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Enheter for angivelse av elektrisk energi og effekt
kWh = kilowattimer (energi)
kW = kilowatt (effekt)
MW = megawatt = 1 000 kilowatt
GW = gigawatt = 1 million kilowatt
TW = terrawatt = 1 000 millioner kilowatt
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Generaldirektør
Vidkunn Hveding

Året 1970 var europeisk naturvernår. Det har
neppe betydd så meget fra eller til for den skarpe
debatten om kraftutbyggingen. Den har pågått fra
meget lenger tilbake, og har tiltatt i styrke etter som
den økonomiske utviklingen, hvor kraftutbyggingen
har vært en av hjørnestenene, har gitt oss råd til å
se mere kritisk på dette med fortsatt vekst, eller i
hvert fall til å diskutere det. For veksten selv er
vel de færreste villig til å gi avkall på, det er måten
og takten som kan diskuteres. Men dette skrev jeg
mere om på denne plass for to år siden, året før
naturvernåret, så jeg skal ikke tråkke de sporene
opp igjen. Jeg vil bare etter to års videre arbeid med
saken, og etter at Hovedstyret er langt på vei med
sitt forslag til verneplan, gjenta den tro jeg da gav
uttrykk for, at det skal la seg gjøre å holde store
flekker av Norges-kartet relativt uberørt av tek-
nikkens omkalfatringer og mas, uten utålelige inn-
hogg i den vannkraft som betyr så mye for Norges
økonomiske velstand.

Året som gikk var også det femtiende arbeidsår
for vår etat og for Hovedstyret. Det var den 19.
mars 1920 at Stortinget vedtok å samle en rekke
til da spredte arbeidsoppgaver under et «Hoved-
styre for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet». En
strukturrasjonalisering altså, selv om dette fine
ordet først ble oppfunnet førti år senere. Hoved-
styret holdt sitt første møte 30. september 1920
for å utarbeide forslag til instruks og arbeidsordning
for den nye etat. Fra 1. mai 1921 var Hovedstyret
og etaten i full funksjon.

I den anledning innleder vi årsmeldingen denne
gang med en kort historikk over utviklingen fra de
første spe begynnelser til et vassdragsvesen, frem
til idag da trykket vel heller skulle være lagt på det
neste ord, elektrisitetsvesen. Et bedre og dypere
bilde vil man finne i Johan Vogts bok «Elektrisitets-
landet Norge», som etter oppdrag fra NVE er ut-
gitt i anledning jubileet (Oslo 1971, Universitets-
forlaget).

Da Hovedstyret ble opprettet, hadde kraftutbyg-
gingen i landet pågått i 40-50 år. Den var kommet
ut over sin første barndom, og var om man så må si
nettopp i konfirmasjonsalderen. Konsesjonslover
og vassdragsreguleringslov hadde funnet sin form,
i en ganske stormfull utvikling. En meget betyde-




lig kraftkrevende industri var i virksomhet. Et
tusentall kommunale verk, grendeverk og private
verk var i sving over det ganske land, og omkring
1920 ble det dannet en rekke store felleskommunale
selskaper, fra Vestfold til Troms, som kunne ta
fatt på større oppgaver i den alminnelige elektrisi-
tetsforsyning. Vårherre hadde velsignet landet med
vannkraft, som også kunne bygges ut i små enheter
til en begynnelse. Det var lokalt politisk intiativ,
animert av lokale tekniske ildsjele, som tok denne
sjansen, brukte den, og la grunnen til den sterke
stilling elektrisitetslandet Norge har idag. Idag,
da vannkraften koster 2-3 øre mindre enn kraft
fra moderne varmekraftverk, får vi elektrisiteten
levert i huset 10-30 øre billigere pr. kilowattime
enn i de fleste industriland, og årsaken kan ikke være
noe annen enn at vi kom så tidlig igang og har fått
våre nett så godt utbygget idag, at fordelingsom-
kostningene regnet pr. kilowattime nå er ytterst
rimelige.

Dette har altså distriktene startet, og båret frem,
men de hadde ikke kunnet gjøre det uten statens
kraftige hjelp. I Hovedstyrets første 10-15 år var
det ikke meget som kunne gjøres, men statens
første storutbygging Nore ble da ferdig, og endel
kommunale og felleskommunale verk som var i
nød under depresjonen, kunne få litt hjelp av
statsmidler. Men i 1938 begynte det storstilte pro-
gram for statsstønad til uforsynte områder, som har
ført til at det idag nesten ikke finnes mennesker i
dette spredt bebygde landet, som ikke har elektri-
sitet i huset. Etter krigen 1940-45 har staten bygget
en rekke av de aller største kraftverkene, særlig til
forsyning av industrien, men også til supplering
av den alminnelige forsyning. Det er et storverk,
som Hovedstyret har hatt tilsyn med, og delvis
ledelsen av, men det er ikke gjort av Hovedstyret
alene. Når jubileet passeres, går Hovedstyrets takk
til alle som har vært dets medarbeidere i dette
arbeidet.

Og ved de 50 år står man igjen overfor et tids-
skifte. Andre kraftkilder, olje og atomkraft, skal til
å komme inn i vår elektrisitetsforsyning. Det vil
nok sette sitt preg på vår etat og på det vi kan
berette om i kommende årsmeldinger.

4



LITT HISTORIKK VED HOVEDSTYRETS 50-ÅRS-JUBILEUM

I. Utviklingen forut for Hovedstyrets opprettelse.

Det foreligger sparsomt med materiale som kan
gi opplysning om den offentlige administrasjons
befatning med vassdragssaker i tiden før 1804.
Det ser imidlertid ut til at administrasjonen hadde
liten befatning med disse sakene så langt tilbake i
tiden.

Under unionstiden med Danmark ble de vass-
dragssaker som krevde administrativ forføyning,
behandlet av Det Kg1. Rentekammer i København.
Også andre institusjoner som Det Kg1. Danske
Cancelli og Det Kg1. General-Commissariats-Col-
legium hadde en del befatning med slike saker.
Disse administrasjoner samarbeidet med amtmen-
nene i Norge, som igjen fikk assistanse fra offiserer
ved utarbeidelsen av planer og overslag for vass-
dragsanlegg samt ved utførelsen av disse.

Ved kgl. res. 8. juni 1804 ble det opprettet en
«Canaldirection». Det var en dansk institusjon som
hørte inn under et av regjeringens kontorer i Køben-
havn. Den fikk som sin viktigste oppgave å samle
inn til nærmere bearbeidelse foreløpige planer for
kanalanlegg, og den fortsatte samarbeidet med amt-
mennene.

I 1810 ble kanaldireksjonens arbeidsområde ut-
videt, idet det ble bestemt at kanal-, fyr-, havne- og
ringevesenet i Norge skulle ligge under direksjonen,
og denne fikk ved reskript av 21. mai 1911 navnet
Direksjonen for Kanal- og Havne- samt Fyr- og
Ringevesenet.

Utviklingen av ferdsel og fløting på vassdragene
øket etter hvert behovet for lenseinnretninger, elve-
opprenskninger og elvekorreksjoner. Dessuten øket
arbeidet med å treffe foranstaltninger mot skader
på jord og annen eiendom forårsaket av elvegravin-
ger m.v. og mot oppfyllinger av elver, sjøer og hav-
ner av avfall bl.a. fra sagbrukene. Det ble derfor
behov for en sterkere og mer sentralisert institu-
sjon til å ta seg av de aktuelle arbeidsoppgavene.
Etter forslag fra direksjonen ble ved kg1. res. 7. juli
1812 bestemt at det skulle tilsettes en kanal- og
havneinspektør for Det Søndenfjelske Norge. Ifølge
instruksen skulle han arbeide for fremme av kanal-
og havnevesenet.

Etter atskillelsen fra Danmark i 1814 ble kanal-

og havnevesenet underlagt «Det 4de Department
— Invortes anliggender —.». Embetet som kanal- og
havneinspektør ble bibeholdt. Fra 1. april 1815
ble dette embetsdistriktet utvidet til å omfatte også
Det Nordenfjelske Norge. Embetet ble ved kgl. res.
25. april 1820 overdratt tilsynet med fyrinnretninge-
ne og vedlikeholdet av disse. Som assistent fikk
inspektøren en offiser fra ingeniørbrigaden. Fra 1.
januar 1819 ble institusjonene lagt under Marine-
departementet med unntak for de sakers vedkom-
mende som angikk farbargjørelse av elver og strøm-
rensning, som skulle behandles av Finansdeparte-
mentet.

Men arbeidsoppgavene ble flere og større, og ved
kg1. res. 26. mars 1841 ble bestemt at Kanal-, Havne-
og Fyrinspektørembetet skulle deles i 2, et Kanal- og
Havnedirektørembete og et Fyrdirektørembete. Un-
der Kanal- og Havnedirektørembetet skulle legges
alt som vedkom vassdragene samt kanal- og havne-
vesenet. Direktøren skulle også avgi betenkning over
forslag til broer som departementet forela ham.
Departementet fikk myndighet til å ansette 2 assi-
stenter til hjelp med arbeidet. Direktørens arbeids-
område ble etter hvert utvidet til å gjelde rikets
vassdrag, innsjøer, jernbaner og kanaler, i det
hele tatt alle kommunikasjoner til lands som til
vanns for så vidt de ikke hørte under landets al-
minnelige vegvesen.

Den 1. januar 1846 ble Indredepartementet
opprettet, og Kanal- og Havnedirektørembetet ble
lagt under dette. Ved kgl. res. 22. desember s.å.
ble bestemt at embetet skulle deles slik at det ar-
beidet som angikk havnevesent, skulle ligge under
et Havnedirektørembete, mens de øvrige gjøremål
ble lagt under et Kanaldirektørembete.
Det sakområde som gjaldt jernbanene, fikk i virke-
ligheten Kanaldirektøren svært lite med å gjøre,
og det ble snart skilt ut og overlatt en nyopprettet
jernbaneadministrasjon.

Da Arbeidsdepartementet ble opprettet i 1885,
ble Kanaldirektørembetet lagt under dette.

I årene like før århundreskiftet var det funnet
muligheter for praktisk utnyttelse i stor stil av elek-
trisk energi. Dette skapte nye og store oppgaver
for statsadministrasjonen. Allerede i 1891 satte
staten i gang kontroll med elektriske anlegg, idet
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det i lov av 27. juni 1891 om foranstaltninger til
betryggelse mot fare og ulempe ved elektriske an-
legg ble påbudt at elektriske anlegg skulle være
undergitt bestemte forskrifter. Den 25. april 1892
utferdiget Arbeidsdepartementet de første forskrif-
ter for utførelsen av elektriske lys- og kraftanlegg.
Det ble pålagt politiet å påse at bestemmelsene ble
overholdt.

Loven av 1891 ble avløst av lov av 16. mai 1896.
Denne utvidet tilsynets arbeidsområde og anordnet
et særskilt tilsyn for elektriske anlegg, Elektrisitets-
tilsynet, og politiet ble fritatt for dette. Det ble opp-
rettet 5 tilsynsdistrikter, 2 med kontorer i Oslo,
1 i Arendal, 1 i Bergen og 1 i Trondheim. Disse 5
tilsynskontorene (som senere ble utvidet med et 6.
tilsynskontor i Harstad) hadde ingen teknisk over-
ledelse.

Etter loven av 1896 ble også anordnet en Elektrisi-
tetskommisjon bestående av tre medlemmer. Kom-
misjonen skulle bl.a. uttale seg om forskriftene for
elektriske anlegg og om de anlegg som trengte kon-
sesjon samt for øvrig være departementets konsulent
i spørsmål av elektronisk art. Elektrisitetstilsynet og
Elektrisitetskommisjonen ble begge lagt direkte
under Arbeidsdepartementet og hadde ikke noen
felles teknisk overledelse.

I 1894 bevilget Stortinget det første beløp til inn-
kjøp av vassfall for statens regning. Hensikten med
denne første bevilgning og de som ble gitt i de nær-
meste årene, var å skaffe kraft for elektrisk drift
av jernbane og offentlige verksteder. For den bevilg-
ning på kr. 200 000,— som ble gitt for 1907/08 til
innkjøp av vassfall, var begrunnelsen en del endret.
Statsmyndighetene anså det da nødvendig å kjøpe
inn vassfall bl.a. for å hindre at en stor del av landets
vasskraft skulle komme i hendene på kapitalsterke
selskaper, vesentlig bestående av utlendinger, med
de uheldige virkninger dette kunne føre med seg.

I årene 1906-09 ble gitt lover som også tok sikte
på å øve kontroll med omsetningen av vassfall og
elektrisk kraft. Loven av 18. september 1909 om er-
verv av vassfall, bergverk og annen fast eiendom
fastsatte at det skulle anordnes en Vassdragskommi-
sjon, som skulle uttale seg om alle søknader om kon-
sesjon på erverv av vassfall og kjøp av elektrisk
energi frembragt ved vasskraft. Likeså forutsatte
reguleringslovene av 1911 og 1917 at kommisjonens
erklæring skulle innhentes «angående de regulerings-
anlegg til hvis utførelse der søkes konsesjon i henhold
til denne lov eller om staten selv vil utføre». Kommi-
sjonen skulle for øvrig avgi uttalelse om de vassdrags-
spørsmål som departementet forela den.

Ved kg1. res. 11. februar 1907 ble det fastsatt at
Kanaldirektørembetet skulle hete Vassdragsdirek-
tørembetet, og administrasjonen ble kalt Vass-
dragsvesenet.

Vassdragskommisjonen besto av fem medlemmer,
nemlig vassdragsdirektøren og fire andre medlem-
mer oppnevnt av Kongen for 6 år. Disse fire skulle
forutsetningsvis representere industrien og skog- og
jordbruk. Kommisjonen arbeidet sideordnet Vass-
dragsvesenet, som nå hadde med konsesjonssakene
å gjøre bare i form av gjennomgåelse av planer,
overslag, kraftberegninger o. lign.

De nye arbeidsoppgavene gjorde det etter hvert

nødvendig å foreta en administrativ inndeling av
Vassdragsvesenet. I 1907 ble opprettet en egen
Hydrologisk avdeling (i 1923-49 kalt Hydro-gra-
fisk avdeling). Samme år ble alle gjøremål med elve-
forbyggings- og senkingsarbeider samt farbargjø-
relse av vassdrag overlatt en egen avdeling som ble
kalt Anleggsavdelingen (avdelingen ble fra 1921
kalt Kanalavdelingen og fra 1935 Forbygningsav-
delingen) .

I 1909-10 ble det tilsatt en ingeniør som skulle
forestå bl.a. behandlingen av konsesjonssaker. Han
ble også sekretær i Vassdragskommisjonen og fun-
gerte dessuten som stedfortreder for vassdragsdirek-
tøren. Dette førte senere til den avdeling som ble
kalt Kontoravdelingen.

I 1909 ble også bevilget til en avdeling for kon-
troll med vassdragsanlegg. Den fikk navnet Kon-
trollavdelingen.

I 1910 ble Vannfallsavdelingen opprettet. Den
forberedte innkjøp av vassfall for statens regning,
foresto oppmåling og beregning av statens vassfall
og utarbeidet planer for utbygging av disse.

Men også private vassfallseiere og kommuner fikk
etter hvert behov for råd og veiledning i spørsmål
om kraftutbygging. I 1911 ble den første bevilgning
gitt til dette formål, og i 1914 ble det opprettet en
egen Veiledningsavdeling.

Omkring denne tiden ble det også behov for sak-
kyndighet på det elektrotekniske område, og vass-
dragsdirektøren fikk i 1913 bevilgning til en elek-
troingeniør. I 1919 ble det opprettet en egen av-
deling for dette område, Elektroteknisk avdeling,
som fikk å gjøre med alle elektrotekniske spørsmål
i forbindelse med utbyggingen av statens vassfall
og landets elektrisitetsforsyning for øvrig.

Til hver av de ovennevnte avdelinger ble det knyt-
tet personale etter behov. Mens dette i 1905 besto
av 5 ingeniører (foruten direktøren) utgjorde i
1919 det faste og midlertidige personale 51 ingeniø-
rer og 29 andre funksjonærer ved utbyggings- og
reguleringsanleggene.
Foruten de faste institusjoner Vassdragsvesenet,
Vassdragskommisjonen, Elektrisitetskommisjonen
og Elektrisitetstilsynet ble det ved kg1. res. 22. desem-
ber 1911 satt ned en kommisjon, Vannfallskommi-
sjonen, for å utrede spørsmålet om utnyttelsen av
statens vasskraft m.v. Kommisjonen avga i alt 4
innstillinger i tiden 1912-14, og uttalte seg også
om administrasjonsordningen. Den foreslo i 1914
opprettet et Fossestyre for de gjøremål som tillå
Vassdragsvesenet, Vassdragskommisjonen og delvis
også Elektrisitetskommisjonen. Forslaget resulterte
ikke i at det straks ble foretatt noen endring i ad-
ministrasjonen — denne kom først i 1920. Ved kg1.
res. 24. januar 1919 ble det nedsatt en kommisjon,
Elektrisitetsforsyningskommisjonen, som skulle ut-
rede spørsmålet om en landsplan for elektrisitets-
forsyningen. Kommisjonen leverte, før den avslut-
tet sitt arbeid, i alt 7 innstillinger som det kan være
av interesse å nevne her :

Utkast til lov om elektriske anlegg.
Utkast til lov om den alm. elektrisitetsforsyning.
Utkast til lov om en elektrisitetsbank.
Utkast til lov om samarbeide mellom elektrisi-
tetsanlegg.
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Om en landsplan for elektrisitetsforsyningen
(hovedinnstilling).
Utkast til lov om rettsstiftelser i høyspente sterk-
strømsledninger.
Utkast til lov om kommuners ekspropriasjon av
vassfall.
Disse innstillinger ble gitt i årene 1922-23.

II. Hovedstyrets opprettelse og utvikling deretter.

Den 20. juni 1919 satte Arbeidsdepartementet
frem proposisjon til Stortinget om ny ordning av
vassdragsvesenets og elektrisitetsvesenets admini-
strasjon. Proposisjonen bygget delvis på Vannfalls-
kommisjonens forslag og tok først og fremst sikte på
å skape en hensiktsmessig administrasjon for å gjen-
nomføre en planmessig vassfallsutbygging for lan-

dets elektrisitetsforsyning. Den 19. mars 1920 ved-
tok Stortinget den nye administrasjonsordningen.

Det ble opprettet et felles styre som skulle overta
det arbeid som inntil da hadde vært fordelt på Vass-
dragsvesenet, Vassdragskommisjonen, Elektrisitets-
kommisjonen og Elektrisitetstilsynet. Dette styret
fikk navnet Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisi-
tetsvesenet. Styret skulle bestå av en generaldirek-
tør, tre direktører som ledere for hvert sitt direkto-
rat, og fem andre medlemmer med fem varamenn
valgt av Stortinget for tre år om gangen. De tre
direktorater som ble opprettet fikk følgende navn :
Vassdrags- og Fløtningsdirektoratet, Fossedirekto-
ratet og Elektrisitetsdirektoratet.

Hovedstyret var i virksomhet fra høsten 1920,
men trådte offisielt i funksjon først 1. mai 1921.

Allerede i den innstilling som Statens forenklings-
og sparekomite avga i 1923 ble det foreslått endrin-
ger i administrasjonen som tok sikte på en betyde-
lig nedskjæring av personalet ved Vassdrags- og
elektrisitetsvesenet. Ved kg1. res. 5. oktober 1923
ble det oppnevnt en komite til å undersøke mulig-
hetene for å oppnå en reduksjon av utgiftene ved
administrasjonen, spesielt ved innskrenkninger i
personalets antall.

Komiteen avga sin innstilling 3. november 1924.
Den foreslo en reduksjon i personalet fra 135 til
113 og gikk inn for en sterkere adskillelse av den
kontrollerende og forretningsmessige virksomhet.
Ved kg1. res. 17. juli 1925 ble det foretatt forandrin-
ger i Hovedstyrets instruks som tilsiktet å skape et
sterkere skille mellom den forretningsmessige virk-
somhet på den ene side og den kontrollerende og
konsesjonsmessige på den annen side. I samsvar med
dette ble i 1926 alt arbeid med planlegging, utførelse
og drift av statens kraftanlegg, herunder salg av
kraft, lagt under Fossedirektoratet. Samtidig fikk
dette et eget driftskontor for statens kraftverker.

Etter forhandling mellom departementet og Ho-
vedstyret, oppnevnte Hovedstyret 10. mai 1932
innen sin midte et utvalg på tre medlemmer til å 


gjennomgå administrasjonsordningen ved Vass-
drags- og elektrisitetsvesenet med henblikk på for-
enkling og sparing.

Utvalget avga sin innstilling 9. februar 1933, hvor-
etter det ved stortingsproposisjon nr. 32 — 1933 ble
satt frem forslag om forandring av administrasjo-
nen.

Stortinget vedtok den nye ordning den 15. juni
1933, og på grunnlag av vedtaket utferdiget Ar-
beidsdepartementet ny instruks for Hovedstyret den
5. februar 1935.

Ordningen med tre direktorater, som hadde be-
stått siden 1921, ble sløyfet med den begrunnelse at
arbeidsmengden var minsket og at en ville oppnå
en ikke uvesentlig besparelse.

I stedet for de tre direktoratene fikk en nå seks
avdelinger, nemlig Vassdragsavdelingen, Forbyg-
ningsavdelingen, Den hydrografiske avdeling (fra
1949 kalt Hydrologisk avdeling), Elektrisitetsav-
delingen, Tilsynsavdelingen og Kraftverksavdelin-
gen. Avdelingssjefene skulle foredra og delta i be-
handlingen av sin avdelings saker i hovedstyremøtet.

Behandlingen av de administrative saker, herun-
der personalsaker, budsjett og kasse- og regnskaps-
anliggender, vedrørende hele etaten var tillagt
Vassdragsavdelingen til 1. februar 1949, da det
etter stortingsvedtak 4. mai 1948 ble etablert eget
kontor for disse saker. Allerede fra 1. juli 1949 gikk
dette kontoret over til å være egen avdeling, Ad-
ministrasjonsavdelingen, med en administrasjons-
sjef som leder.

De nye og store etterkrigsoppgaver gjorde det
nødvendig å skille ut det vesentlige av arbeidet med
planlegging og bygging av statens nye kraft-, regu-
lerings- og overføringsanlegg og legge det under en
egen avdeling, da kraftverksavdelingen ved idrifts-
settelsen av flere nye, store anlegg ville bli sterkt
belastet med oppgaver i forbindelse med driften. I
august 1948 ble derfor opprettet en Bygningsavde-
ling med en bygningssjef som leder.

Ved Kronprinsregentens resolusjon av 18. mai
1956 ble det oppnevnt en komite til drøftelse av
Hovedstyret for vassdrags- og elektrisitetsvesenets
organisasjon, kompetanse m. m.

Komiteen, som foruten sekretæren besto av tre
medlemmer, avga som nevnt sin innstilling den
7. februar 1958. På grunnlag av innstillingen fremla
Industridepartementet i st. prp. nr. 100, 1959-60,
forslag om endringer i Norges vassdrags- og elek-
trisitetsvesens organisasjon og kompetanse m.v.

Bortsett fra mindre endringer, er nåværende
ordning basert på det som ble fastsatt i 1960 (Innst.
S. nr. 263 (1959-60).

Organisasjonsplanen, med 4 direktorater under
ledelse av generaldirektør og hovedstyre, går frem
av oversikter annet steds i denne årsmeldingen.

Ved Hovedstyrets 50-års jubileum er organisa-
sjonsformen igjen under revisjon, i lys av arbeids-
oppgavenes videre utvikling.
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(Generaldirektør og
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NVE 1341 1943

Generaldirektør Vidkunn Hveding

Administrerende direktør H.W. Bjerkebo
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2.  HOVEDSTYRET og GENERALDIREKTØREN

Generaldirektøren
Vidkunn Hveding er tilsatt som generaldirektør

for en seks-års periode fra 1. april 1968.
Harry Werner Bjerkebo er tilsatt som admini-

strerende direktør og stedfortreder for generaldirek-
tøren fra 4. november 1963.

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, sivilingeniør Bernt Ingvald-
sen, Drammen. (Varamann : gårdbruker Sigurd
Lersbryggen, Svelvik).

Fylkeslandbrukssjef Trygve Haugeland, Lyngdal.
(Varamann: bonde Kåre Rekdal, Rekdal i Roms-
dal).

Redaktør Torstein Selvik, Bergen. (Varamann :
verksmester Sigurd Østlien, Raufoss).

Representant for tjenestemennene

Ved hovedstyrets behandling av tilsettingssaker
og andre saker som tilligger hovedstyret som til-
settingsmyndighet, tiltrer en representant for tje-
nestemennene. Representant er :

Ved tilsettinger m. v. i stillinger der det kreves
høyere utdannelse :

Overingeniør Erling Diesen. (Varamann: over-
ingeniør Sverre Vikanes).

Ved tilsetting m. v. i andre stillinger :
Førstesekretær Rolf Røsok. (Varamann : maskin-

mesterassistent Torstein Meisfjord).

Møter

Hovedstyret har hatt 18 møter med samme antall
møtedager. I alt er fremlagt 667 saker til behandling. 


representanter i anledning 132 kV kraftledningen
Guolasjåkka-Hungeren, herunder forhold forbundet
med alternative traser for nevnte lednings innføring
i Hungerens transformatorstasjon.

Aurland5.-6. juni :
Befaring av alternative traser for 300/400 kV

kraftledningen Aurland-Hol. Møte med kommunale
og andre representanter om samme. Kort befaring
av andre påtenkte linjetraser i Aurlandsområdet,
dvs. Aurland-Fardal og Aurland-Eidfjord. I til-
slutning til nevnte befaring ble også anleggsveien
over Geiteryggen besiktiget.

Songa-Kvanndal22.-23. juni :
Befaring av omsøkte 275 kV kraftlinjen Songa-

Kvanndal samt alternativ trasé langs Haukeliveien.
Møte med en rekke interesserte ledd om samme.

Roldal-Suldal23. 24. juni :
Befaring av nedslagsfelt med damsteder og kraft-

stasjonsområder i forbindelse med søknad om kon-
sesjon på ytterligere reguleringer m. v. i RøIdal-
Suldalsvassdragene. Grunneiermøte om samme.

Låtefossen24. juni :
Befaring av Opovassdraget med Låtefoss i anled-

ning foreliggende fredningsforslag mot kraftutbyg-
ging.

Eidflord m.v. 17.-21. august :
Omfattende befaring av nedslagsfelter, reguler-

ingsområder, magasiner, damsteder m. v. i anled-
ning Statskraftverkenes søknad om fastsettelse av
reguleringsbestemmelser for utbygging av Eidfjord-
verkene Nord og Syd. Grunneiermøter om samme
ble holdt i Kinsarvik, i Ulvik og på Geilo.

Innerdalen15. 16. september :
Befaring av magasinområder, damanlegg og kraft-

stasjonsområde i forbindelse med søknad om regu-
lering og utbygging av Ulvundvassdraget. Grunn-
eiermøte om samme på Sunndalsøra.

Aheim29. september :
Delvis befaring og grunneiermøte i anledning

søknad om erverv av bruksrett og regulering av
ikmelavassdraget m. v.

Fyresdal26. 27. oktober :
Befaring vedrørende ytterligere regulering av

Nesvatn. Grunneiermøte om samme.

Under befaring i Inner-
dalen.

Befaringer

Hovedstyret foretok i 1970 følgende befaringer
m. v. :

Nord-Norge10.-11. april:
Befaring og møte med kommunale og andre

9
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3. ADMINISTRASJONSDIREKTORATET

3.1

Arsmeldingene for NVE's virksomhet i 1968 og
1969 omhandlet bl. a. spørsmålet om omorgani-
sering av NVE, herunder den uttalelse som hoved-
styret i brev 17. desember 1969 gav til Industri-
departementet om saken. Ved utløpet av 1970 har
industriministeren gitt til kjenne at han vil foreslå
Statskraftverkene skilt ut fra NVE og at departe-
mentet akter å nedsette en komité som vil få til
oppgave å utrede formene for en utskillelse og hvor-
dan resten av etaten skal organiseres. Saken er un-
der fortsatt behandling i departementet.

3.11 Kontorbygningen

I løpet av 1970 ble lokalene i bygningen fullt ut-
nyttet på grunn av den personaløking som etter
hvert har funnet sted. Bygningen ble ved rompro-
grammet før oppførelsen beregnet å kunne romme
600 funksjonærer, og dette tall er nå nådd. Admini-
strasjonsdirektoratet har derfor i 1970 arbeidet med
visse prosjekter for å skaffe ytterligere kontorplass i
og utenfor bygningen, uten at det ved årsskiftet
forelå endelige løsninger i de foreliggende planer. 


møter har nemndas enkelte medlemmer også uttalt
seg i en rekke spørsmål vedrørende anskaffelse av
mer kostbar litteratur.

3.19 Spesielle saker

Norsk Kulturråd stilte i 1968 til rådighet de nød-
vendige midler for en kunstnerisk utsmykking av
møtesalen i 7. etasje i Middelthuns gate 29. Etter
forslag fra NVE ble tekstilkunstnerne Eli-Marie
Johnsen og Per Göransson gitt i oppdrag å utføre
4 vevede billedtepper for dette formål. Høsten 1970
var teppene fullført og bragt på plass i møtesalen.
Se siste omslagsside.

Som nevnt i årsmeldingen for 1967 ble professor
Johan Vogt gitt i oppdrag å skrive en framstilling
av viktige og sentrale trekk i norsk vassdrags- og
elektrisitetsvesens historie fra begynnelsen av det
nittende århundre og fram til i dag. I 1970 leverte
professor Vogt manuskriptet til trykking, og ar-
beidet ventes å foreligge i bokform til hovedstyrets
50-års jubileum 1. mai 1971 under tittelen : ELEK-
TRISITETSLANDET NORGE — Fra norsk
vassdrags- og elektrisitetsvesens historie.

NVE's administrasjons-
bygning med øvre Frog-
nerdam i forgrunnen.

3.12 Fellestjenester

NVE's tjenestebiler i kjøretjenesten ved Oslo-
kontorene har utført skyss og transport med i alt
ca. 115 000 km. Omsetningen ved Reisekontoret som
formidler billett- og hotellbestillinger ved tjeneste-
reiser i inn- og utland, beløper seg til kr. 921 000.
Frankeringsutgifter for utgående post m. v. utgjør
ca. kr. 135 700, og fraktutgifter med jernbane og
fly for pakker og gods ca. kr. 73 000.

Det ble i 1970 ført ca. 505 500 utgående by- og
fjernvalgsamtaler og ca. 14 300 vanlige utgående
rikstelefonsamtaler over husets sentralbord.

Biblioteket har registrert 1746 utlån (i 1969 :
1448). Det har også vært formidlet et stort antall
kopier av artikler. Det ble anskaffet og katalogisert
368 (406) bøker og andre publikasjoner. Ved bib-
lioteket mottas i alt 231 (212) forskjellige tids-
skrifter.

Biblioteknemnda har hatt 4 møter i 1970 og bl. a.
medvirket til iverksettelse av nye retningslinjer for
anskaffelse av ordbøker m. v., ny ordning av tids-
skriftsirkulasjonen og til forbedring av systemet ved-
rørende systematisk katalog. Utenom de ordinære

3.2

3.21 Budsjett og regnskap

Budsjett og regnskapsoversikter er iatt inn på
sidene 82 85.

3.22 Konsesjonsavgiftsfondet

Til konsesjonsavgiftsfondet går statens andel av
avgifter pålagt i konsesjoner på erverv av vassfall,
vassdragsreguleringer, kraftleie m. v. Etter loven
bestemmes fondets anvendelse av Stortinget. De
någjeldende fondsvedtekter ble fastsatt av Stortinget
25. april 1967. Vedtektene er gjengitt i årsmeldingen
for 1967, side 10. Se for øvrig regnskap side 80.

3.23 Måravgiftsfondet

Til Måravgiftsfondet betaler Norsk Hydro 2 %
av hvert års kraftleiebeløp for leveringer fra Mår
kraftverk. Fondets inntekter skal med forbehold av
Stortingets samtykke nyttes til forskning for å frem-
me bruken av elektrisk strøm og for å skaffe hensikts-
messige apparater ved bruken. Se side 80.
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3.24  Nea-fondet
Nea-fondet (Fondet til fremme av elektrisitets-

forsyningsformål i Trøndelag) dannes av Statens
andel av inntektene ved krafteksport til Sverige fra
kraftverkene Nea (1/6 andel) og Hegsetfoss (2 %
andel) i Sør-Trøndelag. Forutsetningene for an-
vendelse av fondets midler er bl. a. omtalt i St.prp.
nr. 106, 1955, s. 39, jfr. også årsmeldingen for 1967,
side 10. Se forøvrig regnskap side 80.

3.3

3.31 I årsmeldingen for 1969 ble det oppgitt at
etaten beskjeftiger 1306 funksjonærer og 1969 ar-
beidere. De korresponderende tall ligger i år på
henholdsvis 1341 og 1943 og fordeler seg som et
gjennomsnitt for året slik :

Funksjonærer :




Hovedkontoret 	 521




Elektrisitetstilsynet 	 33




Forbygningsanlegg 	 30




Statens kraftverker 	 435




Statens kraftanlegg 
 322 = 1341

Arbeidere :




Statens kraftverker 	 150




Forbygningsanlegg 	 170




Statens kraftanlegg 	 1623 — 1943

I alt 	




3284

I 1970 er 7 (1969: 7) funksjonærer avgått ved
døden, 13 (10) er fratrådt ved oppnådd alders-
grense og 76 (77) er sluttet av andre årsaker.

I løpet av året er det tilsatt 131 (114) nye funk-
sjonærer.

Hovedstyret har under sine møter behandlet i alt
311 personalsaker, det er ca. 100 saker flere enn i
fjor.

3.32  Personalsituasjonen

Ved utgangen av 1970 var 57 stillinger ved hoved-
kontoret ubesatt, herav 32 for sivilingeniører. Til-
gangen av denne personellkategori har ikke vært
tilfredsstillende i det forløpne år, men tok seg noe
opp mot slutten av året. Også for andre stillings-
kategorier har det vært visse rekrutteringsvansker,
særlig innenfor saksbehandler- og kontorassistent-
gruppen, hvor flere stillinger ved hovedkontoret har
stått ubesatt i lengre tid tross gjentatte utlyninger.

Arbeidet med omgjøring av en dei midlertidige
stillinger til faste, og fordeling av disse på direk-
toratene, har vært videreført i 1970. Det tas sikte
på at dette kan sluttføres i løpet av 1. halvår 1971.

I løpet av 1970 har Personalavdelingen bl. a. lagt
til rette materiale til bruk ved revisjon av lønns-
avtaler for statens tjenestemenn, spesielt i for-
bindelse med overgang til 40 timers uke for hel- og
døgnkontinuerlig skiftarbeid fra 1. oktober. Dette
har berørt 2 grupper tjenestemenn i etaten, nemlig
skiftvakt-betjeningen ved kraftverkene og oppsyns-




menn ved anleggene på arbeidsplasser med døgn-
kontinuerlig skiftarbeid.

Videre har det vært ført forhandlinger om revi-
sjon av følgende tariffavtaler: Særavtale for drifts-
personalet ved statens kraftverker. Overenskomst
omfattende arbeidsordningen for timelønte ar-
beidere ved statens jernbane- og kraftanlegg. Over-
enskomst omfattende brakkebetjeningen ved statens
jernbane- og kraftanlegg. Overenskomst for time-
lønte arbeidere ved forbygningsanleggene.

Første overenskomst (særavtale) er godkjent av
partene, og forhandlingsresultatet vil bli satt i verk.

For overenskomstene vedrørende statens jern-
bane- og kraftanlegg er svarfristen satt til 27.
januar 1971. Forslaget er ambefalt av hovedpartene.

For forbygningsoverenskomsten forutsettes svar
avgitt så snart det er praktisk mulig. Også dette
forslag er anbefalt av hovedpartene.

Ved siden av forhandlingene om nye tariffavtaler
har det vært avviklet en rekke møter med funksjo-
nærenes og arbeidernes organisasjoner om andre
saker som har vært oppe til drøfting.

På anleggssektoren har det vært betydelig rok-
kering av såvel funksjonærer som arbeidere. Dette
skyldes i hovedsaken at virksomheten ved Aura-
anleggene, Trollheim kraftanlegg, på det nærmeste
er avviklet. Også ved Tokke- og Rana-anleggene er
virksomheten betydelig redusert da det vedtatte
utbyggingsprogram på det nærmeste er fullført.

Ved Skjomen, Folgefonn- og Grytten-anleggene
har derimot virksomheten økt betydelig i løpet av
året. Ved Grytten er bl. a. hele anleggsadmini-
strasjonen bygd opp i løpet av 1970. Ved Skjomen-
og Folgefonn-anleggene er det også blitt nødvendig
å styrke bemanningen på grunn av økt virksomhet,
og det er startet opp en del nye arbeidssteder. Det
har funnet sted en betydelig overføring av ar-
beidere fra anlegg under nedtrapping. Slike over-
føringer formidles via Personalavdelingen.

