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HOVEDSTYRETS
BERETNING

f -

På besøk i Helvete (Espedalen).

Hovedstyret avviklet 8 dagsmøter i 1985 og hadde 4 befarings-
dager. Befaringen omfattet møter m.v. i anledning Statskraftverke-
nes endrede søknad vedrørende kraftutbygging i Stryn. Samtidig var
formålet med reisen å orientere seg om tidligere utbyggingers
virkninger på naturen og miljøet i deler av østlandsområdet.

Virksomheten for hovedstyret har således vært noe mindre i
1985 enn tidligere år.

Selv om arbeidsomfanget ved de enkelte avdelinger må betegnes
som normalt, har spørsmål knyttet til etatens fremtidige organisa-
sjon satt sitt preg og skapt uro blant de ansatte.

I St.prp. nr. 57 for 1984-85 la Regjeringen 22. mars fram
forslag om endringer i Norges vassdrags- og elektrisitetsvesens
organisasjon. Forslaget forutsatte følgende hovedmønster for NVE's
organisasjon og ledelse:

Statskraftverkene skilles ut som frittstående forvaltningsbedrift
med eget styre og underlagt Olje- og energidepartementet.
Bedriften ledes av en administrerende direktør og organiseres
med en direksjonsstab, en personal- og administrasjonsstab, en
økonomistab og tre tekniske divisjoner (driftsdivisjon, plandivi-
sjon og anleggsdivisjon).

Energidirektoratet og Vassdragsdirektoratet fortsetter som egne

direktorater innenfor fellesetaten Norges vassdrags- og energi-
verk (NVE). NVE ledes av en generaldirektør med et råd
underlagt Olje- og energidepartementet. Det opprettes en stab
direkte underlagt generaldirektøren. De to direktoratene beholder
i hovedsak sitt nåværende organisasjonsmønster, unntatt Ener-
gidirektoratet, som styrkes bl.a. ved at Kraftforsyningens Sivil-
forsvar innpasses som Avdeling for kraftforsyningsberedskap.
Kraftforsyningens Sivilforsvarsnemnd erstattes av et rådgivende
organ med særlige rettigheter.

Administrasjonsdirektoratet foreslås avviklet.

Mens organisasjonen av det nye NVE var utformet relativt
detaljert, var forslaget til ny organisasjon for Statskraftverkene
begrenset til divisjonsstabsnivå og høyere. Organisasjonsarbeidet
forutsettes imidlertid videreført og fremlagt for Stortinget i forbin-
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delse med kommende budsjettproposisjoner. Ellers ble det tatt sikte
på at de nye organisasjoner kunne tre i kraft 1. januar 1986

Stortingets energi- og industrikomite sluttet seg i sin innstilling av

6. juni 1985 til de hovedlinjer for omorganisering av NVE som ble
skissert i proposisjonen. Innstillingen ble så vedtatt av Stortinget
11. juni.

I tråd med komiteens tilråding, ble Statskraftverkenes styre

oppnevnt med virkning fra 15. oktober 1985. NVE's hovedstyre ble

fra samme tidspunkt fritatt for behandling av Statskraftverkenes

saker.
I St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 8 Om den videre gjennomføring av

Statskraftverkenes organisasjon, la departementet fram forslag til

organisering av direksjonsstaben og inndeling av divisjonene/sta-

bene i avdelinger. Samtidig ba departementet om fullmakt til å
iverksette en midlertidig organisasjon på kontorplanet inntil saken
kan sluttbehandles i forbindelse med 1987-budsjettet. Detaljeringen
på kontorplanet kan imidlertid tidligst foreligge i første kvartal 1986.

Forslaget ble behandlet og vedtatt av Stortinget under årets

salderingsdebatt.
Hva den praktiske gjennomføring angår, har fordeling av ansatte

i Administrasjonsdirektoratet på Statskraftverkene og det nye NVE
måttet utstå til detaljering i Statskraftverkene er klarlagt.

Departementet har i tilknytning til saken bestemt at NVE's

sittende hovedstyre skal fortsette i en overgangsperiode fram til 30.
juni 1986, og da bli avløst av et råd i samsvar med vedtaket om

omorganisering av NVE.

Hovedstyret har i løpet av året behandlet og avgitt uttalelse i en

rekke saker, hvorav følgende vesentlige nevnes:

Forslag til nye retningslinjer for konsesjonssøknader i henhold til
vassdragsreguleringsloven. De foreslåtte retningslinjene er i stor
grad en oppfølging av Trampe Kindt-utvalgets innstilling om
effektivisering av konsesjonsbehandling i vassdragsregulerings-

saker. I tråd med denne innstillingen mener hovedstyret at det
er Vassdragsdirektoratet som bærer ansvaret for helhetsvurde-

ringer på dette området. Det er denne instansen som til enhver
tid må definere forvaltningens behov for utredninger i regule-
ringsspørsmål og som må sørge for rammebetingelser i faglige

utredninger. Hovedstyret rår til at dette klarlegges snarest, og at

det fastlegges retningslinjer for faglige undersøkelser forbundet

med planlegging av vasskraftutbygginger.

Det er foreslått overfor departementet visse endringer i vass-
dragslovgivningen om sikkerhetsstillelse for erstatninger og om

justering av eldre årlige erstatninger og eldre konsesjonsavgifter

til kommuner. Videre er det fremmet utkast til nye forskrifter om
justering av årlige erstatninger og årlige konsesjonsavgifiter.

Det er fremmet forslag til rammeavtale mellom staten og seks
kommuner om kommuners andel av kraftverk som staten

overtar ved hjemfall.

Energilovutvalgets 3. delinnstilling NOU 1985:9 Energilovgiv-
ningen.

MÅL
NVE er statens sentrale organ for be-
nandling av vassdrags- og elektnsitets-
saker. Etatens gjøremal er regulert ved
instruks for Norges vassdrags- og elektn-

sItetsvesen, fastsatt av Industridebarte-
mentet 15. juni 1960.

tillegg tii de oppgaver som der er
listet„ skal NVE i sin virksomhet innordne
seg de rammer og mål som overordnet
myndktet fastsetter. For tiden gjelder
disse mal for det arbeid etaten driver:

at vassdragene blir disponert ut fra
allsidige samfunnsmessige interesser.

at vern og utnyttelse av vassdragene

skjer ut fra en helhetsvurdering der

det legges vekt på allmenne, nap-
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 grunn  ag av et helhetssyn.

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

at NVE engasjerer seg i forskning og

utvikling av betydning for en god

vassdragsdisponering, utvikling av en
tidsmessig elektrisitetsforsyning og
samfunnsøkonomisk riktig anven-
delse av elektrisk kraft.



I utredningen vurderes behovet for bedre lovregulering på viktige
områder innen energiforsyningen, spesielt de som angår produksjon
og distribusjon av energi. Sentralt står også spørsmål knyttet til
elforsyningens organisasjon. Et endret opplegg for Kraftforsyningens
beredskapsordning er videre berørt.

Det lovforslag utvalget legger fram, tar sikte på å rette på en del
forhold som i dag synes utilfredsstillende samtidig som det er søkt
å samle bestemmelsene i en lov.

Hovedstyret har i alt vesentlig gitt sin støtte til lovforslaget, men
har på visse punkter foreslått endringer som går noe lengre,
eksempelvis de som angår organisasjonsforhold, områdekonsesjo-
ner samt konsesjonsordninger for kraftomsetning.

Om forslaget blir godtatt som skissert, vil vi kunne få et verktøy
som gjør det mulig å løse flere av de spørsmål som har voldt
problemer i de senere år.

Hovedstyret vil imidlertid understreke at det ikke er tilstrekkelig
med et modernisert lovverk. Det kreves også virkemidler om vi skal
oppnå rasjonelle og tidsmessige ordninger innen energiforsyningen.

Vedtaksanmodning om bygging, drift og ekspropriasjon av
større overføringsanlegg, bl.a.

Kraftledningen Kvilldal—Flesaker. Hovedstyret gikk her inn for
søknadens trasé 1 på strekningen Kvilldal—Flothyl, derfra tras
2 fram til Elveseter i Jondalen, og resten i hovedsak etter
omsøkte trasé 1.

Kraftledningen Frogner—Follo, dvs, en supplerende uttalelse
om trasalternativ Mortvassåsen over Steinsrud til Taraldrud.
Hovedstyret fastholdt her sin tidligere innstilling unntatt på en
kort strekning ut fra Liåsen Øst.

Kraftledningen Aura—Ørskog, der hovedstyret vedtok parallell-
føringsalternativet gjennom Rauma og Nesset kommuner, og
ellers som omsøkt, fram til Gauknyken i Vestnes.

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet, og som et ledd i
oppfølgingen av arbeidet med Samlet plan for vassdrag, har NVE

kartlagt problemene med vår fastkrafttilgang. Bl.a. om de vannkraft-
prosjekter som nå er frigitt for konsesjonsbehandling lar seg realisere
innen århundreskiftet.

Resultatet av kartleggingen er stilt opp mot de måltall for tilgang
på fastkraft i 1990, 1995 og 2000 som er gitt i siste energimel-
ding.

Hovedkonklusjonene etter undersøkelsen er:
1 Det er ikke mulig å oppnå kraftbalanse i 1990. Vi får et

underskudd av fastkraft på ca. 2 TVVh (milliarder kilowattimer).

2. En del av de frigitte prosjekter lar seg ikke realisere innen år
2000. Uten nye tiltak vil fastkraftunderskuddet øke fra 1990
fram mot århundreskiftet. For å oppnå kraftbalanse i 90-årene
er det nødvendig med følgende:

Enheter for elektrisk energi og
effekt:

kWh kilowattirne - (energi)
MW-h rnegawattime -- 1000 kWh
G`Wh gigawattirne - 1 million kWh
TWh terawattime - 1 milliard kWh
kW kilowatt - (effekt)
MW megawatt ___1000 kVV



Det må gis virkemidler for å fremskynde prosjekter, i og
utenfor Samlet Plan (SP), med en kraftmengde på 2,8 1-1/Vh.

Det må frigis ytterligere 3,7 TVVh (fra kategori 11/111i SP) for
konsesjonsbehandling. Også halvparten av dette må ved
hjelp av virkemidler fremskyndes for å realiseres innen år
2000.

De gjenværende vannkraftressurser er ujevnt fordelt på fylkene.
De viktigste virkemidler for fremskynding av prosjekter er derfor
oppkjøpsavtaler, utbyggingsavtaler og finansieringsordninger, tilret-
telagt av sentrale myndigheter.

Hovedstyret på befaring.
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ORGANISASJON
OG ADM NISTRASJON

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.

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

Hovedstyremedlemmer valgt for perioden 1. juli 1979 — 30.
juni 1983 (Funksjonsperioden er forlenget inntil 30. juni 1986):

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 1985 var personalrepresentantene:
Sjefingeniør Kåre Schjetne med avdelingsingeniør Knut Rønniksen

som vararepresentant.
Førstekonsulent Rolf Røsok, med montasjeleder Odd E. Johan-

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

slutninger etter eget omdømme i alle saker unntatt slike som
behandles i hovedstyremøte, jfr. instruks §7 og etterfølgende
avsnitt om Styret for Statskraftverkene. Med spesielle unntak kan
beslutningsmyndighet overdras til direktørene. Delegering videre til
avdelingssjefer der det er formålstjenlig. Samordning av saker på
direktoratnivå skjer i regelmessige direktørmøter.

Det nye styret for Statskraftverkene, oppnevnt for perioden 15.
oktober 1985 — 31. desember 1989, består av følgende:
Medlemmer:

Thor Listau, Kirkenes, formann
Lærer Elsa Eriksen, Finnsnes, varaformann
Disponent Arne Haldorsen, Bømlo
Dr.ing. Ester Hasle, Trondheim
Direktør Jon Trøften, Sarpsborg

For første toårsperiode:
Johan Kaslegard, Norsk Arbeidsmandsforbund
Terje Lysfjord, AF-foreningene
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Varamedlemmer:
Næringsdrivende Kristin Sønnerheim, Aurland

Direktør Harald Norvik, Nesodden

Ingeniør Olav M jelstad, Bergen

Ass. direktør Ragnhild Sohlberg, Oslo

Direktør Jannik Lindbæk, Oslo

For første toårsperiode:
Sverre Lauritzen, Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund
Geir Taaje, Norsk Tjenestemannslag.

Styret hadde sitt første møte 7. og 8. november 1985.

VIRKEOMRÅDE

NVE er sammensatt av 4 direktorater. Direktoratene er videre

inndelt i fagavdelinger som igjen består av kontorer. I tillegg kommer

etablerte distriktsorganisasjoner. Se nærmere organisasjonsplan på
innsiden av første omslagsside.

Organisasjonsmønster for hhv. NVE og Statskraftverkene fra 1.

januar 1986 fremgår av organisasjonstablået på innsiden av siste

omslagsside.
Arbeidsoppgavene i NVE har i hovedsak vært 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 ansvarlig for klarlegging, planlegging og

utvikling av landets elektrisitetsforsyning. Direktoratet er videre
tillagt arbeidet med konsesjoner på elektriske anlegg og ekspropria-

sjontillatelse 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.
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Fra 1. januar 1986 vil oppgavene i hovedtrekk være:

DET NYE NVE

NVE er statens fagmyndighet for deler av vassdragsforvaltningen,
for energiforvaltning og generelle energispørsmål.

