netto reduksjon i vannmagasinene ga dette grunnlag for en 
vannkraftproduksjon på vel 106,3 TWh. Med tillegg av en varme
kraftproduksjon i overkant av 0 ,3 TWh kom totalproduksjonen opp 
i 106,7 TWh. Dette er ny produksjonsrekord - 0 ,3 TWh mer enn 
i 1983. 

Bruttoforbruket av fastkraft - som omfatter nettoforbruk fast
kraft og de totale nett-tap, dvs. også tap på eksport og tilfeldig kraft 
- økte med 6,4% til 94,0 TWh. Dette forbruket har de siste 10 
år i gjennomsnitt økt med 3,3% pr. år. 

I alminnelig forsyning økte forbruket referert kraftstasjon med 
5,2% til 60,5 TWh. Korrigert for unormale temperaturforhold er 
forbruket beregnet til 61,6 TWh, en økning på 5,9% fra året før. 
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Utvidelse av produksjonssystemet i 1 984 
Expansion of the power production system in 1984 

Kraftstasjon og fylke 

Power station and county 

EVENSTAD 
TJODAN 
BLÅFALLI 
KVITTINGEN 
EVANGER 
STEINSLAND 
OSLANDSBOTN 
TAFJORD V 
SVORKMO
BRATTSET 
MOSVIK 
STRIELV 
OSTERN 

Økning i produksjonsevne p.g.a. 
utvidelser og nye kraftstasjoner 
Total increase of production 
capacity 

Aust-Agder 
Rogaland 
Hordaland 
Hordaland 
Hordaland 
Hordaland 
Sogn og Fjordane 
Møre og Romsdal 
Sør-Trøndelag 
Sør-Trøndelag 
Nord-Trøndelag 
Nordland 
Troms 

M aksimal Fastkraft-
stasjons- bidrag 

ytelse 
Max. plant Firm power 

capacity contribution 
(MW) (GWh) 

12 
117 

9 
45 

3 

37 
2 
3 

228 

30 
274 

39 
120 
75 

124 
9 

106 
164 
52 
94 

6 
9 

1. 102 



Sammenlignet med en jevn forbruksvekst fra det faktiske forbruket 
i 1977 og fram til det prognoserte forbruk i 1985 ifølge Energimel
dingen (St.meld. nr. 54 ( 1979- 80): Norges framtidige energifor
bruk og produksjon). var det temperaturkorrigerte bruttoforbruket 
4,5 TWh høyere enn forutsatt. Ved vurderingen av forbrukstallene 
for 1984 bør en imidlertid ta hensyn til at 1 984 var skuddår og 
følgelig inneholder en dag mer enn normalt. 

Abonnenter med husholdningstariffer har også i 1984 de fleste 
steder i landet hatt klare økonomiske fordeler ved å dekke sitt 
oppvarmingsbehov med elektrisitet fremfor parafin og lettolje. 
Energikostnaden i en H-4 tariff var i landsgjennomsnitt ca . 27 
øre/ kWh inkl. alle avgifter, mens ekvivalent energikostnad ved 
lettoljefyring var ca. 40 øre/ kWh. Prisdifferansen mellom elektrisitet 
og lettolje var likevel mindre i 1984 enn i de tre foregående år . 

Omregnet til ekvivalent mengde elektrisitet levert forbruker ser 
salget av parafin og lettoljer ut til å bli ca . 9,8 TWh i 1984, en 
nedgang på 0,6 TWh fra året før 

Kraftintensiv industri har gjennom hele 1984 hatt gode avset
ningsmuligheter for sine produkter og har produsert opp mot 
kapasitetsgrensen. Referert kraftstasjon har industrien bruk 32,5 
TWh mot 29 ,5 TWh i 1983. Den relative forbruksøkningen har 

vært sterkest for produktgruppen jern, stål og ferrolegeringer. 
Gjennom egenproduksjon og faste kontrakter er den kraftintensive 
industrien sikret ca. 29 TWh på årsbasis. 

Produksjon og forbruk av elektrisk kraft 1979-84 
Production and consumption of electric energy 19 79 - 84 

Alle tall i GWh 
1979 1980 1981 1982 1983 19841 

Nettoforbruk: 
Husholdninger og jordbruk23.452 23 .625 25.092 26.361 26.960 27.937 
Bergverk og industri 
(ekskl. kraftintensiv) 11.548 11.798 11.923 11 .647 11 .926 12.358 
Tjenesteyting m .v. 10.225 10.577 11.482 11.898 11.429 11.843 

Sum alminnelig forsyning 45.225 46 .000 48.497 49 .906 50 .315 52.138 
Kraftintensiv industri 28.825 27.875 26.963 25.790 28.669 31.580 

Sum netto fast
kraftforbruk 74.050 73 .875 75.460 75 .696 78.984 83. 718 

Bruttoforbruk 
(inkl. antatt tap i overførings- og fordelingsnettet): 
Alminnelig forsyning2 52.365 52.9 18 56.488 56.887 57.488 60.478 
Kraftintensiv industri 2 29.690 28.711 27.772 26 .564 29 .529 32.527 

Sum 82.055 81.629 84.260 83.451 87.017 93.005 
Øvrige tap i nettet2 3 516 279 672 687 1.294 950 
Sum brutto fastkraft 82.571 81 .908 84.932 84.138 88.311 93.955 
Tilfeldig kraft til elektrokje-
ler og pumpekraft (netto) 1.901 1.728 3.235 2.956 4.643 4.441 

Sum brutto totalforbruk84.472 83.636 88.167 87.094 92.954 98.396 
Eksport - Import 4.651 464 5.230 6.062 13.416 8.264 

Produksjon av 
elektrisk kraft 89.123 84. 100 93.39793.156106.370106.660 

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 prosent av tilfeldig kraft og eksport målt ved grensen. 
Kilde: NOS - Elektrisitetsstatistikken. 
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1985 

Kraftutvekslingen med Sverige og Danmark ga en nettoeksport 
på 8 ,3 TWh mot 13,4 TWh i 1983 og 6,7 TWh som gjennomsnitt 
for de siste 5 år. Til Danmark eksporterte vi 3 ,8 TWh , mot Sverige 
eksporterte vi 5 , 1 TWh og importerte 0,6 TWh. 

Omsetningen av tilfeldig kraft til elektrokjeler var 3,9 TWh . 
Installasjon av elektrokjeler med brenselfyrt reserve har tiltatt sterkt 
de senere år. Dette har sin bakgrunn i høye oljepriser og god tilgang 
på rimelig tilfeldig kraft . En stadig større del av tilfeldigkraft
omsetningen skjer etter markedsprisprinsippet, dvs. til priser basert 
på Samkjøringsprisen. Det innenlandske marked for tilfeldig kraft til 
elektrokjeler er nå vurdert til i underkant av 5 TWh på årsbasis . 
Omtrent 70% av dette markedet har tungolje som fyringsalternativ. 

Maksimalbelastningen, som refererer seg til det innenlandske 
forbruket, inntraff 18. desember og er beregnet til 15.855 MW 
målt ved kraftstasjon . 

ELFORSYNINGENS ORGANISASJON 
Myndighetene forutsetter en målrettet virksomhet mot en mer 
rasjonell elforsyning. 

Dette er senest stadfestet i St.meld. nr . 54 (1979 - 80) . 
Direktoratet arbeider aktivt for å realisere dette, med en priorite

ring rettet først og fremst mot områder med de minste elverkene. 
Teknisk / økonomisk analyseverktøy, i form av EDB, er tatt i bruk 

for å bedre utredningsgrunnlaget. 
Arbeidet med å fremme nye organisasjonsmessige løsninger går 

hovedsakelig gjennom lokale forhandlingsutvalg, som ofte er oppret-
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Enheter m I organisasjonsmessig betydning og med 
ansvar for drift av egne h.sp.anlegg registrert 
pr.31.12.1984. 

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 

Samkj. 
Stats.kr .v. 

Engros 
kraft 
selskap 

4 
2 

1 
8 
3 
1 
6 
2 
1 
4 
5 
5 
7 
1 
2 
5 
1 
3 

61 

4 
4 

69 

Elverk 

20 
23 

1 
12 
14 
23 
19 
13 

2 
3 

15 
27 
16 
29 
19 

1 
19 

3 
6 

265 

265 

Andre små 
prod. og 
fordel. verk 

1 
3 
2 

2 

11 
3 

2 
3 
1 

29 

29 

*) Industri
bedrifter 

9 
8 

3 
2 
7 

11 
10 

5 
8 

11 
7 
4 
1 
7 
8 

10 

2 

113 

113 

*) Definisjon : Bedrifter m / områdekonsesjon på egne høyspenningsanlegg, egne 
høyspenningsmontører, anvar for stedlig tilsyn og eventuelt egen kraftproduk
sion. 



tet etter initiativ fra direktoratet. For tiden arbeider 29 forhandlings
utvalg med lokale organisasjonsspørsmål innen fordelings- og en
grossektoren . Direktoratet deltar med konsultativ og i begrenset 
omfang med sekretærteknisk bistand i 20 av disse. 