Ved driften av kraftverkene er det også skjedd en
del rokkeringer og nytilsettinger. Da en regner med
å måtte høyne kravene til teoretisk bakgrunn for
personalet etter hvert som man går over til større
enheter, har det vært lagt vekt på å få 'tilsatt per-
sonale som i noe større grad enn hittil tilfredsstiller
de krav som stilles for sertifikat som elverks- eller
høyspentmontør, eller også for fagarbeiderbevis
innenfor industrielle metallfag. Kvalifikasjonskrav
og normering av stillinger ved de nye driftssentraler
har vært drøftet mellom partene, uten at man er
kommet frem til noen endelig avklaring.

3.33  Normeringsforhandlingene

Som et resultat av tariffavtalen for perioden
1. mai 1968-30. april 1970, har det innen NVE
vært fire normeringsutvalg (underutvalg) i virksom-
het for henholdsvis :

Personalet ved driften av statens kraftverker.
Personale særegent for anleggene.
Sivilingeniører, hydrologer og annet høyere
utdannet teknisk personale.
Ingeniører, konstruktører og tegnere.

Utvalgene har bestått av representanter fra
etatens ledelse og fra de interesserte organisasjoner.
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Utvalgene, særlig de som er nevnt under punkt 3
og 4, har hatt en rekke møter. Både organisasjonene
og ledelsen har lagt frem for utvalgene forslag til
oppnormering av stillinger, og det er foretatt en
grundig behandling av hvert enkelt forslag (krav).

Etter oppnådd enighet i underutvalgene, er
normeringsforslagene blitt behandlet i NVE's ho-
vedutvalg, som har bestått av representanter fra
alle organisasjonene, ledelsen, Industridepartemen-
tet og Lønns- og prisdepartementet.

Utvalgene er nå ferdige med sitt arbeid, og
forslag om oppnormering av en del stillinger innen
de aktuelle stillingsgrupper er oversendt Lønns- og
prisdepartementet til endelig avgjørelse. Resultatet
av forhandlingene ventes å foreligge i første halvår
1971

Normeringsforhandlingene for gruppenes saks-
behandlere og kontorpersonale pågår sentralt, og
med representanter fra NVE's ledelse og de aktuelle
organisasjoner. Forhandlingene er ennå ikke av-

sluttet.

3.34  Sentralt personalregister

For å kunne utarbeide en samlet lønnsstatistikk
for statens embets- og tjenestemenn har Personal-
direktoratet tatt opp spørsmålet om å utvikle et
sentralt personaladministrativt informasjonssystem
for statsforvaltningen. Foreløpig er det tatt sikte
på et register som bl. a. skal omfatte ca. 20 etater/-
institusjoner, hvor også NVE skal være med.

3.35  Kurs, konferanser m. v.

Som et ledd i etteropplæringen har det også i 1970
vært deltakelse fra NVE i en rekke kurs og konfe-
ranser m. v. for såvel funksjonærer som arbeidere.

Denne virksomhet viser en stadig stigende tendens,
og behovet for slik etterutdanning og -opplæring
antas å øke i tiden fremover. Flere av etatens tjeneste-
menn har for øvrig selv medvirket som lærere og
foredragsholdere innen visse spesialfelt.

3.4

3.41 Statens vassfall

Eiendomsregistrering

Det har også i 1970 vært foretatt kartlegging av
statens vassfallseiendommer med tilhørende grunn-
arealer o. 1. Videre har det vært arbeidet med en
samlet oversikt over eiendomsforholdene i de større,
ikke utbygde vassdragene i landet.

Eidflordvassdragene

A/S Kinsarviks fall- og reguleringsrettigheter i
Kinsovassdraget er ervervet av NVE ved avtale med
selskapet.

I 1970 har det foregått fjerning av grunnmurer og
opprydding etter «tyskerbrakker» i Osa. Samtidig
er det gjennomført sikringsarbeider på stien til
Austdalsvann. Et par gamle bygninger i fjellet fra
Osa Fossekompanis anleggstid er også fjernet. Opp-
ryddingsarbeidet vil fortsette en tid framover.

Jostedals- og Nlørkridsvassdragene

Tvist mellom selgerne og Avesta Jernverks AB
om panterettigheter i en del av Jostedalsvassdraget
er brakt inn for domstol. Dette har sinket NVE's
sluttoppgjør med selgerne for fallrettene.

Mardelademonstrasjonen
— teltleiren i Sandgrov-
botten.
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Glomma – statsregulering av Aursunden
Tilleggsskjønn vedrørende Glomma i Røros og

Tolga — Os herreder i anledning Aursundreguler-
ingen ble avhjelmet 6. januar 1970. Skjønnet er
rettskraftig. Spørsmålet om overdragelse til Glom-
mens og Laagens Brukseierforening av eiendoms-
retten og ansvaret for reguleringen er ennå ikke av-
gjort.

Ulla-Førrevassdragene

Høyesterett avsa dom 6. juni 1970 i tvisten om
omfanget av de demningsrettigheter som staten tid-
ligere har ervervet. Staten fikk medhold i at den
uten ytterligere vederlag kan foreta oppdemming
av vann m.v. og legge beslag på nødvendig grunn i
forbindelse med regulering av utbygging.

3.42  Hjemfalte anlegg m. v.

Balmi-vassdraget

Det er fremdeles ikke oppnådd enighet om «hjem-
fallsavtale» mellom Staten v/NVE og A/S Sulitjelma
Gruber. Denne avtale vil utgjøre et ledd i et større
avtalekompleks om fortsatt virksomhet i Sulitjelma.

Høyangervassdraget

Den sak som verserer mellom A/S Norsk
Aluminium Company og Staten v/Finansdeparte-
mentet om hvorvidt den leieavgift selskapet betaler
ifølge «hjemfallsavtale» med staten er fradragsbe-
rettiget ved skatteligningen, er ennå ikke beram-
met.

Tyssefallene

NVE forhandler med Aktieselskapet Tyssefaldene
om bygging av ny kraftstasjon i Tyssedal (Oksla
kraftverk). Forhandlingene har utgangspunkt i den
«hjemfallsavtale» selskapet har med staten.

Tårnelven, Karpelven og Kobholmsvassdraget

Forhandlingene med Aktieselskapet Sydvaranger
om leie av Tårnet og Kobholm kraftstasjoner som
hjemfalt til staten i 1970, samt fortsatt leie av statens
rettigheter i Tårnelven, Karpelven og Kobholms-
vassdraget som utnyttes i disse kraftstasjoner, er
ennå ikke avsluttet.

jotunheimen vest

Arbeidet med kartlegging av eiendomsforhold er
fortsatt i 1970, men det er ikke innhentet flere hånd-
givelser.

Guolasjokka

Det er ved grensebefaringer i 1968-1970 fastslått
at staten — hovedsakelig ved NVE, men til dels også
ved Direktoratet for statens skoger — er eier av
størsteparten av fallrettighetene i Guolasjokka med
bielver.

Fallrettigheter under andre statsetaters forvaltning

En har som i tidligere år bistått Direktoratet for
statens skoger med utarbeidelse av kontrakter om
bortleie av fallrettigheter under Direktoratets for-
valtning. Fallrettigheter for Småvatna kraftverk i
Kvænangen og fallrettigheter i Devdiselv i Målselv-




vassdraget og i Guolasjokka er bortleid til Troms
fylkes kraftforsyning.

3.43  Kraftanleggene m. v.

Folgefonn-anleggene

Underskjønn vedkommende anleggs- og reguler-
ingsskader ble påbegynt i 1970 og ventes avhjemlet
i 1971.

Skjønn vedkommende fallretter som ikke tid-
ligere er ervervet, forutsettes påbegynt i 1971.

.Nore-verkene

Reguleringsoverskjønn Numedalslågen Etappe
IV (strekningen Hvittingfoss — sjøen) vil på grunn
av ytterligere forsinkelser først bli avhjelmet i 1971.

Overskjønn vedkommende overføringen av Økta,
Borgeåi og Smådøla til Tunhovdfjorden ble av-
hjelmet i 1970.

Det er i 1970 nådd minnelige ordninger for
fløting/tømmertransport i Økta og Borgeåi, mens
tilsvarende spørsmål for Smådøla er brakt inn for
skjønnsretten. Sluttprosedyren og avhjemling under
skjønn ventes i 1971.

Forhandlinger vedkommende vassforsyningen til
og kloakkavløpet fra Rødberg pågår fortsatt.

Tokke-anleggene

Underskjønn vedkommende Vestvannene (Ban-
dak—Kviteseidvatn—Flåvatn) og strekningen
Hogga—Norsjø ble avhjemlet i 1970. Overskjønn
er begjært for de fleste takstnumre.

Underskjønn vedkommende nedre del av Skien—
Telemarkvassdraget (Norsjø—Skien) ventes pro-
sedert og avhjemlet i 1971.

Overskjønn vedkommende tilleggsregulering av
Botnedalsvatn m. v. ble avhjemlet i 1970.

Begjæringen fra en del grunneiere ved Kjela—
Flothylåi m. v. om gjenopptakelse av overskjønnet
for fallrettene er fortsatt til behandling ved Gulating
lagmannsrett.

Klimaskjønn Grungevatn m. v. ble påbegynt i
1970. Det er etablert en rekke målestasjoner i om-
rådet.

Et større areal tomtegrunn på Dalen med på-
stående hus (kontorbrakke, verksted, lager, mann-
skapsbrakke m. v.) er i 1970 solgt til Tokke kom-
mune.

Glomflord kraftverk

Salg av bolighus i Glomfjord til ansatte ved
Glomfjord Salpeterfabriker er avtalt.

Norsk Hydro A/S er gitt tillatelse til ytterligere
utvidelse av sitt konsesjonsområde.

Vikfalli

Overskjønn for regulering og overføring av Skjel-
ingavatn, Arbotvatn, Muravatn m. v. ble avhjemlet
30. april 1970.

Overskjønn for fallretter m. m. i Vikja, Gravbotn,
Huglaelv og Seljedalselv ble også avhjemlet 30.
april 1970. Overskjønnet er for de fleste takstnumres
vedkommende anket til Høyesterett.

Overskjønn for Målset, Refsdal og Hove kraft-
stasjoner samt avløpskanal m. v. ble inkaminert
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1. juni 1970, og sluttprosedyre ble holdt i november
1970. Overskjønnet vil sannsynligvis bli avhjemlet
før Høyesteretts dom foreligger i ovennevnte sak.

Underskjønn for overlevering av Hopra ble av-
hjemlet 3. oktober 1970. Overskjønn er begjært og
ventes inkaminert i mai/juni 1971.

Underskjønn vedrørende overføring av felter ved
Fresvikbreen m. v. ble inkaminert i august 1970, og
sluttprosedyre ble holdt i desember 1970. Skjønn
ventes avhjemlet i 1971.

Aura-verkene

Overskjønn vedkommende reguleringens mulige
innvirkning på jaktutbyttet i Aursjøområdet og
Lesja høgfjell m. v. ble avhjemlet i 1970. En del
spørsmål ble utsatt til 1975, da det også skal holdes
nytt skjønn over utbyggingens virkninger på fisket
i Eira. Arbeidet med salg av overflødige grunnare-
aler for boligbebyggelse har fortsatt.

Svorka kraftverk

Utsatt skjønn til behandling av brønnskader m. v.
langs Bævra er påstevnet og ventes avviklet i 1971.

Trollheim kraftanlegg

Underskjønn vedkommende Rinna og Vindøla
m. v. (Etappe II) ventes avhjemlet i 1971. Det
samme gjelder underskjønn vedkommende Surna
elv m. v. (Etappe III).

Over avhjelmet underskjønn vedkommende re-
guleringene i Folla m. v. (Etappe I) er begjært
overskjønn for en del takstnumre.

Grytten-anlegget

Reguleringsbestemmelser for statsregulering av
Mardølavassdraget m. v. (Grytten kraftverk) ble
fastsatt ved kg1. res. 31. juli 1970.

Skjønn til fastsettelse av erstatning for skader og
ulemper m. v. ble påbegynt høsten 1970. En rekke
grunneiere påsto skjønnet ikke fremmet idet de
hevdet at det ifølge konsesjonsdokumentene frem-
gikk at enkelte spørsmål reist under behandlingen
av konsesjonssaken ikke var vurdert av konsesjons-
myndighetene og at dette måtte ansees som mangler
ved saksbehandlingen av slik art og betydning at
vedtaket om reguleringsbestemmelser måtte ansees
ugyldig og at konsesjonssaken av denne grunn i til-
felle måtte undergis ny behandling av konsesjons-
myndighetene.

Partene var for øvrig enige om at den oppståtte
tvist om skjønnets fremme skulle behandles av
skjønnsretten. Med sikte på å få tvisten avgjort
snarest, ble partene videre enige om prosessuelt å
knytte den til et par mindre og oversiktlige deler av
skadeområdene. Ved delavhjemling av skjønn for
disse objekter kan tvisten påregnes behandlet ved
underskjønn og overskjønn og eventuelt innbrakt
for Høyesterett i løpet av 1971.

Ved avtale med ELKEM A/S er kjøpt meste-
parten av fallrettene i Monge-vassdraget.

Straumsmo og Innset kraftverker

Tiltakskravet om isbryting i Malangsfjorden —
som av Høyesterett ble hjemvist til ny behandling
ved overskjønnet   ble behandlet av overskjønns-
retten i november 1970, og avgjørelsen ventes å
foreligge i begynnelsen av 1971.

De forhandlinger man i lengre tid har ført om en
minnelig ordning vedrørende erstatnings- og til-
takskrav fra de svenske lappbyer Talma og Saari-
vuoma ventes avsluttet med det første.

Skjomen kraftanlegg

Skjønn vedrørende regulering av Skjomen og
erverv av grunn til anleggssenter m.v. på Elvegård
ble inkaminert i juli 1970. Underskjønn for anleggs-
sentret og for 20 kV-kraftlinjer på Elvegård og i
Skjomdalen ble avhjemlet 10. juli 1970. Under-
skjønnet er rettskraftig.

Vefsna-overforingen

Etter at Høyesterett ved kjennelse av 18. april
1969 opphevet overskjønnet av 5. april 1968 for
så vidt angår en del vegspørsmål i Hattfjelldal
kommune og hjemviste skjønnet til ny behandling,
er nytt overskjønn avhjemlet 20. juni 1970.

Røssåga kraftanlegg

Enkelte takstnumre i overskjønn for isvansker i
Sørfjorden er påanket til Høyesterett, og dom ventes
avsagt i slutten av 1971.

Det har vært ført forhandlinger om avtale mellom
NVE og Hemnes kommune samt de berørte parter
om tillempninger i overskjønnsrettens tiltakspålegg
vedkommende isbryting m. v. Forhandlingene ven-
tes sluttført i begynnelsen av 1971.

BjerkalPlura m. v.

Overskjønn for regulering av Leirelva, Fagerli-
bekk og Mørkbekk ble inkaminert i juni 1970.
Sluttprosedyre vil bli holdt i juni 1971, og over-
skjønnet ventes deretter avhjemlet. Skjønnsrettens
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behandling av eventuell skade på fiske i Røssåga
som følge av reguleringen av Leirelva ble utsatt.

Underskjønn vedrørende de norske reinsamers
krav som følge av reguleringen ble avhjemlet 26.
januar 1970. Behandlingen av de svenske rein-
samers krav ble utsatt til 1. juli 1972.

Underskjønnet er rettskraftig, unntatt spørsmålet
om erstatning for fremtidige skader hvor de saksøkte
har begjært overskjønn som ventes avhjemlet i
slutten av 1971.

Underskjønn for regulering av Målvatn, er del
fallrettigheter i Bjerka og kraftstasjonsområdet m. v.
som ble forenet til felles behandling, ble inkaminert
i juni 1970. Supplerende synfaringer og sluttprose-
dyre ventes avviklet sommeren 1971.

Underskjønn for avsnitt Dunderlandsdal ble in-
kaminert i oktober 1970, og behandlingen av skjøn-
net vil fortsette i 1971.

Kraftlinjer og transformatorstasjoner
Med sikte på erverv av grunn og rettigheter for

bygging og drift av NVE's fjernledninger, trans-
formatorstasjoner og understasjoner er i 1970 holdt
6 underskjønn og 4 overskjønn, hvorav samtlige
underskjønn og 3 overskjønn er avhjemlet i 1970.
Det fjerde overskjønn ventes avhjemlet i 1971.

Videre er avhjemlet 2 underskjønn og 1 over-
skjønn vedkommende radiostøy for 275 kV-linjer.

Samtidig er det inngått en rekke avtaler med
grunneiere om erverv av grunnrettigheter for kraft-
ledningsanleggene.

Videre er det behandlet en rekke saker i forbin-
delse med avhendelse av inspeksjonshytter som ikke
lenger er nødvendig for driften av ledningene.

3.44 NVE's deltakelse i kraftselskaper
m. v.

Staten v/NVE deltar i følgende kraftselskaper og
andre sammenslutninger :

Mørkfoss—Solbergfoss
Kraftverkene i øvre Namsen (Køisf)
Svorkafalla
Vikfalli
Røldal-Suldal Kraft AIS
Sira-Kvina Kraftselskap
AIL Settefisk
AIS Settefiskanlegget Lundamo
Foreningen til Bægnavassdragets Regulering

I årets løp er det behandlet en rekke saker i for-
bindelse med statens interesser i disse selskapene.
Her skal nevnes :

Det er sluttet avtale med Oslo Lysverker om del-
deltakelse for 7 % av Aurlandutbyggingen.

Med Tafjord kraftselskap er det ført forhandlinger
om deltakelse fra selskapets side for 12 % i Grytten-
anlegget.

Videre er det sluttet avtale med Skiensfjordens
kommunale kraftselskap om at selskapet skal ha
visse rettigheter i Folgefonnverkene til vederlag for
fallrettigheter i Mauranger som det har overdratt
til NVE. I forbindelse hermed er det også sluttet
avtale om oppgjøret for de rettigheter i Sira-Kvina
kraftselskap som NVE har overdratt til SKK.

Spørsmålet om oppgjøret for overføring av an-
deler i Sira-Kvina kraftselskap fra VAE til NVE i
forbindelse med selskapsstiftelsen er blitt løst ved
voldgift med endelig virkning.

Igangsetting og finansiering av tredje byggetrinn
(Tjørhom og Solhom kraftverker) av Sira-Kvina-
utbyggingen er vedtatt i Stortinget.

Hovedstyrets innstilling om supplerende utbyg-
ginger i Røldal—Suldal og tilleggssamarbeidsavtale
i denne forbindelse er oversendt Industrideparte-
mentet.

3.45 Lovsaker o. 1.

Det er gitt uttalelse til departementet i forbindelse
med en rekke forslag til nye lover og forskrifter m. v.
Bl. a. er gitt slike uttalelser i forbindelse med forslag
til ny lov om fornminner, innstilling om strandom-
rådene ved sjøen, utkast til lov om atomenergi-
virksomhet, innstilling om ny aksjelov og innstilling
fra Trøndelagskomit&n.

NVE har til uttalelse forslag fra stortingsrepre-
sentanten Otto Lyng om eventuelle lovbestem-
melser som ved kraftutbygging forbyr arbeider som
krever større investeringer før konsesjon er gitt, og
spørsmål fra samme vedrørende egne domstoler
til behandling av tvister i forbindelse med vass-
dragsutbygging etter mønster av de svenske Vat-
tendomstoler.

3.46 Tvistemål

Lagmannsrettssaker
En sak er avgjort ved lagmannsrett. Den gjaldt

søksmål mot en kommune for å få opphevet eller
kjent ugyldig kommunens vedtak om pålegg av
eiendomsskatt etter byskattelovens bestemmelser
for områder som omfatter et par av NVE's kraft-
verk. Også for lagmannsretten fikk staten fullt
medhold, men dommen er anket av kommunen.

By- og herredsrettssaker

NVE har vært part i tre saker. I en av sakene er
det falt dom, mens to saker står for retten.

Den sak hvor det er falt dom, gjaldt erstatnings-
krav fra to personer i forbindelse med diverse skader
som angivelig skulle skyldes forbygningsarbeider
utført av NVE. Staten ble imidlertid frifunnet. Den
ene saksøker har anket saken til lagmannsrett.

Den første av de to saker som står for retten gjelder
(som den ovenfor nevnte lagmannsrettssak) søks-
mål mot en kommune om eiendomsbeskatning etter
byskattelovens regler for områder som omfatter et
av NVE's kraftverk. Den annen sak gjelder spørs-
målet om godtgjørelse for vannstandsmålinger.

3.47 Konsultasjoner og betenkninger m. v.

Juridisk avdeling har som vanlig hatt en jevn til-
gang av spørsmål om fortolkningen av lover og for-
skrifter av betydning for vassdragsforhold og elek-
trisitetsforsyning og har besvart dem dels i form av
skriftlige betenkninger og dels muntlige råd.

Videre har avdelingen bistått ved forhandlinger
og inngåelse av kontrakter innenfor alle felter av
etatens virksomhet.
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hadde for øvrig meget få skader, og ingen medførte
3.5 varig men eller langvarig fravær fra arbeidet.

Vernearbeidet ved kraft- og overføringsanleggene
er ført videre etter de vedtatte retningslinjer. Verne-
utvalgenes og verneombudenes befaringer og kon-
troll på arbeidsplassene er ytterligere intensivert.
Den vernetekniske opplæringsvirksomhet er styrket
og omfatter samtlige grupper av arbeidstakere. De
sikringsmessige tiltak ved arbeidsplanlegging og ut-
førelse blir gjennomgått av verneutvalgene, og
eventuelle endringer eller forslag om nye tiltak blir
drøftet i fellesmøter med arbeidslederne. De ansattes
plikt til å bruke påbudt personlig verneutstyr og
verneombudenes ansvar for kontrollen med dette er
innskjerpet. For å nyttiggjøre seg den enkelte ansat-
tes erfaring om vernearbeid og for å planlegge nye
tiltak, blir det arrangert fellesmøter med arbeids-
takerne ved de enkelte avdelinger. En har videre,
som følge av anleggenes stadig utvidede bruk av
tungt maskinteknisk utstyr, arrangert spesialopp-
læring av brukerne for å bibringe dem den best
mulige viten om det tekniske utstyrs konstruksjon
og drifts- og vedlikeholdsmessige betingelser for en
sikkerhetsmessig betryggende virksomhet. Det er
dessuten arrangert kurser for verneledere og verne-
ombud. En har også gjennom publikasjoner m. v.
ved det enkelte anlegg forsøkt å aktivisere samtlige
ansatte for de forebyggende vernemessige sikrings-
tiltak.

Representanter for alle kraft- og overføringsan-
legg har også deltatt i Vern og Velferds konferanser
for verneledere ved bygg og anlegg, hvor en gjennom
forelesninger og gruppearbeid blir orientert om
bruken av nytt vernemateriell, metoder og erfaring
om vernearbeid i privat og annen statlig virk-
somhet.

På tross av alle de nevnte sikringstiltak og et
stadig bedre samarbeid om vernetiltakene, har en
i 1970 hatt endel alvorlige arbeidsulykker, og to av
disse medførte døden. Dødsulykkene inntraff ved
Vik-anleggene og Overføringsanleggene (SBF). I
tillegg til de rene arbeidsulykker ble vårt anlegg i
Mauranger rammet av en forferdelig ulykke, idet
et snøras knuste en av anleggets brakkeforlegninger,
med den følge at 7 av de ansatte arbeidere ble
drept.

Vernearbeidet ved driften av kraftverkene er
også siste år forsøkt styrket, bl. a. har driftsavdel-
ingens vernegruppe fortsatt arbeidet med det sikker-
hetsmessige programopplegg for vedlikeholdsar-
beidet. Det er videre gjennomført ensartede an-
svars- og kommandoforhold der utvidelse og om-
byggingsarbeider må foregå i anleggsområder som
er satt under driftsspenning. Bruk av personlig
verneutstyr, som hjelm under kopling og sikkerhets-
belter m.v. under montasjearbeid, er gjennomført
ved alle kraftverker og overføringsanlegg. Ved
driften av kraftverkene hadde en meget få skader, og
ingen medførte varig men eller langvarig fravær fra
arbeidet.

Vernearbeidet ved forbygningsanleggene ble styr-
ket gjennom en bedre kontroll med gjennomføringen
av vernetiltakene, ved utvidet opplæring og kurs-
virksomhet for verneledere og verneombud. En

Helsetjenesten

Som et ledd i arbeidet med å styrke helsetjenesten
ved våre anlegg og verker, har en siste år utdannet
en rekke nye førstehjelpere, samt arrangerte repe-
tisjonskurs og utvidede kurs for de som tidligere har
gjennomgått grunnkursene.

En har fortsatt visse vanskeligheter med å få ut-
ført helseundersøkelser av ansatte der en ikke har
egen bedriftslegeordning, og det er særlig merkbart
i Nord-Norge.

Bedriftslegestillingen ved Hovedkontoret, som
var ubesatt fra oktober 1969, er igjen besatt, og dr.
Roald Adelsten Jensen tiltrådte tjenesten 1. februar
1970.

3.6

Ved NVE's kraftanlegg har en nå ett hoved-
samarbeidsutvalg og 7 samarbeidsutvalg. Hoved-
samarbeidsutvalget ved Statskraftverkenes anlegg
har holdt 4 møter, hvorav ett i forbindelse med be-
faringen av Folgefonn-anleggene 15.-18. september
1970. Av saker som er behandlet nevnes :

Energiutredningen, Naturverninteresser i utbyg-
gingsområder, Investeringsbudsjett, Planer for vid-
ere kraftutbygging, Effektiviseringen av anleggs-
driften, Omorganisering av NVE, Lønnssystemer
(overgang fra akkordlønn til årslønn for samtlige
arbeidere og funksjonærer ved anleggene), Ansienni-
tetsbestemmelser for anleggsarbeidere, Samordning
av opplæring og etterutdannelse av teknisk og
merkantilt personale, Bruk av personlig verneutstyr,
Informasjon til ansatte, Premiering av forslag (her-
under styrt forslagsvirksomhet ved anleggene), An-
vendelse av velferdsbevilgninger og bedriftslege-
ordningen m. v.

Ved NVE's kraftverker har en nå ett hovedsam-
arbeidsutvalg og 7 samarbeidsutvalg. Hovedsam-
arbeidsutvalget ved driften av Statskraftverkene har
holdt 4 møter, hvorav ett i forbindelse med be-
faringen av Aura-verkene i dagene 15.-18. mai
1970. Av saker som er behandlet nevnes :

Energiutredningen, Kraftverkenes driftsregn-
skaper for 1969, Drifts- og investeringsbudsjettene
for 1972, Langtidsplanleggingen for kraftutbyg-
gingen, Omorganisering av NVE, Utvidet samar-
beide mellom kraftprodusenter, Opprettelse av sel-
skapet Samkjøringen av kraftverkene i Norge,
Rasjonalisering av kraftverksdriften, Grunnopp-
læring og etterutdanning for driftspersonalet, Kvali-
fikasjonskrav for personale til store driftssentraler
m. v., Anvendelse av velferdsbevilgninger, bedrifts-
legeordningen og informasjonsvirksomheten m. v.

Samarbeidsutvalget ved Sentraladministrasjonen
har holdt 5 møter. Av saker som er behandlet nevnes :

Etatens budsjett for 1971, Planene for NVE's
virksomhet i 1972, Energiutredningen, Loven om
vern mot vannforurensing, Omorganisering av
NVE, Informasjon om samarbeidsutvalgenes virk-
somhet, Den sentrale forslagsordning, Velferdstiltak,
Bedriftslegeordningen.
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Samarbeidsutvalgene ved anlegg og verk har i
løpet av året mottatt i alt 25 forslag, hvorav 21 er
premiert. Høyeste premie var på kr. 300,—, og
samlet utbetaling kr. 4850,—. Forslagene omfatter
nykonstruerte apparater og forbedringer av allerede
eksisterende innretninger og utstyr.

En rekke av samarbeidsutvalgenes medlemmer
har siste år deltatt i Sentralrådets kurs og konfe-
ranser på forskjellige steder i landet.

3.7

NVE's nye EDB-anlegg, som ble installert i
november 1969, kom i drift ved årsskiftet 1969/70.
Det gamle GIER-anlegget ble kort etter flyttet ut
og levert tilbake til A/S Scanips. Det nye anlegget
er av typen CDC 3200, og er levert av Control Data
Corporation, USA. Anlegget er vel egnet både for
tekniske og administrative oppgaver, imidlertid har
sentralenheten for liten kapasitet til å behandle en
del av de større tekniske problemene i NVE. Prisen
var ca. 4 mill. kroner.

Omleggingen av programsystemene for den ad-
ministrative databehandlingen ved Økonomikon-
toret og Rasjonaliseringskontoret (kraftanleggene)
startet høsten 1969. Økonomikontoret fikk stort sett
sine programmer klare ved årsskiftet, mens det for
Rasjonaliseringskontoret oppsto en del forsinkelser
og vanskeligheter med omleggingen til den nye
maskinen.

I løpet av året ble storparten av de tekniske pro-
grammene lagt om fra GIER til CDC. Videre ble
de store simuleringsmodellene overført fra Kjeller.
En del nyutviklinger av programmer har også funnet
sted. Hydrologisk avdeling valgte å skrive om sine
programmer fra ALGOL til FORTRAN.

Driften av det nye anlegget var i vårsemesteret
preget av feil og uregelmessigheter. Etter sommer-
ferien har EDB-driften vært tilfredsstillende. Den
samlede effektive regnetid for året var ca. 2000
maskintimer.

Innen punchetjenesten har det vært økende
aktivitet, og ved utgangen av året var det 10-12
punchemaskiner i drift.

I løpet av året ble det holdt flere grunnkurser i
EDB, samt programmeringskurser i FORTRAN
og COBOL.

Det ytes også EDB-service overfor diverse eksterne
institusjoner, bl. a. er det inngått to større blokk-
tidsavtaler. For dette fikk man i 1970 en betydelig
konsulentbistand, samt en inntekt på ca.
kr. 200000,—. De samlede utgifter til EDB, in-
kludert maskinavskriving, var ca. 1,4 mill. kr., i
tillegg kommer Statskraftverkenes utgifter til bruk
av eksterne EDB-anlegg og -konsulenter m.v.

3.8

Stillingen som informasjonskonsulent i NVE ble
ledig fra 1/1-1970, og det har ikke vært mulig å få
den besatt. En har tatt opp spørsmålet om lønns-
plassering m. v. med Industridepartementet.

NVE's årsmelding «Vår virksomhet 1969» ble
utgitt i noe mer omfattende form enn de tidligere
årsmeldinger, idet man innarbeidet en større del av
stoffet fra den særskilte årspublikasjonen som i de
senere år er sendt ut om virksomheten ved Stats-
kraftverkene.

Årsberetningen for Elektrisitetstilsynet 1969 ble
utsendt i juni 1970 i et opplag på 10000 eksemplarer.

Fra Vassdragsdirektoratet er utgitt det første
nummer i en publikasjonsserie «Kraft og miljø».
Heftet som inneholder 6 artikler har tittelen «Liv
i regulerte vassdrag».

Filmen «Hvite kull», som behandler vasskraftut-
bygging, ble ferdig i 1970 og har vært vist som for-
film til spillefilm. Den er tilgjengelig for utlån. I
tilknytning til denne filmen er det arbeidet med en
instruksjonsfilm om landskapspleie i kraftutbyg-
gingen, som ventes ferdig tidlig i 1971.

Etatens meddelelsesblad «Fossekallen» ble i 1970
utvidet fra 4 til 6 nummer årlig.

NVE's nye EDB-anleg

Motstående side :
Særegne smeltetransforma-
sjoner i Svartisen, Nord-
land.
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4. VASSDRAGSDIREKTORATET

4.2

4.21 Ervervs- og reguleringskonsesjoner
m. v.

I løpet av 1970 er følgende saker om søknad om
konsesjon etter ervervs- og vassdragsregulerings-
lovene blitt ekspedert til Industridepartementet med
hovedstyrets uttalelse :

Arendals Vassdrags Brukseierforening

Ytterligere reguleringer og overførinker i Finn-
døla. Produksjonen i det prosjekterte Finndøla
kraftverk er beregnet til ca. 300 GWh i et middels
år. (Konsesjon ble meddelt ved Kg1. res. 14. august
1970.)

Finndøla Kraftverk
Erverv av Fyresdal kommunens fallrettigheter —

ca. 20 % — nødvendige for utbygging av oven-
nevnte Finndøla kraftverk. (Konsesjon meddelt ved
Kg1. res. 12. november 1970.)

Foreningen til Hallingvassdragets Regulering
Oppheving av statsreguleringen av Rødungen.

Tillatelse for Foreningen til Hallingdalsvassdragets
Regulering til å regulere Rødungen tilsvarende og
til å overføre avløpet til Hallingdalsvassdraget.
Kraftvinningen er beregnet til ca. 14 GWh ren
vinterkraft og betydde dessuten en engangsgevinst
på ca. 49 GWh. (Konsesjon ble meddelt ved Kg1.
res. 3. april 1970.)

Troms fylkes Kraftforsyning
Regulering av Devdisvatn (Devdisjavre) i Måls-

elv kommune. Utbyggingen er beregnet å ville gi
en gjennomsnittlig årsproduksjon på 114 GWh og
av dette er 100 GWh vinterkraft. (Konsesjon med-
delt ved Kg1. res. 14. august 1970.)

Finnmark fylkes Elektrisitetsforsyning
Erverv av bruksrett til Frierfjordelva og tillatelse

til å foreta regulering og overføring i Adamselv og
Frierfjordelva. Adamselv kraftverk beregnes å gi
en midlere årsproduksjon på 182 GWh, herav 160
GWh vinterkraft. (Reguleringskonsesjonen meddelt
ved Kg1. res. 14 august 1970 og bruksrettskonse-
sjonen meddelt ved Kg1. res. 20. november 1970.)

Statsregulering

Ytterligere regulering av Tyssovassdraget. Inn-
stillingen omfatter ytterligere regulering med et
samlet magasinvolum på 145 mill. in3 som regnes
å gi en foredling av sommer- til vinterkraft på ca.
270 GWh.

Aktieselskapet Saudefaldene

Ytterligere regulering av Nedre Sandvatn. Den
økede vinterkraftproduksjon er beregnet til 16 GWh
pr. år. (Konsesjon meddelt ved Kronprinsreg. res.
av 26. juni 1970.)

Statens Vattenfallsverk

Norsk fsamtykke i henhold til konvensjonen mel-
lom Norge og Sverige av 11. mai 1929 til svensk
regulering av Autajavre-Sitasjavre i forbindelse
med byggingen av Ritsem kraftverk i Luleelv.
(Samtykket meddelt ved Kronprinsreg. res. 26.

juni 1970.)

AIS Kvænangen Kraftverk
Bruksrettkonsesjon på fallet som nyttes i Små-

vatna kraftverk samt konsesjon på ytterligere over-
føringer. Ytelsen i Småvatna kraftverk er ca. 63
GWh i et bestemmende år.

Sør-Trøndelag Kraftselskap

Ekspropriasjon, erverv og regulering av Arne-
vikelv i Afjord for utbygging av Mørre Kraftverk.
Midlere energiproduksjon er beregnet til ca. 55
GWh pr. år.

Moksa Kraftanlegg

Regulering av Nedre Astavatn og overføring av
vatn fra Skyttilbekken og Nedre Astavatn i Asta til
Djupen i Moksa. Reguleringen representerte ca.
3,9 GWh pr. år. (Søknaden avslått av Industri-
departementet den 3. november 1970.)

L1L Tussa Kraft
Endring av konsesjonsvilkår vedr. Tussavass-

draget bl. a. slik at konsesjonstiden blir ubegrenset.
(Endringen meddelt ved Kg1. res. 20. nov. 1970.)

Foreningen til Bægnavassdragets Regulering

Ytterligere regulering av Yljavassdraget med
overføring fra Leineåni m. v. i forbindelse med
Oppland fylkes utbygging av Ylja kraftverk. Kraft-
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Løpet kraftverk under byg-
ging.

verket er beregnet å gi en årlig produksjon på ca.
150 GWh ren vinterkraft. (Konsesjon meddelt ved
Kg1. res. 27. november 1970.)

I likhet med tidligere år har det også i 1970 vært
behandlet en del andre saker som f.eks. planend-
ringer, forlengelse av konsesjonsbetingede bygge-
frister, tillatelse til å sette i verk inngrep før skjønn
er holdt (oreigningslovens § 25) m. v. Av slike saker
nevnes :

AIS Nidelvens Vandkraft

Fristforlengelse.

Trondheim Elektrisitetsverk

Regulering av Nea, Nesjø dam. Forhåndstil-
tredelse.

Sira-Kvina Kraftselskap

Forhåndstiltredelse vedr. Siravassdraget. 


Oppland Fylke
Ekspropriasjon m. v. for utbygging av Ylja kraft-

verk.

Glommens og Laagens Brukseierforening

Regulering av Fundin, Savalen I og overføring
til Rendalen. Forhåndstiltredelse.

LIL Sunnhordland Kraftlag

Regulering av Blådalsvassdraget m. v. Plan-
endring.

For øvrig har det også vært hovedstyrebehandlet
noen saker vedr. endring av vedtekter for felles-
fløtningsforeninger.

Når det gjelder større saker under behandling
som er klar til sluttbehandling for hovedstyret kan
nevnes :

Statskraftverkene
EidOordverkene. Reguleringsbestemmelser.

Røldal-Suldal Kraft AIS

Midlertidig endring av manøvreringsreglement LII, Tussa Kraft

for Røldal-Suldalsvassdragene. Erverv av bruksrett og regulering av Amela-
vassdraget m. v.

