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Enheter for angivelse av elektrisk energi og effekt
kWh = kilowattimer (energi)
kW = kilowatt (effekt)
MW = megawatt = 1000 kilowatt
GW = gigawatt = 1 million kilowatt
TW terrawatt = 1000 millioner kilowatt
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Generaldirektør
Vidkunn Hveding.

«Vassdragsvesenet» har gjennom lang tid vært en
grei forkortelse på vår etats lange navn, og også
ganske dekkende. Da mange spredte institusjoner for
femti år siden ble samlet under et «hovedstyre for
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen», var det sta-
dig vassdragene som var det primære og bandt virk-
somheten sammen, fra fløtning og kanalisering, til
vannforsyning, vern mot forurensning, og elektrisi-
tetsforsyning.

I dag synes vi det er riktigere å kalle oss NVE, når
det faller for tungvint å bruke det fulle, lange navn
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen. Store opp-
gaver i offentlig forvaltning av vassdrag faller uten-
for det ansvarsområde vi spenner over, og elektrisi-
tetsforsyningen, som har fått andre plassen i vårt
navn, får etter hvert en langt bredere basis enn vass-
dragene alene. Kort sagt, «vassdragsvesen» er ikke
noe dekkende navn lenger.

To hendelser i den årsmeldingen som nå fremlegges
markerer utviklingen godt, hver på sitt  vis:

I mai 1972 ble vann- og avløpskontoret overført
fra NVE til det nyopprettede Miljøverndepartemen-
tet, under navnet «Statens vann- og åvløpskontor».
Det var et tiltak som NVE's hovedstyre hadde vært
med på å tilrå for mange år siden, da problemene med
vannforsyning og vannforurensning ennå var lite på-
trengende hos oss sammenlignet med mere tettbygde
land, men da man likevel klart kunne se at disse
spørsmålene snart ville reise seg også i vårt land i et
omfang og en betydning fullt sammenlignbar med
elektrisitetsforsyningen, og med krav om innsikt på
langt flere fag- og samfunnsområder enn dem som var
felles for de gamle typer av vassdragsutnyttelse.

Omtrent på samme tid, våren 1972, kunne NVE
sluttføre forhandlinger med fire kraftselskaper i
Sv erige om rett til import av varmekraft derfra ved
behov, og med sammenslutningen av kraftverkene i
Jylland (Elsam) om en kraftforbindelse Danmark—
Norge for import av varmekraft eller eksport av
vannkraft, til bedre utnyttelse av svingningene i
vanntilgangen fra år til år. Dersom avtalene god-
kjennes av Regjering og Storting, kan varmekraft fra
kull og olje komme ganske merkbart inn i Norges
elektrisitetsforsyning fra 1974 av.

Og så er det kjernekraften, som i 1972 er blitt
ytterligere aktualisert. Før ble den oftest fremholdt
som en lovende alternativ kraftkilde, som NVE
burde interessert seg mere for, fremfor å fortsette sin
ensidige vannkrafttenkning. Men nå som alternativet
fremtrer i mere konkret form, i lokaliseringsstudier
med navns nevnelse, er det skyggesidene som kommer
i søkelyset. Det tilligger ikke NVE å avgjøre dette, 


det har Stortinget — etter min mening rett og rik-
tig — forbeholdt seg, men det er NVE's plikt og
ansvar å ha en mening, bygget på grundigst mulige
undersøkelser og overlegninger. Det er lagt opp til
en lang og grundig behandling også i andre organer
i stat og kommuner. Våre to brosjyrer til almenheten
gir bare hovedpunkter fra det store materiale som
foreligger, og de er slett ikke ment å være siste ord
i debatten. Ganske tvert imot, de er en innledning.

Et nytt håp om enklere løsninger er tent, nesten
bokstavlig, ved gassfunnene i Nordsjøen. Det er et
rent brensel, og rikelige mengder, så langt er alt godt.
Men heller ikke der er det bare bare. Det blir spørsmål
om svære, lange kraftledninger, om sikkerheten ved
undervannskabler tversover internasjonale fiskefelter,
om gasskildens varighet, og så videre. Selv ikke et
trivielt spørsmål som kostnaden er det råd å se helt
bort fra.

Når man har gått ringen rundt, er det vel naturlig
at mange spør, behøver man all denne kraften, og
spesielt, behøver man akkurat å ha så meget av den
på Østlandet? Tja, det er hver enkelt som velger. Alle
i dette land, på noen hundre nær, er tilknyttet elek-
trisitetsnettet, og bruker fritt det de vil betale for, av
elektrisitet som av andre varer. Befolkningsvekst og
bosettingsstruktur for den tid vi nå planlegger for,
til 1980, 1990 og endog lenger, er i alle hovedtrekk
bestemt av slikt som alt nå er skjedd. Om det skal
endres kurs, kan det være delte meninger. Det må i
alle fall avgjøres i en bredere politisk sammenheng,
og ut fra vurdering av langt flere konsekvenser enn
de som knytter seg til kråftverk og kraftledninger.
Den kraftkrevende industri er en skål for seg. Den
gjør også en jobb som må gjøres, et eller annet sted.
Det er ikke lett å få til ferdigvarer, om ikke noen
lager råvarer. Vi lager i Norge neppe mere enn vår
del av slike råvarer, alt i alt, selv om vi er spesialister
på noen.

«Bak Stortingets rygg», et uttrykk vi har fått høre
noen ganger, er det ingen dekning for. Men skulle jeg
som etatens sjef trekke fram et ønske som det ster-
keste, når jeg ser tilbake på året som er gått, så er det
ar  Stortinget oftere måtte få anledning til å drøfte
vårt arbeidsfelt og gi oss en klar kurs. I to år har vi
ventet på meldingen om tempo og omfang i kraftut-
byggingen. Måtte den bli en av de første som det nye
Storting får.

Men først og fremst, når jeg har sett igjennom iva
vi gjorde i 1972, føler jeg trang til å takke alle med-
arbeidere, de som forbereder og administrerer, de
som bygger, og de som holder turbinene igang og
linjene under spenning. Takk for et fint samarbeide.
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Også  en arbeidsplass. Fra Folgefonni. Nedriming av målestaker og
instrumenter er ofte et problem på de vestligste breer.
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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 beskikket som admini-
strerende direktør og stedfortreder for generaldirek-
tøren fra 4. november 1963.

StortIngsvalgte hovedstyremedlemmer

(Valgt for perioden 1. juli 1971-30. juni 1975):
Stortingsmann, fisker og småbruker Nils Jacobsen,

Skjervøy. (Varamann: sekretær Kåre Skarholt,
Trondheim.)

Stortingspresident, sivilingeniør Bernt Ingvaldsen,
Drammen. (Varamann: stortingsmann, gårdbruker
Olaf Knudson, N. Eggedal.)

Fylkeslandbrukssjef Trygve Haugeland, Lyngdal.
(Varamann: gårdbruker Anders Bjørk, Gaupne.)

Sivilingeniør Sigmund Larsen, Kleppestø. (Vara-
mann: verksmester Sigurd Østlien, Raufoss.)

Kjøpmann Arne Næss, Bergen. (Varamann: rek-
tor Bjørn Lund, Steinkjer.)

Representant for tjenestemennene

Ved hovedstyrets behandling av tilsettingssaker og
andre saker som tilligger hovedstyret som tilsettings-
myndighet, tiltrer en representant for tjenestemen-
ncne.

Representant er i 1972:
Ved tilsettinger m. v. i stillinger der det kreves

høyere utdannelse:
Overingeniør Ola Gunnes. (Varamann: avdelings-

ingeniør Jon Ingvaldsen.)
Ved tilsettinger m. v. i andre stillinger:
Montasjeleder Martin J. Bråthen. (Varamann: kon-

struktør Knut Svendheirn.)

Møter

Hovedstyret har i løpet av året hatt 18 møter med
samme antall møtedager. I alt er fremlagt 792 saker
til behandling. Sakenes innhold og fordeling fremgår
delvis av etterfølgende kapitler.

Befaringer

Hovedstyret foretok i 1972 følgende befaringer
m. v.:

Sira-Kvina Kraftselskap 28. og 29. august:

Befaring og orientering om kraftstasjonen i Ton-
stad, Tjørhom kraftanlegg, damanleggene ved Digeå
nedenfor Valevann, steinfyllingsdammer og hvelv-
dammen ved Kilen, samt damstedet ved Svartevatn.

Øvre  Otra  30. august:

Befaring av nedslagsfelter, reguleringsområder,
magasiner, damsteder og kraftstasjonsområder m. v.
i forbindelse med I/S Øvre Otras søknad om full ut-
bygging av Otra. Grunneiermøte ble holdt samme
dag i Bykle.

Ulla-Førreverkene 29. og 31. august samt 1. sep-
tember:

Befaring av reguleringsområder, magasiner, dam-
steder og kraftstasjonsområder m. v. i forbindelse
med Statskraftverkenes forslag om regulering og ut-
bygging av Ulla-Førreverkene. Grunneiermøter om
samme i Bykle, Suldal og Hjelmeland.

Steinlandsvassdraget 9. og 10. oktober:

Befaring av reguleringsområder og magasmer m. v.
i forbindelse med BKK's søknad om regulering av
Steinslandsvassdraget. Grunneiermøte om samme.

Granavassdraget 24. oktober:

Befaring av reguleringsområder, magsiner, dam-
sted, alternative kraftstasjonsområder, deler av
Orkla m. v. i forbindelse med foreliggende søknad
om regulering og utbygging av Granavassdraget.
Grunneiermøte om samme i Stamnan.

Kjernekraftverle i Sverige:

25. og 26. april besøkte hovedstyret Oskarshamn-
verket og Ringhals for å bli orientert om spørsmål
forbundet med kjernekraftverk i drift og under
bygging.
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3. ADMINISTRASJONSDIREKTORATET

Ved kgl. res. 5. mai 1972 ble Kontoret for vann og
avløp i Vassdragsdirektoratet overført til Miljøvern-
departementet. Overføringstidspunktet ble fastsatt til
S. mai 1972.

3.11 Kontorbygningen

I løpet av 1972 ble de ledige lokaler som Norsk
Polarinstitutt har disponert i bygningen tatt i bruk
av NVE. Som følge herav har EDB-kontorets lokaler
fått en mer hensiktsmessig beliggenhet og punche-
salen en tidsmessig utforming nær maskinsentralen.
Parallelt med disse tiltak ble husets postekspedisjon
flyttet fra underetasjen til større lokaler i 1. etasje.
Dette ga også Statskraftverkene mulighet for å
modernisere sitt hustrykkeri.

På grunn av at antallet tilsatte er økt i 1972 er
alle ledige lokaler belagt, og en har derfor leiet noen
lokaler i nærheten. I tillegg regner en med at Statens
vann- og avløpskontor vil flytte ut av Middelthuns
pte 29 i første kvartal 1973. Dette vil hjelpe til med

dekke plassbehovet for det økte antall funksjo-
nærer som etaten vil få i 1973.

3.12 Fellestjenester

NVE's tjenestebiler i kjøretjenesten ved Oslo-
kontorene har utført skyss og transport med i alt
ca. 110 000 km (tilsvarende 1971). Omsetningen ved
R eisekontoret som formidler billett- og hotellbestil-
linger ved tjenestereiser i inn- og utland beløper seg
til ca. kr. 1 180 000 (i 1971: kr. 1 060 000). Fran-
k eringsutgifter for utgående post m.v. utgjør ca. kr.
198 000 (i 1971: kr. 149 200) og fraktutgifter med
jernbane og fly for pakker og gods ca. kr. 115 000 (i
1971: kr. 90 000).

Det ble i 1972 registrert ca. 604 000 tellerskritt (i
1971: 670 000) ved utgående by- og fjernvalgsamtaler
og ca. 6500 (i 1971: 13 500) vanlige utgående riks-
telefonsamtaler over husets sentralbord.

Biblioteket har registrert 1202 utlån (i 1971: 1561).
Det har også vært formidlet et stort antall kopier av
artikler. Det ble anskaffet og katalogisert 409 (502)
bøker og andre publikasjoner. Ved biblioteket mottas 


i alt 242 (236) forskjellige tidsskrifter. Gjennom-
gående har det vært noe mindre virksomhet ved
biblioteket i forhold til året før. Dette skyldes bl. a.
periodevis redusert bemanning.

Biblioteknemnda har hatt 4 møter i 1972, hvorav
2 fellesmøter med representanter for NVE's varme-
kraftgruppe som har ønsket å få til en mer tidsmessig
dekning av etatens behov for informasjonslagring,
informasjonsgjenfinning og informasjonsdistribusjon
vedkommende tidsskriftartikler, litteratur m. v. I
samme anledning hadde biblioteknemnda en ekskur-
sjon til et bibliotek ved et større privat konsern.
Høsten 1972 ble det nedsatt et hurtig arbeidende
utvalg («bibliotekutvalget», som er et underutvalg av
biblioteknemnda) for nærmere å studere og komme
med forslag til et system for informasjonsbehandling
som nevnt foran. Utvalget vil fremlegge en foreløpig
rapport i begynnelsen av 1973. For øvrig har nemnda
som tidligere uttalt seg i en rekke spørsmål ved-
rorende anskaffelse av litteratur og nyabonnement
på tidsskrifter.

Høsten 1972 har Riksarkivaren godkjent NVE's
arkivnøkkel for administrative saker.

3.19 Spesielle saker

Etter at stillingen som informasjonssjef hadde stått
ledig i lengre tid tiltrådte den nye informasjonssjef
Øystein Skarheim september 1972.

Høsten 1972 har NVE anskaffet en IBM magnet-
båndskriver som er plassert i hustrykkeriet. Utstyret
gir mulighet for en tidsmessig tekstbehandling for
storre skrivearbeider, formularer og publikasjoner.

, 3.2

Budsjettarbeidet har foregått mer eller mindre over
hele året, særlig på grunn av at langtidsbudsjettet
etter hvert er blitt gjenstand for hyppig rullering og
nyvurdering. NVE har den 25. mai 1972 gitt uttalelse
til Industridepartementet om utredning nr. 1 om inn-
føring av programbudsjettering og programregnskap
i staten (NoU 1972-5). Finansdepartementet arbeider
nå videre med saken, og NVE må forberede seg på et
utvidet budsjett- og regnskapssystem.

9



EDB-opplegget for de sentrale regnskaper ved ho-
vedkontoret er forbedret ytterligere i 1972 med
tanke på bedre, hyppigere og raskere oversikter på
en rekke områder. En har også påbegynt forberedel-
sene med overgang til et fullstendig EDB- lønns-
system for alle månedslønte ved hovedkontoret.

Av hensyn til de økte krav til økonomifunksjonene
i etaten og ikke minst på grunn av den forventede
ekspansjon i etatens oppgaver ble det våren 1972
nedsatt et internt utvalg for vurdering av disse funk-
sjoner. Utvalgets innstilling forelå på ettersommeren,
men var ikke ferdig behandlet ved årets utgang.

3.21 Budsjett og regnskap

Budsjett og regnskapsoversikter er tatt 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 nå-
gjeldende 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 Måravglftsfondet

Til Måravgiftsfondet betaler Norsk Hydro 2 °/o
av hvert års kraftleiebeløp for levering fra Mår
kraftverk. Fondets inntekter skal med forbehold av
Stortingets samtykke nyttes til forskning for å
fremme bruken av elektrisk strøm og for å skaffe
hensiktsmessige apparater ved bruken. Se side 80.

3.24 Nea-fondet

Nea-fondet (Fondet til fremme av elektrisitetsfor-
syningsformål i Trøndelag) dannes av Statens andel
av inntekten ved krafteksport til Sverige fra kraftver-
kene Nea (1/8 andel) og Hegsetfoss (2 0/0 andel) i
Sør-Trøndelag. Forutsetningene for anvendelse av
fondets midler er bl. a. omtalt i St.prp. nr. 106, 1955,

s. 39, jfr. også årsmeldingen for 1967, side 10. Se
for øvrig regnskap side 80.

3.3 PERSONALE

3.31 NVE hadde ved slutten av året 1972 føl-
gende antall arbeidstakere:

Regulativlønte:

Hovedkontoret 	
Elektrisitetstilsynet 	
Forbygningsanlegg (distr.) 	
Statens kraftverker 	
Statens kraftanlegg 	

Timelønte:

Statens kraftverker 	
Forbygningsanlegg 	
Statens kraftanlegg 	
I alt 	

De korresponderende tall for

1956, i alt 3399.

1971

580

36
30

512
297 = 1455

78
120

1670 = 1868

3323

var 1443 og

3.32 Personalsituasjonen

Det er fremdeles problemer med å få besatt enkelte
stillinger. Spesielt gjelder dette ved hovedkontoret
innenfor stillingsgruppene kontorassistenter og sekre-
tærer (saksbehandlere) hvor det ikke har vært mulig

få dekket opp behovet. Tilgangen på søkere til stil-
linger hvor det kreves høyere utdanning, i første rekke
sivilingeniører, har tatt seg sterkt opp. Det samme
gjelder gruppen ingeniører/teknikere.

Samtlige tariffavtaler som regulerer lønns- og ar-
beidsvilkårene for NVE's tilsatte har vært oppe til
revisjon i løpet av 1972.

For tjenestemennenes vedkommende har Personal-
avdelingen bl. a. lagt til rette endel materiale som er
benyttet ved de sentrale forhandlinger mellom staten
og tjenestemennenes hovedsammenslutninger.

Forhandlingene om ny særavtale for driftsperso-
nalet ved statens kraftverker ble avsluttet i mai, og
det fremsatte forslag ble vedtatt i juni. De nye be-
stemmelsene ble iverksatt umiddelbart etterpå.

For anleggs- og brakkeoverenskomstene kom en i
oktober 1972 fram til et anbefalt forslag som ble
vedtatt i november. Forhandlingsresultatet ble iverk-
satt umiddelbart deretter.

Forhandlingene om revisjon av overenskomsten for
forbygningsanleggene er ikke sluttført pr. 31. desem-
ber 1972. Det forhandlingsresultat en kommer fram
til vil imidlertid bli gjort gjeldende fra 1. oktober
1972.

I løpet av året har det dessuten vært avviklet en
rekke møter med funksjonærenes og arbeidernes orga-
nisasjoner om andre spørsmål angående lønns- og
arbeidsvilkår. Blant annet er forhandlingene om be-
manning og lønnsnormering ved de nye gruppesen-
tralene ved driften av statens kraftverker sluttført.

På anleggssektoren er virksomheten ved Rana- og
Vik-anleggene avviklet i løpet av året. Den forelig-
gende arbeidssituasjon har gjort det mulig å imøte-
komme ønsker fra samtlige arbeidere med såkalt
«profesjonell» status, om overføring til andre
etatens anlegg.

Ved Skjomen-, Grytten- og Folgefonn-anleggene
har det vært relativt stabil bemanningssituasjon i

1972. Det samme gjelder for øvrig også overførings-
an leggene.

3.33 Justerings- og normeringsforhandlingene

lønnsavtalen for statens tjenestemenn for avtale-
perioden 1972 - 74 er det avsatt 0,5 0/0 av totalopp-
gjøret til justeringer og normeringer. Det er forutsatt
at disse forhandlinger i alt vesentlig som tidligere skal
foregå i den enkelte etat.

Arbeidet med tilrettelegging av materiale for for-
handlingene er påbegynt og forhandlingene vil ta til

nyåret 1973.

3.34 Organisering av kjernekraftavdeling

1 forbindelse med utarbeidelse av statsbudsjett for
1973, ble det i Direktoratet for statskraftverkene
foreslått opprettet en ny avdeling for varme-/kjerne-
kraft. Det ble gitt samtykke til å besette en del av
stillingene ved engasjement i 1972. Det ble imidlertid
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ai.sett hensiktsmessig å få tilsatt leder for avdelingen
først og hovedstyret har før årsskiftet avgitt sin inn-
stilling til Industridepartementet i tilsettingssaken.

3.35 Sentralt personalregister

Det personaladministrative informasjonssystern
(PAI) er ført videre og første etappe brakt til av-
slutning.

Arbeidet med utvidet bruk av EDB innenfor per-
sonalsektoren har fortsatt.

3.36 Kurs, konferanser m. v.

Også i 1972 har NVE, som et ledd i etteropp-
læringen, gitt en rekke arbeidere og tjenestemenn an-
ledning til å delta i aktuelle kurs og konferanser m. v.
både i inn- og utland.

Denne virksomhet viser en fortsatt stigende tendens
og behovet for etteropplæring og ønske om perfek-
sjonering innenfor de forskjellige fag- og arbeids-
områder ser ut til å øke i tiden som kommer.

En del av etatens egne folk har deltatt som lærere
og foredragsholdere innen visse spesialfelt ved flere
universiteter og høyskoler i det forløpne år, og som
forelesere ved interne kurs, særlig innenfor anleggs-
og driftssektoren.

Tilbudene på kurs for etteropplæring øker sterkt i
antall og behovet for prioritering av kursene og del-
takerne melder seg sterkere etter hvert. 


3.41 Statens vassfall

Eiendomsregistrering

Arbeidet med kartlegging og registrering av sta-
tens vassfallseiendommer med tilhørende grunnarea-
ler ble på det nærmeste sluttført i 1972.

Jostedals- og Mørkridsvassdraget
Oppgjøret med selgerne for fallrettigheter er i det

vesentlige avsluttet, unntatt for nedre del av Joste-
dalselva hvor det er tvist mellom selgerne.

Glomma — statsregulering av Aursunden
Spørsmålet om overdragelse til Glommens og

Laagens Brukseierforening av eiendomsretten og an-
sv aret for reguleringen vil ta lengre tid enn opprin-
nelig antatt. Det er ikke enighet om overdragelses-
,-ilkårene.

Guolasjoleka-vassdraget
Det er sluttet kontrakt om bortleie til Troms Kraft-

forsyning av fallretter tilhørende Direktoratet for
statens skoger og NVE. Kontrakten vil i 1973 bli
forelagt Kongen for godkjennelse.

I otunheimen — Breheimen
Arbeidet med erverv av fallretter m. v. i Brehei-

rnen har fortsatt.

3.4 JURIDISKE SAKER

Ved Gjendesheim.
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3.42 Hjemfalte anlegg m. v.

Høyangervassdraget
Oslo byretts dom av 15. november 1971 i sak mel-

lom A/S Årdal og Sunndal Verk og Staten v/Finans-
departementet, om hvorvidt leieavgiften selskapet
betaler ifølge hjemfallsavtale med staten er fradrags-
berettiget ved skatteligningen, vil bli brakt inn for

Høyesterett.

Tårnelva, Karpelva og Kobholm-vassdraget
Det er i august 1972 inngått avtale med Aktiesel-

skapet Sydvaranger om leie av Tårnet og Kobholm
kraftverker som er hjemfalt til staten, samt om fort-
satt leie av statens rettigheter i Tårnelva, Karpelva og
K obholm-vassdraget.

3.43 Kraftanleggene m. v.

Folgefonnanleggene
Overskjønn vedkommende anleggs- og regulerings-

skader ble avviklet i 1972 og ventes avhjemlet i 1973.
Underskjønn vedkommende fallretter m. v. ble

avhjemlet 21. oktober 1972. Mulig overskjønn ven-
tes avviklet i 1973.

Nore-verleene
Overskjønn vedkommende fløting — tømmer-

transport Smådøla og vannforsyningsspørsmål øy-
gardsgrend ble avviklet i 1972 og ventes avhjemlet
i 1973.

Tilleggsskjønn etter midlertidige reguleringsinngrep
på Hardangervidda vinteren 1959-60 ble avhjemlet
7. november 1972.

Forhandlinger, vedrørende vannforsyningen til og
kloakkavløpet fra Rødberg ventes sluttført i 1973.

Toleke-anleggene
Overskjønn vedkommende Vestvatna (Bandak—

Kviteseidvatn—Flåvatn) og strekningen Hogga—
Norsjø ble sluttprosedert i 1972 og ventes avhjemlet
i 1973.

Underskjønn vedkommende nedre del av Skien—
Telemarksvassdraget (Norsjø—Skien) ventes avhjem-
let i 1973.

Det er fra grunneiere ved Grungevatn, indre del av
Totak og ved Mosvatn krevd tilleggsskjønn ved-
kommende skadevirkninger på grunn av klima-
en dringer som påstås skyldes reguleringen. Skjønn til
behandling av slike skader er begjært og observa-
sjonsstasjoner etablert.

Det er også begjært tilleggsskjønn vedkommende
brønn- og grunnvannskader i Dalen i Tokke.

Sortering av morgenposten.
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Svorka kraftverk

Utsatt skjønn til behandling av grunnvann- og

brønnskader langs Bævra ble avhjemlet 27. oktober

1972.

Eidfjord-anleggene

I forbindelse med eventull anleggsvirksomhet i

distriktet er det opprettet kjøpekontrakter vedkom-

mende flere private tomteareal til bruk som bolig-

tomter på nærmere angitte vilkår, bl. a. under forut-

setning av at utbyggingstillatelse blir gitt.

Trollheim kraftanlegg

Overskjønn vedkommende reguleringene i Folla

m. v. (Etappe I) ble avhjemlet 3. mars 1972.

Overskjønn vedkommende Rinna og Vindøla m. v.

(Etappe II) ventes avhjemlet i 1973.

Underskjønn vedkommende Surna ely m. v. (Etap-

pe III) ble avhjemlet 14.-17. desember 1971 og

25.-27. januar 1972. Overskjønn er begjært for en

del takstnumre.

Grytten-anlegget

Overskjønnsrettens avgjørelse av påstanden om at

den kongelige resolusjon om statsregulering for Gryt-

ten kraftverk er ulovlig er av Nesset kOmmune og

grunneiere i Eikesdal og Eresfjord påanket til Høyes-

"terett.

I påvente av endelig dom om reguleringstillatelsens

gyldighet har underskjønnsretten hatt befaring i

reguleringsområdet, langs anleggsvegene, av kraft-

stasjonsområdet og langs elven Rauma med sideelvenc

Monge og Rangåa. Sakkyndige vedrørende hydrologi,

geoteknikk, grunnvann, fiske, småvilt- og storvilt-

jakt er oppnevnt.

Vikfalli

Overskjønn for kraftstasjonsområdene Målset, Refs-

dal •og Hove m. v. ble avhjemlet 27. april 1972.

Overskjønnet er rettskraftig og oppgjør foretatt.

Overskjønn for reguleringer, av Kvilesteinsvatn

m. v. ble avhjemlet 4, desember 1972. Overskjønnet

som ikke er rettskraftig blir sannsynligvis anket til

Høyesterett.

Overskjønnet for overføring av Hopra ble holdt i

1972, og ventes avhjemlet våren 1973.

Straurnsmo og Innset kraftverker

Overskjønn hvor NVE bl. a. ble pålagt for et tids-

rom av 10 år å anskaffe og drive et egnet fartøy

med det formål å hindre islegging i Indre Malangen,

ble stadfestet ved Høyesterettsdom av 21. januar

1972.

Det foreligger ennå ikke endelig godkjennelse fra

kraftlagets side av forslag til oppgjør mellom NVE

og A/S Bardufoss Kraftlag vedkommende fordeling

av skjønnskostnadene for skjønn som er holdt for
strekningen Altevatn - sjøen.

Skjomen-anleggene

Underskjønn vedrørende regulering av Skjomen-
vassdraget fortsatte med befaringer m. v. i 1972. En

del av dette anleggsskjønn for strekningen Grøn-

vold-Fjellbu, ble avhjemlet 28. september 1972.

Prosedyre i reguleringsskjønnet for Skjomen elv vil

bli holdt fra  2.  mai 1973 og skjønnet ventes avhjem-

let i løpet av høsten.

Det har vært forhandlet med Sjangeli Norske A/S

om erverv av tomteareal til driftsboliger. Avtale ven-

tes inngått i begynnelsen av 1973.

De nødvendige tillatelser på svensk område fore-

ligger i det vesentlige. Statens Vattenfallsverk har

bistått NVE i dette arbeidet.

Saksforberedelsen i forbindelse med Øvre Norr-

bygdens VattendonIstols dom av 11. juni 1970 som

av de saksøkte ble anket til Vattenöverdomstolen har
fortsatt. Dom ventes avsagt i 1973.

Røssåga kraftanlegg

Det er begjært holdt tilleggsskjønn vedkommende

Røssvatn/Tustervatn for større ras og utgravninger

over kote 383,4 som ved Røssvass-skjønnet i 1954 ble

utsatt til senere behandling. Tilleggsskjønnet er be-

ra mmet avholdt høsten 1973.

