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TREKK FRA
VIRKSOMHETEN I 1967

AV FUNGERENDE GENERALDIREKTØR
W. IGERICEBO

,Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen har også i 1967

hatt et anstrengt arbeidsår. En rekke større regulerings-

og utbyggingssaker har vært til behandling og innstilling er

avgitt. Det er mange som synes at behandlingstiden er lang,

noe vi gjerne skulle rette på. Den behandlingsmåte som

loven og en forsvarlig saksbehandling forutsetter må spe-

sielt i store og omfattende saker ta sin tid for at alle

berørte skal få rimelig adgang til å utarbeide sine ut-

talelser. Behandlingstiden er også avhengig av en fyldig

og godt utredet søknad, og det er av vesentlig betydning

for en mest mulig problemfri behandling at prosjektene

er så godt gjennomtenkt at det ikke blir behov for vesent-

lige planendringer. Det er å ønske at såvel .NVE som

utbyggerne kan komme så langt at vi etter hvert får en

del ferdigbehandlede prosjekter liggende på lager.

En effektiv løsning av elforsyningsspørsmålene er fort-

satt av vesentlig betydning for den alminnelige vekst og

utvikling i samfunnet og for deu enkeltes velferd. En til-

strekkelig, rimelig og pålitelig elforsyning må fortsatt være

siktepunktet for oss som daglig arbeider innenfor dette

område.

Vi regner i dag med at vi har igjen økonomisk utnyttbare

vasskraftkilder til å dekke økningen i forbruket i de nær-

meste 10-15 år, men det vil måtte skje en gradvis inte-

grering av konvensjonell varmekraft og atomkraf t. Utgangs-

punktet for å løse de problemer som denne utvikling vil

medføre, må være et intimt samarbeid mellom alle dem

som er med på å dele ansvaret for landets elforsyning,

slik at en kan få de best mulige resultater totalt sett.

Til tross for de rimelige vasskraftkildene våre, må vi

regne med at den fortsatte utbygging av kraftforsyningen

gradvis blir dyrere. Dette har da også for lengst avspeilet

seg i den senere tids tildels betydelige økning i prisene

på elektrisitet mange steder i landet. I denne forbindelse

vil jeg imidlertid nok en gang understreke at prisene her

i landet ligger langt under gjennomsnittet for de aller
fleste andre land. Det vi må etterstrebe er priser som står

i et riktig forhold til andre former for energi, slik at vi

får mest mulig rasjonell utnyttelse av energitilgangen

totalt sett.

Ifølge ferske oversikter hadde vi ved årsskiftet 1967-68

680 husstander med 1 977 personer som ikke hadde til-

gang på elektrisitet. For 30 år siden var det nesten 700 000 


mennesker i ,Norge som var i tilsvarende situasjon. Det

er fra 1938 og fram til og med 1967 utbetalt stats-

stønadsmidler til fremme av elforsyningen på tilsammen

nesten 640 000 000 kroner. Det foreligger i dag søknader

om stønad fra en rekke av dem som fortsatt er uten elek-

trisitet, og dette er saker som vil bli forsøkt behandlet så

snart som mulig.

Utenom elforsyningen er det også andre felter av virk-

somheten i ,NVE som er av en slik karakter at resultatene

direkte berører hver enkelt av oss. Jeg kan spesielt nevne

de problemer som knytter seg til vassforsyning og vass-

forurensning. Her gjenstår ennå en avklaring av de spørs-

mål som reiser seg i forbindelse med den sterke utvidelse,

eventuelt omorganisering av det administrative apparat

innen de offentlige etater, som er nødvendig for at pro-

blemene skal kunne løses tilfredsstillende. En slik styrking

av virksomheten på disse felter har bl. a. sammenheng

med forslaget til ny vassforurensningslov som ventes be-

handlet i Stortinget i løpet av 1968.

Til slutt vil jeg gjerne nevne at den store skadeflommen
i Glomma med Øyeren har vært izv de viktige saker som

har beskjeftiget etaten. Midt i alle de vanskeligheter som

flommen førte til, er det likevel gledelig at det varslings-

system som var lagt oppfor Øyeren-området i noen grad

kunne hjelpe til med å redusere skadene.

Jeg håper at vi med denne årsmeldingen har klart å

gi et fyllestgjørende og objektivt bilde av virksomheten i

etaten. .Når det gjelder mer tekniske data og detaljer om

Statskraftverkene, kan jeg vise til spesialpublikasjonen
«Hva skjedde ved Statskraftverkene i 1967» , som fore-

ligger omtrent samtidig med denne publikasjonen. For

den som er interessert i detaljer om Elektrisitetstilsynets

virksomhet, viser jeg til spesiell årsmelding som ventes å

foreligge omkring månedsskiftet juni—juli.
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NVE 1281 2256

Generaldirektør Halvard Roald

Administrerende direktør H.W. Bjerkebo

Hovedstyre
(Generaldirektør og
fem stortingsvalgte

medlemmer)

V 123 260

Administrasjons- Vassdrags-
direktoratet 1i direktoratet

Direktør Torolf Moe Direktør Hans Sperstad

E 79 977 1996

Elektrisitets- Statskraftverkene
direktoratet Kraftverksdirektør

Direktør Rolf Moe Sig. Aalefjær

ektorater so
en, Direktøren ft.n Ståtskraftverkene for en. -Under de tivt aireatoraters avsnItt" er glengut organi
iser personellets fordeling på de :enkelte avdelinger, kontorer

Fra Aurlandsvassdraget.



2.  HOVEDSTYRET og
GENERALDIREKTØREN

Representanter for tjenestemennene

Overingeniør Erling Diesen (ved tilsettinger m. v.
i stillinger der det er krevet høyere utdannelse).

(Varamann : overingeniør Kåre Askildsen.)

Ved tilsetting m. v. i andre stillinger : maskin-

mesterassistent Torstein Meisfjord. (Varamann:

førstesekretær Rolf Røsok.)

Møter

Hovedstyret har hatt 16 møter med tilsammen

23 møtedager.

Hovedstyretpå befaring. Her ved Viddalsvatnet i Aurlandsvassdraget.
Fra venstre fung. gen. dir. H. W. Bjerkebo, sivilagronom Olav Benum,
stortingsrepresentantene Torstein Selvik og jacobsen, stortings-
president Bernt Ingvaldsen og fylkeslandbrukssjef Trygve Haugeland.

Generaldirektøren

Halvard Roald er tilsatt som generaldirektør for

en ny seks-års periode fra 1. juni 1966. Grunnet

sykdom har han vært permittert fra stillingen siden
6. mars 1967. Etter søknad er han innvilget avskjed

og fratrer stillingen 1. april 1968.

Administrerende direktør H. W. Bjerkebo har

fungert som generaldirektør fra 6. mars 1967.
Fra 17. november d.å. har direktør T. Moe vært

utpekt som stedfortreder for administrerende direk-

tør i fraværstilfelle.

Stortingsvalgte hovedstyremedlemmer

(Valgt for perioden 1. juli 1967-30. juni 1971) :

Stortingsrepresentant, fisker og småbruker Nils

Jacobsen, Skjervøy. (Varamann: sekretær Kåre

Skarholt, Trondheim.)

Bonde, sivilagronom Olav Benum, Namsos.

(Varamann : gårdbruker Erling Vindenes, Nord-

fold.)

Stortingspresident, direktør Bernt Ingvaldsen,

Drammen. (Varamann : gårdbruker Sigurd Lers-

bryggen, Svelvik.)

Fylkeslandbrukssjef Trygve Haugeland, Lyngdal.

(Varamann : bonde Kåre Rekdal, Rekdal i Roms-

dal.)

Stortingsrepresentant, redaktør Torstein Selvik,

Bergen. (Varamann : verksmester Sigurd Østlien,

Raufoss.)

Befaringer

Hovedstyret foretok i 1967 disse befaringer/reiser:

Rendalen 8.-9. mai : Langs Rena til Storsjøen

vedrørende søknad om flytting av damstedet og

dimensjonering av dam og kanaler for full regu-

lering av Storsjøen og for den tilleggsvassføring

som overføringen av Glomma medfører. Grunn-

eiermøte på Rena.

Sperillen 27. mai : Langs Begna og Sperillen med

deltaet i Urula i anledning spørsmålet om ytter-

ligere regulering av Sperillen.

Aurlandsvassdraget 21.-24. august : Nedslagsfeltet

og de prosjekterte magasin- og kraftverksområder,

tunneltraser, damsted m. v., Undredal vedrørende

veikrav p. gr. a. påregnelig isdannelse i fjorden.

Grunneiermøte i Flåm vedrørende ovennevnte.

Nord-Trøndelag 28. og 29. september : Fiskumfoss

og Aunfoss kraftstasjoner. Forbygninger i Namsen.

Grunneiermøte i Bangsund vedrørende regulering

og overføring av Bangsjøene, herunder befaring i

Bangdalen. Befaring av utrasninger ved Røesgrenda

i Verdalen.

Norheimsund 13. oktober: Møte i Norheimsund

med grunneiere og andre interesserte om utbygging

av Mauranger-vassdraget.

Møre og Romsdal 18. og 19. oktober : Grunneier-

møte på Andalsnes og i Eresfjord vedrørende

Eikesdal/Grytten kraftanlegg. I samband hermed

befaring av Eikesdalsvatnet med Mardøla. Befaring

av Innerdalen. Møte i Alvundeid med grunneiere

og andre interesserte om regulering og utbygging
av Ulvundvassdraget (Innerdalen). Trollheimen

kraftstasjonsområde under utførelse.
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Administrasjons-



direktoratet
Direktør

Torolf Moe

100

AJ 7
J uridisk
avdeling
Fagsjef

Ø. Flack

Personal-



avdelingen
Fagsjef

E. Nybø

AP I 6AA I 71 I

Administra-



sjons- og øko-
nomiavd.

Avd. direktør
A. Aarseth

AAØI 31 I 	 AV I 2 I BL I 2 I AE 10 J Al l 1 I

Økonomi- Velferdskon- Bedriftslege- Elektronisk I nformasjons-
kontoret toret kontoret databehandling konsulent

Kontorsjef Velferdssjef Lege Cand. real T. Skjervagen
T. Iversen H. Graatrud 0. Falck-Kiil K. Hagen




Fra resepsjonen i administrasjonsbygningen.



3. ADMINISTRASJONS-
DIREKTORATET

11111111

Dam, Muravatn, Vikfalli.

Et forslag fra representanten Lars Platou, fremsatt
i Stortinget 13. juni 1967, om at Stortinget skulle

be Regjeringen vurdere en omorganisering av NVE

med sikte på — om mulig å øke effektiviteten og

utrede spørsmålet om å skille ut Statskraftverkene

som eget frittstående statsselskap — ble av Stortinget

vedtatt oversendt Regjeringen. På dette grunnlag

har Industridepartementet tatt opp med Rasjona-

liseringsdirektoratet spørsmålet om en gjennom-

gåelse og vurdering av NVE's organisasjonsform.

3.11  Kontorbygningen

Forvaltningen av bygningen og dennes funksjoner

har fått en fastere organisasjonsmessig ramme.

Således er en bygningssekretær og 3 funksjonærer

ved vaktmestertjenesten knyttet til denne tjeneste-

gren. Det er tatt i bruk et eget planleggings- og

follow-up-system for vedlikeholdet.

Økingen av NVE's personale som følge av veksten
i arbeidsoppgavene har medført behov for flere

kontorrom i bygningen. En har derfor tatt opp

arbeidet med en omfattende romarrondering med

sikte på å dekke behovet for kontorrom innenfor

det kontorareal en nå disponerer.

Vanntrykket i huset er bedret ved installering

av et hydroforanlegg. Den automatisering av sty-

ringen av ventilasjonsanlegget som ble gjennomført

i 1966, har medvirket til at kostnadene til opp-

varming i 1967 har gått ned om lag 13 % i forhold

til tidligere år. Det er ellers planlagt tiltak for en

bedre økonomisk utnyttelse av spillvarmen i om-

luften.

3.12  Fellestjenester

Det er i 1967 anskaffet hensiktsmessig audiovisuelt

utstyr til bruk for instruksjon og undervisning.

NVE's tjenestebiler innen kjøretjenesten ved Oslo-

kontorene har i 1967 utført skyss og transport på

i alt 120 000 km. Omsetningen ved Reisekontoret

som formidler billett- og hotellbestillinger ved tje-

nestereiser i inn- og utland, beløper seg til kr. 653 000

i 1967.

Over husets sentralbord ble i løpet av året ført

om lag 500 000 utgående by- og fjernvalgsamtaler

og ca. 18 000 vanlige utgående rikstelefonsamtaler.

Biblioteket har registrert 1 060 utlån og har

anskaffet og katalogisert 352 bøker og andre

publikasjoner.

3.19  Spesielle saker

I anledning av at det i 1970 er 50 år siden NVE's

hovedstyre av Stortinget ble vedtatt opprettet har

en gitt professor Johan Vogt i oppdrag å skrive

NVE's historie. I 1967 leverte professor Vogt manu-

skript til flere større avsnitt av verket som ventes

å foreligge ferdig fra forfatterens hånd i løpet av

1968.

3.2

3.21  Budsj ett og regnskap

Budsjett- og regnskapsoversikter er tatt inn på

sidene 60-64.

3.22  Konsesjonsavgiftsfondet

Til Konsesjonsavgiftsfondet går statens andel av

avgifter pålagt i konsesjoner på erverv av vassfall,

vassdragsreguleringer, kraftleier m. v. Etter loven
bestemmes fondets anvendelse av Stortinget. Fonds-

vedtektene av 6. juni 1951 er etter forslag fra NVE
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avløst av nye vedtekter, fastsatt av Stortinget
25. april 1967. Vedtektene har følgende ordlyd:

1
Til fondet innbetales avgifter som tilkommer

staten med hjemmel i konsesjons-, vassdrags- og

elektrisitetslovgivningen. Konsesjonsavgiftene inn-

kreves av Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.

Fondsregnskapet og forvaltningen av fondets midler

hører under Finansdepartementet.

2.

Med de nedenfor nevnte unntak trengs det sær-

skilt samtykke av Stortinget til å belaste fondet

med utgifter.
3.

Utgiftene ved innfordring og forvaltning av

Konsesjonsavgiftsfondet dekkes av fondets midler.

4.

Med Kongens samtykke kan av Konsesjons-

avgiftsfondet ytes tilskott for å forebygge, erstatte

eller avbøte skade som skyldes dambrudd, isgang,

skadeflom eller andre ekstraordinære ulykkeshen-

delser som følge av vassdragsreguleringer eller elek-

triske anlegg for hvilke staten er ansvarlig, eller

hvor statens hjelp anses påkrevd, uten at andre

midler kan disponeres til formålet. Det er videre

en betingelse at hjelpen må ytes uoppholdelig, slik

at ikke saken på forhånd kan forelegges Stortinget.

5.

Etter bestemmelse av Industridepartementet kan

av fondet årlig anvendes inntil 1 mill. kroner til:

Dekning av skadekrav i forbindelse med

statens reguleringsanlegg i den utstrekning staten

anses erstatningspliktig for kravene og disse ikke

kan dekkes av bevilgede anleggsmidler eller av

inntekter fra anleggene.

Undersøkelser over landets vasskraft.

Innkjøp av vassfall.

Forskningsarbeider og undersøkelser for å
klarlegge skader som er forårsaket ved vassdrags-

reguleringer, kraftutbygginger og andre anlegg

eller tiltak samt ved flom eller ekstraordinære

hendelser i vassdragene, og for å klarlegge mulig-

hetene for å bøte på slike skader.

Tekniske og økonomiske forskningsarbeider og
alminnelige undersøkelser for å fremme utnyttelsen

av våre vassdrag og landets elektrifisering.

Opplæring av personale til fordel for vass-

dragsutbyggingene og elektrifiseringene.

Til opplysningsvirksomhet om forhold ved-

rørende utnyttelsen av vassdragene, elektrifiseringen

og bruken av elektrisk energi.

6.

Av fondets midler skal minst 10 mill, kroner

til enhver tid være plassert i statskassen, i ihende-

haverobligasjoner eller statskasseveksler.




Vedkommende departement kan av de midler

fondet har utover de i punkt 6 nevnte, låne ut

til kommuner i alt om lag 10 mill, kroner til finan-
siering av tiltak som vedkommende kommune

setter i verk og som har sammenheng med kraft-

utbygging eller vassdragsregulering i kommunen.

Lånene skal kunne være avdragsfrie inntil kom-

munen får inntekter av konsesjonsavgifter fra ut-

byggingene eller reguleringene. Fra da av skal

lånene avdras over høyst 5 år, dog kan lånene

avdras over inntil 10 år når tungtveiende grunner

taler for det. Renten skal være den samme som

for lån fra Norges Kommunalbank.




En kort redegjørelse for disponeringen av Kon-

sesjonsavgiftsfondets midler m. v. gis i forbindelse

med de årlige budsjettforslag for Vassdrags- og

elektrisitetsvesenet.

Se for øvrig regnskap neste side.

3.23 Måravgiftsfondet

Til Måravgiftsfondet betaler Norsk Hydro 2 %

av hvert års kraftleiebeløp for leveringer fra Mår

kraftverk. Fondets inntekter skal under forbehold

av Stortingets samtykke nyttes til forskning for

å fremme bruken av elektrisk strøm og for å

skaffe hensiktsmessige apparater ved bruken.

(Se neste side.)

3.24 Nea-fondet

Nea-fondet (Fondet til fremme av elektrisitets-

forsyningsformål i Trøndelag) dannes av statens

andel av inntektene vedrørende krafteksport til

Sverige fra kraftverkene Nea (1/6 andel) og Hegset-

foss (2 % andel) i Sør-Trøndelag. Når det gjelder

anvendelsen av fondets midler, er det i St. prp.

nr. 106, 1955, s. 39, uttalt følgende:

«Den del av fortjenesten som faller på Staten

foreslår departementet avsatt til et fond til

fremme av elektrisitetsforsyningsformål i distrik-

tet. Det kan i denne forbindelse bli tale om stam-

linjebygging, tilskudd til utbygging av kraft-
anlegg o. 1. Det er forutsetningen at pengene
ikke skal gå inn i statskassen. Det beløp det kan

bli tale om vil dreie seg om ca. 1,5 mill. kroner
eller noe mere pr. år. Departementet vil foreslå

at fondets midler skal benyttes etter Stortingets

nærmere bestemmelser. Forslag vil i'de enkelte

tilfelle bli fremmet av departementet.»

Ajourførte anslag over de fremtidige totale fonds-

inntekter tyder på at disse for den første tid vil

komme til å utgjøre nærmere 2,5 mill, kroner i
gjennomsnitt pr. år.

Se for øvrig regnskap neste side.
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Vor bodsjettåret 1967 har Stortinget bevilget tilskott fra fon-
til sammen kr. 2 239 100 til Elektrisitetsforsyningens

omkniugsinstitutt, Vassdrags- og havnelaboratoriet, Kraft-
ngena Sivilforsvarsnemnd og Norges deltakelse i Den

rnasjonate bydrologiske dekade.
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NVE hadde pr. 31. desember 1967 dette personale :
_ _ Statens vassfall

Funksjonærer :




Hovedkontoret 
 489




Elektrisitetstilsynet 
 34




Forbygningsanlegg 
 14




Statens kraftverker 
 416




Statens kraftanlegg 
 328 = 1 281

Arbeidere:




Statens kraftverker 
 146




Statens kraftanlegg 
 1 850




Forbygningsanlegg 
 260 = 2 256

I alt 




3 537

De korresponderende tall for fjoråret var hen-
holdsvis 1 199 og 2 643, og totalt 3 842.

I 1967 er 6 tjenestemenn avgått ved døden,
herav 3 ved tjenesteulykke, 7 er fratrådt ved nådd
aldersgrense og 75 er sluttet av andre årsaker.
1 arbeider er omkommet som følge av arbeids-
ulykke.

Det ble tilsatt 90 nye tjenestemenn og 80 time-
lønte fagarbeidere som er innordnet i statens lønns-
regulativ i faste stillinger.

Det er forberedt og fremlagt for hovedstyret 215
personalsaker som etter instruksen skal behandles
i møte. Dessuten har det vært behandlet en rekke
generelle og spesielle saker angående lønns- og
arbeidsvilkår m. v. for såvel funksjonærer som
arbeidere.

Som et ledd i etteropplæringen har det også i
1967 vært deltakelse fra NVE i en rekke kurs
og konferanser m. v. for såvel funksjonærer som
arbeidere.

For hovedkontorets vedkommende har det gjen-
nom de senere års budsjetter vært innhentet sam-
tykke til opprettelse av et antall faste stillinger mot
inndragning av et tilsvarende antall midlertidige.
Spørsmålet om hvilke personer som skal tilsettes
i de disponible faste stillinger regnes å bli avgjort
i 1968.

Sira—Kvinavassdragene

Voldgiftsoverskjønn i anledning oppgjøret mellom
Staten v/NVE og Stavanger kommune vedrørende
statens overtakelse av fall i Sira—Kvinavassdragene
ble avhjemlet 3. juli 1967. I henhold til skjønnet
skulle NVE betale til Stavanger kommune for Sira-
rettighetene kr. 5 millioner + 25 % og Stavanger
skulle betale til NVE for fallrettene i Tjodanvass-
draget kr. 1,2 millioner + 25 %, begge summer
tillagt renter. Oppgjør er foretatt i samsvar med
dette.

NVE har innledet forhandlinger om oppgjør med
de øvrige interessenter som har avgitt rettigheter
til staten.

Den 10. august 1967 ble avhjemlet skjønn for
fastsettelse av erstatninger og tiltak vedkommende
de interesser som berøres av reguleringer og over-
føringer i Sira- og Kvinavassdragene. En del av
erstatningene gjelder fallrettigheter som NVE over-
tar, og disse skal altså betales av NVE.

Tjodanvassdraget

Statens rettigheter i dette vassdrag er overdratt til
Stavanger kommune for kr. 1,2 millioner + 25 %
tillegg. Se for øvrig under Sira—Kvinavassdragene.

Folgefonn-vassdragene

Forhandlinger med Skiensfjordens Kommunale
Kraftselskap om makeskifte av fallretter i Maur-
anger ble fortsatt, men er ikke sluttført.

Eidfiord-vassdragene

Forhandlinger med grunneiere om fallretter m. v.,
samt undersøkelser av muligheter for erverv av
tomtegrunn ble fortsatt i 1967.

lostedals- og Mørkridsvassdragene

Skjønnet av 29. oktober 1966 over verdien av de
fallretter NVE har kjøpt i disse vassdrag er endelig.
Det ble begjært overskjønn, men dette ble senere
frafalt.

Fra Sira-Kvina anleggene ved kommunegrensen
mellom Kvinesdal og Sirdal etter gjennom-
slaget i kovedtunnelen fra Homstølvatn til Ton-
stad. Ordfører Tønnes Oksefiell i Kvinesdal lar
kollega Sven Tjørholm i Sirdal smake på det

første vatnet som ble ført gjennom tunnelen.
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Glomma - statsregulering av Aursunden

NVE v/Glommens og Laagens Brukseierforening
har begjært nytt skjønn til fastsettelse av eventuelle
ytterligere erstatninger til grunneiere og rettighets-
havere langs Glomma i Os og Tolga.

Ulla-Førrevassdragene

Ryfylke herredsretts dom av juni 1966 vedrørende
omfanget og innholdet av de demningsrettigheter
som staten tidligere har ervervet, ble påanket av
motparten og ventes tatt opp til behandling for
lagmannsretten i 1968.

Balmi-vassdraget

Det er innledet forhandlinger om en avtale mellom
Staten v/NVE og Sulitjelma Gruber hvoretter sel-
skapet straks skulle overdra sine vassfall og kraft-
anlegg til staten mot å få leie disse av staten for
et lengre tidsrom. Statens hjemfallsrett, som bygget
på avtale, kunne først gjøres gjeldende i 1983, men
selskapet er av hensyn til utvidelsesplaner, da særlig
med henblikk på gruvedriften, interessert i en sikker
avtale om kraftlevering også etter dette tidspunkt.

3.42  Kraftanleggene m. v.

Nore-verkene

Reguleringsoverskjønn Numedalslågen Etappe III
strekningen Kongsberg-Hvittingsfoss ble avhjemlet
6. mars 1967.

Skjønnet vedkommende overføringene av Økta,
Borgeåi og Smådøla ble sluttprosedert, men ikke
avhjemlet i 1967. Eventuelt skjønn vedkommende
fløtingen, samt vassføringen til og kloakkavløpet fra
Rødberg er foreløpig unntatt fra skjønnsbehandling
i påvente av minnelige ordninger.

Tokke-anleggene

Høyesterettssaken etter overskjønnet av 29. april
1965 om fallrettene ble pådømt i 1967. Overskjønn
for den alminnelige fløting i Rukkeåi, Smogåi,
Dalåi og Børtevatn m. v. ble avhjemlet 7. juni 1967
og overskjønn for reguleringen av Børtevatn m. v.,
av Poddevatn og Botnedalsvatn samt overføringen
av Strandstøyldalsvatn ble avhjemlet 8. juni 1967.

Underskjønn vedkommende overføringen av Ber-
dalsåi og anleggssteder Tokke 3 ble avhjemlet
8. mars 1967. Underskjønn vedkommende bekke-
inntak Tokke 4, samt tilleggsskjønn vedkommende
Bordalsvatn, Totak og Vinjevatn ble avhjemlet
11. mars 1967.

Det blir overskjønn for en flerhet av takstnumrene
og overskjønnsretten har i 1967 foretatt befaringer
av det vesentlige.

Underskjønn vedkommende tilleggsregulering
Botnedalsvatn samt skjønn vedkommende Vest-
vannene (Bandak - Kviteseidvatn - Flåvatn), den
såkalte etappe II, påreknes avhjemlet i 1968.

Aura-anleggene

«Takrenne-prosjektet.»  Overskjønn vedkommende
overføringen av Leipåna, Breimega og Høvla
til Aursjøen ble avhjemlet 22. juli 1967.

Aursjø-reguleringen.  Skjønn til avgjørelse av spørs-
målet om Aursjøreguleringen m. v. fører til reduk-
sjon av jaktutbyttet i Lesja høyfjell m. v., ble fort-
satt i 1967 med befaring og sluttprosedyre. Av-
hjemling er imidlertid utsatt, idet skjønnet er
besluttet reassumert for anledning til ytterligere
befaringer og eventuell prosedyre.