Innen disse områder skal etaten:
påse at offentlige og allmenne interesser som knytter seg til
vassdragene og energisystemet tillagt NVE blir ivaretatt på
beste måte
behandle søknader om konsesjon for erverv og regulering av
vassdrag og for bygging og drift av elektriske anlegg, samt
ekspropriasjonstillatelse for slike, og herunder treffe avgjørelse i
henhold til lov eller etter Kongens bestemmelse

fastsette forskrifter, kontrollere og føre tilsyn med anlegg i
vassdragene og deres utnyttelse
planlegge og forestå bygging av forbyggings- og senkingsanlegg
i vassdragene, samt sørge for flomvarsling
skaffe oversikt over landets vannkraftressurser og andre ressur-
ser for energiproduksjon

arbeide for en samfunnsøkonomisk utnytting av landets energi-
ressurser og utarbeide oversikt over forventet nødvendig ener-
gitilgang
planlegge og koordinere utbyggingen og driften av kraftsystemet
ut fra samfunnsøkonomiske kriterier og sørge for planlegging av
det totale energisystem
forberede og lede landets elektrisitetsforsyning under bered-
skapssituasjoner
samarbeide med andre organisasjoner når det gjelder forskning
og utvikling innen området
ivareta landets interesser i det internasjonale samarbeid vedrø-
rende energisystemet
være rådgivende organ for vedkommende departement og avgi
uttalelser i saker som departementet forelegger
innenfor sitt fagområde, kompetanse og kapasitet bistå andre
departementer og etater ved å avgi faglige uttalelser m.v.
i samarbeid med norsk utviklingshjelp og andre myndigheter

stille ekspertise til rådighet for utviklingsland

STATSKRAFTVERKENE
Statskraftverkenes hovedmål er å bidra til en rasjonell utvikling av
landets kraftforsyning og å utjevne kraftdekning og kraftpriser på
landsbasis. Statskraftverkene har en særlig fremtredende rolle som
kraftleverandør til krafitintensiv industri.

Statskraftverkenes praktiske arbeidsoppgaver er:
å planlegge, prosjektere, bygge og drive alle statlige vannkraft-
anlegg og energiforsyningsanlegg basert på andre energikilder,
herunder arbeide for en effektiv utnytting av disse energiressur-
sene
å planlegge, prosjektere, bygge og drive landets primære høy-



spentnett samt ved landsomfattende telekommunikasjonssys-



tem å overvåke kraftsystemet og driftssikkerheten i kraftnettet.

Geisdalsfossen.
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- Dette må da bli bra vel?

— å ivareta statens interesse ved statlig medeierskap i andre
selskapers kraftforsyningsanlegg og i det internordiske kraftfor-
syningssamarbeidet og å samarbeide med fylkeskommuner og
kraftselskaper der disse deltar som medeiere i statskraftanlegg.
å selge/kjøpe kraft engros til/av andre kraftselskaper og kraftin-
tensiv industri og forestå all eksport og import av kraft.
å ivareta landets interesser innen kraftutbygging, produksjon og
overføring i det internasjonale samarbeidet vedrørende elektrisi-
tetsforsyningen.

Innenfor de rammevilkår som myndighetene setter, skal Stats-
krafterkene ledes etter sunne bedriftsøkonomiske prinsipper med
sikte på:

å produsere elektrisk kraft og overføringstjenester til lavest mulig
kostnader under hensyn til drifts- og leveringssikkerhet.

å oppnå et best mulig økonomisk driftsresultat.
å bidra til størst mulig nasjonal gevinst av kraftutvekslingssam-
arbeidet med andre land.

Statskraftverkene skal samarbeide med norsk industri og forsk-
ning og med andre norske interesser gjennomføre forsknings- og
utviklingsprosjekter som kan fremme rasjonell produksjon og over-
føring av elektrisk kraft fra vannkraftanlegg og energiforsyningsan-
legg knyttet til andre energikilder.

Statskraftverkene skal i samarbeide med norsk utviklingshjelp og
andre myndigheter stille til rådighet ekspertise for prosjekter i
utviklingsland.

Sysselsatte
pr. 31. desember 1985

Tilsatt ved: Faste Midl. Total

Hovedkontoret 668 14 682
Distriktskontorer 76 1 77
Drifit av kraftverk og
overføringsanlegg 854 70 924
Anleggs-
administrasjon




335 335
Forbyggingsanlegg




70 70
Kraft- og over
føringsanlegg




1539 1539




1598 2029 3627

ØKONOMI
Til NVE's virksomhet utenom Statskraftverkene er i 1985 medgått
171,0 mill. kroner. Derav utgjorde forbyggings-, senkings- og
flomskadearbeider 35,1 mill. kroner.

I alt 13 forskjellige tiltak/prosjekter ble ved stortingsbeslutning
finansiert fra Konsesjonsavgiftsfondet, mens 01je- og energideparte-
mentets rådighetsbeløp for 1985 ble fordelt på 31 tiltak/prosjekter,
hvorav tilskott til 5 tiltak først blir utbetalt i 1986.

Nea-fondets midler er etter Stortingets nærmere bestemmelse
disponert til elektrisitetsformål i Trøndelags-fylkene. Fondet er avvik-
let i 1985. Den negative saldo ved utløpet av året er tilbakeført i
januar 1986.

JURIDISKE SAKER
Det ble reist søksmål mot Sauda og Kvam kommuner om prinsip-
pene for taksering av hjemfalte kraftverk. Saken mot Kvam kom-
mune ble hevet etter at kommunen hadde sagt seg enig i at det
forelå saksbehandlingsfeil. Saken vil her bli behandlet på ny i
overtakstnemnda.

Det ble inngått avtale med Norsk Hydro Produksjon A/S om salg
av statens gjenværende aksjer i Røldal—Suldal Kraft A/S. Avtalen
ble inngått med forbehold om departementets og Stortingets
samtykke og innebærer at staten fortsatt skal kunne disponere de
samme kraftmengder som tidligere på uforandrede vilkår. Det tas
sikte på å fremme saken for Stortinget våren 1986.

Høyesterett har i sak om Aura—Grytten-reguleringene gitt NVE
medhold i at prisnivået på tiltredelsestidspunktet skal legges til
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grunn ved erstatningsutmålingen. Grunneierne på sin side fikk

medhold i at skjønnsretten kunne supplere konsesjonsmyndighete-
nes vilkår med hensyn til tilskudd til fiskerioppsyn.

Videre har Høyesterett i sak om jaktskader ved samme regulerin-
ger kommet til at NVE ikke bare var ansvarlig for direkte forstyrrelser
fra anleggsvirksomheten, men også i en viss utstrekning for de
ulemper økt almen ferdsel kan påføre tradisjonell virksomhet i
området.

Det er avsagt skjønn for første etappe av elveskjønnet i forbin-
delse med reguleringen av Alta-vassdraget.

Skjønn ble påbegynt i anledning Hogga-utbyggingen.

LOKALER OG FELLESTJENESTER

Olje- og energidepartementet har i St.prp. nr. 57 for 1984-85 om
endringer i NVE's organisasjon lagt til grunn at det gjenstående NVE
og Statskraftverkene så langt råd er nytter det felles kontorkompleks
i Middelthuns gate 29.

Middelthuns gate 29 er forlengst fullt utnyttet når det gjelder
personale. Den tilvekst som forutsettes, spesielt for Statskraftverke-
nes vedkommende, har medført at de to etater må ta i bruk
leielokaler i nabolaget. Foruten de kontorlokaler som vi tidligere har
leiet i Fr. Nansens vei 17 (Tilsynsavdelingen), ble det mot slutten av
1985 også inngått kontrakter om leie av lokaler i Sørkedalsveien 10
(Forbygningsavdelingen) og Fr. Nansens vei 12 (Statskraftverkene).
Det gjelder her leieforhold av 2-3 års varighet.

I nevnte proposisjon forutsettes at NVE og Statskraftverkene
fortsatt benytter seg av de fellestjenester som er etablert i det
tidligere Administrasjonsdirektorat og at styringen av disse fellestje-
nester etableres i overbygningen knyttet til generaldirektøren i NVE.
Fellestjenestene omfatter drift og vedlikehold av bygninger, kjøretje-
neste, resepsjon, postekspedisjon, sentralbord, renhold, kantine-
drift, vaktmestertjeneste, reisekontor, bibliotek og bedriftslege.

Fra Sysendammen.

PERSONALFORVALTN ING
Tilgangen på søkere til ledige stillinger har i det forløpne år vist en
merkbart synkende tendens. Rekrutteringsgrunnlaget for såvel sivil-
ingeniører som ingeniører, godt kvalifiserte saksbehandlere særlig
innenfor EDB- og økonomisektoren er meget svak. Dette gjelder
både begynner- og mellomlederstillinger, noe som har gjort det
nødvendig å nytte ekstern konsulentbistand i langt større utstrek-
ning enn ønskelig.

Etatens utvidede lønnsfullmakt av 1982 har vært nyttet også i
1985 og har bidratt til at «turn-over» for utsatte personalgrupper er

begrenset noe.
Virksomheten ved etatens anlegg er i det vesentlige gått etter de

oppsatte terminplaner. Det har også i 1985 vært noe rokering av
personale anleggene imellom og en del nyrekruttering. Fortsatt er
det vanskeligheter med rekruttering til enkelte stillingsgrupper både
til høyere og mellomledernivå.

Opplæring og utvikling av etatens ansatte er fortsatt tillagt
betydelig vekt, bl.a. med behovsrettede interne opplæringstiltak. Det
er arrangert innføringskurs og spesialkurs i EDB, samt diverse
tekniske språkkurs.

Fonds administrert av NVE
i 1000 kroner

Konse-
sjons- Mår-
avgifts- avgifts- Nea-
fondet fondet fondet

Beholdning





pr.1.1.85 108.193 927 1.399
Inntekter 1985 42.814 174 136
Utbetalt tilskott





1985 v/stor-
tingsbeslutning
v/departementets
beslutning

26.594

6.288

125 1.350

Disagio
ved avvikling




254
Beholdning pr.





31.12.85 118.125 976 69
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For øvrig har et stort antall arbeidstakere deltatt i etter- og
videreutdanningsprogrammer av faglig art, både sentralt og lokalt.

Etter bestemmelsene i gjeldende hovedtariffavtale og særavtaler
har det i 1985 vært ført en rekke drøftinger og forhandlinger med
berørte tjenestemannsorganisasjoner.

I løpet av året har det vært lagt ned et betydelig arbeid i
forbindelse med utskillelse av Statskraftverkene og den omorganise-
ringen av NVE som var en følge av denne prosess. Mot slutten av
året var omorganiseringen klar i grove trekk og toppledelsen tilsatt
i begge etater. I løpet av de nærmeste måneder i 1986 antas
omorganiseringen å være fullført.

En av NVE's stands på elforsyningens
jubileumsutstilling i Skien.

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
informasjons- og drøftingsmøter ved Statskraftverkenes drift og
anlegg. Møtene har vært et forum for gjensidig informasjon,
meningsutveksling og kontakt med de tillitsvalgte. Et av møtene har
vært kombinert med befaringer og møter med de tillitsvalgte ved
drifts- og anleggsadministrasjonene.

Kontoret administrerer etatens gruppelivs- og ulykkesforsikrings-
ordning. Den nye avtalen med Norsk Kollektiv Pensjonskasse A/S
og Vesta som trådte i kraft 1.1.85 innebærer en betydelig økning i
erstatningsbeløpene, samt at de ansatte nå får mulighet for lån til
boliger. Dette er blitt godt mottatt og har medført en langt større
tilslutning til forsikringsordningen enn tidligere.

Forøvrig 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 samarbeid med lokale velferdsutvalg, arbeids-
miljøutvalg etc. tilrettelegger og styrer velferdsaktivitetene i distrik-
tene.

I forbindelse med omorganiseringen av NVE ble det bestemt at
kontoret i sin helhet skal overføres til Statskraftverkene med virkning
fra 1.1.86.

INFORMASJON
Etaten har i året deltatt på en rekke utstillinger og messer. Sterkest
markerte vi oss på jubileumsutstillingen i Skien i forbindelse med
elforsyningens 100-årsjubileum. Der deltok Statskraftverkene, Na-
tur- og landskapsavdelingen i Vassdragsdirektoratet og Tilsynsavde-
lingen i Energidirektoratet. Natur- og landskapsavdelingen var også
representert på «Miljø -85» og sammen med Tilsynsavdelingen på
Landbruksveka. Statskraftverkene presenterte bl.a. utbyggingspla-
nene for Breheimen/Stryn på Strynemessa, og der deltok også
Natur- og landskapsavdelingen. På en utstilling på Elvekroken i
Sørfold viste Statskraftverkene hva Kobbelvutbyggingen omfatter.
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På de tre besøksverkene som har eget informasjonsopplegg —
Sima i Eidfjord, Mår ved Rjukan og Tokke i Dalen i Telemark — var
det i alt ca. 19.150 besøkende. Av disse kom ca. 12.000 til Sima,
ca. 6.000 til Mår og ca. 1.150 til Tokke. Det er reiseselskaper,
skoleklasser og turister som kommer på besøk, og det blir stadig
flere utlendinger som legger turen innom et kraftverk.

Til sesongen ble utgitt en brosjyre som forteller om alle statens
besøkskraftverk og gir informasjon om åpningstider m.v. Den
foreligger også på engelsk. Brosjyren ble hovedsakelig distribuert
gjennom Norges Automobil-Forbund til organisasjonens turistkonto-
rer, men den ble også sendt direkte til andre turistorganisasjoner og
-kontorer — også i utlandet.

Det ble utgitt en ny Alta-brosjyre som forteller om utbyggingen,
og for første gang kom en slik trykksak også på samisk.

Det kom en ny brosjyre om Sima kraftverk.
Det ble utgitt en brosjyre om «Vassdragsforvaltning» og en om

«Kraftutbygging, natur og miljø».
Filmen «Landskapspleie — kraft og miljø» som er produsert for

NVE av Zenith-Film A/S Scandinavia, ble ferdig. Den oppnådde to
priser på næringslivets film- og videodag, og ble bl.a. kåret til den
film som var best egnet for skoledistribusjon. Den er dessuten bl.a.
vist på filmfestivaler i Japan og India.

NVE's blad «Fossekallen» kom ut med 10 nummer. Opplaget er

nå på 8.000 eksemplarer.