I løpet av 1984 har 3 elverk sluttet seg sammen med et av sine 
naboelverk, slik at det pr. 31. desember 1984 var registrert 265 
elverk med ansvar for detaljforsyningen. 

Antall engrosverk og kraftselskap er i år registrert til 69 enheter. 
En rundspørring på fylkesplan om elforsyningens organisasjon har 

medført at gruppens små produksjons- og fordelingsverk (gårds- og 
grendeverk) nå er registrert til 29 enheter. 

Ovennevnte spørsmålsrunde har også medført at en har kartlagt 
flere industriverk (som bl.a. har områdekonsesjon) enn tidligere. 
Antall industriverk er derfor registrert til 113. 

Ved utgangen av året er det således registrert ialt 4 76 enheter 
med organisasjonsmessig betydning: 

265 elverk 
69 engros- og kraftselskap 

113 industriverk 
29 små produksjons- og fordelingsverk. 

1984 ble det dessuten besluttet at 2 elverk skulle gå sammen 
med et av sine naboverk i løpet av 1985. 

Det er verdt å merke seg at antall enheter i elforsyningen reelt har 
gått ned, fra i fjor til i år . Tallet 4 76 må derfor kun sees på som en 
konsekvens av en forbedret registreringsrutine. 

KOSTNADER I FORDELINGS- OG HOVEDFORDELINGSSYSTEMET. 
Det er et økende behov for å gi et bedre bilde av kostnadene i 
fordelings- og hovedfordelingsnettet, med utgangspunkt i det eksi
sterende system. 

Direktoratet har påbygynt et arbeide med å skaffe til veie 
systematikk og datamateriale for beregning av distribusjonskostna
der. Dette vil gi elforsyningen et bedre planleggings- og saksbe
handlingsgrunnlag på en rekke områder der det i dag er mangelfulle 
kunnskaper om kostnadene med å drive elforsyningsapparatet. 

ENERGIØKONOMISERING PÅ BRUKERSIDEN 
Direktoratet arbeider for en mest mulig rasjonell energiutnyttelse på 
alle nivå i energiflyten. Utnyttelsen av ENØK-potensialet hos forbru
kerne er en forutsetning for riktig tilpassing også i resten av 
energisystemet. 

Direktoratet arbeider blant annet med å fremskaffe materiale og 
oversikter som kan danne grunnlaget for et aktivt samspill med den 
lokale el/energiforsyning om ENØK-tilpassing på bred basis. 

Nytten ved å gjennomføre ENØK-tiltak er større for samfunnet 
enn for den enkelte. De midler myndighetene finner nødvendige å 
bruke for å fremme ENØK kan anvendes på en rekke måter. 

Direktoratet regner med at kommende St.meld. om ENØK vil gi 
en avklaring, slik at en kan starte et samarbeid med den lokale 
elforsyning om dette. 

PRISER OG TARIFFER 
Gjennomsnittsprisen på elektrisk kraft til husholdninger og jordbruk 
i 1984 var 30,9 øre/kWh (inkl. elavgift og merverdiavgift), en 
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Noen engrospriser pr. 1 .1 .85 1 

Same whole sale prices pr. 1. 1.85 
Pris i øre/ kWh 

v/ 5000 v/ 6000 
Navn bruks- bruks

timer2 timer3 

Østfold Kraftforsyning 14,20 13,55 
Akershus Energiverk 17,70 16,88 
Hedmark Energiverk 23,34 22 ,72 
Oppland fylkes elverk 17,86 17,48 
Buskerud Energiverk 21,40 21,00 
Vestfold Kraftselskap 16,60 15,63 
Lyse Kraft 13,70 12,98 
Sunnhordland Kraftlag 17 , 10 16,60 
Bergenshalvøens komm . 
Kraftselskap 11 ,80 11 ,27 
Sogn og Fjordane 
energiverk 13, 12 12,97 
Møre og Romsdal 
Kraftselskap A / S 14,93 14,75 
(fra 1.5.85 15,69 15,50) 
Tafjord Kraftselskap 16 ,60 15,67 
Tussa Kraft 14,62 14,00 
Sør-Trøndelag 
Kraftselskap 22,50 21 ,50 
Salten Kraftsamband 16 ,00 16,00 
Finnmark Kraftforsyning 15,76 15, 16 
Statskraftverkene 14,88 14,70 
(Statskraftverkene 
fra 1. 1.85 15,64 15,45) 

1 Spenningsnivåene kan være ulike slik at 
prisene ikke er helt sammenlignbare. 
2 3000 brukstimer vinter , 2000 bruks
timer sommer . 
3 4000 brukstimer vinter, 2000 br'uks
timer sommer . 

Anslag for pris i øre I kWh 
ved salg til husholdninger og 
jordbruk pr. 1 .1 .85 inkl. el-
avgift og merverdiavgift 
Estimated price in øre/ kWh for sale to 
househol ds pr. 1. 1. 85, electricity tax and 
v.a . t. included 

Gjennom-
snitt Høyeste Laveste 

Østfold 32 ,5 42,8 27,4 
Akershus 34,3 41 ,0 29,5 
Oslo 34.3 34,3 34,3 
Hedmark 39,4 45 ,0 34,2 
Oppland 36 ,5 43 ,3 30,2 
Buskerud 34,7 46 ,2 16,9 
Vestfo ld 34,4 41 ,0 26 ,6 
Telemark 31 , 1 43,4 21 , 1 
Aust-Agder 32 ,5 33,4 27,0 
Vest-A gder 30, 1 31,7 27 ,9 
Rogaland 32,0 39,4 21 ,8 
Hordaland 34,2 43,5 19,9 
Sogn og 
Fjordane 34,5 41 , 1 20,8 
Møre og 
Romsdal 36 ,8 41 ,5 29 ,6 
Sør-Trøndelag 35,2 45,9 30,9 
Nord-Trøndelag 35,5 35 ,5 35 ,5 
Nordland ' 31 ,3 38 ,9 2 1,2 
Troms ' 30,4 35 ,6 28,7 
Finnmark ' 28,3 33 , 1 25,0 
Landet 33 ,8 46 ,2 16,9 

1) De tre nordligste fylker er fr itatt for 
merverdiavgift på elkraft til husholdnings
formål. 
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Fordeling av midlene på 
prosjekttyper . 
Opprust ing av 
forde lingsnettet 
Overføringsan legg 
Plan leggingsstøn ad 
Strømløse steder 
Drift sstønad 

84,6 mill. kroner 
26 ,8 m ill. kroner 

7 ,0 m ill . kroner 
3 ,3 mill. kroner 
1,0 mill. kroner 

122, 7 m ill. kroner 

I 

1940 1950 1960 1970 1980 

Statsstønad til elforsyningen 

Akkumulerte bevilgninger 

økning på 11,2% fra 1983. Elavgiften i 1984 var 2, 7 øre/ kWh, 
men er endret til 2 ,9 øre/ kWh fra 1. 1. 1985. 

Beregningsgrunnlaget for merverdiavgift på elkraft er øket fra 26 
øre/ kWh i 1984 til 29 øre/ kWh i 1985. M erverdiavgiften vil 
således utgjøre ca. 5,8 øre/ kWh i 1985. Nord-Norge er imidlertid 
fritatt for merverdiavgift på elkraft til husholdningsformål. 

Energidirektoratets anslag for 1985 viser at landsgjennomsnittet 
vil bli ca. 33,8 øre/ kWh. (inkl. elavgift og mva.). Dette gir en økning 
på ca . 9,4% fra 1984. 

H4-tariffen er innført ved de fleste elverk , og vi anslår at ca. 75% 
av husholdningsabonnentene nytter denne tarifftypen nå. 

INVESTERINGER 
Realinvesteringene i elektrisitetsforsyningen (medregnet fjernvarme
anlegg) er anslått til ca. 7 ,9 milliarder (mrd.) kroner i 1984. Dette 
utgjør ca . 9 ,3 % av fastlands- Norges samlede investeringer i fast 
kapital. I tillegg er renter i byggetiden anslått til ca. 0,8 mrd. kroner, 
slik at finansieringsbehovet totalt kom på ca. 8, 7 mrd. kroner i 
1984, en økning på 6,4% fra 1983 (alt i løpende priser). 

FINANSIERING 
Finansiering av kraftutbygging og ledningsbyggin!iJ utenom Stats
kraftverkene har vært henvist til det norske partialo~ligasjonsmarke
det. For 1984 ble det gitt tillatelse til å ta opp 2 7 7 5 mill. kroner 
innenfor kraftverkkvoten , samt 950 mill. kroner utenfor kvoten . 
Låneopptakene i kalenderåret utgjorde 3361,2 mill.kroner. Vilkårene 
er i prinsippet gjenstand for forhandling mellom låntaker og emi
sjonsbanken. Det nåværende høye rentenivå virker tyngende for 
utbyggerne. Fra Norges Kommunalbank ble bevilget lån på 75 mill. 
l<roner til elsektoren . 