Svorka kraftanlegg.  Overskjønn vedkommende
Svorka-Lille Bævravassdragene m. v. ble sluttpro-
sedert i 1967. Avhjemling ventes i 1968.

Det er opprettet avtale i minnelighet om ikke
tidligere ervervede fallretter i Svorka elv.

Trollheirn kraftanlegg.  Skjønnet vedkommende re-
gulering og utbygging av Folla-Vindølavassdragene
m. v. ble fortsatt i 1967.

Rana-anleggene

Røssåga kraftanlegg.  Skjønnsretten har behandlet
økte isvansker i Sørfjorden som følge av Røssåga-
reguleringen m. v. og foretok vinterbefaringer i be-
gynnelsen av mars 1967. Skjønnet vil bli fortsatt
høsten 1968. Avhjemling ventes i slutten av 1968.

BjerkalPlura m. v.  Underskjønn er i 1967 av-
hjemlet for følgende avsnitt:

Grønnfjelldalen, Gressvatn, Kjennsvatn, Tverr-
vatn og Raudvatn 3. juli 1967.

Anleggsområdene Hammeren og Andfiskvatn
3. juli 1967.

Plurdalen, også omfattende den alminnelige
fløting, 23. november 1967.

Det blir overskjønn for en flerhet av takstnumrene
i de førstnevnte skjønn, og for noen takstnumre i
det sistnevnte.

Underskjønn vedkommende regulering Leirelva,
Fagerlibekk og Mørkbekk ble inkaminert 22. august
1967 med påfølgende befaringer. Skjønnet vil bli
fortsatt i august 1968 og ventes avhjemlet i slutten
av året.

Overskjønn vedkommende reguleringen av Dals-
elv ble inkaminert 19. september 1967 med på-
følgende befaringer. Sluttprosedyre vil bli holdt i
januar 1968, og overskjønn ventes avhjemlet våren
1968. Når det gjelder reguleringen av Gressvatn,
traff den svenske Vattenöverdomstolen beslutning
16. desember 1966 om at det skal foretas under-
søkelser av mulige mineralforekomster innen Tårna
kommune. Avgjørelsen ble brakt inn for Högsta
Domstolen som 12. desember 1967 har stadfestet
Vattenöverdomstolens avgjørelse. Som følge herav
er det opptatt forhandlinger med Tårna kommune
om den videre behandling, eventuelt om spørsmålet
kan ordnes i minnelighet.

Vefsna-overføringen.  Overskjønn i anledning over-
føring av vatn fra Vefsnavassdraget til Røssvatn
ble inkaminert 8. august 1967 med påfølgende

13



befaringer. Ytterligere befaringer m. v. vil bli

foretatt i 1968 og overskjønnet påregnes avhjemlet

samme år.

gingen ble sluttført i 1967. Resultatet av forhand-



lingene ble at staten skal ta hele utvidelsen alene.

Forholdet mellom NVE's og L/L Sognekrafts

ideelle andeler i fellesskapet er ennå ikke fastlagt.

Innset-anleggene

Overskjønn vedkommende skader og ulemper ved

økte isvansker i Malangsfjorden p. gr. a. regule-

ringen av Altevatn ble avhjemlet 27. juni 1967.

Overskjønnet er påanket til Høyesterett.

Det er opprettet avtale om minnelig ordning

for erstatningsoppgjør med en rekke grunneiere og

rettighetshavere i anledning erverv av grunn og

rettigheter for bygging av Straumsmo kraftverk og

innføring av Straumsli tverrelv på tilløpstunnelen

til Straumsmo kraftverk.

Vikfalli

Skjønn vedkommende regulering av Skjelingavatn,

Arbotnvatn og Muravatn ble fortsatt i slutten av

august 1967. Noen gjenstående spørsmål vil bli

behandlet i sluttprosedyre i januar 1968, og skjøn-

net ventes deretter avhjemlet.

Skjønn vedkommende erverv av fallretter i Vikja

og overføring av sideelvene i Vikja ble inkaminert

4. september 1967. Sluttprosedyre vil bli holdt i

juni 1968.

Kraftlinjer og transformatorstasjoner

Med sikte på erverv av grunn og rettigheter for

bygging av NVE's fjernledninger, transformator-

stasjoner og understasjoner er i 1967 holdt 7 under-

skjønn og 4 overskjønn.

For øvrig er det avholdt underskjønn i anledning

utvidelse og forsterkning av fylkesvegen fra Rinnan

jernbanestasjon til Verdal transformatorstasjon.

Underskjønnet ble avhjemlet 14. juli 1967.

3.43 NVE's deltakelse i kraft-
selskaper m. v.

Staten v/NVE deltar i følgende kraftselskaper og

andre sammenslutninger:

Mørkfoss—Solbergfoss
Kraftverkene i øvre Aramsen ( KQA
Svorkafalla
Vikfalli
Røldal—Suldal Kraft AIS
Sira—Kvina Kraftselskap
AIL Settefisk
AIS Settefiskanlegget Lundamo
Foreningen til Bægnavassdragets regulering.

Forhandlingene mellom Staten v/NVE og L/L

Sognekraft samt med Sogn og Fjordane fylke om

eventuell deltakelse i den utvidede Vikfalli-utbyg-

3.44 Lovsaker o. 1.

Det er gitt uttalelser i samband med utkast til nye

lover eller forslag til revisjon av eksisterende be-

stemmelser.

Av slike uttalelser kan nevnes uttalelser til

departementet om revisjon av inndragningsbestem-

melsene i lov om tilsyn med elektriske anlegg.

Videre er for tiden under behandling utkast til

lov om atomenergivirksomhet og spørsmål om lov-

endring, slik at det i større grad kan gis engangs-

erstatninger istedenfor årlige erstatninger ved eks-

propriasjon av grunn og rettigheter, da særlig ved

ekspropriasjon etter vassdragsloven og vassdrags-

reguleringsloven. Man har for øvrig hatt til ut-'

talelse fortolkning av en rekke lovbestemmelser,

fortrinnsvis i oreigningsloven, vassdragsloven og

konsesjonslovene for øvrig.

3 45 Tvistemål

Arbeidsrettssaker

Det er ført 1 arbeidsrettssak. Saken, som er pådømt,

gjaldt høyfjellstillegg for arbeiderne ved et anlegg.

By- og herredsrettssaker

NVE har vært part i 12 saker.

Tre av sakene ble forlikt og en sak, som gjelder

spørsmål om refusjon av utgifter påført NVE i

forbindelse med gjennomføring av et påbud gitt

av Elektrisitetstilsynet, er foreløpig blitt stanset.

I tre av sakene er det falt dom. Den første av

disse gjelder spørsmål om tilsidesettelse av ansien-

nitetsbestemmelser og i den forbindelse krav om

erstatning. Den andre gjelder en tidligere tjeneste-

mann som påstår at han fremdeles er å anse som

ansatt i NVE og som i den forbindelse krever

erstatning. Den tredje gjelder krav om erstatning

på grunn av utrasning som påståes skyldes en

kraftlinje. De er alle tre innbragt for lagmannsrett,

de to første av motparten og den siste av NVE.
5 saker står for retten. En av disse sakene gjelder

omsetningsavgift som er blitt etterliknet og i den

forbindelse spørsmålet om hvem som skal dekke

denne. En annen gjelder krav om erstatning etter

sykdom hvor saksøker hevder å ha blitt smittet

mens han arbeidet på et av NVE's anlegg. En

tredje gjelder sluttoppgjør med en entreprenør i

forbindelse med bygging av en bru i Surnadalen.

Den fjerde gjelder erstatning for skader som an-

givelig skyldes mangelfullt tilsyn av elektriske led-

ninger. Den siste saken gjelder krav om erstatning

etter en oppsigelse som hevdes å være ulovlig.
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3.5 3.6

Vernearbeidet ved kraft- og overføringsanleggene

er i 1967 ytterligere intensivert. I begynnelsen av

året ble det tilsatt verneleder som koordinerer

vernearbeidet ved disse anlegg. Som tidligere år

er det arrangert kurs for verneombud og verne-

ledere. Som et ledd i informasjonen om verne-

arbeidets betydning for utveksling av erfaringer om

vernearbeid anleggene imellom og for å planlegge

nye tiltak, ble det i februar arrangert en verne-

konferanse hvor alle kraft- og overføringsanlegg var

representert med verneledere, arbeidsledere og med-

lemmer av verneutvalg. Alle tiltak til tross har en

imidlertid ikke greidd å forhindre at det har hendt

ulykker, men en har hatt få alvorlige ulykker og

ingen dødsulykker ved disse anlegg. De fleste

ulykker .har hatt sammenheng med ras og vanskelig

fjell i forbindelse med tunneldriften.

Ved driften av kraftverkene er vernearbeidet

blitt organisert etter de samme retningslinjer som

ved kraft- og overføringsanleggene. I 1967 hadde

en svært få arbeidsskader ved driften av kraft-

verkene, og ingen medførte langvarig fravær fra

arbeidet. Den 8. desember inntraff imidlertid en

dødsulykke, idet en damvokter under utførelsen

av sitt arbeid gikk gjennom isen og druknet.

For å styrke vernetjenesten ved forbygnings-

anleggene er det utarbeidet en plan tilpasset denne

gren av virksomheten hvor aktiviteten er sterkt

sesongpreget og hvor en derfor må legge særlig

vekt på skolering av det faste personell.

Velferdsarbeidet i etaten har vært drevet i sam-

arbeid med personalforeninger og velferdsutvalg,

og det er støttet opp om mange tiltak av velferds-

messig karakter og økonomisk støtte er gitt til

bedriftsidretten ved anleggene, kraftverkene og

hovedkontoret. For ytterligere å forsøke å styrke

den fysiske fostring er det innkjøpt apparatur for

mosjons- og treningsvirksomhet til såvel anlegg som

kraftverker. Det har i årets løp vært arrangert

kontakt- og informasjonsmøter for de ansatte og

deres pårørende.

Det er også i år innkjøpt noen 16 mm filmfram-

visere til bruk ved anlegg og verker i verne- og

velferdsøyemed, og den organiserte filmtjeneste er

økt. Innkjøpene av kunstreproduksjoner til felles

oppholdsrom og brakker har fortsatt.

Helsetjenesten i etaten er utviklet videre, og det

er nå mulig for alle ansatte å bli legeundersøkt

minst 1 gang hvert år. Som et ledd i arbeidet

med å motvirke yrkessykdommer, har en fortsatt

den prøveordning som ble innført forrige år når

det gjelder daglig bruk av gymnastikkprogram i

arbeidstiden.

Kraftanleggene

Ved NVE's kraftanlegg er det et hovedsamarbeids-

utvalg og 6 samarbeidsutvalg. Hovedsamarbeids-

utvalget ved kraftanleggene har holdt 4 møter,

hvorav 1 i forbindelse med befaring av SBF's

anlegg i Romsdalen, Aura-anleggene og Trollheim

kraftanlegg.

Av saker som er behandlet nevnes : bortsetting

av arbeid til private entreprenører, effektivisering

av anleggsdriften, investeringsbudsjettet, planer for

videre kraftutbygging, opplæring og etterutdan-

nelse av oppsynsmenn, bruk av personlig verne-

utstyr, bedriftslegeordning, velferdsarbeid og opp-

læring av medlemmer av samarbeidsutvalg.

Kraftverkene

Ved NVE's kraftverker er det 1 hovedsamarbeids-

utvalg og 6 samarbeidsutvalg. Hovedsamarbeids-

utvalget ved driften av statskraftverkene har holdt

4 møter, hvorav 1 i forbindelse med befaring av

overføringsanleggene på Østlandet.

Av saker som er behandlet nevnes : budsjett-

forslaget for 1968, rasjonalisering av kraftverks-

driften, modernisering og ombygging av eldre

kraftverker, opplæringsordning og krav til minste-

utdanning ved nytilsetting, samordning av kraft-

verksdriften ved fjernstyring av flere kraftverker,

rasjonalisering av vedlikeholdstjenesten, opplæring

av medlemmer av samarbeidsutvalg, retningslinjer

for leie og vedlikehold av Statskraftverkenes boliger,

anskaffelse av utstyr til tjenesteboliger, bedriftslege-

ordning og velferdstiltak.

Sentraladministrasjonen

Samarbeidsutvalget ved sentraladministrasjonen i

NVE har hatt 7 møter. Av saker som er behandlet

nevnes her etatens budsjett for 1968, tjeneste-

mennenes tilsettingsforhold, arbeidsreglement for

NVE's hovedkontor, kunngjøringsmåten for ledige

stillinger, husmorvikar- og barnehageordning.

Forslagsordning ved anlegg og verk

Samarbeidsutvalgene ved anlegg og drift har i

løpet av året mottatt 22 forslag vedrørende for-

bedring av driftsteknisk utstyr m. v. 18 av for-

slagene ble premiert, mens 4 av forslagene ikke er

ferdigbehandlet. Høyeste premie var på kr. 1 000.

Kurs, konferanser

En rekke av samarbeidsutvalgenes medlemmer har

deltatt i Sentralrådets kurs og konferanser på for-

skjellige steder rundt i landet. Enkelte samarbeids-

utvalg har også satt i verk opplæring av med-
lemmene i egen regi.
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3.7

Det har også i 1967 vært en økning i EDB-virk-
somheten. Til GIER EDB-anlegget er det i 1967
anskaffet en plotter som vesentlig er blitt benyttet
til opptegning av kurver på grunnlag av hydro-
logiske data. På grunn av at de mest tidkrevende
beregningsoppgavene er blitt overført til Kjeller-
regneanlegget (CDC 3600), har kjøretidsforbruket
på GIER-anlegget ikke øket i 1967, men det er
skjedd en betydelig endring i den prosentvise for-
deling av kjøretidsforbruket på de enkelte arbeids-
oppgaver. I 1967 ble 75 % (22 %) av kjøretiden
benyttet til administrativ og hydrologisk databe-
handling og 25 % (78 %) til teknisk databehand-
ling. Tallene i parentes er for året 1965. Men
kjøretidsforbruket på Kjeller-regneanlegget for tek-
nisk databehandling har øket til ca. 100 timer i
1967, (23 timer i 1965). Det er også blitt utført
en del teknisk databehandling på UNIVAC 1107
ved Norsk Regnesentral. De viktigste anvendelser
av EDB for tekniske oppgaver har vært: Prosjek-
tering, drift og langtidsplanlegging av vannkraft-
systemer, elektrotekniske beregninger og mekaniske
beregninger av luftledninger. Hydrologisk data-
behandling og administrativ databehandling har
forbrukt henholdsvis 35 % og 40 % av kapasiteten
på GIER-anlegget.

Det er nedsatt et eget utvalg, med representanter
for alle direktorater, som skal utrede hvordan
NVE mest hensiktsmessig skal få dekket sitt frem-
tidige EDB-behov. Sluttrapport med konklusjon
om hvilket alternativ som ansees mest hensikts-
messig, vil foreligge i 2. kvartal 1968.

Generelt

Informasjons- og PR-virksomheten har øket i om-
fang, særlig gjelder dette inngående forespørsler av
alle slag fra forskjellig hold. Mye av tiden går
med til dette og annen løpende virksomhet, og
informasjonskonsulenten som arbeider alene på sitt
virkefelt, har derfor ikke hatt muligheter til å
gjennomføre mange av de nærliggende oppgaver
som ønskes tatt opp.

Intern informasjon

Det har vært gjort små spredte forsøk på å imøte-
komme de stadig stigende krav om en øket informa-
sjon til etatens ansatte. En kontinuerlig virksomhet
på dette felt vil kunne igangsettes med aktiv del-
takelse fra de enkelte fagområder innen etaten.

Ekstern informasjon

Det kan registreres et stadig økende antall fore-



spørsler fra pressen. Antall pressemeldinger som

sendes ut har også steget noe. Etaten kan imidler-
tid by på så mye stoff av interesse for offentligheten
a t man med basis i opplysninger fra de behand-
lende ledd i etaten, og en kanalisering gjennom in-
formasjonskonsulenten, utvilsomt kan utvide denne
vi rksomhet.

I tillegg til de nyhetsbetonte pressemeldinger
som er sendt ut, har det i løpet av året vært ut-
arbeidet enkelte orienterende meldinger i forbin-
delse med forutgående avisartikler eller intervjuer
som inneholdt kritikk eller misvisende opplysninger
om virksomheten i etaten.

Publikasjoner

NVE's årsmelding for 1966 ble lagt opp etter
samme retningslinjer som året før, og var ferdig
trykket medio april 1967.

Det er laget ny utgave av «Arbeidsplass for
sivilingeniører og ingeniører». Denne folder om-
fa ttes med stor interesse både ved de tekniske
læreanstalter, arbeidskontorer og ungdomsskoler
m. v.

Den interne orienteringsfolder «Ny i NVE» er
revidert og har fått nytt ansikt.

I forbindelse med årsmeldingen ble det laget en
liten trykksak på engelsk, «Norway — utilization of
water resources». Denne gir en konsentrert fram-
stilling av etatens virkefelt og dessuten en del tall
fra NVE's årsmelding.

Det har vært arbeidet med opplegg til produk-
sjon av boken om NVE's historie. Jfr. 3.19.

Elektrisitetsdirektoratet har fått bistand med å
legge om Elforsyningsfolderen og å få laget en
trykksak om «Konsesjonskraft til kommuner».

Informasjonskonsulenten har også deltatt i ar-
beidet med utgivelsen av «Hva skjedde ved Stats-
kraftverkene» og en teknisk brosjyre om «Aura og
Osbu kraftverker».

Fitm

En har bistått Statskraftverkene med filmen «Stam-
linjer» i sluttfasen av produksjonen, og har dess-
uten sørget for produksjon av en bearbeidet utgave
med engelsk kommentar. For Statskraftverkene er
besørget tatt opp materiale til en 4-5 minutters
film fra fjordspennet over Sognefjorden. P. gr. a.
at spennet ikke ble avsluttet, må imidlertid ferdig-
gjering av filmen utstå til sluttbilder kan tas som-
meren 1968.

Forberedende arbeider er satt i gang i forbin-
delse med produksjon av en ca. 20 minutters gene-
rell film om «Kraftutbygging og naturvern», og en
instruksjonsbetont film om landskapspleietiltak i
kraftutbyggingen.

Fossekallen

Det er kommet fire nummer av etatens meddelelses-
blad. Som før har en av etatens tjenestemenn vært
engasjert som redaktør i bistilling.
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Vassdragsdirektoratet
Direktør

Hans Sperstad

VV I 17 I VF I 41 1260') VH 143 I 2) VU 9 VK 9

Vassdragsavd. Forbygningsavd. Hydrologisk avd. Avd. for vass- Sekretariat
Fagsjef Fagsjef Fagsjef kraftunders. Kontorsjef

A.Hjelm-Hansen; B. Andersen J. Otnes Fagsjef A. Hovland
E. H. Wessel

VVK 5 I VF I 6 f VHO I 21 I

Konsesjons- Hovedkontor Overflatehydr.
kontoret Ledes av kontoret

Overingeniør fagsjefen Overingeniør
0. Fossheim  I.  Hagen

Landskapspleie
Landskaps-



arkitekt
K. 0. Hillestad

Vatn- og avløps-



kontoret
Overingeniør

Bj. Bergmann
Paulsen

Iskontoret
Overingeniør
E.  Kanavin

Grunndamrrwr
Overingeniør

E. Kummeneje

„

Tilsynskontoret
Overingeniør

B. Sundt

Grunnvass-



kontoret
Statshydrolog

Ø. Aars

Brekontoret
Statshydrolog

G. Østrem

VFN 9VFØ 9 VFV 8

Østlandsktr.
Oslo

Overingeniørene
J. H. Haga

0. J. Strømmen

Vestlandsktr. Trøndelagsktr. Nord-Norgektr.
Førde Trondheim Narvik

Overingeniør Overingeniør i Overingeniør
E. Bjørbæk 0. Krogstad H. Haanes

„.



Langevassdammen, Tyssovassdraget.

4.2

4.21 Ervervs- og regulerings-



konsesjoner m. v.

Følgende saker vedrørende søknad om konsesjon

etter ervervs- og vassdragsreguleringslovene er i
1967 ekspedert til Industridepartementet med ho-

vedstyrets uttalelse :

Aust-Agder Kraftverk. Overføringer m. v. i Gjøv-

dalsvassdraget og utbygging av Jørundland kraft-

anlegg i Åmli. Midlere årsproduksjon er beregnet

til ca. 200 GWh. (Konsesjon gitt ved kongelig

resolusjon av 5. mai. 1967.)

Christiania Spigerverk. Erverv og regulering i

Nordalsvassdragets øvre del og overføring fra Rise-

vassdraget for utnyttelse i kraftstasjon Svelgen IV

i Bremanger. Kraftproduksjonen i et middelår er

beregnet til 197 GWh.

Christiania Spigerverk. Regulering av Vingevatn

i Vingenvassdraget og Nibbevatn i Bortnevassdraget

med overføring til Svelgenvassdraget via Langevatn

i Myklebustvassdraget for utnyttelse i kraftstasjonen

Svelgen I i Bremanger. Produksjonsøkning i Svelgen

I er beregnet til ca. 13 GWh. (Konsesjon gitt ved

kongelig resolusjon av 8. juni 1967.)

Fellesskapet Vikfalli. Overgang til statsregulering

av tidligere meddelte reguleringskonsesjoner i Arna-

fjordvassdraget til L/L Sognekraft og Fellesskapet

Vikfalli. 


4. VASSDRAGS
DIREKTORATET

Foreningen til Bægnavassdragets Regulering.

Ytterligere regulering (ca. 2,2 m) av Sperillen.

Foreningen til Hallingdalsvassdragets Regulering.

Overføring av Votna og Lya til Nes kraftverk, som

derved vil få en øket produksjon å 58 GWh

sommerkraft og 10 GWh vinterkraft.

L/L Firdakraft. Regulering av Isavatn og over-

føring av Midtelv og Austre Øksendalselv (Insteelv)

til Bjørndalsvatn i Vestre Øksendalselv i Bremanger.

Øket kraftproduksjon er beregnet til årlig 46 GWh,

samtidig som det blir en reduksjon årlig på ca.

44 GWh ved at X-Y-Z-vatna skal overføres til

Åskåra kraftanlegg, som eies av Sogn og Fjordane

fylke. (Konsesjon gitt ved kongelig resolusjon av

7. juli 1967.)

Hammerfest Elektrisitetsverk. Ytterligere regu-

lering (0,25 m) av Rundvatn i Storelva (Hammer-

festvassdraget). (Godkjent 18. desember 1967.)

A/S Leinafalli, Aurland. Regulering av Låg-

hellervatn i Flåmsvassdraget for utnyttelse i kraft-

stasjonene Kjosefoss og Leinafalli. Samlet produk-

sjonsøkning i de to stasjonene er beregnet til ca.

2 GWh årlig. (Konsesjon gitt ved kongelig resolu-
sjon av 16. juni 1967.)

Oslo Lysverker. Regulering av Aurlandsvass-

draget. Det vil bli etablert reguleringsmagasiner

på samlet ca. 813 mill. rn3 ved regulering av 37

større og mindre vatn. Utbyggingen er planlagt

med 5 kraftstasjoner med en total installasjon på

630 000 KW. Beregnet total kraftproduksjon er

2 355 GWh og 2 600 GWh i henholdsvis et be-

stemmende og et middels år.

Otteraaens Brugseierforening. Ytterligere regu-

lering på 12 m senkning av Hovatn i Hovassåni

(Årakså), bielv til Otra for utnyttelse i 1. bygge-

trinn i Kristiansand Elektrisitetsverks planlagte

Hovatn Kraftverk samt i kraftverk lenger ned i

Otra. (Konsesjon gitt ved kongelig resolusjon av
16. juni 1967.)

Otteraaens Brugseierforening. Ytterligere regu-

lering i Øvre Otra av Bykhyl—Bossvatn og over-

føring av Faråa for utnyttelse i Brokke kraftverk

samt i kraftverk lenger ned i Otra. Regulerings-

planen går ut på å demme opp Bykhyl i Bykle

kommune ca. 70 m til kote 570. Vatnet vil da gå

i ett med Bossvatn, slik at dette blir oppdemmet

ca. 40 m. Totalt øket magasin er ca. 500 mill. m3.

Samlet økning i kraftproduksjonen i nåværende

19



kraftstasjoner blir ca. 376 GWh pr. år, men sam-
tidig kan en større del av den nå årlig produserte
spillkraft foredles til primakraft. Den totale prima-
kraftøkning er beregnet til 708 GWh pr. år.

A/S Sagnfossen Kraftanlegg. Opphevelse av
statens hjemfallsrett på vassfallet Sagnfossen i
Trysilelva.

A/S Salten Kraftsamband. Bruk av regulerings-
vatn i to år til drift av kraftstasjonene Fagerli og
Balmi I i Balmivassdraget. (Tillatelse gitt 10. mars
1967.)

Statsregulering. Planendring og tilleggsregule-
ring i Tokke—Vinjevassdraget (Tokke V og VI)
ved sløyfing av Strandstøyldalsvatnmagasinet og
økning av reguleringen av Botnedalsvatn.

Statsregulering. Innføring av Straumslitverrelv

i driftstunnelen for Straumsmo kraftverk i Bardu.
Troms Fylkes Kraftforsyning. Regulering og over-

føringer i Guolasjokka i Kåfjord for utnyttelse i
Guolasjokka kraftverk. Kraftproduksjonen er be-
regnet til 280 GWh i et bestemmende år.

Trondheim Elektrisitetsverk. Ytterligere regu-
lering i Øvre Nea ved etablering av et kunstig
magasin (Nesjø) ved oppdemning ved Vessingfloene
til kote 729, (alternativt til kote 722). Regulerings-
vatnet vil bli utnyttet i Nea kraftverk og neden-
forliggende bestående og planlagte kraftverk i
Nea—Nidelvavassdraget.

Trondheim Elektrisitetsverk. Regulering av Lø-
dølja (kunstig magasin ved Finkoihøgda) med over-
føring via Gammelvoldsjøen til Sellisjøen i Nea
for utnyttelse i Nea Kraftverk i Tydal. Økt kraft-
produksjon i Nea Kraftverk er beregnet til 63 GWh
pr. år. I tillegg kommer økt kraftproduksjon i
nedenforliggende kraftverk.

A/S Tyssefaldene. Ytterligere regulering av
Langevatn og Nibbehøl i Tyssovassdraget for
utnyttelse i kraftstasjonen Tysso II og nedenfor-
liggende stasjoner.