1 denne bygningen ved Sirna kraftverk

det film og lysbilder for besøkende. Der er der

også en plakatutstilling.
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VASSDRAGS- OG
ENERGIFORVALTNING

I. I •

Vassdragskonsesjoner som i 1985 har vært sendt Olje- og energi-
departementet med hovedstyretes uttalelse:

Det er utarbeidet forslag til nye retningslinjer for søknader i henhold

til vassdragsreguleringsloven (nytt Rundskriv 36). Forslaget er sendt

Olje- og energidepartementet.
Inntil St.meld. nr. 63 (1984-85) «Om Samlet plan for vassdrag»

er behandlet av Stortinget, vil det være nødvendig med klare
retningslinjer for hvilke kategorier vassdragsprosjekter som det kan
søkes konsesjon for. NVE har fremmet forslag til Olje- og energide-

partementet til slike retningslinjer.
Fiskeoppdrett- og settefiskanlegg er underlagt en egen konse-

sjonslov, men berører ofte forhold som ligger under andre lover, bl.a.
vassdragsloven. Koordinerende saksbehandlingsregler er under utar-

beidelse ved samarbeid mellom de respektive etater.
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Midl.prod.
Sak GWh pr. år MerknadSøker

NEA og Vafos Brug Erverv av fallrettigheter
i Kragerøvassdraget

Vest-Agder e.verk Erverv av fallrettigheter
i Hunsfoss, Otra

Ballangen kom.e.verk

Nord-Trøndelag e.verk

Ørsta e.verk

Sigdal kommune
Varanger Kraftlag A/L

Norsk Hydro A/S

Øst-Telemarken
Brukseierforening

Niingen Kraftlag A/S

Erverv av bruksrett til fall samt
reg. tillatelse i Forsåvassdraget

Ny
konsesjon
ved forfall
Overtaking
av tidl.
konsesjon
Overtaking
av tidl.
konsesjon

75 Kgl.res.
20.12.85

21
36

Rehabili-
+4 tering

10

Regulering av Ormesetvatn
i Verran
Vatne kraftverk,
erverv og overføring
Regulering av Horgavassdraget
Erverv og regulering i Tårnelva og
Kobbholmvassdraget
Erverv av fallrettigheter i
Haugvikåga, Glomfjord

Ny reguleringskonsesjon
i Mårelven
Erverv av fallrettigheter samt
reg.tillatelse i Niingenvassdraget

Overgang til
konsesjon
på ube-
grenset tid

- Måtte hell og lykke følge deg i alle vassdrag,

vassdragsdirektør Mellquist.

1981 1982 1983 1984 1985

Den store økningen i magasintilveksten siste
år skyldes at Blåsjemagasinet i sin helhet
regnes til systemet fra i år selv om magasinet
ikke er oppfylt.

TILVEKST DE SISTE 5 AR

i m3gasin og tiLoni GWh

5000

Mgitin

Instollosjon

lveforbygging i Lesjavassdraget.



UTBYGD VAN NKRAFT
Oversikten over utbygd vannkraft pr. 31. desember 1985 viser:

Installasjon: 23 340 MW — Magasin: 73 726 GWh — Midlere

tilløp: 112 837 GWh
(Kraftverk mindre enn 1 MW er ikke tatt med).

VAN NKRAFTU NDERSØKELSER
Innenfor arbeidet med Samlet Plan har videreføringen av prosjekter
i kategori Il og III utgjort hovedtyngden. Avdelingen har også foretatt
en undersøkelse av muligheten for å dekke den forventede kraftet-
terspørselen fram mot år 2000 i lys av Samlet Plan. Dette arbeidet
er presentert i en egen VU-rapport 52/85.

VAN NRESSURSFORVALTN ING
Forprosjektet for vannbruksplanlegging i Årosvassdraget er avslut-
tet, og det synes som om de berørte kommuner og fylker er
interessert i at arbeidet skal fortsette. I Gudbrandsdalslågen går
flerbruksplanarbeidet videre, mens prosjektet «Organisert drift av
vassdrag» nå er avsluttet.

NORAD-SAMARBEIDET

På U-Iandssektoren har det siste år særlig vært arbeidet med
prosjekter i Zimbabwe og Lesotho. I Zimbabwe er vi engasjert i
utarbeidelsen av en «Water Master Plan» sammen med NORAD og
konsulenter, mens Lesotho-engasjementet er på vannkraftsektoren.
Forøvrig har vi fått tilført erfaring fra kraftverksplanlegging i Zaire.

VASSDRAGSREGISTERET
Vassdragsregisteret tar sikte på å gi en samlet oversikt over
tilgjengelig informasjon om norske vassdrag og nedbørfelt. I første
omgang vil det inneholde basisopplysninger om nedbørfeltene,
referanser til vannfaglige rapporter og målestasjoner/dataserier og
nøkkelinformasjon om innsjøer og tekniske inngrep. Enhetene i
registeret er bestemt ut fra vassdragets struktur. Grensene for de
enkelte delnedbørfelt blir digitalisert.

I løpet av 1985 er inndeling foretatt for nesten hele landet, og ca.
500 M-711-kart er digitalisert. I 1986 vil all denne informasjon bli
videre bearbeidet i et registersystem.

TILSYN MED VASSDRAGSANLEGG
Året 1985 har vært preget av stor aktivitet med plankontroll samt
tilsyn med utførelse og drift av vassdragsanlegg. Flere meget store
betong- og fyllingsdammer er under bygging. Man har i løpet av året
kunnet øke innsatsen ved registrering og kontroll av dammer som
tidligere ikke har vært underlagt offentlig tilsyn. Flere av disse har
fått krav om istandsettelse eller nedlegging.

Det har i 1985 vært avholdt 5 kurs for damtilsyn, beregnet på
personell hos dameieren. Kursene som ble igangsatt i 1984 vil holde
fram også i 1986. De arrangeres i fellesskap av Vassdragstilsynet
og Vassdragsregulantenes forening. Formålet med kurset er å oppnå
et bedre vedlikehold av dammer og å redusere mulige skader og
påfølgende kostnader.
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FOU-VIRKSOM HET
I 1983 ble N IVA engasjert for å gjennomføre et prosjekt for å belyse
Vassdragsdirektoratets fremtidige behov for forskning og utredning.
Fagsjefene i direktoratet utgjorde styringsgruppe for prosjektet.

NIVA's rapport forelå januar 1984 og dannet utgangspunkt for
direktoratets FOU-program datert august 1985. Programmet lister
opp 6 hovedområder med tilsammen 30 delprosjekter spennende
over de vesentligste av direktoratets arbeidsområder. Prosjektene vil
etter en streng prioritering bli søkt igangsatt etterhvert som det blir
mulig å få dem finansiert. Det er opprettet en ny stilling som
forskningssjef som er tiltenkt oppgaven med bl.a. koordinering av

direktoratets FOU-virksomhet.

HYDROLOGI
Vannføringsforhold i 1985 avvek ikke mye fra det normale, landet
sett under ett. På Østlandet var det i årsmiddel 10 - 30% mer enn
normal avrenning, på Sørlandet omtrent 10% mindre enn normalt,
mens elvene på Vestlandet, Møre og Romsdal samt Trøndelag og
Nordland hadde 0 - 20% større vannføring enn normalt. I Troms og
Finnmark var det igjen noe mindre enn normal avrenning. Ser en på

avrenningen i de enkelte måneder, var vintervannføringen meget lav
i hele landet unntatt for deler av Østlandet. Sommeren var til dels
meget våt på Østlandet, og i juli og august var det i noen elver både
det dobbelte og det tredobbelte av normale vannføringer. Lokal sterk
nedbør forårsaket også skadeflommer flere steder. Best husket i så
måte vil vel være flommen i Heddøla den 6. august som oversvømte
store deler av speidernes landsleir ved Notodden. En mild og regnfull
oktober gjorde at avrenningen også ble stor denne måneden,
spesielt fra høyfjellsfeltene i Sør-Norge. Resten av året hadde ikke
spesielt store avvik fra det normale.

Antall målestasjoner for vannstand og vannføring er gått litt ned
i forhold til 1984. Dette er et resultat av den pågående revurdering
av stasjonsnettet. En tar med dette sikte på å nedlegge stasjoner
som ansees å være overflødige eller som har ugunstige måleforhold.
Av nye stasjoner tar en heller sikte på å kunne opprette flere
stasjoner i små nedbørfelter, ned til 1 km2 størrelse. Det er økende
etterspørsel etter vannføringsdata fra slike felt. De mange nye
smoltanlegg som opprettes er bl.a. en interessant ny brukergruppe
av hydrologiske data, særlig fra småfelt. I 1985 ble det tatt 526
vannføringsmålinger.

Flomberegninger er et arbeidsfelt som i 1985 har krevd stor
arbeidsinnsats. Kompetanseoppbygging og metodeutvikling ble
prioritert. I alt har rundt 10 av de ansatte på Overflatekontoret og

Datakontoret brukt en vesentlig del av sin arbeidskapasitet på ulike
flomberegningsprosjekter. På dette feltet er samarbeidet med Me-
teorologisk Institutt viktig, slik at vi kan komme fram til sikrere
metoder for å beregne avløpet fra ekstreme nedbørsituasjoner. Også
informasjonsutveksling med hydrologiske institusjoner i utlandet er
prioritert innen kompetanseoppbyggingen. I 1985 er det utgitt i alt
8 oppdragsrapporter som omhandler flomberegninger på forskjellige
vassdrag.

Ved årets utgang var det inne et stort antall bestillinger på
flomberegninger av varierende omfang, alle fra kraftselskaper. Det vil
ta flere år før avdelingen er å jour på dette området.

Konsesjon gitt 3,1%

Forhåndsmeldt 3,7%

Rest, ikke vernet 11,7%

Foreslått vernet 7,0%
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I løpet av 1985 ble de to urbanhydrologiske modellene, NIVA-
NETT og SWIM lagt inn på programbiblioteket.

Både Grunnvannskontoret og Iskontoret har en stor del av sitt
arbeidsfelt knyttet til virkningene av kraftutbyggingsprosjekter på
grunnvann, is og vanntemperatur. Dette gjelder både i forundersø-
kelsesfasen og i perioden under og etter kraftutbyggingen. I 1985
har Grunnvannskontoret utgitt 2 oppdragsrapporter om disse spørs-
målene (Eidfjordutbyggingen og Etnevassdraget), mens Iskontoret
har utgitt 8 rapporter (Alta, Sokndalselva, Strynsvassdraget, Etne-
vassdraget, Vinstra kraftverk, Nyset—Steggjevassdragene, Vestsi-
deelvene i Jostedalen og Øvre Otra).

På Grunnvannskontoret har det ellers vært arbeidet videre med

grunvannsundersøkelser i 20 utvalgte tilsigsfelter. Det publiseres
månedlige oversikter over endringer i grunnvannstanden i disse
feltene. Arbeidet med utbyggingen av det Landsomfattende Grunn-
vannsnett fortsetter, i samarbeid med NGU. I dette prosjektet er
studier av grunnvannets kjemiske sammensetning foretatt i samar-
beid med NIVA og NLH.

På Iskontoret har det også i 1985 gått med en del tid til
fagrapportering til «Samlet Plan». Omfanget har imidlertid vært
vesentlig mindre enn i årene 1982-1984. Av større datainnsam-
lingsprosjekter som pågikk i 1985 må nevnes Etna—Dokka, Hogga
kraftverk, Kjela kraftverk, Ulla—Førre, Eidfjord, Jostedøla—Stryn,
Rauma, Orkla, Stjørdalselva, Svartisen—Saltfjellet og Alta. Det er

også samlet inn data for biotopjusteringsprosjektet og NTNF's
prosjekt «Miljøvirkninger av kraftutbygging». Alle disse prosjektene
fortsetter i 1986.

Også Iskontoret har i 1985 merket en økende etterspørsel etter
vanntemperaturdata til fiskeoppdrettsanlegg. Sammen med andre
fiskeundersøkelser utgjør nå fiskeinteressene den største bruker-
gruppe av vanntemperaturdata.

Brekontoret har undersøkt materialhusholdninger på 8 breer. I
tillegg til de 6 breene vi nå har relativt lange måleserier på, er det i
1985 også startet målinger på to breer på den delen av Vestre

Svartisen som drenerer mot Storglomvatn.

For å få kunnskap om vannets veier under breene og fastsette de
reelle vannskiller i breområder, er det utført nye målinger med
breradar og sporstoff på midtre deler av Jostedalsbreen. Resultatene
hittil viser at det sannsynlige vannskillet ligger lenger vest enn hittil
antatt. Foreløpige tall indikerer at Nigardsbreens dreneringsfelt er ca.
10% større enn antatt til nå. Største bretykkelse som er funnet er
ca. 600 meter.

Nye brekart er trykt for Sylglaciåren i Sylane, Gråsubreen i
Jotunheimen og Strupbreen i Lyngsalpene. Hvert kartblad inneholder
flere enkeltkart konstruert fra flybilder tatt ulike år. Breens volum-
endringer kan så beregnes for lengre tidsrom.

Brekontoret har bistått med smelting av en frossen rørgate ved
Haukeli kraftverk med utstyr utviklet for smelteboring i breis.

Det er utviklet en snødatabase for lagring av ulike typer snømå-
linger som punktmålinger, strekkmålinger og kontinuerlig registrering
av snøens vanninnhold med snøputer. Mye av datamaterialet fra
kraftverksfelt og fra forsøksfelt er lagt inn på databasen.

20



FORBYGGI NG

I alt 220 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.
21 mill. kroner av tilskuddsmidler (vesentlig fra Landbruksdeparte-
mentet). Bemanningen ved Forbyggingsavdelingen 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. 900 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.
Forbyggingsavdelingen 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 stor forbyggingsvirksomhet bl.a. i
Tana, Karasjok, Kåfjord, Nordreisa og Beiarn. Betydelige arealer
langs hovedvassdragene er blitt beskyttet mot utgraving, og bebyg-
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 fortsatt i 1985. 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 Rissa, i Gaula og i Driva i Oppdal og Sunndal.

Et samarbeidsprosjekt med Landbruksdepartementet, kommunen
og grunneierne er igangsatt i Søya i Surnadal. Elva blir senket og
kanalisert og ca. 2700 daa blir forbedret for jordbruksformål. Det er
etablert verdifullt samarbeid med miljøverninteresser for å redusere
ulempene for fisk og fugl.