Statsregulering av Bjerka- Plura m. v.

Frafall av diverse overføringer fra nord. Plan-
endring.

Kristiansund Elektrisitetsverk

Regulering og utbygging av Alvundvassdraget.
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Aust-Agder Kraftverk
Ytterligere regulering av Nesvatn.

I forrige årsberetning er nevnt at en bl. a. ventet
sluttbehandlet følgende to saker :

AIS Ardal og Sunndal verk

Reguleringer i Årøy- og Sogndalsvassdraga, og

Røldal-Suldal Kraft A1S

Ytterligere reguleringer m. v. i Røldal-Suldals-
vassdragene.

Den første er stillet i bero etter søkerens ønske.
Den andre har støtt på innvendinger fra naturvern-
hold som gjør at det vil ta tid med sluttbehand-
lingen.

For de nevnte saker som er klare for sluttbe-
handling gjelder at deres behandling sannsynligvis
vil avhenge av behandlingen av rapporten vedr.
vassdrag som bør vernes mot kraftutbygging.

Foruten de konsesjoner som er nevnt foran, er det
falt avgjørelse i Statskraftverkenes søknad vedr.
Eikesdal/Grytten kraftverk. (Kg1. res. 31. juli 1970.)

Forhåndsmeldinger i. h. t. lovendringen av 19.
juni 1969, § 4a er gitt i 1970 om igangsetting av
planlegging av følgende nye prosjekter :

Statskraftverkenel.Nord-Trøndelag Elverk

Utbygging og regulering av Færen m. v. i Forra.

Arendals Vassdrags Brukseierforening

Overføring av øvre del av Vegårselv til Nidelv.

Statskraftverkene

Regulering og utbygging av Altaelv m. v.

Trondheim Elektrisitetsverk
Utbyggingen av Grana i Rennebu.

Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap

Utbygging av Tyssovassdraget i Ulvik.

4.22  Konsesjonsavgifter

For avgiftsåret 1969 ble det etterskuddsvis i 1970
innbetalt i alt ca. 24,8 mill. kroner. Beløpet for 1968
(innbetalt i 1969) var ca. 23,1 mill. kroner.

Av de 24,8 mill, kroner er ca. 19,5 mill. kroner
avgift til kommuner. Resten, ca. 5,3 mill. kroner er
avgift til staten og går inn i statens konsesjonsav-
giftsfond.

I tillegg til foranstående ble det i 1970 utbetalt
6,9 mill. kroner til kommuner som gjelder etter-
betaling av avgifter for årene 1960-69 i henhold
til Stortingets vedtak 30. mai 1969 om billighets-
justering av avgifter for statsreguleringer fra før
1959.

Hovedstyret har fattet vedtak om fordeling av
konsesjonsavgifter til kommuner i 9 saker. Direk-
toratet har dessuten hatt arbeide med å framskaffe
en del grunnlagsmateriale for utvalget som vur-
derer spørsmålet om kompensasjon til kommuner
for ikke-utbygging av vassdrag.

4.23  Vassforsynings- og avløpssaker
Innenfor området vassforsyning er det ferdigbe-

handlet og ekspedert til Industridepartementet 18
søknader etter vassdragslovens §§ 17 og 18 om eks-
propriasjonstillatelse for nødvendig vatn, grunn og
rettigheter for øvrig for anlegg av vassverk samt på-
legging av servitutter (eiendomsinnskrenkninger) i
vasskildenes nedbørsfelter for å hindre at vatnet blir
forurenset. Det er ferdigbehandlet 91 søknader om
tillatelse til utslipp av forurenset avløpsvatn fra
boligområder, industribedrifter m. v. etter vass-
dragslovens § 49. Til sammen er det sendt 109 saker
til Industridepartementet. Offentlig påtale for over-
tredelse av vassdragslovens bestemmelser begjæres
av hovedstyret, som har fått seg forelagt 3 slike
saker i 1970 der det ble truffet vedtak om å begjære
påtale. Ellers har det vært en rekke henvendelser
om uhell m. v. spesielt oljeutslipp som har medført
til dels betydelige skadevirkninger i vassdrag- og
sjøområder.

Av større vassverksaker som er behandlet, kan
nevnes nytt vassverk for Kragerø kommune. Vass-
kilden er Grøtvatn, ca. 9 km nordvest for byen. Det
er gitt tillatelse til å regulere dette vatn 6 m og det
skulle gi kommunen tilstrekkelig vassforsyning fram
til år 2000 med en beregnet folkemengde på ca.
13000 personer. Kragerø kommune har tidligere
hatt i alt 5 forskjellige vassverk, det største med inn-
tak i Kammerfosselva nedstrøms en større trefor-
edlingsbedrift, et forhold som må sies å være be-
tenkelig.

På Nedre Romerike er det opprettet et avløps-
samband som nå omfatter 10 kom'inuner, Avløps-
sambandet Nordre Øyeren (ANØ). Her er en kom-
met godt i gang med løsningen av de kommunale
avløpsproblemer i henhold til opptrukne ramme-
planer. Innenfor dette område blir Skjettenbyen i
Skedsmo kommune utbygd med en befolkning på
ca. 6000 personer. For Skjettenbyen er det gitt en
kortvarig midlertidig utslippstillatelse da kloakken
derifra er planlagt ført til et større sentralrensean-
legg RA-2 som er påbegynt. Sentralrenseanlegget
skal motta nesten alt avløpsvatn fra bebyggelsen i
Lørenskog- og Skedsmo kommuner samt en be-
tydelig del av Rælingen kommune, og er dimen-
sjonert for ca. 40000 personer i første omgang.
Anlegget som er beregnet å stå ferdig i januar 1972,
blir det første større renseanlegg i landet med
kjemisk felling av avløpsvatnet.

Av søknader om industrielt avløpsvatn som er
ferdigbehandlet i 1970, nevnes spesielt utslipp fra
Bidjovagge Gruber i Kautokeino kommune. Til-
latelsen omfatter avløpsvatn fra gruveanlegg med
flotasjonsverk for en produksjon på ca. 15000 tonn
kopperkonsentrat om året. Avløpsvatnet skal ledes
til Buljojokka etter at det har passert 3 slamdammer.

Hovedtyngden av søknader om utslippstillatelse
for kloakk og industrielt avløpsvatn gjelder nye ut-
slipp. Det er imidlertid en rekke eksisterende utslipp
som det ikke er innhentet tillatelse til og som derfor
er ulovlige. Kontorets bemanning har hittil vært
så liten at det ikke har vært mulig å ta opp disse
forhold i noen større utstrekning.

Etter hvert blir det stadig flere kommuner som
forstår hvor viktig det er å utarbeide rammeplaner
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for vatn- og kloakkanlegg både for sanering av
eksisterende uheldige forhold og for tilrettelegging
av vatn og kloakk for ny bebyggelse. Slike ramme-
planer omfatter også tempoplaner som gir opp-
lysninger om den etappevise gjennomføringen av
planene. På denne måten legges forholdene tilrette
for å løse avløpsforholdene tilfredsstillende i løpet
av en del år.

Industriens avløpsproblemer har en ved kontoret
arbeidet langt mer med enn i de foregående år. Det
er gjort henvendelse til samtlige treforedlingsbe-
drifter i landet som har utslipp til vassdrag, med
spørsmål angående avløpsforholdene, og de fleste
bedrifter har besvart spørsmålene. De målinger
og utredninger som er foretatt og som vil bli foretatt
i tilknytning til spørreskjemaet, vil gi bedriftene
oversikt over avløpsforholdene og dermed grunnlag
for å sende inn søknad om utslippstillatelse slik at
det kan stilles nødvendige krav for å hindre eller be-
grense forurensningstilførselen. Det er også tatt
kontakt med industribedrifter innenfor enkelte om-
råder hvor utslippene har ført til meget alvorlige
forurensningsproblemer i vassforekomstene, med
sikte på å komme fram til tilfredsstillende løsninger
av avløpsforholdene.

Mens alvorlige vassforurensningsproblemer tid-
ligere bare gjorde seg gjeldende i liten utstrekning
og vesentlig i de mest tettbefolkede områdene på
Østlandet, er det nå betydelig vassforurensing i alle
fylker. I den forbindelse kan nevnes at en mottar
flere og flere meldinger om fiskedød fra alle kanter
av landet, spesielt i sommerhalvåret med liten vass-
føring i elver og bekker. Ofte skyldes slike uhell
konsentrerte utslipp av silosaft, men i en god del
tilfelle blir ikke årsaken klarlagt.

Lov om vern mot vannforurensing som en har
ventet på i lang tid, ble vedtatt 26. juni 1970 og er
ved Kg1. res. gjort gjeldende fra 1. januar 1971.
Loven erstatter Vassdragslovens kapittel 5 om for-
urensing av vassdrag, men den er langt mer om-
fattende. Den forbyr all tilførsel av forurensing til
vassdrag og sjøområder i nærheten av vassdrag. For
andre sjøområder, kilder og grunnvatn gjelder loven
for forurensning som skriver seg fra industritiltak,
tettbygd strøk, sykehus og liknende, men Kongen
kan bestemme at loven skal gjelde for all tilførsel av
forurensing til alle eller til visse sjø- og grunnvass-
områder. Det er heller ikke tillatt å legge fra seg
eller kaste avfall eller gjenstander på sjøen eller ved
sjøen eller å ta avfall om bord i fartøy for å slippe
det ut derfra. Loven forutsetter at det opprettes et
lokalt tilsyn som vil få utstrakt myndighet til å gripe
inn mot vassforurensning som skjer i strid med
lovens bestemmelser. Tilsynet skal også drive opp-
lysningsvirksomhet og veiledning med sikte på å
hindre eller begrense forurensning. Loven forvaltes
av Industridepartementet og NVE. NVE vil fore-
stå tilsynet med vassforurensing.

For å kunne ta opp til behandling alle de eksi-
sterende ulovlige utslipp samt å kunne håndheve
bestemmelsene i den nye lov om vern mot vannfor-
urensing, er det nødvendig med en betydelig ut-
videlse ved Vatn- og avløpskontoret. Det er av
hovedstyret fremmet forslag om i alt 12 nye stillinger
ved kontoret i 1971. 5 av de som ansettes, vil etter en
relativt kort opplæringstid bli sendt ut i tilsynsvirk-
somhet. Når det gjelder tilsynsfunksjonen er landet
foreslått oppdelt i 5 distrikter med hvert sitt tilsyns-
kontor som til å begynne med vil bli bemannet med
bare en person. En tar imidlertid sikte på innen få år
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å bemanne hvert av tilsynskontorene med 4-5 per-
soner med høyere utdannelse foruten nødvendig
kontorhjelp.

Naturvernåret 1970 har bevirket omfattende
engasjement av personalet ved kontoret. Foredrag
og deltaking i en rekke konferanser, seminarer o. 1.
har krevet mye tid, men en har også merket en øket
interesse fra mange hold for å hindre eller begrense
forurensningen av våre vassforekomster, som på
lengre sikt sikkert vil være av stor betydning for å
å løse disse problemene.

Stortinget har for 1970 økt bevilgningen til
tilskott til resipientundersøkelser som er påkrevd
i forbindelse med vassverks- og utslippssaker til
kr. 500 000, . Midlene disponeres av hovedstyret
og de er fordelt på følgende undersøkelser :

Avløpssambandet Nordre Øyeren (ANØ)  
kr. 120 000,— til fortsatte undersøkelser i Nitelva,
Leirelva og Rømua. — Fylkene Hedmark, Oppland
og Akershus — kr. 100 000,— til en forundersøkelse
av Mjøsa med tilløpselver. — Buskerud fylke —
kr. 50 000,— til igangsetting av en større under-
søkelse av Drammenselva og Drammensfjorden.
Sogn og Fjordane fylke 	 kr. 50 000,  til under-
søkelser i Jølstravassdraget. 	 Hedmark fylke —
kr. 40 000,— til undersøkelser i Glomma ovenfor
Vormsund. — Oppegård kommune — kr. 25 000,—
til undersøkelser i Gjersjøen med tilløpselver. 	
Akershus og Østfold fylker — kr. 20 000, til under-
søkelser i Haldenvassdraget oppstrøms Femsjøen. —
Telemark fylke — kr. 10 000,— til igangsettelse av
en større undersøkelse av Skiensvassdraget og Frier-
fjorden.

I tilknytning til Ressursutvalgets innstilling nr. 1
— Forskningsprogram for rensing av avløpsvann
er det i 1970 bevilget kr. 5 000 000,—.

Det er nedsatt en såkalt prosjektkomite som sak-
kyndig organ for Industridepartementet vedrørende
denne bevilgningen. Forskningsprogrammet som
er ment å foregå over en 6-årsperiode med samme
bevilgning hvert år, vil medføre utstrakt forsknings-
og utviklingsarbeid innen vassforurensingssektoren.
Kommuner og industri vil dermed få langt bedre
grunnlag for å løse sine avløpsproblemer på en
hensiktsmessig måte. En av de viktigste årsakene
til at det blir gjort alt for lite i dag, er nemlig mang-
lende kunnskaper om hvilke tiltak som bør iverk-
settes for å minske forurensningen.

Oppkjøring av masse for terskelbygging i Hallingdalselva

til ca. kr. 174 100, mot ca. kr. 151 000,— i 1969.
Avgiften betales etterskuddsvis, således for 1970 i
1971. Innbefattet i 1970-beløpet er ca. kr. 21 600,—
for tilsyn med arbeider utført med henblikk på
landskapspleie. Kfr. Naturvernsaker (4.6).

4.26  Diverse saker

Det er behandlet et stort antall saker av forskjellig
art, således også en rekke ankesaker i h. t. den nye
forvaltningsloven.

Vassdragsvesenet avgir uttalelse til Landbruks-
departementet om søknader om statstilskott til
utbygging av vassverk på landsbygda og i fiskeri-
distrikter.  I  1970 er avgitt uttalelse i 64 slike saker.

4.3
4.25  Tilsyn med vassdragsanlegg

Vassdragstilsynet har som tidligere år arbeidet
med kontroll av beregninger, tegninger og utførelse
av vassdragsanlegg. Det er i 1970 innskjerpet over-
for utbyggerne at ajourførte tegninger over den
endelige utførelse skal foreligge hensiktsmessig ar-
kivert ved anlegget og for øvrig straks bli oversendt
tilsynet. Videre er det ved rundskriv bedt om at
tilsynet blir orientert om utbyggernes administra-
tive system for inspeksjon og vedlikehold av anleg-
gene.

Eiere av damanlegg/konsesjonær er i henhold til
vilkår i konsesjonen pliktig til å refundere statskassen
de til tilsynet medgåtte utgifter.

For året 1970 beløper tilsynsavgiftene seg samlet

4.31  Generelt

Også 1970 har stort sett vært et godt arbeidsår,
uten ekstraordinære skadeflommer. Vi har derfor
fått utført betydelige arbeider i de forskjellige
landsdeler.

De fleste av de større tiltakene etter flomskadene
i 1966 og 1967 er nå ferdige. Det gjenstår en del
arbeider blant annet i Orkdal og noen steder langs
Glomma. En del tiltak er ikke kommet igang på
grunn av problemer med distriktsbidraget. Som
kjent skal «distriktet», det vil si kommuner, lokale
instanser eller grunneiere, yte en viss del av utgiftene
til forbygningsarbeidene, vanligvis 1/4-1/5, ved
flomskader noe mindre. De fleste kommunebud-
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sjettene er sterkt anstrengt for tiden. Dette får også
innvirkning på våre arbeider.

Vi har likevel nok av arbeidsoppgaver. Vi ligger
flere år på etterskudd med undersøkelser, plan-
legging og anleggsvirksomhet.

Den sterke utbygging av vegnettet og utvidelsen
av bolig- og industriområder har skaffet avdelingen
mye ekstraarbeid med uttalelser, fellesplanlegging
i forbindelse med flomsikring m. v. Vi kan ellers
merke en stigende interesse for de tiltak som ut-
føres i vassdragene. Det legges derfor ned stadig
mere arbeid for at sårene i landskapet etter flom-
skader og etter anleggsvirksomhet skal bli leget så
snart som mulig. For å unngå skadevirkninger på
fisket har vi i samarbeid med Direktoratet for jakt,
viltstell og ferskvannsfiske utarbeidet retningslinjer
for saksbehandlingen.

Forbygningsanleggene er karakterisert ved sitt
store antall og beskjedne størrelse. I 1970 har det
således vært under utførelse over hele landet 373
anlegg med samlet overslag ca. 140 mill. kroner.
Relativt få anlegg er på over 1 mill. kroner.

Av de større tiltak som er under utførelse skal
nevnes :

Flomverk i Kirkenærområdet, Grue, Hedmark

Det 7,5 km lange flomverket som skal beskytte
10000 dekar dyrket mark, tettbebyggelse, veger og
jernbane, er nå ferdig. I 1970 er det også bygget
pumpeverk, som i sitt slag er det største i landet.
Det kan avlede en vassføring på 7,5 m3/sek. for å
hindre oversvømmelse på arealene som er blitt be-




skyttet ved flomverket. Arbeidene har kostet ca.
3,5 mill. kroner og er utført med avdelingens
maskiner og utstyr.

Unsetå og Rena, Rendalen, Hedmark

Siden 1958 har Forbygningsavdelingen utført
korreksjon og forbygging av Unsetå og Rena i ca.
2,5 km's lengde for å hindre oversvømmelse for be-
tydelige områder. Nå utføres ca. 2 km forlengelse.
De samlede utgifter beløper seg til ca. 1,9 mill.
kroner.

I Rendalen utføres også betydelige arbeider i
sideelva Mistra for å minske faren for oversvømmelse
under isgang. Disse arbeider har delvis sammenheng
med overføringen av Glommavatn til Rendalen i
forbindelse med Rendal kraftverk.

JVamsenanleggene, Grong og Overhalla, Nord-Trøndelag

Arbeidene for å redusere faren for ras i de høye
leirskråningene i Namsen og sideelva Bjøra er fore-
løpig kalkulert til ca. 26 mill. kroner. Etter tempo-
planen skal det her brukes ca. 2,5 mill. kroner pr.
år (siden 1967). Høsten 1970 var føreforholdene
såvidt vanskelige at det ble utført noe mindre ar-
beid enn forutsatt. På grunn av rasjonell arbeids-
drift blir det antakelig besparelser på en del av
anleggene.

Karasjokka, Karasjok, Finnmark

Her utføres årlig betydelige forbyggingsarbeider
for å hindre skade ved utgraving og oversvømmelse
under flom og isgang. Jordbruket og bebyggelsen

Flomverket ved Kirkenter,
Grue, Hedmark. Pumpe-
stasjon.
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langs Karasjokka er helt avhengig av disse tiltak.
Arbeidene utføres for en vesentlig del om vinteren
og bidrar derved til å bedre arbeidskraftsituasjonen.

Anleggsmaskinene er i redskapslisten ført opp med
en verdi på til sammen kr. 3 213 000,—.

4.35  Diverse

Anleggsverkstedet på Elverum har allerede vist
seg svært nyttig for overhaling av maskiner og utstyr
og som kontaktledd for maskinkjørere. Det blir
videre utbygget etter hvert.

Anleggsbestyrerne deltok på «Vern og Velferd»s
3. verneledermøte for bygg og anlegg i Sandefjord
1.-3. februar. Etterpå ble det holdt intern konferanse
4.-6. februar dels i Sandefjord og dels i Oslo. Det
ble også avholdt møte med representanter fra Statens
naturskadefond angående samarbeidet ved flom-
skader m. v. Spesielt for Nord-Norge ble tatt opp
spørsmålet om Forbygningsavdelingen kan hjelpe
Naturskadefondet med konsulentoppdrag også for
de øvrige deler av fondets skadesaker.

På vårparten arrangerte Forbygningsavdelingen
i samarbeid med «Vern og Velferd» og Norsk
Sprængstofindustri A/S kurs i vernearbeid og spreng-
ningsteknikk for ingeniører, oppsynsmenn, arbeids-
formenn og maskinkjørere. Kursene ble holdt i
Tromsø, i Trondheim og i Solør med til sammen
vel 100 deltakere.

I  mars deltok tre funksjonærer fra avdelingen på
et kurs som Den norske ingeniørforening arrangerte
på Hamar angående utnytting av flybilder og øko-
nomisk kartverk.

I juni ble det holdt møte for avdelingens opp-
synsmenn i Oslo med foredrag og instruksjon. Etter

4.32  Undersøkelser og planer

Det er avgitt 105 planer med overslag
kr. 14 855 000, for nye arbeider, og to planer med
overslag kr. 255 000,— som gjelder revisjon av eldre
arbeider, i alt 107 planer med overslag til sammen
kr. 15 110 000,—. En rekke overslag for igangvær-
ende anlegg er dessuten revidert på grunn av at pris-
forholdene er endret. Pr. 31. desember 1970 var
311 søknader om planer for nye arbeider uekspedert.

Det er anbefalt til nye og fortsatte arbeider
kr. 11 437 850,—. Distriktene har vedtatt arbeider
med overslag kr. 10 787 500, . Pr. 31. oktober 1970
var 172 distriktsvedtatte arbeider med samlet over-
slag kr. 13 306 300,— ennå ikke satt igang.

4.33  Tilsyn med vedlikehold av ferdige
forbygninger

Det er gitt pålegg om pliktmessige utbedringer
og satt opp planer med overslag i alt kr. 662 000,
for utbedringsarbeid med samtidig forlengelse og
forsterking med delvis finansiering ved statstilskott.

4.34  Anlegg

Til forbyggings-, senkings- og flomskadearbeider
er det i de siste 5 budsjetterminer bevilget følgende
beløp :

Termin 1966 	 kr. 12 000 000
1967 	 » 12 500 000
1968 	 » 16 500 000
1969 	 » 15500000
1970 	 » 15 400 000

Utenom sysselsettingsmidler har vært til rådighet:
Overført fra 1969 	 kr. 1 107 754,37
Bevilget for 1970 (14 + 1,4 mill.) . 	 » 15 400 000,—

Sum kr. 16 507 754,37

Medgått kr. 15 830 022,04
Refusjon fra

kap. 530 «eventu-
elle sysselsettings-
tiltak»

•

687 800,
Distriktsbidrag

som vedrører
sysselsettingstiltak

•

183 800,—
± Tilskudd fra
andre statsetater .

•

1 137 725,26 » 13 820 696,78

Ubrukt rest pr. 31. oktober 1970 . . . kr. 2 687 057,59

Det er innbetalt i distriktsbidrag kr. 2 672 615,03.
Herav er bidrag vedrørende sysselsettingstiltak
kr. 183 800,— overført til kap. 995. Rest
kr. 2 488 815,03 er bokført som inntekt under kap.
3995 mot bevilget kr. 2 080 000,—.

Fra 1946/47 da anskaffelse av egne maskiner be-
gynte, har anleggene i alt betalt i leier kr.
21 598 715,60 til «Forbygningsavdelingens anleggs-
maskiner» mens utgiftene har vært kr. 23 036 077,61.

SENKING AV ØYEREN,

MØRKFOSS-SOLBERGFOSS ,ca. 2 km.

LILLESTRØ
Fet nd

PLAN 1970

Graving 100 000m3

Sprengind 430 000m3
Vesentlig under vann

Forbygningsarbeider i tillopselven

Stor ibru sen.Kes ca. 2.4m

Kostnadsoversiag 54non.
Mørkfos

051015km

Solbergfoss
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møtet ble det foretatt befaring til en del anlegg i
Østlandsområdet og til verkstedet på Elverum.

Fagsjefen deltok på FAO's 9. møte i Den euro-
peiske skogkommisjon vedrørende flombekk-kon-
troll, skredsikring m. v. samt etterfølgende seminar
og studiekurs i München 1.-14. juni.

Personalsituasjonen er blitt noe bedret ved hoved-
kontoret . Ved distriktskontorene er staben stort sett
uendret. Vestlandskontoret har endelig fått tids-
messige lokaler i nytt posthus i Førde i Sunnfjord.

Endelig må nevnes at Forbygningsavdelingen har
hatt betydelig arbeid i 1970 med et nytt tiltak,
flomsenking i Øyeren. Flomkomit&ns innstilling
av 29. oktober 1969 har vært til behandling i kom-
muner og blant andre interesserte. I hovedstyre-
møte den 26. oktober 1970 ble det oversendt Indu-
stridepartementet forslag om en flomsenking i
Øyeren på 2,3-2,4 m ved utsprengning i utløps-
elva. Arbeidene, som er beregnet å komme på ca.
50 mill. kroner, vil ta ca. 3 år. Saken vil bli lagt fram
for Stortinget våren 1971. Diverse spørsmål i for-
bindelse med gjennomføringen, skjønn m. v. er tatt
opp med kommunene.

4.4

4.41 Overllatehydrologi
Ved utgangen av 1970 mottok Hydrologisk av-

deling vasstandsobservasjoner fra i alt 1080 måle-
stasjoner. Ved 340 av disse stasjoner ble observa-
sjonene utført av selvregistrerende instrumenter
(limnigrafer). Av de 50 nye stasjoner som ble opp-
opprettet i løpet av året, ble 34 utstyrt med limni-
graf. Ved noen ganske få stasjoner er prøvedrift i
gang med punchende limnigrafer. Siktemålet er en
direkte overføring av data fra observasjonsstedene
til maskinell databehandling.

Det er i 1970 utført omkring 1000 vassførings-
målinger. Snømålinger er som før utført i Aursund-
og Norefeltene, og også i en del forsøksfelter.

For å kunne få utført det mest nødvendige felt-
arbeid i sommerhalvåret, ble det engasjert i alt 41
sommerassistenter ved avdelingen.

Ut på ettervinteren var det svære mengder snø
langs Sørlandskysten og vestover til Jæren. I dis-
triktene innenfor var snøforholdene omlag normale.
Dette var også tilfelle i enkelte andre områder på
Østlandet. I de aller fleste distrikter i resten av

landet var det mindre snø enn normalt. Særlig mar-
kert var dette i Nord-Norge. Snøsmeltingen fore-
gikk relativt jevnt over en lengre periode, slik at
vårflommen aldri nådde de store høyder. I juni
fulgte en lengre tørkeperiode, med påfølgende lav
grunnvasstand og med meget lave vassføringer i de
fleste elver.

Bare breelvene dannet unntakene, her førte det
varme været til sterkt øket tilsig fra breene. Den dår-
lige magasinfylling etter den lave vårflommen ble i
Sør-Norge noe avhjulpet ved en nedbørrik juli
måned. Utover høsten var nedbøren i overkant av
den vanlige, og snøen kom tidlig. Ved utgangen av
året var mye av denne snøen forsvunnet, og det var
lite snø over hele landet.

Årboken «Vannstandsobservasjoner i Norge,
1962» er utgitt.

Det er utgitt en rapport : A. Tollan (red). Anlegg
og drift av limnigrafstasjoner. Rapport nr. 1/70.

4.42 Isundersøkelser
Vinteren 1969-70 har iskontoret mottatt observa-

sjoner fra ca. 200 faste målestasjoner, de fleste av
disse for måling av vasstemperaturer og kartlegging
av isforhold på sjøer og elver. Det var en forholdsvis
stabil vinter og de store isgangene i Glomma uteble.

En stor del av undersøkelsene gjøres i forbindelse

med planlagte eller igangsatte reguleringer og på-
følgende vassdragsskjønn. I 1970 har Jotunheim-
utbyggingen vært den største saken av denne typen.
Målinger er også igangsatt i forbindelse med Forra-
reguleringen.

De hydrologiske undersøkelser som foretas i
fjorder og sund i forbindelse med vassdragsreguler-
inger har fortsatt. Omfanget av disse undersøkelser
blir imidlertid så stort at dette problem heretter vil
bli behandlet av flere institusjoner. For å koordinere
arbeidet er det dannet et utvalg der hydrologisk
avdeling er representert.

Det er utgitt en rapport: E. Skofteland. Hydro-
grafiske undersøkelser i indre del av Sognefjorden.
Rapport nr. 3/70.

Snemålingsinstrument.
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OVERSIKT over ISFORHOLD

Karakteristiske data for isforholdene ved

50 vassmerker spredt over hele landet.

1969-70

1 Neset

2 Polmok

3 Skoganvarre
4 Stengelsen

5 Vassds

6 Garnnes
7 Kobbvatn

8 Junkerdalselv

9 S1ovIzr:olt,n

11 Krokstrand
12 Kapskarmo

13 Trangen

14 Fustvoln

15 Unkervoln
16 Murusjd

17 HOggds bru
18 Hago bru

19 Bjarset
20 Rovatn
21

S22 R seotfOns
23 GjeviIvatn

24 Horgheirn
25 Engsetvatn

26 Lovatn

2 V t278 jeIitoster,ador7tvnot n

29 Lo bru
30 Fosse

31 Viveli
32 Stordalsvatn

33 Eidevatn
34 Mosevatn
35 Liland

36 Tingvaln

37 Seljordvotn
38 Jandolselv

39 PdIsbufjord
40 Slidrefjord

41 VongsrnjOsa

2 Ne443 Aules,tad

444, Rosten

Elvesæter
46 Atnasjd
47 Varalden
48 Engeren
49 Nybergsund

50 Femundsenden

I

I nedlogt

[Z,S1

ingen o plysnmg r

o pIypting om is

OKTNOV.DES.JANFEBR. MARS APRILMAI

MEDIAN

Delvis islogt Helt islagt Delvis Islogt

TEGNFORKLARING

4.43 Grunnvassundersøkelser
Grunnvasskontoret har som i tidligere år arbeidet

med å kartlegge hvilken innflytelse reguleringer har
på de naturlige grunnvassforhold langs vassdragene
våre. Foruten å ha gitt ut tre rapporter om dette, har
en planlagt nye undersøkelser flere steder rundt om
i landet.

Det arbeides videre med å finne ut hvor stor del
av elvenes minstevassføring som kommer fra grunn-
vassmagasinet. I tillegg til de feltundersøkelser som
ble startet i 1969 har en i 1970 etter oppdrag satt i
gang undersøkelser av disse forhold i Arendalsvass-
draget. En har også satt i gang detaljerte undersøk-
elser av grunnvassforholdene i Groset hydrologiske
forsøksfelt.

En rekke reguleringsforeninger og kraftverk rundt
om i landet ønsker nå å få klarlagt hvor stort tilsig
en kan vente å få fra grunnvassmagasinet i tørrværs-
perioder. Særlig er det viktig at man ved vinterens
begynnelse er i stand til å danne seg et bilde av hvor
stort tilsiget kommer til å bli den kommende vinter.
For at man skal bli i stand til å løse denne store
prognoseoppgave i overskuelig framtid er det i 1970
blitt nedsatt et utvalg som skal arbeide med dette.
Med i utvalget er representanter fra Institutt for
vassbygging (NTH), Reguleringsforeningenes
landssammenslutning, Samkjøringen av Norges 


kraftverker, Statskraftverkene (NVE) og Hydro-
logisk avdeling (NVE).

En del rapporter er utarbeidet ved kontoret i
1970 :

0. Gjørsvik : Grosetbekken. En vurdering av
vannbalansen. Rapport nr. 2/70, del I.

Grosetbekken. Hydrologisk observasjonsmateriale
for Groset forsøksfelt. Rapport nr. 2/70, del II.

B. Renshusløkken : Grunnvann i Eidfjord. Etab-
lering av observasjonsbrønner, testing av brønner,
vannanalyser og noen refleksjoner. Rapport nr.
4/70.

Data om grunnvassundersøkelsene i Rendalen og
om de tilsvarende i Jostedal og Mørkridsdal er også
publisert.

4.44 Breundersøkelser
Sommeren 1970 gikk breene atter tilbake. Stort

sett ga breflatene fra seg en ekstra vassmengde som
tilsvarer ca. 700 mm nedbør. På denne måten fikk
vi et noe forstørret avløp i bre-elvene. Tilskuddet
tilsvarer 22 1/sek. pr. km2 breflate, beregnet som
årsavløp.

Materialbalansen ble undersøkt på de samme
8 breer i Sør-Norge som tidligere. I tillegg ble det
igangsatt undersøkelser ved 2 utvalgte breer i Svart-
isenområdet etter oppdrag av Statskraftverkene.
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Brekontoret utga i 1970 resultatet av den bre-
registrering som ble påbegynt for Sør-Norge i 1969
i form av et Atlas over Breer i Sor-Norge.Registreringen
omfattet til sammen 921 breenheter. Det totale
breareal i Sør-Norge ble funnet å være 1617 km2 og
det samlede brevolum ble anslått til ca. 170 km3.
En lignende registrering er påbegynt for Nord-
Norge.

I 1970 ble det innsamlede og bearbeidede mate-
rialet om materialtransport i brevassdrag fra 1969
skilt ut fra rapporten «Glasiologiske undersøkelser
i Norge» og utgitt som en egen publikasjon. Slam-
transportundersøkelsene inngår som et ledd i det
forarbeid som utføres for å vurdere nyttbarheten av
brevassdrag i kraftutbyggingen. De Pågående under-
søkelser foregår i vassdragene umiddelbart foran
4 breer i Sør-Norge og to i Nord-Norge. Brevassdrag
er som regel sterkt materialførende, således framgår
det av ovennevnte rapport at den største målte
totaltransport i 1969 var ca. 21 000 tonn fra Erdals-
breen i Stryn. I ekstreme tilfeller kan konsentra-
sjonen av fint materiale som føres «svevende» i
vannet komme opp i over 4 kg/m3.

Avsmeltningen på en isbre, og dermed avløpet i
breelva, er i høy grad avhengig av værforholdene.
Er temperaturen høy, vinden sterk og luften fuktig,
vil breen avgi store mengder vatn. Avrenningen kan
variere betydelig over kort tid. Det er derfor nyttig
for den daglige driften av brekraftverk å kunne
beregne hvor meget breen vil avgi neste dag.

Brekontoret har derfor utført meteorologiske
undersøkelser på noen utvalgte breer i de siste
sommersesongene. Observasjonene er senere blitt
sammenholdt med avløpstallene ved hjelp av en
statistisk metode på NVE's datamaskin. Det er blitt
utviklet likninger som kan brukes til beregning av 


breavløpet når de meteorologiske faktorene er
kjent. Figuren viser det beregnede og det observerte
avløpet for en av breene i 1969.

Brekontoret har i 1970 utgitt følgende rapporter
og meddelelser :

G. Østrem og T. Ziegler: Atlas over breer i Sør-
Norge. Medd. nr. 20 fra Hydr. avd., 1969.

R. Pytte (red.) : Glasiologiske undersøkelser i
Norge 1969. Rapport nr. 5/70.

G. Østrem, T. Ziegler og S. R. Ekman: Slam-
transportundersøkelser i norske bre-elver 1969.
Rapport nr. 6/70.

4.45  Databehandling

EDB-arbeidet har i 1970 fortsatt vært preget av
overgangen fra GIER-anlegget til CDC-3200. Om-
leggingen har vært mer tidkrevende enn fra først av
antatt, ved siden av at selve maskinsystemet har gitt
visse vanskeligheter. I løpet av året er alle de
vesentligste programmer som er nødvendige for
å skaffe vassføringsdata fra vasstandsobservasjonene
gjort klare for bruk på det nye anlegget. Man bygger
nå på arkivering av vasstandsdata alene. Disse
konverteres hver gang vassføringsdata skal nyttes,
på grunnlag av gjeldende vassføringskurve.

Det er bygget opp et nytt arkiv, «Vassmerke-
biblioteket», direkte tilgjengelig på datamaskinen.
Dette inneholder en rekke opplysninger om vass-
merkene.

Vasstandsarkivet inneholdt ved årets utgang ca.
24000 observasjonsår. Arkivet for kompletterte og
isreduserte vasstandsdata økte betydelig i løpet av
1970, og inneholdt ved årsskiftet ca. 4500 observa-
sjonsår. Om lag 100 nye vassføringskurser ble be-
regnet.
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Behovet for og forespørslene etter data har økt
markert, men arkivene tillater nå i de fleste tilfelle
rask framskaffing av dataene.

Arbeidet med å finne fram til egnet utstyr for
digital registrering av vasstandsdata ble fortsatt i
1970.

4.46  Den internasjonale hydrologiske
dekade

Hydrologisk avdeling huser sekretariatet for Den
norske komité for Den internasjonale hydrologiske
dekade, og avdelingen deltar også aktivt i IHD-
programmet. Av særlig interesse for NVE er komi-
t&ns engasjement i snøforskning, bl. a. ved ut-
prøving av nye metoder for måling av snøens vass-
innhold. Det er tidligere installert snøputer i de tre
representative områder som komit&n driver, og i
løpet av 1970 også i Aursundens og Møsvatns ned-
børfelter. I samarbeid med Statskraftverkene ut-
føres det vinteren 1970-71 snømålinger fra heli-
kopter ved hjelp av bakkens naturlige radioaktivitet.
På Filefjell deltar avdelingen i et prosjekt for å
studere snøsmeltingens avhengighet av meteorolo-
giske faktorer, og smeltevatnets infiltrasjon i grun-
nen.

IHD-arbeidet har nå pågått over halve 10-års-
perioden og enkelte prosjekter nærmer seg avslut-
ningen. Publiseringen av forskningsresultater har
derfor startet i 1970 gjennom to serier, Rapporter
og Technical Papers.

Etter initiativ gjennom nordiske IHD-organer
ble det i 1970 stiftet en Nordisk Hydrologisk For-
ening ved en hydrologkonferanse i Stockholm.
Foreningen planlegger en nordisk hydrologisk kon-
feranse i Norge sommeren 1972.