Arendals Vassdrags Brukseierforening. Vestfold
Kraftselskap. Ytterligere reguleringer og overførin-
ger i Arendalsvassdraget for utnyttelse i plan-
lagte Fjone kraftverk i Nissedal. Kraftproduk-
sjonen er beregnet til ca. 150 GWh. (Konsesjon
gitt ved kongelig resolusjon av 21. juli 1967.)

Etter vassdragsloven av 15. mars 1940 er føl-
gende søknader behandlet og ekspedert til Indu-
stridepartementet :

Troms Fylkes Kraftforsyning. Ekspropriasjon av
grunn og fallrettigheter for utbygging av Guolas-
jokka kraftverk i Kåfjord.

Østfold fylke. Ekspropriasjon av fallrettigheter i
Lærdalselva for utbygging av Lærdalsvassdraget.
(Tillatelse gitt ved kongelig resolusjon av 11.
august 1967.)

Dessuten har hovedstyret avgitt uttalelse vedr.
søknad fra Sångkällforsen Aktiebolag om korttids-
regulering i Klaraelva (Trysilelva) ved Höljes 


kraftverk i henhold til lov av 12. juni 1931. (Kon-
vensjonen mellom Norge og Sverige om visse
spørsmål vedrørende p-rensevassdrag.)

Som i tidligere år er det dessuten behandlet en
rekke andre saker som f. eks, saker om fristfor-
lengelse eller fornyelse av konsesjon, om endring
av konsesjonsvilkår eller manøvreringsreglement,
om planendring, om tillatelse til å sette i verk
inngrep før skjønn er holdt (oreigningslovens § 25)
m. v.

Av slike saker kan nevnes :
Glommen og Laagens Brukseierforening. Regu-

lering av Storsjøen i Rena. Planendring ved flyt-
ting av dammen 4 km lenger ned i Breivikstrømmen.
(Tillatelse gitt 16. august 1967.)

Modum kommunale elektrisitetsverk. Endring
av manøvreringsreglement for Prestfossdammen i
Simoa.

Av større saker som er under behandling og
ventes oversendt Industridepartementet i 1968 kan
nevnes -

Vest-Agder Elektrisitetsverk. Ytterligere regu-
lering av Monsvassdraget.

Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylker (Driva
kraftanlegg). Regulering av Festa—Vindøla.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. 1) Regulering
og overføring av Bangsjøene. 2) Ekspropriasjon
m. v. for utbygging av Asmulfoss kraftverk i Namsen.

Helgeland Kraftlag A/L. Erverv og regulering
av Holmelva m. v. for Sjona Kraftanlegg i Rana.

Statsregulering. 1) Regulering og overføring
i Mauranger-vassdragene (Folgefonnanleggene).
2) Regulering og overføring i Mardølavassdraget,
Glutra m. v. for utbygging av Eikesdal, alterna-
tivt Grytten kraftanlegg. 3) Regulering og ut-
bygging av Store Målvatn m. v. i Bjerka for
Bjerka kraftanlegg i Hemnes.

Dessuten kan nevnes følgende innsendte søknader :
Troms Fylkes Kraftforsyning. Regulering av

Devdiselv m. v. for Dividalen kraftverk i Målselv.
Kristiansund Elektrisitetsverk. Regulering og ut-

bygging av Ulvundvassdraget m. v. (Innerdalen).
Denne saken er stillet •i bero i påvente av inn-
sendelse av reviderte planer.

Meddelte ervervs- og reguleringskonsesjoner i
1967 :

Foruten de konsesjoner som er meddelt for foran-
stående saker kan nevnes følgende meddelte kon-
sesjoner i 1967 for saker behandlet av hovedstyret
i 1965 og 1966.

Helgeland Kraftlag A/L. Erverv av fallrettig-
heter i Tverråvassdraget og regulering av Rauvatn
for utnyttelse i Ildgrubfossen kraftverk. Konsesjon
gitt ved kongelig resolusjon av 21. desember 1967.

A/S Kvænangen Kraftverk. Ytterligere regule-
ring i Abbujåkka for utnyttelse i Kvænangen kraft-
verk i henhold til reviderte planer. Konsesjon gitt
ved kongelig resolusjon av 6. januar 1967.
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Røldal—Suldal Kraft A/S. Overføring av Havreåi

m. v. i Røldal—Suldal-vassdragene for utnyttelse i

Suldal II kraftstasjon i henhold til reviderte planer.

Konsesjon gitt ved kongelig resolusjon av 19. mai

1967.

4.22 Vassforsynings- og avlopssaker
Saksmengden og virksomheten innen vatn- og

avløpssektoren øker stadig. Særlig i de sentrale

områder på Østlandet viser det seg at problemene

med hensyn til vatn- og kloakkspørsmål er av store

dimensjoner. Vassdragsmyndighetene har således

hatt til behandling en rekke større saker for om-

råder på Romerike og Ringerike. Disse områder

er i sterk vekst bl. a. på grunn av sin nære belig-

genhet til Oslo. Utbyggingen innen vassforsynings-

og avløpssektoren må som oftest skje etappevis,

både p. gr. a. arbeidenes omfang og fordi de er

svært kapitalkrevende. Det er vanlig at det i slike

tilfelle ordnes med midlertidige tillatelser inntil de

mer langsiktige planer kan settes i verk. Man for-

søker da å basere de midlertidige løsninger på

elementer som kan komme til nytte i det fram-

tidige system. Som kjent har de fleste kommuner

store vanskeligheter med å klare finansieringen ved

egne midler av de store forestående vatn- og kloakk-

anlegg. Utviklingen tyder på at utbyggingen, for å

bli tilfredsstillende og hensiktsmessig, bør støttes

av staten gjennom statsbidrag, lettere adgang til

rimelige lån o. 1.

I denne forbindelse kan nevnes hovedstyrets

forslag til statsbevilgning:

Tilskott til vassdragsundersøkelser og utredninger

vedrørende vassforsynings- og kloakkutbygging, og

som foreslås ytet til kommuner, interkommunale

samarbeidsnemnder, regionplanråd 'o. 1. for vass-

dragsundersøkelser som blir foretatt i disses regi

etter pålegg fra vassdragsmyndighetene. Bevilg-

ning til slike tilskott er gitt for første gang for 1968

med et beløp på kr. 250 000. Retningslinjer for

disponering av bevilgningen er under utarbeidelse.

General- og regionplanarbeidet i henhold til

den nye bygningsloven er begynt å komme i gang

rundt om i kommunene og regionene, og en venter

at en slik omfattende planlegging i sammenheng

med planer for grunnutnyttelsen i de enkelte om-

råder vil måtte danne grunnlaget for det videre

arbeid med løsningen av de framtidige vatn- og

kloakkplaner.

Det er videre nedsatt større landsdelskomiter

for bl. a. Østlandet, Trøndelag, deler av Vestlandet

m. v. hvis arbeid bl. a. omfatter vatn- og kloakk-

problemene i større målestokk og i framtidsper-

spektiv. Komit&-utredningene vil foreligge i løpet

av 1968.

Proposisjon om ny lov om forurensning av vass-

drag ventes å bli forelagt Stortinget i 1968. Ved

ikrafttreden av denne loven vil man stå over for

nødvendigheten av en sterk utvidelse — eventuelt

omorganisering — av det administrative apparat

innen de offentlige etater og myndigheter som

steller med disse spørsmål. Hvorledes dette prak-

tisk skal løses er ennå ikke avklaret.

Det er de siste år bygget en del biologiske rense-

anlegg her i landet. Disses effektive virkning er

sterkt avhengig av kyndig pass. Det er imidlertid

stor mangel på kvalifisert personell innen dette

relativt nye fagområde. For å søke avhjelpe denne

mangelen har det en del ganger siden 1965 ved

Statens Teknologiske Institutt (bl. a. ved initiativ

fra Vassdragsvesenet) vært avholdt kurs i drift og

kontroll av biologiske kloakkrenseanlegg for per-

sonell ved slike anlegg. Det har også vært avholdt

kurs i anlegg av vatn- og kloakkledninger for opp-

synsmenn og lagbaser, med henblikk på å kunne

få et tettere og bedre lagt ledningsnett, som er av

stor betydning for effektiv drift av vatn- og kloakk-

anlegg.

Det har de senere år utviklet seg et naturlig

og godt samarbeid innen de nordiske land med

hensyn til forskning og administrasjon innen vatn-

og avløpsområdet. Det møter således representanter

fra Vassdragsdirektoratet til årlige Nordiske Vatten-

vårdsmøter. Nordisk Råd har videre tatt samar-

beidstanken opp til behandling og i 1966 avgitt

en anbefaling om styrking av det nordiske sam-

arbeid på nevnte område.

4.221 Vassforsyning
Det er i 1967 ferdigbehandlet og ekspedert til

Industridepartementet 20 søknader etter vassdrags-

lovens §§ 17 og 18 om ekspropriasjonstillatelse ved-

rørende nødvendige vatn- og grunnrettigheter for

anlegg av vassverk m. v. og om pålegg av servitutter.

4.222 Avløpssaker, vassdragsforurensning
Det er siste år ferdigbehandlet og ekspedert til

Industridepartementet 69 søknader om tillatelse

til utslipp av forurenset avløpsvatn fra boliger,

industribedrifter m. v. etter vassdragslovens § 49.

Av saker som er behandlet kan nevnes 4 utslipp

i Nitelva ved renseanleggene RA-2 og RA-8 i

Skedsmo og RA-14 og Løvstad i Nittedal fra en

samlet befolkning på ca. 80 000 personer pluss en

del industri. Samtlige utslipp er midlertidige og

inngår i de fremtidige planer for rensning av Nit-

elva og som utarbeides av den interkommunale

samarbeidsorganisasjon Avløpssambandet Nordre

Øyeren (ANØ).

gangbro
kvern

Skisse av Aamodt mekaniske renseanlegg, Rælingen som er bygget etter
tillatelse fra Industridepartementet. Anlegget er beregnet for 4 000 per-



soner og har kostet ca. 600 000 kroner. Prøvedrift startet i desember 1967.
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Det kan også nevnes at hovedstyret har avgitt
uttalelse om søknaden fra A/S Borregaard om
utslipp til Folla av avløpsvatn fra Tverrfjellet
Gruver på Hjerkinn. Brytningen er beregnet til
inntil 600 000 tonn råmalm pr. år. Avløpsvatnet
skal før det slippes ut i Folla passere en slamdam
som anlegges på Hjerkinnmyrene.

4.23 Konsesjonsavgifter

I henhold til vilkår i ervervs- og reguleringskonse-
sjoner plikter konsesjonæren årlig å innbetale så-
kalte konsesjonsavgifter til stat og kommuner. For
avgiftsåret 1966 ble det etterskuddsvis i 1967 inn-
betalt i alt ca. 18,2 millioner kroner. Beløpet for
1965 (innbetalt i 1966) var ca. 16,5 millioner kroner.

Av de 18,2 millioner kroner er ca. 14,1 millioner
kroner avgift til kommuner. Resten, ca. 4,1 millioner
kroner, er avgift til staten som går inn i statens
konsesjonsavgiftsfond.

I 1967 fattet hovedstyret vedtak om fordeling av
årlige avgifter til kommuner i 27 saker. Fordelingen
skjer ved reguleringenes/kraftverkets idriftsetting og
senere hvert 10. år.

4.25 Tilsyn rned vassdragsanlegg

Det er gjennomgått detaljplaner, beregninger og
arbeidsmetoder for vassdragsanlegg i henhold til
ervervs-, vassdragsregulerings- og vassdragslovens
bestemmelser.

Fra Glomma ved Kongsgården, Grue der vatnet under vårflommen 1967
gikk over elvekanten og ødela dyrket mark. Selve elvekanten står ubrutt
igjen på grunn av forbygningene.

Ved inspeksjon er undersøkt om arbeidene blir
utført i samsvar med forutsetningene i konsesjoner/
tillatelser og godkjente planer. For anlegg i drift
omfatter tilsynet vedlikehold og mulige konstruk-
sjonsendringer. Tilsynet omfatter også kontroll av
om anleggsplassene er ryddiggjort i samsvar med
de fastsatte vilkår i konsesjoner/tillatelser.

Som en følge av økede friluftsinteresser og som
et ledd i utviklingen av turisttrafikken, planlegges
og bygges det nå en rekke sportsfiskedammer rundt
om i landet. Vassdragstilsynet får flere og flere
forespørsler om slike dammer og foretar befaringer
og avgir uttalelse i den utstrekning det finnes mulig
utover de store tilsynsoppgaver tilsynet allerede har.

Eierne av damanlegg/konsesjonærene er i hen-
hold til vilkår i konsesjonen pliktig til å utrede
de med tilsynet forbundne utgifter.

For året 1967 beløper tilsynsavgiftene seg samlet
til ca. kr. 139 000 mot ca. kr. 120 000 i 1966.
Avgiftene innbetales etterskuddsvis, således for 1967
i 1968. Innbefattet i beløpet for 1967 er ca. kr. 12 000
i avgifter vedrørende tilsyn i forbindelse med etter-
opprydding på anleggsstedene og arbeider utført
med henblikk på landskapspleie ved tunnelsten-
tipper m. v. Kfr. Naturvernsaker (4.6).

4.26 Diverse saker

Utenom de saker som er nevnt ovenfor, er behandlet
en rekke saker og forespørsler av forskjellig karakter.
Virksomheten har for øvrig vært preget av et stort
antall konferanser og møter med søkere samt be-
faringer.

I forståelse med Industridepartementet, og i
henhold til avtale med Landbruksdepartementets
Tilskott- og kredittkontor desember 1965, får Vass-
dragsvesenet oversendt til uttalelse søknader om
statstilskott til utbygging av vassverk på lands-
bygda og i fiskeridistrikter. I 1967 er det gjennom-
gått og avgitt uttalelse i 35 slike saker.

4.3

4.31 Generelt

Også 1967 vil bli stående som et ekstraordinært
flomår. I Glomma- og Lågenvassdragene fikk vi
det andre store flomår på rad. Vårflommen ram-
met denne gang gpesielt de nedre deler av Glomma-
vassdraget. Øyeren steg ca. 1 m over flomnivået
1966, slik at vi fikk den høyeste flom på mer enn
100 år. I Lillestrøm- og Fetområdene oppsto store
skader på boliger, industribedrifter, veier, jernbane,
kloakknett m. v. For uten de materielle og mer
eller mindre immaterielle verdier hvor skadene
er anslått til en størrelsesorden på 35-40 millioner
kroner, medførte det andre flomåret en sterk
psykisk påkjenning for befolkningen i distriktet.
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Også videre oppover i Glommadalføret og til dels

i Mjøstraktene, oppsto betydelige skader på be-

byggelse, jordeiendommer og kommunikasjoner.

Behovet for forbygningsarbeider og flomverker er

øket i vesentlig grad. En stor del av de vedtatte

arbeider etter flommen i 1966 var utført. Dette

reddet uten tvil betydelige verdier i 1967.

For å vurdere mulighetene for flomsikring i

Glomma- og Lågenvassdragene oppnevnte Regje-

ringen i statsråd 23. juni 1967 et utvalg med blant

annet 3 representanter fra Vassdragsvesenet.

Orkladalføret ble også rammet av en ekstra-

ordinær vårflom i 1967 med store skader ved

erosjon og oversvømmelser.

Etter disse flommene har Forbygningsavdelingen

lagt fram planer for forbyggingsarbeider og flom-

verker med samlet overslag ca. 7,6 millioner kroner.

Hertil kommer 2,5 millioner kroner til senkning

av flomvasstanden i Øyeren ved åpning av om-

løpstunnelene ved Solbergfoss. Stortinget har for

1967 gitt en tilleggsbevilgning på 3 millioner kroner

til igangsetting av de mest nødvendige arbeider.

Det forutsettes at det også for 1968 blir bevilget

ekstraordinære midler etter flomskadene i 1967.

Sammen med økningen av de ordinære midler er

det håp om at utbedringsarbeidene vil kunne drives

i et rimelig tempo. Det har imidlertid ikke vært til

å unngå at de store flomskadearbeidene har gått

ut over de ordinære arbeider. Summen av rest-

arbeidene på igangværende anlegg og distrikts-

vedtatte nye arbeider har også i 1967 vist en økende

tendens og er nå oppe i ca. 47 millioner kroner.

Dette forhold vil nødvendiggjøre ytterligere økning

av bevilgningen til de arbeider det her gjelder.

Flomskadene har medført en sterk belastning på

personellet ved avdelingen, både på kontorene og

ved anleggene. Det har vært nedlagt et veldig

arbeid i 1967 for at de verste flomskadene skulle

bli sikret snarest mulig. Med den sterke økningen

i søknadsmengden har likevel en rekke saker måttet

vente. Avdelingen er derfor nødt til å styrke per-

sonellet i 1968.

I Namsen har arbeidene gått programmessig i

1967. Det er medgått ca. 2,6 millioner kroner mot

ca. 2,1 millioner kroner i 1966. Rasjonalisering av

anleggsdriften vil antakelig medføre besparelser på

flere av anleggene.

Av større nyanlegg i 1967, er det flomskade-

tiltakene i Glommadalføret som har krevd de

største beløp. Spesielt i Solørtraktene har det vært

livlig aktivitet. Arbeidene her består dels i bygging

av flomverker, det vil si jordfyllinger høye nok til

å hindre oversvømmelser, dels i erosjonsbeskyttelse,

det vil si sikring av elveskråningene med sprengt

stein for å hindre utgravning. Flomverker har vært

bygget i disse trakter fra gammel tid, for en stor

del privat. De fleste av disse er for lave til å tåle

flommer av en størrelsesorden som 1966 og 1967.

Verkene som har vært bygget av Vassdragsvesenet, 


vesentlig etter flommen i 1934, har stort sett tålt

påkjenningen. Nå er det blitt aktuelt med flere nye,

store flomverker. Erosjonsbeskyttelse har foregått i

Glomma i mer enn 100 år. Disse arbeider foregår

for en stor del om vinteren, vesentlig fordi en da

slipper å bygge kostbare transportveier. Arbeidene

blir derved også en verdifull hjelp til å redusere

sysselsettingsvanskene i disse distrikter om vinteren.

Som antydning på størrelsesordenen av arbeidene

i Solørtraktene kan nevnes at det i Grue kommune

er planlagt arbeider for ca. 4,76 millioner kroner

etter flommene i 1966 og 1967. Dessuten var det

gjenstående arbeider på andre anlegg i samme

kommune for ca. 1,5 millioner kroner ved utgangen

av 1967.

4.32 Undersøkelser og planer

I terminen 1967 er avgitt 101 planer med over-

slag kr. 19 633 800 for nye arbeider, samt 9 planer

med overslag kr. 5 251 000, som gjelder revisjon

av eldre arbeider, i alt 110 planer med overslag

tilsammen kr. 24 884 800. En rekke overslag for

igangværende anlegg er dessuten revidert på grunn

av at prisforholdene er endret. Pr. 1. oktober 1967

var i alt 341 søknader om planer for nye arbeider

uekspedert.

I 1967 er anbefalt bevilget til nye og fortsatte

arbeider kr. 13 926 000. I samme termin er vedtatt

av distriktene arbeider med overslag kr. 16 231 700.

Pr. 31. oktober 1967 var 213 distriktsvedtatte

arbeider med samlet overslag kr. 19 875 400 ennå

ikke satt i gang.

4.33 Tilsyn med vedlikehold av ferdige
forbygninger

I 1967 er det gitt pålegg om pliktmessige utbedringer

og satt opp 26 planer med overslag i alt kr. 1 515 000

for utbedringsarbeid med samtidig forlengelse og

forsterkning med delvis finansiering ved statstilskott.

4.34 Anlegg

Til forbyggings-, senkings- og flomskadearbeider er

det i de siste 5 budsjetterminer bevilget følgende

beløp : 1963 kr.7 000 000, 1964kr. 7 000 000,

1965 kr.7 500 000,1966 kr.12 000 000, 1967

kr.12 500 000.

I 1967 har utenom sysselsettingsmidler vært til

rådighet :

Overført fra 1966  kr.3 919 076

Bevilget for 1967 (9,5 1- 3 mill.)»12 500 000

Sum  kr. 16 419 076

Medgått i 1967 i alt kr. 14 005 845




Herav sysselsettings-

tiltak og tilskott fra

andre statsetater. . . . » 1 454 349 » 12 551 496

Ubrukt rest pr. 31. oktober 1967 	 kr.3 867 580

I 1967 er i alt innbetalt i distriktsbidrag
kr. 2 600 487,64.
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Fra 1946-47 da anskaffelse av egne maskiner

begynte, har anleggene i alt betalt i leier

kr. 14 249 195,30 til «Forbygningsavdelingens

anleggsmaskiner», mens utgiftene har vært kr.

15 321 533,06. Anleggsmaskinene er i redskaps-

listen for 1967 ført opp med en verdi på tilsammen

kr. 2 322 100.

4.35 Diverse

Forbygningsavdelingens oppsynsmenn var, for første
gang, samlet til konferanse på Hummelfjell hotell,

Os, 26.-29. juni. Foruten instruksjon og utveksling

av erfaringer ble det tid til befaring av diverse

anlegg i Østerdalen og nordre del av Gudbrands-

dalen.

Avdelingen var representert på:

8. møte i FAO's arbeidsgruppe vedrørende flom-

bekkontroll, skredsikring m. v. i Brasov, Romania,

11.-22. september.

Internasjonal konferanse om forbygging av flom-

skader i Klagenfurt, Østerrike, 16.-21. oktober.

4.4

4.41 Overflatehydrologi

Også 1967 har vært et travelt år. Det er opprettet

i alt 71 nye vannmerker og 40 stasjoner er blitt

utstyrt med limnigraf.

Ved mange stasjoner er det et problem å holde

limnigrafkummene isfri gjennom vinteren. Dette
gjelder særlig hvor en ikke har tilgang på elektrisk
oppvarming. Det er gjort flere eksperiment for å

finne fram til en hensiktsmessig og økonomibe-

sparende metode for å sikre observasjonene også

gjennom vinteren.

I likhet med tidligere år er det utført snømålinger
i feltene for Aursund og Nore. Spesielt detaljerte

undersøkelser er utført i Songas felt.

Et kurs i snømålingsmetodikk og beregning er

holdt på Sunndalsøra for personale fra Statskraft-

verkene.

Det er tegnet isohydatkart for områdene ved
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Sammenstilling av beregnet og senere observert vasstand i Øyeren. De enkelte tall angir hvor mange dager i forveien varslene ble ble gitt. Kulminasjonen ble
beregnet fem dager i forveien til 10,20 meter ( 106,74 m. o. h.) og den virkelige kulminasjonen ble 10,14 m ( 106,68 m. o. h.) Bakgrunnsbildet er tatt ved

Lillestrøm under flommen i begynnelsen av juni.

10 11 12 13 14 15 15

U N I

Folgefonna, Sundsbarm, Sira—Kvina og et midler-

tidig kart for Jotunheimen. På disse kartene er

brukt alt tilgjengelig hydrologisk materiale for om-

rådet, delvis også nytt kartgrunnlag. Det ligger

meget arbeid bak slike kart, men de danner et

meget viktig og nødvendig grunnlag for prosjek-

tering av kraftverk. Kartene bør revideres etter

hvert som mer grunnlagsmateriale skaffes til veie.

Det første kartblad av et nytt hydrografisk kart

for Norge er ferdig trykket.

Etter skadeflommen i Glomma i 1966 reiste de

hardest rammede kommuner spørsmålet om kul-

minasjonshøyden i Øyeren kunne varsles noen

dager i forveien. Dermed ville skadens omfang

bli redusert i og med at kostbart utstyr og innbo

kunne bli brakt i sikkerhet i forveien.

Gjennom Industridepartementet fikk Hydrologisk

avdeling anmodning om å se på mulighetene for en

slik varsling. Ved studier av flomobservasjoner i

Glommavassdraget helt tilbake til 1860 var det

mulig å danne seg et bilde av hovedbetingelsene

for storflom i Øyeren og hvor mange dager tid-




ligere befolkningen kunne bli varslet om flom-

faren.

Ved hjelp av elektroniske regnemaskiner ble det

satt opp en rekke regresjonsligninger mellom til-

standene oppe i vassdraget og flommen noen dager

senere i Øyeren. Det viste seg at de beste ligninger

fikk en ved å ta utgangspunkt i flomtoppens form

og høyde ved Elverum, og samtidig ta hensyn til

de tilsvarende forhold i Mjøsa og Øyeren.

Ligningene ble prøvet på alle tidligere flommer

og avviket fra den virkelige kulminasjonsvasstand

beregnet. Den beste ligning ga som resultat at i

halvparten av årene var avviket ± 10 cm eller

mindre. For enkelte flommer er avvikene noe

større, og dette er grunnen til at en ved flom-

varslingen 1967 regnet med en feilmargin på

± 30 cm. De berørte kommuner var informert

om dette, og det var enighet om at denne usikker-

heten ble inkludert i varslene.

Etter flommen 1967 har en funnet forklaring på

de største avvikene, og en regner med at feil-

marginen kan reduseres noe ved senere flomvarsling.
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Ved Gryta i Maridalen er opprettet et vassmerke hvor en har unngått
isoppstuving ved hjelp av et enkelt overbygg, som skal loftes av hvert

år før snosmeltingen begynner.
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Rimdannelsepå oppstikkende staker og merker skaper iblant vansker for bremålernepå Folgefonni.

4.42 Isundersøkelser

Regelmessige observasjoner i forbindelse med is-

forhold er mottatt fra 219 observasjonssteder. I

årets løp er ismålingene på Limingen og tempe-

raturmålinger på fire stasjoner i Hjartdøla innstilt.

Temperaturmålinger er satt i gang fem steder i

andre vassdrag. For observasjon av frostrøyk er

opprettet en stasjon i Alvdal.

Av spesielle isundersøkelser kan nevnes ismengde-

målinger i Storelvdal, og detaljmålinger av vass-

temperatur og strømninger i Skiensvassdraget og

i Storsjøen i Rendalen.

Iskontoret har som tidligere stått for tappingen

av Aursunden. I løpet av 1967 er følgende over-

sikter utarbeidet:

Oversikt over avløps- og isforholdene i nedre

del av Otra. Spesielt om forholdene på strek-

ningen Byglandsfjord—Gåseflåfjord.

Hydrologiske og meteorologiske data til vurde-

ring av isforholdene i nedre del av Namsen og

Namsos havn.

Oversikt over avløps- og isforhold i Vossa-

vassdraget. Hovedsakelig i Strandaelv.

Om istrykk. Kort referat fra russisk litteratur.

Vinteroversikt 1964-65.