Rana-anleggene

Underskjønn for a vsnitt Dunderlandsdalen, øvre

del, ble avhjemlet 13. juni 1972. Skjønnet er endelig.

Underskjønn for avsnittet Dunderlandsdalen, .

nedenfor Reinforsen ble avhjemlet 18. oktober 1972.

Det er begjært overskjønn for en del takstnumre.

Krav om tiltak i forbindelse med mulige utrasninger

på Mjølanodden, ved nedre del av Rana-elven, blir

behandlet som særskilt sak.

Underskjønn vedrørende de svenske reinsamers

krav som følge av reguleringene ble avhjemlet 12.

juli 1972. De saksøkte har begjært overskjønn som

blir inkarninert 4. september 1973.

Overskjønn for regulering av Tverråga ble av-

hjemlet 30. november 1972. Skjønnet er endelig.

Prosedyre i Underskjønn for regulering av Mål-

vatn m. v. og ekspropriasjon av en del fallrettigheter

Bjerka ble utsatt til 9. mai 1973. Skjønnet ventes

avhjemlet høsten 1973.

Det er begjært underskjønn for behandling av

ev entuell skade på fisket i Røssåga som følge av

overføring av en del av Leirelva til Rana Kraftverk.
Skjønnet vil bli inkaminert 5. juni 1973.

Underskjønn som behandlet skader påført to par-

ter ved isoppstuving i Ranaelven, som følge av Lang-
vatnreguleringen og Reinforsdammen, ble avhjemlet
28. juni 1972, og overskjønnet ble avhjemlet 6.

desember 1972. Overskjønnet er anket til Høyeste-

rett, idet skjønnet reiser spørsmål av prinsipiell

in teresse.

Ulla - Førre kraftanlegg

Det er innledet forhandlinger om mulig kjøp av

tomtegrunn for eventuell etablering av anleggssenter

i Sand i Ryfylke.
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Kraftlinjer og transformatorstasjoner

Med sikte på erverv av grunn og rettigheter for
bygging og drift av NVE's fjernledninger, transfor-
matorstasjoner og understasjoner m. v. er det i 1972
holdt 14 underskjønn og 4 overskjønn, hvorav 9
underskjønn og 2 overskjønn er avhjemlet i 1972. De
øvrige skjønn ventes avhjemlet i 1973.

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

dningsanlegg.
Høyesterett har truffet avgjørelse i en del på-

ankede linjeskjønn. Således er spørsmålet om erstat-
ning for radioforstyrrelser som skyldes overførings-
anlegg avgjort ved Høyesterett. Det materielle inn-
hold av dommen er at de berørte grunneiere ikke har
krav på noen erstatning for ulemper en her står
overfor.

Spørsmålet om bruk av en inspeksjonshytte til
ferieformål for NVE's funksjonærer er avgjort av
Høyesterett som i domspremissene har gitt nærmere
retningslinjer for slik anvendelse av hytten.

Videre har Høyesterett avgjort at det ikke skal
betales erstatning for NVE's fremtidige bruk av en
del nærmere angitte private statsbidragsveier hvor
disse benyttes til fremkomst med lettere motorkjøre-
tøyer for ettersyn og mindre vedlikeholdsarbeider i
forbindelse med driften av overføringsanlegg.

Avhendelse av eiendommer

I årets løp er det avhendet en del tomter og hus

som er blitt overflødig etter hvert som anleggsdriften
opphører på de forskjellige steder.

En del eiendommer som ikke trengs for driften
a v kraftverk og linjer er solgt.

3.44 NVE's deltakelse I kraftselskaper m. v.

I årets løp er det behandlet diverse saker i for-
bindelse med forskjellige kraftselskaper der staten
ved NVE er deltaker.

Her skal nevnes:

Sira-Kvina kraftselskap

NVE har overfor Industridepartementet anbefalt
at staten ved NVE deltar med sin andel 40,3 0/0 i
ytterligere regulering av Svartevannsmagasinet opp
til kote 899, jfr. St.prp. 54 (1972-73) Innst. S. nr.
102 (1972-73). Det anbefalte forslag til regulering
av Svartevannsmagasinet er en del av Sira-K vina
kraftselskaps  4.  byggetrinn.

Vestlandske Kraftsamband

L/L Vestlandske Kraftsamband har i løpet av 1972
avviklet sin virksomhet, jfr. Stortingsvedtak  8.  de-
sember 1971. Innst. S. nr. 44 (1971-72) og St.prp.
nr. 7 (1971-72). I forbindelse med avviklingen er
en del eiendeler overdratt til staten ved NVE, bl. a.
kraftledningene Giskemo—Haugen, seksjon I og Far-
dal—Novi, seksjon III, samt Giskemo transformator-

Skjønn Aurland—Fardal-linjen. Skjønnet ved dyregrav i Nordheimsdalen.
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stasjon. Meningen er at noen av disse ledningsanlegg
med tiden skal overdras videre til et planlagt fylkes-
omfattende kraftverk i Møre og Romsdal.

3.45 Lovsaker

Det er gitt uttalelse til Industridepartementet i
forbindelse med en del forslag til lover og forskrif-
ter m. v.  Bl.  a. er det gitt slik uttalelse i forbindelse
med innstilling om lov om vern mot luftforurensning
og geodatakomiteens innstilling samt i forbindelse
med nye regler om klage og grunngiing ved avleg-
gelse av installatørprøver, gruppe L.

3.46 Tvistemål

Lagmannsrettssaker
Staten ved NVE ble i 1970 frifunnet i herredsretten

for et erstatningskrav i forbindelse med skader som
påstås skyldes forbygningsarbeider utført av NVE.
Dommen ble påanket og står fortsatt for lagmanns-
retten.

By- og herredsrettssaker
En sak er avgjort av retten. Det gjaldt et søksrnål

mot en kommune for å få opphevet eller kjent ugyldig
kommunens vedtak om pålegg av eiendomsskatt etter
byskattelovens regler for et område sorn omfattet
NVE's kraftverk. Staten fikk medhold i sitt krav, og
dommen er ikke påanket.

Tre saker står for retten. Den ene er av samme art
som ovennevnte skattesak. Den andre gjelder erstat-
ninngskrav mot staten i forbindelse med sprengstoff-
ul ykke oppstått etter at sprengstoffet var stjålet fra
NVE's lagerbygning. Den tredje gjelder spørsmålet
om en kommune har krav på renter og/eller erstatning
i forbindelse med påstått for sen utbetaling av jus-
tcrte konsesjonsavgifter, i. h. t. Stortingets vedtak i
1969 om justering av årlige erstatninger og konse-
sjonsavgif ter.

I forbindelse med en arbeidsulykke ved et av
NVE's anlegg ble det reist straffesak mot tre av
NVE's ansatte for overtredelse av Arbeidervernloven.
Dommen som ikke er påanket, gikk ut på frifinnelse
for alle tre tiltaltes vedkommende.

Voldgiftsrettssaleen
En sak er innbrakt for voldgiftsrett. Saken gjelder

tvist om oppgjør av entreprise vedrørende en anleggs-
veg.

3.47 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, bl. a. når det gjelder statens fallrettigheter i
Roppa elv i Gausdal i Oppland fylke.

Stokkebrønn i Lorn, Gudbrandsdalen bygd i 1917. Denne benyttes i dag til grunnvannsmåling.
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4. VASSDRAGSDIREKTORATET

4.21 Ervervs- og reguleringskonsesjoner m. v.

I året 1972 ble følgende saker vedrørende forslag
om statsregulering og søknader om konsesjon etter
ervervs- og vassdragsregulreingslovene sendt Indu-
stridepartementet med Hovedstyrets uttalelse:

Statskraftverkene

Statsregulering av Leirdøla i Luster. Anlegget er
beregnet å ville gi 465 GWh som midlere årsproduk-
sjon.

AIS Gausdal elektrisitetsverk

Ekspropriasjon, erverv og regulering av Roppa.
Midlere årsproduksjon vil ligge på 28 GWh.

AIS Gausdal elektrisitetsverk

Overtagelse av ervervs- og reguleringskonsesjoner
vedrørende Rauavassdraget.

AIS Sydvaranger

Erverv av bruksrett til vassfall i Tårnelva og
Kobholmsvassdraget og regulering av samme vass-
drag. Det gjelder her forlengeke av konsesjonsfor-
hold for bestående anlegg.

Driva Kraftverk

Regulering og overføring for utbygging av Driva

Kraftverk. Ytterligere overføring og planendring.

Sør-Trøndelag Kraftselskap og

Møre og Romsdal fylke

Ekspropriasjon og erverv av fallrettigheter for
Driva Kraftverk samt endring av konsesjonsforhold

som følge av omorganisering innen el-forsyningen i
Sør-Trøndelag (meddelt ved kg1. res. 17. november
1972).

SørTrøndelag Kraftselskap

Overføring av konsesjoner som tidligere er gitt til
Sor-Trøndelag Elektrisitetsverk.

Bodø Elektrisitetsverk

Overføring av tidligere gitte konsesjoner til Bodin
kemmune og til Kjerringøy Kraftlag A/L. (Meddelt
ved kg1. res. 5. mai 1972.)

Bodø Elektrisitetsverk

Ytterligere regulering av Heggemovatn. (Meddelt
v ed kgl. res. 5. mai 1972.)

Norsk Hydro

Ytterligere regulering av Øvre Glomvatn i Never-
dalsåga. (Meddelt ved kgl. res. 30. juni 1972.)

Buskerud Kraftverker

Erverv og ekspropriasjon for utbygging av Døvik-
foss Kraftverk. Anlegget vil yte 101 GWh i et midlere
år. Ervervet omfatter bare en mindre del av utbyg-
gingen, da de øvrige fallrettigheter ble ervervet i
1970.

Akershus Elektrisitetsverk

Erverv av fall m. v. i Funnefoss i Glomma. Pro-
duksjon angis i et midlere år å bli 207 GWh.

Også i 1972 har det vært behandlet en del saker
om planendring, ekspropriasjoner i henhold til vass-
dragsloven for utbygging av kraftverk, tillatelse til å
sette iverk inngrep før skjønn er holdt (oreignings-
lovens § 25) m. v. Blant disse nevnes følgende:

Oslo Lysverker

Planendring vedrørende Aurland III og av regu-
leringene i Omnsvatn og Vestredalstjern.

Sira-Kvina Kraftselskap

Overføring av Skreåfeltet til Gravatn. Forhånds-
tiltredelse (Hovedstyrets tillatelse 15. mai 1972).

Glommens og Laagens Brukseierforening

Regulering av Mjøsa. Endring av manøvrerings-
reglernent på grunn av nedleggelse av skipssluse i
Svanfossdammen.

Østfold fylke

Endring av bestemmelse om flomavledning i ma-
novreringsreglementet for Lærdalsvassdraget. (Depar-
tementets bestemmelse 8. november 1972.)
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Rim/rost ved Bandak-kanalen.

V est-Agder Elektrisitetsverk

Søknad om forhåndstiltredelse vedrørende Bjel-
land Kraftverk. (Hovedstyrets tillatelse 30. novem-
ber 1972.)

Sratskraftverkene

Skjomen kraftverk. Ekspropriasjon av grunn og
rettigheter for utbyggingen.

Fellesskapet Vik falli

Forhåndstiltredelse i forbindelse med overføring fra
Fresvikbreen. (Hovedstyrets tillatelse 30. november
1972.)

Dessuten er det behandlet to saker om vedtekts-
endringer for fellesfløtingsforeninger.

Av større saker som påregnes klare for sluttbehand-
ling i Hovedstyret i 1973 nevnes:

Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap

Regulering av Steinslandsvassdraget.

IIS Øvre Otra (Otteraaens Brukseierforening)

Regulering m. v. for full utbygging av Otra.

Scatskraftverkene

Regulering av Ulla—Førre m. v.

Ved siden av de tillatelser som er Aevnt foran, er
det falt avgjørelse i følgende saker som har vært
behandlet tidligere:

L/L Tussa Kraft's søknad vedrørende Åmelavass-
draget (kg1. res. 16. juni 1972). Røldal—Suldal Kraft
A/S's søknad om ytterligere regulering m, v. av Røl-




dal—Suldalvassdragene (kgl. res. 14. juli 1972). I til-
latelsen er ikke tatt standpunkt til utbyggingen av
Svandalsflona kraftverk. Produksjonsøkningen blir
derfor 165 GWh pr. år.

Arendal Vassdrags Brukseierforenings søknad vedr.
ytterligere regulering av Nesvatn (kgl. res. 16. juni
1972).

Skiensfjordens Kommunale Kraftselskaps søknad
om erverv av 3,3 av Statens prosentandeler i Sira-
K vina Kraftselskap.

Vest-Agder Elektrisitetsverks søknad vedrørende
ekspropriasjon m. v. for utbygging av Bjelland Kraft-
verk i Mandalselva (kg1. res. 16. juni 1972).

Det er i 1972 kommet inn forhåndsmelding etter
reguleringslovens § 4 a om igangsetting av plan-
legging av følgende nye prosjekter:

Sør-Trøndelag Kraftselskap

Regulering m. v. i Øvre Orkla.

Buskerud Kraftverker

Utbygging m. v. av Dagalifall ene.

Oppland fylkes elektrisitetsverk

Utbygging av Lomen kraftverk.

N ord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Utbygging av Åbjøra i Bindal.

4.22 Konsesjonsavgifter, næringsfond

I året 1972 ble det innbetalt avgifter for c. 30,3
mill kroner. Beløpet for 1971 var ca. 52,5 mill.
kroner, men omfattet på grunn av omlegging av inn-
krevningen avgifter for nær 2 avgiftsår.

20



Trebuleleedam under bygging ved Brevatn.

Av de 30,3 mill, kroner er ca. 24,1 mill, kroner
avgifter til kommuner. Resten, ca. 6,2 mill, kroner,
er avgifter til staten og går inn i statens konsesjons-
avgiftsfond.

Hovedstyret har fattet vedtak om fordeling av
konsesjonsavgifter til kommuner i 33 saker.

Det er gitt uttalelse til departementet i 6 anke-
saker vedrørende deling av avgifter. Dette gjelder
folgende konsesjoner: Regulering av Nea og Nesjø-
dam, overføring av Votna og Lya, statsregulering i
Arnafjordvassdraget, regulering og overføring i Flat-
dalsvassdraget m. v., regulering av Sylsjøen og regu-
kring av Selbusjøen. De 3 førstnevnte saker er av-
gjort av departementet og anken er i disse saker ikke
tatt til følge.

Hovedstyret har videre gitt innstilling til departe-
mentet i 2 saker vedrørende fordeling av næringsfond
som er gitt i forbindelse med konsesjoner for regu-
lering av Eksingedalsvassdraget og regulering av
Søvatn og Vatslivatn.

4.23 Vannforsynings- og avløpssaker

Ved kgl. res. av 5. mai 1972 ble Vassdragsdirekto-
ratets vann- og avløpskontor overført til det nye
Miljøverndepartementet. Overføringen ble gjort gjel-
dende fra 8. mai, samme dag som nevnte departement
ble opprettet. Kontoret, benevnt Statens vann- og
a vløpskontor (SVA), har fortsatt lokaler i vår admi-
nistrasjonsbygning, og NVE har på en rekke områder
bistått med administrative gjøremål også etter utskil-
klsen fra NVE. Denne ordningen vil vedvare til kon-
toret i de første måneder av 1973 flytter til egne
lokaler.

I alt 35 saksbehandlinger ble berørt av utskillelsen.
10 av disse var tilknyttet de 5 distriktstilsynskon-
torene som ble vedtatt opprettet i 1971. Høsten 1972
var en kommet godt igang med denne etableringen.

Samtidig med overføringen av SVA ble Prosjekt-
komiteen for et forskningsprogram for rensing av av-
løpsvann, opprettet ved kg1. res. av 18. august 1971
under Industridepartementet og ledet av Vassdrags-
direktoratet, overført til Miljøverndepartementet.

Om kontorets virksomhet fram til utskillelsen fra
NVE kan nevnes. Søknadsmassen med hensyn til ut-
slippstillatelser og ekspropriasjonstillatelse for vann-
verk hadde økt betydelig. Således var det pr. 1.
mai 1972 registrert ca. 400 søknader, hvilket svarte
nesten til det antall som innkom i hele 1971.

I perioden fram til mai 1972 ble ferdigbehandlet 3
saker om ekspropriasjonstillatelser for vannverk og
69 søknader om utslippstillatelser av forurenset av-
lepsvann fra boligområder, industrier m. v.

Ellers ble det behandlet eller gitt uttalelser i en
rekke saker av forskjellig art som søknad om utslipp
fra enkelthus, ankesaker, reguleringsplaner og saker
v edrørende statstilskudd til utbygging av vannverk
på landsbygda.

4.25 Tilsyn med vassdragsanlegg

Vassdragstilsynet har som tidligere år vært be-
skjeftiget med kontroll av beregninger, tegninger og
utførelse av vassdragsanlegg (dammer, luker, rør-
kdninger m. v.). Bestemmelsen om overløp ved regu-
leringsdammer er innskjerpet. Ved noen av de større
fyllingsdammer i landet er det i den senere tid opp-
stått større lekkasjer enn ventet. Dette problem er
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gjort til gjenstand for en nøye vurdering i samarbeid
med Norges Geotekniske Institutt.

I den 80 år gamle Bandak-Norsjøkanalen forordnet
tiisynet en rekke nødvendige reparasjons- og vedlike-
holdsarbeider. Kanalens drift er ikke lenger øko-
nomisk og så vel denne kanals som Norsjø—Skiens-
kanalens fremtidige stilling er under vurdering av et
i 1972 nedsatt utvalg, hvor Vassdragsdirektoratet er
representert.

For året 1972 beløper tilsynsavgiftene seg samlet til
ca. kr. 258 000 mot ca. kr. 232 500 i 1971. Innbefattet
i 1972-beløpet er ca. kr. 46 000 for tilsyn med arbei-
der utført med henblikk på landskapspleie. Kfr.
naturvernsaker (4.6).

4.3 FORBYGNINGSVIRKSOMMETEN

4.31 Generelt

Etter søknad fra kommuner eller grunneiere foretar
Forbygningsavdelingen undersøkelser og planlegging
av forbyggings-, senkings- og flomskadetiltak over
hele landet. Økonomisk berettigede arbeider blir be-
vilget på vassdragsbudsjettet mot en distriktsandel på
1/4—I/5, i spesielle tilfelle Forbygningsav-
delingen utfører de fleste arbeidene med egne maski-
ner. Det er fortsatt vanskelig å skaffe tilstrekkelige
midler til disse arbeider, både over statsbudsjettet og
fra de berørte kommuner og grunneiere. En får stadig
søknader om nedsettelse av distriktsandelen fra van-
skeligstilte kommuner, men det er bare i sjeldnere til-
felle at søknadene kan imøtekommes.

I 1972 har distriktene vært forskånet for større
flomskader. Arbeidsforholdene har stort sett vært
gode over hele landet, slik at betydelige arbeider er
blitt utført uten vesentlige ulemper. Årets bevilgning
på 15 mill. kroner er fordelt på ca. 400 anlegg.

Avdelingens arbeid har i ikke liten grad vært preget
av flomskadene som inntraff på Vestlandet i novem-
ber 1971 og spesielt Vestlandskontoret har hatt en
hard påkjenning. Flommen førte til betydelige skader
som har vist seg å ha større omfang enn det en regnet
med i første overslag. Antall saker er nå kommet opp
i ca. 125 med et overslag på ca. 9,5 mill. kroner. Vest-
landskontoret er i full gang med å utbedre skadene,
men arbeidet vil ta flere år.

Dessverre har det ikke vært mulig å få tilleggsbe-
vilgning til disse arbeidene. Likevel rnå flomskadetil-
tak prioriteres, og dermed blir andre viktige arbeider
utsatt ytterligere. Fordyrelser er etter hvert blitt
svært alminnelig, dels som følge av kostnadsøkning,
dcls fordi skadene i mellomtiden har forverret seg.

Den 7. august 1972 var det ekstraordinære nedbør-
forhold flere steder i Hordaland. I Blåfalli ble så-
ledes registrert 76 mm på 2 timer.

Uværet utløste flere stein- og jordskred i Omvik-
dalen mellom Blåfalli og Dimmelsvik. Flere av mas-
tene i høyspentlinjen til Bergenregionen ble brukket
ned. Dyrket mark og bebyggelse ble også skadet.

Rasmassene ble på enkelte steder ført ut mot Om-
viksdalselva. For øvrig var elva usedvanlig stor og
sterkt materialførende. Det samme gjaldt flere mindre
si deløp.

Statskraftverkene har utført en del arbeider for å
beskytte høyspentlinjen, og Forbygningsavdelingen
har planlagt sikringstiltak for kr. 180 000.

Av større tiltak kan nevnes:

Fiomsenking i Øyeren, Skedsmo, Fet, Rælingen m. fl.
kommuner, Akershus og Østfold

I juni gjorde Stortinget vedtak om gjennomføring
av flomsikringsarbeidene i Øyeren etter et foreløpig
overslag på 36 mill. kroner. Distriktsandelen ble
fastsatt til 35 0/0 eller 12,6 mill. kroner.

Det vedtatte alternativ går ut på å senke en flom
som den i 1967 ca. 2,0 m i Øyeren. I senkingstallet er
inkludert en senking på ca. 0,4 m som oppnås ved at
omløpstunnelene ved Solbergfoss blir tatt i bruk i en
flomsituasjon.

Hovedarbeidet er bortsatt til entreprenør og omfat-
ter utdyping og utvidelse av Glomma over en lengde
på ca. 2,5 km fra utløpet i Øyeren, samt et mindre
arbeid nedenfor Solbergfoss. Det vesentligste av ar-
beidet består i undervannsprengning av ca. 250 000 m3
fjell i elveløpet. De utsprengte masser vil bli dumpet
i Øyeren eller på dype steder i elva for å skåne om-
givelsene.

Anleggsarbeidet ble igangsatt ca. 1. oktober. På
østsiden av Glomma ved Mørkfoss er det bygget at-
komstveg fram til en riggplass med anleggskontorer,
dessuten er det etablert brakkeforlegning. Det er
igangsatt opprensking av løsmasser i elva. Diverse
tungt anleggsmateriell, blant annet en taubåt og 3
lektere, er transportert til Øyeren. Ved Årnestangen
i Rælingen er det bygget en boreplattform og annet
sjøredskapsutstyr.

Arbeidene krever stor maskininnsats. Ved full drift
vil maskinparken ha en verdi på ca. 9 mill. kroner og
c“. 45 mann vil være i arbeid. Sprengningsarbeidene
begynner i januar 1973.

Anleggsarbeidene i utløpselva fra Øyeren kan bare
foregå fra ca. 1. oktober til ca. 1. mai (vårflommen).
Det er regnet med at arbeidene skal være ferdig til
vårflommen 1975. Flomsenkingen vil imidlertid bli
merkbar allerede i 1973.

Forbygningsavdelingen skal føre tilsyn og kontroll
med anleggsarbeidene.

I tilløpselva er det igangsatt målinger for å detalj-
planlegge forbygningsarbeider. Det er regnet med at
det vil kunne gå med 3-4 mill. kroner til sikrings-
tiltak her.

Aiandalselv, Kåfjord, Troms
Her er under utførelse korreksjons- og forbygnings-

arbeider over en samlet lengde på ca. 3 km med
overslag 1,2 mill. kroner, hvorav Landbruksdeparte-
mentet dekker 50 0/0. Arbeidet tar sikte på å beskytte
ca. 2500 da dyrket og dyrkbar jord mot utgraving og
oversvømmelse.

&eivikelv, Tromsø, Troms

Langs riksveg 91 over Breivikeidet er det under ut-
ferelse 5 forbygningsparseller som skal forhindre at
elva tar nye løp over dyrket mark. Veger og bebyg-
gelse er også truet. Et større leirras i 1971 satte fort-
gang i arbeidet. Samlet overslag er på kr. 1 170 000.
De farligste bruddene er sikret i 1972.
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Grunndarnbygging i Rana.

Namsenanleggene, Grong og Overhalla,
Nord-Trøndelag

Her fortsetter sikringstiltakene mot skred med et
årlig beløp på ca. 2,5 mill. kroner. Det er nå utført
arbeider i Namsen og Bjøra for ca. 22 mill, kroner,
og det gjenstår arbeider for ca. 13 mill, kroner etter
dagens priser. Staten dekker 7/8 av utgiftene, resten
betales av Nord-Trøndelag el.verk og kommunene.

Daleelv, Høyanger
Etter flomskadene i november 1971 bygges det her

et ca. 1400 m langt flomverk, det vil si steinkledt
fylling, for å redusere faren for oversvømmelse oven-
for sentrum i Høyanger. Kostnadsoverslaget inklusiv
utbedring av eldre forbygninger er på 1,1 mill. kro-
ner, hvorav staten dekker 9/10.

I Høyanger sentrum har, kommunen under ut-
førelse betydelige sikringsarbeider ved privat entre-
prenør. Kommunen har fått støtte til dette arbeid
fra Kommunaldepartementet.

Lora, Lesja, Oppland
Lora er en farlig, sterkt materialførende flomelv

som har vært en trusel for dyrkbare områder langs
Lågen, de såkalte Lesjaleirene, på 7-8000 da. Siden
1969 har det vært igang forbygningstiltak i Lora for
å hindre utgraving og eliminere faren for oversvøm-
melse. Kostnadsoverslaget er på kr. 800 000. Det ar-
beides for øvrig med planer om tiltak for å tørrlegge
Lesjaleirene.

Glomma og Vorrna ved Nestangen, Nes Akershus
Etter et leirras i 1963 er det her igang forbygnings-

arbeider for å sikre innenforliggende bebyggelse, dyr-

ket mark og veger samt de velkjente ruiner av Gamle
Nes kirke fra det 11. århundre. Forbygningslengden
er  på 3,4 km og overslaget 1,7 mill. kroner. Som en
kuriositet kan nevnes at de første kjente forbygnings-
planene for Nestangen ble utarbeidet i 1725.

Bøelv ved Brattestå og Skogheim, Sauherad, Telemark
For å beskytte veg og jernbane, dyrket mark, be-

byggelse, gartneri og pelsgård er det her igang sikring
av en høy elveskråning med sprengt stein over en
lengde på ca. 500 m. Vegvesenet og NSB dekker hver
kr. 40 000 av et overslag på kr. 320 000, og det
vesentlige er gjort i 1972.

Ellers kan nevnes at det har vært utført betydelige
forbygningsarbeider blant annet i Karasjokka, Røs-
såga, Orkla, Lærdal, Rena og langs Glomma, spesielt
i Solør. Farlige elvebrudd er blitt sikret og verdifulle
områder er blitt beskyttet mot oversvømmelse.

4.32 Undersøkelser og planer

I terminen 1972 er avgitt 178 planer, overslag kr.
33 901 100 for nye arbeider, samt 10 planer, overslag
kr. 2 018 000, som gjelder revisjon av eldre arbeider,
i alt 188 planer med overslag til sammen kr.
35 919 100. En rekke overslag for igangværende an-
legg er dessuten revidert på grunn av at kostnadsfor-
holdene er endret. Pr. 1. oktober 1972 var i alt 508
søknader om planer for nye arbeider uekspedert.

I 1972 er godkjent planer for nye og fortsatte ar-
beider med samlet overslag kr. 28 521 100. I samme
termin er vedtatt av distriktene arbeider med overslag
kr. 17 667 700. Pr. 31. oktober 1972 var 166 distrikts-
v edtatte arbeider med samlet overslag kr. 12 229 850,
ernå ikke satt igang.
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4.44 Grunnvannsundersøkeiser

Undersøkelsene ved Grunnvannskontoret har også
i 1972 foregått etter (cle samme retningslinjer som i
tidligere år. De er imidlertid utvidet til stadig nye
områder i landet. Særlig må nevnes at regelmessige
undersøkelser nå er kommet i gang i Nord-Norge,
bi. a. i Alta og i Mo i Rana, begge steder etter opp-
drag av Statskraftverkene. Troms fylkes kraftforsy-
ning var for øvrig først ute med slike undersøkelser
i Nord-Norge, idet kraftforsyningen på egen hånd
etter innhentete råd fra Grunnvannskontoret i de siste
år har satt i gang undersøkelser langs flere vassdrag
i Troms.

Undersøkelsene i Mo i Rana skjer ved Utvalget
for tilsigsprognoser og er ett blant flere undersøkelses-
områder som er satt i drift i 1972. I det hele tatt har
året vært preget av en markert etableringsvirksomhet,
slik at Utvalget ved slutten av året fikk data inn
fra en lang rekke områder og forsøksfelt spredt over
hele landet.