STATSSTØNAD 
Stortinget bevilget 122, 725 mill. kroner i statsstønad for 1984. 
Fordeling av midlene fremgår av tabellen øverst til venstre. 

De 7 mill. kroner som ble reservert til planlegging, blir for 
størstedelen brukt til nettanalyser, for å bringe på det rene i hvilken 
utstrekning det vil være riktig å forsterke elverkenes ledningsnett for 
å redusere ledningstap. En mindre del av midlene blir brukt til å 
utarbeide forprosjekt for opprusting av gamle eller for bygging av 
nye småkraftverk. 

Hertil godkjente Oed i 1984 en ramme på 5 mill. kroner for 
undersøkelse av tilstanden for sjøkabler med høyspenning (22 kV 
og høyere), og det ble bevilget 2,0 mill. kroner til dette formål i 
1984. De elverkene dette gjelder betaler selv en del (opp til 50% ) 
av de kostnader undersøkelsene medfører. 

Antall fordelingsverk i 1 984 
Størrelse av elverk Antall Pros. av forsynte Kumulert 
antall abonnement elverk abonnement prosent 

100 000 - 1 000 000 2 18,8 18,8 
40 000 - 100 000 7 16,8 35 ,6 
20 000 - 40 000 8 10,3 45,9 
10 000 - 20 000 2 4 16,0 61 ,9 
5000 - 10 000 57 19, 1 81 ,0 
1 000 - 5 000 144 18,3 99,3 

0 - 1 000 23 7 100,0 
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Standard Telefon og Kabelfabrik (STK) fikk i 1984 bestilling på å 
undersøke ca. 500 landtak (det vil si kablene i strandsonen), der 
kablene erfaringsmessig får de største påkjenninger og skader. Hertil 
vil en del viktige kabler bli undersøkt i hele lengden. Dette gjøres ved 
fjernstyrte måleinstrumenter og fotoapparater som føres langs 
kablene , foruten at froskemenn undersøker kablene ned til 30 
meters dyp, inntil 100 m fra land. 

På denne måten kan en måle tæringen på sinkbelegget og ta 
fotos hvor som helst på en kabel som ikke er nedgravd. I 
strandsonen undersøkes kablene således særdeles nøye, og både 
kabeltilstand og forholdene der den ligger blir registrert og kommen
tert. 

Undersøkelsene blir fulgt opp av rapporter som foruten registre
ringene , gir råd og veiledning om hvilke tiltak som bør settes i verk, 
for å øke kablenes levetid. Det kan dreie seg om forflytning av 
kablene (først og fremst ved landtakene) til en gunstigere beliggen
het, utbedring av påviste skader, utskifting av enkelte lengder, eller 
legging av nye kabler i hele lengden . Elverkene vil i alle tilfelle få en 
vurdering av kablenes gjenværende levetid og/ eller en anbefaling om 
en ny undersøkelse etter noen år, for å få nærmere rede på hvor 
raskt aldringen går. 

Foreløpig gjelder undersøkelsen mesteparten av de statsstøttede 
elverkene og omfatter altså en mindre del av de ca. 1.200 
eksisterende sjøkabler med høy spenning på norskekysten . 

STK har i 1984 foretatt undersøkelsene med leid båt, men har i 
1984 kontrahert nytt kabelskip som får en størrelse, innredning og 
utstyr tilpasset de aller fleste gjøremål som elverkene trenger 
assistanse til i forbindelse med sine sjøkabelanlegg. 

PLANLEGGING AV HOVEDNETTET 
Det er satt i gang en ny utredning av det fremtidige overføringsbe
hovet fra området Sima/ Aurland/ Indre Sogn mot Østlandet. Spørs
målet er aktualisert ved at det nå er gitt klarsignal for utbygging av 
Jostedal kraftverk. 

Av andre nettutredningssaker som det i 1984 har vært arbeidet 
med, kan nevnes: 

- hovednettet i Sogn og Fjordane/ Hordaland 
- Aura-Ørskog 
- nettet i forbindelse med Svartisen/ Saltfjell-utbyggingen 
- forsyningen av Finnmark 

En vurdering av reaktivt kompenseringsbehov i hovednettet ble 
påbegynt, og er foreløpig begrenset til Region 3 . De øvrige deler av 
nettet vil bli vurdert etterhvert. 

Direktoratet har deltatt i utformingen av hovedfordelingsnettet i 
bl.a. følgende områder: 

- Nedre Buskerud 
- Oppland fylke (Etna/ Dokka) 
- Søndre Vestfold 
- Sogn og Fjordane 

Møre og Romsdal (Giskemo-Kjelbotn) 
Hardland (Samnanger tr.st.) 
Nordland (Nord-Salten) 
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Kraftledningen til Værøy og Røst passerer Å i 
Lofoten. 

Et samarbeidsprosjekt med Vattenfall med formål å utrede 
nettforsterkningsbehovet mellom Nord-Norge og Sør-Norge ved 
felles utnyttelse av de to lands overføringsnett , er ført videre . EFI 
har vært engasjert for å vurdere den energimessige nytte av økt 
overføringskapasitet . 

I Nordel-regi er en vurdering av overføringskapasitet mellom 
Nordellandene for 1990-stadiet fullført, og arbeidet med å vurdere 
overføringskapasiteten for 1995-stadiet er startet. Vurderingen av 
nettdimensjoneringskriteriene er ført videre. 

Innpassing av en ny ledning i hovednettet går prinsipielt ut på å 
fastsette hvorvidt den samfunnsøkonmiske nytte ved en videre 
utbygging overstiger den samfunnsmessige kostnad eller ikke. I 
praksis er dette en komplisert oppgave, og det arbeides stadig 
videre med å finne bedre metoder for behandling av problemet. 

Som et ledd i dette arbeidet er det utviklet EDB-rutiner for 
beregning og grafisk uttegning av kraftbalanser (både energi og 
effekt) for vilkårlige områder av landet. 

Det er tatt initiativ til en klarlegging av kriteriene for den termiske 
grenselast for ledninger. En ønsker her en nærmere samordning av 
kriteriene som benyttes ved h.h.v. nettplanlegging, prosjektering av 
ledningen og drift. 

ALTERNATIVE ENERGIKILDER 
Direktoratet har samarbeidet med en del energiverk når det gjelder 
teknisk-økonomiske analyser for vurdering av fjernvarmeprosjekter 
og valg av oppvarmingssystem i institusjonsbygg. En rekke energi
verk utover i landet arbeider med enøk- og fjernvarmeprosjekter . 
Behovet for bistand og underlagsmateriale for vurdering av nye 
systemløsninger i samspill med eksisterende energisystem synes 
derfor å være økende. Kostnader og tekniske data for fjernvarme er 
oppdatert i en rapport av 16.8.84 utarbeidet av Kjelforeningen og 
Institutt for energiteknikk på oppdrag fra NVE. 

Direktoratet avsluttet første fase av sine forundersøkelser for 
vindkraft i 1984. På dette grunnlag har Oed utpekt et område på 
Frøya som byggested for et eventuelt prøveanlegg for vindkraft . Det 
er også vedtatt et arbeidsprogram fram til 1986 for videre under
søkelse av mulighetene for utbygging av vindkraft i Norge. Energi
direktoratet følger opp dette program etter oppdrag fra Oed. 

KONSESJONER OG EKSPROPRIASJONER 
Det er i 1984 gitt konsesjoner for en samlet generatorytelse på ca. 
658 MVA mot 870 MVA i 1983. 

Dessuten er konsesjoner gitt for bl.a. transformatorer og utvidet 
transformatorytelse på tilsammen ca . 4996 MVA mot ca. 5289 
MVA i 1983. Dette tall omfatter så vel transformatorer i kraftsta
sjoner for opptransformering som transformatorer for nedtransfor
mering i forsyningsområdene og dessuten reguleringstransformato
rer. 

Det er ialt gitt 212 konsesjoner, hvorav 15 områdekonsesjoner 
og utvidelse av områdekonsesjoner. Det er fattet vedtak i 13 saker 
om tvungen avståelse av grunn og rettigheter for bygging av 
elektriske kraftledninger, transformatorstasjoner m.v. 

Konsesjoner i 1984 for en del større overføringsanlegg: 
Lio transformatorstasjon - Åmot 27,8 km, Trofors - Namssko

gan, (Smalfjellet) 4 7 km, Lakselv transformatorstasjon - nye Skaidi 
transformatorstasjon 56 km , Refsdal - Modalen 38 km , Sørum-
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Holgersmoen 30, 7 km , Leirdøla kraftverk - Elvekrok 28 km , 
Flå - Sandum 20 km. Det er gitt innstilling til Olje- og energidepar
tementet vedr. Frogner - Follo, 45,5 km. 