Utenom disse er det utarbeidet flere mindre

oversikter og uttalelser, og en rekke forespørsler

er besvart.

4.43 Grunnvassundersøkelser

Løpende observasjoner i grunnvassbrønner foretas

nå i utvalgte punkter og profiler i 12 av våre dal-

fører. Avlesningene foretas både i vanlige gards-

brønner og spesielle observasjonsbrønner.

Det er utarbeidet tre trykte rapporter i 1967:

Grunnvassundersøkelser i Aurland. Januar 1967,

29 sider.

Grunnvassundersøkelser i Østerdalen. Mai 1967,

100 sider.

Grunnvassundersøkelser i Kvinesdal, Haughom,

Tonstad og Josdal. Oktober 1967, 64 sider.

4.44 Breundersøkelser

Forekomsten av en bre vil forandre hydrologien i

det nedenforliggende vassdrag. Størrelsen av breen

i forhold til det øvrige nedslagsfelt, den såkalte

breprosenten, avgjør i hvilken grad hovedvassdraget

blir påvirket.

Ved planlegging av kraftverk i vassdrag med

stor breprosent, er det av vital betydning å kjenne

til de spesielle hydrologiske forhold som gjør seg

gjeldende ved breen. Foruten det velkjente faktum

at breområdene avgir langt mer vatn i en tørr

sommer enn brefrie nedslagsfelt, har vi de veldige

amplituder i vassføring som er knyttet til breelvene.

Nesten hele årsvassføringen kommer jo i løpet av

2-3 måneder, og selv de enkelte døgn kan vise

veldige vassføringstopper. Hvis et tunnelinntak leg-

ges nær breen, må man derfor dimensjonere used-

vanlig rikelig for ikke å «miste vatn i toppene».

En del av undersøkelsene i 1967 ble viet dette

problem, likesom breelvens slamtransport ble gjen-

stand for økt oppmerksomhet (se illustrasjon).

Grunnen til dette er ganske klar: Ved en fram-

tidig utbygging av brerike områder vil man få

veldige slam-mengder inn i systemet, tall fra noen

hundre til mange tusen tonn pr. dag er helt rea-

listiske for vanlige norske breelver. Det er inn-

lysende at slam i driftsvatnet vil skape spesielle
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problemer i maskineriet — fra Sveits vet vi at Pelton-

løpehjul må slipes opp etter 200-2 000 driftstimer,

alt etter slamføringsforholdene.

Vi har nå i noen år foretatt slamundersøkelser

i samband med de tradisjonelle bremålinger, delvis

i samarbeide med Stockholms Universitet. Fra

neste år vil dette program bli utvidet.

Hovedvekten av Brekontorets virksomhet har

som tidligere ligget på undersøkelser av breenes

materialbalanse, et arbeide som er helt nødvendig

for å kunne utarbeide realistiske isohydatkart over

brerike områder. På grunn av at generalplanen

for Jotunheimen/Jostedalsbreen krever flere data,

ble undersøkelsene utvidet i 1967 med et breom-

råde i Jotunheimen (Memurubreene) og en vest-

lig del av Jostedalsbreen (Vesledalsbre—Erdalsbre).

For tiden undersøkes materialbalansen på føl-

gende breer : Ålfotbreen, Folgefonni (øst og vest),

Hardangerjøkulen (arbeidet utføres av Norsk Polar-

institutt), Jostedalsbreen (3 forskjellige deler), Hell-

stugubreen, Memurubreene og Gråsubreen i Sør-

Norge. Dessuten undersøkes tre breer i Nord-

Norge : Blåisen, Storsteinsfjellbreen og Cainhavarre-

breen.

I 1967 var avsmeltningen ved Sør-Norges breer

avgjort mindre enn den foregående vinters totale

akkumulasjon, og dette førte til at isbreenes sam-

lede volum økte. Størrelsen av bretilveksten til-

svarte noe mellom 500 og 2 000 mm nedbørhøyde —
litt varierende for de forskjellige breer. I Nord-

Norge var det en relativt varm høst som resulterte

i at hele vinterakkumulasjonen smeltet bort. Noen

større korreksjon av de målte avløp fra breområdene

i denne del av landet behøver derfor ikke gjøres

i 1967 — i motsetning til Sør-Norge der breene altså

holdt betydelige vassmengder tilbake fra vassdra-

gene, og de observerte vassføringer ble for små.

4.45  Databehandling

Året 1967 må kunne karakteriseres som et re-

etableringsår når det gjelder personell til hydro-

logisk databehandling. Løsningen av påtrengende

oppgaver har derfor ikke vist den framgang som

var å ønske.

Arbeidet i året kan sammenfattes til følgende :

Overføring av ca. 4 500 observasjonsår av vass-

stander til magnetbånd, slik at arbeidet pr.

31. desember inneholder ca. 12 500 observa-

sjonsår. Av disse er 3 370 år overført til vass-

føringer og for det meste også isredusert.

Framskaffelse av en god del prioriterte vass-

føringsdata, spesielt til Statskraftverkene.

Utarbeidelse av et programsystem for trykking

av årbøker. Dette programsystem er på det

nærmeste ferdig. Trykking av årbøker for

1961-62 kan foregå når alle data ligger ferdig

på magnetbånd.

Et revidert programsystem for isreduksjon er

under utarbeidelse. Dette danner grunnlag( t

for de videre testkjøringer for isreduksjon. Pro-

grammet har vist gode resultater ved de test-

kjøringer som hittil er foretatt. Det gjenstår

ennå en god del arbeide før programmet kan

brukes generelt.

Det er utarbeidet en del program for tabell-

oppsett og kurvetegning av vass-stander og

vassføringer.

For de mangeårige observasjoner ved Strengen—

Hogga i Skienselv, har avdelingen utarbeidet

en egen beregningsmetodikk etter toskalasy-

stemet. Tabeller og diagram for vass-stand og

vassføringer er publisert i egen rapport be-

stående av 4 bind spesielt til bruk for skjønns-

retten.

Det er anskaffet en kurveleser i forbindelse

med maskinell behandling av limnigrammer.

Et programsystem til dette bruk er under

utarbeidelse.

Det er fremkjørt 227 vassføringskurver i løpet

av siste år.

4.46  Den internasjonale hydrologiske

dekade

Arbeidet innenfor Den internasjonale hydrologiske

dekade (IHD) har i løpet av året fått fastere former.

En deltar i det norske IHD-programmet med inn-

samling av vassføringsdata, vasstemperaturer og

data om breenes materialbalanse. Særlig stor akti-

vitet har det vært på Filefjell hvor det nå er in-

stallert et tett observasjonsnett for måling av ned-

bør, avløp, fordunstning, snømagasinering og vass-

temperatur ved siden av rent meteorologiske fak-

torer som lufttemperatur, luftfuktighet, solstråling

og vind. Det foretas dessuten regelmessige kjemiske

analyser av nedbør og overflatevatn. Vinteren

1966-67 pågikk også studier av istilveksten på

et av vatna i feltet.

Av spesielle instrumenter som er installert på

Filefjell må nevnes en snøpute som siden 26. oktober

har registrert snøens vassinnhold. Snøputen er en

sirkulær, flat beholder av kunststoffet neopren.

Puten fylles med en frostvæske og forbindes med
et stigerør hvor nivåvariasjonene i væsken registreres

med en skriver. Variasjonene er direkte propor-

sjonale med den snøvekt som ligger på puten.

Snøputen er av amerikansk tilvirkning og er så

vidt man vet den eneste i Europa.

Også i det andre av de representative områder,

Romerike, har en hatt anleggsarbeider i 1967.

Det er der bygget 2 limnigrafer med måledammer

i tillegg til de 4 limnigrafer som finnes der fra før.

Den ene av de to nye limnigrafer registrerer

nesten hele grunnvassavstrømningen mot SV fra

Gardermo-platået, mens den andre måler avløpet
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Snøpute på Fileflell for registrering av snøens vassinnhold.

fra ett av tre små typeområder innen Romeriks-

feltet hvor det gjøres spesialstudier over vass- og

energibalansens avhengighet av jordbunn og vege-

tasjon.

Det må også nevnes at 7 såkalte dekadestasjoner

rundt om i landet er utstyrt med limnigrafer og

delvis også termografer i 1967.

Hydrologisk avdeling gir kontorplass til den

norske IHD-komitens sekretariat. Dette gir avde-

lingen muligheter for nære kontakter med de andre

norske institusjoner som deltar i dekadearbeidet,

og også med andre lands dekadeprogrammer.

Særlig er det nordiske samarbeidet innen IHD

livlig, og det har i årets løp vært holdt et antall

arbeidsgruppemøter mellom nordiske hydrologer

hvor også tjenestemenn ved VH har deltatt. Prak-

tiske resultater av det nordiske IHD-samarbeidet

av direkte betydning for VH er bl. a. avtaler som

har kommet i stand om utveksling av programmer

for automatisk behandling av hydrologiske data.

Videre er det etablert et intimt samarbeid om

publisering innen Norden, både av IHD-data,

informasjonsstoff og seriøse vitenskapelige arbeider

innen hydrologien. Samnordiske publikasjoner på

disse feltene ventes å se dagens lys i løpet av 1968.

Også i en større internasjonal IHD-sammenheng

er avdelingen involvert, ved at Norge er represen-

tert i dekadens Koordinerende råd i 2-årsperioden

1967-68. Det Koordinerende råd består av 21

representanter fra de i alt ca. 105 land som deltar

i IHD. Rådet som har årlige møter, fatter vedtak

om de internasjonale retningslinjer for IHD-akti-

viteten, vedtak som spiller en vesentlig rolle for

utviklingen av både vitenskapelig og anvendt

hydrologi i mange år framover.

4.51 Nivellementer
I løpet av året er følgende nivellementer utført:

Ljøra (Ø. Trysil) — nytt nivellement av de nedre

(norske) 25 km og tilknytninger til NGO-

bolter på strekningen ovenfor.

Nærøydalselvi m. Jordalselvi (Sogn).

Numedalslågen — kontrollnivellering mellom

Tunhovd og Dagali.

Sjoa — tilknytninger til NGO-bolter.

Otra — nivellering av fastmerker for nye målinger

av fallhøyder ved kraftverk.

Skaså (Glåma) — tilknytning til NGO-bolt.

Seks nye nivellementsplansjer er levert inn til

trykning.

4.52 Teknisk-økonomiske undersøkelser
Som vanlig er det i løpet av året avgitt en rekke

uttalelser og utredninger i forbindelse med søk-

nader om konsesjon etter ervervs- og vassdrags-

reguleringslovene.

Avdelingen har også måttet avse mye tid til å

svare på forespørsler og å skaffe til veie oppgaver

og data til forskjellige direktorater, til departe-

mentet og til andre. Mye av dette er mindre

rutinemessige saker innenfor rammen av de gene-

-relle vasskraftundersøkelser, men mange oppdrag

er også tidkrevende med perifer tilknytning til de

hovedoppgaver avdelingen har. Det har derfor

ikke vært til å unngå at de generelle undersøkelser

av nyttbar og utbygd vasskraft har måttet legges

til side for kortere eller lengre tidsrom. Saker som
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Optirnalt tilskudd av varmekraft ( kWIGWh ) ved varierende utbyggings-
pris for vasskraft (ørel kWh ) samt primakraftøking for Østlandsområdet
pr. 1. januapr. 1. januar 1967 ( TW1z) ved varmekraft-tilskudd.

har tatt mye tid, er forskjellige utredninger i sam-

band med Bykhylreguleringen. Likeens har avde-

lingen brukt mye tid til en foreløpig plan for

utbygging av Kautokeino- og Altaelv i forbindelse

med elforsyningsproblemene i Troms og Finnmark.

Vasskraft er generelt blitt betydelig dyrere enn

før. Prisen for statskraft til alminnelig forbruk er

økt med 33 °,/o på fire år. De fleste verker, også

de som bygger ut selv, har måttet gå til tilsvarende

prisforhøyelser. Det er sannsynlig av prisutviklingen

for energi bare delvis skyldes økte utbyggingskost-

nader. Høyere rentefot, større kraftoverførings-

lengder og stadig økende kompensasjoner og erstat-

ninger til andre interessenter i vassdragene har ført

til at forbrukerne i dag må betale mer for kraften.

Eksempelvis vil en prosent økning i kapitalrenten

bevirke en prisstigning på ca. 11 for kraft-

leveransene.

Ny primakraft vil riktignok kunne skaffes til

fordelaktige priser og med relativt lave investe-

ringsbeløp ved å supplere produksjonsapparatet

med varmekraft. Denne vil kunne dekke energi-

svikten i tørrår og således foredle en del av det

overskudd som har liten bruksverdi eller går tapt.

Kombinasjonen varmekraft – vasskraft innebærer

at vasskraften kan utnyttes mer effektivt og åpner

for nye muligheter.

Forholdet er illustrert på figuren hvor kurve-

skaren angir primakraftytelse, leveringssikkerhet og

optimalt tilskott av varmekraft ved varierende pris

på ny vasskraft.

Når det gjelder atomkraftverk, har vi etter alt

å dømme intet å tape ved å se tiden an. Det er

imidlertid viktig å følge med i utviklingen da

atomkraftverk før eller senere antakeligvis vil sette

en økonomisk grense for hva vi kan bygge ut av
våre vasskraftressurser.

4.53 Statistikk vedrørende utbygd
vasskraft

For «system – operation» har avdelingen utarbeidet

og ajourført spesielt egnede skjematiske og tabel-

lariske oversikter med spesifikasjoner og data for

våre eksisterende kraftverk. Også andre avdelinger

ved NVE og andre institusjoner bruker dette mate-

riale som input ved systemanalyser og energistudier.

Den flerverksmodell en har utviklet, har på dette

felt tjent som forbilde ved løsning av de problemer

det her er tale om.

Nedenstående nyanlegg er kommet til i løpet

av året :

Maskinytelse pr.

sember 1966

Tilvekst i 1967

Kalvedalen 


31.de-

:

19 MW

9 900 MW

Nes 
 250 »




Uvdal I 
 90 »




Uvdal II 
 40 »




Suldal II 
 70 »




Kvandal 
 40 »




Novle 
 40 »




Tysso II 
 180 »




Søa 
 36 »




ørteren') 	 10 »




Al2) 
 — 10 » 765 »

Div. korreksjoner 





+ 41 »

Pr. 31. desember 1967 


Magasinøkning i mill. m3 i løpet

Numedalslågen 


Suldalsvassdraget 


10 706 MW

av året er :

90>  >33202 Mm

Tyssovassdraget 
 213
Haugsdalsvassdraget 
 2
Matrevassdraget 
 32
Vikselvvassdraget 
 17

Søavassdraget 
 18

Sum tilvekst 
 811 Mm3

Magasinvolumet i energienheter pr.




31. desember 1967 
 30 425 GWh
Tilvekst i 1967 inkl. korr 


Pr. 31. desember 1967 


»332 0653 94 Gw h

Å fylle magasinene en gang• tilsvarer import av
12 millioner tonn kull for bruk i moderne varme-

kraftanlegg eller en oljeimport til en verdi av ca.
1 milliard kroner.

For å kunne bestemme et magasins nytteverdi

kommer imidlertid helt andre forhold i betrakt-

ning. Som et grovt holdepunkt er en kommet til

at det bare unntakelsesvis vil være lønnsomt å

bygge ut magasiner hvor byggekostnadene over-

skrider 14 øre pr. kWh magasinenergi. Nytte-

verdien varierer for øvrig med fylling- og tøm-

ningsfrekvensen for de enkelte magasiner i sam-

kjøringsnettet ved optimalisert drift.

Orteren ble igangsatt i 1966, men var ikke tatt med i fjor-
årets statistikk.

Al kraftverk mistet sitt driftsvann da Nes ble igangsatt.
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Pris pr. kWh kraftøking ved supplering med varmekraft (90 "'o leverings-



sikkerhet).

4.54 Nyttbar vasskraft

I de senere år er betydningen av å kunne støtte

seg til representative undersøkelser og oversikter

vedrørende våre vasskraftressurser blitt sterkt aksen-

tuert. I særdeleshet har slike undersøkelser verdi

for valg av utbyggingsalternativ, rekkeffilgen i ut-

byggingene samt for best mulig å kunne tilpasse

de enkelte utbyggingsobjekter til det eksisterende

system.

Hver utbygging må, om den skal planlegges og

dimensjoneres på en forsvarlig måte, sees som en

del av systemet av samkjørende kraftverk. De pro-
blemer som knytter seg til en slik optimalisert

utbygging av kraftkildene løses i dag ved høvelige
regnemaskinprogrammer. Den teknikk man her er

kommet fram til innebærer store framskritt når

det gjelder å bestemme den beste løsning ved

utvidelser og drift av det eksisterende produk-

sjonsapparat.

Den nye teknikk er sterkt forankret i mate-

matiske metoder som først er blitt praktisk an-

vendelige etter at elektroniske regnemaskiner ble

tilgjengelige.

Som med alt nytt krever de nye planleggings-

prinsipper en viss omstilling. Vi ligger her i landet

Trillhustippen. Or plantet 8. juni 1967.
Fotografiet ble tatt 20. oktober 1967.

Utbyggbar vasskrajt som junksjon av krajtens verdi i øre pr. kW/1
primakrafi.

etter på dette område, og det er oppstått et gap mel-

lom en tidsmessig planlegging og den teknikk som i

alminnelighet brukes av de praktiserende ingeniø-

rer.

Arbeidet med undersøkelser av nyttbar vass-

kraft anser en for å være avdelingens hovedopp-

gave. Det ville være liten nytte i å tråkke i gamle

fotefar og basere seg på forenklede beregnings-

metoder og skjønnsmessig vurdering av det uens-

artede grunnlagsmateriale fra eldre og nyere pro-

sjektutkast. Dessverre er problemkomplekset med

mer avanserte vasskraftundersøkelser både ytterst

arbeidskrevende og mangesidig.

For at undersøkelsene snarest mulig skal komme

til nytte, har avdelingen foretatt et utvalg av pro-

sjekter på henimot 60 000 GWh og med en installa-

sjon på tilsammen 12 800 MW. Dette er anlegg

hvor prosjektering og forundersøkelser er kommet

lengst. De representerer samtidig de mest aktuelle

utbyggingsalternativ og tilsvarer om lag 90 % av

den antatte økonomisk nyttbare vasskraft som enda

ikke er tatt i bruk.

Etter den oversikt en foreløpig har, fordeler den

ikke utbygde vasskraft seg omtrent som vist på

figuren.

4.6

I 1967 ble kontoret for landskapspleie og naturvern

styrket med en landskapsarkitekt i fast stilling. Det

har naturlig nok økt kapasiteten i vesentlig grad.

Den positive utviklingen av kontakten med ut-

byggere og berørte kommuner har fortsatt i 1967.

Dette gjelder alle stadier av kraftutbyggingen.

Årsakene til den heldige utviklingen kan være

flere, men mye gjør det utvilsomt at en etter hvert
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får mange gode praktiske resultater som kan brukes

som eksempler.

Arbeidet med å påse at konsesjonsvilkårene blir

fulgt, har fortsatt. Det skjer i det vesentligste ved

å gjennomgå innsendte planer, utarbeide egne

planer og foreta befaringer. Det hele munner ut

i godkjennelser, endringsforslag, råd, anmerkninger

og påbud — alt etter forholdene i det enkelte tilfellet.

En søker så langt det er mulig å påvirke ut-

byggerne til selv å etterstrebe løsninger som kan

karakteriseres som gode også ut fra et landskaps-

messig og naturvernmessig synspunkt. I mange

tilfeller ser vi det som en viktig oppgave å med-

virke til å styrke kontakten mellom utbygger og

kommune i slike saker. En kan avgjort merke en

gunstig utvikling på dette området, men ennå er

mye ugjort.

Som et ledd i arbeidet med å analysere de land-

skapsmessige konsekvensene av enkelte særlig vik-

tige objekter som kraftutbyggingen bringer inn i

landskapet, har vi tatt til med å bygge enkle

terrengmodeller. Noen gode resultater er oppnådd,

men det er ennå for tidlig å si hvor stor betydning

dette arbeidet vil få.

Gjennomgåelse og uttalelser vedrørende søknader

om kraftlinjer har utgjort en større del av kon-

torets arbeidsmengde i år enn tidligere. Det er bare

å beklage at en langt fra alltid rekker å foreta de

befaringene som burde være grunnlaget for slike

uttalelser.

Et annet beklagelig forhold er at en hittil ikke

har maktet å vie de aller nordligste delene av

landet den oppmerksomhet de burde ha. Det er

å håpe at dette kan rettes noe opp i 1968.

Kontoret søker stadig a ha best mulig kontakt

med institusjoner og organisasjoner som har inter-

esser innen landskapspleie og naturvern. Nytt av

året er at det er opprettet et utvalg kalt «Kontakt-

utvalget for de kulturhistoriske vitenskaper». Det

er et landsomfattende kontaktutvalg utpekt av

Universitetet i Oslo til å ta seg av saker vedrørende

kraftutbyggingen.

Som vanlig har det vært holdt faglige kåserier

og foredrag. Dessuten er det skrevet noen artikler.

Kontoret var representert på Voksenåsen i dagene

9.--12. oktober der Foreningen Norden arrangerte

et kurs om «Bysamfundet og friområdene».
Samarbeidet med Institutt for dendrologi og

planteskoledrift ved Norges Landbrukshøgskole om

vegetasjonsetablering har fortsatt med god frem-

gang. En har ennå ikke funnet det riktig å publisere

noe om de foreløpige resultatene. En overveier for

tiden å gi ut en enkel orientering om det som er

utført av forsøk med gress. Vi har hittil ikke kunnet

gjøre dette vesentlig fordi det etter hvert er kom-

met til flere aktuelle sorter som ennå ikke har

vært med i forsøkene lenge nok. Når det gjelder

lignoser (trær og busker) er det ennå for tidlig å

dra konklusjoner, men en del interessante og gode 


resultater synes allerede nå å avtegne seg. Under

kontorets konsulenttjeneste søker en stadig å dra

nytte av de kunnskapene en etter hvert henter

gjennom forsøkene. De fleste av forsøksvertene (d.e.

kraftselskap som eier arealer der vi har lagt ut

forsøksfelt) har fått tilsendt skisser av feltene, slik

at de skal få anlgdning til å følge utviklingen.

4.61 Terskler

Det er i 1967 gitt innstilling til Industrideparte-

mentet om bygging av grunndammer (terskler) i

Flatdalsvassdraget (Sundsbarm kraftverk) i hen-

hold til pålegg i konsesjonsvilkårene.

Uten at det foreløpig har resultert i noen inn-

stilling til departementet, var ved årets utgang

arbeidet i gang med planer for terskelbygging i

15 større og mindre vassdrag hvor konsesjonærene

er gitt pålegg om bygging av grunndammer.

De innstillinger som er gitt har ennå ikke gitt

seg utslag i noen særlig stor byggevirksomhet: Den

hittil mest vellykkede virkning av terskelbygging

kan oppvises i Dalselv (Rana-anleggene) etter at

arbeidene her ble ferdige i høst. I Telemark (Tokke-

anleggene) foregår stadig bygging av mindre

terskler, dels frivillig og dels etter skjønnspålegg.

Mest omfattende, med til dels store terskler, er

likevel virksomheten i Hallingdalselva, hvor Oslo

Lysverker nå har bygd 11 av en lang rekke plan-

lagte terskler mellom Strandefjord og Svenkerud.

Det er foretatt en del befaringer i forbindelse

med planlegging av nye og kontroll med utførte

terskler.

I stor utstrekning satses det nå på rimelige

fyllingsterskler bygd av materialer på stedet. Det

arbeides med spørsmålet om modellforsøk for

snarest mulig å få sikrere holdepunkter om sta-

biliteten av -slike terskler. Som et ledd i dette

arbeidet, og for kontrollen i alminnelighet, regi-

streres alle ferdigbygde terskler medz data og

beliggenhet.

4.7

Arbeidet med de oppgaver hovedstyret er pålagt

å gi Riksskattestyret over formuesandeler som skal

beskattes i reguleringsdistriktene (jfr. skattelovenes
§ 19/14), har pågått i hele 1967. Ved årets utgang

var en praktisk talt ferdig med ajourføringen av

disse oppgaver etter lovendringen av 19. juni 1964.

I 1967 er også gitt en rekke korrigerte oppgaver

for vassdrag hvor det er tatt i bruk nye reguleringer

og satt i drift nye kraftverker.

llet er dessuten i løpet av året gitt en del ut-

talelser, dels i tilknytning til oppgaver som er gitt,

og dels som svar på mottatte forespørsler. Disse

uttalelser har gjeldt så vel tolkningen av bestem-

melsene som det ffiktiske grunnlag oppgavene byg-

ger på, særlig vassføringsøkninger og fallhøyder.
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Elektrisitetsdirektoratet
Direktør Rolf Moe
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Elektrisitetsavd. Konsesjons- og Organisasjons- Sekretariat

	

Fagsjef tilsynsavd. og stønadsavd. Kontorsjef

	

A. Vinjar Fagsjef Overingeniør G. lbenholt
A. Schönsee G. Vatten
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kontoret kontoret alminnelige
Overingeniør Overingeniør saker

	

J. Tveit D. Vaa

EKTI 5 i ESS 5 I

	

Oversikts- Tilsynskontoret Statsstønad- og

	

kontoret Overingeniør kontrollkontor
Overingeniør A. Johansen Overingeniør
H. Nordberg H. Hindrum

Planvurderings-



kontoret
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K. Amundsen

ET 1 6
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Eltilsynet Eltilsynet , Eltilsynet Eltilsynet Eltilsynet Eltilsynet
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, Overingeniør 1 Overingeniør Overingeniør ' Overingeniør ; 3 Overingeniør Overingeniør

	

- 0. Kristiansen ' H. P. Bergh J. Flood H. J. Johansen , E. Østmo I. Følling
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Fra nytt utendørsanlegg ved Aura, Sunndalsøra.

Oppbyggingen av direktoratet har i 1967 bare

vært gjenstand for mindre justeringer. Særlig for

Organisasjons- og stønadsavdelingen arbeides det

med ytterligere endringer som utviklingen nød-

vendiggjør.

5.2

5.21 Konsesjoner på elektriske
høyspenningsanlegg

Den betydelige utbygging av vasskraft i 1967 har

krevd ytterligere nye høyspennings-, overførings-

og fordelingsanlegg, samtidig som det er foretatt

utvidelser og forsterkninger av bestående anlegg.

I 1967 er gitt 208 konsesjoner, hvorav 31 område-

konsesjoner og utvidelser av områdekonsesjoner.