Totalt kommer det til grunnvannskontoret med
Utvalget inn observasjoner fra i alt ca. 500 observa-
sjonssteder, etter at 6 nye undersøkelsesområder (om-
fattende ca. 100 observasjonssteder) er kommet til
siden forrige år.

Kontoret har ellers bistått med sakkyndig veiled-
ning ved skjønn og ved forespørsler angående vann-
forsyning og lignende.

Grunnvannskontoret med Utvalget for tilsigsprog-
noser utga i 1972 følgende rapporter:

Eidfjordverkene (grunnvannsundersøkelser i Øvre
og Nedre Eidfjord) Rapport nr. 2172.

Grunnvannsundersøkelser i Aursundfeltet. Rapport
nr. 3/72.

4.45 Breundersøkelser

Brekontorets undersøkelser av utvalgte breer
Norge kan deles i to grupper:

Bremålinger som et ledd i de generelle hydro-
logiske undersøkelser, idet breene utgjør en viktig
kilde for mange av våre elver.
Bremålinger som forarbeid for spesielle utbyg-
gingsprosjekter. Her er det viktig å kjenne breenes
innvirkning på elvenes hydrologi, bl. a. for ut-
arbeidelse av isohydatkart. Mange av Brekontorets
undersøkelser faller inn under denne kategori.

Det har vist seg at det ofte er større forskjell mel-
lom breene i innlandet og ute ved kysten enn mellom
breer i Sør-Norge og Nord-Norge. En har derfor
valgt noen breer langs en øst-vest profil i Sør-Norge
for å få en langsiktig måleserie for breenes hydro-
logi. De viktigste ytterpunkter i denne profil er
Gråsubreen i Jotunheimen (Norges høyest liggende
bre) og Alfotbreen i Nordfjord. På begge disse breer
måles snøakkumulasjonen på ettervinteren og av-
smeltingen i løpet av sommeren for å danne grunnlag
for beregning av den såkalte massebalansen. Er masse-
balansen negativ, betyr dette at breen har gitt fra seg
mer vann enn hva som motsvarte årsnedbøren. Neden-
forliggende vassdrag har i slike tilfeller fått et ekstra
tilskudd av vann, som ikke andre vassdrag er
blitt beriket med. Det har vist seg at slike ekstra

vanntilskudd helst kommer i tørre sommere, og altså
på tider da andre vassdrag har relativt lite vann.
I 1972 ga ikke breene i Sør-Norge noe særlig ekstra
vann idet de var stort sett i balanse.

Når det gjelder planlegging av kraftverk bygger
man tradisjonelt på normalverdier for vannføring.
Slike normalverdier utarbeides på grunnlag av en
rekke års vannavløpsobservasjoner. Hvis breene i en
lang rekke år har hatt negativ massebalanse — noe
som har vært tilfelle i de siste 30 - 40 år — betyr
dette at de observerte vannføringer egentlig er større
enn hva årsnedbøren skulle tilsi. Hvis breene slutter
å gå tilbake, og det er tegn som tyder på dette, vil
man altså få mindre vann i bre-vassdragene. Det er
umulig å beregne en «korrekt» vannføring, dvs. den
mengde vann man ville fått hvis ikke breene hadde
gitt noe ekstra tilskudd. Den eneste mulighet for kor-
reksjon av de observerte vannføringstallene er ved
direkte bremålinger på utvalgte representative breer
i nedslagsfeltene.

Brekontoret utførte i 1972 slike direkte under-
søkelser på 5 breer i Sør-Norge og 3 breer i Nord-
Norge for å skaffe korrigerte vannføringsdata til bruk
ved utarbeidelse av isohydatkart. I tillegg til dette
ble det utført generelle breundersøkelser på 2 breer
i Sør-Norge.

Resultatet av breundersøkelsene i 1972 viser at
breene i Sør-Norge var stasjonære, og vassdragene
fikk stort sett det vann som var betinget av årsned-
børen. I Nord-Norge gikk breene tilbake og ytet
derved ekstra bidrag til vassdragene.

Et helt nytt hjelpemiddel ble tatt i bruk i 1972, idet
detaljerte satellittbilder for første gang ble gjort til-
gjengelige ved et spesielt samarbeid mellom den ame-
rikanske romfartsadministrasjon (NASA) og NVE.
Bilder tatt fra 900 km høyde av jordressurssatellitten
ERTS, viste at det var mulig å se snøgrenser etc, på
breene. Dette kan sammen med bakkeobservasjonene
gi muligheter til ekstrapolasjon av selve bremålingene
til meget store områder. Forutsetningen er dog at en
mottar slike satellittbilder regelmessig for de områder
og nedslagsfelt som er av interesse for beregningene.
En forsinket oppskyting av satellitten gjorde at vi
1972 bare fikk ett bilde, men det var nok til å vise
at slike bilder vil bli et verdifullt verktøy i Brekon-
torets arbeid.

Breene produserer også store mengder slam, noe
som kan skape praktiske problemer ved utbygging av
breelver. Slamundersøkelser har derfor inngått som
en naturlig del av Brekontorets virksomhet de siste
år. Både breelvens totale transport av faste partikler
og den mulige sedimentasjon av disse partikler i
naturlige sjøsystem undersøkes for hele sommerseson-
gen. I 3 utvalgte breelver i Sør-Norge og 3 breel ver
i Nord-Norge ble det sommeren 1972 tatt vannprøver
5 ganger i døgnet, og hver time i spesielle flomsitua-
sjoner. Vannet ble filtrert og filtrene sendt til hoved-
kontoret i Oslo for analyse i laboratoriet. På grunnlag
av disse slamprøver og detaljert kjennskap til vann-
føringen gjennom hele sommeren var det mulig å
beregne slamtransporten i elven foran hver enkelt bre.
I tre tilfeller ble også sedimentasjonen i et naturlig
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Prøvetager for innsamling av bunntranspotert materiale i breelver. Under prøve fra Bondhusbreen 1972 tok det bare I
minutt å fylle kassen på 75 liter med stein og grus.

vann foran breen bestemt idet vannprøver også ble
tatt ved utløpet av vannet. Resultatene viste at ca.
75 prosent av de faste partiklene ble sedimentert i
vannet mens resten fortsatte som fint slam. Slikt
slamholdig vann må man regne med vil finnes i
driftsvannet om sommeren. Dette lar seg neppe «sile»
ut og vil øke korrosjonen kraftig i turbinene.

For noen brekraftverk er det planlagt å ta inn
vann under selve breen. I slike tilfelle vil man etter
all sannsynlighet få store mengder grovt materiale,
grus og stein sammen med vannet. For å bedømme
mengden av slikt materiale ble det foretatt en spesial-
undersøkelse ved Bondhusbreen der uventet store
mengder grus og stein fulgte med smeltevannet. Be-
stemmelse av isens tykkelse ved inntaket ble utført
med smeltebor i samarbeid med Stockholms uni-
versitet.

De nøyaktige tall for breenes massebalanse blir
som vanlig presentert i en årsrapport fra Brekontoret.
Resultatet av slamundersøkelsene blir presentert i en
separat rapport.

Til slutt kan nevnes at arbeidet med registreringen
av samtlige breer i Nord-Norge ble avsluttet i 1972
og ventes publisert som et eget breatlas for Nord-
Norge.

4.46  Maskinetl databehandling

I 1972 ble gruppen på 6 personer som arbeider
med elektronisk databehandling av hydrologiske data,
organisert som en egen seksjon, Seksjonen for Elek-
tronisk Databehandling, VHD. Meningen med en slik
organisering er å styrke planleggingen og gjennom-
føringen av en av Hydrologisk avdelings viktigste 


oppgaver, nemlig arkivering, publisering og videre-
behandling av hydrologiske data.

Vannstandsarkivet for originale observasjoner inne-
holdt ved årets utgang 29 200 observasjonsår, en
økning på 2200 fra i fjor. Arkivet for isreduserte
og kompletterte data økte med 1600 observasjonsår
til 11 000. Vannmerkebiblioteket økte med 250 vann-
merker til 2180. Det ble opprettet et arkiv for hydro-
meteorologiske observasjoner som brukes til is- og
frostrøykundersøkelser. Dette arkivet inneholdt ved
årsskiftet vel 160 observasjonsår med luft- og vann-
temperaturobservasjoner.

Arbeidet med en vurdering av utstyr for registre-
ring og viderebehandling av vannstandsobservasjoner
ble avsluttet. Det er utarbeidet en intern rapport som
blir distribuert også til interesserte utenfor Hydro-
logisk avdeling (VH).

Det er dannet et Modellkollokvium med deltagere
fra avdelingen og de utvalgene som er tilknyttet av-
delingen. Dette kollokviet arbeider med problemer
innen stokastisk og deterministisk hyrologisk modell-
konstruksjon. En håper på denne måten å få utviklet
en viss ekspertise innen denne særdeles viktige delen
av hydrologiske analyser og varsling.

For å spre kjennskapet til avdelingens dataarkiv,
ble det sendt ut en oversikt over vannstands- og
vannmerkearkivene til brukere utenfor VH. Av
publikasjoner ellers kan nevnes 4 innlegg på Nordisk
Hydrologisk Konferanse 1972. Arbeidet med Nordisk
hyrologisk terminologi for IHD-NUTSAM fortsetter.

Programbiblioteket har øket med ca. 20 system-
programmer, og omfatter i dag 52 programmer i
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hovedsystemet for vannstandsdata, 41 analysepro-
grammer for Kontoret for overflatehydrologi, 7 for
Erekontoret og 14 for Iskontoret.

har utarbeidet et rammeprogram for langtidsaktivi-
teter med vekt på

4.47 Rådgivende utvalg for fjordundersøkelser
Fjordutvalget har representanter fra universitetene

i Oslo og Bergen, Tromsø Museum, Vassdrags- og
havnelaboratoriet i Trondheim samt NVE, Hydro-
logisk avdeling. Disse institusjoner deltar i en koordi-
nert undersøkelse av virkningen av reguleringer i
vassdrag på de ismessige og biologiske forhold i våre
fjorder.

Fjordutvalget hadde i 1972 bevilgninger fra Kon-
sesjonsavgiftsfondet på kr. 637 000. Utvalgets sekre-
tær som har sitt kontor ved Hydrologisk avdeling
tiltrådte 1. juni 1972.

Undersøkelsene i Skjomen har foregått som plan-
Ligt og framdriften har vært tilfredsstillende.

Hardangerfjorden ble opprinnelig valgt til proto-
typfjord i Sør-Norge, og undersøkelser pågikk her
fram til sommeren 1972. På grunn av den usikkerhet
som verneplanen for vassdrag medførte for Eidfjord-
utbyggingen, ble utvalget i april 1972 bedt om å flytte
undersøkelsene til Ryfylkefjordene i forbindelse med
Ulla—Førre prosjektet. I løpet av sommeren og
høsten ble undersøkelsene avviklet i Hardangerfjor-
den og overført til Ryfylke. Undersøkelsene her er nå
godt igang og foregår etter omtrent de samme planer
som i Hardangerfjorden.

4.48 Den norske komitå for Den internasjonale
hydrologIske dekade (IHD)

Den norske IFID-komitte fikk i 1972 bevilgninger
fra Konsesjonsavgiftsfondet på kr. 965 600 til gjen-
nomføring av det norske IHD-program.

Komiteen har for tiden ca. 40 nasjonale enkelt-
prosjekter i gang innen hydrologisk datainnsamling,
representative områder og spesielle forskningsprosjek-
ter. I enkelte tilfeller støtter komiteen delvis prosjek-
ter som også har bidrag fra andre kilder. I tillegg til
de rent nasjonale prosjekter deltar komiteen i et nært
samarbeid om praktiske oppgaver med de øvrige
nordiske IHD-komiteer.

I løpet av året har enkelte prosjekter vedrørende
instrumentutvikling og metodestudier blitt avsluttet.

Komiteen arrangerte i juli—august 1972 på Geilo
et internasjonalt symposium om nedbørfordeling i
fjellområder med støtte fra World Meteorological
Organization, International Association for Hydro-
logical Sciences, foruten andre norske institusjoner.
Symposiet samlet ca. 115 deltakere.

Komiteens publiseringsvirksomhet ble i 1972 domi-
nert av utgivelsen av en nordisk dataårbok for hydro-
logiske grunndata observert ved IHD-stasjoner i tiden
1965-69. Serien av datapublikasjoner fortsettes og
utvides i 1973. Det vesentlige av dette arbeidet ut-
føres ved IHD-sekretariatet.

IHD-komiteens sekretariat har redigert 5. årgang
a v det samnordiske IHD-tidsskrift Vannet i Norden.

IHD-komiteen startet i mars planleggingen av et
langtids hydrologiprogram i Norge for perioden etter
1974 med et debattmøte for myndigheter, brukere og
hydrologiske institusjoner. Komiteens arbeidsutvalg

koordinering av kartleggingen av landets vann-
ressurser
utvidet bruk av representative områder og ut-
vikling av matematiske modeller innen hydro-
logien
intensivert forskning på området: Menneskelig
innvirkning på det hydrologiske kretsløp.

Etter at Unesco's 17. generalforsamling i oktober
1972 vedtok å starte International Hydrological Pro-
gramme i 1975 har IHD-komiteen godkjent ramme-
programmet som grunnlag for et mere detaljert pro-
gramforslag til norsk IHP-deltakelse.

Unesco's generalforsamling valgte Norge som
medlem av Co-ordinating Council for the IHD for
perioden 1973- 74. Norges kandidatur var foreslått
etter felles nordisk overenskomst.

4.49 Urbaniseringsprosjektet

Hydrologisk avdeling leder fra 1971 et 6- års forsk-
ningsprosjekt for studier av urbaniseringens innvirk-
ning på avløpet. Prosjektet er en del av Forsknings-
program for rensing av avløpsvann (PRA) under
Miljøverndepartementet. Det er for tiden 3 heltids-
ansatte på prosjektet. I 1972 er det etablert omfat-
tende stasjonsnett for hydrologiske observasjoner i
5 parfelt i Moss, Ringerike, Sandefjord, Sandnes og
Kristiansund. Et felt i hvert par skal bebygges i løpet
av prosjektperioden, mens det andre delfelt holdes
urørt for kontroll. Et nett på 7 enkeltfelter for obser-
vasjon av nedbør og avløp i allerede urbane områder
er under oppbygging.

4.5  VANNKRAFTUNDERSØKELSER

4.51 Nivellementer

Følgnede elver er nivellert:
Flåmselvi med Moldå er nivellert i sin helhet, fra

sjøen til Svartavasshølen på k. 1226. Kontrollmålinger
med inspeksjon av gamle og utsetting av nye bolter
er foretatt i Trysilelva, Otra, Mandalselva og deler
av Glomma og Rena.

Nye nivellementsplansjer (Sammenknytningsnivel-
lement):

L.nr. 562

Siljesjåkka med Silesjav'ri og Av'zejav'ri (Trang-
dalsvatn) sammenknyttet med Vesterelva og tilknyt-
tet NGO's presisjonsnivellement. (Silesjåkka og Ves-
terelva er bielver til Eibyelva i Altavassdraget).

L.nr. 563

Falkelva tilknyttet Joat'kajåkka. Gariaelva med
Lilletrangdalsvatn sammenknyttet med Stillevatna og
tilknyttet NGO's presisjonsnivellement (Stilleelva er
bielv til Gargiaelva i Altavassdraget).
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TILVEKST DE SISTE 5 ÅR:

6000 MW

GWh

4000

Installasjon 1 MW. Magasin og tilløp 1 GWh

Tillöp

Magasin

Installasjon

2000

1968 1969 1970 1971 1972

Tilveksten de siste 5 år har vært:
Installasjon

MW
MagasinTilløp

GWhGWh
1968 	 1016 5000 5261
1969 	 471 708 1732
1970 	 517 2094 1469
1971 	 1000 1871 6308
1972 	 260 1276 1936

4.52 Statistikk over utbygd vasskraft

De skjematiske og grafiske oversikter over landets
produksjonssystem er ført å jour pr. 31. desember
1972 og viser:

Installasjon 14 120 MW

Magasin 43 906 GWh
Tilløp 83 383 »

4.53 Nyttbar vannkraft

Det er i løpet av året lagt fram foreløpige planer
for utbygging av Rosendalsvassdragene og vassdrag
i Svartisen—Saltfjellet-området.

Fangstinnretning for laks (laksekjerr) i Eira.

Når det gjelder Rosendalsvassdragene vil en over-
føring til BLÅFALLI gi noe billigere kraft enn sepa-
rat utbygging. Av en totalproduksjon på 500 GWh
vil ca. halvparten kunne utbygges til en kostnad på
under 40 øre pr. kWh, mens resten kommer på over
50 øre pr. kWh.

I Svartisen—Saltfjellområdet er det omfattende
verneinteresser, spesielt i de sentrale områder. Rand-
områdene kan utbygges separat. Det gjelder MEL-
F JORD, BEIARN og muligens K JEMÅGA kraft-
verk med en samlet produksjon på 750 GWh. Sentral-
området er beregnet i flere alternativ, fra skånsom
utbygging som gir 500 GWh, til full utbygging som
gir 1400 GWh fastkraft. Lønnsomheten ved en even-
tuell utbygging øker med økende inngrep.

Av konsesjonssaker som er forelagt avdeIingen, er
det utredet og avgitt uttalelse om Roppa, Høyanger,
Døvikfoss, Bjelland kraftverk, Ulla—Førre, Otra-
vassdraget og Funnefoss.
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Videre er det i forbindelse med verneplanen for
vassdrag utarbeidet oversikt over utbyggingsinteresser
i 36 vassdrag som er foreslått vernet og som ikke er
omtalt i Sperstad-utvalgets rapport.

4.6  NATURVERNSAKER

Kontoret for landskapspleie og naturvern har nå et
personale på 7. I 1972 tiltrådte en limnolog og en
forstkandidat.

Ved ekspedisjon av 12. september 1972 delegerte
Industridepartementet sin myndighet etter regule-
ringslovens § 12 post 16, 2. ledd vedrørende pålegg
om naturvernmessige tiltak til NVE. I samme ekspe-
disjon delegerte Industridepartementet til NVE også
fullmakt til etter lovens S 12 post 19 å iverksette de
kontrollordninger som i det enkelte tilfelle ansees hen-
siktsmessig, herunder ansettelse av særskilte tilsyns-
menn.

NVE's spesielle tilsynsmann i Aurland har fått ut-
videt sitt arbeidområde til også å omfatte en del andre
ktaftverk på Vestlandet. Hittil gjelder det først og
fremst BKK's anlegg og Vikanleggene, men endelige
grenser er ikke trukket opp ennå.

Kontorets generelle opplysningsmøter som tok til
i 1971 og var beregnet på berørte ledd i distriktene,
er i år ført videre. Således er tilsvarende møter av-
viklet i Aurland, Lærdal, Elvegard (Skjomen), Bjerka
(Ranautbyggingen) og Bjelland i Vest-Agder. Alle
stedene er møtene gjennomført i vedkommende kom-
m unes regi.

Kursvirksomheten er også viet stor oppmerksomhet,
o en har måttet utvide rammen grunnet større til-
siutning enn ventet. Kursene i 1972 har for det meste
vært viet emnene anleggsvegene og landskapet.

Filmen Landskapspleie og kraftutbygging ble i
1972 laget i engelsk versjon. Filmen har flere ganger
vært vist i utlandet og har tydeligvis skapt stor
interesse. En del opptak er gjort med sikte på nye
informasjons- og instruksjonsfilmer om landskaps-
pleie.

Publikasjonen «Liv i regulerte vassdrag» ble tryk-
ket opp i nytt opplag i 1972 på grunn av meget stor
etterspørsel. I følge Kirke- og undervisningsdeparte-
mentet har publikasjonen nær tilknytning til en rekke
emner som det er naturlig å ta opp i moderne biologi-
undervisning i gymnaset. Departementet har derfor
anbefalt at skolene skaffer seg klassesett av heftet.
En stor del av gymnasene i landet har fulgt denne
anbefalingen.

Kontoret har utgitt en rapport (NV-rapport 1-72)
vedrørende statistisk analyse av pH-data fra Sira-
K vina-vassdragene. Hensikten med analysen var om
mulig å bringe klarhet i spørsmålet om kraftutbyg-
gingen virker i positiv eller negativ retning sett i
relasjon til den generelle pH-tendens i landsdelen.

Om virksomheten for øvrig må nevnes at kontoret
har behandlet og avgitt uttalelse i en rekke spørsmål
som angår de landskapsmessige sider ved kraftverks-
og linjeutbyggingen. Også landskapsmessige forhold
ved eldre kraftverk er blitt viet økende oppmerksom-
het. 


4.7 BESKATNING AV•KRAFTVERKER

I 1972 er utarbeidet 21 nye forslag til ansettelse av
de formuesandeler som etter bestemmelsene i skatte-
lovenes § 19/14 litra b skal beskattes i magasinkom-
munene. Forlagene er sendt kraftverkseierne og lik-
ningsnemndene i de berørte kommuner til uttalelse.

Forslagene omfatter ialt 185 kraftverker og 187
reguleringsmagasiner og berører 153 kommuner.

Til Riksskattestyret er videresendt 12 oppgaver.

4.8 OPPNEVNING AV SKJØNNSMENN

I medhold av den bemyndigelse som er gitt Vass-
dragsdirektøren ved Industridepartementets brev av
19. september 1969 til å oppnevne skjønnsmenn til
vassdragsreguleringsskjønn, er det i 1972 foretatt
oppnevning til ialt 12 skjønn hvorav 4 underskjønn
og 8 overskjønn.

4 av de nevnte skjønn var det spørsmål om supp-
lering på grunn av frafall av tidligere oppnevnte
skjønnsmenn eller varamenn. For øvrig er det foretatt
fullstendig oppnevning.

Videre er det i 1972 i henhold til voldgiftsklausul
foretatt oppnevning av skjønnsmenn med varamenn
til et voldgiftsoverskjønn, idet det voldgiftsskjønn
som er nevnt i foregående årsmelding, ble påanket.

4.9  SIKKERHETSSTIIIELSE FOW
ARLIGE gRSTATNIN9ERM.

I regnskapet for sikkerhetsstillelse som er påbudt
i eller med hjemmel i lov i forbindelse med vassdrags-
rtguleringer m. v. er i løpet av året registrert i alt
130 endringer i henhold til oppgaver fra Norges
Banks depotavdeling. Disse gjelder i det vesentlige
deponerte obligasjoner som er uttrukket til innfrielse
og som er blitt erstattet ved deponering av nye obli-
gasjoner.

En del av de registrerte endringer gjelder dog fri-
gi velser av sikkerhet som tidligere er stillet etter
pålegg i konsesjonsvilkår gitt i medhold av regu-
leringslovens § 12 post 16 som ble opphevet 19.
juni 1969. Generell hjemmel for å samtykke i at
sikkerhetsstillelse av denne art blir frigitt, er gitt i de
overgangsbestemmelser som ble fastsatt samtidig. Det
er behandlet i alt 32 saker av denne kategori.

Industridepartementet ga i 1971 for en rekke regu-
leringer samtykke til ombytting av tidligere stillet
sikkerhet etter § 16, post 5 med ny og redusert sik-
kerhetsstillelse i samsvar med de nye bestemmelser
etter lovendringen av 1969. En rekke slike ombyt-
tinger er gjennomført i 1972.

Frigivelse av sikkerhet stillet etter § 12, post 16
og ombytting av sikkerhet stillet etter § 16 post 5
har redusert det totale sikkerhetsbeløp som pr. 31.

desember 1972 utgjør (avrundet til nærmeste 1000):

Garantier 	 kr. 5 916 000

Obligasjoney 	 » 15 990 000
Ihnkbøker 	 » 5 531 000

I alt kr. 27 432 000
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Satelittbildt,' nr. 1006-09481, tatt fra ERTS den 7.
1972 oter deler av Finnmark i ,spektralbåndet 0.6-0.7

• rnikrometer, dvs, i orangefarget lys. Man ser Seitands-
økulen i nedre delav bildet mens venstre hjørne er dekket"

skyer. gya øverst er Kvaløy med Hammerfest, som dog
avtegner seg,,spesielt- på bildet. Foto: NASA.
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5. ELEKTRISITETSDIREKTORATET

5.2  KONSESJONER

5.21 Konsesjoner på elektriske'
høyspenningsanlegg

Det er gitt 245 konsesjoner, hvorav 29 område-
konsesjoner og utvidelser av områdekonsesjoner. I
tillegg kommer 13 tillatelser til mindre utvidelser og
endringer i tidligere gitte konsesjoner. Tabellen på
side . . viser de viktigste konsesjoner m. v. som er
gitt i 1972.

Det er i år gitt konsesjon for en samlet generator-

ytelse på ca. 2100 MVA, herunder medregnet 2 mot-

trykksaggregater på til sammen ca. 21 MVA og gene-

ratorytelse p.g.a. fornyelse og ombygging av gamle
anlegg ca. 48 MVA.

Dessuten er konsesjoner gitt for bl. a. nye trans-
formtorer og utvidet transformatorytelse for trans-
formatorer på 1 MVA og derover, for til sammen ca.
5437 MVA. Dette tall omfatter så vel transformatorer
i kraftstasjoner for opptransformering som transfor-
matorer for nedtransformering i forsyningsområdene
og dessuten reguleringstransformatorer.

5.22 Ekspropriasjoner for kraftledninger

I henhold til Industridepartementets bemyndigelse
av 20. januar 1971 er det fattet vedtak i 24 saker om
tvungen avståelse av grunn og rettigheter for bygging
av elektriske kraftledninger m. v.

Av større ekspropriasjonssaker i terminen kan
nevnes:

275 kV ledningen Borgund—Hemsil I, 275 kV
ledningen Feda—Kristiansand—Porsgrunn, 380 kV
ledningen Sylling—Tegneby, 132 kV ledningen Pad-
øy— Seim—Mongstad.

5.23 Registrering av elektriske kraftledninger

Det er i medhold av lov av 1. juli 1927 med senere
endringer behandlet 2 saker om registrering av høy-
spenningsledhinger.

5.24 Konsesjoner på kraftlele

I 1972 er behandlet 26 søknader om konsesjon på
kraftleie, som gjelder til sammen ca. 170 000 kW 


primakraft og 96 000 kW spillkraft. Av større saker

kan nevnes:

Kraftkvantum
primakraft

Strømmen Staal A/S A/S Kykkelsrud 14 MW
De-No-Fa og Lille-
borg Fabriker A/S A/S Hafslund 9 MW
Sande Paper Vestfold
Mill A/S Kraftselskap 9 MW

5.25 Avgifter til stat og kommuner i henhold
til konsesjoner

Avgifter i henhold til konsesjoner på kraftleie ut-
gjorde for 1971 kr. 3 265 715 fra 217 konsesjoner.
Avgiftsbeløpet ventes i 1972 å utgjøre ca. 3,5 mill.

kroner. Avgifter til staten i henhold til konsesjoner på
høyspenningsanlegg utgjorde i 1971 kr. 13 728 fra 7
konsesjoner. Avgiftsbeløpet antas å bli omtrent det
samme i 1972. Avgiftene innkreves etterskuddsvis.

5.26 Konsesjonskraft

Det har også i 1972 vært behandlet en rekke spørs-

mål i forbindelse med tildeling av konsesjonskraft,
priser og vilkår for slik kraft.

Det verserer for tiden for domstolene 2 saker som
angår konsesjonskraft.

Den ene saken er reist av Nissedal kommune m. fl.

mot staten og gjelder bl. a. beregningsmåten for kraf:-.
tens selvkost etter vassdragsreguleringsloven slik loven
1.ød før endringen i 1959.

Den andre saken er reist av Lyse kraftverk og
Skiensfjordens kommunale kraftselskap som medeiere
i Sira-Kvina kraftselskap og er også rettet mot sta-

te n. Saken, som står i forbindelse med prisfastsettel-

sen for konsesjonskraft fra Sira-Kvina anleggene,
gjelder bl. a. forståelsen av lovens uttrykk «vanlig
pris i vedkommende forsynings- eller samkjørings-
område» etter lovendringen i 1959.

Spørsmål i forbindelse med den fremtidige ord-
ning med hensyn til bl. a. tildeling av konsesjonskraft

og pris for slik kraft er for tiden under utredning i
NVE.