Etter omfattende flomskader på Vestlandet høsten 1983 ga

Stortinget en tilleggsbevilgning på 10 mill. kroner. Sikringstiltak har
fortsatt i 1985 i en rekke vassdrag, bl.a. i Vestnes, Nordal, ørsta og
Rauma i Møre og Romsdal og i Hornindal, Stryn, Førde og Luster i
Sogn og Fjordane. Bebyggelse, veger og dyrket mark nyter godt av
tiltakene.

I Luster pågår også omfattende arbeider i tilløpselvene til Veite-
strandsvatnet. Tiltaket, som er et samarbeidsprosjekt mellom Land-
bruksdepartementet, 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-
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skings- og forbyggingsarbeider har fortsatt i 1985, bl.a. i Gjesdal,
Skånevik og Ølen. I Sandnes er Imsvatnet senket for å tørrlegge og
flomsikre jordbruksområder.

Nedenfor Rjukan er det igangsatt flomsikring langs Måna i ca. 5
km's lengde ved samarbeid mellom Landbruksdepartementet, Norsk
Hydro, vegvesenet, kommunen og NVE. Dyrket mark blir sikret og
riksvegen blir lagt på flomsikker fylling.

12. juni 1985 avduket kst. fylkesmann i Hedmark Kåre Bakke en
minneplate som avslutning på samarbeidsprosjektet i Rendal, hvor
ca. 10 000 daa jord langs Rena i ca. 10 km's lengde er sikret mot
oversvømmelse og lagt til rette for jordbruksformål. Anlegget har
kostet ca. 23 mill. kr.

Det pågår for tiden omfattende flomsikringsarbeider langs
Glomma, ofte kombinert med vegomlegging, og med betydelige
pumpeanlegg for å sikre bolig- og jordbruksområder mot oversvøm-
melse. Landbruksdepartementet og vegvesenet deltar i prosjektene,
og samarbeidet 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.
Samarbeidet omfatter også forsøksarbeider ved forskjellige miljø-
verntiltak i en rekke vassdrag. Forsøkene gjelder bl.a. tiltak for
bedring av fiskeoppgang og oppvekstmuligheter, planting og tilsåing
langs kanaler m.v.

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 Hydrologisk
avdeling. Dette vil bety verdifull faglig tilvekst og bedret servicetilbud
for distriktene.

NATUR OG LANDSKAP
Arbeidet med konsesjonssøknader for vassdragsreguleringer og
elektriske anlegg, vurdering av planer, saksbehandling på terskelsa-
ker og stedlig tilsyn med anleggsdrift og vedlikehold har pågått for
fullt.

Samarbeidet med Institutt for jordkultur ved Norges landbruks-
høgskole (NLH) er ført videre. Befaringer, prøvetaking og analyser er
gjennomført på en rekke eldre steintipper. Rapport foreligger. Den,
sammen med tidligere rapporter, danner grunnlaget for en oppsum-
merende VN-rapport som er under arbeid.

I samarbeid med Oppland Energiverk har avdelingen også sam-
arbeidet med Institutt for jordkultur i tillegg til Statens forsøkssta-
sjon Løken og de lokale landbrukskontorene, om et vekstforsøk på
ulike tykke lag av jorddekking på en steintipp ved Lomen kraftverk
i Vestre Slidre. Sluttrapport vil trolig foreligge i 1986.

Styringsgruppen for Biotopjusteringsprosjektet består av repre-
sentanter fra universitetene i Oslo og Bergen, NLH, Direktoratet for
Naturforvaltning (DN) og NVE. I forbindelse med et større kanalise-
rings- og forbyggingsarbeid er det forberedt spesielle tiltak for å
bedre oppvekstforholdet for fisk. Praktiske forsøk med lignende
målsetting er også under planlegging, og i noen grad gjennomført,
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på Lesjaleirene som allerede er kanalisert og forbygget. De første
praktiske prøvene med etablering av vegetasjon i reguleringssonene
i kraftmagasiner er startet.

I Biotopjusteringsprosjektet inngår også oppfølging og viderefø-
ring av kunnskap hentet inn gjennom terskelprosjektet.

Det er startet et prosjekt for å klarlegge «tekniske og biologiske»
egenskaper ved masser etter fullprofilboring av tunneler. Den opp-
nevnte Styringsgruppen består av representanter fra Vassdragsregu-
lantenes forening (VR), NLH, Norges geotekniske institutt (NGI),
Statkraft og NVE. Vekstforsøk er gjennomført ved Ulla—Førre- og

Orkla-utbyggingene. Diverse tekniske undersøkelser er foretatt av
NGI.

Endelig lyktes det å få ferdig en publikasjon som omfatter
foredrag og diskusjoner fra et symposium som ble arrangert i 1982.
Tittel er: «Vassdragsutbyggingens virkninger på jord og skogbruk».

«Åna-Sira gjennom 100 år» og «Liv i regulerte elver» kom ut som
henholdsvis nr. 9 og 10 i serien Kraft og Miljø. Den første tar for
seg utviklingen av vassdraget og landskapet omkring fra bygggingen
av «verdens største laksetrapp» i 1880-årene og fram til dagens
ferdige kraftverk. Den andre er en avslutningsrapport for Terskelpro-
sjektet.
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Registrerte kraftstasjoner som hver for seg har en produksjonsevne
(maskininstallasjon) på 1 MW eller mer for vannkraft- og minst 0,5
MW for varmekraftstasjoner, hadde pr. 31. desember en samlet
maksimal stasjonsytelse på 23 830 MW, hvorav 311 MW var
varmekraft. Av dette utgjør Statskraftverkene (NVE) 31,4%, kom-
munale og fylkeskommunale kraftstasjoner 51,1% og private og
industrikraftstasjoner 17,5%.

I løpet av året har utvidelser og nye installasjoner økt den
samlede maksimale stasjonsytelse med 833 MW, dvs. 3,5% —
derav 33 MW varmekraft. Gjennomsnittlig økning de siste 10 år har
vært 3,6%.

PRODUKSJON OG FORBRUK
Det nyttbare tilsiget til kraftproduksjonssystemet på landsbasis var
97% av det normale, svarende til 100 TWh. Det ble i flomperioder
kun tappet små mengder vann forbi driftsklare maskiner. Den totale
kraftproduksjonen ble 103,2 TVVh, en nedgang på 3,5 TWh i
forhold til året før.

Bruttoforbruket av fastkraft — som omfatter nettoforbruk fast-
kraft og de totale nett-tap, dvs, også tap på eksport og tilfeldig kraft
— økte med 4,9% til 97,5 TVVh. Dette forbruket har de siste 10
år i gjennomsnitt økt med 3,6% pr. år.

I alminnelig forsyning økte forbruket referert kraftstasjon med
10% til 65,8 TWh. Korrigert for unormale temperaturforhold er
forbruket beregnet til 63,6 TWh, en økning på 4,4% i forhold til året
før. Under forutsetning av en jevn forbruksvekst fra det temperatur-
korrigerte forbruk i 1983 (59,1 TVVh) og fram til det prognoserte

Utvidelse av produksjonssystemet i 1985
Expansion of the power production system in 1985

Kraftstasjon og fylke

Power station and county




Maksimal Fastkraft-
stasjons- bidrag

ytelse

Max. plant Firm power
capacity contribution

(MW) (GWh)

BUER Østfold 2 4
MOSSEFOSSEN Østfold 3 9
KYKKELSRUD Il Østfold 80 132
SOLBERGFOSS Østfold 100 140
ØRA Østfold 1 7
BEDAFORS Hedmark 1 4
ULSET Hedmark 35 95
VESTBAKKEN Oppland 1 6
NES (overf. LYA) Buskerud - 30
VESTFOSSEN Buskerud 3 8
NISSERDAM Telemark 3 8
STEINSFOSS Vest-Agder 62 172
SMELAND Vest-Agder 22 96
KÅRSTØ Rogaland 32 95
ULLA-FØRRE Rogaland 470 400
KALDESTAD Hordaland 5 6
LITLEDALEN Hordaland 5




SLIND Sør-Trøndelag 10 32
BERGSBOTN Troms 8 24

Økning i produksjonsevne p.g.a.
utvidelser og nye kraftstasjoner





Total increase in production
capacity




833 1.268

Frunerke utgitt til eltorsyrungeus 100 "uhf
leum.
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forbruk i 1990 (70 TWh) ifølge Energimeldingen (St.meld. nr 71
(1984-85): Norges fremtidige energibruk og -produksjon), var det
temperaturkorrigerte forbruket i 1985 1,6 TVVh høyere enn forut-
satt.

Abonnenter med husholdningstariffer har også i 1985 de fleste
steder i landet hatt klare økonomiske fordeler ved å dekke sitt
oppvarmingsbehov med elektrisitet fremfor parafin og lettolje. Ener-
gikostnaden i en H-4 tariff var i landsgjennomsnitt ca. 30 øre/kWh
inkl, alle avgifter, mens ekvivalent energikostnad ved lettoljefyring
var ca. 40 øre/kWh. Prisdifferansen mellom elektrisitet og lettolje
var likevel mindre enn i de tre foregående år.

Omregnet til ekvivalent mengde elektrisitet levert forbruker, ser
salget av parafin og lettoljer ut til å bli ca. 10,7 71/Vh i 1985, en
økning på 1 TWh i forhold til året før.

Kraftintensiv industri reduserte sitt forbruk med 3,3% i forhold til
1984. Referert kraftstasjon brukte industrien 31 TWh i 1985. Den
relative nedgangen i forbruket var sterkest for produktgruppen
kjemiske råvarer. Forbruksnedgangen har sin bakgrunn både i
generelt dårligere marked for industriens produkter, og at prisene på
tilfeldig kraft gjennomgående har vært høyere i 1985 enn i 1984.
Dette siste forholdet har gjort bedriftene mer tilbakeholdne med å
kjøpe tilfeldig kraft for å supplere sin fastkrafttilgang.

-90

8,0

roduksjon

70 --

60

30

20

_

1950 55 60 65 70 75 80 85'

Produksjon og forbruk av elektrisk kraft 1980-85
Production and consumption of electric energy 1980-85

Alle tall i GWh




1980 1981 1982 1983 1984 19851
Nettoforbruk:




Husholdninger
og jordbruk 23.625 25.092 26.361 26.960 27.944 30.335
Bergverk og industri
(ekskl. kraftintensiv) 11.798 11.923 11.647 11.406 12.007 13.034
Tjenesteyting m.v. 10.577 11.482 11.898 11.945 13.231 14.363

Sum alminnelig
forsyning 46.000 48.497 49.906 50.311 53.182 57.732
Kraftintensiv industri 27.875 26.963 25.790 28.673 31.166 30.127

Sum netto fast-
kraftforbruk 73.875 75.460 75.696 78.984 84.348 87.859

Bruttoforbruk
(inkl, antatt tap i overførings- og fordelingsnettet):




Alminnelig forsyning2 52.918 56.488 56.887 57.484 59.807 65.814
Kraftintensiv industri2 28.711 27.772 26.564 29.533 32.101 31.031

Sum 81.629 84.260 83.451 87.017 91.908 96.845
Øvrige tap i nettet23 279 672 687 1.294 1.022 680
Sum brutto fastkraft 81.908 84.932 84.138 88.311 92.930 97.525
Tilfeldig kraft til elektro-
kjeler og pumpekraft
(netto) 1.728 3.235 2.956 4.643 5.466 5.102

Sum brutto total-
forbruk 83.636 88.167 87.094 92.954 98.396 102.627
Eksport - Import 464 5.230 6.062 13.416 8.270 563

Produksjon av
elektrisk kraft 84.100 93.397 93.156106.370 106.666 103.190

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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Kraftutvekslingen med Sverige og Danmark ga en nettoeksport
på 0,6 TWh mot 8,3 TWh i 1984 og 6,7 TWh som gjennomsnitt
for de siste 5 år. Til Sverige er det eksportert 3,7 TWh og importert
3,6 TWh, dvs, en nettoeksport på 0,1 TVVh. Til Danmark er det
eksportert 0,9 TVVh og importert 0,4 TWh, dvs, en nettoeksport på
0,5 TWh.

Omsetningen av tilfeldig kraft til elektrokjeler var 4,3 TVVh, en
nedgang på 0,5 TWh i forhold til 1984.

Maksimalbelastningen, som refererer seg til det innenlandske
forbruket, inntraff 11. februar og er beregnet til 17.324 MW målt

ved kraftstasjon.

ELFORSYNINGENS DISTRIBUSJONSSYSTEM
En fylkesoversikt over dagens og fremtidig organisasjonsstruktur i
elforsyningen er utarbeidet. Den forteller også om det løpende
organisasjonsarbeide. Materialet er benyttet som grunnlag for utar-
beidelse av hovedstyrets uttalelse av 19. november 1985 til OED
om «NOU 1985:9 Om energilovgivningen».

Arbeidet med elforsyningens organisasjon er videreført. Opp-
merksomheten har først og fremst vært rettet mot de minste
elverkene. Arbeidet på dette området bærer i noen grad preg av en

økende forståelse for behovet for en mer rasjonell organisasjons-
struktur. Nye organisasjonsmessige løsninger fremmes hovedsakelig
gjennom lokale forhandlingsutvalg. Det er registrert en viss økning
av antall slike utvalg som er i arbeid. Bortimot halvparten av landets
distribusjonsverk og en del engrosenheter vil kunne bli direkte berørt

Enheter m/organisasjonsmessig betydning og med
ansvar for drift av egne høyspenningsanlegg registrert
pr. 31.12. 1985.