Hertil kommer 17 tillatelser til mindre utvidelser

og endringer i tidligere gitte konsesjoner.

Tabellen s. 36 viser de viktigste konsesjoner på ny-

anlegg og utvidelser som er gitt i 1967. En konse-

sjonssak har vært forelagt Industridepartementet

til avgjørelse hva angår konsesjonsbetingelsene.

Dessuten er konsesjoner gitt for bl. a. nye trans-

formatorer og utvidet transformatorytelse for trans-

formatorer på 1 MVA og derover, for tilsammen

ca. 3 834 MVA. Dette tall omfatter så vel trans-

formatorer i kraftstasjoner for opptransformering

som transformatorer for nedtransformering i for-

syningsområdene. 


5. ELEKTRISITETS
DIREKTORATET

5.22 Ekspropriasjonstillatelser for
kraftledninger

Det er avgitt 22 uttalelser til Industridepartementet

om søknader om tvungen avståelse av grunn for

kraftledninger m. v. Sakene berører vanligvis mange

ulike interesser og foruten alle de berørte grunn-

eiere blir alt etter sakens art, en rekke institusjoner

gitt anledning til å uttale seg, f. eks. kommunene,

veimyndighetene og andre tekniske etater, fylkes-

landbruksstyrene, skogmyndighetene og fylkesfri-

luftsnemndene. Protester, forslag om trasendringer

og andre uttalelser vurderes, undertiden etter at

det er foretatt befaringer i marken.

Av spesielt viktige ekspropriasjonssaker i ter-

minen kan nevnes 275 kV-Iedningen Vemork—

Flesaker, hvor betydelige næringsinteresser bl. a.

for Rjukan blir berørt.

5.23 Konsesjoner på kraftleie

Det er i 1967 behandlet i alt 13 søknader om

konsesjon på kraftleie, som gjelder tilsammen ca.

170 000 kW. Av de viktigste sakene kan nevnes :

Konsesjonær

Elektrokemisk

A/S (PEA)

Christiania

Portland

Cementfabrik A/S

(Slemmestad)

Elektrokemisk

Aluminium A/S og

Norsk Alcca A/S

Det føres for tiden kontroll med 253 konsesjoner
på kraftleie, hvorav 63 uten vilkår om avgift.

Fordelingen av de årlige avgifter til kommuner

i forbindelse med kraftleiekonsesjoner foretas av

hovedstyret i henhold til kongelig resolusjon av

28. januar 1965. Fordelingen skjer for 10 år om

gangen.

Leverandør

Skiensfjordens

komm.

kraftselskap

Buskerud

kraftverker

Statskraft-

verkene

Kraftkvantum
pr. år inntil

45 000 kW

20 000 kW

75 000 kW/

600 GWh

pr. år
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Porszrunn Elektrometallurgiske ( PEA) som hører med til Elektrokemisk AIS, produserer manganlegering og er storforbruker av kraft.

Konsesjoner på en del nyanlegg og utvidelser.

Konsesjonær

Ledningsanlegg

kVUtstrekning m. v. Sted

Generatorer

Antall
MVA

pr.





gen.

Alta Kraftlag A/L 66Kvænangen m. v./60 km





Asker og Bærum




Uvdal I kr. st. 2 50
Kraftselskap




Uvdal II kr. st. 2 25




132Nore og Uvdal 12,7 km





275Nore og Uvdal 2,6 km





Bergenshalvøens 132Matre m. v. 40 km Evanger kr. st. 1 135
Komm. Kr. selskap






275Evanger 22 km





Hedmark Kraftverk 66Rendalen 29,5 km





132Solør/Glomdal 46,5 km





Hunsfos Fabrikker




Vennesla 1 4,5
A/S Istad Kraftselskap 132Molde m. v. 43,6 km





Kragerødistriktets 66Kragerø 7,6 km





Kraftlag





Nordenfjeldske




Levanger 1 13,2
Treforedling A/S





Nordmøre Interkommu-
nale Kraftlag

66Surnadal m. v. 28 km





Nordkyn Kraftlag A/L




Isfjord kr. st. 1 4
Oppland Fylkes




Kalvedalen kr. st. 1 22
Elektrisitetsverk





K/L Opplandskraft




Rendalen kr. st. 1 110
Oslo Lysverker 275Oslo 9 km kabel





Porsa Kraftlag 66Mot Sørøy 7,5 km sjøkabel





66Mot Sørøy 44,7 km





A/S Saudefaldene




Sauda IV kr. st. 2 33
Sira—Kvina




Tonstad kr. st. 2 190
Skiensfjordens komm. 132Skien/Porsgrunn





Kraftselskap





Staten v/NVE




Trollheim kr. st. 1 155




132Molde m. v. 34 km Gråsjø kr. st. 1 18




300Nord-Trøndelag/Rana 179 km





I/S Sundsfjord




Sundsfjord kr. st. 1 40
Kraftlag




Forså kr. st. 1 14

L/L Sunnhordland




Blåfalli IIIkr.st. 1 55
Kraftlag





Sør-Trøndelag 66Malnes 26,3 km





Elektrisitetsverk






Gresslifoss kr. v. 1 28
A/S Ardal og 132Sunndal 2,5 km





Sunndal Verk
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Damarbeider, Rendalen kraftstasjon.

5.24 Registrering av elektriske
kraftledninger

I 1967 er i medhold av lov av 1. juli 1927 med

endringer av 24. juni 1949 behandlet 6 saker om

foreløpig registrering av høyspenningsledninger og

registrering av høyspenningsledninger som om-

fatter flere embetskretser.

5.25 Avgifter til staten og kommuner i
henhold til konsesjoner på kraftleie
og elektriske anlegg

Avgifter til staten og kommuner i henhold til kraft-

leiekonsesjoner utgjorde i 1966 i alt kr. 2 104 000

fra 181 konsesjoner. Avgiftsbeløpet er jevnt sti-

gende, og ventes i 1967 å utgjøre ca. kr. 2 300 000

fra 190 konsesjoner.

Avgifter til staten i henhold til konsesjoner på

høyspenningsanlegg utgjorde i 1966 kr. 14 887 fra

10 konsesjoner. Avgiftsbeløpet antas å bli omtrent

det samme i 1967.

Avgiftene innkreves etterskuddsvis.

5.28 Konsesjonskraft etc.

I 1967 er behandlet spørsmål om avståelse av

konsesjonskraft bl. a. til Valdreskommunene, Gol

og Hemsedal kommuner fra Åbjøra og Bagn kraft-

verker, til Hol kommune fra Nore kraftverk og

til Notodden kommune i henhold til A/S Platons

konsesjon av 12. august 1966 på kraftleie fra Norsk

Hydro. Spørsmål Om konsesjonskraft og konsesjons-

kraftpris til Nissedal kommune fra Aust-Agder

kraftverk er under behandling.

5.3

5.31 Godkjenninger, meddelelser.
Avvik fra de tekniske forskrifter

Det er i 1967 behandlet en rekke saker om god-

kjenning av jordingsutstyr, spesielle elektriske appa-

rater og materiell, installasjonsmetoder m. v. An-

tallet søknader om avvik fra de tekniske forskrifter

har vært stort og spenner over en rekke av for-

skriftenes paragrafer. Bakgrunnen for nedgangen

er innføringen av de nye forskrifter for elektriske

anlegg og de revisjoner av forskriftene som ble

gjennomført høsten 1965 og våren 1967.

Det er sendt ut 7 meddelelser, som omhandler

følgende:

Periodiske besiktigelser av meldingspliktige elek-

triske anlegg.

Meldinger i henhold til områdekonsesjon.

Lysrøranlegg for spenning over 750 V opptil

6 000 V.

Kontroll av meldingspliktige elektriske anlegg

for heiser.

Langstavisolatorer i barduner.

Elektriske anlegg i vaske- og smørehaller for

biler.

Skader på plastisolert enleder flertrådet ledning

(type PN) i røranlegg.

5.32 Stedlig tilsyn

Det er behandlet 70 saker om stedlig tilsyn, dels

som følge av etablering av nye industribedrifter,

dels som følge av sammenslutning av mindre

elverker til større enheter, samt skifte av ansvars-

havende for stedlig tilsyn.
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5.35  Skipsanlegg og mellomspennings-
anlegg

I  terminen er behandlet 30 saker om godkjenning
av elektriske anlegg ombord i skip, samt en del
saker i forbindelse med kontroll av skipsanlegg.

Det er behandlet 41 saker om tillatelse til å
bruke mellomspenningsanlegg.

5.36  Lange spenn

Avdelingen har gjennomgått tegninger og bereg-
ninger for en rekke lange kraftleClningsspenn.

Av lange spenn over 1 000 m behandlet i 1967
kan nevnes :

Anleggets eier
Spenning

kV
Lengde

Vestlandske Kraftsamband . 300 4 570
Rødøy—Lurøy Kraftverk 
 145 2 800
L/L Sunnhordland Kraftlag 
 60 2 241
Porsa Kraftlag 
 72 1 260
A/S Eidefoss 
 1 1 000

Fjordspenn på Vestlandet.

5.33  Driftsledere, installatører, montører
og reparatører

Det er i 1967 behandlet 30 saker om godkjenning
av driftsledere og 24 saker om godkjenning av
elektroinstallatører gruppe L og H. Når det gjelder
installatører gruppe H (høyspenning), skjer god-
kjenning fra NVE i henhold til kongelig resolusjon
av 5. februar 1965. Når det gjelder installatører
gruppe L, er de behandlede saker av spesiell art.

Videre er det behandlet 26 saker om godkjenning
av elektromontører. Disse saker dreier seg i det
vesentlige om elektromontører som har vært i
virksomhet i lengre tid og som ennå ikke har fått
sine papirer i orden.

Dessuten har avdelingen behandlet en rekke
saker om godkjenning av bedriftselektrikere, elverks-
montører og elektroreparatører, samt om midler-
tidig tillatelse til å stå i installatørs stilling.

I tillegg er behandlet saker om fortolkning av
bestemmelsene i kongelig resolusjon av 5. februar
1965.

5.34  Brannsaker og ulykker

Av brannsaker der elektrisk strøm har vært brann-
årsaken er behandlet 4 tilfeller.

Videre er det behandlet 14 saker om ulykker
som skyldes elektrisk strøm. Av disse gjaldt 5 døds-
ulykker.

I 1966 var det 11 dødsulykker forårsaket ved
elektrisitet, mot 20 tilsvarende ulykker i 1965 og
7 i gjennomsnitt for årene 1960-1964.

For nærmere beskrivelse av ulykker vises til
«Årsberetning vedrørende Elektrisitetstilsynet».

For kontrollberegningen av opptredende strekk-
påkjenninger i lederne i lange spenn er tatt i bruk
et ALGOL-program som kjøres på NVE's EDB-
anlegg.

5.37  Tilsynsavgift

Ved kongelig resolusjon av 13. mai 1966 ble det
fastsatt nytt regulativ for erleggelse av avgift for
godkjennelse av og tilsyn med elektriske sterk-
strømsanlegg.

Arbeidet med omberegning av avgiftene for
anleggene i henhold til det nye regulativet er
praktisk talt fullført i løpet av terminen.

5.38  Forskrifter

Den permanente forskriftskomits lavspennings-
utvalg har i 1967 hatt 3 møter, og komit&ns høy-
spenningsutvalg 1 møte sammen med Konsesjons-
og tilsynsavdelingen, som er komitens sekretariat.
Det ble i 1967 utgitt reviderte bestemmelser for
en rekke paragrafer i lavspenningsforskriftene samt
et par endringer i høyspenningsforskriftene. Endrin-
gene ble kunngjort i Norsk Lovtidend nr. 10, datert
16. mars 1967, og meddelt i den tekniske presse.

5.39  Elektrisk materiellkontroll

5.391  Norges Elektriske Materiellkontroll

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

TW h
70

I 1967 ble det gjennomgått og godkjent prøve-

forskrifter på en rekke områder, som f. eks. elek-

trisk motordrevne apparater, koke- og varme-

apparater og bilkupevarmere.

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

I 1967 har det vært holdt 2 møter i CEE, hen-

holdsvis i Montreux og Cannes. NVE har på

møtene hatt med en deltaker som representant

for den norske regjering for å ivareta nasjonale

interesser, og for å holde seg orientert om virk-

somheten ved CEE.

5.393 Comite Europeen de coordination des normes
electrotechniques (CEIVEL)

Styrekomiten har hatt møter i Miinchen og

NVE har vært representert for å holde seg orientert

om virksomheten.

5.394 Nordisk komite for samordning av elektriske
sikkerhetsspørsmål ( ArSS)

Arbeidet med å samordne sikkerhetsforskriftene på

de områder som omfatter samnordisk prøving av

elektrisk materiell og apparater fortsatte i 1967.

Dessuten tok man opp til behandling en rekke

saker av felles interesse for de nordiske land, som

f. eks. romklassifisering, elektriske installasjoner i

prefabrikerte hus m. v.

Komiteen hadde i 1967 3 møter, henholdsvis

på Noresund, i København og i Stockholm.

5.41 Elforsyningen 1967
Elproduksjonen i Norge var ca. 52 890 GWh

(mill. kWh) i 1967. Dette er ca. 9,3 % mere enn

i 1966. Forbruket har øket med ca. 6,9 % i forhold

til året før og ble i 1967 ca. 46 010 GWh, målt

hos forbrukerne. At produksjonen har steget pro-

sentvis mer enn forbruket, henger sammen med
kraftutvekslingen med Sverige. I 1967 hadde Norge

en netto krafteksport på ca. 1 600 GWh mot

358 GWh i 1966. Den store økningen skyldes

hovedsakelig at det siden sommeren 1967 har vært

meget rikelig med vann i magasinene både på

Vestlandet og Østlandet. For å hindre flomskader

ble det produsert så mye som mulig i kraftverkene,

og svenskene var villige til å ta imot overskudds-

kraft.

For landet sett under ett har 1967 vært et meget

godt vannår, og forholdene skulle ligge godt til

rette for fortsatt høy elektrisitetsproduksjon også i

det kommende år. I første halvdel av 1967 var

det imidlertid en sterk rasjonering i Salten kraftlags

forsyningsområde. Situasjonen har senere her bedret

seg betraktelig, og det regnes ikke med rasjonering

Utviklingen av nettojorbruket i Norge 1946-1972.

vinteren 1967-68. I Nordkyn-området var det også

rasjonering vinteren 1966-67, og her må det fort-

satt regnes med energiknapphet inntil nytt kraft-

verk kommer i drift.

Det foreligger ennå ikke tilstrekkelig oversikt til

å kunne si sikkert hvordan elforbruket i 1967 har

fordelt seg for de enkelte konsumentgrupper, men

etter anslagsvise beregninger blir forbruksforde-

lingen omtrent slik :

Forbrukergruppe

Særlig kraftkrevende industri .

Treforedlingsindustri

Bergverk og industri ellers 


Elektrokjeler(tilfeldig kraft)..



I alt til industrien

Transport 


Husholdn., forretn., off. belysn. o.l.

Totalt nettoforbruk 


	 2 790

 29 940

GWh

20 940

4 070

2 140

45,5

6,1

8,8

4,7

470

15 600

65,1

1,0

33,9

46 010 100,0

Av større nyanlegg og utvidelser som er satt i

drift i 1967 kan nevnes :

Kraftstasjon og fylke

Ny

gen.inst.

MVA

Økn. i

bestemm.

årsprod.

GWh

Nes, Buskerud 
 280 1 240

Uvdal I og II, Buskerud 150 320

Suldal II, Rogaland... . 80 400

Kvandal, Rogaland 50 122

Novle, Hordaland 
 50 82

Tysso II, Hordaland 220 815

Søa, Sør-Trøndelag . . . . 42 146

Kalvedalen, Oppland... 22 84

72 ar
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De av landets vasskraftstasjoner som hver for

seg er større enn 1 MW, hadde pr. 31. desember

1967 en samlet installasjon på ca. 10 706 MW. Av

dette utgjør:

Statens kraftstasjoner  ca. 26,7 %

Kommunale kraftstasjoner  ca. 47,9 %,

Private kraftstasjoner  ca. 25,4 %

Overføringsnettet i Sør-Norge er blitt ytterligere

styrket i år. I januar kom 275 kV linjen Røldal—

Tysso i drift, og i september 380 kV linjen Nore—

Sylling som foreløpig skal nytte driftsspenning på

275 kV.

5.42 Forskjellige elforsyningsspørsmål

Til bruk ved utarbeidelsen av nasjonalbudsjettet

er det gitt oppgaver og prognoser om produksjon

og investeringer i elforsynings-sektoren for de nær-

meste år. Det er videre gitt meldinger, uttalelser

og prognoser til de internasjonale organisasjonene

OECD, ECE og UNIPEDE.

Elektrisitetsavdelingen har også i 1967 svart på

en rekke henvendelser om oversikter og detaljer

vedrørende elforsyningen i Norge. Videre har avde-

lingen som vanlig utgitt meldinger, bl. a. en folder

om elforsyningen, utarbeidet forslag til svar på

grunngitte spørsmål i Stortinget, m. m.

Elektrisitetsavdelingen fant det nødvendig å

ajourføre de prognosene som ble utarbeidet i

1965-66 og som er gjengitt i Stortingsmelding

nr. 19 for 1966-67. Det ble derfor i november

innhentet nye oppgaver fra samkjøringsselskaper,

fylkenes elkonsulenter og større kraftlag over for-

ventet økning i elbehovet i årene fremover. Videre 


ble det innhentet oppgaver fra samtlige bedrifter

innen den særlig kraftkrevende industri i landet.

Prognosene var under utarbeidelse ved årsskiftet

og vil først foreligge våren 1968. Prognosene skal

bl. a. danne grunnlaget for prioritering av nye

kraftutbyggingsprosjekter, nye overførings- og sam-

kjøringslinjer m. v. som må bygges for å dekke

kraftetterspørselen. Dessuten vil prognosene bli tatt

med i en bebudet Stortingsmelding om Norges

totale energiforsyning som Industridepartementet

tar sikte på å legge fram for Stortinget våren 1968.

«Nøkkelmannmøte»

I februar 1967 ble det arrangert et «Nøkkelmann-

møte» i NVE's lokaler i Middelthunsgt. 29, Oslo.

Til møtet var innbudt «nøkkelmenn» innen elfor-

syningen i Norge, dvs. fylkesmenn, fylkenes elkon-

sulenter, representanter for samkjøringsselskaper,

Norske Elektrisitetsverkers Forening og Industri-

departementet. Fra NVE deltok generaldirektør,

administrerende direktør og representanter for

direktoratene.

Møtet var viet de problemer som er behandlet

i Stortingsmelding nr. 19 for 1966-67, «Om elek-

trisitetsforsyningen i Norge». Man ønsket en fri

meningsutveksling om de problemer som er be-

handlet i meldingen for å bli kjent med «nøkkel-

mennenes» syn på disse spørsmål. Man var særlig

interessert i å få en diskusjon om de problemer som

er behandlet i den del av meldingen som er ut-

arbeidet ved NVE.

Referat fra møtet med innledningsforedrag og

diskusjon er utgitt i en egen publikasjon.
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Maskinhall, Tysso

Montering av ferste aggregat Rana kraftverk.

5.43 Generelle spørsmål om
elektrisk energi

Arbeidet med modellundersøkelser av kraftproduk-

sjonssystemet har fortsatt. I januar utga Elektrisi-

tetsavdelingen en rapport om det arbeid som til da

var utført på området planlegging av elforsyningens

produksjonsapparat.

Det viktigste som er kommet til i 1967 er at

det i september ble tilgjengelig en ny, mer detaljert

modell, kalt en summarisk flerverksmodell. Vass-

kraftsystemet kan ved den nye modell representeres

mer realistisk.

Ved årets slutt var det foretatt nye studier med

denne forbedrede modellen, og det undersøkte

området har blitt utvidet til å gjelde hele landet.

Modellen ble først benyttet i forbindelse med

utarbeidelsen av en utbyggingsplan for de tre

nordligste elområder. Videre er det hensikten å

framlegge en rapport til Statens Energiråd. Rap-

porten vil bygge på studier med sikte på å finne

det beste utbyggingsalternativ for landet som helhet,

og ventes å foreligge tidlig i 1968.

Ved årets utgang syntes det som de nye bereg-

ninger ville bekrefte de resultater som tidligere var

funnet på et noe enklere grunnlag. Det blir ventelig

konkludert med at det nå bør anskaffes noe varme-

kraft som tilskott til vasskraften. Tilskottet bør

komme enten som forenklet kondenskraft som byg-

ges i Norge, eller i form av bygging av linjer til

våre naboland, for å utnytte bedre den varmekraft

som allerede er bygget ut der.

Det er ikke behandlet noen saker om rasjonering

av elektrisk energi i 1967.

5.44 Overføringsanlegg, dekningsplaner

Nettutformningen rundt Oslo har det vært arbeidet

med også i 1967. Det arbeides videre med plas-

sering av nye stasjoner og linjer i dette distrikt.

I Rogaland og Agderfylkene tas sikte på 275 kV

linjer Tonstad—Øye, Ana-Sira—Øye og Tonstad—

Tronsholen til ca. 1970. For 275 kV forbindelsen

mellom Østlandet og Trøndelag er det innstilt på

at forbindelsen søkes etablert så snart råd er, og 


at det nyttes en vestlig trasé fra Strinda over Nideng,

Orkdal, Trollheim, Aura og videre til Vågåmo.

I Hedmark regner man med utbygging av Løpet

til 1970-71 og Osfallet til 1971-72. Belastnings-

forholdene tilsier imidlertid at 275 kV linje fra

Fåberg til Hamar-distriktet bør bygges så snart

dette lar seg gjennomføre.

For de tre nordligste elområder — Ofoten—Lyngen,

Lyngen—Porsanger og Øst-Finnmark — er utført en

rekke beregninger både når det gjelder produk-

sjonssystemet og hovednettet. Sammen med elfor-

syningsorganene i områdene er det her utarbeidet

en samlet plan for utbygging av kraftforsynings-

systemet fram til ca. 1976-77.

For Østlandet/Agder og Rogaland/Hordaland

har det vært gjort en del undersøkelser vedrørende

behovsutvikling for elektrisk kraft og utbygging av

kraftforsyningssystemet framover til 1975 og 1980

stadiene.

Spesielle nettberegninger har vært utført ved-

rørende mulig plasseringssted for en atomkraft-

stasjon (varmekraftstasjon) på ca. 500 MW i hoved-

nettet — stadium 1975-1980.

5.5

5.51 Avgift til garantifond

Avgift til det spesielle garantifond for lån i Norges

Kommunalbank utgjør for året 1966 ca. kr.

1 480 000. Dette beløp er av kraftverkene betalt

inn direkte til Norges Kommunalbank i løpet

av 1967.
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5.52  Avgift på forbruk av elektrisk energi

Den midlertidige lov av 29. juni 1951 om avgift

på elektrisk energi gjelder fram til 31. desember

1968. Avgiftene beregnes og kreves inn etter-

skuddsvis hvert halvår, og kraftverkenes innbe-

taling skjer gjennom skattefogdene til Finans-

departementet. Midlene som kommer inn ved

denne avgift er øremerket for:

Tilskott til elforsyningen i strømløse eller dårlig

forsynte strøk.

Finansiering av bygging av sambandslinjer.

Fordelingen av avgiftsmidlene mellom tilskott

til strømløse eller dårlig forsynte områder og til

bygging av sambandslinjer er ikke formelt fastsatt,

men det har vært alminnelig forståelse at avgifts-

midlene skulle fordeles likt på de to formål. Slik

fordeling er også forutsatt i forarbeidene til denne

lov, og i samband med forslag til forlengelse av

loven og økning av avgiften fra 0,1 øre/kWh til

0,2 øre/kWh uttalte Stortingets skog-, vassdrags-

og industrikomité i 1956 at det måtte være en

avgjørende forutsetning for endring av avgiftssats

og formål at de midler som kommer inn ved den

dagjeldende avgiftssats på 0,1 øre/kWh fortsatt

skal nyttes til utbygging av kraftforsyningen i

strømløse eller dårlig forsynte strøk i landet.

For 2. halvår 1966 og 1. halvår 1967 er det

innkrevet avgift på tilsammen ca. 92,6 millioner

kroner. Det er imidlertid i løpet av 1967 innbetalt

ca. 99,9 millioner kroner, og økt innbetaling skyldes

i det alt vesentlige forsinket innbetaling av utliknet

avgift for 1. halvår 1966. Avgiftsinnbetalingen i

året 1968 er anslått å beløpe seg til om lag 100

millioner kroner.

Fra 1956 til 1960 kan det sies at prinsippet om

en 50 :50 fordeling av avgiftsmidlene til tilskott til

elforsyningen og til finansiering av sambandslinjer

ble opprettholdt. I de senere år har imidlertid en

større del av avgiftsmidlene blitt nyttet til finan-

siering av sambandslinjer. Av det innbetalte av-

giftsbeløp i 1967 på 99,9 millioner kroner ble så-

ledes 28,5 millioner kroner nyttet til tilskott og til

rente- og avdragsfrie lån til elforsyningen i strøm-

løse og dårlig forsynte strøk, mens 71,4 millioner

kroner ble nyttet til finansiering av sambandslinjer

(herav 66,4 millioner kroner til Statskraftverkene).

5.53  Tildelt statsstønad

Tildelingene av statsstønad til elforsyningen har i

tiden fra 1951 vært finansiert ved avgiften på

elektrisk energi produsert i vasskraftverk. Stønads-

tildelingene ble imidlertid iverksatt alt i 1938, og

midlene ble i tidsrommet 1938-51 dekket ved

vanlige bevilgninger over statsbudsjettet. Ett av

formålene med denne stønad har vært å skaffe

elektrisk kraft fram til flest mulig av landets befolk-

ning. For å få den best mulige oversikt over antall

personer som ennå i dag ikke har fått ordnet sin

elforsyning, er det i løpet av 1967 gjennomført en

omfattende undersøkelse hvor så vel kraftlag som

kommuner og fylker er blitt engasjert. I samband

med resultatet av denne undersøkelse kan det være

av interesse å ta et tilbakeblikk på forholdene da

statsstønadstildelingene ble iverksatt og utviklingen

fram til årsskiftet 1967-68, dvs. 30 år senere.