Konsesjonær Leverandør
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Konsesjoner på en del nyanle utvidefser

Gnerxorer
Konsesjoner

Utstrekning m. S ed ritzi

Lyse kr

Oslo Lysverker
A/S Raday---Luroy kraftverk
Sor-Trøndelag Kraft-
selskap og Møre og
Romsdal fylke

ons StOkk
ca., 65 km

2 Lysebotn— Jørp
37 km

elipa s 32k

Sira-Kvina K afisels

østfold

Bergenshatv

K raf tselsk ap
ris komiusunal

S

Vedtak orn
anlegg tlhore

NVE
NVE
NVE

NVE

NVE
NVE
NVE

NVE
NVE
NVE
NVE

5.3  TILSYN, FORSKRIFTER M.

5.31 Godkjenninger, meddelelser, avvik fra de
tekniske forskrifter

Det er i 1972 behandlet en rekke saker om god-
kjenning av spesielle lav- og høyspenningsapparater,
og -materiell, installasjonsmetoder m. v., samt søk-
nader om avvik fra de tekniske forskrifter, både når
det gjelder lav- og høyspenningsanlegg.

Av viktigere saker som det har vært arbeidet med
i løpet av året kan nevnes regler for arbeid på elek-
triske anlegg under spenning, ikrafttreden av konge-



lige resolusjoner om regler for autorisasjon av elektro-
installatører og om krav til faglig utdannelse for in-



stallasjonskontrollører. I den forbindelse skal nevnes
at det i samarbeid med Sertifiseringskomiteen er gjort
et opplegg for sertifisering av installasjonskontrol-
lorer.

Konsesjons- og tilsynsavdelingen har i 1972 fortsatt
arbeidet med å bedre informasjonsvirksomheten, både
ved møter med Elektrisitetstilsynets saksbehandlere og
Tilsynsmennene, og ved deltakelse i en rekke møter,
kurser og konferanser.

Det ble også i 1972 sendt ut to nummer av avde-
lingens informasjonsblad «Paragrafen».

Det er sendt ut 5 meddelelscr som omhandlcr
folgende:

Røranlegg av plast.
Elektriske anlegg om bord i skip.
Utførelse av røranlegg med muffer og rørstusser

med FIBO-sperresystem.
Inntak fra kabelnett.
Forskrifter for elektriske anlegg § 432.
Belastning og sikring av isolerte ledninger og kab-

ler med tverrsnitt 0,75 mm2 og 1,0 mm2 for styre-
strøm-, signalanlegg o. 1.

Hengeledning type EXW og EX.

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 elverker til
større enheter, samt skifte av ansvarshavende for
stedlige tilsyn.

5.33 Driftsledere, installatører, montører og
reparatører

Det er i 1972 behandlet 21 saker om godkjenning
av driftsledere og 23 saker om godkjenning av elek-
troinstallatører gruppe L og H. Videre er behandlet
25 saker om godkjenning av elektromontører.

Gjovik

Nea.--Klsebu, ca4..74 km
80 Tegneby—Hasle“a. 32,5

275 Auriaod—Fatelar ca 46 7 km
32 Kanstabotn-L-0~11,

(Sortiand) ca. 27 km
275 Trofiheirn— Aura, ca. 52 km
275 Aura—VågZmo, ca. 98 km

4 Boris Gleb—Kirkenes,
ca. 11 km

132 Alta---Lakselv, ca. 93 km
275 Feda—Sogndal, ca. 48 km

Mtira

Grytten kraftverk 160
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Forankringsmast på linjen Boris Gleb—Kirkenes.

Det er behandlet en rekke saker on-y godkjenning av
bedriftselektrikere, elverksmontører og elektrorepara-
tører, samt midlertidig tillatelse for elektromontører
til å stå i installatørs stilling.

En har avgjort 26 søknader om tillatelse til å ar-
beide som elektrisitetsverksmontør gruppe B (linje-
montør) i henhold til de overgangsbestemmelser for
denne gruppe som ble bekjentgjort i 1968.

5.34 Brannsaker og ulykker

Av brannsaker der elektrisk strøm har vært brann-
årsaken er behandlet 2 saker.

Det er videre behandlet 16 saker om ulykker for-
årsaket ved elektrisitet. Av disse omhandlet 10 saker
dødsulykker.

For øvrig vises til «Årsberetning Elektrisitetstil-
synet 1972».

5.35 Skipsanlegg

Arbeidsmengden vedrørende elektriske anlegg om-
bord i skip har fortsatt øket, både når det gjelder
saksmengden og de enkelte sakers omfang og be-
tydning. Det var ca. 300 saker i løpet av året.

Arbeidet med revisjon og omarbeiding av For-
skrifter for elektriske anlegg om bord i skip har fort-
satt. Dessuten har bl. a. IMCO's forslag til nye regler 


for elektriske installasjoner i Sjøsikkerhetskonvensjo-
nen (SOLAS 1960) vært til behandling.

Det har vært nært samarbeid med NEMKO i saker
vedrørende godkjenning av materiell og utstyr for
skipshruk. Tilsvarende gjelder Det norske Veritas i
flere aktuelle saker.

Når det gjelder oljeboreplattformer er NVE av
Industridepartementet delegert myndigheten til å ut-
ferdige de nødvendige forskrifter for elektriske in-
stallasjoner på boreplattformer i henhold til Kg1. res.
av 25. august 1967 vedrørende sikkerhetsforskrifter
m. v. for undersøkelse og boring etter undersjøiske
petroleumsforekomster.

Arbeidet med koordinering av Elektrisitetstilsynets
virksomhet vedrørende skipsanlegg har vært tillagt
stor vekt.

I løpet av Iret ble det ytet bistand til Elektrisitets-
tilsynet ved besiktigelser av skipsanlegg både om bord
i skip i fart og under bygging. Bistanden har særlig
omfattet bil- og passasjerferjer i innenriksfart, dels
også passasjerskip i oversjøisk fart.

5.36 Lange spenn

Det er gjennomgått tegninger og beregninger for
en rekke lange kraftledningsspenn.

Av lange spenn over 1000 m behandlet i 1972 kan
nevnes:

Anleggets eier

A/L Salten kraftsamband

Spenning
kV

Lengde

Fagerli—Fauske 	 145 1080
L/L Firdakraft

Øksenelvane—Nordfjord 	 60 2055
L/L Firdakraft

øksenelvane—Reed 	 60 1234
L/L Sognekraft




Njøs—Hella 	 60 1450

5.37 Forskrifter




Det ble i 1972 foretatt endring av en rekke be-
stemmelser i Forskrifter for elektriske anlegg. Endrin-
gene ble fastsatt av NVE i henhold til bemyndigelse
fra Industridepartementet av 6. oktober 1972.

I 1972 har det vært holdt 1 samlet møte i Den per-
manente forskriftskomite, samt endel møtevirksom-
het i komiteens høyspennings- og lav- og mellom-
spenningsutvalg.

5.38 Elektrisk materiellkontroll

Norges Elektriske Materiellkontroll (NEMKO)

forestår etter avtale med staten v/NVE kontrollen
med elektrisk materiell og apparater i henhold til til-
sy nsloven.

I henhold til NEMKO's arbeidsreglement skal
NEMKO's prøveforskrifter godkjennes av NVE.

Det er i 1972 godkjent nye og endrede prøvefor-
skrifter på en rekke områder, som f. eks. prøvefor-
skrifter for eksplosjonsbeskyttet utstyr, prøvefor-
skrifter for lister med tilbehør for festing og tildek-
king av elektriske ledninger, reviderte forskrifter for
kjøkkenmaskiner og prøveforskrifter for dentalut-
styr.
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5.39 Internasjonalt forskriftssamarbeid

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

I 1972 har det vært holdt 2 møter i CEE, henholds-
v is i Helsingfors og Katowice, Polen. NVE har på
møtene hatt en deltaker som observatør for å holde
seg orientert om virksomheten ved CEE.

International Electrotechnical Commission (IEC)

Det har vært stor møtevirksomhet i en rekke av
IEC's komiteer og arbeidsgrupper. Av områder som
har særlig tilknytning til Forskrifter for elektriske
anlegg og hvor det har vært deltakelse fra NVE's
side, nevnes:

Utvalg 18: Skipsinstallasjoner.
Utvalg 31: Elektrisk utstyr for eksplosjonsfarlige

omgivelser.
Utvalg 62: Elektrisk utstyr for medisinsk bruk.
Utvalg 64: Elektriske installasjoner i bygninger.

Nordisk komit . for samordning av elektriske sikker-
hetsspørsmål (NSS)

Komiteen har fortsatt sitt arbeid med å samordne
sikkerhetsforskriftene på områder som omfattes av
prøveforskrifter for elektrisk materiell og apparater
og som har betydning for den nordiske samhandel
med elektrisk materiell.

Dessuten fortsatte komiteen arbeidet med sikte på
felles nordiske bestemmelser for elektriske installa-
sjoner i prefabrikerte bolighus, nordisk standardi-
sering av gruppe- og målersentraler, forskrifter og
normer for belastning og sikring av ledninger, for-
sk rifter for arbeid under spenning (AUS). I tillegg
er drøftet spørsmål i forbindelse med arbeidet i IEC-
komite 64: Elektriske installasjoner i bygninger.

Komiteen hadde 3 møter i 1972, henholdsvis i
Stockholm, Noresund og Helsingfors.

5.4

5.41 Oversikt over elektrisitetsforsyningen

Aktiviteten innen utbyggingen av elforsyningen
har i 1972 vært på høyde med gjennomsnittet de siste
årene. Nye aggeregater som er satt i drift utgjorde
imidlertid bare 186 MW mot .1000 MW i 1971. Rik-
tignok ble flere store aggregater prøvekjørt i desem-



ber, men kom først i offisiell drift i januar 1973. De
teller derfor ikke med i statistikken for det førstnevnte
året.

De nye installasjoner i 1972 er:

Installa- Økning i be-

	

sion stemmende
Kraftstasjon og fylke MW årsproduksj.

GWh

Bjøvlo, Hordaland  37 17
Bjerka (Rana), Nordland  20 112
Svelgen IV, Sogn og Fjordane  50 147
Skjefstadfoss, Hedmark  19 106
Finndøla, Telemark  50 135
Follum Fabrikker (varmekraft),
Buskerud  10

De av landets kraftstasjoner som hver for seg er
større enn 1 MW hadde pr. 31. desember 1972 en
samlet installasjon på 14 120 MW.

Av dette utgjør:

K ommunale kraftstasjoner 	 49,5  0/0

Statens kraftstasjoner 	 26,5 °/o
Private kraftstasjoner 	 24,0 0/o

Av større linjer som er satt i drift i 1972 kan
nevnes:

380 kV linjen Aurdal—Hol.
275 kV linjen Kvandal—Songa.
275 kV linjen Trondheim—Aura.
132 kV linjen Kilbotn—Sortland.
132 kV linjen Adamselv—Varangerbotn.

Fig. 1. Fordeling av fastkraftforbruk i 1972.

A = Særlig kraftkrevende industri

B Treforedlingsindustri

C = Bergverk og industri ellers

D = Transport

F = Husholdning, forretning, offentlig

37,0% belysning o.l.

1,0%
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Linjen Kvandal—Songa danner forbindelse nr. 2
mellom kraftnettene på Vestlandet og Østlandet og
forbedrer samkjøringsmulighetene mellom disse lands-
delene vesentlig.

Bortsett fra på Øslandet var vinternedbøren i
1971/72 liten over hele landet. På østsiden av Lang-
fjellene hvor nesten halvparten av de utbygde vann-
kraftverkene ligger, var nedbøren til og med juli
måned meget stor. Dette sammen med relativt lite
forbruk førte til at magasinfyllingen for Norge syd
for Polarsirkelen oversteg tidligere ekstreme verdier
helt til midt i august måned. Høsten var tørr på
Østlandet, mens det ellers i landet tildels var store
nedbørsmengder. Ved årsskiftet 1972/73 var fyllings-
graden for magasinene i Sør-Norge 72 prosent som
er nær det normale for årstiden.

Elektrisitetsproduksjonen i 1972 var 67 802 GWh,
inkl, norsk produksjonsandel i den svensk-norske
kraftstasjonen Linvasselv (80 GWh). Av produksjo-
nen var 236 GWh eller 0,3 prosent varmekraft, resten
vannkraft. Elektrisitetsproduksjonen var i 1972 6,5
prosent større enn i 1971 og 17 prosent større enn i
1970.

Forbruket av elektrisitet har steget relativt lite i
1972. Dette skyldes bl. a. svake konjunkturer for
aluminium, treforedlingsprodukter og andre industri-
varer som krever mye elektrisitet i produksjonspro-
sessen. Dessuten har den milde vinteren 1971/72 og
høsten 1972 gitt noe utslag på den del av forbruket
som går til boligoppvarming.

Tabell 1 nedenfor viser fordelingen av nettofor-
bruket siste år. Nettoforbruk er forbruk målt hos
forbrukerne, dvs. ekskl. overføringstap.

Bruttoforbruket ekskl. tilfeldig kraft til elektro-
kjeler utgjorde 60 682 GWh som var 3,7 prosent
høyere enn i 1971. Den gjennomsnittlige årlige stig-
ningen i tilsvarende forbruk de siste 10 år har
vært 5,6 prosent.

Det lave forbruket innenlands og kraftverkenes
gode produksjonsforhold førte til at Norge i 1972

eksporterte mere tilfeldig kraft til Sverige enn noen 


gang tidligere, nemlig ca. 4100 GWh. I tillegg kom
kontraktlevering av ca. 900 GWh slik at samlet
eksport ble vel 5000 GWh. Dette svarer til vel 8
prosent av Norges bruttoforbruk siste år. I 1972
importerte Norge ca. 290 GWh fra Sverige og 76
GWh fra Sovjet-Unionen, det siste etter fast kontrakt.

5.42 Planiegging av nettutbyggingen

Flere faktorer medfører at det i tiden fremOver
blir nødvendig å legge større vekt på nett-spørsmålene
i planleggingen. Således vil utnyttelse av en større
del av vannkraftproduksjonen som fastkraft stille
større krav til nettet. Innføring av varmekraft fra
naboland for ytterligere å muliggjøre øket fastkraft-
salg forutsetter at nettet kan drives sammenkoblet
med de øvrige nett i Norden og at tilstrekkelig effekt
kan fremføres fra egne kraftverk. Beliggenheten av de
vannkraftkilder som blir bygget ut i de nærmeste år
medfører større avstander fra produksjon til belast-
ningstyngdepunktet og større avstand f. eks. fra
tyngdepunktet i det norske produksjonssystem til
tyngdepunktet i det svenske system. Slike forskyv-
ninger medfører problemer for samkjøringen. Senere
innføring av store varmekraftaggregater i systemet
medfører spesielle problemer som en må ta hensyn til
allerede ved planleggingen av kraftnettet og av hvor
kraftverkene bør plasseres.

NVE har også i 1972 vært sterkt engasjert i arbei-
det innen Nordens planleggingskomite. En har her
kommet frem til felles dimensjoneringsregler for
hovednettene i de nordiske land (Nordens planleg-
gingskomites rapport av juni 1972). På- basis av
simuleringer av produksjonssystemene i Norden, nett-
beregninger og kostnadsvurderinger er en kommet
frem til forslag for overføringskapasitet for mellom-
riksforbindelser på stadium 1980/81.

For å klargjøre behovet for aktiv og reaktiv
effektreserve under feil og hensiktsmessig fordeling
av denne reserve er det utført omfattende stabilitets-
beregninger og lastfordelingsberegninger for det nor-
diske system for stadium 1977/78.

Tabell 1. E lekrrisitets orbrtsket 1967 - 72 etter konsumentgruppe

Endelige tall
1967 1968 1969 1970 1971

A Særlig kraftkrevende
industri

20 477 23 577 23 220 23 188 24 919 24 900

B Treforedlingsindustri 2 819 3 209 3 435 3 604 3 250 3 390

C Bergverk og industri
ellers 4 390 4 220 4 842 5 123 5 224 5 695

D Transport




479




512




530




543




550




560
E Husholdninger og

tjenesteytende v irk-
somhet 15 809 16 757 17 654 18 497 18 968 20 300

Sum: Nettofastkraft-
forbruk 43 974 48 275 49 681 50 955 52 911 54 845
Tilfeldig kraft til elektro-
kieler 1 878 2 626




639




557 2 020 2 245

Surn: Toralr nettoforbruk 45 852 50 901 50 320 51 512 54 931 57 090 '
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Videre forberedes omfattende nettberegninger for
1985/86.

I Sverige pågår det internt utredning av hvordan
et framtidig 800 kV system der bør utformes. Over-
ingeniør K. Amundsen, NVE, deltar i dette arbeidet
som observatør for de øvrige Nordel-landene.

En stadig viktigere del av utbyggingsplanleggingen
på sikt blir å tilse at det produksjonssystem som
bygges gir tilstrekkelig dekning for forventet effekt-
etterspørsel. Dette henger sammen med innføring av
stadig større varme- og kjernekraftaggregater i syste-
met. Effektprognoser må utarbeides. På nordisk
basis undersøkes bl. a. behovet for ved simulering av
produksjonssystemet også å ta i betraktning produk-
sjonen fra time til time og ikke bare fra uke til uke,
dvs. en vil vurdere nytten av korttidsoptimalisering i
tillegg til langtidsoptimaliseringen i de norske model-
ler. Undersøkelser pågår også for å klarlegge årsaken
til tilsynelatende forskjeller i kostnader for varme-
og kjernekraftverk i de nordiske land.

Spesielle regnemetoder utvikles for å vurdere nød-
vendig installert effekt for dekning av en viss etter-
spørsel når hensyn tas til bl. a. sannsynlighet for ut-
fall av aggregater og usikkerhet i prognoser. Nytten
av samkjøringsforbindelser i denne sammenheng —
gjensidig reserve, mulig redusert installasjon — blir
et viktig studium. En søker her også å dra nytte av
metodikk og regnemodeller utviklet i andre land —
f. eks. i Frankrike. Til hovedmøtet i CIGRE og til
det symposium som FN's økonomiske kommisjon for
Europa (EEC) holdt i Stockholm 1972 har det vært
presentert felles rapporter fra Nordel.

Samarbeidet med EFI/NTH angående utvikling av
modeller for beregning av effektsvikt har pågått for
fullt også i 1972. En tok først utgangspunkt i syste-
mer med produksjon og belastning tilkoblet sarnme
samleskinne. Neste trinn gjaldt 2 systemer av dette
slaget sammenkoblet over en ledningsforbindelse.

For tiden arbeides med utvikling av beregnings-
modeller med flere systemer som også kan være koblet
i sløyfer f. eks. Norge—Sverige—Danmark—
Norge.

Av kontakter med andre organisasjoner nevnes del-
tagelse i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), utvalg
nr. 8 (Standard spenninger, strømmer og frekvenser),
og deltagelse i forskjellige utvalg innen RTT, bl. a. i
utvalg for utarbeidelse av ordbok på området pro-
duksjon, overføring og fordeling av elektrisk energi.
Av spesiell interesse er deltagelse i arbeidsgruppe
innen CIGRE-komite 32 (System Planning and Ope-
ration). Utveksling av ideer, synspunkter og informa-
sion vil ha stor betydning for arbeidet på planleg-
gingsområdet.

' 5.43 Planlegging av produksjonsapparatet

Elektrisitetsavdelingen har fortsatt å analysere
hvordan produksjonssystemet bør utvikles i tiden
fremover. Nytteverdi er beregnet for en rekke pro-
sjekter, noen ganger som et ledd i konsesjonsbehand-
lingen og andre ganger på et tidligere stadium i
planleggingen. Kvotienten nytteverdi/kostnad kalles
nyttefaktor, og den er et mål for prosjektets godhet.
Er nyttefaktoren mindre enn 1, vil man vanligvis

1 — NVE 


innstille på at prosjektet utsettes, eller at søknaden
avslås. Det har imidlertid vært eksempler på at det
har vært så få ferdig planlagte prosjekter at man har
måttet sette igang mindre lønnsomme prosjekter for
å kunne dekke forbruksstigningen. Etter at Stortinget
har behandlet «verneplanen», St.prp. nr. 4 (1972 —

73), høyst sannsynlig våren 1973, regner en med at
planleggingsarbeidet vil bli ført videre for de pro-
sjekter som ikke omfattes av vernevedtak, og at man
etter hvert vil få flere reelle valgmuligheter.

Nytteverdiberegningen bygger på generelle verdi-
kurver som må justeres etter hvert som kostnadene
endres, både på grunn av generell prisstigning og på
grunn av relativ forskyvning mellom kraftslagene.

Som ett av resultatene fra de generelle studiene er
funnet hvordan varmekraftstasjoner sannsynligvis vil
bli drevet i det norske produksjonsystem, som ennå i
lang tid fremover vil være dominert av vannkraft.
Fig. 3 viser hvordan utnyttelsestiden varierer med
de driftsavhengige kostnader, dvs. kostnader ved å
ptodusere en ny kWh når de faste kostnader holdes
utenfor. Spesielt kan det nevnes at kjernekraftverk,
som har driftsavhengige kostnader lavere enn 1
øre/kWh, vil gå for fullt hele tiden. Grunnen til at
de likevel ikke får full utnyttelsestid (8760 timer/år)
er at de må stanse for brenselbytte og revisjon og
dessuten også må påregnes å få utilsiktede drifts-
stanser.

Det er foretatt beregninger for å belyse hvordan
økonomien vil være ved å bruke gass fra den norske
del av Nordsjøen til elektrisitetsproduksjon. En vet
ennå ikke om, og til hvilke pris og øvrige vilkår,
gassen vil kunne leveres til kraftverker.
Utnyttelsestid,
timer pr. år

8760

8000

7000
Kjernekraft- og gasskraftverk

6000

5000

4000

3000

2000

1000

4 5 6
Driftsavhengige kostnaaer øre pr. kWh

Fig. 3. Utnyttelsestider for varrnekraftverk i det norske

vannkraftsystem.

41

2 3



Kraftiorsyning ved dieselanlegg av oppsittere m. v. i H ylsf jord, Suldal. Delvis finansiert ved statsstonad.

5.44 Generelle spørsmål om elektrisk energi

Som ledd i den generelle planlegging av den videre
utbygging av elektrisitetsforsyningen i landet er det
utarbeidet oversikter over forsyningssituasjonen i de
forskjellige landsdeler og stilt opp «kraftbalanser».
Det er foretatt nettberegninger for fylker, elområder
og landsdeler for fremtidige stadier så som 1975,
1980, 1985 og 1990. Det har videre vært holdt flere
møter med lokale kraftselskaper og andre interesserte
parter om kraftforsyningen i distriktene.

Det er gitt meldinger, uttalelser og prognoser til de
internasjonale organisasjonene OECD, ECE og Nor-
del. Dessuten er det svart på mange henvendelser fra
inn- og utlandet om forskjellige spørsmål om elektri-
sitetsforsyningen i Norge.

I forbindelse med ECE-symposiet i Stockholm i
1972 om fremtidsutsikter for elektrisitetsforsyningen
Europa, arrangerte NVE en 4 dagers studietur i
Norge. Formålet med turen var å studere vannkraft-
anlegg.

5.5 STATSSTØNAD TIL eLeicrmsretts-
FORSYNINGEN

5.51 Bevilgning

I statsbudsjettet for 1972 ble det under kap. 991
bevilget 35 mill, kroner som tilskott til elektrisitets-
forsyningen. Av bevilgningen medgikk 11,2 mill.
kroner til å dekke opp tilsagn som tidligere var gitt
om tilskott, men det ble for 1972 gitt ny tilsagns-
fullmakt for 15 mill, kroner ut over kontantbevilg-
ningen. En har således i 1972 hatt til rådighet for
tilskott og tilsagn om tilskott tilsammen 38,8 mill.
kroner.

5.52 Fordeling av stønadsmidlene
Det disponible beløp 38,8 mill, kroner er gjennom

tilsagn om statsstønad fordelt slik:

Ombygging og forsterkning av fordelingsnettet 10,4
mill. kroner, mindre overføringsanlegg 2,2 mill. kro-
ner, dieselanlegg og linjebygging til mørke områder
0,7 mill, kroner, tilleggsstønad 1,2 mill. kroner. I til-
skott til husstander uten elektrisk kraft fra vasskraft-
verk (til drivstoff m. m.) er det gått med 0,3 mill.
kroner, og til drift av gassturbinanlegg (Nordkyn)
0,6 mill. kroner. Det er også innkjøpt reservemateriell
(gassturbiner) for 3,4 mill. kroner.

I alt ble det i 1972 behandlet 61 stønadssaker i
Hovedstyret angående fordeling av midlene, av dette
var det 13 søknader om tilleggsstønad og 16 søkna-
der om dieselanlegg.

5.53 Kontroll av utbyggingen

Også i 1972 har det blitt foretatt reiser for å se på
forholdene innen elverk som har søkt om statsstønad
il utbedring av sin anlegg og det er i stor utstrekning

foretatt kontroll med gjennomføring av tiltak som
har fått stønad.

5.54 Søknader om statsstønad
Ved årsskiftet 1972-73 forelå søknader om stats-

stønad på tilsammen ca. 220 mill, kroner, vesentlig til
ombygging og forsterking av distribusjonsnett og til
sambandsledninger. Bare 1 mill. kroner av søknads-
summen gjelder stønad til husstander som er uten
elektrisitetsforsyning.

5.55 Driftsstønad og stønad til
dieselaggregater

Tallet på husstander som har rett til driftsstønad
fordi de ikke har elektrisitetsforsyning fra vannkraft-
anlegg har gått ned med ca. 40 til 507. Det er den
etablerte forsyning over linjer i Rogaland og Nord-
land som har medført dette.

Det er gitt stønad til flere nye dieselverk, men tallet
på husstander som forsynes fra slike verk er likevel
lavere på grunn av at det i 1972 har vært en viss fra-
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Driftsstonad

Husst. Pers. Hust. Pets, Hnst:

	

8 0

pr. 973.

y ..... w .......... ...... 4 27
43 9
17 36 8 21
42 81 10 26
6 14 0 0

Aust
V
Rogal
Hordaland - 	
Sogn og Fjordane 	
More og Romsdal 	
Sør-Trøndelag 	
Nord-Trøndelag 	
Nordland 	
Troms
Finnmark 	
Hele landet 	 


35 73
20 35
33 58
25 55
10 17
6 13

20 41
22 61
20 48
77 193
11 '5
99 306

507 1190

6
35
20
33

14 30 6
7 24 1.5
4 13 16

75 87 52
3 7 8

27 109 72
115 360 392

2

6
•1
37
35

106
18

197
830

flytting fra steder som forsynes fra diselverk. Det
gjelder særlig i Møre og Romsdal, der det er foregått
noe utflytting fra Grip.

Tabellen viser fylkesvis hvor mange som får stø-
nad til drift, hvor mange som har dieselverk og hvor
mange som er helt uten elektrisk kraft.

5.56 Statsstønadanlegg
Et av de største anlegg som har fått statsstønad i

de senere år, Adamselv kraftverk i Lebesby i Finn-
mark, ble satt i drift ved årsskiftet 1972/73. Stønad
til kraftverket er ytet med 21 mill. kroner. Det står
enda igjen en del arbeid, blant annet på en del dam-
mer. Da arbeidet ble satt i gang var hele anlegget
kostnadsberegnet til 80 mill, kroner, men det vil
komme på vel 100 mill. kroner. Det regnes med en
årsproduksjon på 175-180 GWh.

I landssammenheng er dette et forholdsvis dyrt
anlegg, men vassdragene i Finnmark er dyre å bygge
ut på grunn av små fallhøyder.

Det er også ytet stønad til 132 kV-linjen fra
Adamselv til Varangerbotn med tilsammen vel 11
mill, kroner over årene 1971-72.

Bortsett fra Adamselv kraftverk og linjen til
Varangerbotn, er det stamlinjeseksjonen Reppa—
Øresvik som har fått størst beløp i statsstønad i 1972.
Denne seksjonen bygges av A/S Rødøy--Lurøy Kraft-
verk og inngår i stamlinjen fra Salten-området til
Helgelandsområdet. Linjen som bygges for 132 kV
spenning sammenbinder Salten—Glornfjord-linjen
med Sjona kraftverk hvorfra Helgeland kraftlag har
bygget linje til Langfjord i Helgelandsnettet. Av
linjen Glomfjord—Sjona er forbindelsen Glomfjord—
Meløy—Reppa etablert, mens Reppa—Øresvik—
Sjona påregnes i drift senest vinteren 1973-74.