4.47  Hydrologisk service. Diverse

Et meget stort antall forespørsler er behandlet og
besvart i løpet av året. Det er fortsatt stigning i be-
hovet for hydrologiske data på alle hold. Dette er
spesielt tydelig i forbindelse med de mange vass-
dragsskjønn. Likeledes er sikre hydrologiske data
en betingelse for å kunne behandle spørsmål om
forurensinger av vassdragene.

Ved flere vassdragsskjønn, og også andre retts-
saker, har personale fra avdelingen vært oppnevnt
som sakkyndige.

I likhet med i foregående år har hovedstyret i 1970
tilstått flere av avdelingens funksjonærer permisjon
for tjeneste i utviklingsarbeid, gjennom Direktoratet
for utviklingshjelp og FN.

Avdelingen har vært representert ved en rekke
internasjonale konferanser, symposier og kurs.

4.5

4.51  Nivellementer

Følgende elver er nivellert :
Målselva  med  Divielva  fra Skjold til Devdiselva.
Nye nivellementsplansjer :
Sørfjordelva (Sørfolla) 1.nr. 527, Bondhuselva,

Pytteelva, elv fra Urdavatn og Tverrelva (Har-
danger) 1.nr. 553, Storelvi og Kvanndalselvi (Har-
danger) 1.nr. 555, Vindøla med Fagerlibekken
(Nord-Møre) 1. nr. 531.

Til erstatning for bortkomne fastmerkebolter er
det satt ut nye i elvene Inna i Værdal og Bønselva
i Haldenvassdraget.

Ut fra gradteigskart er den totale lengde av landets
elver og bekker beregnet til ca. 284 000 km.

4.52  Statistikk over utbygd vasskraft

De skjematiske og grafiske oversikter over landets
produksjonssystem er ført ajour pr. 1. januar 1971
og viser :

Installasjon 12 602 MW
Magasin 40 760 GWh
Tilløp 75 139 »

4.53  Nyttbar vasskraft

For best mulig å kunne vurdere forskjellige pro-
sjekter økonomisk i flere alternativ har avdelingen
lagt ned et tidkrevende arbeid i ajourføring og for-
nying av sitt kostnadsgrunnlag. Dette arbeid er nå

Landets tilldpsenergi i % av total
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på det nærmeste ferdig og foreligger i tabeller og

kurver for kalkulasjon av utbyggingskostnadene
etter dagens prisnivå. Foruten Statskraftverkenes
kostnadsrapporter har grunnlagsmaterialet vært
sluttregninger og anbud fra private entreprenører.
Ved å samle og bearbeide dette materiale har en
kunnet dra nytte av den store mengde data og er-
faringer firmaer og institusjoner innenfor bygge- og
anleggsvirksomheten sitter inne med. Leverandører
av maskinelt og elektrisk permanentutstyr har også
ytet avdelingen verdifull hjelp i arbeidet.

For Feigumelva har avdelingen utarbeidet en ny
plan for utbygging.

Riksskattestyrets kjennelse av 11. 2. 1968, har fort-
satt i 1970 og er på det nærmeste ajourført ved årets
utgang.

I forbindelse med disse korrigeringer er det for en
rekke vassdrag også foretatt nødvendig ajoufføring
på grunn av nye kraftverker som er satt i drift og nye
reguleringer og overføringer som er gjennomført og
tatt i bruk.

I løpet av året er utarbeidet 34 forslag til oppgaver
som er sendt kraftverkseierne og de berørte kom-
muner til uttalelse. Forslagene omfatter 74 kraft-
verker og 114 reguleringsmagasiner i 68 kommuner.
29 oppgaver er videresendt Riksskattestyret.

4.54  Diverse

Som en del av de mer rutinepregede oppgaver er
avdelingen konsultativt organ for Vassdragsdirek-
toratet og har som sådant avgitt uttalelser i saker om :

Midlertidig utnyttelse av øvre Ulla-Førre og øvre
Otra. Marginale byggekostnader for vasskraftverk.
Ytterligere regulering og utbygging i Røldal-Suldal.
Nyttbar vasskraft i Rago nasjonalpark. Utvidet
regulering i Fedeelva, Opo med Låtefoss, Yljas ut-
bygging og Alta-Kautokeinovassdraget.

Det kontaktutvalg som ble nedsatt i 1969, med
vassdragsdirektøren som formann, for å samle inn
og vurdere materiale angående vassdrag som ut
fra na turvern- og friluftshensyn foreslås unntatt
fra kraftutbygging, har i desember 1970 avgitt
rapport om sitt arbeid.

VU har vært direkte engasjert i utvalgets arbeid.
Dette har i deler av året lagt beslag på en stor del
av avdelingens arbeidskapasitet.

4.6

Naturvernkontorets arbeid med gjennomgåelse og
godkjenning av planer fortsetter etter de linjer som
etter hvert har etablert seg. Det samme gjelder til-
synet med den praktiske gjennomføring av planene.

Det er en klar tendens til at kraftlinjesakene krever
stadig mer oppmerksomhet.

Den lenge bebudede publikasjonen «Liv i re-
gulerte vassdrag» er endelig ferdig og distribuert.
Den er utgitt som første nummer i en påtenkt serie
kalt «Kraft og Miljø». Opplaget er på 4000 eksem-
plarer. Etterspørselen er så stor at det trolig vil bli
nødvendig med et nytt opplag.

I 1970 har kontoret vært meget sterkt engasjert
i virksomheten til vassdragsdirektørens kontaktut-
valg vedr. vern av vassdrag mot utbygging (kfr.
pkt. 4.54 ovenfor) og den rapporten som nå fore-
ligger.

Det er ansatt en egen tilsynsmann for Aurlands-
anleggene. Han er stasjonert på stedet. Det er også
ansatt en kombinert kontor- og tegnehjelp. Videre
er det ved kontoret utlyst stilling for en biolog.

Arbeidet med nødvendige korrigeringer av tid-
ligere gitte oppgaver til Riksskattestyret, etter be-
stemmelsene i skattelovenes § 19/14 på grunn av

4.8

I medhold av vassdragsreguleringslovens § 20
punkt 1 og bemyndigelse gitt ved brev av 19. sep-
tember 1969 fra Industridepartementet har Vass-
dragsdirektøren i 1970 foretatt oppnevning av
skjønnsmenn til i alt 21 reguleringsskjønn hvorav
12 underskjønn og 9 overskjønn.

Det har i enkelte tilfelle bare vært spørsmål om
supplering på grunn av frafall i skjønn hvor opp-
nevning er foretatt av departementet før myndig-
heten ble delegert Vassdragsdirektøren. I de fleste
tilfelle har det dog vært foretatt full oppnevning
(4 skjønnsmenn + 3 varamenn ved underskjønn
og 6 + 3 ved overskjønn). Det er oppnevnt i alt 129
skjønnsmenn og varamenn til de nevnte 21 skjønn.
I en rekke tilfelle har det vært nødvendig med ny-
oppnevnelser på grunn av kollisjon med skjønn som
en ikke har hatt oversikt over fordi oppnevning er
foretatt av vedkommende skjønnsstyrer, eller på
grunn av inhabilitet, sykdomsforfall eller andre
vektige velferdsgrunner. Disse nyoppnevnelser kom-
mer i tillegg til det nevnte totale antall.

Det har vist seg å være en meget tidkrevende opp-
gave å oppnevne skjønnsmenn da det i stor utstrek-
ning er nødvendig å kontakte aktuelle kandidater
på forhånd for å bringe på det rene om de kan påta
seg vervet.

Ved oppnevningen er det lagt vekt på at kjennskap
til jordbruks- og skogbruksforhold etter regulerings-
lovens § 20 skal «være fortrinnsvis representert».
I samsvar med etablert praksis har det videre regel-
messig vært tatt med blant de oppnevnte skjønns-
menn ved underskjønn 1 og ved overskjønn 2 sivil-
ingeniører (+1 varamann) med erfaring i vass-
kraftutbygging og godt kjennskap til hydrologi.
Til skjønn hvor disse forhold har hatt særlig betyd-
ning, har det dessuten vært lagt vekt på å ra med
representetanter med godt kjennskap til innlands-
fiske og reindriftsspørsmål.

I tillegg til oppnevningen er behandlet og tilrette-
lagt for Industridepartementet som klageinstans en
sak der en av partene påklaget oppnevningen ved
brev til departementet etter reglene i forvaltnings-
lovens kapitel VI. Ved samtidig prosesskrift til
skjønnsretten ble det gjort innsigelser mot opp-
nevningen som gikk ut på at det var ulovlig og usak-
lig og dermed ugyldig.

Klageren fikk ikke medhold verken av departe-
mentet eller av retten.

Motstående side:
FredningsobjektLåtefos-
sen med vassfering h.h.v.
9 m'Isek. og 59 m'Isek.
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5. ELEKTRISITETSDIREKTORATET

5.2

5.21 Konsesjoner på elektriske høyspen-
ningsanlegg

Utbyggingen av vasskraft har krevd ytterligere
nye høyspennings-, overførings- og fordelingsanlegg,
samtidig som det er foretatt utvidelser og forsterk-
ninger av bestående anlegg.

Det er gitt 134 konsesjoner, hvorav 26 område-
konsesjoner og utvidelser av områdekonsesjoner. I
tillegg kommer 13 tillatelser til mindre utvidelser
og endringer i tidligere gitte konsesjoner. Antall
meddelte konsesjoner ligger i år noe høyere enn i
1969. Det er imidlertid innkommet et meget stort
antall konsesjons- og ekspropriasjonssaker i løpet av
året, slik at avdelingen, selv med meget intens ar-
beidsinnsats, har en del saker som ikke er ferdigbe-
handlet. Det foreligger ennå ikke generell bemyn-
digelse for NVE, etter den nye lov av 19. juni 1969,
til å gi konsesjoner. Tabellen på side 36 viser de
viktigste konsesjoner på nyanlegg og utvidelser som
er gitt i 1970.

For øvrig er det gitt 7 uttalelser til departementet
angående saker som har sammenheng med konse-
sjonsspørsmål. Dessuten er konsesjoner gitt for bl. a.
nye transformatorer og utvidet transformatorytelse
for transformatorer på 1 MVA og derover, for til-
sammen ca. 2000 MVA. Dette tall omfatter så vel
transformatorer i kraftstasjoner for opptransfor-
mering som transformatorer for nedtransformering
i forsyningsområdene og dessuten reguleringstrans-
formatorer.

5.22 Ekspropriasjonstillatelse for kraft-
ledninger

Det er avgitt 23 uttalelser til Industrideparte-
mentet om søknader om tvungen avståelse av grunn
for kraftledninger m. v. Foruten alle de berørte
grunneiere, berøres mange ulike interesser alt etter
sakens art. En rekke institusjoner er gitt anledning til
å uttale seg, f.eks. kommunene, vegmyndighetene
og andre tekniske etater, fylkeslandbruksstyrene,
skogmyndighetene og fylkesfriluftsnemndene. For-
slag om traseendringer, protester og andre uttalelser
vurderes, under tiden etter at det er foretatt be-
faring i marken. Av større ekspropriasjonssaker i 


terminene kan nevnes : 300/400 kV ledningen Aur-
land—Hol, 145 kV ledningen Valljord—Fauske og
275 kV ledningen Trollheim—Aura.

I terminen er dessuten avgitt 6 uttalelser til de-
partementet om samtykke til forhåndstiltredelse
etter oreigningslovenes § 25.

5.23 Konsesjoner på kraftleie

I 1970 er behandlet i alt 36 søknader om konse-
sjon på kraftleie, som gjelder tilsammen ca. 145 000
kW primakraft og ca. 98 000 kW spillkraft. Av
viktigere saker kan nevnes :

Kraftkvantum
Konsesjonær Leverandør primakraft

A/S Ardal og Sunndal
Verk til fabrikkanlegg
i Høyanger Statskraftverkene 14 MW/85 GWh

pr. år

Saugbruksforeningen Statskraftverkene 10 MW/60 GWh
pr. år

Moss Rosenberg Stavanger Elek-
Verft A/S trisitetsverk 7 MW

Kammerfors Bruk A/S Kragerødistrik-
tets Kraftlag 6,3 MW/36 GWh

pr. år

5.24 Registrering av elektriske kraftled-
ninger

Det er i medhold av lov av 1. juli 1927 med senere
endringer behandlet 6 saker om registrering av
høyspenningsledninger.

5.25 Avgifter til stat og kommune i hen-
hold til konsesjoner på kraftleie og

elektriske høyspenningsanlegg

Avgifter i henhold til konsesjoner på kraftleie
utgjorde i 1969 kr. 3 104 649, fra 224 konsesjoner.
Avgiftsbeløpet ventes i 1970 å utgjøre ca. 3,5 mill. —
Avgifter til staten i henhold til konsesjoner på høy-
spenningsanlegg utgjorde i 1969 kr. 13 491,— fra 7
konsesjoner. Avgiftsbeløpet antas å bli omtrent det
samme i 1970. Avgiftene innkreves etterskuddsvis.
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5.26 Konsesjonskraft

Av viktigere saker under fortsatt behandling er
spørsmål om konsesjonskraftspris og tildeling av
konsesjonskraft til Telemark-kommuner fra statens
Mår anlegg og til kommuner i Aust-Agder og Vest-
Agder samt Rogaland fylkes fra Sira—Kvina Kraft-
selskap.

I løpet av 1970 gav hovedstyret uttalelse til In-
dustridepartementet i saken vedrørende konsesjons-
kraftpris og konsesjonskraft til Odda, Suldal og
Vinje kommuner fra Røldal—Suldal Kraft A/S.

5.3

5.31 Godkjenninger, meddelelser, avvik

fra de tekniske forskrifter

Det er i 1970 behandlet en rekke saker om god-
kjenning av spesielle lav- og høyspenningsapparater
og -materiell, jordingsutstyr, installasjonsmetoder
m. v.

Av større saker av interesse som har vært til be-
handling i året kan nevnes utarbeidelse av bestem-
melser for utførelse av anlegg med selvbærende høy-
spenningskabler, forslag til regler for arbeid under
spenning (AUS), forslag til lovhjemlede regler for
autorisasjon av elektroinstallatører og forslag til
krav om faglig utdannelse for installasjonskontrol-
lører.

Det har også i 1970 vært behandlet en rekke søk-
nader om avvik for de tekniske forskrifter, både når
det gjelder lav- og høyspenningsanlegg.

Det er sendt ut 2 meddelelser som omhandler
følgende : Bestemmelser om bruk av autotransfor-
mator i forbindelse med apparater som tilknyttes
lavspenningsnett. Midlertidige bestemmelser for
utførelse av anlegg med selvbærende høyspennings-
kabler for spenning opptil 24 kV.

5.32 Stedlig tilsyn

Det er behandlet 35 saker om stedlig tilsyn, dels
som følge av etablering av nye industribedrifter, 


dels som følge av sammenslutning av mindre el-
verker til større enheter, samt skifte av ansvars-
havende for stedlig tilsyn.

5.33 Driftsledere, installatører, montører

og reparatører

Det er i 1970 behandlet 21 saker om godkjenning
av driftsledere og 23 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 16 saker om godkjenning
av elektromontører. Disse saker dreier seg i det
vesentlige om elektromontører som har vært i virk-
somhet i lengre tid og som ennå ikke har fått sine
papirer i orden.

Dessuten har avdelingen behandlet en rekke saker
om godkjenning av bedriftselektrikere, elverksmon-
tører og elektroreparatører, samt midlertidig til-
latelse for elektromontør til å stå i installatørs
stilling.

Det er behandlet 36 søknader om tillatelse til å
arbeide som elektrisitetsverksmontør gr. B (linje-
montør) i henhold til de overgangsbestemmelser
for denne gruppe som ble bekjentgjort i 1968.

I tillegg er behandlet saker om fortolkning av be-
stemmelsene i kg1. res. av 5. februar 1965.

5.34 Brannsaker og ulykker

Av brannsaker der elektrisk strøm har vært brann-
årsaken er behandlet 5 saker.

Det er videre behandlet 10 saker om ulykker som
skyldes elektrisk strøm. Av disse omhandlet 4 saker
dødsulykker.

I 1969 var det 8 dødsulykker forårsaket av elek-
trisitet, mot 7 tilsvarende ulykker i 1968 og 9 i
gjennomsnitt for årene 1960-1969. For nærmere
beskrivelse av brannsaker og ulykker vises til
«Årsberetning Elektrisitetstilsynet».
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5.35 Skipsanlegg
Etter at avdelingen i 1970 fikk ansatt 2 sivil-

ingeniører med arbeidsområde elektriske anlegg
om bord i skip, er arbeidet på dette felt blitt sterkt
intensivert. Foruten at en rekke saker om god-
kjenning av elektriske skipsanlegg er behandlet,
har det pågått arbeid med revisjon av Forskrifter
for elektriske anlegg om bord i skip og gjennom-
gåelse av forslag til nye skipsforskrifter fra Det norske
Veritas. Videre har avdelingen bistått Elektrisitets-
tilsynet med en rekke besiktigelser av skipsanlegg,
både i inn- og utland.

5.36 Lange spenn
Avdelingen har gjennomgått tegninger og be-

regninger for en rekke lange kraftledningsspenn.
Av lange spenn over 1000 m behandlet i 1970

kan nevnes :

Anleggets eier

Troms Fylkes Kraftforsyning




Spenning
kV

Lengde

(Guolas—Hungeren) 	 132 2073
Staten ved NVE•

	

(Skjomen—Narvik)	 132 1095
Staten ved NVE

(Feda—Lista I og II) 	 275 1016
A/S Ardal og Sunndal Verk

(Fardal—Fortun) 	 275 1764

Kontrollberegningen av opptredende strekkpå-
kjenninger i lederne i lange spenn foregår ved NVE's
EDB-anlegg.

5.37 Forskrifter
Den permanente forskriftskomits lavspennings-

utvalg har i 1970 hatt 3 møter, og komitens høy-
spenningsutvalg 2 møter sammen med Konsesjons-
og tilsynsavdelingen, som er komitens sekretariat.
Det har dessuten vært holdt flere møter mellom
representanter for avdelingen og Elektrisitetstil-
synet om revisjon av Forskrifter for elektriske anlegg

ombord i skip.

5.38 Elektrisk materiellkontroll
Norges Elektriske Materiellkontroll (NEMKO)

Saken om NEMKO's omorganisering er ferdig-
behandlet i Industridepartementet, og NEMKO er
fra 1. 1. 1971 organisert som en egen institusjon med
sitt eget styre og representantskap. Det er opprettet
avtale mellom NVE og NEMKO om materiell-
kontrollen.

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

Det er gjennomgått og godkjent nye prøvefor-
skrifter og endringer i prøveforskrifter på en rekke
områder, som f.eks. vannslanger med tilbehør og
magnetventiler for bruk i forbindelse med vaske-
maskiner o. 1., dyppekolber, apparatinntak, in-
stallasjonsstikkontakter og -plugger m. v.

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

I 1970 har det vært holdt 2 møter i CEE, henholds-
vis i Lisboa og Madrid. 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 virksomheten ved CEE.
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.Nordisk komitt; for samordning av elektriske sikkerhets-
spørsmål (NSS)

Arbeidet med å samordne sikkerhetsforskriftene
på de områder som omfatter samnordisk prøving av
elektrisk materiell og apparater fortsatte i 1970.

Dessuten fortsatte man behandlingen av en rekke
saker av felles interesse for de nordiske land, slik som
rom- og materiellklassifisering, elektriske installa-
sjoner i prefabrikerte hus m.v.

Videre tok man opp til behandling nye saker av
felles interesse, som f. eks. nordiske bestemmelser
for installasjoner med listesystemer for elektriske
ledninger og forslag til felles bestemmelser for be-
lastning og sikring av installasjonsledninger.

Komiten hadde 3 møter i 1970, henholdsvis i
København, Reykjavik og Stockholm.

5.4

5.41  Elektrisitetsforsyningen

Aktiviteten og utviklingen innen elektrisitets-
sektoren har i 1970 stort sett holdt samme tempo som
tidligere. Samlet installasjon i fullførte anlegg er
imidlertid noe lavere enn middeltallet for de siste
årene i det installasjonen dette året økte med 517
MW mot ca. 630 MW i gjennomsnitt for de siste
5 år. Av større nyanlegg som ble satt i drift, kan
nevnes :

Kraftstasjon og fylke
Instal-
lasjon
mw-

Bestem-



mende års-



produksjon
GWh

Rena Løpet), Hedmark 
 25 125
Fjone, Telemark 	 53 140
Sundsbarm, Telemark 	 112 290
Jørundland, Aust-Agder 
 55 175
Hovatn, Aust-Agder 
 44 72
Hove, 2. aggr., Sogn og




Fjordane 	 30 100
ikskåra  I,  Sogn og Fjordane . . . 80 200
Siso, 2. aggr., Nordland 
 92 195

De av landets kraftstasjoner som hver for seg er
større enn 1 MW, hadde pr. 31. desember 1970 en
samlet installasjon på ca. 12860 MW. Av dette
utgjør :

Statens kraftstasjoner ca. 30,3%
Kommunale » » 46,4%
Private » » 23,3%
Utbyggingen av samkjørings-, overførings- og

distribusjonsnettet har fortsatt. Av større linjer som
er satt i drift i løpet av 1970, kan nevnes : 275 kV
linjene Feda—Lista og Fardal—Fortun. Ved full-
føringen av den sistnevnte av disse linjene fikk Årdal
og Sunndal Verks kraftstasjoner i Indre Sogn for-
bindelse med det landsomfattende samkjørings-
nettet. Videre kan nevnes følgende 132 kV linjer :
Glomfjord—Reppa, Skjomen—Narvik, Kvandal—
Kilbotn og Guolas—Hungeren (Tromsø). Ved den
sistnevnte linjen ble de to elområdene Ofoten—
Lyngen og Lyngen—Porsanger forbundet, og dermed

kan samtlige kraftverker i disse to områdene sam-
kjøre.

I 1970 har nedbørsmengden vært under det nor-
male i store deler av landet. Tilsigsforholdene i vass-
dragene i Sør-Norge bedret seg utover høsten, slik
at kraftverkene i Norge sør for Salten sett under ett,
hadde noe høyere energiinnhold i magasinene pr.
31. desember 1970 enn på samme tid året før. Ut-
siktene for vinteren 1970/71 var derfor relativt gode.
I Salten-området er forholdene gunstige. Energi-
innholdet i magasinene i Ofoten—Lyngen-området
var betydelig dårligere enn i 1969, men i og med at
dette elområdet fikk forbindelse til Lyngen—Pors-
anger i desember 1970, og Guolasjokka kraftverk
kom i drift like over nyttår 1971, er situasjonen noe
bedre enn forrige år. Men området er likevel av-
hengig av tilførsel fra Syd-Norge over det svenske
nett om det ikke skal måtte innføres restriksjoner. I
Nord-Troms og Vest-Finnmark er forholdene til-
fredsstillende, og i Nordkynområdet gir idriftset-
telsen av en 1200 kW gassturbin i Kjøllefjord noe
gunstigere forhold enn tidligere. I Øst-Finnmark er
forholdene meget vanskelige på grunn av meget lite
nedbør de tre siste årene. Fra november 1970 av
importeres det imidlertid rundt 3500 kW fra Sovjet

Linje-ettersyn.
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Fordeling av fastkraftforbruket i 1970.til Øst-Finnmark, og dette bedrer situasjonen noe.
Nattutkobling for husholdningsforbruk m. v. unngås
likevel ikke vinteren 1970/71 og virkelig bedring
oppnås ikke før Adamselv kraftverk kommer i drift
i 1973.

På grunn av de dårlige tilsigsforholdene i hele
landet ble produksjonen i 1970 bare ubetydelig
høyere enn året før, nemlig ca. 57 290 GWh mot
57 059 GWh i 1969, inkl, norsk produksjonsandel
i den svensk-norske kraftstasjonen Linvasselv. Av
produkkjonen var ca. 182 GWh eller 0,3% varme-
kraft, resten vannkraft. Bruttoforbruket eksklusive
tilfeldig kraft til elektrokjeler utgjorde i 1970 ca.
55 790 GWh, som er 0,7% høyere enn i 1969. Den
gjennomsnittlige årlige stigningen i tilsvarende for-
bruk de siste 5 år har vært 4,5%.

De dårlige produksjonsforholdene førte til at den
særlig kraftkrevende industrien ikke fikk dekket sitt
fulle behov for «ikke garantert kraft». All levering
av fastkraft til industri og alminnelig forsyning ble
imidlertid opprettholdt i hele landet unntatt i Øst-
Finnmark.

Det forelå ved trykkingen av denne årsmelding
ikke tilstrekkelig oversikt til å kunne angi nøyaktig
hvordan nettoforbruket av elektrisk energi fordelte
seg på de enkelte forbrukergrupper i 1970. Tabellen
nedenfor gir derfor bare anslagsvise tall.

Forbrukergruppe GWh 0/0

Særlig kraftkrevende industri 	 22 500 44,8
Treforedlingsindustri 	 3 390 6,8
Bergverk og industri ellers . . . 	 5 580 11,1
Transport 
 540 1,1
Hush., forretn., off. belysn.,

ol. 	 18 200 36,2

Nettoforbruk ekskl. elektro-
kjeler 	 50 210 100,0

Tilfeldig kraft til elektrokjeler. 	 390




Totalt nettoforbruk 
 50 600




5.42 Generelle spørsmål om elektrisk
energi

Innen området generelle systemstudier har elek-
trisitetsavdelingen fortsatt det grunnleggende ar-
beidet for optimalisering av landets produksjons-
apparat. Med utgangspunkt i det kompletterings-
kraftalternativet som viser seg mest økonomisk til
enhver tid, beregnes nytteverdien av vannkraft-
anlegg med forskjellige tekniske karakteristikker
(reguleringsgrad, maskininstallasjon). Beregningene
sammen med utbyggingskostnadene for aktuelle
vannkraftanlegg danner således et grunnlag for å få
utbygget anlegg som har de gunstigste tekniske
karakteristikker og dessuten i en riktig rekkefølge.
Gjennom beregningene kan også fåes angitt det
varmekrafttilskuddet som er aktuelt til ethvert ut-
byggingsstadium. Dette arbeide vil det bli lagt stor
vekt på framover, bl. a. med tanke på å klarlegge
tidspunktet for innsettingen av det første kjernekraft-
verket i landet.

A = Husholdning, forretning, offentlig belysning, o.l.
B = Særlig kraftkrevende industri
C = Treforedlingsindustri
D= Bergverk og industri ellers
E = Transport

Nettoforbruk eksklusive tilfeldig kraft til elektrokjeler.

1955 19f, 1965 197 1975 1977
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Beregningene som er gjennomført, viser at nytte-
verdien av vannkraft blir større etter hvert som
varmekraften blir mer dominerende i systemet.
Derimot indikerer beregningene at magasiner med
de aller høyeste reguleringsgrader (flerårsmagasiner)
ikke vil være fullt så lønnsomme i et blandet system,
som i et rent vannkraftsystem, og det skjer en ut-
jevning av den store forskjell i nytteverdi mellom
sommerkraft og vinterkraft som har vært det vanlige
hittil.

Avdelingen har i 1970 fortsatt vært delaktig i det
internordiske planleggingsarbeidet innen Nordel,
og har i denne forbindelse gjennomført kraftbalanse-
beregninger som ledd i bestrebelsene på å vurdere
nytten ved en utvidelse av samkjøringsforbindelsene
mellom de nordiske land. Resultatene av disse og
andre undersøkelser indikerer så vidt lovende mu-
ligheter at Nordel har anbefalt de interesserte parter
å oppta forhandlinger med sikte på i tillegg til den
tidligere anbefalte nye 400 kV forbindelse mellom
Syd-Norge og Syd-Sverige også å etablere en kabel-
forbindelse mellom Norge odylland. Forhandlinger
angående disse forbindelser og korresponderende
avtaler om kraftutveksling er i gang.

De internordiske undersøkelser har videre som
siktemål å finne ut den optimale sammensetning av
produksjonsapparatet (kjernekraft, konvensjonell
varmekraft og vannkraft) når det forutsettes sam-
ordnet utbygging av hele systemet i de fire nordiske
land.

Det nordnorske kraftforsyningssystemet vil fort-
satt være adskilt fra det sørnorske i flere år fremover.
På grunn av den beskjedne størrelse på produksjons-
apparatet i Nord-Norge og relativt høye utbyggings-
kostnader på de gjenværende vannkraftressurser,
kan det være aktuelt med andre typer kompletter-
ingskraft i dette området enn i Sør-Norge. Systemet
tåler ikke store aggregater, og prisen for såvel
kondens- som kjernekraftverk stiger sterkt pr. kW
når man går ned mot de størrelser som kan være
aktuelle her, dvs, størrelser på rundt 100 MW.
Gassturbiner og eventuelt store dieselaggregater kan
derfor bli aktuelle i Nord-Norge. En undersøkelse
for det nordnorske system vedrørende disse forhold
er i gang.

Elektrisitetsavdelingen har i 1970 også arbeidet
med innpassing av kjernekraft og varmekraftverk
i hovednettet og studert alternative plasserings-
steder for slike kraftverk. Det er arbeidet videre med
punktanalyser for 1990-stadiet med nettundersøkel-
ser basert på forskjellige forutsetninger, blant annet
med hensyn til hvordan kraftoppdekningen vil bli
på dette tidspunkt. De foretatte undersøkelser tyder
på at det omkring 1990 kan komme på tale å ha
kjernekraftverk flere steder i landet, således i Akers-
hus/Østfold, Nedre Telemark, Vest-Agder, Bergens-
distriktet og Trondheimsdistriktet.

Nettoutformingen i forskjellige distrikter har vært
bearbeidet, og det har vært holdt flere møter med
lokale kraftselskaper og andre interesserte parter.

Overføringsanlegg m. m. har vært vurdert i for-
bindelse med konsesjonssøknader og forhåndsmel-
ding om nye anlegg.

I forbindelse med utarbeidelsen av Stortings-
melding nr. 97 (1969-70) «Om energiforsyningen i

Norge» utarbeidet avdelingen nye prognoser over
forventet etterspørsel etter elektrisk energi. I sam-
arbeid med Industridepartementet ble det innhentet
nye oppgaver fra særlig kraftkrevende industribe-
drifter om deres ekspansjonsplaner. Energietter-
spørselen fra denne industrien og prognoser for
alminnelig forsyning er tatt med i energimeldingen.

Det er videre gitt meldinger, uttalelser og prog-
noser til de internasjonale organisasjonene OECD,
ECE og Nordel. Dessuten er det svart på mange
henvendelser fra inn- og utlandet om forskjellige
spørsmål om elektrisitetsforsyningen i Norge.

5.5

5.51 Historikk
Da arbeidet med statsstønad til strømløse om-

råder ble tatt opp, viste en undersøkelse fra 1937 at
det var mellom 6 og 700 000 mennesker i landet som
var helt uten strøm og ca. 400 000 med noe dårlig
forsyning. Ved utgangen av 1970 var tallet på ufor-
synte kommet under 1000. De som har fått stønad
til elforsyning, og således er sikret strøm, er da regnet
som forsynt. Når det tas hensyn til den spredte bo-
setning i vårt land og til landets topografiske struk-
tur er det således en stor oppgave, som etter vel 30
års arbeid på det nærmeste er løst.

Ved hjelp av statsstønad er det i denne tiden
bygget ca. 30 000 km høyspenningslinjer (i det alt
vesentlige 22 kV linjer) og 25 000 km lavspennings-
linjer med i alt vel 13 000 transformatorer. Stønads-
mottakerne omfatter både store kraftlag, som for-
syner et tjuetall kommuner, og små gårdsverk med
1 eller 2 abonnenter. Det er også gitt stønad til
dieselverk. De største av disse skaffet kraft til hele
herreder, slike som Utsira, Værøy og Røst. De siste
har siden fått framført kabel og får strøm fra vass-
kraftverk. Øya Grip, som før var en egen kommune,
men nå er slått sammen med Kristiansund, blir
fortsatt forsynt fra dieselverk. Det har vært så stor
fraflytting der at det ikke blir aktuelt å legge sjø-
kabel dit. Det største området som i dag får strøm
fra dieselanlegg, er grenda Musken i Tysfjord med
vel 20 abonnenter. Her er det gitt stønad til linje
som er under bygging, og den vil bli ferdig en gang
i 1971. Foruten de nevnte er det for tiden i drift 24
dieselkraftverk som tilsammen forsyner ca. 60 hus-
holdninger med elektrisk kraft. Tallet på slike små
dieselkraftverk, hvorav de fleste forsyner bare en
husholdning, vil trolig øke noe i den nærmeste tiden.

5.52 Avgift på forbruk av elektrisk energi
Bevilgningen til stønaden ble i perioden 1938-51

dekket direkte av staten. Fra 1. juli 1951 ble det
pålagt å betale avgift på forbruk av elektrisk energi
og den skulle nyttes til fremme av elforsyningen.
Avgiften var 0,1 øre pr. produsert kWh fram til
1. juli 1956, da den ble forhøyet til 0,2 øre kWh.
Samtidig med denne avgiftsforhøyelsen ble bruks-
området for avgiften utvidet fra å omfatte «tilskot
til el.forsyninga i straumlause strok av landet eller
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der det er dårleg elforsynling», til også å omfatte
«finansiering av bygging av sambandsliner». Denne
avgiftsordningen var i kraft til 31. desember 1970,
men fra dette tidspunkt er det forutsetningen at
eventuelle stønadsmidler bevilges av statens øvrige
inntekter slik som før 1951, uten øremerkede av-
gifter til formålet.

Den midlertidige lov av 29. juni 1951 om avgift
på forbruk av elektrisk energi gjaldt inntil 31.
desember 1970, og loven vil ikke gis ytterligere for-
lenget gyldighet. Elektrisitetsavgiften som innkreves
etter denne lov beregnes og innkreves imidlertid
etterskuddsvis for hvert halvår. For 1970 ble det
budsjettert med at avgiften skulle innbringe 114
mill. kroner. På grunn av de dårlige tilsigsforhold
sommeren 1969 ble det for 2. halvår 1969 og 1.
halvår 1970 utskrevet regninger på tilsammen ca.
110,2 mill, kroner, samtidig som det i 1970 ble
refundert ca. 11,4 mill, kroner av tidligere pålagte
avgifter. Netto innkrevet i året ble således ca. 98,8
mill. kroner. Avgift for 2. halvår 1970 er forutsatt å
skulle innbringe 60 mill, kroner, som blir innbetalt
i 1971.

Ved lov av 18 desember 1970 er med virkning fra
1. januar 1971 bestemt:

I.
«I lov av 19. mai 1933 nr. 11 om omsetningsavgift
gjøres følgende endring :
§ 1, nytt annet punktum, skal lyde :
Sonz vare i denne forbindelse anses også elektrisk kraft.

I I.

Restanser på avgift på forbruk av elektrisk energi
etter mellombels lov av 29. juni 1951 nr. 14 kan
innkreves i medhold av bestemmelsene i lov av
19. mai 1933 nr. 11.»

Det skal betales avgift til statskassen av elektrisk
kraft som leveres eller innføres til bruk her i landet,
og av uttak til eget bruk. Avgiftssatsen er 0,4 øre pr.
kWh. Fritatt for avgift er forbruk som har direkte
sammenheng med produksjonen av elektrisk kraft,
elektrisk kraft som leveres til husholdningsformål og
enkelte leveringer eller uttak av tilfeldig kraft til
oljeekvivalentpris. Finansdepartementet har fast-
satt forskrifter om avgift på elektrisk kraft, og om
gjennomføringen av fritakene. Beregnet avgift skal
betales til Avgiftsdirektoratet.

5.53 Fordeling av elavgiftsmidlene
Av innkrevde elavgifter i 1970 ble 40 mill, kr. i

kontanter bevilget til fordeling på innkomne søk-
nader. Hertil ble det gitt 4 mill, kr. i økede tilsagns-
fullmakter og vel 1 mill, kr. ble overført fra forrige
budsjettår. På dette grunnlag ble det gitt tilsagn om
vel 45 mill, kr. til følgende kategorier av tiltak : Om-
bygging og forsterking av fordelingsnett 12,86 mill.
kr., mindre overføringsanlegg 7,02 mill, kr. større
overføringsanlegg (stamlinjer) 13,50 mill, kr., kraft-
verk 5,00 mill. kr., tilleggsstønad 2,79 mill, kr., til
reservemateriell 1,77 mill. kr. (aggregater som settes
inn ved strømbrudd), til bygging av linjer og inn-




kjøp av dieselaggregater til «mørke» områder 1,56
mill. kr. og til lønninger og kontorutgifter er gått
med 0,55 mill .kr. I driftsiilskott til husstander uten
elektrisk kraft fra vasskraftverk (til drift av diesel-
kraftverk m. m.) er det gått med 0,33 mill. kr. Det
sistnevnte beløp er nyttet i samsvar med en helt ny
ordning som ble vedtatt i Stortinget 21. november
1969. Det ble i årets løp behandlet 67 statsstønads-
saker i hovedstyret.