Rutinene ved konsesjonsbehandling ble endret endel i oktober . 
Uttalelsene til søknadene innhentes nå i større utstrekning enn 
tidligere gjennom fylkesmennene . 

KONSESJONSKRAFT 
Det er foretatt 9 tildelinger av konsesjonskraft til kommuner fra 20 
kraftverk i Troms {Skibotn og Lavkajokka), i Nordland {Sildvik og 
Norddalen, Siso og Kaisvik i Nord-Trøndelag {Namsenvassdraget) , 
i Sogn og Fjordane {Lærdalsanleggene, Leirdøla og Vikfalli) og i 
Hordaland (Matre og Evanger) . Departementet har fastsatt konse
sjons-kraftpris for 1984 til 6 øre/ kWh ved konsesjoner gitt etter 
10.04.59 . 

NVE':: har på- grunn av bemanningssituasjonen ikke klart å be
handle konsesjonskraftsakene så raskt som det er ønskelig , og har 
ved rundskriv henvist partene til å inngå midlertidige avtaler inntil de 
endelige beregninger og fordelinger kan foretas. 

KONSESJON PÅ KRAFTLEIE 
Kraftleiekonsesjon kreves for andre enn stat, kommune og fylkes
kommune for leie av mer enn 500 kW elektrisk kraft til eget bruk. 

Det er gitt 113 konsesjoner på kraftleie som utgjør tilsammen 
502 415 kW fastkraft og 155 350 kW tilfeldig kraft til elektrokjeler 
mot i 1983 311 820 kW fastkraft og 151 600 tilfeldig kraft til 
elektrokjeler. Avgiften i henhold til kraftleiekonsesjoner utgjorde for 
1983 ca. kr . 5 121 516,- mot ca. kr . 4 769 400 ,- for 1982. 

FORSKRIFTER OG TILSYN 
Fagområdet Elsikkerhet omfatter i dag sikkerhetsarbeidet med de 
elektriske anlegg på land og om bord i skip, sjøredskaper, flyttbare 
norske boreplattformer og flyttbare innretninger i sjøen, samt 
flyttbare utenlandske boreplattformer som borer på norsk kontinen
talsokkel. Anleggene er spredt fra Svalbard i nord til Gabon i syd, fra 
Japan i øst til Karibien i vest . 

Fagområdet er organisert med en sterk grad av desentralisering. 
Således er det i dag bare 14 personer ved NVE' s hovedkontor i Oslo 
som er tilknyttet fagområdet Elsikkerhet. Disse er ansatt i energidi
rektoratets Konsesjons- og tilsynsavdeling {EK) . 

Ved Elektrisitetstilsynets (ETs) 6 distrikter er det tilsammmen 44 
personer . Disse er faglig og administrativt direkte underlagt EK . 

Ved de tilsammen om lag 500 stedlige tilsyn som er pålagt 
landets elforsyning og visse industribedrifter, er ca. 900 personer 
helt eller delvis beskjeftiget med tilsyn med i alt ca. 2 millioner 
elektriske anlegg (abonnenter) . Det stedlige tilsyn utføres etter 
instruks fastsatt av NVE og er underlagt ETs kontroll . 

Alle elverk og industribedrifter som har høyspenningsanlegg er 
dessuten pålagt å utpeke en person som i egenskap av driftsleder 
skal sørge for sikkerheten ved driften av høyspenningsanlegget. 
Driftslederen skal godkjennes av ET. 

På tilsynssektoren har fagområdet Elsikkerhet i tillegg etablert 
særlige tilsyn innen spesielle områder/ virksomheter. Det er således 
opprettet et særlig tilsyn for å ta seg av sikkerheten med det 
elektromedisinske utstyr på sykehusene {Telox A / S). Når det gjelder 
spesielle virksomheter, er særlig tilsyn etablert ved NSB, Televerket, 
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Kystverket og visse klassifikasjonsselskaper . Disse foretar tilsyn 
med egne anlegg eller anlegg på fartøyer med klasse i vedkom
mende klassifikasjonsselskap. De særlige tilsyn utføres etter instruks 
godkjent av NVE, som også har kontrollen med tilsynsvirksomhe
ten. 

På materiellkontrollsektoren er det overlatt til NEMKO etter 
nærmere avtale å kontrollere at elektrisk utstyr som ved bruk kan 
skade menigmann , er sikkerhetsmessig forsvarlig. 

Fagområdet Elsikkerhet omfatter faglig anslagsvis ca . 1600 
personer som helt eller delvis er knyttet til arbeidet med å ivareta 
sikkerheten ved elektriske anlegg. I tillegg kommer alle de som i sitt 
arbeid med å installere og vedlikeholde elektriske anlegg, ivaretar 
sikkerheten indirekte ved å sørge for at arbeidet utføres teknisk og 
faglig i samsvar med gjeldende forskrifter . 

Revisjonsarbeidet av forskrifter for lav-, mellom- og høyspen
ningsanlegg har fortsatt i 1984, og det tas sikte på at de nye 
forskriftene trer i kraft 1. januar 1987. 

Arbeidet i det interne EDB-utvalg har fortsatt i 1984 med sikte 
på at overgangen til EDB for fagområdet Elsikkerhet kan tre i 
funksjon samtidig med at de nye forskriftene trer i kraft . 

Virksomheten innen den maritime sektor - skip og sjøredskaper 
inklusive plattformer - har også i år vært meget omfattende, 
spesielt hva angår flyttbare bore- og boligplattformer. Disse bygges 
for det meste i fjerne østen. 

Det er utarbeidet en revidert utgave av engelsk oversettelse av 
Forskrifter for elektriske anlegg om bord i skip og sjøredskaper. Den 
er i heftet utførelse og fås kjøpt hos Norsk Elektroteknisk Komite. 

NVE har deltatt for fullt i arbeidet innen IEC, CENELEC og IMO, 
både i tekniske komiteer og arbeidsgrupper samt i administrative 
fora. 

Fra Handelsdepartementet har NVE mottatt en anmodning om å 
stille seg positive til en tilpasning til EFs såkalte lavspenningsdirek
tiv. En slik tilpasning innebærer at et produkt som omfattes av 
direktivet og som kan dokumentere f.eks. ved prøving ved NEMKO, 
at det tilfredsstiller europeiske sikkerhetsnormer (CENELEC) , skal 
kunne omsettes fritt i Vest-Europa med sine 350 millioner innbygg
gere, uten ytterligere forhåndskontroll. Samtidig vil imidlertid NEM
KO' s nåværende eksklusive rett til forhåndskontroll av slike produk
ter som skal omsettes i Norge, falle bort. NEMKO som utfører sin 
virksomhet på vegne av og etter egen avtale med NVE, står følgelig 
overfor en omstillingsprosess. 

Når det gjelder ulykker som skyldes elektrisitet, har det i 1984 
vært i alt 7 dødsulykker på høy- og lavspenningsanlegg. 

Antallet personskader er omtrent det samme som i de senere år. 
NVE har i de senere år arbeidet aktivt for å få redusert antall branner 
som skyldes elektrisitet . Det tas sikte på å gjennomføre et informa
sjonsopplegg i fjernsyn og presse om brannårsaker m .v . 

INTERNASJONALT ENGASJEMENT 
NVE inngikk i 1980 egen avtale med NORAD om rådgivning i 
forbindelse med den del av NORAD's virksomhet i utviklingsland 
som ligger innenfor NVE's kompetanseområde. 

For Mosambik som er et av Norges hovedsamarbeidsland, ble 
det opprettet en spesiell avtale om institusjonelt samarbeid mellom 
NVE og det statlige kraftselskapet i landet, EDM . 

28 







FORRETNINGSMESSIG 
VIRKSOMHET 

STATSKRAFTVERKENE . 

ØKONOMISK DRIFT GENERELT 
Statskraftverkenes driftsregnskap for 1984 viste et overskudd på 
368,6 mill. kroner. Det var opprinnelig budsjettert med et over
skudd på 204,0 m ill kroner . Høsten 1984 ble budsjettet revidert t il 
et overskudd på 315,0 mill. kroner. 

Diagrammet ti l høyre viser resultatet av driften de siste 4 år og 
tabellen nedenfor utgiftenes fordeling i 1984. Av totalinntektene i 
1984 på 3 . 755 mill. kroner utgjorde kraftsalg 3 .386 mill. kroner. 

Statskraftverkenes investeringer utgjorde i 1984 2 .6 32 m ill. 
kroner. A v dette falt 8 77 på Ulla-Førre-anleggene, 146 på Joste
dal-anlegget, 348 på Kobbelv-anlegget og 94 på Alta-anlegget. Til 
overføringsanlegg medgikk 864 mill. kroner . 