Det er til og med 1972 bevilget 15,4 mill, kroner
til omhandlede stamlinjeprosjekt slik:

Linjen Glomfjord—Meløy—Reppa, 7,4 mill. kro-
ner som rente- og avdragsfrie lån.

Linjen Reppa—Øresvik, 8,0 mill. kroner, derav
4,0 mill, kroner som rente- og avdragsfrie lån og 4,0
mill. kroner som direkte stønad.

Til anlegget Reppa—Øresvik er gitt 2,2 mill, kro-
ner som direkte stønad på statsbudsjettet for 1973 til
restfinansieringen.

Linjen Øresvik—Sjona blir ca. 36 km og er kost-
nadsberegnet til 6,8 mill. kroner. Disse midlene er
også bevilget over statsbudsjettet for 1973 som
direkte stønad.

5.6 ELEKTRISITETSFORSYNINGENS
ORGANISASJON

5.61 Rasjonalisering av elektrisitets-
forsyningen

Antall elektrisitetsverksenheter er i 1972 bare redu-
sert med 1. Det gjelder Kvæfjord Elektrisitetsverk
som fra 1. oktober 1972 er gått sammen med Sør-
Troms Elforsyning A/S.

Pr. 1. januar 1973 regnes det med i alt 527 verk
iimen elektrisitetssektoren. Det er da tatt med alle
fordelingsverk og kraftproduserende elektrisitetsverk
som er basert på salg av elektrisitet og som har en
maskininstallasjon på minst 100 kW. Videre er tatt
med hedriftselektrisitetsverk som hovedsaklig forsy-
ner egen bedrift, og som har en maskinkapasitet på
minst 500 kW.

Endringer i organisasjonsforholdene innen elektri-
sitetsforsyningen er under utredning i en rekke fylker.

Akershus Elektrisitetsverk forhandler fortsatt med
eiektrisitetsverkene i fylket om de framtidige organi-
sasjonsforhold med utgangspunkt i fylkestingets full-
makt av 1971. Det er etter anmodning fra Hurdal
kommune inngått en avtale mellom kommunen og
AEV om at Hurdal komm. Elverk skal slås sammen
med fylkesverket fra 1. januar 1973.
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Fribiftsanlegg pd Songa.

5-7 ELEKTIOSiTETtFORSYNINGENS
ØKONOIVII

5.71 Investeringer

De årlige nettoinvesteringer i elektrisitetssektoren
har økt, — regnet i løpende priser fra 773 mill.
kroner i 1960 til 1354 mill, kroner i 1966 og 1839
mill, kroner i 1971. (Med nettoinvesteringer menes
her investeringer i samband med nyanskaffelser. Inve-
steringer i forbindelse med reparasjoner og vedlike-
hold etc. (kompensasjon for kapitalslit) er således
ikke medregnet.)

For 1972 er investeringene i elektrisitetsforsyningen

beregnet å utgjøre ca. 2 milliarder kroner.

Det ble i perioden 1966-71 investert i alt vel 9
milliarder kroner i elektrisitetssektoren hvorav  4,9
milliarder eller ca. 54 prosent gikk til kraftanlegg,
ca. 3,3 milliarder eller 37 prosent gikk til overførings-
og fordelingsanlegg, og resten, ca.  0,8  milliarder, eller
ca. 9 prosent gikk til diverse andre investeringer.

Investeringene har i perioden 1966-71 vist en noe
synkende tendens regnet i prosent av nasjonalpro-
duktet, fra  2,8  prosent i 1966 til 2,3 prosent i  1971.

Tallene for hvert av årene framgår av tabell  3.

Med utgangspunkt i Elektrisitetsstatistikkens grup-
pering har en foretatt følgende sammenslåinger:

Kraftanlegg = damanlegg, rørgater osv. + kraft-
stasjoner.

Overførings- og fordelingsanlegg = overførings-
og fordelingsanlegg, målere, instrumenter m. m.

Annet = biler og andre transportmidler + boli-
ger + grunn + veianlegg + andre faste anlegg
+ annet.

Tabell 3.  Nettoinvesteringer i elektrisitetssektoren,1966—

71, fordelt på hovedgrupper, og regnet i prosent.av netto-

nasjonalprodukt og nettoinvesteringer i alt (mill, kroner,
lopende priser).

5.72 Finansiering

Investeringene eksklusive statens investeringer, er
blitt finansiert ved utenlandske lån, innenlandske
partialobligasjonslån, lån i Norges Kommunalbank og
statsstønad samt egenfinansiering pluss lån fra kom-
muner og lån fra andre banker og finansieringsinstitu-
sjoner enn Kommunalbanken. Fordelingen på låne-
former framgår av tabell  4.

Av de samlede investeringer i perioden 1966-71
på vel 9 milliarder kroner utgjorde statens investerin-
ger litt under  2,5  milliarder kroner eller ca. 27 pro-
sent. Disse ble finansiert over statsbudsjettet. Statens
andel av investeringene har sunket fra ca. 34 prosent
i  1966  til ca. 25 prosent i 1070/71. Av de øvrige
investeringer ble 26 prosent finansiert ved lån i ut-
landet,  13  prosent ved innenlandske partialobliga-
sjonslån,  7  prosent av Kommunalbanken og stats-
stemad, og resten, 27 prosent, ble finansiert av ver-
kene ved egenkapital pluss lån fra kommuner og lån




1966 1967 1968 1969 1970, 1971

Nettoinvesterin-
ger i elsektoren 1354 1352 1395 1505 1636 1839
Av dette:






Kraftanlegg 702 739 724 806 896 1033
Overføring/for-
deling 	 516 512 551 545 568 643
Annet 	 136 101 120 154 172 163
I pst. av netto-
nasjonalprodukt 2,8 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3
I pst. av netto-
investeringer i alt 13,3 12,0 15,3 16,9 11,3 10,9
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Montering av dernperloop på topplinjen av en 275 kV-Iinje.

fra andre banker og finansinstitusjoner enn Kommu-
nalbanken.

For 1972 er investeringene i elektrisitetsforsyningen
som nevnt beregnet å utgjøre ca. 2 milliarder kroner.
Fordelingen på finansieringskildene har fulgt i hoved-
trekk det samme finansieringsmønster som i tidli-
gere år.

De innenlandske finansieringsformer (innenlandske
partialobligsjonslån, Kommunalbanklån og statsstø-
nad) har vært pålagt strenge rammer, og det har
derfor vært nødvendig å foreta grundige priori-
teringer.

Tabell 4.  Finansieringsoversikt 1966 - 71 (mill. kr.).

1966 1967 1968 1969 1970 1971

894 937 1032 1135 1249 1366
430 424 401 180 491 420

136 146 233 234 214 229

87 86 79 106 132 126

241 281 319 615 412 591

460 415 363 370 387 473

Lån i utlandet

Av hensyn til forholdene på det innenlandske låne-
marked og de rammer som trekkes opp for elektrisi-
tetssektorens opplåning her, har en stor del av kraft-




selskapene vært henvist til å dekke vesentlige deler
av lånebehovet til kraftutbygging på det utenlandske
lånemarked. Kommunenes og selskapenes størrelse og
hvorvidt de er kjent på det utenlandske lånemarked
har i stor grad vært avgjørende for en eventuell hen-
visning til opplåning utenlands.

Dersom lånerammen for innenlandsk opplåning i
de nærmeste år ikke blir øket vesentlig, vil det i perio-
den 1973- 77 fortsatt bli behov for relativt store
beløp i lån fra utlandet. Da kostnadene ved å ta opp
lån i utlandet gjennomgående er høyere enn ved
innenlandsopplåning, bl. a. ved høyere rentenivå, vil
den økonomiske belastning for elektrisitetssektoren
bli stor i de kommende år.

I 1972 tok Norges Kommunalbank opp to lån i
utlandet som ledd i ordningen med sentralisert opp-
låning til kraftverk. Det første var på 45 mill.
sveitser franc (Sv.frc.) og ga et nettoproveny på 76,7
mill. kroner. Det andre var på 20 mill. dollar og ga
et nettoproveny på 134 mill. kroner.

Fordelingen av de to lånene på de innenlandske
låntakere er vist nedenfor:




Sv.frc.-
lånet

mill, kr.

Dollar-
lånet

mill. kr.

Bergenshalvøens kommunale kraftselskap 6,1 14,7
Bodø Kommunale Elektrisitetsverk 	 1,5 2,2
Vestfold Kraftselskap 	 9,2 22,3
Narvik Komm. Elektrisitetsverk 	 0,5 2,1
Sira-Kvina kraftselskap 	 22,1 40,4
L/L Sunnhordland Kraftlag 	 6,2 7,4
Tafjord Krafselskap 	 3,4 8,1
Østfold fylke 	 12,2 29,4
Kristiansand kommune 	 6,9




OppIand fylke 	 5,5




Trondheim kommune 	 3,1 7,4

Nettoinvestering
ekskl. Staten .
Lån i utlandet
Innenlandske
partialobl.lån .
Komm.banken +
statsstønad .
Egenfinansiering
pluss lån fra kom-
munen og lån fra
andre banker og
finansinstitu-
sjoner enn
Komm.banken
Statens
nettoinvesteringer
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Lksejokk kraftverk.

Dessuten har Bergenshalvøens kommunale kraftsel-
skap, Oslo kommune og Røldal—Suldal Kraft A/S
tatt opp dirkte utenlandslån på tilsammen ca. 165
mill, kroner til kraftverksformål i 1972. I alt ble det
tatt opp utenlandslån for ca. 376 mill, kroner i 1972.

Innenlandske obligasjonslån

Emisjonsrammen for obligasjonslån til elektrisitets-
forsyningen ble for 1971 satt til 270 mill kroner.
F.misjonene beløp seg til 265 mill kroner, fordelt på
følgende låntagere.

Østfold fylke — Borgund 	 40 mill. kr.
Elverum elverk — Skjefstadfoss 	 12 » »
Oppland fylke — Ylja 	 25




Vestfold kraftselskap — Fjone 	 15




Sira-Kvina kraftselskap — Solhom





Tjørhom 	 35 »




Møre og Romsdal og





Sør-Trøndelag fylke — Driva 	 67 » »
Helgeland Kraftlag — Sjona 	 25 » »

Sulitjelma Kraft — Fagerli 	 15 » »

Troms fylkes kraftforsyning — Dividalen 	 5 » »

Sogn og Fjordane kraftverk — Äskåra 	 6




Bergenshalvøens komm. kraftselskap —
linje til Mongstad 	 10 »




Vest-Agder elverk — Bjelland 	 10 »




Sum 265 mill. kr.

Den udisponerte del på 5 mill kroner av rammen
for 1972 ble overført til 1973.

Kraftverkslånene er gitt med 61/2 prosent rente,
kurs 98-101 med løpetid 15- 20 år. Det mest van-
lige er 3 år avdragsfritt + 14 års avdragstid og kurs
lik 100.

Lån i Norges kommunalbank

Kommunalbankens utlånsramme for tiltak innen
.dektrisitetssektoren ble for 1972 fastsatt til 100 mill. 


kioner. Sett i forhold til 1971 var rammebeløpet økt
med 19 mill. kroner.

Utlånskvoten på 100 mill. kroner er av banken
i samråd med NVE — fordelt slik:

Kraftverk (7 anlegg) 	 55,1 mill. kr.
Ledningsnett (71 anlegg) 	 44,9 »

Tils. 100,0 mill. kr.

Løpetiden for kraftverkslån dreier seg i alminnelig-
het om ca. 20 år, med unntak for Adamselv Kraft-
verk (Finnmark) hvor den er 30 år. For lån til led-
ningsnett er løpetiden gjennomgående 15 år, for
enkelte unntak noe lengre. Rentesatsen er for tiden
6 prosent p. a.

Blant de større låntakere i 1972 kan nevnes:

For kraftverkutbygging

Finnmark fylke (Adamselv kraftverk).
Sogn og Fjordane fylke (Åskåra kraftverk, 2. byg-

getrinn).
Sunnhordland kraftlag (Blåfalli kraftverk, 6. byg-

getrinn).
Troms kraftforsyning (Dividalen kraftverk).

Til ledningsnett

Alta kraftlag, Buskerud fylke, A/S Eidefoss, Eiger-
sund Elverk, Hedmark fylke, Helgeland kraftlag
A/L, Kristiansund e.verk, Ofoten kraftlag A/S, L/L
Sognekraft, Solør kraftlag, Troms kraftforsyning,
L/L Tussa Kraft.

Statsstønadsrnidler

I stønad er det for 1972 utbetalt i alt 35,5 mill.
kroner til elektrisitetsforsyningen, i det alt vesentlige
til investeringsformål.
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5,73  Avgift til garantifond

For 1972 utgjorde avgiften til det spesielle garanti-
fond for lån i Norges Kommunalbank kr. 2 010 820,
som av kraftverkene er betalt direkte til Norges
Kommunalbank.

Fondets udisponerte egenkapital pr. 31. desember
1972 var kr. 46 507 333,28.

Det arbeides med forslag til forenkling av bereg-
ning og innkreving av avgiften.

5.74  Strømtariffer

Etter at det hadde vært prisstopp på elektrisk
kraft så og si sammenhengende i to år var det en
rekke elektrisitetsverk, både engrosverk og distri-
busjonsverk, som økte sine priser fra 1. januar 1972.
Senere i året var det også mange verk som måtte gå
til det skritt å øke sine priser. Fra 15. september
1972 ble det innført prisstopp, som varte til 1. januar
1973. I motsetning til hva tilfelle var ved de tid-
ligere prisstopper, gjorde mange elektrisitetsverk ved-
tak om nye tariffer som skulle tre i kraft fra den dag
prisstoppen opphørte.

NVE hadde 13 søknader om dispensasjon fra pris-
stoppen til uttalelse. De fleste av disse søkte imidler-
tid om dispensasjon fra 1. januar 1973. Ingen dispen-
sasjonssøknader ble innvilget.

Av tariffendringer ellers hadde NVE 69 søknader
til behandling. Ved disse saker ble det søkt om pris-
endringer i størrelsesorden 10-20 prosent.

En komite som ble nedsatt i 1970 av Norsk elektri-
sitetsverkers forening, for utarbeidelse av nye nor-
mer for tariffer, avga sin innstilling sommeren 1972.
For «husholdninger og jordbruk» foreslår komiteen
to tariffer, den tidligere blandete tariff, men med et
minsteabonnement på 2 kW og en kilowattimetariff
med grunnavgift. Vel kilowattimetariffen gis det to
alternativer, det ene er med en relativ lav grunnav-
gift, og to kilowattimesatser, en høy sats for de 9000
første kilowattimer, og en lavere sats for det øvrige
forbruk. Det andre alternativ har høy grunnavgift
med bare en kilowattimepris. Totalutlegget for abon-
nenter med forbruk over 9000 kW blir likt ved begge
alternativ.

Tariffkomiteen går også inn for at det brukes
abonnementsavgift og foreslår denne satt til 100
kroner.

Det har fra elektrisitersverkenes side vært vist stor
interesse for den nye norm, men for mange verk vil
normen innebære en stor forandring fra tidligere
tariffer. NVE har i tilfelle hvor tariffendring skal
godkjennes i h. t. vilkår for statsstønad, godkjent
modifiserte opplegg i en overgangsperiode. En har
her gått inn for alternativet med høy grunnavgift ved
kilowattimetariffen og at abonnementsavgift brukes.

Det har i året vært en del klager og forespørsler
angående tariffer. De fleste av disse gjelder leve-
ranser til fritidsboliger. To av sakene ble behandlet i
Prisrådet. Det synes nå ganske klart, etter de senere
års prisrådsaker, at eiere av fritidsboliger har krav på
de samme tariffer som fastboende har, med unntak 


av den blandete tariff, der de kan avkreves et noe
større minsteabonnement. På den annen side må slike
abonnenter betale en vesentlig del av tilknytnings-
kostnadene.

Elektrisitetsprisene for 1971 som publiseres i Sta-
tistisk sentralbyrås «Elektrisitetsstatistikk», viser at
gjennomsnittsprisen ved salg til husholdninger og
jordbruk er uforandret fra foregående år, 6,31 øre
/kWh eksklusive merverdiavgift. Når det gjelder de
enkelte fylker, har en det forhold at omtrent halv-
parten har en høyere pris enn foregående år, mens
resten har en lavere pris. Grunnen til at enkelte fyl-
ker har kommet ut med en lavere pris, er at elektrisi-
tetsavgiften på 0,2 øre/kWh var inkludert. Denne
falt bort fra 1 januar 1971 og forårsaket at prisene
ble redusert.

En regner med at statistikken for 1972-prisene vil
vise relativt sterk stigning.

Tabell 5. Gjennomsnittspriser 1971 ved salg til hushold-

ninger og jordbruk.




Ørel kW h inkludert merverdiavgift

Fylke 1970 1971




Østfold 	 9,16 8,97




Oslo+Akershus 7,20 7,07




Hedmark 	 8,55 8,90




Oppland 	 7,42 7,30




Buskerud 	 7,82 7,85




Vestfold 	 7,83 7,83




Telemark 	 6,18 6,10




Aust-Agder 	 7,69 8,05




Vest-Agder 	 6,38 6,46




Rogaland 	 7,11 7,22




Hordaland +





Bergen 6,80 6,67




Sogn og Fjordane 6,84 6,79




Møre og Romsdal 7,80 7,98




Sør-Trøndelag . 7,85 7,78




Nord-Trøndelag 9,13 9,14




Nordland 	 6,36 6,44 Har ikke
Troms 	 6,33 6,22 merverdi-
Finnmark 	 7,74 7,83 avgift

5.76  Merverdiavgift på elektrisk kraft

Elektrisitetsstatistikken for 1971 som ble offentlig-
gjort høsten 1972 viste som nevnt at gjennomsnitts-
prisen for elektrisitet til husholdninger og jordbruk
var uforandret fra året før, nemlig 6,31 øre/kWh.
På grunn av den betydelige prisøkning som har skjedd
etter 1. januar 1972, fant likevel Finansdepartementet
at den utjevningspris som legges til grunn for bereg-
ning av merverdiavgift for elektrisk kraft burde tas
opp til vurdering, dog først etter at prisstoppen som
ble innført høsten 1972 var opphevet. Prisstoppen
falt bort fra 1. januar 1973, og det er trolig at en
forhøyelse av gjeldende utjevningspris (5.75 øre/

kWh), med derav følgende omregning av merverdi-
satsene for elektrisk kraft vil bli gjennomført i 1973.
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S 1108 1748

Direktoratet for
statskraftverkene
Kraftverksdirektør

Sig. Aalefjær

SR 1 19 ISB I 389 I 1661 SE 44 SD 558 78 SS 23 SK 48

Bygningsavd.
Bygningssjef
P. T. Smith

(kst.)

SBP 40

Planktr.
Over-
ingeniørene
K. Y. Nilsen
P. Storebø
Y. Mæhlum

Singsaas
A. Borchg re-
vink

SBAI12 I 


Anleggsktr.
Overingeniør
T. Vinje (kst.)

SBM 12

Maskinktr.
Overingenlør

Resell

SBF 34 I 


Fjern-
ledningsktr.
Overingeniør
R. Johnsen

Elektroavd.
Elektrosjef
0. Hauge

SEA 19

Apparat-
anlegg, ktr.
Overingeniør
S. Vikanes

SEK 8

Kontroll-
anlegg, ktr.
Overingeniør
A. T. Haugen

SEL 5

Linjektr.
Overingeniør
A. Berg

SEG I 3 I 

Generatorktr.
Overingeniør
A. Brugaard

SET I 2 I 


Trafoktr.
Overingeniør

Schøyen

SEU 6

Utviklingsktr.
Overingeniør

K. Olsen 


Driftsavd.
Driftssjef
T. Voldhaug

SDS 13 I

Driftsktr.,
stasjoner
Overing. T.
Hau li Nielsen

SDF 5 I

Driftsktr.,
fjernledninger
Overingeniør
H. Hedemark

SDR1 11 I 

Relekontoret
Overingeniør
J. Svoen

SDT 1 15 I

Telekontoret
Overingeniør
A. Gohn

I 1
Sivilforsvars-
leder
S. Foyn 


Salgsavd.
Fagsjef
K. Nilsen

SSK 7

Kraftktr.
Overingeniør
H. Bleken

SSS 2

Salgsktr.
Overingeniør
J. Tveit

SSV 11 I

Vannhus-
holdningsktr.
Overingenlør

SSU I 2 I 


Utrednings-
ktr.
A. Aurlien 


Sekretariat
Kontorsjef
T. Mengshoel

SKA I 32 I

Kont.adm.,
int.pers., inf.
F. E. Andresen

SKB 2 I 


Budsj. — Div.
økonomi
B. Nilsen

SKS I 3 I 


Skatter,
erstatninger
F. Storaker

SKI-11 10 I

Hustrykkeri
A. I. Berg

Innkjøpsktr.
Innkjøpssjef

SIB I 3 I 


Bestillings-
seksjon
K. Breiby

SIK 10

Kontroll-
seksjon
0. A. Schjetne

SIM 2 I

Material-
forvaltning
H. Gundersen

SIT 1 11 I 9

Transport
A. Vogt

Rasjonalis.ktr.
Overingeniør
J. Sørensen

SRA 7 I

Anleggs-
seksjon
R. Thomessen

SRD 2

Driftsseksjon
0. Helledal

SRK 2 I

Merkantil
seksjon
P. Langkås

SR-grupper 7
SR—Grytten-
anlegget 2

SR—Skjo-
men-anleg-
gene 3

SR—Folge-
fonn-anleg-
gene 2

140 1 10 44 12

Tokke- Nore-
verkene verkene
Driftsbest. Driftsbest.
D. Tvedt 0. Ueland

28/9 2/4
Mår/Hakavik
kraftverk
Maskinm.
H. Sandvik/
S. Guterud

111112 


Aura-
verkene
Driftsbest.
S. Ranes

174 1 15 34 5 32 3 27 4 113 11

	

Rana-verkene Glomfjord I nnset- Vestlands- Østlands-
Driftsbest. kraftverk verkene verkene over-
A. Ervik Driftsbest. Driftsbest. Driftsbest. føringene

	

E. Walseth F. Thingstad V. Bern

I 77 1 423 1 14 I 20 145 I 238 1 16 I 22 


Folgefonn- Vik- Grytten- Rana-
anleggene anleggene anlegget anleggene
Anleggsleder Anleggsleder Anleggslede Anleggslede
H. Døhlen G. Moen T. Høgestøl P. Simonsen

85 629

Skjomen-
anleggene
Anleggslede
E.
Kummenere

53 329

Fjern-
lednings-
anlegg



6. STATSKRAFTVERK ENE

6.1  ORGANISASJON OG HJELPEFUNK-
SJONER

6.11 Personale, sysselsetting og time-
fortjeneste

Ved NVE's sentraladministrasjon var det pr. 31.

desember 1972 291 (265) faste og midlertidige tje-
nestemenn under Direktoratet for statskraftverkene.
Ved M/S «Elektron» var det ansatt 10 offiserer og
mannskap, ved isbryter M/S «Vass» og ved tung-
transport ellers 4 arbeidere.

I 4. kvartal 1972 var det ved anlegg til sammen
1958 (2039) funksjonærer og arbeidere, og ved driften
var tallet 590 (579).

Den gjennomsnittlige timefortjeneste for arbeidere
ved anlegg var i 1972 kr. 26,19 (kr. 23,03), dvs, en
stigning på 13,7 prosent fra forrige år. Akkordtimer

• • • • I • • • • • • 


urgjorde 93,8 prosent (92,9 prosent) av den totale
arbeidstid. Tallene i parentes gjelder 1971.

6.14 Vernearbeidet

Overføringsanleggene hadde tilsammen 26 skader.

Kraltanleggene hadde 201 skader hvorav 3 døds-
ulykker. En av disse skjedde under velt av borerigg,
mens to mann ble drept ved sprengstoffeksplosjon.
Idriltværende verk har hatt 4 skader i 1972, hvorav
2 var dødsulykker forårsaket av elektrisk strøm. I
det ene tilfellet kom en elektromaskinist til å forår-
sake kortslutning i et 17 kV koblingsanlegg under
arbeide i nærheten og ble forbrent av lysbuen. I det
andre tilfellet ble det arbeidet på en av to linjer som
er ført på felles masterekke. En ledningsmontør kom

berøring med den spenningsførende linjen, og falt
ned fra masten.
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De fleste skader ved anleggene skjedde under føl-
gende arbeidsoperasjoner:

Boring 	
Manuell håndtering...... ..

Kraft-
anleggene

260/o
19 °/o

Overførings-



anleggene

38 °/o
Transport 	 12 °/o 4 °/o
Reparasjoner 	 8 °/o




Montering 	 2 °/o 270/0
Sikring, rensk 	 9 °/o




De viktigste skadeårsakene fordelte seg slik:



Kraft-

anleggene
Overførings-



anleggene

Slag, klem 	 320/0 38 °/o
Falle, snuble 	 21 °/o 31 °/o
Fallende gjenstand 	 23 °/o 12 °/o
Skjære, kutte 	 80/0




Som tidligere har verneutvalgene under sine be-
faringer og møter tatt opp vernespørsmål fra mange
forskjellige felter. Arbeidet med bortskaffelse av pro-
pan fra tunneldriften har fortsatt uten tilfredsstillende
løsning.

Kontakten mellom anleggene er god i vernespørs-
mål, og på flere felter forsøker en å komme fram til
felles løsning — f. eks.: Skinnetransport, sjaktdrift,
taubanedrift, mastemontasje.

Epesielt en eksplosjonsulykke har ført til gjennom-
gåelse av rutiner og lagring av sprengstoff. Yrkes-
hygieniske- og ventilasjonsforhold er bearbeidet og
vurdert i samband med Arbeidstilsyn og Yrkeshygie-
nisk Institutt.

Anleggenes verneutvalg har deltatt i vernekurs og
distriktskonferanser om vern.

6.15 Budsjettene

Driftsregnskapet for 1972 viste et underskudd på
38,2 mill, kroner, brutto inntekter 486,5 mill. kroner
og brutto utgifter 524,7 mill. kroner. Det var opp-
rinnelig budsjettert med et underskudd på 6,3 mill.
kroner. Ved stortingsvedtak av 8. desember 1972 ble
dette forhøyet til 34,5 mill, kroner på grunnlag av en
ny prognose høsten 1972 hvor det var regnet med en
svikt i kraftsalget til kraftkrevende industri og til
alminnelig forsyning på til sammen 28,2 mill. kroner
i forhold til budsjettet. Årsoppgjøret viste at leve-
rIngssvikten ikke ble så stor som antatt. På den annen
side ble driftsutgiftene en del høyere enn budsjettert,
slik at resultatet ble 3,7 mill. kroner dårligere enn det
reviderte budsjett.

1972 ble det investert i nye anlegg 490,1 mill.
kroner. Ved ovennevnte stortingsvedtak ble det gitt
en tilleggsbevilgning for 1972 på 30,0 mill, kroner til
den opprinnelige bevilgning på 425,0 mill. kroner.
Sammen med overført bevilgning fra 1971 på 31,5
mill, kroner hadde en til disposisjon 486,5 mill. kro-
ner. Overskridelsen av bevilgningen ble 3,6 mill.
kroner, dvs. 0,7 prosent av disponibelt beløp.

Budsjettet for 1973 ble vedtatt av Stortinget 27.
november 1972 med brutto driftsinntekter 573,8 mill,
kroner, driftsutgifter 230,5 mill, kroner, avskrivnin-




ger 140,0 mill, kroner og renter 197,7 mill, kroner,
dvs, et budsjettert overskudd på 5,6 mill. kroner.

Under investeringspostene ble det for 1973 bevil-
get 540,0 mill. kroner. Investeringsrammen for 1973
ga ikke plass for bevilgningsforslag til nye anlegg.

6.16 Skatter

De samlede formues-, inntekts- og eiendornsskatter
utgjorde 43,7 mill, kroner hvilket svarer til 0,22 øre
pr. produsert kWh. Tilsvarende tall for 1971 var 38,0
mill, kroner og 0,23 øre/kWh. En stor del av øknin-
gen i skattebeløpet skyldes at formuesskatten i ytter-
ligere en del kommuner er forhøyet fra 4 til 10
promille.

6.18 Rasjonalisering

Rasjonaliseringsarbeidet har i løpet av året fort-
satt på områdene:

anleggsdrift med kostnadsoppfølging
administrativ rasjonalisering
rasjonalisering ved kraftverk og linjer i drift.