5.54 Kontroll av utbyggingen
Det blir hvert år foretatt reiser for å kontrollere

utbyggingsprosjekter som har fått statsstønad eller
for i marken å se på planer som det er søkt om stønad
til. Det ble også i 1970 foretatt en del befaringer til
avsidesliggende gårder og bosteder uten elforsyning
for sammen med de respektive kraftlag å avgjøre om
det burde satses på linjebygging for stedene. Det
kan nevnes at det spesielt i Hedmark fylke stod
igjen en del områder som det var for lite kjennskap
til og som ble besøkt i 1970. De fleste befaringer ble
foretatt for å kontrollere anlegg som har fått stønad
og er ferdigbygget. Det er dessuten i tvilstilfelle blitt
foretatt undersøkelser angående hvem som har rett
til driftstilskott etter den forannevnte nye ordning
som gjelder fra 1970.

Det er også i 1970 ført kontroll med utbetaling av
midler som av Kommunalbanken og Distriktenes
utbyggingsfond er stilt til disposisjon for elektrisitets-
utbyggingen. DU's forskotteringer eller byggelån til
elforsyningsformål, som det er søkt om statsstønad
til, beløp seg i 1970 til 26,5 mill. kr.

5.55 Utbetaling av midlene
Foretatte utbetalinger av statsstønadsmidler i tids-
rommet fra 1938 til og med 1970 utgjør tilsammen
748,4 mill. kr. (inkl, midler til samkjøringslinjer som
ikke bygges av Statskraftverkene), og av dette er
46,9 mill, kr. utbetalt i 1970. Av de bevilgede kon-
tantmidlene vil ca. 4,3 mill. kr. komme til utbetaling
i de etterfølgende terminer.

5.56 Foreliggende søknader om stats-
stsnad

Ved årsskiftet 1970-71 forelå det søknader om
stønad av elavgiftsmidlene på tilsammen nærmere
250 mill. kr. Beløpet omfatter også de stønadsmidler
som det allerede i 1970 eller tidligere er gitt tilsagn
om av elavgiftsmidler for 1971, godkjent dels ved
kg1. res. og dels ved Stortingsvedtak og under for-
behold av at Stortinget bevilger de nødvendige
beløp.

5.57 Driftsstønad
Etter de oppgaver som er innhentet, er det i 1970

vel 600 husstander med litt over 1600 personer som
skal ha slik stønad. Dette tallet vil bli noe mindre i
1971, da en del steder har fått tildelt stønad til linjer
som blir bygget i løpet av 1971. I tabell er satt opp
fylkesvis hvor mange som har fått driftsstønad i 1970
og hvor mange som er helt uten elforsyning. Når det

41



er såvidt stor forskjell på disse tall, kommer det av at
både de som har fått stønad til linjer som er under
bygging eller vil bli bygget i den nærmeste fremtid
og de som har dieselverk, er tatt ut av oversikten over
dem som det fremdeles må regnes med er og vil være
uten elforsyning på ubestemt tid.

5.58  Statsstonadsanlegg

Av større prosjekter som i 1970 er finansiert ved
elavgifter kan nevnes følgende :

Troms Fylkes Kraftforsyning fikk ytterligere 5
mill, kr. til finansiering av Guolasjokka kraftverk
og 7 mill, kr. til 132 kV linjen Guolas–Hungeren (i
tillegg til henholdsvis 5 + 5 mill, kr. til de samme
prosjektene i 1969).

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk fikk 3 mill, kr.
til ombygging og forsterking av fordelingsnett innen
Stjørdal, Verdal og Stod som ble overtatt fra de
kommunale elverk (i tillegg til de 3 mill. kr. som
fylkesverket fikk til dette tiltaket i 1969).

Nord-Troms Kraftlag A/S fikk 1,4 mill, kr. til en
66 kV linje Kildalen–Hamneidet og 22 kV linje
Hamneidet–Perlarsones med 66/22 kV transfor-
matorstasjon i Hamneidet.

Alta Kraftlag A/L har fått 3,2 mill. kr. til en 66
kV linje Kvænangsbotn–øksfjordbotn og en 66/22
kV transformatorstasjon.

Hammerfest Elektrisitetsverk har fått 1,5 mill, kr.
til utbygging av sitt fordelingsnett.

5.59  Steder uten elforsyning

De nyeste oppgaver er gjengitt i tabell under pkt.
5.57. Det regnes ikke med at tallene vil kunne re-




duseres vesentlig ved ytterligere linjebygging, men
noen flere vil mulignes kunne være interessert i hjelp
til anskaffelse av dieselaggregater for elforsyning.
Forøvrig synes det ikke urimelig å regne med at
antall oppsittere uten slik forsyning vil reduseres
forholdsvis raskt på grunn av avfolking av de steder
det her gjelder.

5.6

5.61  Rasjonalisering av elektrisitets-
forsyningen

Antall elverksenheter er i 1970 redusert med 7.
Pr. 1/1-71 regnes det med ialt 533 verk innen el-
sektoren.  I  dette tallet er tatt med alle rene for-
delingsverk og kraftproduserende verk med en
maskininstallasjon på minst 100 kW basert på salg
av elektrisk energi, og verk som utgjør en integrer-
ende del av bedrifter i andre næringer med forsyning
av disse som hovedformål og med en maskinkapasitet
på minst 500 kW. Reduksjonen i antall enheter de
siste årene har vært 14, 23, 30, 8 for henholdsvis 1966,
67, 68 og 69.

Det siste års reduksjon av antall elverk har ikke
bare sin årsak i kommunesammenslutninger, men
skyldes — slik som også var tilfellet i fjor — i like
stor grad arbeidet med å opprette rasjonalle enheter.
Dette arbeidet er drevet etter initiativ både fra el-
forsyningens egne organisasjoner og fra NVE, da
etter samrådinger mellom partene og NVE.

I Troms fylke har to elverk gått inn i Troms Fylkes
Kraftforsyning. Sør-Troms Elforsyning A/S er opp-
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Gitte statsstönadstildelinger
- for hvert budsjettår

Anvendt tik
Mill-kr

Forsyning av ornrfider uten
50 el ordnet eflorsyning

Overfdring og samkjdringslinjer

Ombygging og lors-terkninger
45 av fordelingsnett

Stamlinjer

40

35

30

25

20

15

10

5

0
cn

CC 7)°"
cr)

rettet ved sammenslutning av Harstad Elverk og
Trondenes Kraftverk. Dermed synes opprettet kjer-
nen for det organ som senere kan komme til å stå
for elforsyningen i søndre del av Troms og deler av
Nordre Nordland.

For Nord-Helgeland/Salten-området f.eks. Nord-
Salten er det nedsatt en større komite for utredning
av den framtidige elektrisitetsforsyning i distriktet.
Komiteen består av representanter for kommunene,
kraftlagene og institusjonene og har oppnevnt et
7-mannsutvalg som arbeidende organ.

På Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag er spørsmålet
om sammenslutning ikke kommet videre, idet den
nemnda som i 1969 ble nedsatt for å analysere for-
holdene ennå ikke har avsluttet sitt arbeid.

Utarbeidet analyse vedrørende organisasjonsfor-
holdene innen elektrisitetssektoren i Møre og Roms-
dal er til behandling i fylkeskommunale og kom-
munale organer.

I  Sogn og Fjordane er Breim Kraftlag L/L gått
inn i Gloppen Elektrisitetsverk. Planene for Svult-
ingen   og Firdakraftområdene er bearbeidet
videre.

Arbeidet med endringer av elforsyningens or-
ganisasjonsmessige oppbygging innen Rogaland er
tatt opp.

Aust-Agder Kraftverk har overtatt elforsyningen i
Grimstad, Tvedestrand og Lillesand.

I  Oppland fylke har organisasjonsspørsmål vært
drøftet flere ganger i forbindelse med fordeling av
kraft fra fylkets andel av Opplandskrafts utbygging
i Østerdalen. Det er nedsatt en kraftomsetnings-
komite og denne har avgitt sin innstilling.

Utredningen om organisasjonsforholdene innen
elektrisitetsforsyningen i Akershus er fremlagt for 


fylkesutvalget, kommunene og kraftlagene, og vil
trolig bli behandlet i et eget møte i fylkestinget i be-
gynnelsen av 1971.

Fylkestinget i Østfold har vedtatt at organisa-
sjonsforholdene i fylket skal utredes, og arbeidet
beregnes påbegynt i 1971.

Den reviderte lov av 19. juni 1969 vedrørende
bygging og drift av elektriske anlegg inneholder
bl. a. den grunnregel at det ved behandling av
konsesjonssaker kan stilles vilkår om at anleggene
vil føre til en rasjonell elektrisitetsforsyning, og dette
har innvirkning såvel på forsyningstekniske som
organisasjonsmessige forhold.

Grunnreglene medfører en mere omfattende kon-
sesjonsbehandling enn tidligere, og øker begrun-
nelsen for å få utarbeidet oversikter og planer for
større områder.

Når det gjelder en rasjonell organisasjonsoppbyg-
ging, ønsker NVE fortsatt at spørsmålene også blir
analysert og behandlet på det lokale plan. Den nye
loven gir imidlertid nå myndighetene større ad-
gang og også større plikt til å styre utviklingen.

5.62  Andre saker

Det er behandlet en rekke saker av forvaltnings-
messig eller informativ karakter. Det er gitt uttalelser
i samband med gjeldende og nye vedtekter for
kraftlag, om kraftleiekontrakter, konsesjoner og
erverv av fallrettigheter og i forbindelse med Kraft-
forsyningens Sivilforsvar. Videre er det utarbeidet
forslag og gitt uttalelser om administrasjonsplaner
og instrukser for ansatte innen elforsyningen. Saker
om tvist mellom forskjellige elektrisitetsverk og
mellom verk og abonnenter er også behandlet, og
det er gitt uttalelser om komiteinnstillinger og om
saker om beskatning av elektrisitetsverker m. v.

5.7

5.71  Lån og andre finansieringsspørsmål

Finansieringen av tiltak i elsektoren har fortsatt
vært meget vanskelig på grunn av langt større låne-
behov enn de fastsatte rammebeløp. I forrige års-
melding var nevnt at det tidligere har vært mulig
å finne midlertidige løsninger med kortsiktige for-
skotteringslån, men slike interimsløsninger blir det
stadig vanskeligere å komme frem til samtidig som
de forårsaker en viss utskyting av den endelige
finansieringsordning i tid og dermed en økt belast-
ning på etterfølgende års lånerammer.

Lån i utlandet

De vanskelige forhold på de internasjonale kapi-
talmarkeder fortsatte også i 1970. Rentenivået var
meget høyt og låneaktiviteten relativt lav. Følgende
kraftselskaper eller kommuner har tatt opp lån i
utlandet i løpet av året :

Oslo kommune med $ 20 mill. og $15 mill. , Sira—
Kvina Kraftselskap med $12 mill. og DM 80 mill.,
Kristiansand Elverk S. Frs. 5,4 mill. , Trondheim
kommune DM 30 mill., I/S Finndøla Kraftverk har
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Ved Arabygdi, Telemark
Godt utlagt massetak meu
muligheter.

dessuten fått tilsagn om opptak av utenlandslån på
40 mill kroner som vil bli tatt hjem senere.

Ordningen med sentralisert opplåning i utlandet
gjennom Norges Kommunalbank ble etablert i
løpet av året, og høsten 1970 tok banken opp et lån
på DM 50 mill. til 8,5% rente og kurs 98,5%. Netto-
provenyet av lånet ble stilt til rådighet for følgende
kraftselskaper :

Kraftlaget Opplandskraft med 25/99 av Dm 50
mill. Aust-Agder fylke 10/99 av DM 50 mill. Aut-
Agder fylke og Kristiansand kommune 5/99 av DM
50 mill. Lyse Kraftverk 15/99 av DM 50 mill.
Bergenshalvøens Komm. Kraftselskap 29/99 av DM
50 mill. Sør-Trøndelag fylke 15/99 av DM 50 mill.

Alle utenlandslån var dyre, idet den effektive
rente gjennomgående utgjorde nærmere 10%. Av
utenlandslån innvilget i 1970 og tidligere ble det i
løpet av året til elforsyningsformål tatt inn ca. 480
mill. kroner.

Innenlandske obligasjonslån
Emmisjonsrammen for § 15 lån ble for 1970 satt

til 1800 mill. kroner. Til elektrisitetsforsyningsformål
ble det emittert obligasjonslån på tilsammen 214
mill. kroner. Det dreier seg om ialt 10 låntakere
hvorav de største har vært i :

Kraftlaget Opplandskraft 75 mill. kroner, Skiens-
fjordens komm. Kraftselskap 40 mill. kroner, Troms
fylke 30 mill. kroner, Sør-Trøndelag og Møre og
Romsdal fylke 15 mill. kroner.

Kraftverkslånene har vært godkjent på de samme
betingelser som ifjor etter diskontoforhøyelsen, dvs.
61/2% med emisjonskurser fra pari til 981/4% og
løpetid fra 17 til 21 år.

Kraftverkslånene har vært godkjent på de samme
betingelser som ifjor etter diskontoforhøyelsen, dvs.
61/2% med emisjonskurser fra pari til 981/4% og
løpetid fra 17 til 21 år.

Lånebehovet i 1971 ventes å bli høyere enn i 1970.
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tvikling hva angår mas-
eutbygging.

Da det neppe kan ventes vesentlig økning i adgangen
til å oppta innenlandske lån, vil dette innebære at en
stor del av elforsyningens lånebehov må dekkes i ut-
landet, eventuelt i forbindelse med en sentralisert
opplåning.

Lån i Kommunalbanken

Kommunalbankens innvilgningsbudsjett for el-
forsyningsektoren var for 1970 først fastsatt til 70
mill. kr. Senere ble det gitt en ekstrabevilgning på
15 mill, kr. til utbygging av Adamselv kraftverk
(Finnmark fylke) slik at bankens utlånsramme ble
utvidet til 85 mill. kr.

Det kapitalbehov som kraftlagene ønsket dekket
fra Kommunalbanken var i 1970 ca. 150 mill, kr.,
fordelt på kraftverk og ledningsnett med henholds-
vis ca. 90 og 60 mill. kr.

Finansieringsforholdene for kraftlagene har fort-

satt vært meget vanskelige. Forordningen om pris-
stopp har hindret tariffjusteringer og dermed be-
grenset innsatsen av egne midler. Dertil kommer at
andre finansieringsinstitusjoner som tidligere har
kunnet bidra med lån, i de senere år har måttet en-
gasjerer seg sterkere på andre felter slik at elektrisi-
tetssektoren er blitt mindre tilgodesett. Søknads-
presset på Kommunalbanken er derfor blitt til-
svarende stort. Kvotebegrensningen har gjort det
nødvendig å redusere eller å utsette mange nød-
vendige tiltak, og dette har ført til store ulemper,'
kanskje særlig for anlegg med tilknytning til nye
byggefelter.

Utlånskvoten er økt med 20 mill, kr. sett i forhold
til foregående år. Dette har likevel ikke ført til noen
lettelse i lånepresset da hele merbeløpet var dis-
ponert, nemlig med 15 mill, kr. til Adamselvpro-
sjektet og med 5 mill. kr. til Bogna kraftverk (Nord-
Trøndelag elverk) hvor dette lånebeløp måtte over-
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føres til 1970 på grunn av kvotebegrensningen i 1969.
Innen kraftproduksjonssektoren var Adamselv kraft-
verk det eneste nye utbyggingsprosjekt som ble satt
i arbeid med lån i NKB. Anlegget vil komme til å
belaste utlånskvotene også i 1971 og 1972 med
betydelige beløp.

Kommunalbankens innvilgningsbudsjett på 85
mill. kr. er av banken — i samråd med NVE — blitt
fordelt med 49,1 mill, kr. til kraftverk (7 anlegg) og
35,9 mill, kr. til ledningsnett (52 anlegg).

For produksjonsanleggene varierer lånenes løpe-
tid fra 20 til 30 år, mens løpetiden for lån til lednings-
nett stort sett har vært fastsatt til 14 år. Renten er for
tiden 6% p.a. Blant de større låntakere i 1970 kan
nevnes :

Til kraftverksutbygging :

Finnmark fylke (Adamselv kraftverk), A/S Kvæn-
angen kraftverk (Småvatne kraftverk), Nord-Troms
kraftlag A/S (Kildalen kraftverk 2. byggetrinn),
Nord-Trøndelag elverk (Bogna kraftverk), Sogn og
Fjordane fylke (Askåra kraftverk), Troms fylkes
kraftforsyning (Guolasjokka kraftverk).

Til ledningsnett :

Akershus elverk, Buskerud fylke, Hedmark fylke,
Kvam kommune (Hordaland), I/S Lofotkraft,
Molde kommune, Ski kommune, L/L Sunnhord-
land kraftlag, Troms fylkes kraftforsyning.

5.72  Avgift til garantifond

Avgiften for året 1969 til det spesielle garantifond
for lån i Norges Kommunalbank kom opp i et beløp
på vel kr. 1 766699,— som av kraftverkene er betalt
inn direkte til Norges Kommunalbank i løpet av
1970. Fondets udisponerte egenkapital var pr.
31. 12. 70 på ca. 38,5 mill. kroner.

5.73  Elektrisitetsverkenes budsjetter,
regnskaper og årsmeldinger

Den elektroniske databehandling av elverkenes
regnskaper har blitt ført videre i år. Programmene
for denne behandling er nå tilpasset CDC-maskinen,
og er samtidig revidert. For regnskapsåret 1969 er
det lest inn 285 elverksregnskaper, men det vil bli
lest inn ytterligere 15 regnskaper.

For statistikker er det nå lest inn regnskaper for
1968 og 1969. Derved er det gitt et visst grunnlag
for å sette opp flerårs-statistikk for enkeltverkene —
foreløpig i to år. Programmet er for ti år, og det er
tatt sikte på en videreutvikling av programmene
bl. a. med henblikk på den ønskede utarbeidelse av
nøkkeltall for elektrisitetsforsyningen.

I forbindelse med NEVF's kursvirksomhet i de
nye kommunale regnskapsforskrifter har Elektrisi-
tetsdirektoratet bistått i samband med kursledelsen.

Den vanskelige kraftsituasjonen høsten 1970 be-
virket oppnevnelse av et utvalg for forberedelse av
gjennomføring av eventuell kraftrasjonering i de
fire sydlige samkjøringsområder. Komit&n har
navnet : Samkjøringsrådets Rasjoneringsutvalg og
Elektrisitetsdirektoratet har deltatt i møter med
en observatør.

5.74  Strømtariffer
Det er behandlet 46 saker om godkjenning av nye

strømtariffer. Videre er det gitt uttalelse i 7 saker om
kontrakter, tvilspørsmål vedrørende tariffer og fore-
spørsler om prisnivå. I forbindelse med den første
prisstoppen som gjaldt for elektrisk energi fra 1. 8. 69
til 1. 10. 70 ble det i 1970 gitt uttalelse til Lønns- og
prisdepartementet om 26 dispensasjonssøknader.
Den 8. 12. 70 ble det gitt bestemmelser om ny pris-
stopp, gjeldende fra 20. 11. 70. Om denne er det gitt
uttalelse om 1 dispensasjonssøknad i 1970. Hoved-
tyngden av arbeidet med behandling av slike søk-
nader forventes å komme etter årsskiftet. Det ble
umiddelbart etter meldingen om prisstopp sendt en
anmodning til prismyndighetene om at hele elek-
trisitetsforsyningen måtte bli fritatt fra bestem-
melsene, begrunnet bl. a. med de spesielle praktiske
og formelle forhold ved verkenes prisjusteringer.
Denne henvendelse er senere avslått.

Det er gitt uttalelse om to tariffsaker som vil kom-
me opp i Prisrådet, begge gjaldt levering til fritids-
boliger. Prisrådets avgjørelse i disse saker vil ra stor
prinsipiell betydning.

Elektrisitetsdirektoratets arbeidsdokument om
oppbygging av fordelingsverkenes strømtariffer er
fullført, og er sendt ut til samtlige verk med stats-
stønad, og en rekke andre verk og institusjoner.

Norske Elektrisitetsverkers Forening dannet høs-
ten 1970 en ny tarifikomit, som i løpet av 1971 skal
utarbeide forslag til nye normer for husholdnings-
tariffer. Elektrisitetsdirektoratet er representert ved
en observatør.

De tarifforslag som i løpet av året kom inn til be-
handling og godkjenning har for det meste vært
temmelig nær i samsvar med direktoratets retnings-
linjer. En del verk opererer imidlertid fremdeles med
unødig kompliserte tariffer, eller holder på tariff-
typer som forutsettes å gå ut. På den annen side er
det noen verk som har fått adgang til å prøve ny
tariff, som faller noe utenom de oppsatte retnings-
linjer, uten dog å være i uoverensstemmelse med
hovedprinsippene.

Når det gjelder prisnivået pr. 1. 1. 71 er dette av-
hengig av hvordan de mange dispensasjonssøknader
fra prisstoppen blir avgjort. De fleste forhøyelser
skulle således gjøres gjeldende fra årsskiftet og ble
dermed rammet av loven. De fleste vedtatte for-
høyelser lå mellom 10 og 15%. I tillegg til de oven-
nevnte 46 tariffsaker som er behandlet, har man
kjennskap til en rekke andre verk som har forhøyet
sine tariffer, idet de har forespurt om ny prosentsats
for merverdiavgiften. Denne avhenger som kjent
av verkets prisnivå i forhold til landsgjennomsnittet
for husholdninger.

5.75  Merverdiavgift på elektrisk kraft

Direktoratet har fortsatt beregningen av den sær-
skilte avgiftssats for en del elektrisitetsverker, samt
foretatt justering av avgiftssatsen for noen verk som
har endret sine kraftpriser. Videre er det avgitt ut-
takelse om visse tvilsspørsmål særlig vedrørende unn-
taksbestemmelsene for Nord-Norge.

Motstående side :
Montasjearbeid ved kop
lingsstasjon.
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6. STATSKRAFTVERKENE

6.1

6.11 Personale, sysselsetting og timefor-

tjeneste

Ved NVE's sentraladministrasjon var pr. 31.
desember 1970 255 (245) faste og midlertidige
tjenestemenn under Direktoratet for statskraftverk-
ene. Ved M/S «Elektron» var det ansatt 10 offiserer
og mannskap og ved tungtransport ellers 5 arbeidere.

I 4. kvartal 1970 var det ved anlegg til sammen
1930 (1865) Funksjonærer og arbeidere, og ved
driften var tallet 585 (584).

Den gjennomsnittlige timefortjeneste for arbeid-
ere ved anlegg var i 1970 kr. 19,71 (kr. 17,82), dvs.
en stigning på 10,6 %. Akkordtimer utgjorde 91,2 %
(92,9 %) av den totale arbeidstid. Tallene i parentes
gjelder 1969.

6.14 Vernearbeidet

Kraftanleggene hadde 125 skader hvorav 8 døds-
ulykker. 7 av disse skjedde ved snøskredet på Folge-
fonn-anleggene.

Overføringsanleggene hadde 28 skader hvorav
en dødsulykke.

Skadenes fordeling var for
kraftanleggene :
Tunnelarbeider 42,5 %, Verkstedarbeider 8 %,
Anleggsarbeider 24 %, Andre arbeider 25,5 %.

overføringsanleggene
Mast og line 39 %, Verkstedarbeider 3,6 %, An-
leggsarbeider 36 %, Andre arbeider 21,4 %.

I løpet av året har verneutvalgene ved sine be-
faringer og møter tatt opp vernespørsmål fra mange
forskjellige felter. Metoder og utstyr for mastemon-
tasje er under drøfting, og det er forberedt en fysio-
logisk undersøkelse av dette spesielle arbeidet. Faste
rutiner for kontroll av løfteutstyr er innført, og sik-
ring mot velt av beltekjøretøyer er tatt opp med
leverandør. Det er innført forbedringer av skinne-
gående materiell, og nytt system for automat-
varsling av tordenvær til stuff i strømløse tunneler
vil bli innført.

Kontroll med de yrkeshygieniske forhold i tun-
neler er intensivert, og en større undersøkelse av
støvforholdene er igang.

Støyforholdene på arbeidsplassene er viet større
oppmerksomhet, og målinger av støynivået blir
foretatt.

Et godt samarbeide i vernesektoren er innledet
med private entreprenører og med bergverkenes
sikkerhetskomit.

Vern og velferd har besøkt noen anlegg med kurs-
virksomhet, og i 1971 vil alle anlegg bli besøkt.
Kurser vil bli avholdt for verneombud og andre.

Dessuten har verneutvalgene deltatt i distrikts-
konferanser ledet av Vern og Velferd.

6.15 Budsjettene

Driftsresultatet for 1970 viste et underskudd på
33,7 mill. kroner, brutto inntekter 389,0 mill.
kroner og brutto utgifter 422,7 mill. kroner. I 1970
ble investert i nye anlegg 367,2 mill. kroner.

Budsjettet for 1971 ble vedtatt av Stortinget 20.
november 1970 med brutto driftsinntekter 445,8
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mill. kroner, driftsutgifter 155,4 mill, kroner, av-
skrivninger 122,7 mill, kroner og renter 166,5 mill.
kroner, dvs, et budsjettert overskudd på 1,2 mill.
kroner. En prisforhøyelse på 10 % for levering til
alminnelig forsyning som var forutsatt iverksatt fra
1. januar 1971, er på grunn av prisstoppen utsatt
på ubestemt tid.

Under investeringspostene ble det for 1971 be-
vilget 413,9 mill. kroner. Utbygging av Grytten
kraftverk ble vedtatt av Stortinget 18. juni 1970.
Av nye overføringsanlegg som er vedtatt, kan nevnes
Feda-Kristiansand-Molland-Rød-overføringene,
Aurland—Fardal-overføringene og Alta—Lakselv-
Adamsfoss-overføringene. I forbindelse med ved-
taket om prisdempende tiltak, St. prp. nr. 51 (1970-
71), er det tatt sikte på å redusere forbruket til in-
vesteringsformål i 1971 under kap. 2454 med 20 mill.
kroner.

6.16 Skatter

De samlede formues-, inntekts- og eiendoms-
skatter av Statskraftverkenes idriftsatte anlegg, her-
under statens andeler i sameieforetak, utgjorde ca.
29,6 mill, kroner, hviklet svarer til ca. 0,19 øre pr.
produsert kWh.

I budsjettet for 1971 regnes det med at skatte-
utgiftene vil passere 30 mill. kroner, hvilket skyldes 


dels noe høyere beskatning, dels nye idriftsettelser
(Hove kraftverk samt deler av Sira/Kvina, Troll-
heim/Gråsjø og Rana kraftverker).

6.18 Rasjonalisering

Anleggsrasjonalisering

Året begynte med betydelige problemer for den
aktive kostnadsoppfølgningen ved anleggsdriften
som bl. a. var en følge av overgangen til nytt, sen-
tralt EDB-anlegg. Den merkantil/administrative
gruppen innen rasjonaliseringskontoret (SR) sen-
tralt har imidlertid lykkes i å få anleggenes admini-
strative EDB-rutiner til å fungere noenlunde etter
intensjonene. Hvis det i kommende år lykkes å få
tilsatt ledige stillinger innen den merkantil/admini-
strative virksomheten, skulle utsiktene til å få fullt
utbytte av EDB-opplegget for styring av anleggs-
driften være tilstede. Videre skulle det, fremdeles
forutsatt en gunstig utvikling av personalsituasjonen,
kunne tas sikte på at de linjeoppgaver R-kontoret
har i denne forbindelse, blir overført til anleggs-
ledelsen i løpet av 1971.

Rasjonaliseringskontorets arbeid med å utvikle
en simuleringsmodell for anleggsdrift ved stein-
fyllingsdammer med sentral morenekjerne har fort-
satt. I samarbeid med Institutt for anleggsdrift ved
NTH og anleggsadministrasjonen, er det gjennom-
ført en relativt grundig test av modellen i tilknytning
til anleggsdriften sommeren 1970 ved Bitdals-
dammen. Det viste seg at modellen kunne gi et bedre
planleggingsgrunnlag for valg av utstyr (trucker,
lastemaskiner m. v.) enn ved å bruke middeltalls-
verdier for transport og lastekapasiteter som hittil.
Avvikene mellom utført og simulert produksjon av
stein-, grus- og morenemasse i dam varierte fra
ca. 10 til 25 %. Det er skapt klarhet i feilkilden, og
systemet kan utvilsomt videreutvikles til et verdifullt
planleggingsverktøy for anleggsdrift ved steinfyl-
lingsdammer i fremtiden. Derved kan betydelige
beløp spares, og terminplaner kan settes opp på mer
realistiske data.

Studier av mastemontasje ved ernledningsut-
bygginger er utført i samarbeid med fjernlednings-
kontoret, og en arbeidsgruppe for valg av standard
sporvidde ved våre tunnelanlegg har fullført opp-
draget. Forøvrig fortsatte videreføringen av våre
standardundersøkelser av anleggsdriftsresultatene
ved fullførte anlegg, herunder sluttrapport for an-
leggsdrift ved Tokke 3.

R-gruppene ved anlegg var, som i tidligere år,
engasjert i en rekke spesialundersøkelser vedr. valg
av utstyr, tidsstudier m.v. for anleggsledelsen.

Driftsrasjonalisering

Vedlikeholdsopplegget for kraftverk og under-
stasjoner i drift er fremdeles et viktig arbeidsfelt.
Som følge av at våre vedlikeholdssystemer ved
enkelte verk har vært i funksjon i 5 år, har verkenes
ombygging og modernisering medført atskillig ar-
beid med å føre systemene ajour. I samarbeid med
Aura-verkene er det utviklet et nytt vedlikeholds-
opplegg for fjernledningene der.

Det systematiske og for Statskraftverkene enhet-
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kangsetting av arbeidet
kjen ved øvre taubanesta-
inn i Rennedalen.

lige opplegg for reservedeler til kraftverk og under-
stasjoner er videreført.

Av nye rasjonaliseringsoppgaver nevnes spesielt
metodestudier for å få fram standardtider ved de
større, viktige vedlikeholdsrutiner i kraftverk samt
en undersøkelse av vårt lukemateriell.

Endelig har R-kontoret deltatt i NVE's komité for
vedlikehold ved kraftverk, understasjoner og linjer.

Organisasjonsundersøkelser

En større undersøkelse er satt igang for å vurdere
Statskraftverkenes sentrale organisasjonsform. Den-
ne vurdering er uavhengig av det arbeide Industri-
departementet har igang for å vurdere evt. utskil-
lelse av Statskraftverkene fra NVE.

Langtidsplanlegging

Det er utarbeidet to utkast for mulige alternativer
for Statskraftverkenes langsiktige utvikling i peri-
oden 1970-84, dvs, det første forsøk på å introdusere
en formell langtidsplanlegging for Statskraftverk-
enes virksomhet. Selv om det regnes med betydelige
forandringer i de to langtidsplan-alternativene, har
arbeidet gitt økt forståelse for betydning av en kon-
tinuerlig langtidsplanlegging og gitt ledelsen for
Statskraftverkene holdepunkter for å kunne dis-
kutere målsettinger på lang sikt.

6.19  Innkjøp og transport

Innkjøpsaktiviteten har vært stadig stigende i
løpet av 1970 etter at også Grytten-anlegget fikk
klarsignal — kfr. tabellen:

Sentrale innkjøp (utenom permanentutstyr) :
Tokke-anleggene 
 ca. kr.




650 000
Folgefonn-anleggene 
 » 10500 000
Vik-anleggene 
 »




900 000
Aura-anleggene 
 »




100 000
Grytten-anlegget 
 » 2 700 000
Rana-anleggene 	 »




150 000
Skjomen-anleggene 
 » 9 000 000
Overføringsanleggene 
 » 2 100 000
Kraftverkene 
 »




800 000
Transportseksjonen (vesentlig
fraktoppdrag) 	 » 1700 000
Diverse 	 » 1400 000

Tilsammen 

mot fjorårets ca. kr. 18 000 000.

ca. kr. 30 000 000

Salg av ukurant materiell i 1970 beløper seg til
ca. kr. 2 800 000 som er det samme som i fjor.

I løpet av 1969/70 er det skiftet ut en vesentlig
del av anleggsmaskinparken, slik at en nå stort sett
har en meget moderne maskinpark.

Ca. 23 000 fakturaer har passert kontrollseksjonen
til et samlet beløp av ca. 204 mill. kr. — hvorav
ca. 115 mill. kr. til såkalt permanentutstyr. I løpet
av året er den reisende kontrollvirksomhet blitt
styrket.

«.M/S «Elektron» har vært fullbeskjeftiget. Inter-
essen for skipet er stor både i Norge og i utlandet, og
ca. 65% av virksomheten har vært knyttet til opp-
drag utenfor etaten — også da overveiende i kraft-
utbyggingens tjeneste. For landtransportens ved-
kommende er tallet 50 %.
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6.2

6.21  Hydrologiske forhold

Nedbør og temperaturforhold

På Østlandet og Vestlandet ble januar og februar
kalde måneder med lite nedbør.

Mai gav nedbør over normalt på Østlandet,
normalt på Vestlandet, og mai og juni ble måneder
med middeltemperatur godt over normalt. Juli var
kald, men gav store nedbørsmengder.

I august ble det på ny lite nedbør. I scptember,
oktober og november falt det langt over normale
nedbørsmengder og forholdene bedret seg betrak-
telig. Høstens middeltemperatur ble omtrent nor-
mal.

Trøndelag- og Helgelandsområdet fikk også svært
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mye nedbør i juni og juli. Spesielt mye nedbør kom
det i Helgeland i oktober og desember. Ettervinteren
var kald, men det ble høye middeltemperaturer i
mai-j uni.

I Nord-Norge kom den største nedbør i juli,
november og desember. Den siste måned gav 200 %
av normalt. I den øvrige tiden var nedbøren langt
under normalt.

Magasinforhold i 1970

Ved årsskiftet 1969/70 var snømagasinet på Øst-
landet og Vestlandet litt under normalt. Aura-
verkene hadde ca. 80 % av normalt. Rana- og
Innset-verkene hadde langt under normalt.

Ved snøsmeltingens begynnelse var snømaga-
sinene for de største verk :

Tokke 80 %, Nore 85 %, Mår 85 %, Tonstad
75 %, Røldal-Suldal 80 %, Aura 100 %, Rana/-
Røssåga 80 %, Innset 95 %.
Enkelte magasin var sterkt nedtappet på våren,

og det var svært lite vatn i magasinene hele som-
meren. Produksjonen ble redusert mest mulig for
å spare vatn. Nedbøren i løpet av høsten hjalp en
del, men kraftsituasjonen var fremdeles vanskelig
helt fram til årsskiftet.

6.23  NVE's kraftomsetning

Magasinene før vårløsningen 1970 ble tappet
lenger ned enn på de siste 15 år med 6-7 % restbe-
holdning og med utsikt til en fortsatt kald værtype
fremover. Spesielt var vanskene store i slutten av
april og de første dagene i mai da flere større sta-
sjoner ikke hadde mer vatn i sine inntaksmagasiner
enn tilsvarende en snau ukes kjøring. Allerede 6.-7.
mai ble imidlertid forholdene noe lettere.

NVE's leveranser av ugarantert industrikraft ble
stanset allerede 1. mai og var innen årets utløp ikke
tatt opp igjen. Kjelkraft ble bare levert under helt
nødvendige revisjoner av oljefyringsanleggene.

Hele sommeren ble preget av forsiktighet for å
sikre den kommende vinters garanterte kontrakts-
forpliktelser. Det var små snømengder disponible,
og tilsiget ellers stadig sviktende, bortsett fra en
mindre forbedring ved St. Hanstider. NVE benyttet
seg allerede på dette tidspunkt av sin forkjøpsrett
til energi som ble levert til Samkjøringen foregående
vinter for å avhjelpe daværende kraftunderskudd
(ialt ca. 360 GWh). Hele kvantumet ble i løpet av
sommerpeioden kjøpt tilbake. I tillegg ble det kjøpt
inn betydelige kvanta fra Samkjøringen for videre-
leveranser til industrikraftkunder etter forhånds-
bestillinger.
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PRESIPITATION

Aursjøen

Tustervatn

Nedbør Tilløp Fyllingsgrad Tapt
energi ved

Miii % av Mill. % av 1/1 31/12 Høye$te Dato Laveste Dato overvann
meter normal in3 normaI % % % GWh

so
Vik (Refsdal)  7 76 182 77

53 51

tattlandet--Agder •

Nore-verkene (Nore
Tokke-verkene

Rogaland—Hordaland:
Rø1dal—Su1da1 (Suldal I

Kraftverkene i  Øvre Namsen
(Tunnsjodal)

Helgeland
Ranaverkene

Nedre Ressåga 

øvre Røssåga 

Rana 


Salten:
Glomfjord kraftverk

Ofoten—Lyngen;
Inset-verkene (Inset)




52295468




592941196




9011011888





1508




551




.14721021015




499




793

678 87 1191

1060 108 2613




2278




957

1624




871




87 741

81 44
74 55

78 61
82 61
83 62

81 52

75 55

52 62 20110
76 88 26/10

63 73 21/ 9
62 73 21/ 9
66 80 19/10

70 87 51 8

Mår kraftverk

Tokke 	
Vinje 

Songa.