TEKNISK DRIFT 
NVE disponerte i 1984 den samme effekt som i foregående år, 
6.205 MW i 36 egne kraftstasjoner og 797 MW i andre stasjoner 
hvor staten er medeier . Dessuten hadde NVE ved utgangen av året 
i drift 66 transformatorstasjoner med tilsammen 15.422 MVA 
tra'lsformatorytelse, og 7031 km overføringsledn inger, vesent lig 
med driftsspenninger 420, 300 og 132 kV. 

1984 var et normalt driftsår, uten spesielt mange el ler store 
driftsforstyrrelser. Men fordi overføringsnettet ennå ikke er så godt 
utbygd som en kunne ønske, og fordi vi har måttet koble ut viktige 
bestående ledninger av hensyn til bygging av nye ledninger, har 
nettet til sine tider vært sterkt anstrengt. I mange tilfelle har v i 
måttet dele opp nettet for å ha en sikker drift. 

KRAFTOMSETNINGEN 
Kraftomsetningen ble i 1984 41 631, 3 GW h. Dette er en nedgang 
i forhold til forrige år på 6,4% . Produksjonen ble 29 3 3 3 ,6 GWh. 
Dette er så å si det samme som siste år. Til kraftkrevende industri 
inkl. NSB var det en økning på 7 ,9%. Leveringen ti l alm innelig 
forsyning økte med 9 %. 
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NVE's produksjon i MWh 
Production of electricity in MWh by The 
State Power System 

Referert generator 
(Refered generator busbars) 

1. Innset 
2 . Straumsmo 
3 . Skjomen 
4 . Norddalen 
5 . Båtsvatn 
6 . Glomf1ord (25 Hz) 
7 . Re1nforsen 
8 . Nedre Røssåga 
9 . Øvre Røssåga 

10. Langvatn 
11. Rana 
12. Bjerka 
13. L1nnvasselv (NVES del) 
14 . Tunnstødal . Tunnsjø, 

Røyrvikfoss (NVEs dell 
15. Svorka (NVEsdel) 
16. Trollheim 
17 . GråSJ0 
18. Aura 
19. Osbu 
20 . Grytten (NVE sdel) 
21 . Vikfall1 (NVEs del) 
22 . Leirdøla 
23 . Sy-Sima 
24. Lang-Sima 
25 . Oksla (NVEs del) 
26 . Mauranger 
27 . Jukla 
28 . Hylen (NVEs del) 
29 . Kvilldal (NVEsdel) 
30. Røldal-Suldal (NVEs del) 
31 . Sira-Kvina {NVES del) 
32 . Aurland (NVEs del) 
33 . Nore I 
34 . Nore li 
35 . Mår 
36 . Solber!lfoss (NVEs del) 
3 7. Hakavik I 162/.l Hz samt 

1984 
MWh 

447 949,0 
694 451 ,0 

1 362 700,0 
33 654 ,0 

134 531 .0 
942 226 .0 

27 455.0 
1 887 962 ,0 

B92 894 .0 
310 B69 ,0 

2 332 485 ,0 
136 670,0 

52 988,5 

648 472 .0 
45 331.4 

591 670,0 
68 626 .0 

2 091 423.9 
107 507 ,0 
493 129,0 
745 679 ,6 
394 612,0 

1 888 777 ,0 
1 076 125,0 

74 966 ,6 
1 130 665 ,0 

89 079 ,0 
293 428.5 

1 201 730,7 
142 767 .6 

1 682 625 . 1 
186 386 ,6 

1 156 201 ,0 
342 792 ,0 

1 157 603 ,6 
259811.4 

50 Hz husaggr.I 26 526 .0 
38 . Tokke (inkl. husaggregat) 2 087 928,0 
39. V1nie 94 7 996 .0 
40. Songa 566 978,0 
41 . Haukeli 33 866 ,0 
42 . Byrte 104 733 ,0 
43 . Lio 232 261 ,0 
44. Kjeia 207 067 ,0 

1983 
MWh 

463 5 16 .0 
705 506 ,0 

1 135 550.0 
8 196.0 

135 159.0 
813 870,0 

28 035 ,0 
1 764 835 .0 

850 132.0 
348 377 ,0 

1915896,0 
129 155.0 

57 201 ,0 

623 988 .0 
57 568,6 

771 830,0 
53 289.0 

1 563 055 ,2 
72 940,0 

515 308,0 
759 229 .0 
449 570,0 

1813086,0 
1 119 050,0 

94 000.2 
1 058 361 .0 

79 969,0 
290 974 .2 

1 104 798.4 
175 011 .6 

2 502 454,6 
199113, 1 

1 013 591 ,0 
316 055 ,0 

1 145 567 ,0 
243 598 , 1 

27 991 ,0 
2 426 684 ,0 
1 282 624 ,0 

480 434,0 
36 597 .0 

135 921 ,0 
281 783 ,0 
255 273 ,0 

29 333 599 ,5 29 305 142.0 

Statskraftpriser 
fra 1 . juli 1 984: 
Årskraft : Effek tavgi ft : kr 192,- pr . kW/ år 

Energiavgift : kr 138, - pr. M Wh, 1. 10 - 30.4 
Energiavgift:kr 69,- pr. MW h, 1.5 - 30 .9 

Vin terkratt : Effektavgift: kr 173,60 pr. kW/ år 
Energiavgift :kr 138,- pr . MWh 

Som merkraft : Effektavgift: kr 36, 70 pr . kW/ år 
Energiavgift :kr 69 ,- pr. M Wh, 1.5 - 30.9 

UTVEKSLING MED SVERIGE 
Den samlede målte utveksling til Sverige (ekskl. produksjon i Linnvass
elv 103, 1 GWh) utgjorde 5 344,2 GWh. Av dette ble 5 ,2 % målt 
i Tornehamn , 8,4% målt i Ritsem , 10,8% målt i Gejmån, 2,0% 
målt i Linnvasselv, 17 , 1 % målt i Nea, 0 ,2 % målt i Lutufallet og 
56 ,3 % målt i Hasle/ Halden . 

Den samlede målte utveksling fra Sverige (ekskl. produksjon i 
Linnvasselv) utgjorde 858, 7 GWh. Av dette ble 0 , 1 % målt i 
Tornehamn , 22,7 % målt i Ritsem, 6,6% målt i Gejmån , 5 ,2 % målt 
i Linnvasselv, 13,5% målt i Nea og 51 ,9 % målt i Hasle/ Halden . 

Til Sverige ble det avregnet 5 197,9 GWh og fra Sverige 609,3 
GWh. 

Netto utveksling 4 485 ,5 GWh (+ 103, 1 GWh). 

UTVEKSLING MED DANMARK 
Utvekslingen til Danmark i 1984 ga en netto eksport på 3 778,4 
GWh til en pris på 8,31 øre pr. kWh. 

Til Danmark ble avregnet 3 798,8 GWh til middelpris 8,31 
norske øre pr . kWh og fra Danmark ble avregnet 20,4 GWh til 
middelpris 8,80 øre pr . kWh. Fysisk ble det til Danmark målt 
3 778,4 GWh og 0 ,0 GWh fra Danmark. 

IMPORT FRA SOVJETSAMVELDET 
Kontrakten med Sovjetsamveldet ga i 1984 en uttaksrett på inntil 
20 MW og 10 GWh pr. måned. Dette ble betalt med en fastavgift 
på 4,2 mill. kr. og en pris på 9,5 øre/ kWh. Inkludert kursdifferanse 
og omkostninger gir dette 11,24 øre pr . kWh. I 1984 utgjorde 
importen fra Sovjetsamveldet 1,2 GWh. 

Den fysisk målte utvekslingen med utlandet vil awike noe fra 
våre avregningstall. Nettoutvekslingen vil derimot være lik. (Linnvass
elv holdt utenfor). 

AVTALEFORHOLD MED UTLANDET 
Det er i 1984 ført forhandlinger med våre naboland om utvidelse av 
kraftsamarbeidet. 

1. DANMARK 
Det er forhandlet om en mulig utvidelse av Skagerrakforbindelsen 
med en 3. kabel. Partene er imidlertid ikke kommet fram til et felles 
anbefalt forslag. 

2. SVERIGE 
Det er sluttet avtale mellom NVE og Varmlandsenergi om kraftut
veksling over en 132 kV-forbindelse som skal bygges av Hedmark 
Energiverk og Varmlandsenergi mellom Kongsvinger og Charlotten
berg. 

3. FINLAND 
Det er forhandlet frem til enighet mellom partene om å bygge en ny 
forbindelse mellom Varangerbotn og Portipehta (i Finnland) og om 
kraftutveksling over denne. Avtalen må godkjennes av Stortinget for 
iverksettelse. 