På alle disse områdene er det fremdeles mange
uløste oppgaver i tillegg til de mer rutinepregede
gjøremål. Samarbeidet med Institutt for anleggs-
drift ved NTH har fortsatt, og prisindeksen for
kraftutbygging er tatt opp til utredning m. v.

Arbeidet med alle NVE's luker er fullført, og ved-
likeholdsopplegg for linjene er påbegynt. I samband
med administrativ rasjonalisering vil en særlig nevne
deltakelse i arbeidet med utredning av etatens sam-
lede økonomifunksjon samt utarbeidelse av konto-
planen for vår første kjernekraftutbygging.

Den langsiktige planleggingen av NVE's virksom-
het er ført videre, i første rekke for den virksomhet
som hører under Direktoratet for statskraftverkene.
Arbeidet har hittil resultert i et utkast til målsetting
og strategier for dette direktoratet.

6.19 Innkjøp, kontroll og transport

Det er i 1972 foretatt sentrale innkjøp (utenom
permanentutstyr) for til sammen 15,8 mill, kroner,
mot 18,9 mill, kroner i 1971.

Salg av brakker, maskiner og materiell beløp seg
til 1,0 mill, kroner, mot 3,2 mill, kroner i 1971.

Det er i 1972 kontrollert ca. 24 000 innkommende
fakturaer til et samlet beløp av ca. 251 mill, kroner

mot ca. 23 000 stk. og 234 mill. kroner i 1971. I
samme år ble det behandlet utgående fakturaer for
tilsammen ca. 37 mill. kroner.

På transportsektoren har virksomheten økt med
ca. 25 prosent i forhold til fjoråret. Utenlandske opp-
drag kommer stadig sterkere inn i bildet og den største
enkeltjobb i året som gikk, var en roll on/off tran-
sport av fire 90-tonns transformatorer med tilbehør
fra Finland til Helsingborg og Aalborg.

Av nye arbeidsområder kan nevnes utlegging av
prøvekabel i Hardangerfjorden for Skagerakprosjek-
tet med M/S «Elektron» utstyrt som kabelskip og
drift av NYE's første isbryter M/S «Vass» som er
satt inn i isbryting i Indre Malangen i Troms.
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6.2  KRAFTPRODUKSJON OG SALG

6.21  Hydrologiske forhold :

Nedbør og ternperaturforhold
Sør-Norge fikk nedbør i underkant av normalen

i 1972. På Sør-Vestlandet var nedbøren dog meget • • •

nær det normale.

Fra Helgeland og nordover var nedbørsmengdene
I •

godt over normal årsnedbør (ca. 110-140 prosent).
Året ble innledet med en kuldeperiode i Sør-Norge,

mens det var mildere lengre nord. Februar ble mildere
enn normalt i hele landet. Det var tørt i mesteparten
av landet i januar og februar. Store deler av Vest-
landet, Møre og Trøndelag hadde da bar mark.

Mens Vestlandet fikk lite nedbør også i månedene
mars til ogmed mai var nedbøren over normalen i de
øvrige landsdeler i mars og dels i april. Mai ga noe
mindre nedbør unntatt på Østlandet. Temperaturen
var over normalen i mars og rundt gjennomsnittet i
april og mai.

Sammendrag av hydrologiske forhold 1 1972

Østlandet — Agder:

Mårgft:wrk

NedborTilløp

Mili-°/o avMill.0/o av
meter normalm0normal

448:58504

1/1
{)/o

6
Norelverkene (Nore 562 90 1477 9S 64
Takke-verkene





Tokke
Vinje 	

317. 92662
1706

110
93

8
83

S>Onga




472 72 74

Rgd — Hor 4iland:





Rø1d4—SUldal (Suldal 1408 98>1117 9




Siralkvina;(Tiniad) . 1162 992905 57 100

Sogn,--T,Susnmnore:





Vik (1k..dal) 	 871 85220 90 72

Norcimoye—Trøndelag:





Aurverkene 	 4% 31019 102 8
'Krifyei-ketteØvre





Nåitåen: (ttinnsjodai) : 795 .102 ,1691 107




He





Rang:yerkåle
i4edre Røssåga 1339 137.:•3877.. .13 89
Øvre R43,ssåga 	




3379' 124., 89
Rana 	




.,• I4f•• 84

Sal4,n;





Glom:fjord kraftverk 2207- 414": 1040, 1,1,9 78

O





Inntetrerke'ne (Inns t ^680 1201016 98




Fyllingsgrad

31/12 Hoyeste Dato Laveste Dato
0/00/00/0

Tapt
energi ved
overvann

GWh

63 100 1,0/ 8 34 4/5 135
60 99 10/ 7 28 1/5 423

70 109 „ 141 8 30 30/4 253
7 100 14/ 8 30 30/4 147
67 100 , 14/'.8 26 1/5 28




100 14/ 8 14 30/4 20




100 718 34 1/5 168




14/ 16 7 5 221

7 100




43 7 5 96

8




31/10




1/5 96

8. 7. ,5/ 55 8/5 379
88; .:97 .7 55 8/5 169
92 :1;0 '..i81•10 64 5/5 361

78 tQO




35 21/5 186

88 100 13/10 0 20/5 40
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I juni kom det betydelige nedbørsmengder sør for
Salten, mens det var tørt lengre nord. I juli fikk
Vestlandet lite nedbør. Langs kysten fra Helgeland
og nordover kom det imidlertid store nedbørsmeng-
der i juli og disse landsdeler fikk over normal ned-
bør i hele 2. halvår. I Nord-Norge var det varmt i
juni og begynnelsen av juli, mens det lengre sør var
kjølig i begynnelsen av perioden og varmere mot
slutten.

Østlandet fikk under normal nedbør fra august og
ut året. Vestlandet og Trøndelag fikk over normal
nedbør i august, mens september her var tørr. I de
sørligste strøk var også oktober nedbørsfattig. August
og september var noe kjølig over hele landet. Oktober
var mild mens november hadde vekslende temperatur,
dog noe mildere enn normalt. November var for øvrig
regnfull langs hele vestkysten. Desember var nedbør-
fattig i Trøndelag og det var usedvanlig mildt over
hele landet.

Magasinfyiling for

Innsetverkene i

i 1970 og 1972

1970

Febr. Mors April Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov. Des.

Magasinfylling for kraftverkene

Nore,Miir, Tokke, M6rkf oss.

Tonstad og Rdidal-Suldal i

1970 og 1972 i i. av maksimalt

100

90

eo

70

60

50

40

30

20

lo

0
Jan,

100

90

Magasinforholdene i 1972 70
1970

Ved årsskiftet 1971/72 var det beskjedne snømeng-
der i de aktuelle felter. Magasinfyllingen var imidler-
tid god. Energiinnholdet i NVE's magasiner inkl.
andeler i felleseide anlegg var således 12 200 Gwh, 40

svarende til 82 prosent fylling. 30

Snørnengden i fjellet økte endel i løpet av etter-
20vinteren, særlig i mars, og de rutinemessige snø-



målinger i begynnelsen av april ga følgende resultat:
Østlandet hadde snørnengder i underkant av det
normale, 80 - 100 prosent, Vestlandet noe mindre Jan. Febr Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.

50 - 70 prosent og Trøndelag 70 - 95 prosent. I
Helgeland og Salten var snøforholdene normale, mens 197

90 Magasinfylling for

Innset hadde ca. 90 prosent. Rana verkene

i 1970 og 1972
Sett samlet for NVE's verk var tilsigene i 1. halvår so

noe over det normale og betydelige energimengder
70

gikk tapt i juni, juli og august ved forbitapninger og
overløp. Fra slutten av august til i begynnelsen av so

desember var tilsigene lave på Østlandet tildels også so
på Vestlandet. Verkene i Trøndelag og videre nord-

4

over fikk imidlertid store tilsig.
Ved årets utgang var samlet energiinnhold i maga- 30

sinene 11 500 GWh svarende til 76 prosent fylling.
20

Snømengdene i fjellet var på det tidspunktet vesent-

- Nörmalt tilsig
TILS1G TIL NVE's HOVEDMAGASINER Tilsig 1970 ° Jan. Febr. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov.

1.600
100

lig under det normale. 10

1.400

1.200 eo

70

1.000

800

f 600

a, 400
.2£

200

tD

4

2

10

Magasinfyiling for Yik, Aura,

Trollheim og Nornsen-verkene

i '4 i 1970 og 1972

0
MAM.1 i AS ON•D 
 Jan. Febr. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
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6,22 NVE's produksjon i MWM

Production of electricity i MWh
by The State Power System

Referert generator
(Reffered generator busbars)




1972

MWh




1971

MWh

1. Innset 	




361 323,0




244 849,0
2. Straumsmo 	




617 970,0




446 998,0
3. Glomfjord (25 Hz). .




917 155,0




842 915,0
4. Reinforsen 	




16 471,0




20 382,0
5. Nedre Røssåga 	 1 688 354,0 1 386 389,0
6. Øvre Røssåga 	




836 366,0




658 118,0
7. Langvatn 	




274 548,0




362 057,0
8. Rana 	 2 016 512,0




556 795,0
9. Bjerka(idrift24/8-72)




54 142,0




0,0
10. Linnvasselv (NVE's del)




38 349,6




49 407,2
11. Tunnsjødal, Tunnsjø,






Røyrvikfoss (NVE's del)




501 971,4




640 047,3
12. Svorka (NVE's del)




40 302,6




69 607,3
13. Trollheim 	




692 690,0 1 006 840,0
14. Gråsjø




65 751,0




90 099,0
15. Aura 	 1 752 570,0 1 322 730,0
16. Osbu 	




87 762,0




56 034,0
17. Vikf alli (NVE's del) . . .




476 822,8




525 903,9
18. RøIdal-Suldal (NVE's







del) 	 1 168 984,9 1 279 245,9
19. Sira-Kvina (NVE's del) . 2 109 902,0 1 363 324,5
20. Nore I 	




886 491,0 1 088 061,0
21. Nore II 	




268 213,0




316 202,0
22. Mår 	




967 435,0




702 745,5
23. Solbergfoss (NVE's del) .




219 424,8




241 536,3
24. Haakvik (162/3 Hz samt







50 Hz husaggr.) 	




20 116,0




20 119,3
25. Tokke 	 1 887 364,5 1 684 514,6
26. Vinje 	




925 706,6




763 466,0
27. Songa 	




520 793,0




426 178,9
28. Haukeli 	




36 328,5




33 312,7
29. Byrte 	




126 986,0




114 162,0
30. Lio 	




249 743,0




224 776,0

Sum  19




826 548,7 16 536 816,4

..•

6.23 NVE's kraftomsetning

Den samlede produksjon var i 1972 19,9 prosenr
høyere enn året før. Midlere årlig produksjonsøkning
de siste 5 år er imidlertid ca. 5 prosent. Dette skyldes
at i årene 1969 og 70 var produksjonen forholdsvis
lav på grunn av dårlige tilsigsforhold.

Produksjonen i 1972 var for øvrig ca. 95 prosent
av sum beregnet medianårsproduksjon for de enkelte
kraftverk og ca. 106 prosent av det tilsvarende tall
for bestemmende år.

Kraftomsetningen steg i 1972 med 10 prosent i
forhold til året før. Fastkraftomsetningen (industri +
alminnelig forsyning) var praktisk talt uforandret
fra 1971 til 72. Økningen i eksport av tilfeldig kraft
til Sverige samt levering til Samkjøringen og elektro-
kjeler sto for 9 av de 10 prosent omsetningen steg.

På grunn av rikelig krafttilgang hos avtakerne
innen den alminnelige forsyning, ble bare 42 prosent
av årskraft uten betalingsplikt tatt ut. Ca. 1470 GWh
kontrahert kraft måette således tas hånd om på
annen måte.

Industriforbruket var ca. 1 prosent lavere enn i
1971 og ca. 3 prosent av de samlede garanterte kvanta
ti! industrien ble ikke tatt ut. Avtakerne innen alu-
miniumsindustrien tok ut bare 92 prosent av de
garanterte kvanta mens ferrolegeringsindustrien tok
ut ugarantert kraft i tillegg til fastkraften.

Levering til elektrokjeler pågikk fra årets begyn-
nelse og fram til utgangen av september da kjelene
ble koplet ut.

NVE har utvekslet tilfeldig kraft med de øvrige
kraftselskaper innenlands gjennom Samkjøringen.
Samkjøringskraftprisen har i året variert mellom 0,2
og 3,0 øre/kWh. Ved prissettingen i de enkelte uker er
balanse mellom tilbud og etterspørsel tilsiktet. Imid-
lertid ble prisen for kjøp av tilfeldig kraft ikke satt
lavere enn 0,2 øre/kWh.

I regionene sør for Salten var denne pris, «pris-
gulvet», stort sett gjeldende fra midten av juni til
slutten av august. Samkjøringen fikk i denne tid
stillet til disposisjon betydelig mer energi enn det
som lot seg omsette. Mesteparten av dette overskudd
gikk tapt omgående eller etter kort tid. I region 4
(Nord-Norge) fungerte prissysternet uten at «pris-
gulvet» ble nådd. Lagring forekom derfor ikke.

I områdene sør for Salten kjøpte NVE kraft fra
Samkjøringen i de fleste uker i 1972, i alt 773 GWh
til middelpris 1,4 øre/kWh. I prisgulv-perioden
(juni-august) ble NVE's kjøreprogrammer redusert
med ca. 572 GWh. Det vesentligste av denne energi
gikk imidlertid tapt, bare 13 GWh var i behold ved
periodens slutt. Videre leverte NVE 549 GWh til
Samkjøringen, 473 GWh herav ble levert mens
«prisgulvet» var gjeldende. I middel for hele 1972
innbrakte salget til Samkjøringen 0,2 øre/kwh.

I Nord-Norge kjøpte NVE 42 GWh fra Sam-
kjøringen til middelpris 2,1 øre/kWh og solgte 28
GWh til 1,0 øre/kWh i middel.

NVE's kjøp på faste kontrakter ekskl. kjøp fra
Trondheim for eksport utgjorde 889 GWh, en øk-
ning på 300 GWh fra året før. Økningen skyldes nye
kontrakter med Norsk Hydro og Sogn og Fjordane
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Kraftverk, mens en kontrakt med Sunnhordland
Kraftlag er utløpt. Midlertidig overtakelse av eier-
andeler i Sira-Kvina er holdt utenfor her. Denne
energi inngår i den angitte produksjon i Sira-Kvina.
Ved årets begynnelse disponerte NVE 61,8 prosent
av Sira-Kvina's produksjonspotensial, mens andelen
ved årets utgang var redusert til 58,3 prosent. På
grunn av en viss usikkerhet med hensyn til tilgangen
på ny kraft, ble det for driftsåret 1971/72 sluttet nye
fastkraftkontrakter med bare 1 års løpetid på i alt
157 MW. Dette dekket den alminnelige forsynings
behov for nye kraft det året. Bestillingene på ny
kraL etter vanlige 5 års kontrakter gjeldende fra
1 juli 1972 ga imidlertid en redusert effektforplik-
telse i forhold til de midlertidige tildelingene for
1971/72 i områdene sør for Salten. De lavere bestil-
linger fra den alminnelige forsyning samt mindre
endringer i kontraktsforpliktelsene overfor NSB og

Sverige medførte således at effektforpliktelsene i
driftsåret 1972/73 var 38,1 MW lavere enn i 1971/72.

For de tre etterfølgende driftsår resultterte den
siste kontraktstegningen sør for Salten i følgende nye
forpliktelser:

Driftsår: 1973/74 1974/75 1975/76
Nye kontraktsforpliktelser

(MW) 	 237,4 286,0 414,3

Nye tildelinger til denne kategori avtakere i disse
deler av landet vil først bli aktuelle etter 1. juli 1976.

I Nord-Norge har ikke NVE kunnet øke sine fast-
kraftleveranser til den alminnelige forsyning siden
1969. Det ble i den tildeling som da fant sted, pekt
på at eventuelle nytegninger eller ytterligere utvidel-
ser av eksisterende kontrakter måtte utstå til etter
idriftsettelsen av Skjomen-verkene. Dette anlegg reg-
nes å komme i drift i 1973. Det ble derfor i 1972
innhentet bestillinger fra denne landsdel. Innstillin-
gen om eventuelle tildelinger var ved årsskiftet på
det nærmeste ferdigbehandlet. Den forutsettes å dek-
ke behovsstigningen til den alminnelige forsyning
fram til 1. juli 1977.

De nye kontraktstegninger som fant sted eller ble
forberedt i 1972, levnet etter vanlige kriterier for
leveringssikkerhet ved statens fastkraftsalg, beskjedne
udisponerte kraftkvanta. De antydete behov for ny
kraf innen den såkalte kraftkrevende industri over-
skrider NVE's leveringsevne, og fordrer således ny
krafttilgang. Spørsmålet om tempoet i kraftutbyg-
gingen og krafttildeling til kraftkrevende industri er
under vurdering i Industridepartementet.

Foruten de vanlige tilbud på ny ordinær fastkraft
ble det i løpet av året sendt ut innbydelse til tegning

NVE'S KRAFTOMSETNING 1972
NVE's ENERGY TURNOVER IN

Tilført NVE fra egne og fremmede kraftkilder.

GWh

Fra Samkjøringsorgenene m. v.- 22000-
og innkjøp av kontr. kraft12,6%

1972

NVE's kraftsalg og tilbakelev. av fremmed lagring.

4,2 % Overføringstap og eget forbruk

2,3 % Til elektrokjeler

Fre Sovjetunionen
Fra Sverige

0,3 %
0,1 %

- 20000




Produsert Ofoten-Finnmerk 4,3 %




21,1 % Til Sverige

Produsert Salten 4,0 % 18000 -





- 16000 -
2,7 % Til Samkjøringen





0,5 % Egen anleggskraft

Produsert Helgeland 21.4 %





- 14000 -




Produsert Nordmøre-Trøndelag 14,0 %
- 12000 - 27,5 % Stats- og Tokkekraftavtakere inkl. NS8




- 10000-




Produsert Sogn-Sunnmøreere 2,1 %




Produsert Hordeland-Rogaland 14,4 %





-6000 -





-4000-





41,7 % Industrikontraktavtakere




-2000 -




Produsert Østlandet-Agder 28,8 %
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av suppleringskraftkontrakter. Dette er noe helt nytt
og er basert på at NVE vil inngå importkontrakter
med Sverige og Danmark. (Se for øvrig spesiell om-
tale av disse kontrakter under pkt. 6. 26-27.)

Suppleringskrafttilbudet er sendt til større pro-
duksjonsverk og er et alternativ til innelands varme-
kraftutbygging for å utjevne variasjonene i vann-
ki produksjonsevne fra tørre til vann-
rike år. Tilbudet går ut på en fast årsavgift på 55

kr/kWår fra 1. juli 1974 som så stiger til 65 kr/kWår
når forbindelsen med Danmark forutsetningsvis etab-
leres våren 1976. Ved siden av de faste årsavgiftene
kommer det en energiavgift for hver uttatt kWh.
Energiavgiften avhenger av oljeprisene samt visse
faste kostnader.

Suppleringskraften kan sperres i topplasttiden og
gir på den måten ikke noe effekttilskudd for å dekke
belastningstoppene.

I henhold til Industridepartementets vedtak ble
statskraftprisen i 1972 besluttet økt med 10 prosent.
Denne økning gjøres gjeldende fra 1. januar 1973.

Nedenstående tabell viser utvikling av statskraft-
prisen for årskraft til alminnelig forsyning etter 1938.

Effekt- Energiavgift Samlet pris
avgift vinter sommer ved 6000 t

kr./kW øre/kWh øre/kWh kr./kW øre/kWh

Fra 1/7 1938 35,00 0,50 0,25 59,00 0,98

Fra 1/7 1948 35,00 0,50 0,25 60,125 1,00

Fra 1/7 1949 35,00 0,70 0,35 70,175 1,17

Fra 1/7 1954 40,00 1,00 0,50 90,25 1,50

Fra 1/7 1956 40,00 1,60 0,80 120,40 2,01

Fra 1/1 1964 52,50 1,60 0,80 132,90 2,22

Fra 1/1 1965 65,00 1,60 0,80 145,40 2,42

Fra 1/1 1967 79,50 1,60 0,80 159,90 2,67

Fra 1/7 1971 87,45 1,76 0,88 175,90 2,93

Fra 1/1 1973 96,20 1,94 0,97 193,69 3,23

For øvrig er spørsmålet om statskraftens pris- og
leveringsvilkår for statskraft fortsatt til vurdering i
departementet. NVE har utarbeidet forslag til pris
og nytt kontraktsformular. Av de viktigste endringer
som her er foreslått, skal nevnes full betalingsplikt
for all årskraft, plikt for avtakerne til forhåndsan-
meldelse av kraftuttak, og rett for disse til å fastsette
brukstidens lengde.

NVE's kraftomsetning 1 1972 1 GWh

Energy turnover in 1972

Totalproduksjon målt gen.
klemmer 	

Fra Samkjøringen (kjøp og
lagring)

Fra Sverige (kjøp, lagring
m. v.) 	

Fra Sovjetunionen
(kontrakt) 	

Div. kjøp på faste

19721971

GWhGWh

	

19 826,516 536,8

	

1 394,02 460,4

	

20,3324,2

	

76,2 2,1

kontrakter m. v.1) 	 1 436,0 1 161,5




Div utveksling med andre
verker (netto)




45,7 223,2

Sum 	 22 798,720 708,2




Denne energi er solgt og anvendt  på  følgende måte:




Industriabonnenter inkl.





Tinfos 	 9 510,29 624,2

Alm.forsyninginkl. NSB 6 272,56 101,5

Til Samkjøringen (salg og
tilbakelevert lagring) .




612,7 289,7

Til Sverige (salg og til-



bakelevert lagring m. v.) 4 816,33 338,6

Kjelkraft




524,5 466,2

Til egen enleggsdrift 	




100,2 74,4

Tap og egetforbruk
(driftskraft) 	




962,3 813,6

Sum 	 22 798,720 708,2

') Inkl, kjøp fra Trondheim for eksport til Stockholm.

NVE's kontraktforpliktelser i 1972 - effektforpliktelser (MW) ved årets utgang

Contracted power in 1972 - contracted power capacity (MW ) at the end of the year




Årskraft
MWGWh

Vinterkraft
MWGWh

Tokkekraft
MWGWh

Storindustri1)
MWGWh

Eksport2)
MW GWh

Sum
MW GWh

Østlandet og Agder. 355,2 2 136,0 402,21 620,0 200,01 200,0 78,5 579,0




- 1 035,9 5 535,0

Hordaland 	





22,5 142,0 -




267,52 150,0




- 290,0 2 292,0

Sogn og Sunnmøre 	 31,7




186,0




- -




37,5 300,0




69,2




486,03)

Nordmøre og
Trøndelag 148,9




977,0 28,0 108,0




288,32 305,0 188,7 895,0 653,9 4 285,0

Helgeland 	 63,1




362,0 3,4 14,0




442,53 300,0




509,0 3 676,0

Salten 	 25,0




150,0




- -




100,0 780,0




125,0




930,0

Ofoten og Lyngen 121,5




709,0 19,0 77,0 -




15,0 120,0




155,5




906,0

Sum 1972 	 745,4 4 520,0 475,11 961,0 200,01 200,01 229,39 534,0 188,7 895,02 838,5 18 110,03)4)

Sum 1971 	 763,9 4 184,0 489,41 757,0 200,01 200,01 229,39 184,0 194,0 920,02 876,6 17 245,03)

1) Omfatter kun garantert kraft. 2) 115 MW, 545 GWh fra Nea/Hegstefos er inkludert i eksportkvantumet. 3) Hertil
15,4 MW 30 GWh sommerkraft til Bremanger Smelteverk. 4) Hertil inntil 10 MW - 60 GWh importkraft fra Sovjet-
unionen.
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Kraftomsetning I MWh I de enkelte områder

Energy turnover in 1972 in MIVI2 by distribution area

6 231  Østlandet-Agder
6 232  Rogaland-Hordaland
6 233  Sogn-Sunnmøre
6 234  Nordmøre-Trøndelag
6 235  Helgeland

Produsert  1972 1971
MWh MWh

Østlandet-Agder   6 108 601,4 5 615 074,3
Rogaland-Hordaland 	 3 278 886,9 2 642 570,4
Sogn-Sunnmøre   476 822,8 525 903,9
Nordmøre-Trøndelag   3 179 396,6 3 234 764,8
Helgeland   4 886 393,0 2 983 741,0

Sum 	 17 930 100,7 15 002 054,4

Levert til (+)Imottatt fra (-):
Stats- og Tokkekraftavtakere 5 132 600,3 4 992 648,8
Industrikraftavtakere   8 482 963,7 8 634 662,1
NSB   260 712,7 255 184,8
Egne kjelkraftavtakere . 524 456,4 466 173,7
Div. erstatnings-/kompensa-
sjonskraft 	

-

5 782,7 - 71 808,5
Egen anleggsdrift   59 306,6 48 590,4
Andre kraftselskaper,
kontraktskraft m v. 	

-

738 732,0 - 436 248,2
Andre kraftselskaper,
lagringskraft til   27 491,5 71 346,0
Andre kraftselskaper,
lagringskraft fra 	 - 16 336,1 - 49 366,6

Trondheim elektrisitetsverk:
Forskudd vedr. Nea (netto) - 57 650,0 - 55 785,0
Utjevning vedr. Nea (netto) - 24 339,9 - 69 722,5
For levering til
AB Svarthålsforsen 	 - 547 285,0 - 573 992,0

Samkjøringen:
Salg til   548 577,2 163 276,5
Kjøp fra 	 - 773 299,9 - 1 799 860,5
Stillet til disp fra NVE, men
ikke kjørt (lagring) 	 - 572 128,5 - 528 153,4
Tilbakelevert lagring .   36 528,3 116 132,1
Salderingskraft (netto)   6 636,1 0,0

Sverige totalt over Hasle:
Kontraktskraft til   0,0
Tilfeldig salg til   2 854 960,0
Tilfeldig kjøp fra   0,0

Lagrings- og transittkraft til 5 818,0
Lagringskraft fra 	

-

4 266,0
Pendlingskraft (netto)   3 401,0

Sverige totalt over Nea og Linnvasselv:
Kontraktskraft til
AB Svarthålsforsen 547 285,0 573 992,0
Kontraktskraft til
Sydsvenska Kraft AB   303 852,0
Kontraktskraft til
Brånnälven Kraft AB   48 839,0
Tilfeldig salg til   241 796,0
Tilfeldig kjøp fra   0,0 -
Lagringskraft til 0,0
Lagrings- og transittkraft fra - 11 613,0 -
Herav kontraktskraft levert
over Hasle og Røssåga . 0,0 - 283 506,0
Transitt til/fra Røssåga
(netto inkl. tap) 	

-

84 405,0
Pendlingskraft (netto)   5 241,0

Sverige totalt over Røssåga:
Kontraktskraft til   0,0
Tilfeldig salg til   644 375,0

Tilfeldig kjøp fra 	 - 0,0 - 950,0
Lagrings- og transittkraft til 8 153,0 54 356,0
Lagrings- og transittkraft fra 0,0 146 870,0
Pendlingskraft (netto) 	 - 651,0 2 626,0
Transitt til/fra Nea (netto)   90 784,0 - 57 601,0
Overføringstap inkl, eget
forbruk   897 405,4 748 705,7

Sum 	 17 930 100,7 15 002 054,4

6 236  Salten

P7odusert 1972 1971

	

MWh MWh
Glomfjord, 25 perioder   917 155,0 842 915,0

Levert til (+)Imottatt fra (-):
Norsk Hydro   915 545,0 858 321,3
Fra Siso kraftverk (kontrakt) - 150 000,0 - 151 256,0

» » » (lagring) - 17 731,0 0,0
Til Salten Kraftsamband
(kontrakt)   150 000,0 151 256,0
Fra Salten Kraftsamband
(tilfeldig) 0,0 - 44 828,0
Fra Hydro form. til Meløy - 1 769,5 - 1 134,2
Til Meløy komm. Elverk
(netto) 1 769,5 1 134,2
Fra Meløy komm. Elverk
(tilfeldig) 0,0 - 3 045,0
Div småabonnenter ca.   400,0 400,0
Overføringstap inkl, eget
forbruk   18 941,0 32 066,7

Sum 917 155,0 842 915,0

6 237  Ofoten-Finnmarle

Produsert  1972 1971

	

MWh MWh
Innset   361 323,0 244 849,0
Straumsmo   617 970,0 446 998,0

Sum   979 293,0 691 847,0

Levert til (+)Imottatt fra (-):
Statskraftavtakere .   633 729,3 685 465,5
Fesil Nord   111 669,7 131 209,1
Egen anleggsdrift   40 885,0 25 827,4
NSB, Rombak omf.st 	 19 222,1 14 834,6
Sameiet Skogfoss Kraftverk
(importkraft fra
Sovjetunionen)   76 218,8 2 138,4

Samkjøringen:
Salg til   27 643,7 10 138,5
Kjøp fra 	 - 41 917,9 - 131 467,5
Stillet til disp fra NVE, men
ikke kjørt (lagring)   0,0 - 871,0
Tilbakelevert lagring til 0,0 116,3

erige over Sørnes:
Salg til (tilfeldig)  146 408,0 35 479,0
Kjøp fra (tilfeldig) 	 - 1 915,0 - 21 886,0
Lånekrag til Sverige   0,0 0,0
Lånekraft i retur fra Sverige 0,0 - 2 594,0
Lagrings- og transittkraft fra
Sverige 	

-

2 464,0 - 81 830,0
Tilbakelevert lagringskraft til
Sverige   4 408,0 250,0
Pendlingskraft (netto) 	

-

3 998,0 - 5 279,0

Sovjetunionen over Boris Gleb:
Kjøp fra (kontrakt) 	

-

76 218,8 - 2 138,4
Overføringstap inkl, eget
forbruk   45 622,1 32 454,1

Sum   979 293,0 691 847,0

283 506,0
1 799 724,0

0,0

214 077,0
0,0

31 579,0

330 615,0

78 974,0
75 923,0
12 135,0
15 070,0
57 909,0

68 827,0
0,0

0,0
119 973,0
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6,24 Utveksling med Sverige

Tilfeldig salg til Sverige
De samlede salg av tilfeldig kraft til Sverige i

året utgjorde 3 918,3 GWh Det er da medregnet 5,8
G Wh pendlingskraft som ble oppgjort som salg og
25 GWh som ble solgt ved overdragelse av magasin-
vann i Linnvasselv. Salget i 1972 var henimot det
dobbelte av salget noe tidligere år.