Nardmite--Treadelag:
Aura-verkene

13 4/5
13 4/5
12 13/4

4/5

89 37 48 54 26/10 7 4/5
85 53 26/10 4/5
95 43 31 43 1/ 1 10 25/5

99 58 59 77 1/11 13



NVE's kraftomsetning i 1970 i GWh

Energy turnover in 1970

Totalproduksjon målt gen.klem-
mer 

Fra Samkjøringen (kjøp og lag-
ring) 	
Fra Sverige, NVE's del (kjøp,
lagring m. v.) 	
Div. kjøp på faste kontrakter
m v 

Div. utveksling med andre ver-
ker (netto) 	

Sum 


1970 1969

	

15 505,4 15 993,2

	

907,6 189,6

	

851,5 266,8

	

572,5 1 046,5

	

13,2 126,8

	

17 850,2 17 622,9

Denne energi er solgt og anvendt på følgende måte:

Industriabonnenter inkl. Tinfos 8 997,9
Alm. forsyning inkl. NSB 
 6 457,1
Til Samkjøringen (salg og til-
bakelevert lagring) 	




425,4
Til Sverige,NVE's del(salg,
tilbakelevert lagring m. v.) 	 1 091,7
Kjelkraft(NVE'sdirekteleve-
ranser 
 7,6
Til egen anleggsdrift 	




47,0
Tap og egetforbruk (driftskraft)




823,5

Sum 	 17 850,2

8 629,5
6 377,4

634,5

896,1

23,8
54,2

1 007,4

17 622,9

Først i løpet av oktober 1970 ble utsiktene for
vinterforsyningen betraktelig bedret. Denne guns-
tige utvikling fortsatte også i de siste av årets mån-
eder.

P.  g. a. de forhold som er nevnt ble innkjøpet av
kraft fra Samkjøringen og Sverige betraktelig høyere
enn noe år tidligere. Samtidig gikk totalproduk-
sjonen ytterligere ned i 1970 i forhold til 1968 og
1969. Alle tilgjengelige overføringsmuligheter nord-
over ble utnyttet fullt ut for å støtte kraftforsyningen
i Trøndelag—Rana og Ofoten—Lyngen. Foruten
bruk av hele overføringskapasiteten på linjen over
Dovre til Trøndelag, ble det overført kraft via det
svenske stamlinjenett etter norsk/svensk avtale. Se
forøvrig spesiell omtale vedrørende utvekslingen
med Sverige (6.24).

De kontraktsmessig, garanterte leveranser til såvel
alminnelig forsyning som storindustri ble dekket
fullt ut, inkl, den økning i disse leveranser som var
kontraktsmessig bundet.

Delvis p. g. a. den knapphet en måtte regne med
etter vinteren 1969/70, ble det ikke delt ut ny stats-
kontraktskraft fra 1. juli 1970. Med virkning fra
1. juli 1971 har imidlertid hovedstyret godkjent en
midlertidig tildeling for driftsåret 1971/72 på ialt
ca. 835 GWh.  I  tillegg ble det delt ut på mer lang-
siktige kontrakter (5 år) ialt 65 GWh fra samme
tidspunkt.

6.22  NVE's produksjon i MWh

Production of electricity in  MI4'h  by The State Power System
Referert generator

(Referred generator busbars)





1970




1969

1. Innset 
 342 923,0




385 059,0
2. Straumsmo 	




534 412,0




619 899,0
3. Glomfjord (25 perioder) 	




862 419,0




697 319,0
4. Reinsforsen 	




6 067,7




15 345,0
5. Nedre Røssåga 	 1 254 505,0 1 614 193,0
6. Øvre Røssåga 	




573 369,0




783 636,0
7. Langvatn 
 318 901,0




311 827,0
8. Rana 	 1 401 989,0 1 592 491,0
9. Linnvasselv 	




39 251,9




24 688,7
10. Tunnsjødal, Tunnsjø, Røyrvik-







foss (NVE's del) 	




398 606,9




482 719,1
11. Svorka 	




40 197,1




34 092,0
12. Trollheim 	




453 964,0




416 190,0
13. Gråsjø (i drift 10. 6. 1970) .. 	




29 182,0




0
14. Aura 
 1 441 017,0 1 424 966,0
15. Osbu 	




73 833,0




72 417,0
16. Vikfalli (NVE's del) 	




283 310,4




150 992,9
17. Røldal-Suldal (NVE's del) 	 1 080 234,7




937 808,6
18. Sira-Kvina (NVE's del) 	




889 656,5




536 369,0
19. Nore I 	




855 003,0




958 310,0
20. Nore II 	




252 841,0




286 350,0
21. Mår 	




782 543,7 1 213 043,1
22. Solbergfoss (NVE's del) 	




250 890,6




226 609,7
23. Hakavik (16 2/3 perioder samt







50 per. husaggr. 	




14 023,0




22 719,5
24. Tokke 
 1 763 422,0 1 731 292,0
25. Vinje 	




813 183,0




827 822,0
26. Songa 
 365 013,9




386 750,0
27. Haukeli 	




30 620,4




26 297,8
28. Byrte 	




118 763,0




47 864,0
29. Lio 	




235 284,0




166 146,0

Sum1) 
 15 505 426,8 15 993 216,4

') I 1970 ble 206 042,3 MWh stilt til disposisjon for sam-
kjøringsorganisasjonene som lagring i NVE's magasiner. I 1969
var det tilsvarende tall 116 395,4 MWh. Bare ubetydelige deler
av disse kvanta gikk tapt.
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NVE'S KRAFTOMSETNING 1970

NVE'sENERGY TURNOVER IN 1970

Tilført NVE fra egne og fremmedel kraftkilder. GWh
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Kraftomsetning i MWIi i de enkelte

Energy turnover in 1970 in MWh by distribution

6.231Østlandet-Agder
6.232Rogaland-Hordaland
6.233Sogn-Sunnmøre
6.234Nordmøre-Trøndelag
6.235Helgeland

Produsert i : 1970

Østlandet-Agder  5 481
Rogaland-Hordaland  1 969
Sogn-Sunnmøre  283
Nordmøre-Trøndelag 	 2 476
Helgeland  3 554

Sum  13 765

Levert til () Imottatt fra () :
Statskraftavtakere 	 4 267
Tokkekraftavtakere  981
Industrikraftavtakere inkl. Tinfos .8 038
NSB  249
Egne kjelkraftavtakere  7
Div. erstatnings-/kompen-
sasjonskraft  +79
Anleggskraft  ca. 40
Andre kraftselskaper,
kontraktskraft m. v.  + 442
Andre kraftselskaper,
lagringskraft til  56
Andre kraftselskaper,
lagringskraft fra  +63

Trondheim EV:
Forskudd vedr. Nea (netto) 	 26
Utjevning vedr. Nea (netto)  46
For levering til AB Svarthålsforsen+ 560

Samkjøringsorganene:
Salg til  348
Kjøp fra 	 701
Stillet til disp. fra NVE, men ikke
kjørt (lagring)  + 203
Tilbakelevert lagring 	
Formidlet til Sverige  + 125
Formidlet fra Sverige 	 4

Sverige totalt over Hasle:
Kontraktskraft til  545
Tilfeldig salg til 	 127
Tilfeldig kjøp fra 	 +17
Lagrings- og transittkraft til  558
Lagringskraft fra 	 +2
Pendlingskraft (netto)  5

Sverige totalt over Nea og Linnvasselv:
Kontraktskraft til
AB Svarthålsforsen  560
Kontraktskraft til
Sydsvenska Kraft AB  314
Kontraktskraft til
Brännälven Kraft AB 	 80
Tilfeldig salg til 

Tilfeldig kjøp fra 	 28
Lagringskraft fra 

Herav kontraktskraft levert
over Hasle og Røssåga  + 616

Sverige totalt over Røssåga :
Kontraktskraft til (inkl. tap)  79
Tilfeldig kjøp fra 	 +85
Lagringskraft fra 	 ± 389
Pendlingskraft (netto) 	
Overføringstap inkl, eget forbruk . .  743

Sum  13 765

områder

area

587,65 893
891,21 474
310,4150
051,92 455
831,74 317

672,814 290

709,04 053
270,21 001
843,27 799
231,2239
601,523

034,6 +70
000,051

796,1+ 838

230,681

433,2+55

573,1108
473,0+21
506,0 + 510

196,7502
532,2±73

349,6± 102
079

669,0± 271
900,028

575,0475
049,0560
411,0+65
363,050
025,0+17
003,0 ±

506,0510

893,0262

542,065
0

594,0 +

	

0 ±2

777,0+ 475

562,0
281,0±15
647,0 +5
111,0±
096,0923

1969

204,1
177,6
992,9
072,8
492,0

939,4

865,6
083,6
944,5
043,9
834,2

764,6
976,8

805,4

550,5

972,0

371,8
602,2
872,0

367,3
160,9

916,9
323,3
454,0
700,9

927,0
794,0
184,0
763,0
167,0
377,0

872,0

304,0

484,0
0

242,0
660,0

927,0

0
990,0
135,0
769,0
732,0

6.236Salten 19701969
Produsert i: MWhMWh
Glomfjord, 25 perioder  + 862 419,0 + 697 319,0

Levert til ()Imottatt fra ( ± ) :
Norsk Hydro 	 + 827 256,5 + 668 255,0
Fra Siso Kraftverk
(kontrakt)  ± 129 769,0

Herav lagret i
Sundsfjord  +91,5± 129 678,4 ± 199 986,3

Til Salten Kraftsamband (kontrakt)128 069,9+ 173 009,0
Til Hydro fra Siso (til 30. 6. 1969). .0,0+25 344,9
Meløy komm. Elverk, netto  +3 097,0 +8 023,5
Rødøy-Lurøy (Reppakraft til
30. 6. 1969)  0,0±5 952,4
Div. småabonnenter  ca.+400,0 +400,0
Overføringstap inkl. eget forbruk+33 274,0+28 225,3

Sum  862 419,0697 319,0

6.237Ofoten-Lyngen 19701969
Produsert i : MWhMWh
Innset 	 342 923,0385 059,0
Straumsmo  534 412,0619 899,0

Sum  877 335,01 004 958,0

Levert til ()Imottatt fra () :
Statskraftavtakere 	 813 504,0731 906,6
Fesil-Nord  131 816,5135 995,1
NVE's anleggsdrift  6 996,02 278,9
NSB, Rombak omf.st.  13 862,7113,5

Samkjøringen:
Salg til  60 009,751 691,5
Stillet til disp. fra NVE, men ikke
kjørt (lagring)  -+2 692,7±13 478,5
Tilbakelevert lagring til17 166,71 148,2
Formidlet tilfeldig salg til Sverige .  00

Sverige over Sørnes:
Salg til (tilfeldig)  06 241,2
Kjøp fra (tilfeldig)  0+4 326,0
Lånekraft til Sverige 	 0126 201,2
Lånekraft i retur fra Sverige  + 106 902,0±88 850,2
Lagrings- og transittkraft fra Sverige+ 103 727,00
Tilbakelevert lagringskraft til
Sverige 	 +1 917,00
Pendlingskraft (netto)  ±1 727,01 273,2
Overføringstap inkl, eget forbruk .  47 111,154 763,3

Sum  877 335,01 004 958,0

	

6.24 Utveksling med Sverige

Tilfeldig salg til Sverige
Statskraftverkene har praktisk talt ikke eksportert

egen kraft i 1970, bortsett fra et ubetydelig kvan-
tum, 1,4 GWh, i juni. Med Samkjøringsorganene
som underleverandører er det derimot formidlet
i alt 125,7 GW11til Sverige i løpet av mai, juli og
august til et samlet beløp på ca. 3,2 mill, kr. eller
2,54 øre/kWh i gjennomsnitt.

Tilfeldig kjøpfra Sverige

I 1969 ble det levert ca. 43 GWh til Sverige over
Hasle (Østlandet) med tilbakekjøpsrett vinteren '
1969/70 eller påfølgende år. Av dette kvantum ble
8 GWh kjøpt tilbake i 1969 og ca. 8 GWh i mars/-
april 1970. Ved årets slutt 31. 12. 1970 sto således

672,8 14 290 939,4
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NVE's kontraktsforpliktelser ved utgangen av 1970

Contracted power at the end of 1970




Arskraft
MWGWh

Vinterkraft
MWGWh

Tokkekraft
MWGWh

Storindustri')
MWGWh

Eksport2)
MWGWh

Sum
MWGWh

Østlandet og Agder 307,5 1 789 321,5 1 302 200,0 1 200 71,5




517




900,5 4 808
Rogaland og

Hordaland 




15,0




61




162,3 1 300




177,3 1 361
Sogn og Sunnmøre . 	 23,0




138 3,0




12




37,5




300




63,5




450
Nordmøre og

Trøndelag 	 99,9




624 52,0




211




285,3 2 280 194,0 920 631,2 4 035

Rana og Helgeland 	 52,6




316 3,4




14




442,5 3 300




498,5 3 630
Salten 
 25,0




150





100,0




780




125,0




930
Ofoten og Lyngen . 	 116,0




696 19,0




77




15,0




120




150,0




893

Sum 1970 
 624,0 3 713 413,9 1 677 200,0 1 2001 114,1 8 597 194,0 9202 546,0 16 107

Sum 1969 	 617,7 3 651 416,4 1 687 200,0 1 2001 082,8 8 347 194,0 9202 510,9 15 805

1 ) Omfatter kun garantert kraft. 2 ) 115 MW 545 GWh fra Nea/Hegsetfos er inkludert i eksportkvantumet.

ca. 27 GWh til rest. Dette restkvantum vil trolig
i sin helhet bli kjøpt tilbake over Sørnes vinteren
1970/71 for å avhjelpe kraftsituasjonen i dette om-
råde.

Foruten et mindre kvantum på 4,9 GWh som ble
importert på vegne av Samkjøringen i mai til
spesielle bedrifter på Vestlandet, ble all import i
1970 foretatt for Statskraftverkenes regning. I som-
mermånedene mai og juni ble det således tatt inn
ca. 73,1 GWh, vesentlig over Røssåga, til gjennom-

tyngen-Porsanger 


snittspris 2,46 øre/kWh. Videre importerte Stats-
kraftverkene i oktober, november og desember i alt
45,3 GWh for direkte videreleveranse til tre av sine
smelteindustri-kunder. For sistnevnte kvantum ble
betalt i gjennomsnitt 6,45 øre/kWh.

Lagring transitt m. v.

Innset-området (Ofoten-Lyngen) er i løpet av
1970 tilført i alt ca. 208,9 GWh fra Sverige. Herav
er 106,9 GWh tilbakelevering av svensk lån i 1968
og 1969. Pr. 31. desember 1970 var restlånet 2,6
GWh. Det øvrige kvantum 102,0 GWh er tilført fra
Statskraftverkenes østlands-verker ved transitt via
det svenske nett eller ved at svensk lagring i Innset
istedet er tilbakelevert til Sverige over Hasle. På
lignende måte er ca. 389,6 GWh tilført Rana-om-
rådet ved at opprinnelig innlevert svensk lagring til
dette området istedet er levert tilbake til Sverige over
Hasle.

For øvrig er Trøndelagsområdet tilført 545,6
GWh ved tilsvarende omlegging av kontrakts-
kraft (Nea og Linnvasselv) til Hasle.

Totalt er således de nordlige områdene avlastet
med noe over 1000 GWh fra Statskraftverkenes
Østlands-verker via det svenske nett enten som tran-
sitt eller som lagringskraft.

ril  Sverige

GWh

1970
øre/

kWh GWh
middel

1969
øre/
kWh

middel

Kontraktskraft 	 955,9 3,96838,7 4,10
Tilfeldig salg 	 127,0 2,55567,0 3,37
Lagringskraft og kraftlån 
 560,3 177,0 0,82
Pendlingskraft 	 138,7 96,1




Omlegging av kontraktskraft2) 712,6 475,9




Sum 	 2 494,5 - 2 154,7




Fra Sverige :2)





Tilfeldig kjøp 
 131,3 4,1085,7 6,02
Lagringskraft og kraftlån 
 602,3 -113,8




Pendlings ;raft 	 135,4 -96,0




Omlegging av kontraktskraft2) 704,3 -475,9




Sum 	 1 573,3 -771,4




--
') Verdiene omfatter totalutvekslingen med Sverige (NVE's,

Trondheim Elektrisitetsverks og Samkjøringsorganenes).
2 ) Kontraktskraft fra Nea, Tunnsjødal og Linnvasselv som

istedet er levert til Sverige over Hasle og Røssåga.

KRAFTUTVEKSLING

NORGE-SVERIGE 1970
EXCHANGE OF ENERGY

NORWAY-SWEDEN 1970

øst-Finnmatk

ti

Agder

n-Sunnmøre

østlandet-

Rogaland-

Hordaland

	  3 7 GWh

Saiten

d  98,4 GWh

85,4 GWh

282,5 GWh

Nordmøre-Trøndelag

1256,6 GWh
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Kontraktskraft
Kontraktsleveransene til Sverige har totalt sett

gått programmessig uten innskrenkninger. I tillegg
til normalårsleveransene har det også vært mulig
å etterlevere en større del av det kvantum som
kontraktskraften ble redusert med vinteren 1969/70.

Generelt

Som et bidrag til å sikre de nordlige områdene
Rana og Ofoten—Lyngen er det i løpet av året
truffet en 2-års-avtale mellom Statskraftverkene og
Vattenfall 1. 7. 1970-30. 6. 1972.

Avtalen går i hovedtrekk ut på at eventuell inn-
matet svensk lagringskraft til disse områdene kan
tilbakeleveres til Sverige over Hasle, Østlandet.
Herved vil den avtalte lagringsgodtgjørelse i energi,
50 %, komme områdene til gode.

Videre er det i avtalen åpnet mulighet til å
transittere kraft fra Østlandet nordover via det
svenske nett mot 25 % energigodtgjørelse til Sverige.
Begge disse utvekslingstyper ansees som en tilpassing
til den generelle lagringsavtale mellom de to land.
Dersom det ansees rasjonelt for det samlede norsk-
svenske kraftsystem, skal ovennevnte lagringsut-
veksling ha priorotet foran tilfeldig kjøp/salg.

6.3

6.31  Driftsforstyrrelser

Statistikk over driftsforstyrrelser og feil er ikke
tatt med i årsberetningen. Det gis for 1970 ut en
egen intern publikasjon med oversikt over drifts-
forstyrrelser hvor NVE's anlegg er berørt.

6.322 Vannveier
Reguleringsanlegg

Hakavik kraftverks hovedmagasin Øksnevann
ble tømt for første gang siden 1922, og det ble ut-
ført betydelig opprenskning og utbedring av dam
og inntak.

Ved Pålsbudammen er påbegynt utbedring av
skader etter forvitring.

For heving av luken mellom Gautsjø og Aursjø
er tatt i bruk et hydraulisk utstyr, som er drevet
av et bærbart, bensindrevet aggergat.

Ventilkammer og rørgater

Ved Nore I er vestre ventilkammer og øvre del
av rør 5, 6, 7 og 8 sandblåst og malt.

Én av våre mange for
spenn.

6.32  Drift og vedlikehold

6.321 Driftsforholdene generelt
Driftskoblingene

Mesteparten av det norske nettet har vært delt i
3 større drifter, som størstedelen av året har hengt
sammen over det svenske stamlinjenettet. I nord har
Innsetnettet hatt forbindelse til Sverige over Sørnes.
Midt i landet har Rana-nettet og Trøndelags-
nettet ned til Aura vært kjørt med en ringforbindelse
Rana—Sverige—Trøndelag Rana. I sør går for-
bindelsen fra Sverige til Østlandet, og derfra videre
til henholdsvis Sør—Vestlandet og via Aura til
Møre og Sogn.

Stabilitetsforhold

Da det har vært moderate belastninger i nettene,
har det vært få sjenerende pendlinger. Det arbeides
imidlertid stadig med forbedring av regulatorer og
andre tiltak som kan øke stabiliteten i det skandi-
naviske nettet.

Frekvens- og effektregulering

Som i de senere år har Sverige stort sett overvåket
frekvens og synkrontid manuelt, mens utvekslingen
av effekt over landsforbindelsene har vært styrt fra
Norge delvis manuelt, delvis av nettregulator.

6.323 Mekanisk system

Turbiner
Ved alle Tokke-verkenes stasjoner er montert

sentralsmøreanlegg.

Lagere

På aggregatene 3 og 4 på Tokke havarerte nedre
styrelager, og forårsaket ca. 1 måneds stans på hvert
aggregat.

På generatoren i Trollheim er montert trykkolje-
avlastning på bærelageret.

6.324 Elektrisk system

Generatorer
I Trollheim var statorviklingen løs, men er nå

utbedret og totalt omkilet.
I Vinje er løse staver og surringer på generator 1

etterstrammet. Tilsvarende utbedring på generator
2 og 3 vil bli utført neste år.

I Nore II er generator 2 omviklet.
I Glomfjord er omvikling av generator 6 påbe-

gynt, og kjølingen er bygget om til vannkjøling.

Effekttransformatorer

I  Nore  I  oppsto kortslutning i transformator 6.
Transformatoren ble reparert på stedet av egne folk.
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Personer beskjeftiget med driften
Personnel employed in service 700

631
651 640

666 669
697685 693

600

500

424 440 430
437

303 303 315
338

240
255

240 235

154

103 99
148

93 9785

Sentraladrn.

Timelannede.

RenulativIonnede

Totalt

400

_

300

,72 200

-

100 74 83

0

156 150
106

Median produksjonsevne

pr. ansatt ved driften

Median production capacity

per employee in service

3

19631964 1965 19661967 196819691970

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Bare produksjon i de verker hvor Statskraftverkene selv har driften,er tatt med

Only production in power plants which have been under control of The State Power System are includet

GWh

pr.

annsat

Måletransformatorer
I Straumsmo er det skiftet 9 stk. 132 kV konden-

satorspenningstransformatorer som hadde feil i den
kapasitive delen. I Nore I oppsto tilsvarende feil
på 2 stk. 275 kV spenningstransformatorer av samme
type, hvorav 1 ble reparert på stedet. I Feda eks-
ploderte en 275 kV elektromagnetisk spennings-
transformator av en spesiell type med stor ydelse.
Ved eksplosjonen ble det gjort store skader i kob-
lingsanlegget, bl. a. på 4 stk. 275 kV spennings-
transformatorer.

I Akland ble en 66 kV spenningstransformator
ødelagt av kortslutning og brann. I Mår eksploderte
en 132 kV strømtransformator under tordenvær.

I Sauda ble foretatt kontroll av omsetningen på
275 kV spenningstransformatorer, og det viste seg
da at enkelte hadde opp til 2,5 % målefeil.

Koblingsanlegg

Det kan være feil på en 15 kV kabel i Glomfjord,
en 66 kV kabel i Strinda og en 12 kV kabel i Nore I.

I Dale eksploderte overspenningsavlederen for
transformatorens tertiærvikling.

I Hamang lekket vann gjennom taket og ned på
en støtteisolator som fikk jordslutning og ble øde-
lagt.

Effektbrytere

På Tokke og Nore har vi igjen hatt utvendige
overslag på bryterpolene på 275 kV effektbrytere.
Som tidligere år har feilene inntruffet under spesielle
værforhold med snødekte brytere og temperaturer
omkring null grader celcius. Prøver ved EFI's
høyspenningslaboratorium viser at holdfastheten
ved slike forhold kan være redusert med inntil 70 %
for driftsfrekvens og 50 % for koblingsoverspen-
ninger. På de mest utsatte bryterne er det nå mon-
tert større styrekondensatorer for å få jevnere spen-
ningsfordeling og derved noe større holdfasthet.

I Sauda oppsto innvendig overslag til jord i en

isolatorsøyle på en 275 kV trykkluft effektbryter.
Årsaken kan muligens være kondensdannelse på
grunn av at trykkluftanlegget hadde vært tappet
svært langt ned under prøver.

I Verdal sviktet en fase på en 275 kV trykkluft
effektbryter under utkobling fordi en ventil var
rustet fast.

Det har også siste år flere ganger oppstått svikt i
pneumo-hydrauliske betjeninger for oljefattige ef-
fektbrytere.

I Mår er alle 132 kV effektbrytere utskiftet med
nye med 5000 MVA bryterydelse.

Kondensatorbatterier

I enkelte kondensatorbatterier har det gjentatte
ganger oppstått kortslutninger i kondensatoren-
heter uten påviselig ytre årsak.

Relvern

Det automatiske hurtig-gjeninnkoblingsutstyret
i 275 kV-nettet har gjort god nytte for seg i 1970,
idet det var relativt mange tordenværsfeil, med ut-
kobling av linjer som ble vellykket gjeninnkoblet.

Det er installert kontrollert gjeninnkobling
(KONGIK) og kontrollert innkobling (KONIK)

en rekke stasjoner, spesielt ved Innset-verkene og
Aura-verkene.

Det er montert endel underfrekvensreler som
kObler ut aluminiumsverk og smelteverk ved feil i
nettet, og derved avlaster det slik at den øvrige
drift muligens kan reddes. Disse har allerede ved
flere anledninger vært i virksomhet.

6.325  0 verføringsledninger

På den nye 132 kV-linjen Narvik—Skjomen, som
foreløpig benyttes for overføring av anleggskraft
til Skjomen-anleggene, falt 2 master ned under
storm og sterk ising i desember. Feilstedet var ved
en fjellovergang i bortimot 1000 m høyde. På grunn
av dårlige værforhold tok reparasjonen flere uker.
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Resultat av eksplosjon
spenningstransformator.

På 22 kV-linjen Gråsjø-Trollheim 1 veltet en
forsterket bæremast under vind og snøfall, og to
faseliner brente av. På grunn av vanskelig vær og
føre tok det 2 uker å reparere linjen, og Gråsjø
kraftverk var i mellomtiden ute av drift.

6.326  Telekommunikasjoner

Høyfrekvenstelefoner

For nye linjer og som erstatning for eldre materiell
er det satt i drift 6 nye høyfrekvenstelefoner, 4
driftsautomatsentraler og 7 lavfrekvenstelefoner.

Faste radioforbindelser

Det er satt i drift 5 faste VHF-forbindelser, hvorav
én med 2 uavhengige talekanaler.

Mobile radiotelefoner

Basis-stasjonen i Oslo-området er utstyrt med
selektivt toneoppkall-system, slik at den er bedre
anvendelig f.eks. som reservesamband for vakt-
havende ingeniører. 5 mobile stasjoner og 1 rel&-
stasjon har vært i bruk, med godt resultat, ved linje-
strekking på Vestlandet.

Det er anskaffet 15 nye mobile stasjoner for bruk
i det offentlige «mobiltelefon»-nett, og det er ydet
tilskudd til Televerket for opprettelse av flere basis-
stasjoner.

Fjernmåling

Det er satt i drift fjernmåleutstyr for overføring
av 10 måleverdier.

Telefonforstyrrelser
De eneste observerte forstyrrelser på telefon-

nettet som kan skyldes feil i vårt 275 kV-nett, er
endel skader som oppsto den 8. og 9. juni i området
Rjukan—Notodden under tordenvær.

6.327  Bygninger, boliger, veier etc.

Bygninger

Det er vedtatt å leie kontorlokaler av Narvik
Elektrisitetsverk for Innset-verkenes driftsadmini-
strasjon, som nå holder til på Setermoen. Bygget
vil også inneholde driftssentral for Innset-verkene
og for Samkjøringen region Narvik.

Veier og transportanlegg

Veien til Tokke kraftstasjon er stadig truet av ras.
For å sikre et gangfelt for personalet ble det satt
igang bygging av et overbygg av betong. For-
skalingen ble imidlertid skadet av nye ras, og ar-
beidet måtte foreløpig innstilles av hensyn til sikker-
heten for arbeiderne som holdt på med det.

Nedre endestasjon for taubanen Osbu Sand-
vatn, som ble tatt av snøras i 1968, er bygd opp
igjen ca. 400 meter nedenfor den gamle, for å unngå
ras. Driften av banen er samtidig flyttet til nedre
stasjon.

6.328  Modernisering og rasjonalisering av kraftverk
og overforingsanlegg

I Glomfjord fortsettes moderniseringen av aggre-
gatene, slik at start og stopp og regulering kan fore-
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WaskinIzallen i øvre Res-
4ga.

Boble anlegget ved Arnes,
ana-anleggene.
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NVE's fiernledninger

Km ledning i drift pr. 31. desember 1970, ordnet etter nåværende
driftsspenning.




380 kV 275 kV 220 kV 132 kV

Østlandet-Agder 	 38 1 142




604
Rogaland-Hordaland . .




416




Sogn-Sunnmøre 





40
Nordmøre-Trøndelag . 	




204 25 479
Helgeland 	




180 58 131
Ofoten-Lyngen 





370
Lyngen-Porsanger 	





99

Sum 	 38 1 942 83 1 723

6.41  østlandet-Agder
Feda koplingsstasjon.  Utbyggingen av Feda kop-

lingsstasjon har fortsatt i 1970 og den 2. desember
ble 275 kV feltene for linje Lista 1 og 2 samt koplings-
bryter satt i drift.

Feda-Lista-linje 1. Feda-Lista-linje 2.  275 kV,
lengde 2 x 26 km. Linjene var planlagt satt i drift
henholdsvis 1. februar og 1. april 1971. Uten å legge
opp til forsering ble det tatt sikte på en noe tidligere
idriftsettelse. Til tross for vanskelig fundamenter-
ingsforhold ved innføringen til Lista, tidkrevende
kryssinger med andre linjer og fjordspenn over
Fedafjorden ble begge linjer ferdig før jul og satt
i drift 2. desmber 1970.

Rød transformatorstasjon.  For å øke den reaktive
ytelsen i Skiensområdet ble det 22. januar satt i
drift 2. stk. kondensatorbatteri, hvert på 25 MVAr.

Tveiten transformatorstasjon.  Også i Tveiten har det
vært behov for å øke den reaktive ytelsen. Det ble
derfor satt i drift 2 stk. batteri, hvert på 25 MVAr
13. mars 1970.

Hasle transformatorstasjon.  For å øke kraftleveringen
til Østfold er det installert en ny transformator på
125/125/30 MVA, 280 ± 16 x 1,02 %/130/17 kV i
Hasle. I denne forbindelse er det bygget nytt 132
kV anlegg som omfatter 1 stk. transformatorfelt,
reservebryterfelt og to linjefelt, ialt 4 felt.

Transformator med tilhørende 275 og 132 kV-
felter samt 132 kV anlegg med linjefelt Raa 1 ble
satt i drift 5. mars 1970.

Da 275 kV anlegget i stasjonen nå er blitt nokså
omfattende, har man funnet det nødvendig å in-
stallere en nye samleskinne slik at man nå har doble
samleskinne og hjelpeskinne. Den nye samleskinnen
ble satt i drift 5. mars 1970.

Tegneby transformatorstasjon.  Effektbryterne i 275
kV anlegget i Tegneby transformatorstasjon ville
hatt for liten koplingsytelse om 3-4 år og er derfor
skiftet ut med nye brytere med koplingsytelse på
20 000 MVA. De gamle bryterne er overført til
anlegg med lavere kortslutningseffekt.

Mår kraftstasjon.  I 1970 har man satt igang moder-
nisering av kontrollanlegget i Mår. Første aggregat
var ferdig 16. dese/ber 1970.

Hamang transformatorstasjon.  Hamang transfor-
matorstasjon hadde tidligere en samleskinne og en
hjelpeskinne i 275 kV anlegget. På grunn av sta-
sjonens størrelse og betydning for forsyngingen har
man installert en ny samleskinne. Denne ble satt
i drift 8. desember 1970.

Røykås transformatorstasjon.  Av reservemessige hen-
syn og på grunn av øket belastning er det installert
en ny transformator på 160/160/60 MVA, 275 ±
12 x 1,17 %/50/17 kV i Røykås transformator-
stasjon. Transformatoren med tilhørende 66 kV
anlegg ble satt i drift 13. desember 1970.

Vardal transformatorstasjon.  På grunn av øket be-
lastning ble 125 MVA transformatoren i Vardal
byttet ut med en ny 160/160/50, 285 ± 15 x 1,02/
135,5/17,75 kV transformator som ble satt i drift
29. juli 1970. Denne transformatoren skal sommeren
1971 flyttes til Vang transformatorstasjon.

gå fra kontrollrommet. Fra 1. juni ble skiftbetjen-
ingen redusert fra 3 til 2 mann.

Ved Nedre Røssåga er aggregatene 5 og 6
modernisert. Fjernstyring av Langvatn, Øvre Røs-
såga, Tverrvatn og Marka er satt i drift.  I  Rein-
fossen er aggregat 1 automatisert.

I  Hakavik er aggregat 1 automatisert, slik at det
kan kjøres uten overvåkingspersonale i kraftsta-
sjonen.

Ved Mår er automatisering av aggregatene på-
begynt.

6.329  Opplæring og vernearbeide

Etterutdannelsen av vedlikeholdspersonale

Kursvirksomheten har fortsatt i 1970. Foruten
at kursene er fullført for de ca. 120 mann som
begynte på dem i 1959, er det satt igang et par nye
kurs med ca. 25 deltagere, hvorav også endel fra
de samarbeidsselskapene hvor staten er medeier.
Det arbeides med en fremtidig ordning av kursene.

Vernearbeide

Ved hvert ledningsområde og hver av de større
stasjonene er én av personalet utnevnt til verne-
ombud, som særlig skal ta seg av vernesaker innenfor
sitt område. 18 stk. av disse og annet personale har
deltatt i Elektrisitetsverkenes forenings vernekurs.

6.4

Oversikt over anlegg satt i drift :

Kraftstasjoner :
Hove (Vikfalli) 2. maskin   8. mai
Gråsjø 	 10. juni

Linjer:
Feda-Lista-linjene  I  og II

	
2. desember

Gjøvik-Kongsengen-Minne-linjen, seksjon
Gjøvik-Kongsengen

 15. november

Skjomen-Narvik-linjen, seksjon
Elvegård-Narvik 	 15. september
Kabelkryss Mjøsa (utv.) 	 11. oktober
Kvandal-Kilbotn-linjen 	 20. januar

Transformatorstasjoner (nye og større utvidelser) :
Røykås transformatorstasjon (utv.) 	 13. desember
Hasle transformatorstasjon (utv.) 	 16. mars
Kongsengen transformatorstasjon (utv.) 	 15. november
Fardal koplingsstasjon (ny) 	 11. november
Kvandal koplingsstasjon (utv.) 	 20. januar
Kilbotn transformatorstasjon (ny) 	 20. januar
Narvik transformatorstasjon (utv.) 	 15. september
Elvegård transformatorstasjon (ny, provisorisk) 15. september
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Gråsjø kraftstasjon.

Kabelkrysning Mjøsa, 132 kV.  Nytt kabelsett over
Mjøsa ble satt i drift den 11. 10. 1970. Kabelen er et
ledd i Gjøvik—Furnes-linjen, og overføringskapa-
siteten mellom Gjøvik og Furnes er derved øket.

Gjøvik Kongsengen Minne-linjen. 132 kV, lengde
56 km. Seksjon Gjøvik—Kongsengen, ca. 13 km.  Den
gamle 60 kV-linjen er under rivning for å gi plass
til nevnte 132 kV-linje.

Idriftsettelse for den nye linjen er satt til 1. 12.
1971. Kraftlevering til Kongsengen kunne imidlertid
ikke stanses, og linjen måtte ombygges i to seksjoner.

Seksjonen Gjøvik Kongsengen ble satt i drift den 15.
november 1970.  60 kV-linjen Kongsengen—Minne
kunne derved koples ut, riving påbegynnes og ar-
beidet med den nye 132 kV-linjen oppstartes.

Kongsengen transformatorstasjon.  I forbindelse med
ombyggingen av linjen Gjøvik—Kongsengen—
Minne til 132 kV er det bygget nytt 132 kV anlegg i
Kongsengen. Anlegget omfatter to linjefelt og to
transformatorfelt. Det er installert en ny transfor-
mator på 35 MVA, 136/24 kV. Transformatoren
med tilhørende bryterfelt samt feltet for linjen
Kongsengen—Gjøvik ble satt i drift samtidig med
linjen 15. november 1970.

Gjøvik transformatorstasjon.  I Gjøvik transformator-
stasjon er 132 kV anlegget utvidet med et felt for
linjen Gjøvik Kongsengen som ble satt i drift 15.
november 1970.

Minne transformatorstasjon.  I forbindelse med om-
byggingen av linjen Gjøvik Kongsengen—Minne
til 132 kV vil det bli bygget nytt 132 kV anlegg i
Minne transformatorstasjon. For å holde stasjonen
i drift under ombygging må dette skje i to trinn.
I inneværende år er det bygget et transformatorfelt
med provisorisk tilkopling til det gamle anlegget.
Feltet ble satt i drift 11. desember 1970.

6.42  Rogaland—Hordaland
Ingen nye anlegg satt i drift i 1970.

6.43  Sogn og Fjordane

Hove kraftstasjon.  I inneværende år er aggregat
2 i Hove kraftstasjon montert. Aggregatet er på

36 MVA, 11 kV og ble satt i drift 9. mai 1970.
Fardal koplingsstasjon.  I forbindelse med Årdal og

Sunndal Verk's nye 275 kV-linje Fardal—Fortun
er det bygget koplingsstasjon i Fardal. Stasjonen
er bygget med 3 linjefelt og reservebryterfelt, ialt
4 felt. Stasjonen er bygget for 275 kV, men vil inntil
videre bli drevet med 132 kV. Stasjonen med bryter-
felt for linjene mot Høyanger og Refsdal ble satt
i drift 11. november 1970.

6.44  Nord-Møre—Trøndelag

Gråsjø kraftstasjon.  Gråsjø kraftstasjon er bygget
ut med ett aggregat på 18 MVA. Kraften overføres
med 22 kV til Trollheim kraftstasjon hvor den går
ut på distriktets 22 kV nett eller transformeres opp
til 132 kV. Stasjonen fjernkontrolleres fra Trollheim
kraftstasjon og ble satt i drift 9. juni 1970.