Engros Andre små
kraft prod. og *)Industri-
selskap elverk fordel.verk bedrifter

Østfold 6 20 9
Akershus/Oslo 2 24 1 8
Hedmark 1 12 1 3
Oppland 8 14 3 2
Buskerud 3 23 2 7
Vestfold 1 19 - 11
Telemark 6 13 2 10
Aust-Agder 2 2 5
Vest-Agder 1 3 8
Rogaland 5 15 11 10
Hordaland 7 27 3 7
Sogn og Fjordane 5 15 4
Møre og Romsdal 7 29 2 1
Sør-Trøndelag 2 19 2 7
Nord-Trøndelag 2 1 3 8
Nordland 5 19 1 10
Troms 1 3
Finnmark 3 6 - 2

67 264 31 112

Samkj. 4
Stats.kr.v. 4

75 264 31 112

*) Definisjon: Bedrifter med egne høyspenningsmontører, ansvar for stedlig
tilsyn, eventuelt med egen kraftproduksjon og med områdekonsesjon for egne
høyspenningsanlegg.

198519501970 1975

600

500 -

400

300

200

100

0 	
1965

Elektrisitetsforsyningens
organisasjon

I -- Org -tnisator[ske enheter rOt, ny reg6lrering

1-1— Ortnisritoris.ke enheter 101, registrering

ILI enheter ter ccr)aljfrrrnyrinrr

27



av de utredninger og forhandlinger som nå er igang. Direktoratets
bistand til utvalgene må stort sett begrenses til rådgiving. Unntaks-
vis har det vært mulig å hjelpe til med sekretærtjeneste.

Ved utgangen av 1985 er ett elverk gått sammen med et
naboelverk, mens det foreligger beslutninger som tilsier en ytterli-
gere reduksjon i antall enheter på 8 pr. 1.1.86. Ved utgangen av
1985 er det således registrert i alt 482 enheter:

264 fordelingsverk
75 engros- og kraftselskaper (justerte tall)

112 industriverk (justerte tall)
31 små produksjons- og fordelingsverk (2 av disse er tidligere

ikke registrert)

HOVEDFORDELING- OG FORDELING
Vi har samarbeidet med Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt
om å utvikle beregningsmodeller for å bestemme kostnadene i
fordelings- og hovedfordelingsnettsystemet. Det forutsettes at be-
regningsmodellene skal kunne gi et bedre grunnlag for planlegging,
foruten avklaring av en rekke faglige spørsmål, særlig om systemets
drifts- og utbyggingskostnader.

EDB-basert regneverktøy benyttes også i noen grad til beregnin-
ger, dels i forbindelse med organisasjonsmessige vurderinger og dels
i tilknytning til spørsmål om kraftforsyning som blir forelagt oss. På
grunn av mangel på personale må vi engasjere konsulenter for å
skaffe bedre oversikt over den energiøkonomiske og tekniske
tilstand i fordelings- og hovedfordelingsnettet. Resultatene blir stilt
til rådighet for elverkene. Resultatene bearbeides av oss til bruk i den
overordnede planlegging.

Forenkling og effektivisering av planleggings- og saksbehand-
lingsrutiner stiller strengere krav til datagrunnlaget. Derfor har det i
løpet av året vært lagt ned betydelig arbeid på EDB-siden, bl.a. ved
introduksjon av PC-utstyr.

ENERGIØKONOMISERING PÅ BRUKERSIDEN
En bedre utnyttelse av energien hos brukerne vil kunne frigjøre
ressurser som kan settes inn på andre områder og derved bidra til
økt velferd i vårt land.

Energidirektoratet arbeider for en mest mulig rasjonell energiut-
nyttelse i hele energisektoren: i produksjonen, overføring/fordeling
og hos brukerne. Utnyttelsen av enøk-potensialet hos brukerne er en
forutsetning for en samfunnsøkonomisk riktig tilpassing av forsy-
ningssystemet.

Nytten ved gjennomføring av enøk-tiltak er, med dagens priser,
større for samfunnet enn for den enkelte bruker. Det er mange
eksempler på at investeringer i enøktiltak på brukersiden kan gi
bedre samfunnsøkonomisk avkastning enn tilsvarende investeringer
for å øke leveringene fra forsyningssystemet. Direktoratet arbeider
bl.a. for at kraftbalansen skal sikres på rimeligste måte for samfun-
net.

Arbeidet med enøk er under oppbygging, i henhold til de
retningslinjer som er er gitt i St.meld. nr. 37 (1984-85). Handlings-
plan for energiøkonomisering og St.prp. nr. 57 (1984-85). Om
endringer i NVE's organisasjon. Fra og med budsjettåret 1985 er
forvaltningen av statlige støtteordninger til utarbeidelse av varmepla-
ner og til kompetanseoppbygging ved energiverk lagt til Energidirek-
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toratet (Statsbudsjettes kap. 1890, post 60 og 61). Det har vært
stor interesse for disse støtteordningene og de bevilgede midler
dekker bare en del av de omsøkte beløp.

Energidirektoratet vil spille en aktiv rolle i koordinering av enøk-
arbeidet i energiforsyningen i samarbeid med Olje- og energidepar-
tementet.

PRISER OG TARIFFER
Gjennomsnittsprisen på elektrisk kraft til husholdninger og jordbruk
i 1985 var 33,8 øre/kWh (inkl. elavgift og merverdiavgift), en
økning på 9,4% fra 1984. Elavgiften i 1985 var 2,9 øre/kWh, men
er endret til 3,1 øre/kWh fra 1.1.1986.

Beregningsgrunnlaget for merverdiavgift på elkraft er øket fra 29
øre/kWh i 1985 til 31 øre/kWh i 1986. Merverdiavgiften vil således
utgjøre ca. 6,2 øre/kWh i 1986. Nord-Norge er imidlertid fritatt for
merverdiavgift på elkraft til husholdningsformål.

Energidirektoratets anslag for 1986 viser at landsgjennomsnittet
vil bli ca. 36,1 øre/kWh. (inkl. elavgift og mva.). Dette gir en økning
på ca. 6,8% fra 1985.

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

FINANSIERING
Finansiering av kraftutbygging og ledningsbygging utenom Statkraft
har vært henvist til det norske partialobligasjonsmarkedet. For 1985
ble det gitt tillatelse til å ta opp 2.188 mill, kroner innenfor
kraftverkkvoten. Låneopptakene i kalenderåret utgjorde 1.711,6
mill. kroner. Vilkårene er i prinsippet gjenstand for forhandling
mellom låntaker og emisjonsbanken. Fra Norges Kommunalbank ble
bevilget lån på 70 mill, kroner til elsektoren.

STATSSTØNAD
Stortinget bevilget 141 mill. kroner i statsstønad til elforsyningen for
1985. Fordelingen av midlene på prosjekttyper fremgår av tabell-
oppstilling.

De 5 mill. kroner som ble reservert til planlegging m.m., ble for
størstedelen brukt til nettanalyser for å få utredet investeringsbeho-
vet hos elverkene og muligheten for å redusere nettapene til det
samfunnsøkonomisk optimale. En del av midlene ble brukt til å
utarbeide forprosjekt for småkraftverk og til flere utrednings-
/utviklingsformål, dels i samarbeid med Elektrisitetsforsyningens
Forskningsinstitutt (EFI).

Til nettanalyser er det i 1985 utbetalt ca. 5,5 mill. kroner, og det
er gitt tilsagn om ca. 0,8 mill, kroner til planlegging av småkraftverk.
Til EFIs NETBAS er det gitt et tilskott på kr. 300.000,-. Til det
såkalte «Kostnadsprosjektet», som utreder reelle kostnader for
bygging og drift av elverk, er det disponert kr. 200.000,-, og til en
nærmere vurdering og planlegging av et mindre vindkraftverk på
Frøya er det av disse midlene tildelt kr. 275.000,-.

Disse prosjektene er delvis finansiert av overførte midler fra
1984, som da ble reservert for planlegging og utredning, men som
ble utbetalt i 1985.

Undersøkelsen av tilstanden for sjøkabler har fortsatt i 1985,
med bruk av 2,5 mill, kroner til dette. Dette gjelder elverk som i stor
grad har fått sine anlegg finansiert ved hjelp av statsstønad og som
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Antall fordelingsverk i 1985

Størrelse av elverk
Antall abonnement

% av
totalt
abonne-

Antall ments-
elverk tall

Over 100 000




2 18,6
40 000 — 100 000 8 18,6
20 000 40 000 7 8,4
10 000 20 000 26 16,9

5 000 — 10 000 62 19,8
1 000 5 000 139 17„1

Mindre enn 1 000




20 0,6

senere, i noen tilfelle, vil måtte få slik finansiell hjelp. På grunnlag av
de foretatte undersøkelser, kan elverkene nå foreta en mer planlagt
utbedring, reparasjon eller fornyelse av sine sjøkabler før det oppstår
brudd og mørklegging av de distrikter kablene forsyner. I noen tilfelle
vil en kabels levetid kunne forlenges vesentlig, ved at påviste
svakheter ved kabel eller trasé blir utbedret i tide.

Antall bosteder som ikke har elforsyning fra vannkraftverk er nå
kommet ned mot ca. 180. De får alle driftsstønad, for tiden kr.
4.500 pr. husstand pr. år, fordi de må skaffe seg annen og dyrere
energiforsyning. Av disse har ca. 80 fastboende familier hushold-
ningstrøm fra dieselaggregater, men mange finner denne forsyning
lite tilfredsstillende. Ca. 100 faste bosteder med 165 personer har
verken dieselkraft eller annen ordnet elforsyning. Etter hvert som
elverkenes fordelingsnett bygges ut og kommer nærmere de tidli-
gere etablerte bosteder, som ennå ikke har noen tilfredsstillende
elforsyning, blir det om mulig bygget ledningsforbindelser til disse.

PLANLEGGING AV HOVEDNETTET
Arbeidet med å utrede det fremtidige overføringsbehovet fra områ-
det Sima/Aurland/Indre Sogn mot Østlandet er i avslutningsfasen.

Visse forsterkningstiltak er avklaret, og resten av vurderingene
ventes sluttført i løpet av 1986.

En vurdering av nettforsterkningsbehovet i det sentrale Østland
med Oslo er satt i gang. Også dette arbeidet planelegges sluttført i
løpet av neste år.

En samarbeidsgruppe bestående av nettplanleggere fra NVE og
Vattenfall, la i oktober fram en rapport om den fremtidige drift av
det norsk/svenske hovednett og utnyttelsen av mellomriksforbindel-
sene.

Det har vært arbeidet med utvikling av en beregningsmetodikk for
fastleggelse av reaktivt kompenseringsbehov i hovednettet. Slike
beregninger har vært foretatt på Rana—Trøndelagsnettet.

Av andre nettutredningssaker kan nevnes:
hovednettet i Bergensområdet
forsyningen av Finnmark
forsterkning av Rana—Trøndelagoverføringen

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

Oppland fylke (Etna/Dokka)
Sogn og Fjordane (Mel kraftverk)
Hedmark
Hordaland
Akershus (Asker)

Sentralnettordningen har vært vurdert både med hensyn til
hvordan den har virket hittil og mulig behov for justeringer/tilpasnin-
ger til endrede behov.

Interessen for bruk av gass til produksjon av elektrisk kraft er
raskt stigende. På den bakgrunn er det foretatt innledende vurderin-
ger av de nettmessige konsekvenser av å innpasse gasskraft i det
norske vannkraftsystemet.

I Nordel-regi er det arbeid i gang for å fastlegge utvekslingskapa-

siteten mellom medlemslandene på stadium 1995.
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ALTERNATIVE ENERGIKILDER
Direktoratet har fulgt opp et program for vindmålinger på Frøya og
gjennomført en forstudie vedrørende små vindkraftaggregater. Mål-
settingen har vært å undersøke om slike aggregater kan være
lønnsomme for steder med spesielt dyr elforsyning. Dette gjelder i
første rekke øysamfunn der elforsyningen skjer via dieselaggregater
eller via spesielt dyre kabelforbindelser til land. To referansesteder
har vært analysert. Det er anbefalt at det anskaffes et 55 kW
forsøksaggregat og at dette utprøves (på Frøya) over en 2-års

periode med sikte på å utvikle et selvstendig vind/dieselkonsept.
I samarbeid med Statoil har direktoratet påbegynt en forstudie for

å avklare mulighetene for gassbasert elektrisitetsproduksjon i Norge
(gass fra norsk sokkel). Resultatene, konklusjonene og anbefalingene
forutsettes lagt fram i en felles rapport i 1986.

KONSESJONER OG EKSPROPRIASJONER
Det er i 1985 gitt konsesjoner for en samlet generatorytelse på ca.
796 MVA mot 658 MVA i 1984. Av denne ytelse utgjør nye
aggregater i Tonstad og Solbergfoss 2 til sammen 470 MVA.

Dessuten er konsesjoner gitt for bl.a. transformatorer og utvidet
transformatorytelse på til sammen ca. 3350 MVA mot ca. 4996
MVA i 1984. 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 220 konsesjoner, hvorav 31 områdekonsesjoner
og utvidelse av områdekonsesjoner. Det er fattet vedtak i 21 saker
om tvungen avståelse av grunn og rettigheter for bygging av
elektriske kraftledninger, transformatorstasjoner m.v.

Konsesjoner i 1985 for en del større overføringsanlegg:
Kvilldal—Flesaker 195 km, Stord transformatorstasjon--

Spanne transformatorstasjon 49,5 km, Aura—ørskog 88 km,
Trofors—Namskogan, seksjon Smalfjellet—Namskogan 18 km,
Kobbelv—Glomfjord, seksjon Kobbelv kraftverk—Sleipdalsvatnet
20 km.

KONSESJONSKRAFT
Det er foretatt 9 fordelinger av konsesjonskraft til i alt 40 kommuner
i forbindelse med vassdragsreguleringer. Samlet er fordelt en konse-
sjonskraftmengde 1292 GWh. Herunder er foretatt en samlet
fordeling av konsesjonskraft i Buskerud fylke til 13 kommuner.
Dessuten er foretatt en endelig fordeling og prisberegning av
konsesjonskraften fra Sira—Kvinautbyggingen, som berører 9 kom-
muner. De øvrige fordelinger som er foretatt, berører i alt 18
kommuner.

Departementet fastsatte konsesjonskraftprisen for 1985 til 6,6
øre/kWh levert ved kraftstasjon.