Eksporten innbrakte i alt 77,1 mill kr. eller 1,97
øre/kWh i middel. Av det samlede salg ble ca. 73
prosent levert over Hasle, ca. 16 prosent over Røs-
så ga og resten, 11 prosent, fordelte seg på de andre
utvekslingsstedene.

NVE kjøpte i 1972 kun 1,9 MWh fra Sverige.
Energien ble kjøpt i juni-august over Sørnes til 0,92
øre/kWh i middel.

Lagring - transitt m. v.
Bare beskjedne mengder lagringskraft ble utvekslet

med Sverige i året. 12 GWh svensk lagring fra året
før i Innset- og Ranaverkene ble tilbakelevert i
januar, 10,8 GWh ble i juni-juli lånt fra Vattenfall.
Dette gjøres opp ved 85 prosent av energien tilbake-
leveres vinteren 72/73. Videre ble der i oktober og
november levert 5,9 GWh til Sverige på dagtid mot
tilbakematning på natt og helgetid med tillegg av
20 prosent energigodtgjørelse.

Når det norske nett i Rana-Trøndelag kjøres
parallelt det svenske, med sammenkopling både i
Røssåga og Nea, transiteres vanligvis noe norsk kraft
over det svenske nett. I den løpende avregning er 97,1
GWh levert til Sverige samtidig som 90,7 GWh er
mottatt fra Sverige, 6,4 GWh er således avgitt som
godtgjørelse for transitering i det svenske nett. 97
prosent av transitten skjedde ved innmatning fra
Røssåga til Sverige.

KRAFTUTVEKSLING
NORGE-SVERIGE 1972

EXCHANGE OF ENERGY

NORWAY-SWEDEN  1972

mark

4÷76,2 GWh

."

158,3 GWI,

15,8 GWh

,

•

-------
7

øre

2881,2 GWh

- P rsanger

land

iffliquomeimmf

749,5 GWh

6,8 GWt,

244,3 GW11

810,5 GWh

79,9

•
1.

røndelag

Agder

21,3 GWh
Kontraletsleraft

Kontraktsleveransene har gått programmessig. 49
GWh ble levert til Brännälven fra Linnvasselv, og
304 GWh til Sydkraft over Nea. Middelpris for disse
kontraktleveranser var 4,2 øre/kWh. 547 GWh ble
kjøpt fra Trondheim elektrisitetsverk og eksportert til
Stockholm elverk over Nea, middelprisen ble her
4,0 øre/kWh.

Til Sverige:
Kontraktskraft
Tilfeldig kraft . 	 
Lagringskraft og
kraftlån 	 
Korttidslagring
Pendlingskraft 	 
Transittkraft
m. v.1)
Sum 	

1972
Middelpris

GWh øre/kWh

	

900,04,09

	

3 887,51,97

18,4
0,0

163,7

97,1
5 066,7

1971
Middelpris

GWh øre/kWh

	

983,64,05

	

2 031,12,22

54,9
228,9
192,0

477,3
3 967,8

Fra Sverige:
Tilfeldig kjøp .
Lagringskraft og
kraftlån 	 
Korttidslagring
Pendlingskraft
Transittkraft
m. v.1)
Sum

1972
Middelpris

GWh øre/kWh

1,90,92

18,3
0,0

159,7

90,7
270,6

1971
Middelpris

GWh øre/kWh

35,05,36

100,1
189,1
163,1

466,1
953,4

1) Transitt over det svenske nett mellom Røssåga og Nea. I 1971 også kontraktskraft levert over Hasle i stedetfor
over Nea og Linnvasselv.
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6.25 Import fra Sovjetunionen

Importen skjer på grunnlag av kontrakt mellom
Energomashexport, Moskva og NVE om levering av
10 MW, 60 GWh/år fra 1. desember 1971 til 31.
desember 1973. NVE videreleverer energien til kraft-
forsyningen i Øst-Finnmark representert ved Sam-
elet Skogfoss Kraftverk. Kraftleveringen fra Sovjet-
unionen har med unntak av ca. 1 mnd.'s stans i mai—
juni pågått hele året. Importen utgjorde i alt 76 218,8
MWh, til en middelpris på 6,35 øre/kWh. I henhold
til Stortingsprp. nr. 65 (1972-73) er kraften overfor
avtakerne i Finnmark avregnet etter vanlig stats-
kraftpris.

Differansen mellom import- og salgspris er blitt
belastet NVE og utgjorde for 1972 ca. 2,5 mill.
k roner.

6.26 Import av varmekraft fra Sverige

I 1972 ble forhandlingene sluttført mellom fire
kraftselskaper i Sverige og NVE om avtale om le-
vering av varmekraft fra Sverige til Norge. I avtale-
forslaget er angitt disse kontraktskvanta:

Fra 1. juli 1974: 	 250 MW
Fra 1. juli 1975: 	 400 MW
Fra 1. juli 1976: 	 550 MW

Selgerne har rett til å sperre (stoppe) levransen
med i middel 40 timer pr. uke.

Det er forutsatt at avtalen tidligst kan bringes til
opphør 1. juli 1980, men løper for øvrig videre til
den med 6 års varsel oppsies av en av partene.

Avtaleforslaget ble sendt Industridepartementet
sommeren 1972 og avtalen vil trolig bli lagt fram

: for Stortinget våren 1973.

6.27 Kabel til Danmark

Forhandlingene om kabelforbindelse til Danmark
ble avsluttet i 1972. En prøvekabel er levert og utlagt
i Hardangerfjorden. Det er forutsatt at partene skal
vurdere erfaringene fra prøvekablen før endelig be-
slutning blir tatt. Det var regnet med at avgjørelsen 


skulle tas innen 1. januar 1973, men dette er nå ut-
satt til 1. juni 1973 idet de nødvendige prøver har
tatt lenger tid enn opprinnelig forutsatt. Byggepro-
grammet er derved blitt forskjøvet i tid. Etter pla-
nene skal derfor den første kabelen komme i drift 1.
juni 1976 og den neste 1. juni 1977.

Ved forhandlingene er det tatt forbehold om Stor-
tingets samtykke og Industridepartementet vil trolig
legge avtalen fram for Stortinget våren 1973.

6.28 Fiskestell

For å etterkomme Landbruksdepartementets på-
legg om utsetting av fisk er det i 1972 satt ut føl-,
gende mengder settefisk:

Fra NVE's settefiskanlegg ved Rana kraftverk er
levert til Ranadistriktet og Vefsn 55 885 laksesmolt,
27 000 1-somrig laks, 18 000 1-somrig ørret og 1700
2-årig ørret.

Fra settefiskanlegget i Eresfjord er satt ut 62 966
laksesmolt i Eira. I Auraverkenes magasiner er satt ut
42 000 1-somrig ørret.
A/S Settefiskanlegget Lundamo har levert 65 400
laksesmolt til Surna og Bævra.

A/L Settefisk, Reinsvoll, som normalt dekker Nore-
verkenes og Tokke-verkenes behov for 1-somrig ørret
kunne ikke levere i 1972 på grunn av uhell i anlegget.
En stor del av behovet ble likevel dekket ved inn-
kjøp av fisk fra forskjellige leverandører. 47 900
1-somrig og 11 360 2-somrig ørret er satt ut.

Det samlede antall utsatt settefisk i 1972 er 184 251
laksesmolt, 108 700 1-somrig ørret og 13 060 flerårig
ørret. 14 500 laksesmolt er merket for å skaffe opp-
lysninger om nytten av utsettingene.

Undersøkelser over fiskebestanden for justering av
utsettingspålegg er foretatt eller pågår i en rekke
vann i Tokkeområdet, i Norefjorden, de fleste regu-
lerte vann i Tyssovassdraget, Vikselva i Sogn, Eira
og Surna.

Utbyggingen av Norges Landbrukshøyskoles for-
søksanlegg for fisk på Sunndalsøra går etter planen.
Statskraftverkene har inngått avtale med anlegget
for å sikre leveransene av settefisk.

MIS Elektron rigget som kabelreparasjonsskip i forbindelse med utlegging av prøveleabel i Hardangerfjord.
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6.3 - DRIFT KRAITRKYO
° OV4IFORINGSANLEGG

linjen Nesflaten—Kvandal—Songa har likeledes med-
fort en viss økning av tillatt effekttransport.

6.31 Driftsforstyrrelser

Statistikk over driftsforstyrrelser og feil er ikke
ta tt med i årsberetningen. En del større feil vil
imidlertid bli omtalt nedenfor. Dessuten vil det bli
utgitt en egen publikasjon med oversikt over drifts-
forstyrrelser i 1972 hvor NVE's anlegg var berørt,
med oversikt over årsakene til feilene, skader på
anleggsdeler, produksjonstap, stans og tap for for-
brukere osv.

6.32 Drift og vedlikehold

6.321 Driftskoplingene generelt

D riftskoplingene
Normalt har det norske kraftsystem vært delt i 3

større drifter som samkjører via det svenske stam-
linjenettet. Innset-nettet har 132 kV forbindelse til
Sverige over Sørnes, Rana- og Trøndelagsnettet kjøres
i ringdrift med Sverige over 220 kV linjer fra N. Røs-
såga og Nea. Østlandet og Vestlandet er tilknyttet
via en 380 kV linje fra Hasle. Møre og Sogn har for
det meste kjørt separat, men deler av nettet har i
kortere perioder kjørt sammen med Trøndelagsnettet
eller Østlandet.

Stabilitetsforhold
Etter som nettets kapasiter til tider ikke er til-

strekkelig til å overføre de ønskede kraftmengder,
medfører dette stabilitetsvansker. Det har derfor
vært nødvendig å innføre lastgrenser i visse karakte-
ristiske snitt i hovednettet. Disse er kontinuerlig blitt
ajourført etter driftsforholdene i det nordiske hoved-
net. Resultatet av dette, kombinert med bedre over-
våking, har vært svært få uakseptable pendlinger.
Videre har installering av dempetilsatser (derivattil-
satser) til spenningsregulatorene (foreløpig i Rana-
området) og slagbegrensning av visse turbinregulato-
rei bedret forholdene, og visse lastgrenser er derfor
øket mot slutten av året. Idriftsettelsen av 275 kV

Frekvens- og effektregulering
Det har vært fri effekt-frekvensregulering mellom

Norge og Sverige. Ordningen stiller krav til last-
prognoseringen, men har stort sett funksjonert til-
fredsstillende. Regulerstyrken er søkt redusert for å
unngå overlast ved midlere og større frekvenssynk-
ninger.

6.322 Vannveier

R eguleringsanlegg
Ved Aura kraftverk er det også i år blitt utført

vesentlige vedlikeholdsarbeider på platekledningen
ved Osbu- og Aursjødammen. Elveløpet for Skarv-
dalsåna er utvidet ved vekkrysset. Bunntappeluken i
Holbuvatn måtte tettes ved hjelp av froskemann,
etter at den ble åpnet for første gang av driften
under overløpsperioden i sommer.

Ved Trollheim kraftverk er en fjellrygg i over-
løpskanalen for Follsjødammen sprengt bort og lek-
kasjen ved foten av overløpsterskelen er utbedret.

Ved Svorka kraftverk frøs tappeluken i Geitøy-
vatn-dammen fast under tapping med stor luke-
åpning i kaldt vær.

Ved Tokke-verkene er Venemodammen tømt for
reparasjon av luke. For å minske risikoen for skader
under flom ved Flothyl er det foretatt sprengning,
terskelen er blitt forlenget og avløpsforholdene for
vannet dermed forbedret. I Aarabygdi er det foretatt
opprydding, planering og tilsåing etter ras forårsaket
av flom i Farastadbekken natt til 30 mai 1971. Inn-
taket av bekken i Songa kraftverks driftstunnel er
ombygget, og bare ubetydelige vannmengder vil nå
slippe forbi bekkeinntaket under flom.

Under oppfyllingen av Bitdalsdammen kom det
fram vann på utsiden av dammen på 16 forskjellige
steder. Lekkasjene opphørte etter hvert, men for å
kunne kontrollere poretrykket i forskjellige dybder i
det området hvor lekkasjene oppsto, er det boret 3
hull i dammen.

Utsetting av laksesmolt i Bævra på Nordmøre fra anlegget på Lundamo.
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binding i sveisen. For å fastslå om de øvrige rør av
samme type (rør 1-4), som er vanngassveisede,
hadde tilsvarende svakheter ble en undersøkelse med
ultralyd foretatt av Veritas. Denne undersøkelse viste
indikasjoner på dårlig binding i flere rør. Videre ble
det tatt materialprøver av konusrøret som viste at
slagfastheten var dårlig. Det nye konusrør var ferdig
montert den 16. november og rør 3 ble fylt samme
dag.

Utvendig sandblåsing og maling av rørgaten ved
Nore I har fortsatt sommeren 1972, og det gjenstår
nå ca. 36 prosent som ikke er malt.

6.323 Mekanisk system
I Langvatn, Osbu og Trollheim er turbinhjul ut-

bedret etter kavitasjonsskader. I Trollheim er sentral-
smøreanlegg tatt i drift.

I Tokke er turbinhjul skadet av sand og stein som
har fulgt driftsvannet, antakelig fra et bekkeinntak.

6.324 Elektrisk system
Generatorer og fasekompensatorer

Generator 2 i Rana har vært ute av drift i et halvt
år for sidekiling av statorvikling og oppkiling av
statorblikket, for øvrig det samme arbeidet som ble
utført på generator 3 og 4 i 1971. Dessuten er uttaks-
hylsene tatt av og loddet på nytt både for generator
2 og 3.

Generatoren i Trollheim var ute i 11/2 måned for
sammen•-essing av statorblikket. Dessuten måtte for-
bindelsene mellom spolehodene og «venderne» mon-
teres på nytt.

Generator 1 i Straumsmo har også vært ute for
oppkiling av statorblikket.

Generator 3 i Mår fikkk jordslutning i en overstav
i stator på grunn av aldring. Viklingen skal skiftes i
1973.

I Nedre Røssåga ble det tatt ut prøvestaver på
generator 1 og 4. Stavene fra generator 1 var dårlige
og ny vikling er bestilt.

Ved Tokke-verkene har vibrasjonsvernet for alle
generatorene vært sendt til fabrikk for forbedring.

På fasekompensatoren i Flesaker oppsto det jord-
slutning på forbindelsen fra sleperinger til rotorvik-
ling. På grunn av kobberdamp som trengte inn i
viklingene, ble det nødvendig å ta full revisjon på
fasekompensatoren, som var ute av drift i 2 måneder.

Effekttransformatorer

Transformator T6 i Hasle, 400 MVA, 380/275 kV,
har gjennomgått en omfattende reparasjon i fabrikk
etter gassutvikling som skyldes virvelstrøm opp-
varming i jernkonstruksjonen som støtter opp kjerne
og viklinger.

Transformator T 1 i Akland 30 MVA 132/66 kV

fikk overslag på trinnkopleren under tordenvær 8.

august. Oljen ble tappet av og trinnkopleren demon-
tert for reparasjon i fabrikk. Den ble satt i drift igjen
ca. 3 uker senere.

Transformator T3 i Rød 116 MVA 275/132 kV ga
gjentatte gass-signaler etter en stående (over 1 time)
jordslutning i 132 kV nettet 19. oktober 1972. Gas-
singen opphørte, men kom igjen ved ny kortvarig 


jordslutning 6. desember 1972. Ca. 23 tonn olje ble
tappet av og inspeksjon foretatt på stedet. Det ble
observert soting på 3 av 4 stk. skjøtemuttere for
Mobile radiotelefoner

Det er opprettet 3 basis-stasjoner med tilhørende
styrelink. Det er anskaffet 8 mobile stasjoner for
det interne nett, og 11 for det offentlige «mobiltele-
løftebolter. Dessuten var det soting på et av spen-
ningsfordelingslegemene på en 275 kV gjennomføring.
Feilene ble utbedret på stedet.

På transformator T3 i Strinda, 125 MVA, 275/132

kV, er skiftet inn vifter med lavere turtall for å redu-
sere støyen.

Måletransformatorer
I Marka eksploderte en.275 kV strømtransformator

under tordenvær. Eksplosjonen ødela også en 275 kV
spenningstransformator.

I Tokke eksploderte også en 275 kV strømtrans-
formator. Eksplosjonen ødela porselen på nok en
strømtransformator og 3 skillebrytere.

I Alta ble en 66 kV strømtransformator ødelagt
under tordenvær.

I Mauranger eksploderte en 275 kV kondensator-
spenningstransformator etter at det hadde vært gjen-
nomslag i noen kondensatorelementer på forhånd.

I Rød og Akland ble mellomtransformatorene for
2 stk. 132 kV spenningstransformatorer skadet under
en langvarig jordslutning.
I Minne ble en 66 kV spenningstransformator ødelagt
ved overslag under tordenvær. I en annen 66 kV

spenningstransformator i samme stasjon oppsto pri-
mær jordslutning uten at det var synlig utenpå.

Koblingsanlegg
I Førre eksploderte en 275 k V overspenningsavle-

der på grunn av høy driftsspenning etter jordfeil.
I Kilbotn eksploderte en 132 kV overspennings-

avleder, trolig på grunn av overspenninger under en
komplisert feil i Sørnes.

Etter en jordfeil på 12 kV i Aura fant en ut at en
del endemuffer for 12 kV kablene Mellom Aura og
ÅSV var tomme for kabelmasse. Alle muffer i det
høyeste punktet for hver kabel blir skiftet slik at det
blir mulig å etterfylle kabelmasse.

Effektbrytere
I Rød eksploderte to slukkekamre og en isolator-

søyle i en 275 kV trykklufteffektbryter under last,
sannsynligvis som følge av for lite kontakttrykk
mellom et av kontaktsettene. Dette medførte varm-
gang og kontaktavbrann slik at slukkekamre og bry-
tersøyle etter hvert ble fylt med ionisert luft (kobber-
damp). Det oppsto overslag til jord inne i bryter-
søylen og den medfølgende trykkstigning førte til en
delvis åpning av de bevegelige kontakter. Forbren-
ningen og oppyarmingen tiltok og slukkekammer-
porselenet eksploderte av trykkstigningen.

I Songa oppsto brudd i en isolatorsøyle i en 275 kV
oljefattig effektbryter under kobling, sannsynligvis
på grunn av svakt porselen. I Tokke eksploderte 2

skillekamre i en 275 k V trykklufteffektbryter under
brytning. Dette skyldtes en feilfunksjon forårsaket av
en defekt pakning i skillekamrenes styreventil.
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Relevern
I nye T-avgreninger i 275 kV-nettet (Fåberg—

Vang/Rendalen og Songa—Kvandal/Nesflaten) har
vanskelige måleforhold for releene gjort det nødven-
dig å ta ibruk direkte fjernutløsning over Hf-kanaler
uten lokalt tilleggskriterium.

Revurdering av jordstrømvernet i 275 - 380 kV-
nettet har fortsatt i 1972. En prototyp av en prin-
sipielt ny løsning har vært utprøvet og avgjørelse om
eventuell overgang til denne nye løsningen kan tas.

M åleutstyr
I 1972 ble til sammen ca. 150 avregningsmålere

kentrollert og 16 av disse ble sendt til revisjon og
justering eller erstattet med nye målere.

Til sammen 21 maxiprinter, printomaxigrapher og
summålere er revidert eller til revisjon.

6 325 Overføringsledninger

En av sjøkablene som krysser Mjøsa ble skadet 12.

februar. Skaden skyldtes press fra tung is mot en
skarp sten i strandkanten. Kabelen var ute av drift
i ca. 10 uker for reparasjon.

Et jordras 7. august 1972 førte til omfattende ska-
der på 275 kV linjen Blåfalli—Mauranger. Det måtte
settes inn 6 nye master og skiftes liner i ca. 2 km's
lengde. Samkjøringen var brutt i ca. 7 uker, men
ingen i området var uten forsyning i denne perioden.

På 275 k V linjen Tunnsjødal—Marka har det
både tidligere og siste året oppstått forbigående jord-
slutninger. Nå er feilårsaken klarlagt, idet det viser
seg at to isolatorkjeder under meget kraftig vind av

bestemt retning, har svinget så langt ut at overslag
har skjedd mellom feltarmatur og mast.

Tung snølast førte til skader på 132 kV linjene
Akland—Knardalstrand, Mår—Knardalstrand og
Nore—Oslo. Av samme årsak oppsto skader på topp-
linene for flere 275 kV ledninger i Østlandsområdet.
Verst rammet var 275 kV linjen Røyken—Fåberg,
hvor det var topplineskader i 35 master.

En rekke tilfeller av knuste isolatorledd og skader
på faselinene tyder på at det har vært skutt mot
linjene. I ett tilfelle har man funnet en geværkule
som satt fast i linens stålkjerne.

6 326 Telekornmunileasjoner

Høyfrekvenstelefoner
Det er satt i drift 3 nye høyfrekvenstelefoner, 5

driftsautomatsentraler og 2 lavfrekvensforbindelser.
Modernisering av nødstrømsforsyningen fortsetter
ved at 16 stk. elektroniske vekselrettere er satt i drift.

Faste radioforbindelser
Det er satt i drift 6 nye samband, hvorav et system

i samarbeid med Oslo Lysverker.

Mobile radiotelefoner
Det er opprettet 3 basis-stasjoner med tilhørende

styrelink. Det er anskaffet 8 mobile stasjoner for
det interne nett, og 11 for det offentlige «mobiltele-
fon »-nett.

Fjernmåling
Det er satt i drift fjernmåleutstyr for overføring

av 10 måleverdier.

Telefonforstyrrelser
Det er meldt om ett feiltilfelle i Telegrafverkets

nett som med sikkerhet kan tilbakeføres til feil i
statens høyspentnett.

Feil den 19. juli 1972 på 275 kV linjen Sauda—
Blåfalli førte til kortslutning i tre forskjellige kabler
(ett par i hver) som alle gikk ut fra et koblingspunkt
1300 m fra Austerheim, en mot sentralen, en mot
Åbødalen og en mot Austerheim.

6 327  Modernisering og rasjonalisering av kraft-

verk og overføringsanlegg
I Hakavik har skifttjenesten opphørt etter at alle

aggregater nå er automatisert. De omfattende moder-
niseringsarbeider som har pågått ved Glomfjord og
Wfår gjennom noen år, kan nå ansees som avsluttet i
denne omgang.

Praktisk talt alle anlegg i Rana—området fjern-
kontrolleres nå fra gruppesentralen i N. Røssåga og
Hamang og Røykås transformatorstasjoner fra Sme-
stad.

Datamaskiner er nå i drift i Tokke, N. Røssåga,
Mår og Vang.

Ventilvakttjenesten ved Aura er inndratt etter at
ny trallebane, som kan manøvreres nedenfra, er in-
stallert.

6 328  Opplæring

Etterutdanning av driftspersonale
For skiftbetjeningen i gruppesentraler har det

vært arrangert to kurser for utdanning. Egne tjeneste-
menn har holdt forelesninger, hver på sitt spesial-
område. Opplæringen er lagt til NVE-bygget i Oslo,
og varer i to uker. 14 elever har deltatt. En tar sikte
på å fortsette med disse kursene til behovet er dekket.

Organiseringen av branntjenesten og opplegg for
røykdykking i fjellstasjoner er på det nærmeste full-
ført i 1972. Det er startet undervisning i førstehjelp,
og det er arbeidet med å komme fram til mer beskyt-
tende arbeidstøy for stasjonspersonellet.

23 ansatte fra NVE's idriftværende stasjoner og
overføringsanlegg har deltatt på Vern og Velferds
distriktsmøter i 1972.

NYANLEGG OG STØRRE UTVIDELSER
SATT I DRIFT I 1972

Oversikt over anlegg satt i drift:

Lznjer:
Kvandal—Songa-linjen   2. desember
Klæbu—Aura-linjen 9. februar
Kilbotn—Sortland-linjen 8. oktober

Understasjoner (nye og større utvidelser):
Vang transformatorstasjon 	 16. november
Aura kraftanlegg, friluftsanlegg m/trafo 11. februar

Kraftstasjoner:
Bjerka kraftverk 	 24. august

Songa—Kvandal-linjen

Linjen, 275 kV, 45 km lang, og det nye linjefeltet
ved Songa kraftverk ble satt i drift 2. desember som
planlagt. Dette er den andre forbindelsen mellom
linjenettene på Østlandet og Vestlandet.
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Rød transformatorstasjon

For å forsyne en ny transformatorstasjon i distrik-
tet er 132 kV-anlegget utvidet med et nytt linjefelt.
Dette ble satt i drift 2. november.

M inne trans I ormatorstas jon

Ombyggingen av 132 kV-anlegget har fortsatt og
transformator T2 ble satt i drift 11. juli.

V ang transformatorstasjon

Det er i dette året installert nye kondensatorbatte-
rier, 2 stykker, hvert på 25 MVA. Disse ble satt i
drift 5. oktober.

For å dekke uttaket i Vang er det installert en ny
transformator 160/160/80 MVA. 305 -T 16 X 1,57 O/o/
66,5/17 kV. Transformatoren med tilhørende 275, 66
og 17 kV bryterfelt ble satt i drift 16. november.

For distriktets 66 kV linjer, en mot Elverum og en
mot Hamar, ble tilhørende 66 kV bryterfelt satt i
drift 17. november.

6.44 Nordmøre—Trøndelag

Strinda—Klæbu— Aura-linjen

275 kV, lengde 140 km.
Linjeseksjonen Strinda—Klæbu ble satt i drift i

november 1971. Hele linjen var da ferdig, men sek-
sjonen Klæbu—Aura ble først satt i drift den 9.
februar 1972. Inkludert i denne linjen er det ca.
3800 m lange Sunndalsfjordspennet.

Klæbu transformatorstasjon

275 kV bryterfelt Aura ble satt i drift 9. februar.
I løpet av året har distriktet øket sin mulighet for
uttak fra 66 kV anlegget i Klæbu. To nye bryterfelt
er satt i drift, ett 14. april og ett 2. november for
henholdsvis linje til Fjæremsfoss og til Moholt.

Aura kraftverk

I forbindelse med 275 kV overføringen mellom
Trøndelag og Østlandet er det bygget en transfor-
matorstasjon i Aura. Det er installert en transformator
pi 300/300/75 MVA, 300 10 X 1,25 o/o/140/17 kV.

Dessuten er det bygget et nytt 275 kV anlegg med
bryterfelt for linjene mot Klæbu og Vågåmo samt for
transformatoren. 132 kV anlegget er utvidet med et
bryterfelt for transformatoren. Transformatoren med
tilhørende bryterfelt samt bryterfelt for linjen mot
Klæbu ble satt i drift 11. februar.