I  mai 1936 sendte Hovedstyret for Norges vass-

drags- og elektrisitetsvesen ut et brev til samtlige

fylkesmenn med spørsmål oni hvordan situasjonen

var med hensyn til elforsyningen. Ett år senere var

de innkomne svar bearbeidet og sendt til departe-

mentet med opplysning om situasjonen i hvert

fylke og med forslag om: «At det bestemmes at

staten skal søke å bidra til å fremme elektrisitets-

forsyningen i de distrikter som ennu ikke har sådan,

ved å yte direkte tilskudd til anleggene .»

Det ble gitt en oversikt over hvor mange som

da ikke hadde elektrisk kraft i hvert fylke. For

hele landet ble det regnet med at det var mellom

6 og 700 000 personer uten ordnet elforsyning.

Stortinget bevilget de første 6 millioner i stats-

stønad til elforsyningen på budsjettet for 1938-39,

og det ble regnet med at ca. 75 000 mennesker

fikk tilført elektrisk kraft ved hjelp av disse midlene.

Beløpet svarte til 80 kroner i statsstønad pr. person

i gjennomsnitt.

Siden har Stortinget hvert år bevilget penger

til fremme av elforsyningen, og ved utgangen av

1967 er en kommet opp i en samlet statsstønads-

sum på 562 millioner kroner. Denne er nyttet til

forsyning av ca. 700 000 personer.

Det er således i gjennomsnitt blitt gitt ca. 800

kroner i statsstønad pr. forsynt person, og i middel

er det følgelig over en periode av 29 år forsynt

vel 24 000 personer pr. år ved hjelp av disse midlene.

I tillegg til de nevnte bevilgninger kommer de

stamlinjemidlene som i tiden fra 1959-60 er gitt

som tilskott eller som midlertidige rente- og avdrags-

frie lån. Fram til og med 1967 utgjør disse bevilg-

ninger 91,3 millioner kroner, og disse er kommet

langt flere til gode enn den tidligere helt uforsynte

befolkning.

Etter de opplysninger vi har innhentet i 1967

var det pr. 31. desember 1967 ca. 1 980 personer

som ennå ikke hadde elforsyning og som heller

ikke hadde fått finansiert anlegg for slik forsyning.
Etterfølgende tabell viser stillingen fylkesvis i 1937

og 1967. De nevnte 1 980 personene fordeler seg

på 680 husstander, og det vises til kartskisse der

det er angitt hvor mange av disse som bor i hver

enkelt kommune.

På budsjettet for 1967 bevilget Stortinget 33,5

millioner kroner under kap. 991 til fremme av

elforsyningen.

Det ble i 1967 gitt tilsagn om kr. 2 370 000 i

statsstønad til 121 uforsynte og dårlig forsynte bo-

steder med 432 personer. Stønadsbeløpet tilsvarer

ca. kr. 5 500 i gjennomsnitt for hver person. Hertil
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ble det gitt tilsagn om kr. 10 430 000 til over-

førings- og sambandslinjer, kr. 7 886 000 til om-

bygging og forsterkning av fordelingsnett, kr.

9 700 000 til nedskrivning av lån og bygging

av kraftverk, kr. 1 500 000 til reservemateriell,

kr. 1 489 000 i diverse tilleggsstønader og ca.

kr. 370 000 er gått til lønninger m. v. i admini-

strasjonen. Av midlene ble vel 11,8 millioner

kroner gitt som midlertidig rente- og avdragsfrie

lån, hvorav 5 millioner kroner til stamlinjesek-

sjonen Hopen—Valjord i Nordland fylke. Nytt for

året er posten reservemateriell. Midlene under

denne post er brukt til innkjøp av motordrevne

aggregater som skal brukes hvor krafttilførselen

ellers svikter. Det er da spesielt tenkt på steder

hvor det er særlig utsatte kabelforbindelser.

5.54  Gjennomføring og kontroll

av tiltakene

Utbyggingen av distribusjonsnettet er etter hvert

kommet så langt at det ofte kan oppstå tvil om

den framtidige bosetting for de stedene som ennå
mangler elforsyning. Det er derfor i de siste årene
lagt stor vekt på å klarlegge dette spørsmål, og

det er også i stor utstrekning foretatt befaringer.

Arbeidsdirektoratet og Distriktenes utbyggings-

fond har siden 1965 vært med på slike befaringer

for å vurdere næringsgrunnlag og andre forhold

på steder uten elektrisk kraftforsyning. Etter at det 


nå kun er få og spredte bosteder igjen å forsyne,

har nevnte institusjoner i 1967 trukket seg ut av

dette arbeidet, og NVE har i 1967 vært alene om

de fleste slike befaringer.

Som det går fram av foregående avsnitt er det

imidlertid forsterkning av fordelingsnett og sam-

bandslinjebygging som krever de største tilskott av

elavgiftsmidlene. Forarbeidet og den etterfølgende

kontroll med utbyggingen av disse anleggene legger

nå beslag på det vesentlige av NVE's arbeid i stats-

stønadssektoren. Sammen med disse oppgavene

henger også spørsmålet om rasjonalisering ved å

bidra til oppbygging av mere rasjonelle forsynings-

enheter som på lengre sikt vil være bedre i stand

til å mestre utbyggingsoppgavene økonomisk og

teknisk.  I  tillegg til de innvilgede statsstønads-

midler, som forutsettes å skulle være en hjelp til

selvhjelp, blir det i mange tilfelle opptatt betyde-

lige lån til disse tiltakene.

Arbeidet med gjennomføring av planene har

stort sett gått bra, og en rekke større og mindre

anlegg er avsluttet i 1967.

5.55  Utbetaling av midlene

Utbetalingen av statsstønad og lån av elavgifts-

midler fra 1938-39 til og med 1967 utgjør til-

sammen 641 millioner kroner, hvorav 37,5 millioner

kroner i 1967. Ca. 6,6 millioner kroner er således

overført til etterfølgende termin.

5.56  Søknader til behandling

Ved årsskiftet 1967-68 forelå det søknader om
statsstønad og midlertidig rente- og avdragsfrie lån
på i alt ca. 160,6 millioner kroner. Søknadene for-
delte seg på de forskjellige kategorier av tiltak som

følger (millioner kroner) :

Uforsynte og svært dårlig forsynte . . . . ca. 12,0

Forsterking av fordelingsnett  » 92,0

Tilleggsstønder  » 1,1

Sambandslinjer (inkl. stamlinjer)  » 55,5

Sum  ca. 160,6

For gruppen uforsynte og svært dårlig forsynte

gjelder søknadene 1 400 personer, hvorav de fleste
er helt uten elforsyning. En del har ennå noe kraft
fra små grendeverk som gir dårlig behovsdekning

og som dessuten om kort tid må kondemneres.

Søknadene til forsterkning av linjenettet gjelder

dårlig økonomisk stilte verker som ikke har greidd

å fornye sine anlegg i takt med behovet.

Sambandslinjer er det stort behov for i mange

områder som er isolert eller har en utilstrekkelig

• linjeforbindelse med større samkjøringsområder. To

slike sambandslinjer, i Troms og Finnmark, som

omfattes av søknadene om statsstønadsmidler, er

allerede påbegynt ved hjelp av midler fra Distrik-

tenes utbyggingsfond.
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Prøver med den nye norske gassturbinen KG 2-1 H.

5.57 Tildeling av stamlinjemidlene

I 1956-57 ble elavgiften forhøyet til 0,2 øre pr.
kWh, og det ble bestemt at en del av avgiften
kunne gå til stamlinjeformål. Av avgiftsmidlene
er det gitt bevilgninger til dette formål således
(millioner kroner) :

Til stam- Til Stats-linje- Sumkraftv.selskap

1956/57-1966 
 86,4 334,8 (303,0) 421,2 (389,4)
1967 	 5,0 61,5 (66,4) 66,5 (71,4)

På grunn av terminforskyvninger og sen inn-
betaling samsvarer det faktisk innbetalte avgifts-
beløp ikke med budsjett-tallene. Regnskapstallene
er derfor tilføyet i parentes.

5.58 Statsstønadsanlegg

Eksempel på prosjekt finansiert ved hjelp av statsstønad

NVE har tidligere tatt opp spørsmålet om an-
skaffelse av reservemateriell for elforsyningen. Dette
spørsmål har i den senere tid blitt meget aktuelt,
fordi det i flere tilfelle har oppstått vanskeligheter
med å opprettholde elforsyningen i enkelte distrikter
ved feil på vitale anleggsdeler. De stedlige elverk
har således i alminnelighet ikke hatt disponibelt
reservemateriell for å kunne erstatte eller utbedre
vedkommende anleggsdel(er). Dette forhold har
især gjort seg gjeldende i utkantstrøk hvor kraft-
tilførselen skjer ved ensidig innmatning uten mulig-

heter for reserveforbindelser. Det er for øvrig
spesielt de økonomisk sett svakere områder som
mangler lager av det materiell som først og fremst
bør anskaffes for å sikre at kraftforsyningen opp-
rettholdes uten langvarige utkoplinger.

For å rette på dette forhold er det gitt samtykke
til å nytte 1,5 millioner kroner av elavgiftsmidlene
for 1967 til anskaffelse av reservemateriell. Dette
må anses som det første skritt mot løsningen av
reservespørsmålet og dermed for økning av leve-
ringssikkerheten. Nevnte midler er i det forløpne
år nyttet til bestilling av nødstrømsaggregater, for
sikring av elforsyningen på Værøy og Røst som
gjentatte ganger har fått avbrudd i krafttilførslene
p. gr. a. feil på sjøkabler. For å få noe reserve
allerede til vinteren 1967-68, ble det bestilt et
dieselaggregat på 280 kW og 2 gassturbinaggre-
gater hvert på 200 kW, idet disse syntes hensikts-
messige og kunne leveres på relativt kort tid
(ca. 1/2 år). Det vil dessuten bli anskaffet 1 200 kW

aggregater fra Kongsberg Våpenfabrikk, basert på
en gassturbin (KG 2-1 H) som fabrikken har under
utvikling. Det første av disse aggregater ventes
driftsklart høsten 1968 og vil bli installert på Røst.
Hvis dette viser seg å fungere tilfredsstillende, er
det forutsatt at aggregat nr. 2 skal leveres ett år
senere. Så vel de 3 mindre aggregater som aggregat
nr. 2 fra Kongsberg Våpenfabrikk vil bli mobile
enheter, slik at de lett kan flyttes fra sted til sted,
og det er meningen at de skal kunne stå som reserve
for sjøkabler m. v. i et område som omfatter Lofoten,
Vesterålen, Salten og de sørligste deler av Troms.
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5.6

5.61 Rasjonalisering av elforsyningen

Antallet av elverksenheter er ved årsskiftet 1967-68

kommet ned i 577. I dette tall er tatt med alle

rene fordelingsverk og likeledes kraftproduserende

verk med en maskininstallasjon på minst 100 kW

basert på salg av elektrisk energi. Dessuten er med-

regnet verk som utgjør en integrerende del av

bedrifter i andre næringer med forsyning av disse

som hovedformål, og som har en maskinkapasitet

på minst 500 kW. Ved årsskiftet 1966-67 var det

regnet å være om lag 600 elverksenheter, og antallet

var ved årsskiftet 1965-66 på 614. Enhetenes antall

har m. a. o. i perioden 1. januar 1966 til 1. januar

1968 gått ned med 37.

Nedgangen i antall elverksenheter er gledelig,

idet det derved etter hvert blir dannet større og

mere bærekraftige enheter som har bedre grunnlag

for å imøtekomme de krav som utviklingen med-

fører. Det vil imidlertid ikke være riktig å si at

man bør være tilfreds med det antall fusjoner som

er kommet i stand i de senere år. Skal elsektoren

kunne løse de oppgaver den står overfor, må

omorganisering innen sektoren etter NVE's mening

søkes forsert. Utredningsarbeidene med sikte på

rasjonalisering av den organisatoriske og funk-

sjonelle oppbygging innen elforsyningen er derfor

søkt intensivert.

NVE utarbeidet i 1966 en fullstendig orientering

om forsynings- og organisasjonsforholdene i Lofoten.

Orienteringens innstilling til løsning av de for-

skjellige problemer ble vedtatt i hovedstyret den

23. mars 1966 og ble fremmet i Statsråd den

16. desember samme året. I henhold til denne

innstilling er det i 1967 foretatt sammenslutning

av de 3 største kraftlag i Lofotenområdet — Lofoten

kraftlag, Vågan kraftverk og Lofoten kraftsamband.

Det nye selskapet, Lofotkraft, opptok i praksis sitt

virke fra 1. april 1967. I samband med denne

fusjon ble det nye selskap tildelt statsstønad på

3 millioner kroner til nedskrivning av lån og

midlertidig rente- og avdragsfritt lån av stats-

stønadsmidler til styrking av likviditeten. Til-

delingene ble funnet nødvendige for å gi det nye

selskap mulighet til å starte på et økonomisk sunnt

grunnlag. Det er fortsatt 3 mindre elverksenheter

innen dette område, men det regnes med at også

disse vil ha gått inn i Lofotkraft innen utgangen

av 1968.

NVE har i samarbeid med Finnmark Fylkes

Elektrisitetsforsyning utarbeidet en utredning om

tekniske, økonomiske og organisasjonsmessige for-

hold innen elsektoren i Finnmark fylke. Det er i

samband med denne utredning framsatt rekom-

mendasjoner når det gjelder endringer av den

organisasjonsmessige oppbygging. Arbeidet vil bli 


søkt fulgt opp ved møter og konferanser innen

fylket i løpet av 1968.

Arbeidet med tilsvarende utredninger for Møre

og Romsdal og Nord-Trøndelag fylker er tatt opp

i samarbeid med vedkommende fylkesorganisa-

sjoner. På grunnlag av tidligere henvendelser fra

NVE er det lagt fram flere utredninger, utarbeidet

lokalt, som belyser de organisasjonsmessige forhold

innen elsektoren i flere fylker, og som konkluderer

med forslag til endringer av den organisasjons-

messige oppbygging. Det er således på dette felt

lagt fram innstillinger for fylkene Troms, Sør-

Trøndelag og Vestfold. Liknende arbeid er tatt

opp i Akershus og Buskerud fylker. I Sogn og

Fjordane fylke er det arbeidet videre med organisa-

sjons- og driftsproblemer etter de retningslinjer som

ble trukket opp i den utredning som NVE sammen

med fylkets elkontor la fram i 1965. Det er for øvrig

framlagt innstillinger om organisasjonsmessige end-

ringer som omfatter deler av andre fylker.

5.62 Andre saker

Det er i løpet av 1967 behandlet en rekke saker

av forvaltningsmessig eller informativ karakter.

Det er gitt uttalelser i forbindelse med gjeldende

og nye vedtekter, og NVE har i samarbeid med

Kommunaldepartementet arbeidet med ny ved-

tektsnorm for kraftlag som har fått statsstønad.

Videre er det utarbeidet forslag og gitt uttalelser

om administrasjonsplaner og instrukser for ansatte

innen elforsyningen. Det er avgitt uttalelser om

kraftleiekontrakter, konsesjoner og erverv av fall-

rettigheter samt i forbindelse med Kraftforsyningens

Sivilforsvar. Saker vedrørende tvister mellom for-

skjellige elverk og mellom verk og abonnenter er

også behandlet. Disse saker har omfattet spørsmål

vedrørende strømpriser, leveringskvalitet, admini-

strative forhold, grunnspørsmål m. v.

5.71 Lån og andre finansieringsspørsmål

Behovet for lån til finansiering av nye tiltak innen

elektrisitetssektoren har også i 1967 vært betydelig

større enn de rammebeløp som ble fastsatt for

utlånsvirksomheten innen denne sektor. Situasjonen

på lånemarkedet — både det utenlandske og det

innenlandske — har likeledes gjort det vanskelig å

finansiere de mange nye tiltak. Finansierings-

vanskene synes også å ha hatt en stagnerende

innvirkning på veksten innen denne sektor.

Lån i utlandet

Summen av årlige lån som er tatt opp i utlandet

til finansiering av nødvendige investeringer innen

elsektoren har i årene etter 1964 vist en nedad-

gående tendens, med en markert minsteverdi for
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Fra arbeidene med maskinhall ved Evanger kraftanlegg.

1966 på ca. 99,1 millioner kroner. I løpet av 1967

har det imidlertid vært mulig å reise betydelig

flere og til dels større lån enn i 1966, og det samlede

beløp i forbindelse med lån i utlandet utgjør for

året 1967 ca. 410,1 millioner kroner. Til sammen-

likning kan nevnes at gjennomsnittstallet for norske

langsiktige obligasjonslån i utlandet i ti-årsperioden

1958-67 har utgjort om lag 430 millioner kroner

pr. år.

De vilkår som er stilt i forbindelse med lånene

for 1967, er stort sett de samme som i 1966. De

er betydelig skjerpet sammenliknet med vilkårene

i 1964 og 1965, og det er neppe grunn til å vente

noen vesentlige lettelser i løpet av den nærmeste

framtid. Sett i forhold til lånevilkårene for til-

svarende innenlandske lån er lånevilkårene i ut-

landet betydelig strengere. Dette har bevirket at

det fra samtlige kraftselskaper blir uttrykt ønske

om å få finansiert de nye tiltak ved lån innenlands.

Finansieringsbehovet er imidlertid normalt betyde-

lig større enn de rammebeløp som år om annet

fastsettes for den innenlandske opplåning. Ut fra

de senere års erfaringer og de foreliggende prog-

noser og dekningsplaner, synes det derfor sann-

synlig at behovet for lån i utlandet ved uendret

utbyggingstakt ikke vil avta.
Ved opptak av lån i utlandet er det ikke bare

prosjektenes rentabilitet som teller. Tilbud om lån

vil ofte i sterk grad være avhengig av de låne-

søkende selskapers størrelse, og de utenlandske

låneinstitusjoners kjennskap til disse selskaper. Dette

har bevirket at enkelte større selskaper og kom-

muner i en årrekke har vært henvist til det uten-




landske lånemarked. Nevnte forhold har nok i

den forløpne tid vært fordelaktig, idet det til en

viss grad har hatt en prisutjamnende innvirkning;

men det bør likevel utvises varsomhet med å følge

slik ordning over lengre tidsrom, da den kan

virke vel tyngende for det enkelte selskaps eller

den enkelte kommunes økonomi.

I 1967 har følgende kraftselskaper og kom-

muner tatt opp lån i utlandet: Sira—Kvina Kraft-

selskap, Kraftlaget Opplandskraft, Oslo kommune

og Trondheim kommune. Det samlede lånebeløp

kom som nevnt opp i ca. 410,1 millioner kroner.

Løpetiden for de langsiktige lån har vært fastsatt

fra 10 til 20 år, og rentesatsen for disse lån varierer

fra 6,5 til 7 " p.a.

Innenlandske obligasjonslån

Forholdene på det innenlandske partialobligasjons-

marked har også i 1967 vært meget vanskelige,

især for elsektorens vedkommende. Det ble i løpet

av året godkjent utleggelse av lån på tilsammen

165,8 millioner kroner. Samlet emisjonsbeløp kom

dog kun opp i 145,8 millioner kroner, idet lån 2

til Røldal—Suldal Kraft A/S på 30 millioner kroner

måtte overføres for emisjon i 1968.

Av ovennevnte emisjonsbeløp lyktes det bare å

få tegnet ca. 2,5 millioner kroner på det åpne

marked. Dårlig tilslutning på det åpne marked i

tidligere år forårsaket at en stor del av lånene ble

ordnet under hånden, idet det ikke ble funnet

formålstjenlig å legge dem ut for tegning. Brutto

løpetid for dette års obligasjonslån varierer fra 10

til 18 år, og rentesatsen er overveiende 5,5 "o p.a.
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1964 1965 1966 1967

Lan Errusioner

uflandet

De største låntakere har i 1967 vært : Bergens-

halvøens Komm. Kraftselskap, Tafjord kraftselskap,

Røldal—Suldal Kraft A/S, Asker og Bærum kraft-

selskap, Elektrokemisk A/S, Sør-Trøndelag fylke,

Eigersund kommune og Sogn og Fjordane fylke.

Lån i Norges Kommunalbank

De stramme forhold på obligasjonsmarkedet har

ført til sterk pågang når det gjelder lån i Norges

Kommunalbank. I betydelig grad teller også flere

store kraftverksprosjekter som opprinnelig i sin

helhet eller i det vesentlige var forutsatt finansiert

ved partialobligasjonslån, men hvor svikt i låne-

tegningen har ført til endringer i finansierings-

planene. For å kunne realisere høyt prioriterte

anlegg, har toppfinansieringen i flere tilfelle måttet

ordnes ved lån i Kommunalbanken.

Bankens utlånsramme for tiltak innen elsektoren

var i 1967 på 45 millioner kroner. Til sammen-

likning kan nevnes at lånebehovet for dette år,

ifølge mottatte søknader og oppgaver, var på ca.

94 millioner kroner. Kommunalbanken har i sam-

råd med NVE fordelt de disponible lånemidler

med ca. 21,1 millioner kroner til kraftutbygging

og ca. 23,9 millioner kroner til ledningsnett. Det

er da tilgodesett 12 søknader som gjelder utbygging

av kraftproduksjonsanlegg og 30 søknader ved-

rørende utvidelser og utbedringer av ledningsnett.

Rentefoten for alle lån i denne bank har vært

5 "„ p.a. Løpetiden for lånene til kraftproduk-

sjonsanleggene har normalt variert fra 15 til 23 år,

mens lånene til ledningsnett med få unntak har

vært fastsatt med løpetid på 15 år.

Blant de større låntakere kan nevnes : Varanger

kraftlag, Tafjord kraftselskap, Midt-Telemark kraft-

lag, Sør-Trøndelag fylke, Selbu kommune, Sogn og

Fjordane fylke, A/S Kvænangen kraftverk, Lille-

hammer kommune, Istad kraftselskap, Hedmark

fylke, Akershus elektrisitetsverk, Buskerud fylke,

Nesodden kommune, Salten kraftsamband og A/S

Bardufoss kraftlag.

5.72  Elverkenes budsjett, regnskap og

årsrneldinger

Det er i løpet av året gitt en rekke uttalelser så vel

til departementer som fylker, kommuner og kraft-

selskaper i spørsmål med tilknytning til elverkenes

regnskaper og økonomi. Likeledes er det foretatt

vurderinger og analyser av regnskapsmateriale bl. a.

i forbindelse med behandling av tariffsaker og

søknader om lån og statsstønad. Herunder er det

ved flere anledninger påpekt nødvendigheten av

en snarlig styrking av verkenes økonomi bl. a. ved

endringer av de gjeldende retningslinjer for pris-

settingen. Det er også i sammenheng med rasjo-

naliserings- og utredningsarbeider foretatt en rekke

økonomiske og regnskapsmessige analyser.

Som et ledd i en planlagt normtallundersøkelse

i Norge er ca. 300 årsberetninger og regnskaper

gjennomgått og regnskapsdataene registrert for

elektronisk databehandling. Det hadde vært ønske-

lig å få med alle elverk i landet, men på grunn av

de uensartede måter regnskapene føres på, var ikke

dette mulig. Det brukbare regnskapsmateriale repre-

senterte dog den overveiende del av massen. Under

arbeidet med regnskapene har en til fulle kunnet

konstatere svakhetene ved at bokføringen ved

verkene ikke er konform innen rammen av gjel-

dende kontoplan og forskrifter.

Fra «budsjett- og regnskapskomit&n av 1965»

som ble oppnevnt av Kommunaldepartementet

for å utarbeide nye forskrifter for budsjettopp-

stilling og regnskapsføring i kommunene, har NVE,

Elektrisitetsdirektoratet, fått anmodning om — i

samarbeid med Norske Elektrisitetsverkers For-

ening — å utarbeide forslag til spesifisert kontoplan

for elverkene. Den spesifiserte plan skal ligge innen-

for den kontoramme som er foreslått av komit&n.

Ved dette er det blitt mulig å medvirke til at det

blir gjennomført en regnskapsordning som bl. a.

tar sikte på å tilfredsstille elverkenes behov for
kostnadskontroll, resultatberegning og bedriftsøko-

nomiske analyser.

5.73  Strorntariffsaker

I løpet av 1967 ble behandlet i alt 47 saker om

godkjenning av strømtariffer og/eller strømleve-



ringsvilkår. Foretatte tariffendringer har i enkelte

Mfflg
Norges

kommunal-

bank
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distrikter bevirket relativt stor prosentual stigning
av strømprisnivået, og har i stor utstrekning sam-
menheng med finansieringsvansker og økt krav til
selvfinansiering. Sistnevnte forhold vil trolig også
bevirke nødvendig hevning av prisnivået i mange
distrikter også i den kommende tid.

I samband med behandlingen av strømtariff-
sakene er det fra NVE's side lagt vekt på å søke
å få redusert tallet på tariff-typer og abonnements-
gebyrsatser. Det er herunder bl. a. tatt sikte på i
størst mulig utstrekning å komme bort fra effekt-
tariffer - vippe- og overforbrukstariffer - og over
til den blandede tariff som i sin oppbygging er mer
i samsvar med kostnadsforholdene innen elsektoren.
Sistnevnte tariff-form er også nå nyttet som hoved-
tariff ved et flertall av landets elverker. Flere av
de verk som i dag ennå ikke har tatt denne tariff-
form i bruk, har også i den senere tid begynt å
legge forholdene til rette for snarlig overgang.

På grunn av de store variasjoner som gjør seg
gjeldende vedrørende tariffsatsene for de enkelte
forbruksarter innen forsyningsområdene til de for-
skjellige elverk, variasjoner som er langt større
enn hva selv de mest forskjelligartede forsynings-
forhold skulle tilsi, er det fra NVE's side tatt initiativ
til å få utarbeidet klarere retningslinjer så vel når
det gjelder fastsettelse av de forskjellige tarifftyper
som de enkelte tariffkomponenter. Utarbeidelse og
innføring av hensiktsmessig norm for tariff-opp-
bygging vil etter vår mening også på landsbasis
kunne medvirke til utjamning av prisnivået for 


den elektriske energi innen de forskjellige forbruks-
områder (husholdning, industri m. m.).

For å gi et tilnærmet, partielt bilde av pris-
forholdene innen elsektoren i de forskjellige deler
av landet, er det i etterfølgende tabell satt opp
gjennomsnittlig resulterende strømpris for blandet
husholdningstariff pr. 1. april 1966 og pr. 1. april
1967 for 270 av landets elverk. Prisene er utregnet
på basis av gjennomsnittsabonnement på 3 kW
og brukstid på 5 000 timer. Elavgift og abonne-
mentsgebyr er inkludert i prisene. De 270 elverk
som er tatt med i oversikten har detaljforsyningen
for ca. 90 % av landets befolkning. Tabellens tall-
størrelser er uveiede, idet det ved prisberegningene
ikke har vært mulig å ta hensyn til antall abon-
nement på vedkommende tariff-form. Eventuell
justering som kunne oppstå ved å ta hensyn til
dette forhold, ville imidlertid være av liten betyd-
ning for de framkomne resultater og uten vesentlig
innvirkning på forholdet mellom prisnivået i de
forskjellige landsdeler.