4. USSR 
Mellom NVE og Energomachexport av den bestående avtale, slik at 
kraft fra Boris Gleb kan tas inn til Norge med norsk frekvens. Dette 
vil medføre en viss ombygging i Boris Gleb (for norsk regning). 
Avtalen må godkjennes av Olje- og Energidepartementet før iverk
settelse. 
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NVEs kontraktforpliktelser 
(MW) ved årets utgang 

1 984 - effektforpliktelser 

Årskraft 1 Vinterkraft Tokke-kraft2 Storindustril Eksport Sum 4 

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

Region 1 7226 1245 2655 799 1194 199 1085 143 u 0 12160 2386 
Region 2 1878' 374' 548 124 0 0 3440 430 0 270' 5866 11 98 
Region 3 2586 425 603 169 0 0 6606 856 166' 63 9961 1513 
Region 4 2237 358 336 8 4 0 0 120 15 u 0 2693 457 

Sum 1984 13927 2402 4142 1 176 1194 199 11251 1444 166 333 30680 5554 

Sum 1983 14331 2533 2807 799 1194 199 11826 1525 706 404 30864 5460 

1
) Inklusive konsesjonskraft , industrikraft på alm. forsyn.vilkår og sommerkraft 

2) Eksklusive 1 MW/ 6GWh ubenyttet rettighet. 
3 ) Eksklusive ugarantert kraft 83 MW/ 660 GWh . 
4 ) Suppleringskraft på 120 MW gått ut 1.07 .84 . 
5 ) Inklusive Sogn og Fjordane kraftverk . 
6 ) Eksport til Sverige fra Reg. 3 (Nea-kontrakten). (Transittkraft gått ut 

1.07 . 1984). 
7 ) Toppeffekt - Elsam. 

NVE's kraftomsetning GWh 
Energy turnover 

Ti lgang 
1984 1983 
GWh GWh 

1. Totalproduksjon målt gen.klemmer 29 333.6 29 305. 1 
2. Fra samkjøringen 8 076 . 1 11 773 .2 
3. Fra Sverige 858.7 ' 427 .7 1 

4. Fra Danmark 0 ,0 1 0 ,0 1 

5 . Fra Sovjetunionen 1,2 2 .8 
6. Div. kjøp på faste kontrakter m .v. 2227, 1 1 829.7 
7. Div. utveksling med andre verker 1 134,6 1 132 ,9 
8 . Pumpekraft 0 ,0 0 ,0 

Sum 41 63 1,3 44471,4 

Denne kraften er solgt eller brukt på følgende måte: 
1 Til industriavtakere 13 677,4 12 541 ,8 
2. Til anc:i"e elverk inkl. NSB 16 753 ,3 15 505 ,5 
3 . Til Samkjøringen 273 ,8 1 009,5 
4 . Til Sverige 5 344,2 ' 9 460,5 ' 
5. Til Danmark 3 778.4 ' 4379 , 1' 
6 . Elek trokjeler 0 ,0 88 .5 
7. Div. utveksling med andre verker 861 ,5 843,2 
8. Egen anleggsdrift 73, 1 68.7 
9. Driftskraft 1,9 2,8 

10. Pumpekraft 47,4 51, 1 
11. Tap og eget forbruk 820,3 520,7 

Sum 41 631,3 44 471,4 

1) Målte verdier 

Utveksling med Sverige (avregningstall) 

1984 Middelpris 1983 Middelpris 
Til Sverige: GWh n. øre/ kWh GWh n. øre/ kWh 

Kontraktkraft 166,2 7,61 409 ,66 6 ,69 
Transittkraft 0,0 0 ,0 0 .0 0 ,0 
Tilfeldig kratt 4 991,9 6 , 10 9 198,0 4 ,03 
Div. utv. uten penge-
oppg jør 39,8 - 14 ,8 -

Sum 5 197 ,9 9 622,4 

Fra Sverige: 

Transittkraft 0,0 0 ,0 
Tilfeldig kraft 596, 1 6 ,53 443 ,7 4 ,30 
Sperrekraft 0 ,0 0 ,0 -
Div. utv. uten pengeopp-
gjør 13,2 - 24 ,2 

Sum 609 ,3 467 ,9 

Utveksling med Danmark (Avregningstall) 
198 4 Middelpris 1983 Middelpris 

Til Danmark: GWh n. øre/ kWh GWh n.øre / kWh 

Kontraktkraft (Type 1-kraft) 320,6 346,0 
Tilfeldig kraft 3 4 78.3 8 .3 1 4 041,4 9,8 1 

Sum 3 798 ,9 4 387,4 

Fra Danmark: 
Kontraktkraft (Type 1-kraft ) 0,0 0,0 
Tilfeldig kraft 20,4 8,80 8 ,3 9, 15 

Sum 20,4 8 ,3 
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KRAFTUTVEKSLING 
med utlandet 1984. 
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Tunnelarbeid ved Ulla - Førre-anlegget. 

- --------

KRAFT ANLEGGENE 
JOSTEDAL-ANLEGGET 
I mai vedtok Stortinget at Jostedal-vassdraget skulle bygges ut 
etter det minste alternativet (D) uten magasin ved Fåbergstølen . 

I vedtaket er det bl.a. krav om at avløpet både fra Leirdøla og 
Jostedal kraftverk føres i tunnel til dypvannsutslipp i Gaupnefjorden. 

Vedtaket påla NVE å gå inn for tidligere idriftsetting enn 
opprinnelig planlagt, Statskraftverkene legger derfor opp til en 
forsert framdrift med idriftsettelse ved årsskiftet 1989/ 90. 

Utbyggingstillatelse ble gitt ved Kongelig resolusjon av 29. juni 
1984, oq arbeidene i marken ble satt i !=lang straks. 

Overordnet myndighet bestemte i september at minst 50% av 
anleggsarbeidet skal -utføres av private entreprenører. 

1984 har vært preget av den hektiske oppstartingstid . Bygging 
av boliger er i gang og delvis fullført . Anleggssentret i Gaupne 
nærmer seg fullførelse . Kontorbygget tas i bruk i januar og lager/ 
verksted i april 1985. 

66 kV og 22 kV ledninger for anleggskraft er under bygging. 
Vegarbeid har pågått med utbedring av kommunal veg til Vigdal , ny 
anleggsveg til Vanndalen , omlegging fylkesveg Elvekrok - Fåberg, 
nye anleggsveger fra Fåberg til Fagredalen og Fåbergstølen. Vegve
senet er i gang med utbedringer i Jostedalen. 

Nye bruer er under bygging over Jostedøla til kraftstasjon ved 
Ormbergstølen og til tverrslag på avløpstunnelen ved Stegagjerdet. 

Mannskapsforlegninger er rigget i Gaupne, Vigdal , Ormbergstølen 
og Fåberg. Tunneldriving er begynt eller under starting ved tverrslag 
Stegagjerdet, ventilkammer Vigdal og adkomst kraftstasjon, i tillegg 
til vegtunneler mot Vigdal og Fåbergstølen. I desember var det ialt 
sysselsatt 120 egne ansatte og 220 fra entreprenører og maskinfir
maer. 

HOGGA-ANLEGGET 
Kongelig resolusjon for utbygging ble gitt 27. juni 1984. Kraftverket 
får installasjon på 17 MW beregnet ytelse på 82 GWh/år. 

Rydding av stasjons- og riggeområdet startet 15. august, og div. 
arbeider med omlegging av veg, adkomst, permanent hybelbygg, 
lager og verksted ble satt bort på egne entrepriser. Hovedentrepre
nøren startet 1. november, og det var ved årsskiftet sysselsatt ca. 
40 personer. 

ALTA-ANLEGGET 
De bygningsmessige arbeider regnes ved årets slutt omtrent halvfer
dige. Stasjonsområdet er ferdig sprengt, maskinsalkran montert, og 
montasje sugerør er klar for start . Det gjenstår sprenging av 700 m 
av tilløpet foruten svingesjakt, deler av utløp, lukesjakter og flom
tunnel. Damfotarbeidene er godt i gang slik at støpearbeid kan 
startes i februar 1985 med etablert nivå over opprinnelig elveleie før 
vårflommen. Det ligger an til fullførelse av damarbeidene ca. 1 1/2 år 
før opprinnelig fremdriftsplan. 

Som gjennomsnitt over året har ca. 150 personer vært syssel
satt ved anlegget . Derav ca. 60% fra Alta-området. Under utførelse 
er også et settefiskanlegg i Talvik, kostnadsregnet til 12,5 mill. kr. 
Det blir ferdig i 1985. Dessuten bruer over Altaelva i Øvre Alta som 
også skal fullføres i 1985 og som er beregnet å koste 7 ,5 mill. kr. 
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Disse arbeidssteder beskjeftiger ca. 40 mann , alle fra nærmiljøet . 
Bru over elva ved Masi er overlevert Kautokeino kommune. 

KOBBEL V-ANLEGGET 
I løpet av året kom arbeidene ved alle de største arbeidssteder i 
gang. 

Det er i 1984 boret/ sprengt ca . 7 000 l.m . tunneler og sjakter. 
Fjellforholdene har jevnt over vært vanskeligere enn ventet. Særlig 
har fullprofilmaskinen med 6 ,25 m diameter hatt problemer med 
hardt og tett fjell , vanskelig sprakfjell m.v. Dette medfører at vår 
maskin fra Holandsfjord blir satt inn i tillegg , for å unngå forsinkel
ser. 