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 156 konsesjoner på kraftleie som utgjør til sammen
506 660 kW fastkraft og 231 045 kW tilfeldig kraft til elektrokjeler
mot i 1984 502 415 kW fastkraft og 155 350 kW tilfeldig kraft til

elektrokjeler. Avgiften i henhold til kraftleiekonsesjoner utgjorde for
1984 ca. kr. 6 723 360,- mot ca. kr. 5 723 360,- for 1983.
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FORSKRIFTER OG TILSYN
Fagområdet Elsikkerhet omfatter i dag sikkerhetsarbeidet med de
elektriske anlegg på land og ombord i skip, sjøredskaper, flyttbare
norske boreplattformer og flyttbare innretninger i sjøen. Anleggene
er spredt fra kullgruvene på Svalbard til cruiseskipene i Det karibiske
hav. Dessuten anlegg om bord i oljeplattformer under bygging i
Japan og Korea og om bord i norske plattformer i virksomhet hvor
som helst.

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. (Etter 1.1.86.: Elsikker-
hetsavdelingen).

Ved Elektrisitetstilsynets 6 distrikter er det til sammmen 46
personer. Disse er faglig og administrativt direkte underlagt oven-
nevnte avdeling.

Ved de til sammen om lag 500 stedlige tilsyn som er pålagt
landets elforsyning og visse industribedrifiter, er ca. 1250 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 Elektrisitetstilsynets kon-

troll.
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 Elektrisitetstilsynet.

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,
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 med NVE å kontrollere at elektrisk utstyr som ved
bruk kan skade menigmann, er sikkerhetsmessig forsvarlig.

Fagområdet Elsikkerhet omfatter anslagsvis ca. 1900 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 1985, og det tas sikte på at de nye
forskriftene trer i kraft 1. januar 1987.

Arbeidet i det interne EDB-utvalg har fortsatt i 1985 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.
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Det er arbeidet med en revisjon av Forskrifter for elektriske
anlegg om bord i skip og sjøredskaper. Den vil foreligge ferdig for
salg sommeren 1986.

NVE har deltatt for fullt i arbeidet innen International Electrotech-
nical Commission (IEC), Comité Européan de Normalisation Electro-
technique (CENELEC), og International Maritime Organization (IMO),
både i tekniske komiter og arbeidsgrupper samt i administrative
fora.

NVE har i nært samarbeid med NEMKO oversendt en omfat-
tende uttalelse til Olje- og energidepartementet som svar på
handelsdepartementets anmodning til NVE om å stille seg postive til
en tilpasning til EF's såkalte lavspenningsdirektiv som ledd i bestre-
belsene på å etablere et vest-europeisk hjemmemarked.

Når det gjelder ulykker som skyldes elektrisitet, har det i 1985
vært i alt 5 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 få gjennomført et informa-
sjonsopplegg om brannårsaker m.v. høsten -86 i samarbeid med
Elforsyningens Informasjonstjeneste, Norsk Brannvern Forening og
NEMKO.

INTERNASJONALT ENGASJEMENT
NVE's internasjonale engasjement reguleres i hovedsak gjennom to
avtaler:

En avtale mellom NORAD og NVE, hvor NVE opptrer som et
rådgivningsorgan overfor NORAD innenfor etatens kompetanse-
område.
Som en av flere delavtaler i den generelle landavtalen mellom
Norge og Mosambik, inngår en avtale om institusjonelt samar-
beid mellom NVE og Electricidade de Mocambique.(EDM).

Som en interimsordning for 1986, vil disse avtalene dekke
tjenester fra både NVE og Statkraft.
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FORRETNINGSMESSIG
VIRKSOMHET

Drittsresultat for de 4 siste år
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ØKONOMISK DRIFT GENERELT
Statskraftverkenes driftsregnskap for 1985 viste et overskudd på
31,5 mill. kroner. Det var opprinnelig budsjettert med et overskudd
på 321,5 mill. kroner. Høsten 1985 ble budsjettet revidert til et
overskudd på 281,0 mill. kroner.

Diagrammet til høyre viser resultatet av driften de siste 4 år og
utgiftenes fordeling i 1985. Av totalinntektene i 1985 på 4.521
mill. kroner utgjorde kraftsalg 4.219 mill. kroner.

Statskraftverkenes investeringer utgjorde i 1985 2.947 mill.
kroner. Av dette falt 859 på Ulla-Førre-anleggene, 350 på Joste-
dal-anlegget, 439 på Kobbelv-anlegget og 163 på Alta-anlegget. Til
overføringsanlegg medgikk 791 mill. kroner.

TEKNISK DRIFT
NVE disponerte ved utgangen av 1985 5.827 MW i 36 egne
kraftstasjoner og 797 MW i andre stasjoner hvor staten er medeier.
Dessuten hadde NVE i drift 65 transformatorstasjoner med en
samlet ytelse på 17.037 MVA, og 7188 km ledningsnett med
driftsspenninger 420, 300 og 132 kV.

Det har vært et normalt driftsår uten spesielt store eller mange
driftsforstyrrelser, og uten store overføringsproblemer.

KRAFTOMSETN INGE N
I 1985 ble kraftomsetningen 37 953,7 GWh. Dette er en nedgang
på 8,8% i forhold til siste år. Videre var det en nedgang i
produksjonen på 10,7%. Det ble produsert 26 200,4 GWh. Til
kraftkrevende industri inkl. NSB var det en nedgang på 2,9%, mens
leveringen til alminnelig forsyning hadde en økning på 0,7%.

UTVEKSLINGEN MED SVERIGE
Den målte utvekslingen til Sverige ble 3 760,5 GWh mens den fra
Sverige ble 3 664,5 GWh.

Til Sverige ble det avregnet 3 573,1 GWh og fra Sverige
3 477,1 GWh.

Dette gir en netto eksport i 1985 på 96,0 GWh.
Middelprisen på avregnet kvantum til Sverige ble 17,0 øre/KWh

mens middelprisen til Norge ble 11,4 øre/KWh.
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Utgiftenes fordeling i 1985

Diverse 418 9%
Skatter 416 9%
Drift og vedlikehold 358 8%
Kjøp av kraft 1423 32%
Avskrivninger 595 13%
Renter 1280 29%

Sum 4490 100%

oplingsanlegg.
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UTVEKSLINGEN MED DANMARK
Den målte utvekslingen til Danmark ble 938,2 GWh mens den fra
Danmark ble 369,8 GWh.

Til Danmark ble det avregnet 995,4 GWh og fra Danmark 427,0
GWh.

Dette gir en netto eksport på 568,4 GWh.
Middelprisen på avregnet kvantum til Danmark ble 13,8

øre/KWh mens middelprisen til Norge ble 15,6 øre/KWh.

IMPORT FRA SOVJET
Det ble i 1985 importert 48,6 GWh fra Sovjet.

Gjennomsnittsprisen inklusive faste avgifter og omkostninger til
Norges Bank ble 19,84 øre/KWh.
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AVTALEFORHOLD MED UTLANDET
Også i 1985 er det ført forhandlinger med våre naboland om diverse
avtaleforhold.

1. DANMARK

Forhandlingene om en ny Skagerrak-kabel er foreløpig lagt til side,
idet det på det nåværende tidspunkt ikke var mulig å komme til
enighet. Begge parter har uttrykt håpet om at endrede forutsetnin-
ger senere kan gi grunnlag for å gjenoppta forhandlingene.

Den nåværende avtales bestemmelser om rettigheter og plikter til
kraftlevering kan bringes til opphør fra 01.09.92, etter en forutgå-
ende oppsigelse med 5 års varsel. Etter dansk ønske har det vært
ført fremskutte forhandlinger om en eventuell revidert avtale etter
1992. Det er herunder ikke funnet grunnlag for å inngå noen ny
avtale, men det er derimot funnet en felles interesse for en
forbedring av den samlede nordiske kraftbalansen ved en utbygging
av ny grunnlastkapasitet i Danmark.
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SVERIGE
Det er ikke i 1985 skjedd endringer eller forhandlet om nye avtaler
i kraftsamarbeidet med Sverige.

FINLAND
Avtalen om å bygge en ny 220 kV-forbindelse mellom Varangerbotn
og Porttipahta ble undertegnet 15.10.85, og idriftsettelse forventes
høsten 1988.

SOVJET
Fra 01.11.85 fikk vi en ny avtale med Sovjet. Denne har foruten et
fast årlig beløp på 5 mill. kr. en energipris stigende med uttaket.

0 - 30 GWh 7,5 øre/KWh
30 - 40 GWh 10,0 øre/KWh
40 - 50 GWh 12,5 øre/KWh
50 - 60 GWh 15,0 øre/KWh
over 60 GWh 17,5 øre/KWh

Alle priser justeres med endringen i tyske mark pr. 01.01.78.
Ombyggingsarbeidet i Boris Gleb ble avsluttet høsten 1985, slik

at kraft derfra nå kan leveres til Norge med norsk frekvens.
Kontrahert kvantum er samtidig økt fra 20 MW til 28 MW.
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NVE kontraktforpliktelser i 1985 - effektforpliktelser
(MW) ved årets utgang

KRAFTUTVEKSLING
med utlandet 1985.
Foreignexchangeof
power 1985.

Årskraft' Vinterkraft Tokke-kraft2 Storindustri3 Eksport Sum




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

Region 1 6959 1219 2963 956 1194 199 862 142 0 0 11978 2516
Region 2 7484 185 252 60 0 0 3475 , 488 0 270' 4475 1003
Region 3 1875 410 575 160 , 0 0 7197 , 966 0 0 , 9647 1536
Region 4 2147 341 336 84 0 0 285 , 36 0 0 2768 461

Sum 1985 11729 2155 4126 1260 1194 199 11819 1632 0 270 28868 5516

Inklusive konsesjonskraft, treforedlingskraft, industrikraft på alm. forsyn.vilkår
og sommerkraft
Eksklusive 1 MW/6 GWh ubenyttet rettighet.
Leveranse av ugarantert kraft er innstilt fra 01.08.1985.
Inklusive Sogn og Fjordane Energiverk.
Toppeffekt - Elsam.

Øst-Finnmark

48,6 GWh'")"W
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Lyngen - Porsanger
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NVE's kraftomsetning i GWh
Energy turnoyer in 1985

Tilgang

Totalproduksjon målt gen.klemmer
Fra Samkjøringen
Fra Sverige
Fra Danmark
Fra Sovjetunionen
Div. kjøp på faste kontrakter m.v.
Div. utveksling med andre verker
Pumpekraft

Sum

Salg
1. Til industriavtakere

Til andre elverk inkl. NSB
Til Samkjøringen
Til Sverige linkl. Linnvasselv)
Til Danmark
Div. utveksling med andre verker
Egen anleggsdrift
Driftskraft
Pumpekraft
Tap og eget forbruk




Ofoten - Lyngen%

#4 4

GWh

SILDV1K

1-\ 5,3 GWh

10,8 GWh
SKJOMEN 1073,5 Gwh

1985
GWh

26 200,4
3 851,0
3 664,5

369,8'
48,6

2 656,8
1 162,6

0,0

37 953,7

1984
GWh

29 333,6
8 076,1

858,7'
0,0'
1,2

2 227,1
1 134,6

0,0

41 631,3

Salten

Helgeland

262,3 GWh

RØSSAGA13 241,7
16 888,6

1 491,3
3 760,5'

938,2'
975,0

86,2
3,9

85,2
483,1

37 953,7

13 677,4
16 753,3

273,8
5 344,2'
3 778,4'

861,5
73,1

1,9
47,4
820,3

41 631,3

592,5 GWh

21,5 GWh

L1NNVASSELV
55,0 GWh

Sum

1) Målte verdier

Utveksling med Sverige (avregningstall)




Nordnuire-Trendelag++ 291,8 GWh

NEA




1985 Middelpris 1984 Middelpris 862,8 GWh
Til Sverige: GWh n. øre/kWh GWh n. øre/kWh




Kontraktkraft 0,0 0,0 166,2 7,61




_
x

Transittkraft 0,0 0,0 0,0 0,0




Tilfeldig kraft 3 414,2 17,0 4 991,9 6,10




Div. utv. uten penge-






oppgjør 158,9




39,8 - .1(

Sum 3 573,1




5 197,9
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Fra Sverige:








Sogn-Sunnmøre 2873,3 GWh
Transittkraft 0,0




0,0




Tilfeldig kraft 3 352,3 11,4 596,1 6,53 Østlandet-
Sperrekraft
Div. utv. uten pengeopp-

0,0





Agder

aiør 124,8




13,2




1075,4 GWh

Sum 3 477,1




609,3





Utveksling med Danmark (avregningstall)

1985 Middelpris 1984 Middelpris

Rogaland-
Hordaland

tt,




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




Kontraktkraft (Type 1-kraft) 372,9




320,6





Tilfeldig kraft 622,5 13,8 3 478,3 8,31






'




Sum 995,4




3 798,9




Fra Danmark:






Kontraktkraft (Type 1-kraft)
Tilfeldig kraft

172,5
254,5 15,6

0,0
20,4 8,80

Kristiansand

Sum 427,0




20,4
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Settefiskanlegg for Alta-verkene ved Halseiva
Talvik.

Utsetting av fisk
Driftsområde

Innset-verkene:

Laks Sjøaure Innl.aure

Skjoma elv 6000




Dy. reg. vann




*1.000





•••5.000
Barduelva




***1.000

Glomfjord kr.verk:





Div. reg. vann




*8.000

Rana-verkene:





Ranaelva 32.900 4.100





12.000




Rassåga 63.700




Vefsna 17.400




Div. reg. vann




*15.000





**7.000

Aura-verkene:





Surna 35.000




Bævra (Svorkar 6.000





30.000




Eira 79.000




Aura




1. 10 0




Drv reg. vann




*21.000





**5 500

Grytten Kr.verk:





Isa og Glutra 3.850 *3.000




Div. reg. vann




*4 000

Vikfalli,
Vikja




4.000




Dalselva




1.000




Nærøydalselva




300




Div. reg. vann




*7.900

Leirdøla Kr.verk:





Tunsbergdalsvann




*3.000

Vestlands-verkene:





Eio/Bjoreia




*10.000 *2.000
Sima




4.000




Osa *10.000 500




Div. reg vann,
Eidfj.