Rent foreløpige oversikter synes å indikere at
det fra 1. april 1967 til årsskiftet 1967-68 har vært
en prisstigning på minst 5 % når det gjelder leve-
ransene til husholdninger. Den gjennomsnittlige
resulterende strømpris innen forsyningsområdene
til de 270 elverk som er medtatt i denne oversikt,
er da nå trolig oppe i ca. 5,7 øre pr. kWh. Ved
5 000 brukstimer tilsvarer dette tariffen 120 + 3,1,
inklusive elavgift til staten, men eksklusive abon-
nementsgebyr.

Den blandede husholdningstariff (H 3)

Landsdel (fylker)
Type

forsyning
Antall

verk

Gj. sn. res. strømpris

pr.1/4-66pr. 1/4-67
øre/kWhøre/kWh

Økning
øre 0/0

Nord-Norge (Finnmark, Troms Byelverk 
 5 4,90 4,90 0,00 0,0
og Nordland) Landelverk 
 31 5,45 5,63 0,18 3,3




Alle verk 
 36 5,37 5,52 0,15 2,8

Møre og Romsdal, Trøndelag Byelverk 
 7 5,15 5,60 0,45 8,7
(Nord- og Sør-Trøndelag, Landelverk 


Møre og Romsdal)
38 5,60 5,77 0,17 3,0




Alle verk 
 45 5,53 5,75 0,22 4,0

Vest-Norge (Sogn og Fjordane, Byelverk 
 6 4,34 4,58 0,24 5,5
Hordaland, Bergen, Landelverk 
 51 4,87 4,97 0,10 2,1
Rogaland







Alle verk 
 57 4,82 4,93 0,11 2,3

Agder (Aust- og Vest-Agder) Byelverk 
 4 4,19 4,78 0,59 14,1




Landelverk 
 2 5,45 5,78 0,33 6,1




Alle verk 
 6 4,61 5,11 0,50 10,8

Østlandet (Østfold, Vestfold, Oslo 
 1 3,70 4,20 0,50 13,5
Akershus, Oslo, Telemark, Byelverk forøvrig 
 17 4,92 5,07 0,15 3,1
Buskerud, Oppland, Hedmark) Landelverk 
 108 5,47 5,66 0,19 3,5




Alle verk 
 126 5,38 5,57 0,19 3,5

Hele landet Byelverk 
 40 4,77 5,01 0,24 5,0




Landelverk 
 230 5,36 5,52 0,16 3,0




Alle verk 
 270 5,27 5,45 0,18 3,4
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Generatormontasje, Rana.

6.11  Personale, sysselsetting og

timefortjeneste

Ved sentraladministrasjonen var det ved Stats-
kraftverkene pr. 31. desember 1967 ansatt 235 (229)

faste og midlertidige tjenestemenn, samt 21 arbei-

dere.  I  4. kvartal 1967 var det ved anlegg tilsam-

men 2 156 (2 583) funksjonærer og arbeidere, og

ved driften var tallet 562 (563). Tallene i parentes

gjelder 1966.

Den gjennomsnittlige timefortjeneste for arbeidere

ved anlegg var i 1967 kr. 16,21 (kr. 14,63), dvs, en

stigning på 10,8 "/„. Akkordtimer utgjorde 89,2

(86,7 %) av den totale arbeidstid.

6.12  Budsjettene

Budsjettet for 1968 ble vedtatt med brutto drifts-

inntekter på rundt 342 millioner kroner, drifts-

utgifter 118 millioner kroner, avskrivninger 94

millioner kroner og renter 130 millioner kroner,

dvs, at det er forutsatt regnskapsmessig balanse.

Avskrivning er egentlig tilbakebetaling «lån» gitt

som bevilgning over statsbudsjettet.

Under investeringspostene ble bevilget 371 mil-

lioner kroner. Av nye overføringsanlegg som er

vedtatt, kan nevnes Rjukan—Flesaker, Tonstad—

Kvinesdal—Lista og Kvandal—Kilbotn—Sortland. Det

er for øvrig bevilget midler til forberedende arbeider

ved Eikesdal/Grytten og Bjerka kraftanlegg.

STATSKRAFT-
VERKENE

6.13  Skatter

I  1967 var de samlede skatter av Statskraftverkenes

anlegg ca. 21 millioner kroner, hvilket svarer til

0,18 ore pr. produsert kWh.

I budsjettet for 1968 regnes det med 21,9 millio-

ner kroner i skatteutgifter.

Skattetakstene avgitt i 1966 og 1967 ligger for

våre nyere kraftverker på ca. 20 øre pr. kWh.

6.14  Rasjonalisering

Av utførte rasjonaliseringsoppdrag ved verkene vil

vi spesielt nevne at verkenes merkantile admini-

strasjon, dvs, den delen av administrasjonen som

omfatter innkjøp, avlønning, korrespondanse, arkiv-

tjeneste, lagerbokføring osv., i løpet av året har

vært gjenstand for til dels inngående studier. Pro-

blemstillingen var å finne ut hvorledes vi i frem-

tiden skulle legge opp dette arbeidet for verkene.

Et hovedspørsmål var å få klarhet i hvor meget

som bør utføres av disse funksjoner sentralt ved

hovedkontoret i Oslo og desentralt ved drifts-

kontorene i de forskjellige driftsområdene. Resul-
tatet av analysen er blitt at vi kommer til å utføre

alle funksjoner, bortsett fra bokholderiet, desen-

tralt. Til dette vil det enkelte driftskontor trenge

2 merkantilt arbeidende funksjonærer. Ordningen

vil bli gjennomført ved Vestlandsverkene i løpet

av våren 1968 og derpå til de øvrige verkene så

fort tilstrekkelig erfaring er vunnet ved Vestlands-

verkene.

Størstedelen av vår rasjonaliseringsinnsats har

imidlertid også i 1967 vært viet anleggsvirksom-

heten. Av oppgaver ut over arbeidet med metode-

og arbeidsstudier samt videreutviklingen av våre

EDB-anvendelser, vil vi spesielt nevne 2 ting.

I  den senere tid er det først og fremst i U.S.A.

og i Mellom-Europa tatt i bruk maskiner som

kan bore ut hele tunneltverrsnitt i fjell på opptil

10-12 m2. En metode som denne vil by på store

tekniske og økonomiske fordeler for oss dersom

den viser seg anvendbar i våre «hårde» bergarter.

Vi har derfor foretatt studiereiser til U.S.A. og

Mellom-Europa i løpet av året og også ellers

orientert oss om metoden så godt det lar seg gjøre.

Konklusjonen er at vi i dag ikke kan anvende

metoden hos oss, men at det neppe kan være

lenge før det er aktuelt.
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Etter en orienterende studie av arbeidene ved
bygging av fjernledninger er vi nå i gang med et
studieopplegg som omfatter dels rene arbeidsstudier
og dels studier som tar sikte på å få fram sammen-
hengen mellom de enkelte arbeidsoperasjonene for
derved å bedre planleggingsgrunnlaget.

6.15  Innkjøp og transport

Ingen nyanlegg og nedtrapping på de igangværende
anlegg gir som ventet utslag i Innkjøpskontorets
«omsetning»:

Innkjøp ( eksklusive permanentutstyr ) :

Kraftanleggene  kr. 7 000 000
Fjernledningsanleggene  » 1 500 000
Kraftverkene  » 1 000 000
Diverse  » 500 000

Tilsammen  kr. 10 000 000
mot kr. 19 000 000 i 1966.

Salg:

Maskiner og skrap  ca. kr. 2 000 000
mot kr. 1 600 000 i 1966.

Innkjøpskontoret er blitt sterkt belastet med tall-
oppgaver og statistikk i forbindelse med de nye
tilstander når det gjelder EFTA-avtalene, idet flere
offentlige utvalg og komit&r er i sving med til
dels de samme problemer.

Transportseksjonen har hatt et travelt år med
full beskjeftigelse og dermed et godt driftsresultat
for M/S «Vestkraft». Ny båt er bestilt for levering
i 1969.

6.2

Usedvanlig gode vannforhold hos samtlige del-
takende kraftverker innen samkjøringsområdene
bevirket at store deler av den ikke betalings-
pliktige statskraft (årskraft) ikke ble tatt ut. På
Østlandet alene ble det således en svikt i leve-
ransene fra Statskraftverkene på slike kontrakter
i tiden 16. oktober 1966 — 31. desember 1967 på
i alt 670 GW11 hvilket tilsvarte ca. 40 "',) av de
kontraherte årskraftkvanta. Inntektssvikten kan
skjønnsmessig settes til ca. 7 millioner kroner, selv
om det forutsettes at en del av kraften i stedet
ble levert til andre formål.

Statskraftverkenes innkjøp av kraft på faste kon-
trakter (inkl. Grytågakraft fra Helgeland kraftlag)
økte vesentlig i 1967. Innkjøpene ble tilsammen
564,4 GWh til et samlet beløp på ca. 11,7 millioner
kroner. Herav ble Nes-kraft og Uvdal-kraft fra
henholdsvis Oslo Lysverker og Bærum Elektrisitets-
verk, alene betalt med 6,4 millioner kroner.

Hele det tilfeldige salget til Sverige i 1967, i alt
892,7 GWh, ble overlatt til samkjøringsorganene.
Inntekten av salget, ca. 9,6 millioner kroner, ble

Gråsjø dam, TrollIzeim.

av disse fordelt på samtlige kraftselskaper, deriblant
Statskraftverkene, i forhold til deres overskudd.

Av tabellene (side 00) sees videre at Statskraft-
verkene mottok i alt 1 911,5 GWh fra samkjørings-
organene som lagring i våre magasiner. Bare ca.
200 GWh av dette kvantumet var i behold ved
årets slutt, mens resten gikk tapt ved overvann.
Når en sammenlikner vår totalproduksjon med
fjorårets, bør en legge ovennevnte lagringskvantum
til den fysisk produserte energi (12 548,0 GWh).
En får da en anmeldt produksjon på i alt 14 459,5
GWh. Det tilsvarende tall for 1966 var 12 872,3
GWh. Differansen mellom disse tall gir uttrykk for
de økte produksjonsmuligheter som skyldes årets
gode vassforhold og økt utbygging.

Ovennevnte anmeldte produksjon til samkjørings-
organene ga en rekordartet leveranse fra Statskraft-
verkene til disse, i alt 2 169,3 GWh (hvorav 54,3 GWh
tilbakelevert lagringskraft). De oppnådde andels-
priser for dette salget ble imidlertid svært lave. I
Østlandsområdet, der det ble anmeldt 1 846,3 GWh
av dette kvantumet, ble det i gjennomsnitt utbetalt
0,19 øre/kWh eller tilsvarende 3,4 millioner kroner.
I de øvrige områdene ble kraftprisen høyere.

Statskraftverkenes industrileveranser ble 7 160,2
GWh, tilsvarende ca. 895 MW ved 8 000 bruks-
timer. Herav økte aluminiumsverkene sine kjøp
med 135 GWh, jernverkene, inklusive Salten Verk,
med 204 GWh og Norsk Hydro med 43 GWh.
Industrikraftsalget fra Glomfjord gikk derimot ned
med ytterligere 139 GWh. Ifjor var nedgangen
fra Glomfjord 106 GWh etter det vassrike året 1965.

I den utstrekning det har vært teknisk mulig
har Statskraftverkene opprettholdt spillkraftleve-
ransene til egne kjelkraftavtakere helt fra 16. april
1967. I alt ble det levert 348 GWh til et samlet
beløp på ca. 3,1 millioner kroner eller 0,9 øre/kWh
i gjennomsnitt. Denne kraftprisen tilsvarer middel-
prisen for fyringsolje for disse bedrifter.
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Dam, Songa.

6.22  Statskraftverkenes
produksjon 1967 i MWh

Referert generator

6.23  Statskraftverkenes
kraftomsetning 1967 i GWh

Sammendrag

19671966

Innset 	 260 103,0364 886,0

Straumsmo 	 436 729,0374 279,2

Glomfjord (25 perioder) .  711 287,0853 748,0

Reinsfossen 	 17 753,016 019,6

Nedre Røssåga 	 1 649 453,61 730 886,2

Øvre Røssåga 	 779 680,0827 348,0

Langvatn 	 308 586,0287 014,0

Linnvasselv (NVE's del)59 191,156 017,0

Tunnsjødal, Tunnsjø, Røyr-

vikfoss (NVE's del)  634 288,5619 562,3

Svorka (NVE's del) 	 45 243,542 131,0

Aura 	 1 443 811,01 418 314,0

Osbu 	 73 419,070 929,0

Røldal-Suldal (NVE's del)667 192,4318 434,8

Nore I og II 	 1 086 425,71 248 717,0

Mår 	 867 235,91 107 799,1
Solbergfoss (NVE's del)')274 389,4231 885,1

Hakavik (16 2/3 perioder)32 170,418 513,7

Tokke 	 1 955 391,01 761 428,7

Vinje . 	 864 247,0801 540,0

Songa .  354 971,0339 682,0

Haukeli 	 26 477,829 594,6

Sum2) 	 12 548 045,312 518 729,3

Herav Østlandsverkene
(14-21) 	 5 461 308,25 539 160,2
Herav øvrige verker
(1-13) 	 7 086 737,16 979 569,1

Inntil 19. januar 0,333 og etter 19. januar 0,356 av Sol-
bergfoss' totalproduksjon. Hertil 23 529,9 MWh korreksjon for
tidligere år.

2 )Hertil kommer i 1967 1 857 232,7 MWh som ble stillet
til disposisjon for samkjøringsorganene, men ikke kjørt i NVE's
kraftstasjoner (lagring eller forbitappet vann. I 1966 var til-
svarende tall 353 587,1 MWh).

19671966

Total produksjon,målt generator-
klemme  12 548,012
Fra samkjøringsorganene(kjøp og
lagring) 	 1 911,5
Fra Sverige, NVE's delkjøp og
lagring) 	 396,0
Div. kjøp på faste kontrakter 	 564,4

. Div. lagr. m. v. fra andre verker 	 83,6

Sum 	 15 503,513

Denne energi er solgt og anvendt på følgende måte:
I.Industrikraftkontrakter (inkl. Tinfos)7 160,26

Alm. forsyning inkl. NSB 	 4 587,04
Til Sverige, NVE's del 	 552,5
Til samkjøringsorganene (salg og til-
bakelev. lagring) 	 2 169,3
Kjelkraft (NVE's direkte leveranser)348,0
Til egen anleggsdrift 	 79,7
Tap og eget forbruk (driftskraft) .  606,8

Sum 	 15 503,513

6.24 Utveksling med Sverige

Til Sverige :
Kontraktskraft 	 996,83,801 005,9
Tilfeldig salg 	 892,71,0754,1
Tilbakelevert lagringskrprt.27,837,4
Transittkraft 	 464,7374,5
Pendlingskraft 	 81,977,2

Sum til Sverige 	 2 463,91 549,1

Fra Sverige :

	

227,40,96633,7Tilfeldig kjøp 

Mottatt lagringskraft 	 90,1-106,1

Transittkraft 	 464,7374,5

Pendlingskraft80,476,8

Sum fra Sverige . .  862,61 191,1

518,8

549,3

462,3
261,8

54,7

846,9

912,5
938,5
603,6

633,8
7,9

88,7
661,9

846,9

3,76
1,21

2,36
-
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Snøras har tatt en mast på Maurangerhalvøya. Linjen ble senere lagt
over til den andre dalsiden.

lle ekstraordinære snøforhold siste vinter forårsaket

store masteskader på overføringslinjer både som

følge av snøtyngde og av ras. Skadene ble til dels

midlertidig reparert for å få driften gjenopprettet,

mens den fullstendige reparasjon utsto til sommeren.

For øvrig har de vanlige revisjonsarbeider samt

ombygningene stort sett gått etter planene.

Behovet for overføringskapasitet har ikke vært

til vesentlig hinder for revisjonsarbeidene, bortsett

fra at arbeidet på Osbu-linjen ble avbrutt idet en

kraftlevering til Trøndelag var ønskelig for å sikre

vinterforsyningen i området.

Det er under utarbeidelse en plan for fjernstyring
av grupper av kraftverk og understasjoner fra

regionale driftssentraler, og arbeidet med moderni-

sering av de eldre verker har fortsatt.

Tokke-verkenes driftssentral er tatt i bruk. Derfra

styres foreløpig Tokke, Vinje og Songa, mens Lio,

Børte og Haukeli kommer til siden.

Nore-verkenes driftssentral er under montasje og

delvis tatt i bruk. Herfra skal styres Nore I og II

samt kraftverkene Uvdal I og II.

Ved årets utløp var det nye opplegg for fore-

byggende vedlikehold innført ved alle kraftverk,

og vi har nå tatt fatt på understasjonene.
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6.4

I Sogn og Fjordane kom i drift Målset kraftverk

(20 MW) 1. februar. Videre kom i drift kraft-

verkene Novle (40 MW) 15. september 1967,

Suldal 2 (70 MW) 12. november 1967 og Kvandal

(40 MW) 21. desember 1967, alle Røldal—Suldal

Kraft A/S der NVE er medeier med 50 0/0.

Når det gjelder overføringsanlegg, nevner vi at
vi i løpet av året fikk i drift linjene Nore—Sylling,

Refsdal—Vik—Sogndal og linjen Røldal—Tysse.

6.5

6.52 Kraftanleggene

Ingen nye anlegg er startet opp og anleggsdriften

i det forløpne år har gått ut på å fortsette tidligere

igangsatte anlegg. Vi har holdt fram med vårt

systematiske arbeid med å effektivisere anleggs-

driften fra planleggingstadiet og fram til fullførte

anlegg. Vi anser dette arbeid som viktig bl. a. for

å kunne stå bedre rustet til å ta fatt på de nye

arbeider vi regner med skal komme.

For øvrig fortsatte nettverksplanleggingen i for-

bindelse med terminplanlegging på stadig flere

felter innen anleggssektoren.

Siste års resultater med hydrauliske rigger i

mindre tverrsnitt er så gode at de nå vil bli stan-

dardutstyr både i store og små tunneltverrsnitt.

De kraftanlegg vi har hatt i gang i 1967 er

Børte og Lio i Tokkeområdet hvor anleggsdriften

for øvrig nå er sterkt avtagende, idet begge sta-

sjoner ventes å bli satt i drift i løpet av 1968. Videre

Vik-anleggene hvor anleggsdriften i det vesentlige

har vært konsentrert om Refsdal 2, slik at prøve-

kjøringen av 1. aggregat kunne ta til ved utgangen

av året. Det har også hele året vært arbeidet for

fullt ved Trollheim, og endelig har det pågått

jevn drift av de store overføringstunneler ved Rana

hvor vi regner med å være ferdige med 1. bygge-

trinn i løpet av 1968.

Overføringen av Borgåi og Økta til Tunhovd-

anlegget ble fullført i slutten av året og Smådøla

ventes å kunne tas i bruk til våren. Ved Straumsmo

foregår bare avsluttende etterarbeider og opp-

rydding.

Roldal—Suldal Kraft AIS
(Norsk Hydro 50 % — NVE 50 %)

Med idriftsettelsen av de foran nevnte tre maskiner

er alle de fem planlagte kraftstasjoner i Røldal—

Suldal i drift, og det oppsatte byggeprogram er

oppfylt.

Steintaket ved Aresjen, Sira-Kvina anleggene.
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Steinplastring,
Børte dam, Tokke.



Ded svært sterke nedbøren i 1967 sammen med

liten tilgang på arbeidskraft vanskeliggjorde og

sinket oppryddings- og sluttarbeidene, slik at noe

av dette utstår til 1968.

Selskapets styre har anbefalt at aksjonærene tar

opp forhandlinger om tillegg til den samarbeids-

avtale som ligger til grunn for selskapets etablering

og virksomhet. Hensikten med dette er å skaffe
grunnlag for en del tilleggsutbygninger i Røldal—

Suldalvassdraget. Disse prosjekter, som kan utføres

uavhengig av hverandre, er beregnet å koste ca.

35 millioner kroner, og vil gi en økning i kraft-

produksjonen på 237 millioner kWh årlig. Det må

i tilfelle erverves ytterligere rettigheter og tilleggs-

konsesjoner.

Sira—Kvina Kraftselskap
( Lyse kraftverk 32,9 %, Vest-Agder Elektrisitetsverk
12,2 %, Skiensflordens kommunale kraftselskap 11,3 %
og NVE 43,6%)

På grunn av de usedvanlig store nedbørsmengder,

og de vanskelige værforhold i sin alminnelighet,

har arbeidene i reguleringsområdet vært betydelig

hemmet. Det gjenstår således mindre arbeider på

hoveddammen ved Roskreppfjorden og noe mere

ved Nesjen, mens damarbeidene ved Homstølsvatn

er så godt som fullført. Overføringstunnelen ved

Austdøla er ferdigsprengt og tunnelen fra Øietjern

under sprengning.

I kraftstasjonen ved Tonstad var ved årets utgang

den vesentligste del av turbinmontasjen for aggregat

nr. 1 ferdig, og generatormontasjen kommet i gang.

For aggregal nr. 2 var spiraltrommen montert og

klar for innstøping.

Vikfalli
( Sognekraft 15 — NVE 85 " (,)

Arbeidene gikk tross store snømengder, stort sett

etter programmet. Refidal 2. maskin (aggregat 1

i vårt byggeprogram) ble prøvekjørt i desember

måned.

6.53 Overføringsanlegg

Av linjearbeider vi har hatt gående i tillegg til de

linjer som ble tatt i drift i 1967, nevner vi forbin-

delsen Songa—Vemork, Flesaker—Tveiten og Lyse—

Tonstad. Videre Grytten—Istad og Tunnsjødal—

Mosjøen—N. Røssåga.

Særlig nær tettbebyggelse og ved kryssing av

fjorder synes det nå å bli viktigere å sikre seg visse

nøkkelpunkter for framtidige kraftlinjer. Av samme

grunn arbeides med totalplaner for våre viktigste

transformatorstasjoner. Planen skal vise full ut-

bygging av stasjonene med maksimale antall aktuelle
linjer og tar sikte på å hindre at våre stasjoner skal

bli innebygget.

6.6

6.61 Kraftanlegg

Distriktsuttalelsene om planen av 1962 for Folge-

fonn-anleggene har gitt grunn til å regne med større

erstatninger og tiltak enn først antatt. Dette ble

det tatt hensyn til da planen allikevel måtte revi-

deres på grunn av resultatene av ytterligere bre-

og avløpsmålinger som ble igangsatt for å få veri-

fisert fordelingen av avløpene og feltene på breene.

Dette har ført til en vesentlig endring i det opp-

rinnelige prosjekt.

Når det gjelder planen for Grytten/Eikesdal-

anlegget, håper vi at den skal kunne forelegges

Stortinget og bli ferdigbehandlet våren 1968.

Hovedproblemet er hvorvidt kraftverket skal ligge

i Grytten i Romsdal eller i Eikesdalen.

Planer for utbygging av Skjomen er utarbeidet

med alternativ ren norsk utbygging og alternativ

utbygging i samarbeid med Sverige. Fellesprosjektet

tok sikte på å nytte innsjøen Sitasjaure, som i det

alt vesentlige ligger i Sverige, til magasin for et

felles norsk-svensk kraftverk i Skjomen samt over-

føre hele tilløpet til Sitasjaure over til Skjomen.

En ren norsk utbygging tar sikte på å la regulert

vatn gjennomstrømme nevnte innsjø.

Fellesutbyggingen var økonomisk gunstig, for

oss meget gunstig, men svenskene fant av for-

skjellige grunner at planen om fellesutbygging ikke

kunne fremmes, og søknad om ren norsk utbygging

blir derfor sendt i begynnelsen av 1968.
For Jotunheimen—Jostedalen har vi delvis savnet

brukbart kartmateriale for våre vurderinger, men

dette har bedret seg i 1967. Årdal og Sunndal

Verk har i forståelse med oss engasjert konsulent-

firma for å få oversikt over utbygningsmulighetene

i Jostedalen/Mørkriddalen. Vi har i 1967 arbeidet

med i detalj å få oversikt over magasinmulighetene

og egnete moreneforekomster. En er også gått
videre med vassmålinger og breundersøkelser.

I 1967 er det innen Statskraftverkene etablert

en varmekraftgruppe, og etaten har gått med i en

samarbeidsavtale med Norsk Hydro og Instituttet

for Atomenergi (IFA). Dette er forberedelser som

skal skaffe oss sakkyndighet når det gjelder disku-

sjonene omkring og byggingen av varmekraftverk.