6.45  Helgeland

Marka transformatorstasjon.  I forbindelse med ny
132 kV linje Mosjøen—Marka er 132 kV anlegget
i Marka utvidet med et felt. Feltet ble satt i drift
sammen med linjen 3. februar 1970.

Øvre Røssåga kraftstasjon.  Det er installert fjern-
kontrollanlegg for Øvre Røssåga kraftstasjon. Sta-
sjonen skal 3tyres fra driftssentralen i Nedre Røssåga.
Anlegget ble satt i drift 21. juli 1970.

Tverrvatn pumpeverk.  Også Tverrvatn pumpeverk
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Follsjø dam.

har fått installert fjernkontrollanlegg for styring
fra driftssentralen i Nedre Røssåga. Anlegget ble
satt i drift 20. mars 1970.

Langvatn kraftstasjon. Fjernkontrollanlegget for
styring av Langvatn kraftstasjon ble satt i drift 26.
februar 1970. Stasjonen styres fra driftssentralen i
Nedre Røssåga.

6.46  Ofoten—Lyngen

Skjomen—Narvik-linjen.132 kV lengde 31 km inkl.
Beisfjordspennet. Seksjonen Elvgård—Narvik, dvs.
ca. 85 % av hele linjen ble ferdig og satt i drift den
15. 9. 1970. De resterende 15% vil bli ferdig bygget
innen Skjomen kraftanlegg kommer i drift i 1973.

Elvegård transformatorstasjon. For å forsyne
Skjomen-anleggene med anleggskraft er det bygget
en transformatorstasjon i Elvegård. Stasjonen for-
synes over en ny 132 kV linje som senere skal for-
lenges fram til Skjomen kraftstasjon. Det er installert
et 132 kV felt, en transformator på 10 MVA 132/
22 kV og et 22 kV felt. Anlegget ble satt i drift 15.
september 1970.

Narvik transformatorstasjon.I forbindelse med 132
kV linjen Narvik—Elvegård er 132 kV anlegget
utvidet med et felt som ble satt i drift samtidig med
linjen 15. september 1970.

132 kV feltet for linjen mot Sørnes er nå kom-
pletert med effektbryter og skillebrytere. Feltet ble
satt i drift 15. september 1970.

Kvandal koplingsstasjon.I forbindelse med ny 132
kV linje til Kilbotn er stasjonen utvidet med et 132
kV bryterfelt samt hjelpeskinne for feltene Kilbotn
og Straumsmo  II.  Dette ble satt i drift samtidig med
linjen 20. januar 1970.

Kilbotn transformatorstasjon.For å øke kraftlever-
ingen i Harstad-området er det bygget en ny trans-
formatorstasjon. Stasjonen er bygget ut med 132 kV 


bryterfelt for linjen til Kvandal et felt for trans-
formator 40 MVA, 132/66 kV og reservevryterfelt.
66 kV anlegget omfatter bryterfelt for linje Harstad,
linje Tjeldsund og reservebryter.

Stasjonen ble san i drift 28. januar 1970.
Kvandal—Kilbotn-linjen. 132 kV, lengde 60 km.

Linjen var ferdig ultimo oktober 1969' men på grunn
av Kilbotn transformatorstasjon ble den satt i drift
først den 20. 1. 1970.

6.5

6.51  Generelt om anleggsdriften
Det er særlig to ting som har preget anleggsvirk-

somheten i 1970. Først den tragiske rasulykken ved
Folgefonn-anleggene hvor 7 mann mistet livet.
Dette bevirket en ganske omfattende omlegging av
anleggsdriften på en rekke anleggssteder hvor en
etter ekspertenes mening kunne risikere en lignende
situasjon. For det annet, stortingsvedtaket og god-
kjenningen av utbyggingsplanene for Grytten kraft-
verk med etterfølgende demonstrasjoner og avis-
polemikk i sambarnd med vegarbeidet i regulerings-
området.

Forøvrig har arbeidet ved de andre anlegg stort
sett gått tilfredsst 11ende og vil bli behandlet spesielt
for hvert enkelt a legg.

På utdanningssektoren har det først og fremst vært
arbeidet med kurS for oppsynsmenn. Kursene synes
å ha blitt godt møttatt og vil derfor bli utvidet med
nye og mere omfattende fagområder som vil bli
arrangert hovedsakelig med egne foredragsholdere.

Når det gjelder modernisering av anleggsmaskin-
parken, har Statskraftverkene tatt i bruk en diesel-
drevet Alimak stigortheis med henblikk på drift av
lange stigorter, samt gått til anskaffelse av en rekke
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tunnelrigger for drift i mindre og middelstore tverr-
snitt.

Med hensyn til personalsituasjonen har man hatt
vansker med rekrutteringen av kvalifisert personell
til nær sagt alle grener av virksomheten.

6.52  Skjønn — Ekspropriasjoner

Se punkt 3.43.

6.53  Geodesi — Karter

Det er opptatt dybdekart over Feren som er
hovedmagasinet i Forravassdraget.

Nye gradteigskart er konstruert over det meste av
Svartisområdet.

Forøvrig er det utført målinger og supplerende
kartarbeider ved de fleste anlegg under utførelse
eller planlegging.

6.54  De enkelte kraftanlegg

6.541 Tokke-anleggene
Byrte kraftverk og Lio kraftverk er begge overtatt

av driften. Det har dog ved begge steder foregått
noen virksomhet i form av etterarbeider og opp-
rydding.

Bitdals-anlegget

Damarbeidene startet opp ca. 1. juni og har på-
gått kontinuerlig inntil vinteren satte en stopper for
arbeidet. Det har vært en del uforutsette vansker

TUNNELLENGDER DREVET PR. AR
VED STATSKRAFTVERKENES ANLEGG

Egen regi

Length of tunnels driven anually by The State Power System (Own enterprise)

med masseforekomstene, men arbeidet har stort
sett gått etter programmet. Dog gjenstår noe ar-
beid på damkronen, samt etter- og oppryddings-
arbeider. I år er det fyllt 672 700 dam-m3, totalt
731 500 dam-m3. Tunnelarbeidene mot Kvikke-
vatn og mot Bitdalsvatn har gått programmessig
og er stort sett ajour etter terminplanen.

Totalt ble drevet i året :
Mot Kvikkevatn 2182 m, og
mot Bitdalsvatn 2445 m.
Betongforbruket utgjorde 150 m3.
Mannskapsstyrken ved årsskiftet var ca. 60 mann.
Alle arbeider vedrørende dette anlegg forutsettes

fullført i løpet av 1971.

6.542 Sira—Kvina kraftselskap

Andelsfordelingen i selskapet er

Lyse kraftverk 	 32,9%
Vest-Agder Elektrisitetsverk 	 12,2%
Skiensfjordens kommunale kraftselskap . . . 	 14,6%
NVE  40,3%

Skjønn

For de områdene som skulle neddemmes, spesielt
for den bebyggelse som måtte rives, ble skjønnet
avhjemlet i august.

For overskjønnet ble det holdt prosedyremøte for
Sirdalsvatnet i januar og befaring av Lundevatn
i juni.

Tillatelse til forhåndstiltredelse for magasinene
i øvre Sirdal ble gitt etter at overskjønnet hadde
foretatt befaring av magasinområdene i slutten av
august før neddemningen. Forhåndstillatelse for
full oppdemming av Lundevatn og Sirdalsvatn ble
gitt fra 1. desember 1970.

BETONGFORBRUK — m3 PR. AR

VED STATSKRAFTVERKENES ANLEGG

Egen regi

Concrete cons...mption at the plants of The State Power System (Own enterprise)
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VEGLENGDER BYGGET PR. ÅR

VED STATSKRAFTVERKENES ANLEGG
Lenght of roads built annually by the plants of The State Power System

200

100

På flyttefot til Fresvik
overferingene.

Åna—Sira

Ved utløpet av året ser det ut til at man kan kom-
me i gang med prøvekjøring for det første aggre-
gatet i begynnelsen av mars måned og oppnå en viss
kjøring ved hjelp av 60 kV nettet, mens 275 kV-linjen
først ventes å kunne settes i drift 1. 4. 1971. I kraft-

1970 1975 1980 stasjonen er mesteparten av støpearbeidene ferdig.
Utslag for alle avløpstunnelene ventes foretatt i
slutten av januar 1971.

Reguleringsanleggene

I løpet av 1970 er også reguleringsanleggene i 2.
byggetrinn stort sett ferdige, dvs. inntaksmagasinene
i Ousdalsvatn og Tjørhomvatn, og Digemagasinet
med regulering av Kilen, Valevatn og Gravatn,
som vil bli tatt i bruk over nyttår.

Veien langs Tjørhomvatn, som er bygget av
tippmasser fra tunnelen, er overlevert Vegvesenet,
og er åpen for alminnelig trafikk.

Forsering av damarbeidene både ved Kilen og
Valevatn ble besluttet slik at fyllingen av magasinene
kunne begynne fra 1. september. De samlede masser
i hoveddam og 4 sekundærdammer utgjorde temme-
lig nær 3 mill. m3.

I magasinområdet er rydding av skog og fjerning
av en del bebyggelse i neddemmingsbeltet foretatt
for full oppdemming. Dessuten er det bygget 3
båtopptrekk.

Gjennomslag i tunnelen mellom Gravatn og
Valevatn ble foretatt den 20. januar.

I løpet av sommeren ble alle dam- og kanaliser-
ingsarbeider for vatna som inngår i overføringen fra
Skreå fullført. Gjennomslag i tunnelen mellom
Gravatn og Smogevatn ble foretatt, og tunnelen
videre fra Smogevatn mot Skreåvatn er påbegynt.
Den 14. desember brøt det ut brann i brakkeleiren
ved Gravatn, og samtlige brakker brente ned.
Det regnes med ca. 1 måneds forsinkelse på grunn
av brannen.

Tonstad

Det ble også nødvendig med en 3 måneders for-
sering av arbeidene i inntak og tilløpstunnel for
Tonstad kraftverk for å kunne ta i bruk Siragrenen
av tilløpstunnelen fra 1. 1. 1971. Tunneldriften fra
tverrslaget ved Ljosdal har til sine tider vært hem-
met av dårlig fjell med svelleleire. I slutten av sep-
tember støtte man fra Lilandssiden på en sleppesone
som viste seg å by på helt usedvanlig store pro-
blemer. Etter inngående drøftelser, ble det besluttet
å foreta frysing av sleppepartiet rundt tunneltverr-
snittet. Frysingen viste seg å ha vært helt vellykket,
da man like over nyttår sprengte seg forsiktig inn til
og gjennom sleppen slik at utforing kunne foretas.
Det regnes da med å kunne ta tilløpstunnelen i bruk
i begynnelsen av februar (1971).

I Ousdalsvatnet begynte oppfyllingen av maga-
sinet like før jul. I kraftstasjonsområdet er rørled-
ningen i trykksjakt nr. 2 montert og innstøpt i hele
sin lengde. I kraftstasjonen er turbin nr. 3 ferdig så
langt at generatormontasjen kan begynne, og spiral-
trommen for aggregat nr. 4 er ferdig montert.
Generatorleveransen ligger noe etter tidsprogram-
met, men det regnes med idriftsettelse av de to
aggregater henholdsvis 1. 7. og 1. 10. 1971.

Økonomi og videre planer

Ved årsskiftet 1969/70 var forholdene på de inter-
nasjonale kapitalmarkedene slik at det ikke var
mulig å ta opp lån selv til de meget høye rentesatser
som da gjaldt. Det inntrådte en viss lettelse på dollar-
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egbygging mot Lauk-
ika.

markedet slik at selskapet fikk lagt ut et lån på $ 12
mill, i februar. I mai kunne et tysk lån på 80 mill.
DM til 81/2 % rente, kurs 97 3/4 %, gjennomføres.

Vesentlig på grunn av de høye finansieringsut-
giftene regnes det med en overskridelse i 2. bygge-
trinn på ca. 30 mill, kr. og representantskapet har
godkjent en tilsvarende utvidelse av lånerammen.

For 3. byggetrinn har Finansdepartementet gitt
tilsagn om innenlandske lån på kr. 35 mill. i 1972.

Dette trinn omfatter Tjørhom kraftverk med to
aggregater å 60 MW og Solhom kraftverk med to
aggregater å 100 MW for idriftsettelse henholdsvis i
1973 og 1974.

Ellers er planene for utbygging av Svartevatn-
magasinet med Duge kraftverk som et 4. byggetrinn
fortsatt under utredning.

For ytterligere opplysninger, herunder produk-
sjons- og driftsforhold, vises til selskapets egen års-
beretning.

6.543  Røldal—Suldal Kraft AIS
Arbeidene med aggregat 4 i Suldal kraftstasjon

går etter planen, og aggregatet vil bli satt i drift i
april 1971. Aggregat 4 vil sammen med aggregat
3 utnytte fallet fra Kvanndalsfoss (Suldal II) og vil
gi en produksjonsøkning på 80 GWh i et middels
år ved at vanntapet fra Kvanndalsfoss reduseres til-
svarende.

275 kV-anleggene på Nesflaten og i Kvanndal
er planlagt utvidet i forbindelse med Statskraft-
verkenes nye linje Kvanndal—Tokke-verkene. Den-
ne linje vil bety en vesentlig forbedring av forbin-
delsen mellom selskapets anlegg og samkjørings-
nettet. Konsesjonsbehandlingen for linjen har tatt
lenger tid enn ventet, og linjen ventes ikke drifts-
klar før i 1971.

Hovedstyret i NVE og Industridepartementets
saksbearbeidere har vært på befaring i forbindelse
med konsesjonssøknaden om tilleggsreguleringer
og overføringer m. v., og det er holdt en rekke ori-
enteringer for berørte myndigheter, organisasjoner
og enkeltpersoner. Konsesjonssøknaden ventes fer-
digbehandlet av NVE's hovedstyre våren 1971.

Det totale tilsig i 1970 ble 1458,6 mill. m3, hvilket
er 87,3 % av det normale. Det lave tilsig skyldes
usedvanlig lite nedbør i vinterhalvåret 69-70, slik
at det var lite snemagasin til snesmeltingen.

Driften av kraftverkene og overføringslinjene har
gått tilfredsstillende i 1970. Det er utført to genera-
torrevisjoner i Suldal I. Det er under utarbeidelse
datamaskinprogrammer for beregning av flom-
risikofaktorer og optimal lastfordeling.

6.544  Folgefonn-anleggene

Mens året 1969 i hovedsaken dreiet seg om veg-
arbeider og tilriggingsarbeider, er arbeidet i 1970
preget av oppstarting av de egentlige anleggs-
arbeider på alle områder.

I Mysevatnområdet er den 1100 m lange veg-
tunnel ferdigdrevet, og sprenging av tilløpstunnelen
pågår.

Bondhusoverføringen

Her er arbeidsstedet omrigget etter rasulykken,
men det har gått tregt med å få tunneldriften i gang
igjen.

Tverrslag trykksjakt

Tverrslag og horisontal del av trykksjakt er fer-
digdrevet og arbeidet i den øvre del av skråsjakt
pågår.
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Stasjon Mauranger

A-tunnel, prøvestoll og T-tunnel mot trykksjakt
er ferdigdrevet, mens U-tunnel er påbegynt. Hvelv-
seksjon er ferdigdrevet og sprøytet.

Markjelkevatn

Tverrslag er flyttet på grunn av rasfare. Første
kvartal bød på store vansker for vegforbindelsen på
grunn av store snømengder, uvær og ras.

Tverrslag er ferdigdrevet og drift pågår i begge
retninger i overføringstunnel (vekseldrift).

Stasjon Jukla

Vegbygging, tilrigging har pågått, likeledes ar-
beid med A-tunnel.

Dam Jukla

Vegbygging har pågått i begge ender, samt noe
rensk i damfot.
Tverrslag Skarvabotn:

Vegbygging pågår.
Tverrslag Sandosen :

Veg ferdig, tilrigging og drift av tverrslag pågår.

Dravladalsvatn og Dravladalsfoss

Vegbygging samt tilrigging og drift av tverrslag
ved Dravladalsfoss har pågått.

Ved årsskiftet disponerer anlegget 23 boliger i
Sunndal, 10 boliger i Rosendal samt 3 boliger i
Jondal.

Vegarbeider totalt bygget i året: 16 242 lm.
Tunnel totalt drevet i året : 8015 m.
Betongforbruk i året: 850 m3.
Mannskapsstyrke ved årsskiftet var ca. 330 mann.

6.545  Vik-anleggene

Virksomheten ved Vik-anleggene har i hoved-
saken dreiet seg om de avsluttende arbeider i sam-
band med Hove kraftanlegg, overføring Seljedal,
fullføring av damarbeidene ved Kvilestein samt
tunnelarbeidene i samband med Fresvik-overfør-
ingen. Aggregat II, Hove kraftverk, kom i drift
8. mai. Etterarbeidene har pågått resten av året.
Overføring Seljedal er ferdigdrevet, og etterarbeider
pågår. Totalt drevet i året 1398 lm. Hoveddam og
sperredammer ved Kvilestein er fullført, og etter-
arbeidet pågår. Totalt fylt i året 85 035 m3 dam-
masse.

Ved Fresvikoverføringen har arbeidet pågått
hele året ved tverrslag Vikjadal.

Ved overføring av Breelv er tilrigging og for-
skjæring fullført' og tverrslag er oppstartet.

Overføring Brevatn—Vassdalsvatn

brakke og forskjæring er klar, og tverrslag
er påbegynt.

For å redusere faren for snøras har det dessuten
vært foretatt en god del sikringsarbeider.

Tunnel drevet i året, 3719 lm ved Fresvikover-
føringene.

Betongforbruk totalt i året ved Vik-anleggene
utgjorde 1123 m3.

Mannskapsstyrke ved årsskiftet omfattet ca. 110
mann.

6.546  Grytten-anlegget

Veganlegget i reguleringsområdet ble igangsatt
juli 1970 og drevet frem til Mardalsvatn.

Tilrigging for tunneldriften ble igangsatt umid-
delbart etter. Da det var et lite håp om at det
kanskje var mulig å få fremført 22 kV-linje i løpet
av høsten, ble anleggsdriften satt igang, basert på
dieseldrevne kompressorer. Tilrigging pågår sam-
tidig med drift av tverrslag. Brakke og verksted er
under tak og delvis i bruk. Transport av olje, spreng-
stoff og øvrig materiell har pågått hele tiden.

Det har lykkes å holde veien brøytet mesteparten
av tiden.

Veg til tverrslag i Vengedal er ferdig og tilrig-
gingsarbeider pågår. Arbeidet er midlertidig stoppet
på grunn av vinteren.

Ved stasjonsområdet pågår tilriggingsarbeid for
hovedkontor. Innredningsarbeid er ferdig, mon-
tering og innredning av lager og verksted pågår,
3 kompressorer er i drift. Drift av U-tunnel er igang.

Totalt drevet i året :
Vegarbeider  33 500 lm
Tunnel Mardalsvatn 	 76 lm
Tunnel stasjonsområdet 	 50 lm
Betongforbruk 	 180 m3
Mannskapsstyrke ved årsskiftet utgjorde ca. 70
mann.

6.547  Aura-anleggene
Trollheim kraftverk

Arbeidene har i hovedsaken foregått i Folldalen
med etterarbeider i samband med Gråsjø og Foll-
sjø dammer. Gråsjø kraftverk er fullført og satt i
drift 10. juni. Etterarbeider pågår. Vindøla-over-
føringen ble ferdig 6 måneder foran planen.
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drevet tunnel, totalt for året 	 1463 lm
påfylt dammasse   1397 m3
betongforbruk   506 m3

I tillegg er det utført vegarbeid på tiltaksveg ved
Vindøla.

Mannskapsstyrke ved årsskiftet utgjorde ca. 30
mann.

Anleggsadministrasjonen ved Trollheim er så å si
avviklet. Restarbeidene vil bli administrert fra
Grytten-anlegget.

6.548  Rana-anleggene

Arbeidene ved Rana-anleggene har hovedsakelig
pågått ved Rana II og Rana III.

Ved Rana II er tunnelarbeidene ved tverr-
slagene Beveråga og Langtjern fullført og vatnet
påsatt.

Fortsatt drift pågår ved Andfjell og Gubbeltåga
hvor gjennomslag forutsettes skje i mars 1971.

Tunneldriften har hele året vært plaget av dårlig
fjell og sprakfjell.

Totalt drevet i året 6650 lm.

Rana III

Hovedarbeidene ved Rana III har hatt tilknyt-
ning til Bjerka kraftverk, og her har tilløpstunnelen
lenge vært flaskehalsen. Forholdene har imidlertid
bedret seg.

Totalt drevet i året 2062 lm.
I kraftstasjonsområdet er råbygget under tak,

og montasje pågår. Rørgate er ferdig montert forbi
knekkpunkt. Det gjenstår ca. 260 m.

Alle arbeidene ligger an for prøvekjøring i sep-
tember 1971.

Ved tverrslag Leirbotn er høyre stuff ferdigdrevet
og arbeidet ved vestre stuff går etter planen.

Totalt drevet i året 2873 lm. 
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Totalt for Rana-anleggene i året :
Tunnelfremdrift 	 11 575 lm
Betongforbruk  2 844 m3

Mannskapsstyrken ved årsskiftet var ca. 170
mann.

65 1970

%orskjæring Stasjonshol-
sen.

6.549  Skjomen-anleggene

Første halvdel av året gikk hovedsakelig med til
tilriggingsarbeider i administrasjonsområdet, blant
annet oppsetting av bolig, kontor, verksted, lager
osv, samt telefon og kraftlinjebygging i samband
med disse arbeider.

I løpet av året er veger til kraftstasjonen bygget
ferdig. Likeledes veg til tverrslag ved Stasjons-
holmen som føres videre til tverrslag for tunnel til
Losivatn. Vegen til Iptovatn er ferdig og videreført
til Kobbvatn og Båtsvatn.

Ved tverrslag Stasjonsholmen er tverrslag på-
begynt, likeledes ved Ipto og Kobbvatn.

Tilrigging og arbeid med forskjæring og t\;err-
slag ved Lappviklemmen og i Lappviklia pågår.

I stasjonsområdet er A-tunnel og T-tunnel til
trykksjakt ferdigdrevet, hvelvseksjonen er ferdig
strosset og klar for betongsprøyting.

Totalt :
Vegarbeider i året
Tunneldrift 	
Betongforbruk 


Mannskapsstyrke ved årsskiftet ca. 340 mann.

51 835 lm
1 287 lm

493 m3
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6.55  Overføringsanlegg generelt
1970 har gjennomgående vært et godt byggeår,

selv om et kraftig uvær i Lista-området lammet
virksomheten i ef par uker i månedsskiftet februar/
mars, og selv om enkelte vanskelige høyfjellsstrek-
ninger (bl.a. Skjomen–Narvik og Trollheimen—
Aura) har krevd relativt stor innsats av mannskap,
redskap og penger. Den vanskelige arbeidskraft-
situasjonen truet en periode med å forsinke frem-
driftsplanen, men problemene løste seg etter hvert.
Med noen få unntak har overslagene holdt. Syssel-
settingen ved overføringsanleggene har i 1970 vært
ca. 12% lavere enn året før, og etter-kalkylene
tyder på at en del av denne reduksjonen skyldes en
oppnådd produktivitetsøkning.

Den økte aktivitet innenfor miljøvernsektoren
stiller større krav til planlegging på kort og lang sikt.
Flere alternativer må utarbeides, og flere interesse-
grupper skal uttale seg. Med den vanskelige be-
manningssituasjonen etaten for tiden er inne i , vil
dette normalt føre til lengere planleggingstid, og
dermed lengere total byggetid for de enkelte pro-
sjekter. For å unngå alvorlige forsinkelser har en
også i år satt bort en del større prosjekter til konsul-
enter som har utført både forprosjektering med
stikning, og detaljprosjektering. Det gjelder bl. a.
Fåberg—Vang, Aurland—Fardal, Kilbotn—Sort-
land og Adamselv Lakselv—Alta.

For opplæring av personell ble i januar gjennom-
ført et 2-dagers kurs i Oslo for oppsynsmenn. Dette
ble senere fulgt opp ved lokale møter med de en-
kelte anleggs arbeidsledere. Annet personell har
deltatt i kurser av forskjellig art.

Ved enkelte arbeidsoperasjoner har det vært
registrert tendenser til belastningssykdommer.

Arbeidsfysiologisk institutt v/professor K. Rodahl
vil i løpet av 1971 avgi en uttalelse i spørsmålet på
bakgrunn av foretatte undersøkelser. Samtidig ar-
beides det med utstyrs- og metode-endringer ved
montering av master.

Fjernledningskontoret 1970

Personell

1.1. Antall funksjonærer ved Oslo-kontoret 32
1.2. Antall funksjonærer ved anleggene   50
1.3. Antall anleggsarbeidere 	 344
1.4. Antall brakkebetj ening

	
42

Økonomi

2.1. Medgått til linjer 	 ca. 75 mill. kr.
2.2. Medgått til stasjoner  » 49 » »
2.3. Driftssentraler m v  » 1 » »

» 1252.4. Sum medgått 	 » »

Produksjon

3.1. Timeverk anlegg 638000 timer
3.2. Utførte mastefundamenter 	 632 stk.
3.3. Monterte master   565 i stål og

72 i tre
3.4. Monterte linjer   147 km

6.551  Østlandet—Agder

Fåberg—Vang-linjen

275 kV, lengde ca. 60 km.
Byggingen ble påbegynt i januar 1970, og ligger

jevnt med arbeidsprogrammet, dvs, at fundament-
arbeidene er ferdig, og mastemontasjen ca. 30 %
ferdig. Idriftsettelse er beregnet til 1. 12. 1971.

Vang transformatorstasjon

Grunnforholdene er noe uvanlige. Grunnen be-
står, for en stor del av alunskifer, og alunholdig
leire. Dette førte til at en i all fundamentering måtte
bruke syreresistent sement.

Arbeidstempoet led noe av mangel på fagar-
beidere sommeren 1970, men en er nå noenlunde
jevnt med arbeidsprogrammet og ligger godt an for
idriftssettelse 1. 12. 1971.

200

100

1950551960 651970

Bygging 132-380 kV overføringsledninger

380 kV Ledninger

275 kV  _»-

220 kV

132 kV

Construction of 132-380 k\i

transmission lines
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•  Byggepragrarn for kraftverit

(Revidert pr. 15.  tnars 1971)

Planlagt i drift betyr dato for kommersiell  drift. P vedrift starter

Kraftverk

Tokke
Rent Eitdaisanlegget 


Målset Refsdal o Hove-..

Rana
østoverføringen 	
Sydoverforingen 

Bjerka 


Folgefonn
Mauranger, aggregat 1  
Mauranger, aggregat 2
ukla 


42
20 125

125 i. 1.10.  1973
125 f 1.12, 1973

70 1. 8. •1973

1190

Ski
Skjamen, aggregat 1 

Skjomen, aggregat 2 

Skiomen, aggregat 3 


100
100
100

Kobbvittn 


Grytten -
Marda1 pumpe
Monge punipe 


7:psso
Håvardsvatn 

Tyssevatn ..... .. . .. . ...... . .

6. 1975

Forutsatt trat-~rt av tungt
270 1974 utstyr vinteren 19714972.

1. 9. 1973
1. 9,1974

Gjøvik—Kongsengen—Minne-linjen
(Kfr. 4.1).

Riving av bestående 66 kV-linje pågår mellom
Kongsengen og Minne og bygging av den nye
132 kV er påbegynt. På denne strekning er nå også
planlagt en avgrening til Hurdal (Akershus Elek-
trisitetsverk).

Siste delen av linjen er omstukket slik at de siste
ca. 4 km inn mot Minne blir bygd på dobbelte
portalmaster sammen med den bestående Follum—
Minne-linjen. Arbeidet ligger litt etter programmet,
men det regnes med at dette vil bli innhentet slik
at idriftsettelse vil finne sted etter planen, 1. 12. 1971.

Minne transformatorstasjon

Her pågår det endel ombyggingsarbeider for å
kunne ta imot den nye 132 kV-linjen fra Gjøvik
innen 1. 12. 1971.

Tegneby—Hasle-linjen

380 kV, lengde ca. 32 km.
Anlegget ble påbegynt i desember 1970. 


Feda koplingsstasjon

Linjefeltene tilhørende Feda—Lista-linje 1 og 2
ble satt i drift samtidig med linjene.

Feda Ana Sira-linjen

275 kV, lengde ca. 25 km.
Den kommersielle idriftsettelsesdato er 1. 6. 1971.

Etter ønske fra, og avtale med Sira-Kvina kraft-
selskap forsøkes anlegget å bli fullført noe før,
antydningsvis til påske 1971. Vinterforholdene vil i
stor grad avgjøre om dette skal lykkes.

6.554  Nordmøre Trøndelag

Strinda—Klæbu—Trollheim-linjen

275 kV, lengde 90 km.
Det er kun regnskapsmessig linjen er skilt ut som

eget anlegg. I praksis er den en del av den sammen-
hengende linjen Strinda Aura.

Strinda—Klæbu Trollheim-linjen er praktisk
talt ferdig bygget, men vil først bli satt i drift sam-
tidig med Trollheim Aura-linjen, 1. 10. 1971.
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Trollheim—Aura-linjen
275 kV, lengde 50 km.
Arbeidet med denne høyfjellslinjen går program-

messig, fundamentene er ca. 95 % ferdige, maste-
montasjen ca. 45 ferdig og linemonteringen ble
påbegynt i november/desember 1970.

I  denne linjen inngår to fjordspenn over Todals-
fjorden og over Sunndalsfjorden.

Aura—Vågåmo-linjen

275 kV, lengde 98 km.
Fundamentarbeidene ble påbegynt ca. 1. august

1970 og ligger jevnt med programmet idet ca. 65%
er utført.

Idriftsettelsen er beregnet til 1. 10. 1972.

Klæbu transformatorstasjon

Stasjonen skal settes i drift samtidig med linjen
mellom Strinda og Aura, 1. 10. 1971. Også her ligger
arbeidet godt an i forhold til arbeidsprogrammet.
På 275 kV-utendørsanlegget gjenstår montering av
apparatstativer. I hovedbygningen pågår innred-
ning, maling og pussing.  I ti  ansformatorsjaktene er
en godt igang med forskaling og støping, ca. 15 %
er utført. Elektromontasjen vil bli påbegynt i løpet
av april 1971.

Aura kraftanlegg — friluftsanlegg

Anlegget bygges ut med 5 felt på 275 kV-anlegget,
bl. a. linjefelt mot Trollheim og Vågåmo. Dessuten
sjakt for transformatorer for 275 kV/132 kV. Trans-
formatoren får en transportvekt på 180 tonn og
hører til de tyngste som er levert til Statskraft-
verkene.

Anlegget ligger i hovedtrekkene jevnt med ar-
beidsprogrammet. Idriftsettelse som for linjen Troll-
heim—Aura, 1. 10. 1971.

Vågåmo transformatorstasjon

I forbindelse med Aura—Vågåmo-linjen skal det
her bygges ett nytt linjefelt samt div. andre ut-
videlser innen 1. 10. 1972. Arbeidet er ikke påbegynt.

Verdal transformatorstasjon

Stasjonen bygges nå ut med roterende fasekom-
pensator, beregnet satt i drift 1. 6. 1971. Arbeidet
går etter planen.

6.555  Helgeland

Bjerka—Nedre Røssåga-linjen

132 kV-trestolpelinje, lengde 10,5 km. Arbeidet
ligger godt an i forhold til arbeidsprogrammet.
Ca. 90 % av stolpereisingen er ferdig. Linemonter-
ingen gjenstår. Linjen beregnes klar for idriftsettelse
1. 8. 1971.

6.557  Ofoten—Vesterålen

Kilbotn Sortland-linjen

132 kV, lengde ca. 54 km.
På grunn av vanskeligheter med trac&valget har

anlegget ikke kunnet arbeide med full styrke på
denne linjen, og byggingen ligger derfor markert
etter programmet. De fleste problemer er avklaret, 


og det arbeides nå med høyt tempo på linjen.,Det er
imidlertid likevel tvilsomt om den vil være klar for
idriftsetting før  1. februar 1972. Linjen skal da
settes i drift med 66 kV og blir i første omgang bare
bygget frem til Sortlandsundet, ca. 51 km. Senere
er beregnet 132 kV-kabel over Sortlandsundet og
videreføring av linjen til Sortland transformator-
stasjon.

6.6

6.61  Vasskraftverk

Skissen på side 74 viser de prosjekter en har til
undersøkelse.

Eidfjordverkene er fortsatt til behandling i hoved-
styret etter at det er avholdt 3 grunneiermøter.

Generalplanen for Ulla—Førre er ennå ikke
ferdig. Planen blir utarbeidet i 2 hovedalternativer,
utbygging mot Suldal og utbygging mot Førre.
Uansett alternativ vil prosjektet få en utforming
med installasjon for kraft- og pumpeverk og maga-
sinstørrelser som først og fremst gir en gunstig
virkning i det samlede kraftsystem.  I  de siste år har
en derfor ved omfattende beregninger gjort store
anstrengelser for å få fastslått hvilken betydning
kraftprosjektet vil ha i et framtidig kraftsystem.

Jotunheimen  er vurdert med mange alternativer.
De sannsynlige løsninger er diskutert på møter
i distriktet. På disse møter viser det seg særlig
at det er stor interesse for undersøkelser som
ikke er av ren teknisk art, men som bør settes
igang for å få mest mulig oversikt over sidevirk-
ninger ved kraftutbyggingen.

Planlegging av Forra foregår i samarbeid med
Nord-Trøndelag elektrisitetsverk. Hovedalterna-
tivene er utbygging mot Stjørdal eller Verdal.  I
begge tilfelle vil Feren-magasinet bli et vesentlig
magasin for prosjektet. Feren vurderes både for
oppdemming og senking.

I  forbindelse med planleggingen av Vefsna er det
foretatt noe mer detaljerte undersøkelser for en
større dam ved utløpet av Unkervatn. Dette blir
hovedmagasin for en Vefsna-utbygging. Registrer-
ingene viser at skog, mindre bruk og veg blir skade-
lidende.  I  øvre og nedre Fiplingvatn håper en å klare
seg med en meget beskjeden regulering. Alt taler
for at utbyggingen vil bli ført ned til Trofors. Laks-
fors kan bygges ut separat.

Engasjementet med Svartisen-prosjektet har ve-
sentlig innskrenket seg til hydrografiske målinger
med tilhørende breundersøkelser og kartlegging i
samarbeid med NGO.

Alta-vassdraget er velkjent p. g. a. den alminne-
lige diskusjon om mulighet for neddemming av
Masi. I planleggingen legges det betydelig vekt på
å finne det alternativ som unngår slike inngrep.

6.62 Varmekraftverk

Kjernekraft

I trekantsamarbeidet IFA/Hydro/NVE har en i
løpet av 1970 avsluttet den videre utredning vedr.
forlegning av kjernekraftverk i fjell.
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Koplingsstasjon under
bygging.

For BWR er det vanskelig å kunne påvise noen
sikkerhetsmessig eller økonomisk gevinst ved fjell-
forlegning. For PWR kan en mulignes oppnå be-
sparelser vedr. sikkerhetsbeholderen, idet en over-
fører de indre trykkrefter til fjellet.

Generelt vil fjellforlegning av kjernekraftverk
skape en rekke problemer som må løses før en be-

OTE3 "i3,Q,UllIAOMEMIU
NVE-Statskraftverkene

,VEFSNA

stemmer seg for en slik løsning. Det vil bli nødven-
dig med spennvidder på fjellhallene på ca. 30 m, noe
en ikke har erfaring med tidligere her i landet.
Videre må en være sikker på at grunnvatnet i om-
givelsene ikke blir infisert av radioaktivitet. En må
finne rede på om en kan gjøre fjellet gasstett og der-
med hindre at aktiviteter ved et overtrykk i hallen
føres ut til omgivelsene osv.

Kan en løse problemene med fjellforlegning på en
enkelt måte, vil en kunne oppnå både sikkerhets-
messige og muligens også økonomiske fordeler.

Kostnadene for kjernekraftverk har steget kraftig
i løpet av det siste året, slik at en nå må regne med en
spesifikk anleggskostnad for kjernekraft på ca. 1850
kr./kW. Inklusive kostnader for den første kjernen
gir dette et kapitalbehov før idriftsetting på ca.
2100 kr./kW.

Konvensjonell varmekraft
Varmekraftgruppen har innhentet og bearbeidet

materiale for å kunne gjøre økonomiske vurderinger

vedr. konvensjonell varmekraft, og det er gjennom-
ført en prosjektering av et gassturbinanlegg. For-

øvrig har aktiviteten på denne sektor vært liten.

FORRA

Byggesteder for kjernekraftverk
Dette arbeidet har vært intensivert i 1970 idet

en først og fremst har konsentrert seg om de to mest

aktuelle områdene, nemlig Mossområdet og Pors-

grunnområdet. Det er på disse områdene satt igang

undersøkelser i sjøen med henblikk på å analysere

virkningene av å benytte sjøvatnet som kjølevatn.

Videre er det gjort geologiske undersøkelser, og det

er satt igang meteorologiske observasjoner.

L ESUNO

JOTUNHEIMEN

EIDFJORD

kwomi,

11(,LA —11( FORRE
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Også andre steder i landet, nemlig ved Fredrik-
stad, Arendal, Lista, Karmøy, Bergen og Trond-
heim er det gjort visse innledende vurderinger.