"6.000

Mauranger





(5 mindre elver)




7.500




SuIdalslågen 6.000




Blåsjø




*24.200
Tyssefaldene




.18.000

Tokke-verkene:





Div. reg. vann




69.500





**1.500





***10.200
Nore-verkene:





Div. reg. vann




*65.900





**5 000





***2 000

Tilsammen, smolt 249.850 22.500




Tilsammen *40.000 *25.000 245.500





**19.000





•••18.200

Uten stierne: smolt




Røye, villfisk:
ved tallet: 1-somng




Rana-verkene 8.500
•• ved tallet: 1-årig





*** ved tallet: 2-somrig





Uten stjerne: smolt





Produksjonen ved enkelte av våre anlegg er større enn
behovet og følgende kvanta er solgt:
Smolt (laks): 28.000
Innlandsaure: 70.000

Å

ULLA- FØRRE-AN LEGGE NE
Til tross for en meget nedbørrik sommer og høst gikk damarbeidene
godt også i år. Tildels utmerket.

Storvassdammen ble påbygget nye 2,5 mill. m3, og har dermed

passert 8 mill. m3 masse.
Førrevassdammen overtraff også sitt program med solid margin.
Når da også dammene ved Oddatjørn og Førreskard ligger godt

foran sine program, synes det nå realistisk å tro at damarbeidene
skal kunne fullføres i 1986. Et år tidligere enn planlagt.

Kronevernet på Storvassdammen må imidlertid utstå til 1987.
Blåsjømagasinet har vært under oppfylling det meste av året, og

har nå passert 1 milliard m3.
Samtlige tunnelarbeider er blitt fullført i løpet av året. Dermed er

det satt sluttstrek for driving av ialt 125 kilometer tunnel og sjakter
ved Ulla-Førre. Det gjenstår likevel ennå sprengning av 5 tunnel-

utslag på dypt vann. Operasjoner som alle er krevende nok.
Året har også i sterk grad vært preget av omfattende montasje-

arbeider.
I Kvilldal har pågått montering av de 2 siste aggregater, hvorav

det ene ble lagt på nettet i begynnelsen av oktober.
I Saurdal har arbeid pågått med alle 4 aggregater, hvorav det

første ble satt i kommersiell drift 19. oktober.
Dette representerer tilsammen nye 470 MW. Ulla-Førre bidrar

nå med ialt 1 250 MW effekt på samkjøringsnettet.
Parallelt med dette har det pågått montasjer også ved Hjorteland

pumpestasjon og ved Stølsdal pumpe- og kraftverk.

For første gang på flere år har det bydd på problemer å skaffe
tilstrekkelig faglært arbeidskraft av enkelte kategorier.

Grunn til bekymring gir også den store avgangen av ledende
personell. En ikke uvanlig utvikling ved prosjekter som dette når de
nærmer seg veis ende, men like bekymringsfullt for det.

Samlet bemanning ved årets begynnelse var 800, et antall som
steg til 1 315 midtsommers, for så å falle igjen til 760 ved årets
slutt.

KOBBELV-ANLEGGET
Anlegget er nå inne i en periode hvor aktiviteten er på topp.

Det er i 1985 boret/sprengt ca. 11 500 m tunnel og sjakter.
Fjellforholdene er fremdeles vanskelige. Fullprofilmaskinene har

langt hardere og tettere fjell enn ventet.
Dambyggingen er i godt gjenge. Dam Fossvatn er ferdigstillt og

dam Reinoksvatn ligger noe foran byggeprogrammet.
Tilsammen er det støpt 24 000 m3 i 85. Steinfyllingen for dam

Langvatn 55 000 m3 er utført i løpet av året.
I kraftstasjonen er betong- og montasjearbeidene i gang og en

regner med idriftsettelse ved årsskiftet 86/87.
Vegtunnelen i Holandsfjord som vi boret for Vegvesenet er

ferdigdrevet.
For tiden er 500 personer sysselsatt ved Kobbelv-anlegget,

hvorav ca. 100 entreprenøransatte.
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JOSTEDAL-ANLEGGET
Anlegget var også i 1985 preget av opptrapping av virksomheten

med bygging av anleggsveger og andre hjelpeanlegg, tunneldrift,

etablering og oppstart av nye arbeidssteder og økning av antall

sysselsatte. Værforholdene har ikke bydd på større uventede van-

skeligheter og arbeidene er i rute.

Anleggssenter med kontor, lager og verksted ble fullført og tatt

i bruk i 1985 og boligbyggingen på det nærmeste fullført.

Anleggsvegene til Vanndalen, Fagredalen og Styggevatn ble tatt

i bruk i løpet av året. Det samme gjelder ledningene for anleggskraft.

I tillegg til tunnelarbeidene som var i gang på 3 arbeidssteder ved

tverrslag Stegagjerdet på utløpstunnelen, ventilkammer Vigdal og

kraftstasjonen, ble tunneldriving startet på 3 nye arbeidssteder på

tverrslag Vanndalen, tverrslag Fagredalen og omløpstunnel Stygge-

vatn.
Framføring av veg og anleggskraft og start tunneldriving ved

Styggevatn i 1985 innebærer en ytterligere forsering i forhold til

planene fra året før. Bakgrunnen er ønsket om forsering av damar-

beidene og framskynding av start magasinering som ut fra dagens

forutsetninger vil være lønnsomt til tross for økt utbyggingskostnad.

Noe som bekymrer med hensyn til framdriften er lavt tempo i

utbedring av vegen gjennom Jostedalen til tross for betydelige

midler som ble stilt til disposisjon for Vegvesenet i samsvar med

utbyggingsvedtaket.
Gjennomsnittlig bemanning i året var 344. Maksimal bemanning

var i juni med 425 fordelt med 249 egne ansatte og 176 fra

entreprenører og maskinfirmaer.

Brakketransport ved Jostedal-anlegget.

ALTA-ANLEGGET

Av fjellarbeider gjenstår bare 4 lukesjakter og utslag for avløp. I

stasjonshallen er betongarbeid fullført til maskinsalgulv og maskin-



montasje er i gang. Arbeidene er å jour med fremskutt terminplan.

Bygningsmessige arbeider i forbindelse med konsesjonspålegg er

fullført og skogrydding m.v. på det nærmeste avsluttet. Damarbei-

dene ligger 3/4 år foran planene. Ved årsskiftet er ca. 50 000 m3

støpt og det gjenstår ca. 85 000 m3. I 1985 har antall sysselsatte

ved anlegget vært fra 170-200 personer, omkring halvparten

bosatt i Alta kommune.

HOGGA-ANLEGGET
Etter terminplanene skal kraftverket være klart for kommersiell drift

01.12.86. Arbeidene er omtrent å jour etter dette.

I stasjonshallen er betongarbeidene i full gang, og den 2,6 km

lange avløpstunnelen, 140 m2, er omtrent 3/4 ferdig. Spunting i

avløpskanalen er også i det vesentligste ferdig.
Det har i løpet av året vært sysselsatt mellom 80 og 100

personer ved anleggget.

Altadammen under bygging.
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ygging av overforingsledninger

L:11

420 KV ledninger

300 KV ledninger

..,_ 132 KV ledninger

Bygget i 198.5 Antatt bygges i 1986

Selv om manglende konsesjoner utsatte enkelte oppstartinger på
nye ledninger, må vi si at 1985 ble et godt byggeår. Som figuren
viser bygget vi ca. 169 km ledninger mot 187 km året før.
Ferdigstilte ledninger tilknyttet samkjøringsnettet utgjorde i år kun
42,5 km, mot fjorårets rekordår på 358 km.

Det benyttes stadig mye helikopter i vår virksomhet, i 1985 var
helikopterleien ca. 32 mill. kr. I tillegg til rene transportoppdrag har
vi etter hvert utviklet metoder og redskap som gjør at helikopter
med fordel også benyttes under flere arbeidsoperasjoner. Gjeldende
renteberegningsregler krever at vi tilpasser arbeidsmetoder, planleg-
ging og ressursanvendelse med sikte på å redusere byggetiden.

Opplæringssenter på Melhus med øvingsfelt på Lundamo arran-
gerte 10 kurs i sesongen 1984-85. I 1986 er det foreløpig
planlagt 7 kurs. Utviklingsarbeidet som ennå foregår er i størst mulig
grad lagt til Melhus.

Målsettingen er at vi på sikt får en produktivitetsøkning som
forrenter utgiftene vedrørende opplæringssenteret.

Ryggfonnsprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NVE og
NGI. Hensikten med prosjektet er å måle belastninger på konstruk-
sjoner i en skredbane, og effekten av en dam/forbygging i en
skredbane.

Ryggfonn ligger i Grasdalen på Strynefjellet. Skredene i Ryggfonn
starter i 1 530 m.o.h. og har et vertikalt fall på 910 m. Volum og
maks. hastighet varierer fra 10 000-100 000 m3 og 30-60
m/s.

Skredbelastningen blir målt på en rørmast (kraftledningsmast) og
en betongkonstruksjon i skredbanen og på kraftledningskabler som
spenner over skredbanen. Forsøkene har hittil gitt oss meget
verdifulle opplysninger om skredbelastninger.

OVERFØRINGSANLEGG SØR-NORGE
Anleggene ledes fra anleggssenter Lillesand. Hovedaktiviteten i år
har foregått på ledningen Førre—Lyse (31 km) som ble idriftsatt
01.12.85. Den store aktiviteten nå blir på ledningen Kvilldal—Fles-
aker som skal deles med anleggssenter Hokksund. Betydelige
stasjonsarbeider har foregått i Førre og Lyse.

OVERFØR INGSANLEGG ØSTLAN DET
Anleggene ledes fra anleggssenter Hokksund. Ledningen Ringeri-
ke—Sylling (42 km) er ferdig og ventes idriftsatt januar 1986. Vi
kom endelig i gang med ledningen Frogner—Follo. Ekspropriasjons-
vedtak er ennå ikke fattet på hele ledningen. Ledningen skal i drift
01.10.87.

Ledningen Refsdal—Modalen (38 km) går etter programmet og
ventes ferdig til 01.10.86. Ledningen Kvilldal—Flesaker skal deles
med anleggssenter Lillesand.

På stasjonssiden har arbeidet i år foregått på Bærum transfor-
matorstasjon som skal i drift senhøsten 1986. En del etterarbeid på
Ringerike transformatorstasjon samt koblingsstasjonene Ådal og
Follum. Forøvrig har det foregått arbeid på en del mindre stasjoner.

40



OVERFØRINGSANLEGG MIDT-NORGE
Anlegget ledes fra anleggssenter Melhus. Andre del av ledningen
Brandhol—Istad (12,5 km) ble satt i drift 28.10.85. Ved siden av
denne ledningen har hovedaktiviteten i år vært på ledningen N.
Røssåga—Namsskogan (128 km). Fundamentene er ferdige, mas-

temontering er 85% ferdig og strekkarbeid over halvparten ferdig.
Ledningen går etter planen og ventes idriftsatt 01.12.86. Ledningen
Aura—Ørskog (104 km) samt Ogndal transformatorstasjon ble
påbegynt senhøsten 1985. Hertil har mindre anleggsarbeider fore-
gått ved flere stasjoer.

Anleggssenter Melhus har forøvrig en del mannskap med spesiell
erfaring fra fjordspenn og sjøkabelarbeid som i perioder deltar
utenfor eget anleggsområde.

OVERFØRINGSANLEGG NORD-NORGE

Anlegget ledes fra anleggssenter Bjerkvik. Ledningen Ofoten—Kobb-
elv (112 km) skal være ferdig 01.12.86. Fundamenter og maste-
montering er ferdig. Hellemofjordspennet med sine 2 800 m som er
en del av Ofoten—Kobbelv-ledningen ble utført i år uten problemer.

Ledningen Kvandal—Narvik (15 km) skal være ferdig 01.12.86.
På grunn av manglende konsesjon er ledningen Kobbelv—Salten
ennå ikke klar for anleggsstart. En del stasjonsarbeid har foregått i
Alta og Balsfjord samt litt mindre arbeider.

tb • S

HELLEMO
Vassdrag til Hellemofjord ble i Verneplan III (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 III. Verneplan III og Samlet Plan er ennå ikke behandlet i
Stortinget.

SALTFJELLET—SVARTISE N
Saken ble i 1984 behandlet av Hovedstyret i NVE og ble oversendt
Olje- og energidepartementet. Den er nå til behandling i de berørte
departementer. Det tas sikte på at stortingsproposisjonen skal
foreligge i løpet av sommeren 1986.

KR UTÅ
Teknisk/økonomisk plan er utarbeidet. Konsesjonssøknad er over-
sendt Vassdragsdirektoratet til behandling. Ved årsskiftet var den
foreløpig ikke sendt berørte parter til uttalelse.

Lading på stuff ved Jostedal-aniegget.
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Massetak ved Storvassdammen, Ulla-Førre-
anlegget.

VEFSNA
Vefsnavassdraget er med både i Verneplan III og i Samlet Plan.
Hovedstyret foreslo mot én stemme at Vefsnavassdraget blir varig
vernet. I Samlet Plan er vassdraget plassert i kategori III. Det er ikke
arbeidet med planen i 1985.

SVORKA
Overføringen av Øvre Bævra er med i Samlet Plan hvor den er
plassert i kategori Il. Utbygging av fallet mellom Geitøyvatn og
Langvatn er utredet og vil bli vurdert i forbindelse med videreføring
av Samlet Plan.

GRYTTE N
Det midlertidige manøvreringsreglementet for Mardalsfossen utløp i
1985, ti år etter at kraftverket ble satt i drift. Arbeidet med nytt

reglement har avventet Nesset kommunes uttalelse, som ble avgitt
19. november. Departementet har derfor bestemt at det midlerti-
dige reglementet også skal brukes i 1986.