I vegtunnelen i Holandsfjord som vi borer for vegvesenet, har det 
vært store plager med vanninnbrudd og dårlig fjell. 

I kraftstasjonen er montasjearbeidenene så vidt kommet i gang. 
Arbeidet med dammene går etter planen med damfotrensk , en 

tredjedel av dam Fossvatn er støpt . 
Ved årets slutt var ca. 420 personer sysselsatt ved anlegget, 

derav ca. 60 entreprenøransatte. 

ULLA - FØRRE-ANLEGGENE 
Året har vært meget tilfredsstillende når en ser på anleggsarbeidene 
som helhet. Særlig har en klart å utnytte gode værforhold fra tidlig 
start til sen avslutning ved damarbeidene for Blåsjømagasinet . 
Produksjonen har oversteget de oppsatte program i betydelig grad 
slik at en nå ser mulighet til å avslutte damarbeidene en sesong 
tidligere enn planlagt. 

Storvassdammen har øket med ca. 2.8 mill. m 3 , og er allerede nå 
med vel 5 ,6 mill. m 3 innfylt Norges største fyllingsdam. De to andre 
store fyllingsdammene ligger godt foran programmet. Betongdam
men ved Førreskard vokser også betydelig fortere enn i oppsatt 
program med årets støpevolum på 81 ,300 m 3 betong. Blåsjøma
gasinet begynner å fylles , og overløp fra Oddatjern til Storvatn 
oppstod i juli. 

Tunneldriften i Blåsjøområdet har som tidligere fortsatt store 
plager med vann og dårlig fjell. En forutsetter likevel at det skal være 
klart for de 4 dyputslag samtidig som er planlagt i september -85 . 

Det er i løpet av året drevet vel 13 km tunneler og sjakter med 
fast uttatt fjellvolum på en drøy halv mill. m 3 . Fullprofilmaskinen 
avsluttet boring av sin vel 8 km lange stuff tidlig på året. Tilløpet for 
Saurdal fra Oddatjørn er ferdigsprengt. Dimensjoner: 100 m 2 og 
nærmere 10 km lengde. Overføring Stølsdal - Flottene er fullført. 

I Stølsdal pumpe- og kraftverk er betong- og montasjearbeidet i 
gang, og i Hjortland pumpestasjon er sprengningsarbeidene ferdige. 

Ved Saurdal er montasje i full gang, og alt ligger tilrette for 
idriftsettelse etter planlagte datoer. 

Samlet av entreprenøransatte, leiemannskap forøvrig og egne 
ansatte har anlegget sysselsatt fra 835 i første kvartal til 1 300 på 
topp i 3. kvartal. 

- - - -~ --------------- -

OVERFØRINGSANLEGGENE 
1984 ble et jevnt godt byggeår for kraftledningsavdelingen. Som 
figuren viser, bygget vi totalt ca. 187 km mot ca. 268 km året før. 
Når det gjelder ledninger ferdigstilt og tilknyttet samkjøringsnettet, 
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Utsetting av fisk 1 984 
Drif tsområde Laks Sjøørret Inni. ørret 

Innset- verkene: 
SkJoma elv 
Div. reg . vann 

Bar duelva 

Glomfjord Kr . verk : 
Div. reg . vann 

Rana-verkene; 
Rana 
Røssåga 
Vefsna 
Div. reg . vann 

Aura-verkene: 
Surna 
Svorka 
Bævra 
Eira 
Aura elv 
Div. reg . vann 

Grytten Kr .verk : 
Glutra 
Henselva 
Div. reg. vann 

V1kfall1 : 
V1k1a 
Dalselva 
Narøydalselva 
Div. reg . vann 

Leirdøla Kr.verk : 
Jostedøla 
Tunsbergdalsvann 

Vestlands-verkene: 
E10/ B 10reia 
Sima 
Osa 
Div. reg . vann . 
E1df1 . 
M auranger 
Suldalslågen 
Ulla elv 
BlåSJØ 
Tyssefallene 

Tokke-verkene; 
Div. reg . vann 

Nore-verkene: 
Div . reg . vann 

6000 

45 .600 
33 .000 
25.400 

35 .000 
6 .000 

• 30 .000 
53 .700 

2 .000 
850 

1200 

16.800 

1.000 
6 .000 
2.500 

7 .600 

•3 .000 

9 .000 
2.400 

500 

1.000 

• 11 .700 
4 .600 
1.00 0 

9 .600 

3 .000 

• 6 .500 
••• 100.000 

." 1.000 

• 13.700 

· 21 .000 
" 5 .500 

•4 .000 

• 7 .900 

• 3 .000 

• 9 .500 
" 2 .BOO 

· 21 .000 
• 15 .000 

• 63 .600 
" 2 .000 

".21.700 

• 63 .000 
" 5 .000 
."700 

Til sam men 
235 .050 38 .700 •237 .000 
• 30.000 • 14 .700 " 12.500 

."33.400 

• ved t allet betyr 1-somng 
• • ved tallet betyr 1 .ång 
• • • ved tallet betyr 2-somng 
Uten st.terne: smolt 



Bygging av overføringsledninger 

KM 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

Bygget i 

i 420 KV ledninger 
300 KV ledninger 
132 KV ledninger 

lå vi langt foran tidligere år. Totalt 358 km i 1984 mot 158 km året 
før. 

Bruk av helikopter benyttes mer enn tidligere. Dette skyldes mer 
bygging i uveisomt terreng . Samtidig har vi gjennom flere år utviklet 
metoder og redskaper slik at helikopter i dag kan benyttes på en 
sikker og økonomisk måte under flere arbeidsoperasjoner. Fakturert 
helikopterleie utgjorde ca. 32 mill. kr. i 1984, en stigning på ca . 10 
mill. kr . fra året før. Videreutvikling av metoder, redskaper, utstyr 
etc . foregår fortsatt på flere områder , dette for å redusere de totale 
kostnader. Skjerpede renteberegningsregler krever at vi tilpasser 
arbeidsmetoder, planlegging og ressursanvendelse med sikte på å 
redusere byggetiden. Vedtaksbehandlingen er fremdeles meget 
tidkrevende. 

Opplæringssenteret på Melhus med øvingsfelt på Lundamo 
arrangerte 9 kurs vinteren 1983-84. I sesongen 1984- 85 skal 
13 kurs holdes. Kursene hold~s stort sett i vintermånedene med 
varighet fra 3 - 5 dager. Utviklingsarbeidet er i størst mulig grad 
blitt lagt til M elhus. M ålsettingen er at vi på sikt får en produktivi
tetsøkning som forrenter utgiftene vedr. opplæringssenteret. 

OVERFØRINGSANLEGG SØR- OG VESTLANDET 
Anleggene ledes fra anleggssenter Lillesand. Hovedaktiviteten 1 år 
har foregått på ledningen Saurdal - Førre (23 km) som ble idriftsatt 
01. 12.84 og ledningen Førre - Lyse (31 km). Denne skal stå ferdig 
01.12 .85. Mindre stasjonarsbeid har foregått i år. 

OVERFØRINGSANLEGG ØSTLANDET 
Anleggene ledes fra anleggssenter Hokksund. Ledninger satt i drift 
i 1984: 
Nore - Ringerike (71 km) 29 . 11 .84 
Ådal - Ringerike (10 km) 17 . 10.84 
Flesaker - Sylling (29 km) 01. 12.84, 
samt Ringerike tr .st. og koblingsstasjonene Ådal og Follum . Arbeid 
ellers foregår på ledningen Ringerike - Sylling (42 km) som går etter 
planen og skal være ferdig 01 . 12 .85 . Ledningen Refsdal - Modalen 
(38 km) er ca . halvparten av fundamentene ferdig . ldriftsettelse 
01.10.86. 

Bærum transformatorstasjon ble påbegynt i 1984. ·Endel mindre 
stasjonsarbeid foregår. 

OVERFØRINGSANLEGG MIDT-NORGE 
Anlegget ledes fra anleggsssenter Melhus. Ledningen Værdal 
Klæbu ble idriftsatt 01 . 10.84 (79 km). Ledningen Brandhol - lstad 
ble ca. 12 km av 25 km satt i drift 01. 11.84, resten settes i drift 
01 . 10.85. Ved siden av denne ledningen er hovedaktiviteten på 
ledningen N . Rø - Namsskog. ( 128 km). Arbeidet går bra og 
ledningen ventes idriftsatt 01. 12.86. Endel mindre stasjonsarbeider 
utført i år. Anleggssenter Melhus har forøvig endel mannskap med 
erfaring fra fjordspenn og sjøkabelarbeid, og har i enkelte perioder 
lånt ut mannskaper til større kabelprosjekter utenlands. 