6.63  Overføringsanlegg

Forslag om følgende nye anlegg vil bli fremmed :
380 kV-linjen Hasle—Halden med transformator-

stasjon i Halden og utv. Hasle.
275 kV-transformatorstasjon i Follo med linje-

forbindelse til Røykås—Tegneby-linjen.
275 kV-linjen Oksla—Tysso med koblingsanlegg

i Tysso.
132 kV-linjen Grytten—Moa.
132 kV-linjen Straumsmo—Bardufoss med kob-

lingsanlegg i endepunktene.
Etter revurderte planer vil den i forrige årsberet-

ning omtalte 275 kV-forbindelsen Sira/Kvina—
Østlandet gå fra Feda til Kristiansand over Moland
ved Arendal til Porsgrunn med transformator-
stasjoner i Kristiansand og Porsgrunn. Transfor-
mering i Moland ventes først å ville komme senere.
Stasjonen i Kristiansand vil også omfatte nødven-
dige arrangementer for eventuell likestrømsforbin-
delse til Danmark.

På lengre sikt arbeides det fortsatt med planer for
diverse overføringsanlegg i Østlandsområdet som
Vang—Minne Frogner. Likeledes arbeides det
fortsatt med planer for linjer i forbindelse med
Eidfjord, Førre og Jotunheimen. For Eidflord-
planene er et samlet forprosjekt fremlagt til bruk for
interne og eksterne organer i det videre planleggings-
arbeide. 


6.64  Forsknings- og utviklingsoppdrag
Statskraftverkene har i 1970 engasjert seg i en del

forskning- og utviklingsprosjekter i norsk industri.
Dette gjelder prosjekter som tar sikte på norsk pro-
duksjon av materiell som Statskraftverkene vil få
behov for.

Elektronikk kommer inn på nye felter i kraftfor-
syningen og fører også til at en del materiell av kon-
vensjonell utførelse blir utkonkurrert. En norsk
fabrikant har kommet med forslag og ideer om ut-



førelse av et elektronisk distanserelé som vil kunne
erstatte nåværende distanserek av elektromekanisk
type. Det er startet et utviklingsarbeide som skal
følges opp av en gruppe rekkyndige ingeniører fra
elektrisitetsforsyningen.

Et annet prosjekt har forbindelse med den videre
automatisering av Tokke-verkene med EDB-prosess-
maskin. Det skal utvikles programmer for data-
maskinen tilpasset elektrisitetsforsyningen.

I den senere tid er det blitt stor interesse for
kapslede høyspenningsanlegg med SF6-gass som
isolerende medium. Disse anleggene er meget plass-
besparende og er ufølsomme for forurensninger i
atmosfæren.

Statskraftverkene følger utviklingen på dette om-
rådet i norsk industri og skal i 1971 bl. a. få satt opp
en prototyp for lengre tids undersøkelse under
spenning ved Smedstad transformatorstasjon.

I tilknytning til utviklingsprosjektene i industrien
har EFI fått oppdrag på spesielle områder som hold-
fasthetsmålinger og feltberegninger. Statskraftver-
kene er dessuten engasjert i andre undersøkelser ved
EFI som utendørs spenningsprøver på isolatorer
og arbeider i forbindelse med stabilitet på nettet.

Armering av tunneltak.
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STATSKRAFTVERKENES — (Heit eller del,$)

ANDRES —

Ledninger i drift

Ledninger planlagt eller under bygging

• Kraftstasjon

Trafostasjon, koplingsstasjon

380 kV

275 kV

220 kV

r 132 kV

1 110 kV



NVE's kraftverker

Insiallert generaknytelse i MVA
pr. 31. desember 1970

østlandet-Agder. :




Hakavik 
 10,8
Mørkfoss-Solbergfoss (NVE's udel) 45,3
Nore 1 	 217,6
Nore 2 	 60,0
Mår 	 200,0
Haukeli 	 5,0
Tokke 
 	 480,0




Vinje 	 375,0
Songa 
 140,0
Byrte 	 25,0
Lio 	 50,0
Tonstad(NVE's andel) 	 153,1

Rogaland-Hord4and :




Suldal(NVE's andel) 	 135,0
Roldal(» 35,0
Novle(») 	 25,0
Kvandal 25,0

Soga-Sunnitigre




Refsdal(NVE's andel) 	 97,1
Målset(») 	 20,0
Hove(») 	 59,2

Xordnufre-Trendekg :




Aura 
 337,5
Osbu 	 28,0
Svorka(NVE's andel) 	 12,5
Linnvasselv (») 	 15,7
Tunnsjø(») 	 16,0
Tunnsifsdal (» 90,0
Røyrvikfoss ( 9,0
Trollheim. ......... - . . . 155,0
Gråsjø 	 18,0

Helgeland :




Reinfossen 

Nedre Rssa 	 ei


3. 405:00

InNtallert transformatmytelse i MVA
pr. 31. desember 1970

østlandet-Agder :

Smestad 	 168,0
Flesaker 	 204,5
Slagen   56,0
Follum 	 94,0

e   30,0
Kongsengen 	 70,0
Gjovik   120,0
Dokka   20,0
Hamang  288,0
Reykås 	 320,0
Akland 	 30,0
Rod   348,0
Tegneby 	 160,0
Vågåmo  232,0
Furnes   50,0
Hasle   725,0
Vardal 	 160 0
Tveiten   200, 0

Rogaland-Hordaland :
Lyse   I 19,0
131åfalli   107,0
Sauda 	  70,0
Dale  125,0
Mauranger   20,0

Nord~re-,--Trøndelag :
RIst:es id  60,0

15,0
st9tirdkuncicna

27,0
alll _ 	  66,0ri

372,0
,Verdal  214 0

Grytten  16,0

Helgeland :
Mosjøen 	  55,0
Svabo  20,0
Marka   125,0

Ofbien-Lyngen :
Narvik   55,0
Bardufoss 	 50,0
Kanstadbotn 	  30,0
Kilbotn 1 	 40,0
Elvegård   I 0,0

78

Øvre Rassåga 	
118127,05Langvatn 


Rana 	  420,0

Salten :
Glomeord  145,5

Ofite*-4,ftgen:
Innset 	 105,0 Lyngen-Porsanger :

Straumsmo   170,0 Alta   42,0

Sum 	 4 348,8 Sum 	 4 973,5

Sum  8l. 12.  69  4 301,2) Sum 31. 12. 69 4 613,5)



á



Måravgiftsfendet

Fondetssterrelse pr. 31112 1969
Inntekter i 1970
Utgi.11eri 1970 (Tilskott til elektrisitetsfor-

syningens forskningsinstitutt) .
Fondets størrelse pr. 31/12 1970  

.54 439,14,

50 00090

200 650,41

95 56086
r 105 089,55

Nea-fondet

Fondets størrelse pr. 31/12 1969 	 kr. 15 267 502,95
Inntekter i 1970:
Salg av kraft til Sverige ... .. .. . . .. . . kr. .1 772 938,61
Renter  773 170,95
Agio   » 20 000,00 » 2 566 109,56

kr. 17 833 612,51

Utgifter i 1970:
Sør-Trøndelag E.verk  » 2 436 000,00  

Fondets starrelse pr.31/12 1970    kr. 15 397 612,51.

Fondets midler er anbragt slik
Innestående statskassen     kr. 9 731 612,51
Kommuneobligasjoner  » 3 216 000,00
Konununeforetak,sobligasjoner 	 » 2 450 000,00

kr. 15 397 612,51

serjen vgiftsfinadet

Fondets sterrelse pr. 31/12 1969 

Inntekter i 1970-
Betalte avgifter   kr 7 521 850,09
Renteinntekter 	 » 1 734 566,82
Agio .... .. . .. . .......» 26 000,00 9 282 416 91

kr. 41 018 737,40

	 kr, 31 736 320,49

Utgifter i 1970:
Refusjon for NVE's administrasjon kr 83 602,64
Tilkott ifig. Stortingsvedtak 	 » 2 418 302,83
Tilskott gitt av ID's rådighetsbeløp » 999 14870
Fondetsstørrelse pr. 31/12 1970 ,

Fondets midler tr anbragt slik:
Inneståendei statskassen kr. 16 657 933,57
Statsclbligasjoner.  > 3 569 500,00
Kommuneobligasjoner . » 6 394 500,00
Kredittforeningsobligasjoner, .. ..... .. ... .. : .... .» 41 5011,00
Kommuneforetakso 740 000,00

SAS lånebevis 2 918 178,49
Bardu kommune 	 » 263 800,00
,Gildeskål » . .. .. . . . .. . . , ...... . 	 , .......... » 360 000,00
Sattljelldal » ... .... ... .....   . . . .... .» 285 000,00
Hemnes »   » 1280 000,00
Lierne ' » , 	 500 000,(X)
Kyinesdal »     » 440 000,00
Rana »   » 871 926,00
Røyrvil »   » 107 459,93
Sirdal 2 474 585,24
Tokke ) 528 500,00
Ullensvang »     » 100 000,00
jondal »   » 15 000,00

kr. 37 517 683,23

4:147.

kr.-37 517683,28
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Stortinget har ifelge vedtak innvilget felgende tilskott i 1970 :

Den norske komité for den internasjonale hy-
Den norske komiM for Det internasjonale biologiske
program, seksjon naturvern




drologiske dekade 	 kr.674 500,00 IBP/CT undersøkelse ijotunheimen 	 » 100 000,00
Elektrisitetsforsyningens forskningsinstitutt . . » 1 250 000,00




Vassdrags- og havnelaboratoriet 
 » 400 000,00 Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer ved




Aursundreguleringen 	 » 93 802,83 Universitetet i Oslo




Tilskott til utarbeidelse av en landsoversikt
over vassdrag som bør unntas fra kraftutbyg-



kr. 2 418 302,83




ging av naturvitenskapelige hensyn 
 » 100 000,00

Industridepartementet har av sitt rådighetsbeløp på 1 mill.
kroner innvilget følgende : Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske




Tilskott 	 » 300 000,00

Norges landbrukshegskole





Grunnvannstandens innvirkning på plante-



Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd




produksjonen 
 kr. 25 000,00 Tilskott til klimaundersøkelser i forbindelse





med vassdragsreguleringer 
 40 000,00

Norske Elektrisitetsverkers Forening





Tilskott til administrasjon av fagprøver m. v. .




40 000,00 Den norske komiUfor verdensenergikonferanser




Bedriftsøkonomiske analyser av elverkenes




Damkomit&n 
 » 3 000,00

kostnadsforhold 
 80 000,00





Landbrukets film- og billedkontor




Rådet for Teknisk Terminologi




Framstilling av filmen




Tilskott til utarbeidelse av :




«Fjellet — en naturgave» 	 » 3 500,00
Ordbok for vannfor-
syning og avløp 	 kr.8 000,00




Det offentlige isutvalg 
 » 25 000,00

Ordbok for elektro-
sterkstrøm 	 »16 000,00 » 24 000,00 Utvalget for sneforskning 	 » 35 000,00

Norsk Elektroteknisk komitt




NVE




Driftstilskott 	 » 170 000,00 Is- og breundersøkelser 	 » 11 978,70





Film om kraftutbygging og naturvern 	 » 22 500,00
NTH. Vannkraftlaboratoriet




Sertifiseringskomit&n 	 » 4 170,00
Tilskott til møte 	 » 15 000,00




kr. 999 148,70

Vassferingsmåling med
tibelbane.
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NVE - Bevilgningsregnskapet

Kap.

530

Post

Særlige sysselsettingstiltak :

Regnskap 1969')
Kr.

Samlet bevilgn. 1970')
Kr.2)

Regnskap 19701)
Kr.




30.Statlige bygg og anlegg 	 1 199 600,00




0,00




687 800,00

929 Deltakelse i internasjonale organisasjoner :








28.Reiseutgifter 	




16 890,72




32 500,00




29 175,30

985 Hovedstyret :








1.Lønninger 	 7 312 811,59 8 042 600,00 7 866 889,18




10.Kjøp av utstyr 
 292 483,21




373 400,00




311 204,39




15.Vedlikehold 
 95 587,37




81 200,00




77 223,47




28.Undersøkelser i Jotunheimen 	 1 000 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00




29.Andre driftsutgifter 
 2 409 287,04 3 196 300,00 3 065 707,35




71.Tilskott til vassdragsundersøkelser 	




150 000,00




600 000,00




120 000,00




Sum kap. 985 	 11 260 169,21 13 393 500,00 12 541 024,39

987 Tilsyn med elektriske anlegg :








1.Lønninger 	 2 031 032,26 2 384 700,00 2 099 452,80




10.Kjøp av utstyr 
 35 352,32




43 700,00




29 134,82




15.Vedlikehold 
 10 900,00




9 100,00




9 200,00




29.Andre driftsutgifter 
 640 854,72




887 900,00




729 570,08




Sum kap. 987 	 2 718 139,30 3 325 400,00 2 867 357,70

991 Tilskott til elektrisitetsforsyningen :








70.Tilskott til strømløse og dårlig forsynte








områder, jfr. post 92 
 28 021 133,04 19 230 389,00 18 485 126,97




80.Tilskott til stamlinjelag 	




0,00 2 500 000,00 2 500 000,00




90.Lån til stamlinjelag 
 6 923 811,30 11 619 940,00 10 069 940,27




92.Lån til dårlig forsynte omrader 
 6 120 000,00 17 880 000,00 15 871 675,57




Sum kap. 991 	 41 064 944,34 51 230 329,00 46 926 742,81

995 Forbyggings-, senkings- og flomskadearbeider :








30.Anleggsarbeider 	 17 264 442,72 16 507 754,00 13 820 696,78

2309 Tilfeldige utgifter :








29.Driftsutgifter 	




0,00




0,00




11 364,00

2454 Statskraftverkene :








1.Driftsresultat :








Driftsinntekt 	 ± 369 681 284,17 ± 402 215 000,00 ± 388 999 403,92




Driftsutgift 	 115 932 576,97 134 780 000,00 146 421 302,77




Avskrivning 	 111 685 720,51 124 142 000,00 114 885 944,31




Renter 	 146 898 575,56 160 993 000,00 161 434 700,49




30.-91. Kapitalutgifter 	 342 495 146,08 409 472 099,00 367 166 675,94
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Kap. Post
Regnskap 19691)

Kr.

«Frostrøyk ved Tretten bru».

Samlet bevilgn. 1970')Regnskap 1970')
Kr.2)Kr.

2575 Avgi f t på elektrisk energi 	 7 911 201,00




0,00 11 395 157,27

2603 Renter av kapital i Statskraftverkene 	 + 151 352 004,00




0,00 ± 162 879 000,00

2605 Renter av kontantbeholdning m. v. :








3.Alminnelige fordringer 
 ± 144 879,45





± 401 014,15

2754 Statskraftverkene, salg av eiendommer 	 ± 808 922,60





±8 326 077,98
2790 Avskrivning på kapital i Statskraftverkene 	 ± 112 017 207,97 ± 124 400 000,00 ± 115 356 036,94
3652 Pensjonstrygden for statens arbeidere 	 ±1 012 696,69




0,00 ± 969 546,21

3985 Vassdrags- og elektrisitetsvesenet :








1.Avgift for tilsyn med vassdragsanlegg 
 141 962,00 ± 145 000,00 ± 151 457,00




2.Refusjon av konsesjonsavgiftsfondet vedk.








hovedstyrets driftsutgifter 
 79 774,40 ± 90 000,00 ± 83 602,64




3.Leieinntekter, Middelthunsgt. 29 	




562 734,92 ± 555 000,00 ± 547 622,44




Sum kap. 3985 	




784 471,32 ± 790 000,00 ± 782 682,08

3995 Forebyggings-, senkings- ogflomskadearbeider,
distriktsbidrag:








1.Fra private 
 ± 277 516,37 ± 520 000,00




335 963,49




2. Fra kommuner 	 ±2 119 941,66 ±1 560 000,00 2 152 851,54




Sum kap. 3995 	 ±2 397 458,03 ±2 080 000,00 2 488 815,03

4909 Tilfeldige inntekter 
 5 000,00





6 487,40

64551 Utgifter vedk. overtakelse av Tysse-turbiner 





0,00





534 000,00

81305 Konsesjonsavgiftsfondet :








Utgifter 	 5 528 167,26





4 126 054,17




Inntekter 	 ±8 794 740,07





±9 029 512,64

81391 Nea-fondet :








Utgifter 	 1 067 000,00





2 436 000,00




Inntekter 	 ±2 270 119,07





±1 772 938,61

81392 Nore kraftverks fond 





550,00





3 400,00

84540 Administrasjon av Svalbard :








Tilsyn med elektriske anlegg 
 3 042,00




4 000,00




0,00

Innbetalt til skattefogdene :








2575 Avgift på elektrisk energi 	 ± 118 845 756,80 ± 114 000 000,00 ± 108 458 100,00

3987 Tilsyn med elektriske anlegg 	 2 985 367,36 ±3 325 400,00 ±2 979 472,30

Utgifter uten fortegn. Inntekter med ± fortegn. Inkl. overførte bevilgninger.
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Bevilgnin
Kr.

1970 .

284629 736,39
52126 248,16
28872 884,58

661 231,46
391 183,58

369 681 284,17

373 298 000,00

23 000 000,00
4 332 000,00
1 585 000,00

402 as000,00

356 939 444,53,
25  316 314,00
4 039 550;50

- 2 704 094,89

388 999 403,92

Inntekter:
Kraftsalg 


2 Overføringsavgifter egen kraft 

3 Ovcrfringsavgifter andres kraft 


Leieirmtekter m v 

Refusj. fra andre verker for regul

991 602 8,1" •
19.057. 627,60

46.653.668,24
.........1342092626

..25686398;87
+. 81.000,00

.5 433.123,90
686 429,26..

kraftselskaper 23.133600,90

115 932 576,97

111685 720, 1
146 898 575,56

374 516 873,04

4 835 588,87

12 083 000,00
17 643 000,00
18 780 000,00

1 343 OCK,,00
28 545 00000

20 000,00
14 752 000,00
1 184 000,00

30 430 000,00

134 780 000,00

124 142 01:0,00
160 993 000,00

419 915 000,00

13 044 680,79 ,
18 612 049,99
18 025:120,04

204 069,68
29 619 566,32

0,00:
10 5411104,07

. 938 921,32
34 435 090,56

146421,502417

114  885 944,31
161 434700,49

422:74•1 947,57.

3 ,742 543,65. •

7. Kj avøp  kraft 

Ande.1 regu1eringer
Andel tivdrat

Sum u

administrasjon . ...... . . .
nale ..

Vedbitehold . . . . .... .. ... . .. ....
E ..... ....•• . . . . . .
Ska

derikudd 	

Resal toversikt over Statakraftverkenes drift
Alie tall i hele tusen boner

Driftsinntekter Driftsutgifter Avskrivninger Renter
Kraftverk/

Overføringsardegg

	

Bevilg-Regn-Bevilg-Regn-Bevilg-Regn-

	

ningskapningskapningskap
Bevilg-

ning

for låneka

tatem vassfall 	
Noreverktne 	
Mår kraftverk 

Merkfoss-So1bergfoss 

Tokkeverkene 	
Østlandsoverferingene
Hakavik kraftverk 

Sira-Kvina 	
Reldal-Suldal 

Vesdandsoverføringene 	
Vikverkene 	
Vikoverferingene 	
Auraverkene 	
Auraoverføringene 

Namsenverkene 

Ranaverkene 

Ranaoverføringene 

Glomeord kraftverk 

1nnsetverkene 

Inmetoverferingene 	
MIS«Elektron» og tung-
traneportmidler 

Kraftsalg og leieinntekter 	 402 215

402 215

	

120 152 10 10

	

6  462 9 448 5 515 I 590

	

4 028 6 692 2 426 3 221

	

1 705 1 246 901 1 197

	

. 13 581 13 423 20 187 20 816

	

11 766 11 990 18 746 17 243

	

. 816 764 1 1

	

17 209 15 732 196 196

	

19  806 24 616 50 50

	

9 580 7 806 5 223 5 240

	

I 856 855 3 486 3 499

	

187 123 489 491

	

11 017 12 262 16 926 16 128 "

	

2 866 3 693  5 510 5 970

	

2 399 2 221  3  132 3  124

	

17 928 20 399 25 311 24 547

	

1 173 1 545 2 848 3 007

	

6 102 6 692 2 034 103

	

3 517 3 532 7 605 5 529

	

1 137 1 437 2  530  2 58.5 


1 486 1 569

	

4 239 1

	

2 563 1 808

	

451 162

	

31 431 31 548

	

18 938 20 535
7

	

914 908

	

2 213 2 213

	

9 109 9 180

	

6  786 6 821

	

907 911

	

19 694 20 318

	

8 156 7 711

	

4 619 4 604

	

33 429 34 232

	

4 875 4 637

	

I 059 350

	

6 029 .8 091

	

3 931 3 803

1 5251 793416339157

999 1 780:- 146 421 124 142 114 886 fP993:  161 435

Inntekter. .
U

388 999
422 742

33 743'. ........ • • ,Driftsresulta
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Statskraftverkenes investeringsntgifter

Kap.Post
Regnskap 1969Samlet bevilgn. 1970Regnskap 1970

Kr.Kr.Kr.

2454 Statskraftverktne :




30.Innkjøp av vassfall 	 1 628 241,39 15
31.Planlegging og forberedende tiltak 
 5 050 802,07 8

33.-3. Kvandal-Songa-Rjukan-Mår-Flesaker-



Tveiten-overføringene 	 22 087 603,09 9

33.4. Fåberg-Vang-Frogner-Røykås-
overføringene 
 0,00 14

33.Østlandsoverføringene 	 22 971 792,62 9
33.-2. Nore-Sylling-overføringene. 
 4 695 996,32 '2

33.-5. Gjøvik-Kongsengen-Minne-overføringen .. 0,00 5
33.-6. Sylling-Tegneby-Hasle-overføringen 
 0,00 4

34.Stamlinje Troms-Finnmark 	 2 230 831,38 .3

35.Tokke kraftverker 
 21 132 964,15 25

35.-2. Folgefonn-anleggene 
 31 223 421,87 -.60
Overføringsanleggene 	 2 441 794,64




36.Tokke kraftverker, overføringsanlegg 
 4 176 897,55 3
36.-2. Overføringsanlegg i Rogaland og Vest-




Agder 
 . 20 347 719,04 18

37.Vikanleggene 
 36 993-293,66 26
Overføringsanleggene 
 1 427 974,87




37.-2. Aurland. Deltakelse i Oslo Lysverkers
anlegg 
 3 611 266,00 8

38.-3. RøIdal-Tysse-overføringen 
 ±26 344,65




38.-4. Magasiner i Tyssovassdraget 
 0,00 7

Svorka kraftverk 
 314 238,70




Overføringsanlegg i Trøndelag og Møre 2 419 796,10




41.Kraftverkene i Øvre Namsen 	 3 739 150,00 1

42.-2. Blåfalli-Dale-overføringen 
 528 876,71 1
42.-3. Trøndelag- og Oppland-overføringen 	 19 792 604,30 42
42.4. Nea-Klæbu-overføringene 
 0,00 3

43.-2. Trollheim og Gråsjø kraftverker 
 20 413 719,31 17
43.-3. Eikesdal/Grytten kraftanlegg 
 3 530 221,99 8

46.Rana kraftverk 	 56 693 806,85 29
Overføringsanleggene 
 5 687 818,04




47.-2. Overføringsanlegg i Ofoten-Lyngen 
 11 513 990,43 4
47.-3. Skjomen-anleggene 
 16 608 958,11 51

Overføringsanleggene 
 6 684 544,42




48.FornyeLser 	 6 776 736,48 8

49.Yrnse 	 7 796 430,34 14

91.Sira-Kvina 	 0,00 4




342 495 146,08 409

	

000 000,00 4 511 854,50

	

359 425,00 5 439 764,74

	

893 966,00 8 454 937,92

	

900 000,00 15 858 490,77

	

871 254,00 7 134 932,77

	

997 123,00 1 170 365,29

	

200 000,00 11 743 230,69

	

000 000,00 1 771 287,86

	

900 000,00 3 295 214,20

	

600 000,00 22 819 464,24

	

334.783,00 59 229 929,90

	

0,00 405 383,24

	

.100 000,00 1 604 903,34

	

000 000,00 13 206 079,44

	

587 430,00 19 860 408,70

	

0,00 3 092 745,73

	

000 000,00 5 364 916,00

	

0,00 0,00

	

000 000,00 2 527 385,31

	

0,00 ± 98 973,84

	

300 000,00 692 938,12

	

330 238,00 318 560,00

	

100 000,00 794 096,21

	

100 000,00 33 703073,07

	

000 000,00 2 136 530,33

	

300 000,00 13 085 969,46

	

869 412,00 10 662 550,71

	

650 029,00 29 483 826,36

	

0,00 6 495 726,74

	

251 838,00 8 193 963,16

	

300 000,00 53 789 526,67

	

0,00 4 214 075,63

700 000,00

474 067,00

352 534,00

472

10 214 151,08

5 859 227,60

130 140,00
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NVE'S REPRESENTASJON I UTVALG,
STYRER, RAD, KOMITLER M. V.

STYRER M. V. FOR KRAFTVERK,
KRAFTSAMBAND OG SAM-
KJØRINGSORGANER

Fellesskapet Staten—A/S Svorka
Kraftselskap
Styret :
Adm. direktør H. W. Bjerkebo
Fagsjef T. Voldhaug

Kraftverkene i Øvre Namsen
Styret :
Fagsjef W. Greve
Fagsjef T. Voldhaug

Linnvasselv Kraftlag
Styret :
Fagsjef T. Voldhaug

Mørkfoss—Solbergfossanlegget
Driftsdireksjonen :
Adm. direktør  H.  W. Bjerkebo
Kraftverksdirektør S. Aalefjær
til 1/9-1970

RøIdal—Suldal Kraft A/S
Styret :
Kraftverksdirektør S. Aalefjær
Direktør T. Moe

Sira-Kvina Kraftselskap
Styret :
Kraftverksdirektør S. Aalefjær
Representantskapet :
Adm. direktør H. W. Bjerkebo
Direktør R. Moe
Fagsjef D. Smith
Fagsjef T. Voldhaug
Overing. P. T. Smith
Fagsjef  Ø.  Flack

Vikfalli
Styret :
Kraftverksdirektør S. Aalefjær
Direktør T. Moe

Nordenfjeldske Kraftsamband
Styret :
Fagsjef D. Smith

L/L Vestlandske Kraftsamband
Styret :
Fagsjef D. Smith

Overføringsrådet
Fagsjef D. Smith
Overing. K. Nilsen

Samkjøringsrådet
Kraftverksdirektør S. Aalefjær

Samkjøringen
Styret :
Fagsjef D. Smith

Samkjøringen Nord-Norge
Styret :
Fagsjef D. Smith

A/S Vest-Norges Samkjøringsselskap
Styret :
Fagsjef D. Smith

ANDRE STYRER, RÅD,
KOMITÉER, UTVALG M. V.
Elektrisitetsforsyningens forsk-
ningsinstitutt (EFI)
Styret :
Adm. direktør H. W. Bjerkebo
Rådet :
Fagsjef G. Vatten
Komitkr :
ByggekomiU – Kortslutningslaboratorium
Flesaker :
Fagsjef 0. Hauge
Vibrasjonskomitkn :
Overing. H. Hedemark
Økonomisk drift av vannkraftverk :
Overing. J. Sørensen
Overing. J. Tveit
Totalovervåking i kraftnett :
Fagsjef0. Hauge
Overing. J. Svoen
Islastkomitkn :
Overing. R. Johnsen
Overing. K. Amundsen
Regulering i kraftnett :
Driftssjef T. Voldhaug
Dimensjoneringsgrunnlag for kraftledninger :
Overing. I. Steine
Overing. H. Hedemark
Overing. R. Johnsen
Datamaskingruppe :
Avdelingsingeniør S. Fismen
Informasjonsoverforingsgruppen :
Overing. T. Eriksen

Norske Elektrisitetsverkers forening
Styret :
Fagsjef T. Voldhaug
KomiM for arbeid under spenning :
Fagsjef A. Johansen
Overing. E. Dahl
Avdelingsing. A. Espeseth
Utvalg for elektrisk romoppvarming:
Overing. J. Tveit

Norges Byggstandardiseringsråd
Overing. K. Y. Nilsen
Overing. P. Storebø

Rådet for elektronikklaboratoriet
ved NTH
Overing. A. Gohn

Vassdrags- og havnelaboratoriet
Rådet :
Kraftverksdirektør S. Aaleljær

Rådet for teknisk terminologi (RTT)
Rådet :
Direktør  H.  Sperstad
Utvalg :
Produksjon, overforing og fordeling av elektrisk
energi :
Overing. K. Amundsen
Vannforsyning og avløp :
Fagsjef A. Hjelm-Hansen
Dambygging :
Overing. B. Sundt
Elektrosterkstrom:
Overing. K. Amundsen
Roterende maskiner :
Overing. A. Brugaard
Transformatorer :
Overing. K. Schøyen
Apparatanlegg :
Overing. A. T. Haugen
Fjellsprengningsteknikk :
Overing. P. T. Smith

Økonomiske kartarbeider (Kart-
rådet)
Fagsjef E. H. Wessel

Ettergranskning av større sjøulyk-
ker
Sakkyndig råd til å bistå Wartsdirektoratet :
Fagsjef A. Johansen

Statens atomenergiråd
Adm. direktør H. W. Bjerkebo

Statens energiråd
Generaldirektør V. Hveding

Statens oljeråd
Sikkerhetsforskrifter :
Overing. T. Kjær

Forskningsinstituttet for Cement og
Betong (FCB)
Representantskapet :
Overing. G. Kummeneje

Norsk Institutt for Vannforskning
Styret :
Fagsjef A. Hjelm-Hansen

Norges geografiske kommisjon
Direktør H. Sperstad

Norges Elektriske Materiellkontroll
Styret :
Kontorsjef G. Ibenholt
Rådgivende komiM :
Overing. I. Steine
Ankenemnda :
Overing. H. Hindrum
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Prøvenemnda :
Fagsjef A. Johansen

Komite for elektroteknisk forskning
Sterkstrømutvalget :
Fagsjef 0. Hauge

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK)
Rådet :
Direktør R. Moe
Fagsjef A. Johansen
Driftssjef T. Voldhaug

Styret :
Direktør R. Moe
NVE er for øvrig representert i en rekke
tekniske utvalg innen NEK

Beskyttelsestiltak mot sterkstrøms-
forstyrrelser på svakstrømsanlegg
Fagsjef A. Johansen
Overing. A. Gohn

Den permanente forskriftskomite
Fagsjef A. Johansen

Beredskapsmessig sikring av dam-
mer
Direktør H. Sperstad

Klimaendringer i forbindelse med
vassdragsreguleringer
Fagsjef J. Ottnes

Revisjon av norsk standard for kart-
tegn
Overing. A. Borchgrevink

Analysemetoder for bestemmelse av
vann- og kloakkforurensninger
Overing. B. Bergmann-Paulsen

Finansieringer for utbygging av
vann- og kloakkanlegg
Fagsjef A. Hjelm-Hansen

Sertifiseringskomiteen
Overing. I. Steine

Aksjonsutvalg for hygieniske vann-,
kloakk- og avfallsforhold i ferie- og
fritidsområder
Fagsjef A. Hjelm-Hansen

Sikkerhetsforskrifter m.v. for under-
søkelse og boring etter olje på kon-
tinentalsokkelen
Interdepartementalt utvalg:
Overing. T. Kjær

Kontaktmann for koordinering av besiktelser :
Overing. T. Kjær

Det offentlige isutvalg
Fagsjef J. Otnes

Organisasjonsutvalg for fiskeriun-
dersøkelser m. v.
Fagsjef Ø. Flack

Sertifiseringsutvalget for skipselek-
trikersertifikat
Overing. F. Løvmo

Finansiering av kraftverk, kraft-
verksutbygging m. v. (Kraftfinansi-
eringsutvalget)
Generaldirektør V. Hveding

Utvalget for snøforskning
Fagsjef J. Otnes

Utvalget for tilsigsprognoser
Fagsjef J. Otnes

Revisjon av forskriftene for bortset-
telse av leveranser og arbeider for
statens regning
Overing. H. Bjaaland

Norges Standardiseringsforbund
Utvalg vedrørende anbudsregler :
Overing. A. Hage

Statens teknologiske institutt
rrkesutvalg ved den elektroniske avdeling:
Fagsjef A. Johansen

Garantifondene for lån i Norges
Kommunalbank
For å tiltre styret som medlem ved behandlingen
av saker om lån til elektrisitetsforsyningen:
Direktør R. Moe
For å tiltre styret som medlem ved behandlin-
gen av saker om lån til vannforsyning:
Fagsjef A. Hjelm-Hansen

Nore kraftverks fond
ForvaltningskomWen:
Kontorsjef T. Mengshoel

Haldenvassdragets Kanalselskap
Varamann for Fylkesmannen i Østfold :
Direktør H. Sperstad

Glommens og Laagens Bruks-
forening
Overing. H. Faanes

Øst-Telemarkens Brukseierforening
Fagsjef D. Smith

A/L Settefisk
Overing. H. A. Ødegaard

A/S Settefiskanlegget Lundamo
Overing. H. A. Ødegaard

Materialteknisk Forening
Overing. K. Resell

Norsk Atomforum
Adm. direktør H. W. Bjerkebo

Selskapet for lyskultur
Fagsjef G. Vatten

Studieselskapet for Norges vannkraft
Overing. Y. Mæhlum

NVE's Biblioteknemnd
Kontorsjef T. Iversen
Statshydrolog Ø. Aars
Avdelingsingeniør K. Køber
Konsulent F. E. Andresen

«Fossekallen»
Bladstyret :
Konsulent Ole Dyrdahl
Overing. B. Nicolaisen
Avdelingsing. 0. Abildgaard
Kontorfullmektig Aa. Næss
Maskinist I. Sørensen
Sekretær E. Gulbrandsen

Samarbeidsutvalgene
Sentraladministrasjonen i NVE :
Direktør T. Moe
Direktør R. Moe
Direktør H. Sperstad
Fagsjef E. Nybø
Kontorsjef T. Mengshoel
Konsulent F. Storaker
Overingeniør E. Røed
Førstesekretær J. Døsvik
Konstruktør T. Eriksen

Driften av statskraftverkene :
Kraftverksdirektør S. Aalefjær
Direktør T. Moe
Fagsjef T. Voldhaug
Overing. T. Haugli Nielsen
Overing. H. Hedemark
Maskinmesterass. J. E. Knudsen
El-formann H. Martinsen
Maskinmesterass. Th. Lunde
Avdelingsing. Bj. Haugan

Statskraftverkenes anlegg:
Kraftverksdirektør S. Aalefjær
Direktør T. Moe
Fagsjef W. Greve
Overing. P. T. Smith
Overing. R. Johnsen
Sekretær L. Wangsmo
Forretningsfører K. Rasmussen
Anleggsarbeider 0. Grunnvoll
Bokholder J. Kvalvik
Avdelingsing. Bj. Aarhus

NORDISKE KOMITÉER M. V.
Drøftelser med Sverige om foru-
rensingen av Iddeljorden
Fagsjef A. Hjelm-Hansen

Nordisk komite for samordning av
elektriske sikkerhetsspersmål
Fagsjef A. Johansen

Nordiske rådgivende organg for elek-
trisitetsforsyningsspørsmål (NOR-
DEL)
Kraftverksdirektør S. Aalefjær
Driftsutvalget :
Fagsjef D. Smith
Kraftbalanseinformasjon:
Avdelingsing. A. Teigset
Planleggingsutvalget :
Overing. J. Sørensen
Fagsjef R. Strømme
Drifts- og avregningsterminologi :
Overing. K. Amundsen
Statistikk over driftsforstyrrelser :
Overing. J. Svoen
Kraftforsyningsstatistikk :
Overing. R. Goyer
Kontaktmann for Norge vedrørende NORDEL-
saker :
Overing. R. Goyer

INTERNASJONALE KONFERAN-
SER, KOMMISJONER M. V.
Confirance Internationale des Grands lUseaux
Electrique (CIGRE)
Den norske komiU
Adm. direktør H. W. Bjerkebo
Studiekomitier og arbeidsgrupper :
Transformatorer :
Overing. K. Olsen
Luftledninger :
Overing. R. R. Johnsen
Understasjoner :
Fagsjef 0. Hauge
Optimal utbygging av elforsyningssystemet :
Overing. K. Amundsen
Gjeninnkobling:
Overing. T. Haugli-Nielsen

Verdensenergikonferanser (WEC)
Den norske komitL-
Generaldirektør V. Hveding

International Commission on Rules
for the Approval of Electrical Equip-
ment (CEE)
Direktør R. Moe

Den Meteorologiske Verdensorgani-
sasjon
Kommisjon for hydrologisk meterologi :
FagsjefJ. Otnes

Union Internationale des Produc-
teurs et Distributeurs d'Energie
Electrique (UNIPEDE)
KomiUfor tariffer :
Direktør R. Moe

StudiekomiMfor vannkraftverk :
Overing. P. Storbø

StudiekomW for atomkraftverk :
Overing. E. Diesen

Europeisk naturvernår 1970
Den norske hovedkomiU og Arbeidsutvalget :
Adm. direktør H. W. Bjerkebo
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