6.62 Overføringsanlegg

Av planer som er under forberedelse nevnes en

380 kV linje med kryss over Oslofjorden, en 275 kV

linje fra Åna—Sira til Kvinesdal samt planer for

tilknytting av Kristiansand og Arendal til 275 kV

nettet. Når det gjelder en eventuell ny forbindelse

mellom Trøndelag og Østlandet, er det foreslått

at den bør gå fra Trondheim via Trollheim og

Aura til Østlandets samkjøringsnett. I Nordland

blir det arbeidet med planer for linjenettet ut fra

Skjomen, og på Vestlandet med planlegging av

linjene ut fra de eventuelle Eidfjord-anleggene.
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NVE's kraftverker NVE's understasjoner

Installert generatorytelse i MVA
pr. 31. desember 1967

Østlandet-Agder :




Installert transformatmytelse i MVA
pr. 31. desember 1967

Østlandet-Agder :

Hakavik 
 10,8 Smestad 
 168,0
Mørkfoss-Solbergfoss




Flesaker 
 204,5
(NVE's andel 
 45,3 Slagen 
 56,0

Nore 1 	 217,6 Follum 
 65,0
Nore 2 
 60,0 Minne 
 90,0
Mår 
 200,0 Kongsengen 
 50,0
Haukeli 
 5,0 Gjøvik 
 90,0
Tokke 
 480,0 Dokka 
 20,0
Vinje 
 375,0 Hamang 
 288,0
Songa 
 	 140,0




Røykås 
 160,0




Akland 
 30,0
Rogaland-Hordaland:




Rød 
 348,0

Suldal 1 (NVE's andel) 
 95,0 Vågåmo 
 232,0

Suldal 2 (NVE's andel) 
 40,0 Furnes 
 50,0
Røldal 1 (NVE's andel) 
 95,0 Hasle 
 600,0

Novle (NVE's andel) 
 25,0 Vardal 
 125,0

Kvandal (NVE's andel) 	 25,0 Tveiten 
 100,0

Sogn-Sunnmere :




Rogaland-Hordaland :




Målset (NVE's andel) 
 20,0 Lyse 
 119,0




Blåfalli 
 107,0




Sauda 
 70,0

Nordmere-Trendelag:




Nordmere-Trendelag:




Aura 
 337,5 Istad 
 110,0
Osbu 
 28,0 Ranes 
 15,0
Svorka (NVE's andel) 
 12,5 Orkdal 
 30,0
Linnvasselv (NVE's andel) 
 15,7 Eidum 
 27,0
Tunnsjø (NVE's andel) 
 16,0 Strinda 
 312,0
Tunnsjødal (NVE's andel) 
 90,0 Verdal 
 107,0
Røyrvikfoss (NVE's andel) 
 9,0 Grytten 
 16,0

Helgeland :




Helgeland :




Reinfossen 
 4,0 Mosjøen 
 55,0
Nedre Røssåga 
 305,0 Svabo 
 20,0
Øvre Røssåga 
 187,5




Langvatn 
 112,0 Ofoten-Lyngen:





Narvik 
 55,0
Salten :




Bardufoss 
 50,0
Glomfjord 
 145,5 Kanstadbotn 
 60,0




Hungeren 
 30,0
Ofoten-Lyngen:





Innset 
 105,0 Lyngen-Porsanger :




Straumsmo 
 170,0 Alta 
 30,0

Sum 
 3 371,4 Sum 
 3 996,5



á



NVE - Bevilgningsregnskapet

Kap.

530

Post

Særlige sysselsettingstiltak :

Regnskap 1966')
Kr.

Samlet bevilgn. 1967')
Kr.2)

Regnskap 1967')
Kr.




30.Statlige bygg og anlegg 
 607 600,00





920 068,00

929 Deltakelse i internasjonale organisasjoner :








28.Reiseutgifter 
 26 980,92




14000,00




4 743,12




70.Tilskott 





0,00




5 000,00




0,00




Sum kap. 929 
 26 980,92




19 000,00




4 743,12

985 Hovedstyret :








1.Lønninger 
 4 933 432,94 6 144 000,00 5 751 941,07




10.Kjøp av utstyr 
 239 993,08




319 900,00




294 828,67




15.Vedlikehold 
 67 626,87




39 300,00




37 149,84




29.Andre driftsutgifter 
 1 853 260,02 2 071 500,00 2 000 700,09




30.Kontorbygget 
 131 982,68




0,00




0,00




70.Tilskott til Norsk elektroteknisk komite 
 90 000,00




90 000,00




90 000,00




Sum kap. 985 
 7 316 295,59 8 664 700,00 8 174 619,67

987 Tilsyn med elektriske anlegg :








I.Lønninger 
 1 496 536,01 1 862 000,00 1 778 855,17




10.Kjøp av utstyr 
 14 645,47




34 000,00




11 874,00




15.Vedlikehold 
 13 050,00




6 300,00




6 100,00




29.Andre driftsutgifter 
 572 538,77




626 700,00




607 752,11




Sum kap. 987 
 2 096 770,25 2 529 000,00 2 404 581,28

991 Tilskott til elektrisitetsforsyningen :








70.Ordinære tilskott 
 23 792 248,90 38 726 022,72 32 312 212,02




80.Varanger kraftlag samb. 1 
 1 427 953,49




0,00




0,00




90.Lån til stamlinjelag 
 7 380 128,11 . 8 489 871,89 8 196 120,32




91.Lån til Kvænangen kraftverk 
 9 786 361,60




213 638,40




213 638,40




Sum kap. 991 	 42 386 692,10 47 429 533,01 40 721 970,74

995 Forbyggings-, senkings- og flomskadearbeider :








30.Anleggsarbeider 
 9 269 356,23 16 419 074,27 12 551 496,38

2454 Statskraftverkene :








1.Driftsresultat :








Driftsinntekt 
 ± 279 103 334,51 ± 286 062 000,00 ± 297 993 882,02




Driftsutgift 
 77 746 594,48 93 338 000,00 99 822 199,17




Avskrivning 
 78 627 551,19 88 164 000,00 84 781 891,61




Renter 
 111 831 820,51 116 560 000,00 115 620 682,49




30.-91. Kapitalutgifter 
 361 754 266,79 357 000 000,00 352 221 595,04



Fra Storsteinfiell i Skjomen der det under breundersøkelsene i 1967 ble utført trianguleringer for å bestemme isens bevegelse.

2603 Renter av kapital i statslcraftverkene 
 117 615 000,00 ± 130 120 000,00 -± 130 120 000,00

2605 Renter av kontantbeholdning m. v.:









3.Alminnelige fordringer 
 ±




373 022,50





± 297 785,45

2754 Statskraftverkene, salg av eiendommer 
 ± 498 521,35 ± 420 000,00 1 041 399,00
2790 Avskrivning på kapital i Statskraftverkene 
 ± 78 739 529,19 ± 88 164 000,00 ± 85 084 915,61
3652 Pensjonstrygden for statens arbeidere 
 ± 1 807 819,84





± 996 661,44

3985 Vassdrags- og elektrisitetsvesenet:









Avgift for tilsyn med vassdragsanlegg 
 ±




118 707,00 ± 135 000,00 ± 123 738,54




Refusjon av konsesjonsavgiftsfondet vedk.ho-









vedstyrets driftsutgifter 
 ±




78 960,00 ± 80 000,00 ± 80 000,00




Leieinntekter, Middelthunsgt. 29 





571 761,05 ± 558 000,00 ± 571 876,56




Sum kap. 3985 
 ±




769 428,05




773 000,00 ± 775 615,10

3995 Forbyggings-, senkings- og flomskadearbeider, distrikts-
bidrag :









Fra private 
 ±




214 768,28 ± 475 000,00 ± 309 424,06




Fra kommuner 
 ± 1 465 617,76 ±1 655 000,00 2 061 756,58




Sum kap. 3995 
 ± 1 680 386,04 ±2 130 000,00 ±2 371 180,64

4909 Tilfeldige inntekter :









9.Tvangsmulkt fra Førde kommunale E-verk .





500,00






81305 Konsesjonsavgiftsfondet :









Utgifter 
 4 681 986,03





5 300 891,33




Inntekter 
 ± 5 737 148,46





5 925 828,97

81391 Nea-fondet 
 ± 1 585 119,87





6 630 373,45
81392 Nore kraftverksfond 





1 400,00





1 400,00

84540 Administrasjon av Svalbard :









Tilsyn med elektriske anlegg 





3 455,75




3 900,00




4 229,70




Innbetalt til skattefogdene :








2575 Avgift på elektrisk energi 
 -:- 88 104 619,00 ± 95 000 000,00 ±99 913 938,84

3987 Tilsyn med elektriske anlegg 
 ± 2 240 169,00 ±2 529 000,00 ±2 468 009,25

Utgifter uten fortegn. Inntekter med ± fortegn. 2) Inkl. overførte bevilgninger.



Statskraftverkenes driftsinntekter og driftsutgifter




Inntekter:

Regnskap 1966
Kr.

Bevilgning 1967
Kr.

Regnskap 1967
Kr.

1. Kraftsalg 
 226 884 055,75 237 056 000,00 242 619 191,01
2. Overføringsavgifter egen kraft 
 35 317 447,50 33 844 000,00 36 326 245,74
3. Overføringsavgifter andres kraft 
 12 722 814,62 10 759 000,00 13 595 630,38
4. Leieinntekter m v 	 2 779 460,13 2 973 000,00 4 646 568,15
5. Refusj. fra andre verker for regul. 
 1 399 556,51 1 430 000,00




806 246,74




Driftsinntekter 
 279 103 334,51 286 062 000,00 297 993 882,02




Utgifter:








1. Andel administrasjon 
 8 644 296,44 9 262 000,00 10 355 691,13
2. Driftspersonale 
 12 507 952,21 14 090 000,00 13 660 720,65
3. Vedlikehold 
 12 317 997,10 13 928 000,00 16 189 629,82
4. Erstatninger-avgifter 
 7 324 412,30 7 715 000,00 7 584 783,08
5. Skatter 
 20 591 047,69 19 360 000,00 21 020 086,55
6. Bevegelse-lagerbeholdning 
 ± 158 000,00




25 000,00




68 000,00
7. Kjøp av kraft 
 15 831 363,07 27 527 000,00 30 240 312,83
8. Andel reguleringer 
 687 525,67 I 431 000,00




702 975,11




Driftsutgifter 
 77 746 594,48 93 338 000,00 99 822 199,17

9. Avskrivninger 
 78 627 551,19 88 164 000,00 84 781 891,61

10. Renter 
 111 831 820,51 116 560 000,00 115 620 682,49




Sum utgifter 
 268 205 966,18 298 062 000,00 300 224 773,27




Driftsoverskudd 
 10 897 368,33







Driftsunderskudd 





12 000 000,00 2 230 891,25

62
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Resultatoversikt over Statskraftverkenes drift

Alle tall i hele tusen kroner

Kraftverk/
Overføringsanlegg

Dfiftsinntekter

Bevilg-Regn-
ningskap

Driftsutgifter

Bevilg-Regn-
ningskap

Avskrivninger

Bevilg-Regn-
ningskap

Renter

Bevilg-Regn-
ningskap

Driftsresultat

Bevilg-Regn-
ningskap




Statens vassfall 
 830




788




593




98




10




10 1 152 1 152




925




472

Noreverkene 
 26 100 24 696 5 746 5 777 4 520 4 114 3 263 3 263




12 571




11 542

Mår kraftverk 
 12 491 13 018 4 232 3 624 2 104 2 104 2 839 2 839




3 316




4 451

Mørkfoss—Solherefoss 4 176 3 918 1 834 1 189




781




781




530




530




1 031




1 418

Tokkeverkene 
 62 032 58 153 10 973 11 803 15 779 15 779 28 316 28 316




6 964




2 255

Østlandsoverføringene 
 27 346 29 738 8 423 10 000 14 511 14 511 16 567 16 506




12 155




11 279

Hakavik kraftverk 
 1 185 1 172




923




749




0




0




4




4




258




419

Roldal—Suldal 	 11 592 10 161 18 004 19 148




50




50 1 370 1 370




7 832




10 407

Vestlandsoverføringene 
 2 860 3 852 1 873 2 200 2 455 2 455 5 119 5 119




6 587 ± 5 922

Vikverkene 
 660




0




227




0




421




0




845




0




833




0

Auraverkene 
 31 414 35 046 7 835 7 996 11 302 11 302 13 160 13 127




883




2 621
Auraoverføringene 
 7 978 9 338 2 924 3 196 4 165 4 165 7 407 7 407




6 518 ± 5 430

Namsenverkene 
 16 913 18 627 6 495 6 496 2 613 2 613 4 894 4 894




2 911




4 624

Ranaverkene 
 49 094 53 617 13 405 15 682 15 751 15 751 19 191 19 191




747




2 993

Ranaoverforingene 
 3 749 3 512




763




914




968




968 1 671 1 671




347 ±




41

Glomfjord kraftverk 
 9 078 7 873 3 539 4 906 4 497 1 924 1 042 1 042




0




0

Innsetverkene 
 14 446 18 116 3 378 3 145 6 310 6 310 6 081 6 081




1 323




2 580

Innsetoverføringene 
 2 818 3 843 1 081 1 141 1 683 1 683 3 016 3 016




2 962




1 997

M/S «Vestkraft» og tungtran-
sportmidler 	 1 300 2 526 1 090 1 758




244




262




93




93 ±




127




414

Sum 
 286 062 297 994 93 338 99 822 88 164 84 782 116 560 115 621




12 000




2 231
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Statskraftverkenes investeringsutgifter

Kap.Post

2454.5 tatskrajtverkene :

Regnskap 1966
Kr.

Samlet bevilg. 1967
Kr.

Regnskap 1967
Kr.

30.Innkjøp av vassfall 
 469 840,70 4 000 000,00 4 470 716,98
31.Planlegging og forberedende tiltak 
 2 548 339,06 6 000 000,00 2 494 694,44
31.-1. Forberedende tiltak for Mauranger 




0,00 4 000 000,00




420 257,26

32. Numedalslågens regulering:







Veganlegg-skjønn 
 30 319,38




0,00




21 718,34
Tunhovdanlegget 
 8 342 416,23 5 800 000,00 8 367 516,33

33. østlandsoverferingene :







Gjøvik-Furnes-overf. 
 161 913,48




117 056,45

Flesaker-Hamang-Smestad-overf. 

Røykås IV 


2 228 392,32
0,00 5 600 00000

3 927
741

553,88
960,84

Kongsengen og Vardal 
 3 469 921,52




75 623,19

Utvidelser i Vågåmo og Røykås . 
 862 037,17




0,00




0,00

33.-2. Nore-Sylling-Hamang-overf . 
 19 385 314,75 16 800 000,00 15 243 283,04

33.-3. Songa-Vemork-linjen 





0,00 3 000 000,00




151 349,28
Flesaker-Tveiten-linjen 





0,00 6 000 000,00 2 525 887,44
Mår-Flesaker-linjen 





0,00




0,00




206 760,68

34.Stamlinje Troms-Finnmark 
 3 268 442,76




600 000,00 1 160 953,32

35.Tokke kraftverker 
 34 107 274,04 42 500 000,00 32 829 119,55

36.Tokke overføringslinjer 
 21 777 790,93 21 100 000,00 12 675 097,98

37. Vikananleggene :








37.Kraftanleggene 
 33 311 699,82 48 400 000,00 40 803 692,00
Refsdal-Vik-Fardal-linjen 
 4 029 115,15 1 500 000,00 4 340 195,95

38.Aura og Osbu kraftverker 
 1 218 556,34




0,00 1 112 386,58

38.-2. Blåfalli-Husnes-overføringene 
 377 219,18 1 100 000,00




375 495,99

38.-3. Røldal-Tysse-overføringen 
 8 431 841,59




900 000,00 3 739 073,41

39.Svorka kraftverk 
 767 906,63




0,00 2 828 396,04

40.Overføringsanlegg i Trøndelag og Møre.. 15 576 861,67 8 300 000,00 9 150 564,17

41. Kraftverkene i øvre Namsen :








Tunnsjø og Tunnsjødal kraftverk 
 274 000,00




0,00 1 016 093,15
Røyrvikfoss kraftverk 
 2 060 000,00




0,00




117 475,00

42.Stamlinje Trøndelag-Østlandet 
 433 901,69




0,00




0,00
42.-2. Blåfalli-Dale-overføringen 
 12 568 658,59 6 700 000,00 13 988 927,00

43.Linnvasselv kraftverk 
 1 131 000,00




0,00




332 473,00

43.-2. Trollheim og Gråsjø kraftverker 
 43 484 392,49 37 400 000,00 46 591 147,65

44. Ressåga krafiverker :








Øvre Røssåga og Vefsn-overf 
 1 036 684,08




0,00




0,00
Overførilisanleggene 
 98 380,36 5 000 000,00




0,00

45.Langvatn kraftverk 
 5 485 788,08




0,00 1 898 657,18

46. Rana kraftverk :








Rana kraftverk 1. byggetrinn 

Rana kraftverk 2. byggetrinn 


79 855 067,10
58
20

800
000

000,00
000,00

71
17

418
978

950,73
528,36

Overføringsanleggene 
 15 289 761,63 23 700 000,00 28 414 044,82

47.Straumsmo og Innset kraftverk 
 14 969 683,95 4 000 000,00 2 295 885,10
Overføringsanleggene 
 4 699 319,68 2 900 000,00 1 465 832,96

48.Fornyelser 
 9 820 420,28 6 000 000,00 6 589 168,30

49. Ymse 
 2 557 644,90 6 200 000,00 5 474 738,89

90.Røldal-Suldal 
 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

91.Sira-Kvina 
 495 000,00




700 000,00 3 311 540,50




361 754 266,79 357 000 000,00 352 221 595,04

64 Maurangerhalveya. Mast tatt av sneras.
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NVE's REPRESENTASJON I UTVALG,
STYRER, RAD, KOMITEER M. V.

Mørkfoss—Solbergfossanlegget.
Driftsdireksjonen.
Adm. dir. H. W. Bjerkebo.
Kraftverksdir. S. Aaleflær.

Kraftverkene i Øvre Namsen.
Styret.
Kraftverksdir. S. Aalefjær.

Linnvasselv kraftlag.
Styret.
Varamann for eksp. sjef Mellum :
Driftssjef T. Voldhaug.

Arbeidsutvalget:

Driftssjef T. Voldhaug.

Fellesskapet Staten—Svorka kraftsel-
skap.
Styret.
Adm. dir. H. W. Bjerkebo.
Driftssjef T. Voldhaug.

Vikfalli.
Styret.
Dir. T. Moe.
Kraftverksdir. S. Aalefjær.

Røldal-Suldal Kraft A/S.
Styret.
Kraftverksdir. S. Aaleljær.
Dir. T. Moe.

Sira-Kvina kraftselskap.
Styret.
Generaldir. H. Roald.

Representantskapet.
Generaldir. H. Roald.
Adm. dir. H. W. Bjerkebo.
Kraftverksdir. S. Aalefjær.
Dir. T. Moe.
Dir. R. Moe.
Bygningssjef W. Greve.
Fagsjef Ø. Flack.

A/L Settfisk.
Overing. J. Sørensen.

Haldenvassdragets Kanalselskap.
Varamann for fylkesmann J. Modalsli:
Dir. H. Sperstad.

Glommens og Laagens Brukseier-
forening.
Sjefing. D. Smith.

Øst-Telemarks Brukseierforening.
Styret.
Sjefing. D. Smith.

Samkjøringen.

Styret.
Sjefing. D. Smith.

Samkjøringen Nord-Norge.
Styret.
Sjefing. D. Smith.

Nordenqeldske kraftsamband.
Styret.

Sjefing. D. Smith.

A/S Vest-Norges Sam-
kjøringsselskap.
Styret.
Sjefing. D. Smith.

Vestlandske Kraftsamband.
Styret.
Sjefing. D. Smith.

Nore Kraftverks fond.
Styret.
Kontorsjef T. Mengshoel.
Overing. H. Bjaaland.

Styret for garantifondene for lån i
Norges Kommunalbank.
For å tiltre styret som medlem ved behandlingen
av saker om lån til elektrisitetsforsyningen:
Dir. R. Moe.
For å tiltre styret som medlem ved behandlingen
av saker om lån til vannforsyningen:
Fagsjef Å. Hjelm-Hansen.

Europeisk naturvernår 1970.
Hovedkomiteen:
Adm. dir. H. W. Bjerkebo.

Film- og bildeutvalget:
Landskapsarkitekt K. 0. Hillestad.

Trykksakutvalget:
Informasjonskonsulent T. Skjervagen.

Den meteorologiske verdensorgani-
sasjons kommisjon for hydrologisk
meteorologi.

Fagsjef J. Otnes.

Den norske komite for verdenskraft-
konferanser (World Power
Conference).
Generaldirektør H. Roald.
Ekstraord. medlem:
Fagsjef A. Vinjar.

Economic Commission for Europe
(ECE).
Adm. dir. H. W. Bjerkebo.

Union Internationale des Pro-
ducteurs et Distributeurs d'£nergie
tlectrique (UNIPEDE).

StudiekomiM for vannkraftverker :
Overing. P. Storebø.
KomW for tariffer :
Dir. R. Moe.
UnderkomW for el-kvalitet:
Dir. R. Moe.

International Commission on Rules
for the Approval of Electrical
Equipment (CEE).
Dir. R. Moe.

Conference Internationale des
Grands Reseaux Électriques
(CIGRE£), Den norske komite for

Adm. dir. H. W. Bjerkebo.

Studiekomiteer :
Nr. 6, Luftledninger:
Fagsjef A. Vinjar.
Nr. 7, Master og fundamenter:
Overing. R. R. Johnsen.
Nr. 9, Ekstra høye spenninger:
Fagsjef 0. Fossen.
Nr. 12, Transformatorer:
Overing. K. Olsen.
Nr. 13, System Planning and Operation:
Overing. T. Haugli Nielsen.
Overing. K. Amundsen.
Nr. 14, Teletransmisjon:
Overing. A. Gohn.
Nr. 16, Understasjoner:
Overing. 0. Hauge.

Nordisk komite for elektriske sikker-
hetsspørsmål.
Fagsjef A. Schønsee.

Svensk-norsk kraftbalansestudie.
Fagsjef A. Vinjar.
Overing. J. Sørensen.
Overing. 0. Frøystein.

Nordisk driftsteknisk samarbeid.
Utvalg for Nordisk driftsforstyrrelses-
statistikk :
Overing. J. Svoen.

Fossekallen.
Bladstyret.

Inf. kons. T. Skjervagen.

Norsk institutt for vannforskning.
Fagsjef Å. Hjelm-Hansen.

Norges geografiske kommisjon.
Dir. H. P. Sperstad.

Råd for økonomiske kartarbeider.
(Kartrådet).
Fagsjef E. H. Wessel.
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Rådet for teknisk terminologi (RTT).
Rådet:
Dir. H. Sperstad.
Hovedutvalgets kontaktutvalg:
Fagsjef A. Vinjar.
Utvalget for vannforsyning og avløp:
Fagsjef Å. Hjelm-Hansen.
Utvalget for dambygging:
Overing. B. Sundt.
Hovedutvalget for elektrosterkstrøm:
Fagsjef A. Vinjar.
Overing. K. Olsen.
Utvalget for fjellsprengningsteknikk:
Overing. P. T. Smith.
Utvalget for transformatorer:
Overing. K. Schøyen.

Klimaendringer ved vassdrags-
reguleringer. Landbruks-
meteorologiske problemer.
Fagsjef J. Otnes.

Sno- og snøskredforskning.
Arbeidsutvalg.
Fagsjef J. Otnes.

Det offentlige isutvalg.
Fagsjef J. Otnes.

Utvalget til undersøkelser av sik-
ringsmuligheter mot skadeflom i
Glomma- og Lågenvassdraget.
Fagsjef B. Andersen.
Overing. A. Gudal.
Overing. T. Vinje.

Elektrisitetsforsyningens
forskningsinstitutt (EFI).
Rådet:
Dir. R. Moe.
Styret.
Adm. dir. H. W. Bjerkebo.

Komiteer :
Vibrasjonskomiteen:
Fagsjef A. Vinjar.
Overing. H. Hedemark.
Komite til å utrede problemer i forbindelse
med økonomisk drift av vannkraftverk:
Overing. J. Sørensen.
Overing. J. Tveit.
Komite vedr. totalovervåking i kraftnett:
Overing. 0. Hauge.
Overing. J. Svoen.
Islastkomiteen:
Overing. R. R. Johnsen.
Fagsjef A. Vinjar.
Permanent utvalg for regulering i kraftnett:
Driftssjef T. Voldhaug.
Datamaskingruppen:
Overing. T. Eriksen.
Avd. ing. S. Fismen.

Statens energiråd.
Adm. dir. H. W. Bjerkebo.

Statens atomenergiråd.
Adm. dir. H. W. Bjerkebo.

Norsk atomforum.
Adm. dir. H. W. Bjerkebo.

Norsk Elektroteknisk Komite
(NEK). Rådet:
Direktør R. Moe.
Fagsjef A. Schønsee.
Driftssjef T. Voldhaug.
.ArV E er for øvrig representert i 25 forskjellige
arbeidsutvalg.

Statens oljeråd.
Sikkerhetsforskrifter for oljeboringpå den
norske kontinentalsokkel:
Avdelingsing. T. Kjær.

Prøvenemnda for Norges elektriske
materiellkontroll.
Fagsjef A. Schønsee.

Ankenemnda for Norges elektriske
materiellkontroll.
Overing. H. Hindrum.

Rådgivende komite for Norges elek-
triske materiellkontroll.
Overing. I. Steine.

Sertifiseringskomiteen.
Fagsjef A. Schønsee.

Det sakkyndige råd til å bistå
Sjøfartsdirektoratet ved etter-
gransking av større sjøulykker.
Fagsjef A. Schønsee.

Den permanente forskriftskomite.
Fagsjef A. Schønsee.
Overing. A. Johansen.

Statens teknologiske institutt.
Yrkesutvalg ved Den elektrotekniske avdeling:
Fagsjef A. Schønsee.

Selskapet for lyskultur.
Overing. G. Vatten.

Studieselskap for Norges vannkraft.
Overing. Y. Mæhlum.
Steering Committe for utredningsarbeide vedr.
tørrårssikring.
Kraftverksdir. S. Aalefjær.
Dir. R. Moe.

Utvalget for kraftkrevende industri.
Generaldirektør H. Roald.

Utvalg til å vurdere alternative
lokaliseringsmuligheter for kraft-
krevende industri på Vestlandet.
Adm. dir. H. W. Bjerkebo.

Kraftoverføringer på Østlandet.
Forhandlingsutvalg vedr. organisasjons-
spørsmål:
Adm. dir. H. W. Bjerkebo.
Kraftverksdir. S. Aalefjær.
Dir. R. Moe.
Sekretær: Sjefing. D. Smith.

Norske elektrisitetsverkers forening.
Styret.
Kraftverksdir. S. Aalefjær.

Vassdrags- og havnelaboratoriet.
Rådet.
Kraftverksdir. S. Aalefjær.

Forskningsinstituttet for Cement og
Betong (FCB).
Siviling. G. Kummeneje.

Norges Byggforskningsinstitutt.
EDB-utvalg:
Overing. R. Marstrander.

Norges Byggstandardiseringsråd.
Overing. K. Y. Nilsen.

Norges Standardiserings-Forbund.
Standardiseringsutvalg vedr. anbudsregler :
Overing. A. Hage.

Byggekomite for kortslutningsla-
boratorium Flesaker.
Overing. 0. Hauge.

Rådet for elektronikkforskning ved
NTH.
Overing. A. Gohn.

Rådgivende nemnd for beskyttelses-
tiltak mot sterkstrømsforstyrrelser
på svakstrømsanlegg.
Fagsjef A. Vinjar.
Overing. A. Gohn.

Utvalg til å vurdere utdanningen av
skipselektrikere.
Overing. I. Steine.

Materialteknisk Forening.
Overing. K. Resell.

Utvalg til revisjon av forskriftene
for bortsettelse av leveranser og
arbeider for statens regning.
Overing. H. Bjaaland.
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