OVERFØRINGSANLEGG NORD-NORGE 
Anlegget ledes fra anleggssenter Bjerkvik. Ledningen Kvandal-
Bardufoss (73 km) ble satt i drift 15. 11.84. 

Den 61 km lange ledningen Alta - Kvænangen som var satt bort 
på entreprise, ble satt i drift 01 . 12.84. Ledningen Sildvik - Sørnes 
(4,5 km) ble idriftsatt 01. 10.84. 
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Hovedaktiviteten har foregått på ledningen Ofoten - Kobbelv 
( 112 km) som skal i drift 01 . 10.86 (fundamentene er ferdige) og 
Balsfjord transformatorstasjon som ble satt i drift 15 . 11.84. 

Under anleggssenter Bjerkvik har også endel mindre stasjonsar
beid blitt utført. 

NYE PROSJEKTER 
HELLE MO 
Vassdrag til Hellemofjord ble i Verneplan Ill (NOU 1983:41) 
foreslått varig vernet. Hovedstyret sluttet seg enstemmig til forsla
get . Vassdraget er også med i Samlet Plan. Det er der plassert i 
kategori Ill. 

SALTFJELLET/ SVARTISEN 
Søknad av september 1978 ble behandlet av hovedstyret i juni. Av 
de 5 prosjektene ble 4 anbefalt utbygget med små endringer, mens 
ett prosjekt, Saltdalsutbyggingen , ble anbefalt tatt ut av planen i sin 
helhet . Saken er oversendt Olje- og energidepartementet. 

KRUTÅ 
19. juni ble det holdt offentlig orienteringsmøte i Hattfjelldal og 
foretatt befaring i utbyggingsområdet. Den teknisk/ økonomiske 
planen er oppdatert. Planen vil bli sendt ut til høring i 1985. 

VEFSNA 
Vefsnavassdraget er med både i Verneplan Ill og i Samlet Plan. 
Hovedstyret foreslo mot en stemme at Vefsnavassdraget blir varig 
vernet. I Samlet Plan er vassdraget plassert i kategori Ill. 

SVOR KA 
Overføring av Øvre Bævra er med i Samlet Plan hvor den er plassert 
i kategori li. Utbygging av fallet mellom Geitøyvatn og Langvatn er 
utredet for Samlet Plan i løpet av året . 

GRYTTEN 
Det midlertidige manøvreringsreglementet for Mardalsfossen utløper 
i 1985, ti år etter at kraftverket ble satt i drift. 16. juli ble det holdt 
åpent orienteringsmøte i Eresfjord angående arbeidet med nytt 
reglement. 

STRYN 
Etter at saksbehandlingen av den opprinnelige søknaden ble stoppet 
av Oed i 1983, er planen for «høyt fall» gjennomarbeidet på nytt. 
Det er også utarbeidet et nytt hydrologisk grunnlag . Ny søknad vil 
være klar på nyåret 1985. 

JOSTEDALEN 
Utbygging etter alt . D ble vedtatt ved kgl.res. 29. juni. Sammenlig
net med vår søknad ble det gjort følgende endringer: 
Avløpstunnelen fra kraftstasjonen forlenges til Gaupnefjorden og 
avløpsvannet blandes med saltvann i et dypvannsutslipp . 

Avløpet fra Leirdøla kraftverk føres inn i avløpstunnelen for 
Jostedal kraftverk og slippes ut i Gaupnefjorden gjennom samme 
dypvannsutslippet. 
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Ferdigboret trykksjakt - Ulla-Førre-anlegget. 

LEIR DØLA 
Ved kgl.res . 6 . april ble det gitt tillatelse til å utnytte økningen av 
installasjonen fra 100 til 115 MW i tidsrommet 1. april - 30 . 
november. 

VESTSIDEELVENE I JOSTEDALEN 
Plan for overføring av vann fra Sperleelvi , Sagarøyelvi , Røykjedøla 
m.m. til Tunsbergdalsvatnet (Leirdøla kraftverk) er under utarbei
delse og vil bli sendt ut til høring i 1985. Naturvitenskapelige 
undersøkelser er i hovedtrekkene fullført. 

ULLA - FØRRE 
Ved kgl.res. 23. mars ble det gitt tillatelse til planendring i området 
syd for Jøsenfjorden og Førreåna. Endringen består av Stølsdal 
kraftverk , som utnytter fallet mellom B jørndalsvatnet og Sandsavat
net/ Lauvastølvatnet , dessuten noen nye bekkeinntak , hvorav Kvi
vatnet er det viktigste . 

KJELA OG VINJE 
For Kjeia kraftverk er fire bekkeinntak utsatt. På strekningen Vesle 
Kjelavatnet - Vinjevatnet er fastlagt m idlertidig minstevannføring. I 
1984 startet nye vitenskapelige undersøkelser, som skal tjene som 
underlag for endelig avgjørelse av disse sakene. 

PÅLSBU 
Søknad av 14. april 83 har vært ute til høring . Det vurderes om det 
er riktig å gå videre med søknaden. 

OTTA 
Utbygging av både Øvre og Nedre Otta er med i Samlet Plan . Det 
er utredet en rekke alternativ som er plassert i forskjellige kategorier 
(fra I til Ill). Falleierne er fremdeles ikke blitt enige om eierandelenes 
størrelse i et eventuelt utbyggingsselskap . 

SMÅ VANNKRAFTKILDER 
I tillegg til det som er nevnt foran, har vi i 1984 utredet flere andre 
prosjekter for Samlet Plan. 

OVERFØRINGSANLEGG 
I tillegg til vedtatte anlegg er det i vår langtidsplan fram til 1999 
regnet med bygging av ca. 1050 km ledninger, herav 244 km 132 
kV-, 120 km 300 kV- og 686 km 420 kV-ledninger. Hertil kommer 
transformator- og koblingsstasjoner. 

De nye prosjektene består blant annet av anlegg i forbindelse 
med utbygging av Svartisen og Breheimen, samt øvrige forsterknin
ger av bestående nett . Av de viktigste nevnes ledningene Dagali-
Hallingskeid, Nedre Røssåga - Klæbu, Guolasjokka-Kvænangen 
og Lakselv- Adamselv. 
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SUM MARY 
- - --- -- - . ~ 

A recommendation concerning Conservation Plan Ill for watercour
ses was submitted on 1 June 1984. The decision of the Norwegian 
Water Resources and Electricity Board (NVE) involves recommending 
permanent conservation of a total of 4 7 watercourses with an 
overall power potential of 8 .6 TWh, whilst it is recommended that 
1 7 watercourses with a power potential of 6 . 7 TWh be relea sed for 
licence negotiations. 

Treatment of the question of developing the Saltfjell / Svartis area 
for hydroelectric power was concluded in June. The board proposes 
in its recommendation that permission be granted for the develop
ment of the Stor-Glomfjord, Beiarn , Nord-Rana and Melfjord pro
jects with certain reductions, wh ilst it is advised that the Saltdal 
watercourse should be conserved in its entirety. 

The board has made a statement on the Ministry of Environ
ments' Collective Plan for the remaining watercourses. In its conclu
sion, the board states amongst other things that the Collective Plan 
has brought to light valuable basic material which will be extremely 
useful for dealing with licences in the future. However, the material 
which has been submitted does not provide any facts which are 
good enough for the proposed ranking and classification of the 
watercourses. 

The board has also made a statement on the basis for the new 
Energy White Paper. NVE presents here a prognosis for the country 
as a whole, based on power prognoses for individual counties, 
which places the firm power requirement for general consumption 
at 71 TWh in 1990 and 86 TWh in the year 2000. This , together 
with the Governments' provisional figures for power for power
intensive industry, and a supplement for cold winters and progno
stic uncertainty, results in a necessary firm power level of 106 TWh 
in 1990 and 122 TWh in the year 2000. This means a develop
ment requirement additional to the current power system and 
projects which are under construction, of 5.5 TWh in 1990, 
increasing to 20.5 TWh in the year 2000. In order to allow for 
uncertainty in connection with the anticipated power requirements, 
it is proposed that in the years ahead a constant reserve of about 
2 TWh is maintained when dealing with licences. 

NVE has established that Norwegian electricity supplies are 
inexpediently organised. The distribution system is far too split up. 
This prevents both levelling of prices, reduction of losses in the 
distribution network, efficient use of energy, and a good balance in 
power coverage. The number of electricity supply units ought to be 
reduced so that there are only a few, preferably only one, per 
county. 

The board recommends a new international connection to be 
built as soon as possible between Varangerbotn in Finnmark and 
Porttipahta in Finland. The profitability of such a connection is 
anticipated to be good, and it will contribute to salving the need for 
reserve supplies to Finnmark at an earlier stage than would 
otherwise be possible through reinforcement of the network in 
Norway alone. 

A new power production record has been set, with a total of 
106. 7 TWh, which is 0.3 TWh more than in 1983. Power 
exchange with Sweden and Denmark gave a net export of 8.3 
TWh, as compared to 13.4 TWh in 1983. 
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