STRYN
Endret søknad ble oversendt Vassdragsdirektoratet i juni 1985. De
vesentligste endringene knytter seg til reguleringene på 1200
m's-nivået, mens utbyggingens omfang er uendret. Det er også
utarbeidet nytt hydrologisk grunnlag, som ikke medførte vesentlige
endringer i avløpstallene. Saken ventes å bli behandlet av Hovedsty-
ret våren 1986.

VESTSIDEELVENE I JOSTEDALEN
Plan i to alternativer for overføring av vann fra Sperleelvi, Sagar-
øyelvi, Røykjedøla m.m. til Tunsbergdalsvatnet (Leirdøla kraftverk) er
utarbeidet. Ikke-tekniske undersøkelser er i hovedtrekkene fullført.

ULLA—FØRRE
Manøvreringsreglementet fra Suldalslågen har neppe funnet sin
endelige form. Det er mange som er interessert i saken, og

planleggingen vanskeliggjøres av uklare ansvarsforhold. Ved siden av
kraftproduksjonen er laksen og laksefisket viktigste interesser.

KJELA OG VINJE
For Kjela kraftverk er fire bekkeinntak utsatt. På strekningen Vesle
Kjelavatnet—Vinjevatnet er fastlagt midlertidig minstevannføring. I
perioden 1984-86 utføres nye vitenskapelige undersøkelser, som
skal tjene som underlag for endelig avgjørelse av disse sakene.

PÅLSB U

Søknad av 14. april 83 har vært ute til høring. Nore og Uvdal
kommunestyre har gått mot full utnyttelse av fallhøyden. Bare delvis
utnyttelse gir meget høy kraftpris. På denne bakgrunn er det i brev
til Olje- og energidepartementet foreslått at utbyggingen blir utsatt
på ubestemt tid.
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OTTA
Utbygging av både Øvre og Nedre Otta er med i Samlet Plan. For
Samlet Plan er det i 1985 utført vurderinger i tilknytning til tidligere
alternativ. Falleierne var ved årsskiftet 85/86 ikke blitt enige om
eierandelenes størrelse i et eventuelt utbyggingsselskap.

Det er imidlertid avklart at den videre planlegging skal overtas av
Oppland Energiverk og Kraftlaget Opplandskraft.

SMÅ VANNKRAFTKILDER
I tillegg til det som er nevnt foran, er det i 1985 vurdert flere andre
prosjekter. Av disse kan som eksempel nevnes: Overføringer til
Juklavatn i Mauranger og småkraftverk i Tyssovassdraget.

OVERFØRINGSANLEGG
I tillegg til vedtatte anlegg er det i vår langtidsplan fram til år 2 000
regnet med bygging av ca. 2 351 km ledninger, herav 571 km 132
kV, 242 km 300 kV og 1 538 km 420 kV-Iedninger. 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 Nedre-Røssåga—Klæbu, Gou-
lasjokka—Kvænangen og Lakselv—Adamselv.

Førrevassdamrnen under arbeid.
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Ved Oddatjørndamrnen.

On 22 March the Government presented a proposal in Storting
Proposition No. 57 for 1984-85 to modify the organization of the
Norwegian Water Resources and Electricity Board. The proposal
presupposed the following general form for the organization and
management of the Norwegian Water Resources and Electricity
Board:

The State Power System is to become an independent admin-
istrative unit with its own board under the Ministry of Petroleum

and Energy.
The unit is to be managed by a managing director and to be
organized with a management, a personnel and administrative
and an economic staff and three technical divisions (a separate
division for operations, planning and construction work).
The Directorate of Energy and the Directorate of Water Re-
sources will continue as separate directorates within the com-
mon administration, the Norwegian Water Resources and En-
ergy Administration (NVE). NVE will be managed by a Chief
Executive with a council under the Ministry of Petroleum and
Energy. A staff will be established directly under the Chief
Executive. The two directorates will primarily retain their current
organizational forms with the exception of the Directorate of
Energy, which will be expanded by incorporating the Electric
Power Defence Organization as the Division for Electric Power
Preparedness. The Electric Power Defence Organization Com-
mittee will be replaced by a consultative body with special
rights.
lt is proposed that the Directorate of Administrative, Legal and
Economic Affairs be discontinued.

In its recommendation of 6 June 1985 the Storting Committee
on Energy and Industry agreed to the main principles for the
reorganization of the Norwegian Water Resources and Electricity
Board which were outlined in the proposition. The recommendation
was then adopted by the Storting on 11 June.

In line with the Committee's recommendation the State Power
System Board was appointed effective 15 October 1985. The
Board of NVE was exempted from dealing with the affairs of the
State Power System at the same time.

The Ministry has decided that the present Board of the NVE is to
continue in a transitional period until 30 June 1986 when it will be
relieved by a council in accordance with the resolution to reorganize
the NVE.

The Board has dealt with and issued statements in connection
with several affairs throughout the year, among others:

Proposal for new guidelines for applications for concession in
accordance with the Act relating to the Regulation of Water
Resources.
A proposal has been made to enter into a general agreement
between the Norwegian State and six municipalities in connec-
tion with the municipalities' share of the power plants which the
State takes over by reversion.

:1 • I • •
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The third part of the Energy Act Committee's recommendation,
Norwegian Public Report 1985:9 Energy Legislation.
The report evaluates the need for better legislative regulation in
important electric power supply areas, especially with regard to

production, distribution and energy. Issues in connection with
the organization of the electric power supply also dominate this
report. A modified arrangement for the preparedness plan
regarding electric power supply is also discussed.
The Board has supported the bill in principle, but it has
proposed a somewhat more extensive modification of some
items, for example those which concern organizational relation-
ships, regional concessions and concession arrangement for the
sale of electric power.
If the proposal is approved as outlined we will be given a tool
which could make it possible to solve several of the issues
which have caused problems during the last few years.
The Board wishes, however, to emphasize that modernized
legislation alone is not enough. Other remedies are necessary if
we are to obtain a rational and modern energy supply arrange-
ment.
Request for a resolution for the construction, operation and
expropriation of major transmission facilities, among others:

Power line Kvilldal—Flesaker
Power line Frogner Follo
Power line Aura—Ørskog

On the instructions of the Ministry of Petroleum and Energy, and
as part of the follow-up of the work on the Collective Plan for Water
Resources NVE has surveyed the problems in connection with our
supply of firm power. Among other things, the possibility of realizing
the hydroelectric power projects which are now open for concession
proceedings within the year 2000 was studied.

The main conclusions of the survey are:
It is not possible to obtain an electric power balance in 1990.
We will have a deficit of approximately 2 1-Wh (billion kilowatt

hours).
Some of the projects which are open for concessions cannot be
realized before the year 2000. With our new measures our firm
power deficit will increase from 1990 until the year 2000. In
order to obtain an electric power balance in the 1990's the
following is necessary:

Means must be provided to accelerate projects, both projects
which are and are not included in the Collective Plan,
representing 2.8 TWh of electric power.
Another 3.7 TVVh (from category 11/111in the Collective Plan)
must be opened for concession proceedings. Half of this
must also be given the means to be accelerated in order to
realize this by the year 2000.

The remaining hydroelectric resources are unevenly distributed
among the various countries. The most important means for the
accceleration of projects are thus: purchase agreements, develop-
ment agreements and financing arrangements which are arranged
by the central authorities,
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Vår virksomhet 1984
Årsberetning for Elektrisitetstilsynet 1984
Fossekallen - Meddelelsesblad for NVE - 10 nr.
Statens besøkskraftverk. Brosjyre.
Alta-utbyggingen. Brosjyre.
Vassdragsforvaltning.Brosjyre.
Kraftutbygging, natur og miljø. Brosjyre.
Sima kraftverk. Brosjyre.

ADMINISTRASJONSDIREKTORATET
Juridisk avdeling har i forbindelse med seminar om hjemfall av vannfall, kraftverk og
vassdragsreguleringsanlegg m.m. samlet foredragene fra seminaret i et hefte.

VASSDRAGSDIREKTORATET
Rapporter utgitt ved hydrologisk avdeling

	

Nr. 1 Roland, E. og Haakensen, N.: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1982.

	

Nr. 2 Haakensen, N. og Østrem, G.: Hydrologisk avdeling. Årsrapport 1984.

Oppdragsrapporter

	

Nr. 1 Andersen, J. H.: Flomberegninger for Valldalsmagasinet.

	

Nr. 2 Asvall, R. Pytte og Sæthern, H. M.: Altaskjønnet, etappe Sav'co—Eibyelv. Is-
og vanntemperaturdata.

	

Nr. 3 Tvede, A. M.: Soknedalsvassdraget. Mulige endringer i vanntemperatur og
isforhold ved en utbygging.

	

Nr. 4 Johnsrud, M.: Snøfordeling i sør-norske høyfjell.

	

Nr. 5 Asvall, R. Pytte.: Breheimutbyggingen — Stryn. Mulige virkninger på vanntem-
peratur- og isforhold i berørte vassdrag.

	

Nr. 6 Tilrem, Ø. A.: Flomberegniner for Øvre Ferja i Verran kommune, Nord-Trønde-
lag.

	

Nr. 7 Tvede, A. M.: Etneutbyggingen. Mulige endringer i vanntemperatur og isforhold
ved en utbygging.

	

Nr. 8 Pettersson, L.-E.: Flomberegning i Gausvikvassdraget.

	

Nr. 9 Krog, S.: Flomberegning for Opstveitvatn.

	

Nr. 10 Renshusløkken, B.: Grunnvannsundersøkelser i Øvre Eidfjord, Simadal og Osa.

	

Nr. 11 Engebak, J. E.: Grunnvannsundersøkelser i Stordalsvassdraget, Etne.

	

Nr. 12 Petterson, L.-E.: Flomberegning i Moksavassdraget.

	

Nr. 13 Tilrem, Ø. A.: Flomberegning for Meltingvatn/Åfjord i Mossa, Nord-Trøndelag.

	

Nr. 14 Asvall, R. Pytte: Vinstra. Mulige virkninger på vanntemperatur- og isforhold ved
utvidelse av N. Vinstras kraftstasjon.

	

Nr. 15 Asvall, R. Pytte: Nyset—Steggje-utbyggingen. Planendringer. Mulige virkninger
på vanntemperatur- og isforhold i vassdraqet og i fjorden.

	

Nr. 16 Ruud, E.: Analyse av flomvannføringer i Ardalsvassdraget 24.-30. oktober
1983.

	

Nr. 17 Sælthun, N. R.: Endret regulering av Fiskåvann.

	

Nr. 18 Asvall, R. Pytte: Vestsideelvene. Mulige virkninger av overføring på vanntempe-
ratur- og isforhold.

	

Nr. 19 Tvede, A. M.: Tilleggsutbygginger i øvre deler av Otra. Mulige endringer i
vanntemperatur og isforhold.

Meddelelser utgitt ved Hydrologisk avdeling

	

Nr. 49 Østrem, G.: Snow and ice — Remote sensing applications in Civil Engineering.

	

Nr. 50 Hooke, R. LeB., Wold, B. og Hagen, J. 0.: Subglacial hydrology and sediment
transport at Bondhusbreen, south-west Norway.

	

Nr. 51 Andersen, T. og Haakensen, N.: Remote sensing of snow in high mountain
basins in Norway.

Rapport fra avdelingen for vasskraftundersøkelser
VU-rapport 52/85: Krafttilgang fram til år 2000. Muligheter og problemer.

Kart utgitt av Hydrologisk avdeling
Brekart over Sylglaciåren. (Utgitt sammen med Stockholms Universitet).
Brekart over Gråsubreen. (Utgitt sammen med Stockholms Universitet).
Brekart over Strupbreen. (Utgitt sammen med Stockholms Universitet).

Publikasjoner fra natur- og landskapsavdelingen
«Vasskraftutbyggingens virkninger på jord- og skogbruk.»
Foredrag og diskusjoner ved symposiet arrangert februar 1982.

Kraft og miljø:

	

Nr. 9 Hillestad, K. 0.: Åna—Sira gjennom 100 år.

	

Nr. 10 Mellquist, P.: Liv i regulerte elver.
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Meddelelse EK-56 (1985) Høyspenningskablers nedgravningsdybde.

Meddelelse EK-57 (1985) Forskrifter for sikring av inntaksledninger og -kabler. Endring av
ikrafttredelse.

Meddelelse EK-58 (1985) Forskrifter for elektriske anlegg om bord i skip og sjøredskaper.
Avsnitt 31. Tilleggsbestemmelser for flyttbare boreplattformer m.v.

Meddelelse EK-59 (1985) Forskrift om opphevelse av Forskrifiter for elektriske anlegg om
bord i boreplattformer som anvendes til boring etter petroleumsforekomster i
indre norske farvann, norsk sjøterritorium og den del av kontinentalsokkelen
som er undergitt norsk statshøyhet.

Meddelelse EK-60 (1985) Innberetning av ulykker m.v. til Elektrisitetstilsynet.

Meddelelse EK-61 (1985) Forskrifter om utbedring av eksisterende elektriske anlegg på
bensinstasjoner.

Meddelelse EK-62 (1985) Forskrifter for avskjermingsplater.

Meddelelse EK-63 (1985) Forskrifter for belastning av elektriske kabler forlagt sammen
med vann- og kloakkledninger i såkalte grunne grøfter.

Publikasjon 1/1985 Små vindkraftverk på norskekysten.
Report from an International Workshop held in Oslo, June 1984

WOMEN AND ENERGY
ANNOTATED BIBLIOGRAPHY ON WOMEN AND ENERGY

NVE og Vattenfall Oktober 1985
Den fremtidige parallelldrift av det norske og svenske hovedoverføringsnett og
utnyttelsen av mellomriksforbindelsene.

Report for CIGRE Symposium, Dakar 1985
INSTITUTIONAL CO-OPERATION BETWEEN THE POWER SECTORS IN
MOZAMBIQUE AND NORWAY.

Redaksjon: Øystein Skarheim - Sats og trykk: Adresseavisen Offset, Trondheim, 1986.

Fotografer: Bård Andersen, Jon Arne Eie, Knut Ove Hillestad, Per Joranger, Kamera
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