Ranes transformatorstasjon

For å kunne øke uttaket på 66 kV er det installert
en ny transformator koplet paralellt med forhånden-
værende over samme bryterfelt. Transformatoren som
er på  16 MVA, 122/67 8 X 2 O/o kV ble sammen
med tilhørende 66 kV kabelanlegg satt i drift 17.
februar.

Øvre Røssåga kraftverk
For å kunne imøtekomme ønske fra distriktet om

øket uttak i Øvre Røssåga kraftverk er det installert
en ny transformator på 5 MVA, 22/12/0,24 kV.
Transformatoren som ble satt i drift 22. august erstat-
ter en tidligere transformator på 1 MVA. 


li)erka kraftverk

Bjerka kraftverk har et aggregat på 25 MVA, 12
kV samt en transformator på 27 MVA, 12/145. Kraf-
ten overføres med 132 kV til Nedre Røssåga. Kraft-
verket ble satt i drift 24. august.

N edre Røssåga

132 kV anlegget er utvidet med et bryterfelt for
132 kV linjen fra Bjerka satt i drift samtidig med
linjen 24. august.

I forbindelse med driftssentralen i Nedre Røssåga
er det installert en elektronisk regnemaskin. Maskinen
utfører datalogging samt kWh-beregninger. Anlegget
ble satt i drift i august.

6.46 Ofoten—Lyngen

K ilbotn transformatorstasjon

For å dekke det økende kraftuttak er den tidligere
transformatoren på 40 MVA skiftet ut med en ny
transformator på 80/80/40 MVA, 136/66/17 kV. Den
nye ble satt i drift 18. august.

For å bedre overføringene til Sortland-området og
videre mot Hassel er det bygget en 132 kV linje fra
Kilbotn til Sortland. Inntil transformatorstasjonen i
Sortland er ferdig, vil linjen bli drevet med 66 kV.
I denne forbindelse er 66 kV-anlegget i Kilbotn ut-
v idet med et 66 kV bryterfelt. Bryterfeltet og linjen
ble satt i drift 8. oktober.

Kilbotn—Sortland-linjen
132 kV, lengde 51 km.
Linjen er ferdig fra Kilbotn til km 48,5, og er satt

i drift 8. oktober, foreløpig med 66 kV. Resten av
linjen, ca. 2,5 km vil bli bygget i 1973. Ved hjelp
av provisorisk sjøkabel over Sortlandsundet, som skal
legges i 1973, vil strekningen Kilbotn—Sortland bli
drevet med 132 kV fra neste år.

6.5 ANLEGG UNDER UTFØRELSE

6.51 Generelt om anleggsdriften

Anleggsdriften på de store kraftanleggene Folge-
fonn, Skjomen og Grytten har kommet over start-
vanskene og inn i mer normalt gjenge. Situasjonen
er imidlertid sterkt preget av kostnadsøkningen. For-
holdet har på mange måter vanskeliggjort arbeidet
med kostnadskontroll og kostnadsbevissthet på an-
leggssektoren.

Et annet hovedtrekk er at to av kraftanleggene,
Rana og Vik er i ferd med å bli historie, mens det
ennå hersker usikkerhet med hensyn til nye arbeids-
oppgaver. Denne uvisshet om fremtiden er særlig
utrivelig for anleggsfolkene. Den vanskeliggjør dess-
uten en rasjonell utnyttelse av de samlede ressurser.

6.53 Geodesi — Karter

For Alta-verkene er det på grunnlag av de målin-
ger som ble utført i 1971, konstruert oversiktskart i
målestokk 1:10 000, magasinkart og damkart.
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For Kobbelv—Hellemofjord er det konstruert over-
siktskart 1:10 000 over hele Kobbelv-området og det
meste av Hellemofjord-området samt magasinkart
over ialt 14 magasiner.
I tilknytning til Svartis-prosjektet er det utført trian-
gulering av ca. 1500 km2 i nordøst omkring Saltdal og
ca. 300 km2 i sørvest omkring Melfjord. NGO har
utført trianguleringen, mens NVE har sørget for sig-
nalbygging og helikoptertransport. Flyfotografering i
målestokk ca. 1:35 000 er supplert over de samme
områder, og det er utført supplerende passpunkt-
måling for nye gradteigkart i målestokk 1:50 000.

For Vefsna-verkene er flyfotograferingen for det
økonomiske kraftverket i Hattfjelldal utvidet noe
for også å dekke NVE's behov for kartlegging.

Veid Eidfjord-verkene er det flyfotografert og
konstruert detaljkart 1:1000 av en rekke aktuelle
arbeidssteder.

For lokalisering av kjernekraftverk er det utført
ekkolodding av kyststrekninger i Vestby og Rygge,
i Vestby også kartkonstruksjon av bortimot 6000 da
i målestokk 1:1000.

6.54 De enkelte kraftanlegg

6 541 Tilleggsreguleringer Tyssvassdraget
Disse tunnel- og damarbeider som ble satt bort i

entreprise til A/S Høyer-Ellefsen i 1971 har pågått
for fullt i 1972. Arbeidet har til dels vært forsert for
å kunne utnytte noe av reguleringene et år før plan-
lagt. Forseringsprogrammet er fulgt opp og det regnes
nå med at Håvardsvatnene kan demmes opp fra
medio juni 1973. Senkningsmagasinet i Øvre Tysso-
vatn vil kunne nyttiggjøres vinteren 1973/74.

6 542 Sira-Kvina kraftselskap
Andelsfordelingen er uforandret, dvs.:




Lyse kraf tverk 	 32,9 °/0

Vest-Agder Elekrisitetsverk 	 12,2 °/o

Skiensfjordens kommunale kraftselskap 14,6 0/o

NVE 	 40,3 0/v

Skjønn m. v.
Underskjønn for øvre del av Siravassdraget bortsett

fra Svartevannsreguleringen forelå i begynnelsen av
året for Åna-Sira ved utgangen av året. Begge parter
har begjært overskjønn for en del takstnummer.

Overskjønn for Sirdalsvatn ble avhjemlet i mai og
for Lundevatn i slutten av året. Enkelte grunneiere
ved Sirdalsvatn har anket. Overskjønn for A/S Tra-
landsfoss som forelå i begynnelsen av året, er også
anket til Høyesterett.

Høyesterett avsa dom i november i ankesaken ved-
rørende tilleggserstatninger. Det ble fastslått at til-
leggserstatningene kan komme til anvendelse på de
egentlige reguleringsrettigheter. Tvistespørsmålet for
begge vassdrag utgjorde 1,5 - 2 mill. kroner.

En vesentlig del av tiltakene i forbindelse med
skjønnene er utført i løpet av sommeren og høs-
ten (brygger, båt- og tømmeroppstrekk og vannfor-
syning ved elven fra inntak Tjørhom ned til Sirdals-
vatn).

2. byggetrinn
Alle resterende oppryddingsarbeider vedrørende

reguleringsanlegg, Tonstad og Åna-Sira kraftverk er
fullført i sommersesongen.

3. byggetrinn
Tjørhom

I løpet av året er de fleste resterende sprengnings-
arbeider fullført bortsett fra utslaget i Gravatn. Dette
er planlagt våren 1973

Monterings- og betongarbeider har pågått i kraft-
stasjonen fra begynnelsen av året. Trykksjaktrøret er
montert og innstøpt. I tilløpstunnelen er lukene ved
inntaket montert og innstøpt. I avløpstunnelen gjen-
står bare montering av port og støping av propp i
tverrslaget.

Friluftsanlegget er ferdig montert. Montering av
apparatanlegg i kraftstasjonen er i full gang.

Forbindelse til 275 kV-ledningen Tonstad—Lyse-
botn vil bli utført som en enkel T-tilkopling like før
idriftsettelsen av 1. aggregat i løpet av juni 1973 som
forutsatt i programmet.

Solhom
Ved inntaket i Nesjen ble lukene montert i løpet

av 1. kvartal og med nedtappet magasin kunne ut-
siaget foretas på det tørre i april. Det lyktes å ut-
føre de videre opprenskningsarbeider etc. før vår-
løsningen. Senere er lukehus og lukespill fullført.

I kraftstasjonsområdet ble det vesentligste av
sprengningsarbeidene utført i løpet av våren i godt

TUNNELLENGDER DREVET PR. ÅR

VED STATSKRAFTVERKENES ANLEGG

Egen regi

Length of tunnels driven anually by The State Power System (Own enterprise)
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fjell. Hvelvet over maskinsalen ble støpt i sommer-
ferien. Maskinsalkranen ble montert, og deretter er
begge sugerør montert og innstøpt. Trykksjakten ble
drevet fra kraftstasjonen med redusert profil. Fjellet

øvre ende var dårlig og det ble besluttet å foreta
utstrossing og utstøping av konusen fram mot vare-
grinden først, og full betongutforing av sjakten. Nær-
mest kraftstasjonen blir det stålutforing på et kortere
parti. Ved øvre ende av kabeltunnelen er det sprengt
ut for og støpt muffehus for overgangen til 275 kV
ledningen til Tonstad. Sprengningsarbeidene i avløps-
tunnelen ligger godt an i forhold til programmet til
tross for flere delvis sterkt vannførende sleppepartier
som nødvendiggjorde sikringsstøp på stuff. I alt er
ca. 3 km av den 4,2 km lange tunnelen ferdig.

Etter at tilrigging og påhugg for overføring fra
Eivindsvann var utført i forrige sesong, kom spreng-
ningsarbeidene i gang i løpet av våren og inndriften
ved årsskiftet er ca. 1,2 km. Rest ca. 1,8 km.

4. byggetrinn
Dam Svartedalsvatn

Representantskapets beslutning om igangsetting av
damarbeidene ved Svartevatn, som første del av 4.

byggetrinn, er i løpet av året godkjent av alle organer,
bortsett fra Stortinget, som ventes å behandle saken
umiddelbart over nyttår. Det var innhentet alterna-
tive anbud for dammens utførelse henholdsvis som
massiv hvelvdam og som steinfyllingsdam. Kraftfor-

DAMMASSER FYLT PR. ÅR

VED STATSKRAFTVERKENES ANLEGG

Egen regi
Annual placed fill in dams at plants of The State Power System
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syningens Sivilforsvarsnemnd har besluttet at dam-
men må utføres som steinfyllingsdam. Dette vil med-
føre at omkostningene antas å bli ca. 10 mill, kroner
høyere enn laveste anbud for hvelvdam. I påvente av
myndighetenes endelige godkjennelse ga represen-
tantskapet sin tilslutning til igangsetting av visse for-
beredende arbeider. Det ble sluttet kontrakt med
A/S Selmer og A/S Høyer Ellefsen om utførelse av
arbeidene, og i løpet av året er det bygget vei fram
til anleggsstedene, foruten 20 kV kraftledning og
telefon. Entreprenøren har dessuten utført en vesent-
lig del av tilriggingsarbeidene og har sprengt omløps-
tunnel og inntak m/bjelkestengsel. Det gjenstår bare
gjennomslag i denne tunnelen for å kunne avlede
vannet fra damstedet når damarbeidet settes i gang
ut på våren 1973.

Anleggsregnskap
Regnskapet for 2. byggetrinn viser ved utløpet av
1972 samlede investeringer på i alt ca. 437 mill.
kroner, bl. a. inkl. forseringspremier på ca. 6 mill.
kroner.

Under 3. byggetrinn var det pr. 31. desember 1972

medgått i alt ca. 140 mill. kroner hvorav ca. 9 mill.
kroner angår 4. byggetrinn. For øvrig vises til kraft-
selskapets egen årsberetning.

6 543 Røldal—Suldal Kraft AIS
Skjønn

Underskjønn for Suldalslågen ble avhjemlet 7.

april. Fiskespørsmålet ble utsatt og henvist til nytt
undersjønn i 1976. I mellomtiden skal de rettsopp-
nevnte fiskerisakkyndige ha elven under kontroll
og forestå kultiveringstiltak.

A nleggsvirksomheten
Konsesjon på tilleggsutbygging ble gitt av Stor-

tinget den 14. juni. Arbeidet med utbyggingen, som vil
øke selskapets kraftproduksjon i et bestemmende år
med 173 GWh, ble straks igangsatt. Kostnadene for
denne tilleggsutbygging er beregnet til 50,8 mill.
kroner. Herav var det pr. 31. desember 1972 brukt
ca. 12. mill. kroner. Det har vært beskjeftiget 120
mann ved tilleggsutbyggingen.

Utvidelsen av 275 kV anleggene på Nesflaten og i
K vandal er fullført. Anleggene ble tatt i bruk da
Statskraftverkenes nye kraftlinje Kvandal—Songa ble
satt i drift 1. desember.

Regnskap
Utvidelse av 275 kV koblingsanlegg Suldal og

K vandal kraftstasjoner er fullført med samlet kost-
nad ca. 3 mill. kroner.

Til tilleggsutbygging er ved årets utgang medgått
12,2 mill. kroner som svarer til påregnet forbruk.
For øvrig vises til kraftselskapets egen årsberetning.

6 544  Folgefonn-anleggene

Folgefonn-anleggene har i 1972 nådd toppen når
det gjelder anleggsarbeide. Bemanningen har tilsam-
men vært over 600 på to kraftstasjoner, 10 - 15 tun-
nelstuffer og 4 fyllingsdammer. Det er i alt støpt ca.
11 500 m3 betong. Ved årsskiftet 72/73 er mannskaps-
styrken ca. 320.
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Darnanleggene
Dravladalsdammen på ca. 195 000 Dm3 ble fylt

ferdig i høst etter en god sesong. Ca. 116 500 Dm3 ble
fylt. Det står igjen opprydding og overløp. Magasi-
neringen er begynt. (Drn3 betyr m3 målt i dam).

Juklavatn dam hadde hovedsesong i år med i alt
ca. 340 000 Dm3. Det står igjen å fylle ca. 150 000
Dm3 av den i alt 650 000 Dm3 store dammen. Maga-
sineringen er begynt.

Ved Svartadalsdammen er det i sesongen fylt ca.
80 000 Dm3 av totalt ca. 150 000 Dm3.
Mysevatn hoveddam fikk en tilvekst på ca. 200 000
Dm3 i 1972. Det skal totalt inklusiv sperredam fyl-
les ca. 250 000 Dm3.

Alle dammene er planlagt fylt ferdig i 1973. For
ikke å øke flommene i vassdragene nedenfor, blir
dammene nå noe høyere enn først planlagt. Dette har
ført til større masser og dermed pengeoverskridelser.
Sum masser fylt i 1972 ca. 750 000 Dm3.

Tunnelanleggene
Bemanningssituasjonen har også i 1972 vært van-

skelig. En har allikevel klart å unngå forsinkelser på
de fleste tunnelene. Jukla tilløp er imidlertid forsinket
og vil framtvinge en utsettelse av igangkjøringen ved
Jukla pumpeverk. Det er i alt drevet ca. 16 km
tunnel og 700 m sjakt i 1972.

Mauranger kraftstasjon
Ringledningen er montert og betongarbeidene opp

til maskinsalgulv fullført. Seksjoneringen for kabel-
gangen i adkomsttunnelen er ferdig, men taket gjen-
står. Adkomsttunnel er ferdig sikret og asfaltert. Den
pansrede del av sjakta (nederste 550 m) er drevet 


igjennom (ca. 7 m2) og skinnegang er lagt. Det er
innstøpt ca. 250 m av pansringen. Den øverste rå-
sprengte del (ca. 450 m) er strosset til full profil og
ca. 50 prosent av sikringsarbeidet er utført. Dette er
blitt ganske omfattende grunnet en del dårlig fjell.

Jukla kraftstasjon
Maskinsalen er ferdig sprengt. Alt betongarbeid

som kunne gjøres før trommemontasje, er ferdig. Sik-
ringsarbeidet har vært omfattende. På grunn av at et
bjelkestengsel i undervannet sviktet, ble stasjonen ut-
satt for flom i ca. en uke. Dette førte til langvarig
oppryddingsarbeide og forsinkelser. En ligger derfor
noe etter terminplanen. Luftputekammeret (svinge-
kammeret) er 80 prosent ferdig sprengt med tilfreds-
stillende resultat.

5 545  Vile-anleggene
Utbyggingsarbeidene ble avsluttet i 1972. Bortsett

fra mindre justerings- og sikringsarbeider ved Kvile-
stein og Muravatn dammer, har virksomheten vært
konsentrert om fullføring av Fresvikoverføringen.
Her er det drevet ca. 2300 m tunnel og sjakter og
bygget ferdig en rekke mindre reguleringsdammer.
Det er utført 4 utslag under vann med vellykket
resultat.

Avslutning av regnskap og avvikling av anleggs-
administrasjonen vil skje ved utgangen av 1. k vartal
1973.

6 546  Grytten-anlegget
Ved årsskiftet er sprengningsarbeidene i kraftsta-

sjonen ferdig. Det samme gjelder den 930 m lange
trykksjakten og trykktunnelen som er 2300 m. Til
noss for den.lange trykksjakten og frykt for spesielle

Maskinhallen i Hakavik kraftverk som var 50 år i 1972.
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Taubanestas1on ved Grytten-anlegget.

fjellproblemer i massivet under Romsdalshorn, har
arbeidene her gått greit. Den åpne del av undervanns-
kanalen er ferdig, men et mer komplisert parti med
bl. a. rørtrykking gjennom jernbanefyllingen gjen-
står. På fjellet har arbeidet pågått kontinuerlig ved
de to store arbeidsstedene Mardalsvatn og Mongevatn.
Tunnelarbeidene på disse stedene er kommet i gjenge,
men det har vist seg vanskelig helt å oppnå de resul-
tater en hadde regnet med. Det har derfor vært nød-

Turbinen i Bierka kraftverk. Til sammenligning se mot-
stående side.

vendig å legge om planene noe for å kunne opprett-
holde idriftsettelsen høsten 1974. Programmet er nå
meget anstrengt.

Overføringstunnelene for Buåa og Rangå er på-
begynt. Det samme gjelder damanleggene ved Grøtta-
vatn, Mardalsvatn og Mongevatn.. Grunnarbeider for
pumpestasjonen ved Mardal er også startet. Sterkt
oppknust overflatefjell kompliserer arbeidene i fjellet,
og det regnes med en meget travel sesong sommeren
1973.

Det er sprengt 7,7 km tunnel og støpt 1250 m3
betong. Arbeidsstyrke ved årsskiftet var 290 mann.

6 548  Rana-anleggene

Bjerka kraftverk og Leirbotnoverføringen var de
siste større byggeprosjekt ved Rana-anleggene. Begge
cbsse arbeidene i tillegg til et større program for ter-
skelbygging og etterarbeider er så og si fullført i
1972. Bjerka kraftverk ble satt i drift (tilkoplet net-
tet) 24. august.

Anleggsadministrasjonen blir nå avviklet ved års-
skiftet. Det settes da sluttstrek for en utbygging som
startet med Nedre Røssåga i 1948 og har pågått
sammenhengende i distriktet i snart 25 år.

Rana-verkene som har sin administrasjon i Korgen,
består nå av følgende kraftverker:

Nedre Røssåga 	 250 MW
Øvre Røssåga 	 160
Langvatn   90
Rana 	 375
Bjerka  20
Reinfossen   3
Tverrvatn pumpestasjon 	 ± 1

(I Rana er plass til en fjerde maskin på 125 MW).

Samlet produserer disse ca. 5 milliarder kWh årlig
og investeringene løper opp inoe over 1 milliard
kroner.

En oversikt over bygningsmessige arbeider viser
følgende totale masser for Røssåga og Ranautbyg-
gingen til sammen:

Tunneler 	 ca. 160 km
Fyllingsdammer 	 ca. 1,75 mill. m3
Veger 	 ca. 200 km
Betong 	 ca. 205 000 m3

Anleggsstyrken var på det høyeste oppe i drøyt
1000 mann.

6 549  Slejomen-anleggene

Det har vært et meget hektisk år ved anlegget.
Tunneldrift og dambygging har pågått for fullt på
alle arbeidssteder.

Ved årsskiftet er støpearbeidene i kraftstasjonen
kommet så langt at montasjearbeidene kan starte
først på nyåret.

Rørmontasjen er igang igjen etter et lengre avbrekk
på grunn av brann i spillhuset inne i tunnelen.

Tunnelarbeidene har kommet godt igang og det er
oppnådd en rekke gode resultater i løpet av året.
Ingen av NVE's anlegg har tidligere drevet så meget
tunneler i et enkelt år som Skjomen-anleggene i år,
ca. 22 km. Forsinkelsen i forhold til programmet er
stort sett tatt inn igjen.
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Linjen Aura—Vågåmo nord for Lesja.

Båtsvassdammen ble nesten ferdig i 1972. Kjårda-
dammen er derimot forsinket i forhold til planen slik
a t det er fare for senere magasineringsstart enn plan-
lagt.

Forutsam at vesentlige forsinkelser ikke oppstår,
vil første maskin bli startet opp tidlig på høsten 1973.

Utførte arbeider i 1972:

Tunneler   ca. 22 000 m
Betongarbeider 	 ca. 18 500 m3
Fyllingsdam 	 ca. 317 000 dam m3

Arbeidsstyrken var ved årsskiftet totalt 688 mann.

6.55 Overføringsanlegg generelt

Virksomhetens omfang i 1972, sammenliknet med
1971 kan oppsummeres slik (tallene i parentes angir
1971).

Personell. (Årsgjennomsnitt)
1.1. Antall funksjonærer ved Oslokontoret 37 mann (34)
1.2. » » » anleggene 	 53 » (50)
1.3. » anleggsarbeidere   295 » (330)
1.4. » brakkebetjening   43 » (43)

Økonomi.
2.1. Medgått til linjer ca. 81 mill. kr. ( 84 mill. kr.)
2.2. » » stasjoner

•

60 » » ( 50 » » )
2.3. » » drifts-

	

sentraler m. v. » 3 » » ( 4 » » )
2.4. Sum medgått . » 144 » » (138 » » )

Produksjon.
3.1. Timeverk akIlegg 	 523 000 timer (607 000)
3.2. Utførte mastefundamenter 653 stk. (407)
3.3. Monterte master stål 403 stk. (723)

» tre 405 stk. ( 6)
3.4. Monterte linjer 188 km (208)

En registrerer fortsatt en betraktelig utgiftsøkning
på postene permanent materiell, sosialutgifter og ad-
ministrasjon. Som følge av den sterke økning i direkte
og indirekte lønnskostnader for anleggsarbeiderne er
det søkt en ytterligere reduksjon av mannskapsstyr-
ken. Produksjonsnivået er opprettholdt ved økte in-
vesteringer i maskinelt utstyr.

Planleggingsfasen er fortsatt flaskehalsen ivirk-
somheten. Dette har nær sammenheng med samfun-
n et økende krav til alternative løsningsforslag og ut-
redninger.

6.56 De enkelte overføringsanlegg

6 561  Østlandet—Agder
Sylling—Tegneby-linjen

380 k V, lengde 46 km inkl. kabelkryss Oslofjorden.
Linjen ble påbegynt i januar 1972. På grunn av at

det i første omgang kun ble gitt ekspropriasjonstil-
latelse på en del av linjen er hittil bare 25 prosent av
fundamentene utført. Dette er noe etter det oppsatte
arbeidsprogram. Vedtak om ekspropriasjon for resten
av linjen forelå desember 1972, men protest mot ved-
taket er innlevert. En håper imidlertid på idriftset-
telse etter planen 1. oktober 1974.

I linjen inngår kabelkryss over Oslofjorden, lengde
ca. 2,3 km.

Tegneby—Hasle-linjen
380 kV, lengde 33,5 km.
Idriftsettelsen av denne linjen er forandret til 15.

mars 1973. Fundamentene er ferdig, mastemonterin-
gen ca. 70 prosent utført og linemonteringen ca. 50
prosent utført. Linjen beregnes idriftsatt som nevnt.
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Frogner—Røykås-linjen
275 kV, lengde ca. 19 km.
På grunn av manglende konsesjon er linjen utsatt

fra november 1973 til 1. september 1974.

Sylling transformatorstasjon
På grunn av planendringer ligger arbeidene noe

etter arbeidsprogrammet. Ved å øke arbeidsstyrken i
den igjenværende anleggsperiode regnes det med å
holde de oppsatte idriftsettelsesdatoer som er 1. okto-
ber 1974 for 700 MVA trafo, 380 kV/275 kV og 1.
oktober 1975 for 200 MVA trafo 380 kV/132 kV,
samt roterende fasekompensator.

Frogner transformatorstasjon
Byggingen ligger her likt med det oppsatte arbeids-

program. Til tross for utsettelsen av Frogner—Røyk-
ås-linjen skal 47 kV-koblingsanlegget være driftsklart
til 1. november 1973 som opprinnelig planlagt.

Transformatoren 380 kV-275 kV/47 kV beregnes
idriftsatt som beregnet 1, september 1974.

Feda—Kristiansand-linjen
275 kV, lengde 63 km.

Byggingen ble påbegynt i februar 1972. Ca. 90

prosent av fundamentene er utført og mastemonterin-
gen er såvidt påbegynt. Idriftsettelse er beregnet til 1.
oktober 1975.

Kristiansand transformatorstasjon
Bygging av adkomstveg er påbegynt.
Trafo 275 kV/132 kV med tilhørende anlegg bereg-

nes idriftsatt samtidig med Feda—Kristiansand-linjen 


1. oktober 1975. Stasjonen er planlagt for senere ut-
bygging av transformering mellom 275 kV og 110 kV.
Videre er det beregnet plass til nødvendig likeretter-
anlegg i forbindelse med ev. kabeloverføring Norge—
Danmark.

6 563 Sogn og Fjordane

Aurland—Fardal-linjen
275 kV, lengde 48 km inkl. 2 stk. fjordspenn, Sog-

nefjorden ca. 4,6 km og Sogndalsfjorden ca. 1,4 km.
Byggingen ligger jevnt med arbeidsprogrammet, dvs.
at ca. 50 prosent av fundamentene er utført. Idrift-
settelse 1. oktober 1975.

Fardal koplingsstasjon
Det er vedtatt at den transformatoren (200 MVA,

275 kV/132 kV) som tidligere var beregnet for mid-
lertidig oppstilling i Aurland nå blir midlertidig opp-
stilt i Fardal. Beregnet idriftsatt samtidig med Aur-
land—Fardal-linjen, 1. oktober 1975. Denne flytting
vil bl. a. gi mulighet for 275 kV drift på linjen
Hove—Fardal og derved større kraftuttak fra Vik-
verkene.

6 564 Nordmøre—Trøndelag
Aura—Vågåmo-linjen

275 kV, lengde 98 km.

Idriftsettelsesterminen er forandret til 15. januar
1973. Linjen var ferdig ca. 1. desember 1972, men på
grunn av ekstraarbeid i Lilledalen ved kryssing mel-
lom linjen og en taubane ble linjen først satt i drift
den 25. januar 1973.
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Nca—Klæbu-linjen
275 kV, lengde 75 km.
Alle fundamentene er ferdigbygget og ca. 20 pro-

sent av mastene er montert. Vi ligger her foran ar-
beidsprogrammet, og linjen vil bli ferdig i god tid
foran idriftsettelsesdatoen 1. oktober 1974.

6 567 Ofoten—Lyngen

K anstadbotn—Sortland-linjen
132 kV, lengde 27 km.
Fundamentene er ferdigbygget og ca. 70 prosent

av mastene er montert. Idriftsettelsesterminen er for-
andret til 1. november 1973. Vi ligger likt med ar-
beidsprogrammet og linjen beregnes å være klar til
nevnte idriftsettelsesdato.

Sortland transformatorstasjon
Arbeidene ligger likt med arbeidsprogrammet og vil

bli fredig til den planlagte idriftsettelse som er 1.
november 1973.

Skjomen—Kanstadbotn-linjen
132 kV, lengde 81 km inklusive kabel over Ofot-

fjorden (ca. 8 km). Ved Skjomen (Vesterskardet) er
bygget ferdig en kombinert person og gods-taubane
for henholdsvis 6 personer, 600 kg last. Lengden er
3700 m. Fundamentarbeidene ble påbegynt i novem-
ber 1972. Idriftsettelsesdatoen er satt til 1. juni 1975,
men av budsjettmessige grunner drøftes nå en ut-
settelse av denne linjen. Konsesjon mangler på strek-
mn gen Lødi ngen—Kanstadbotn.

Straumsmo—Bardufoss-linjen
132 kV, lengde 38 km.
Fundamenteringsarbeidene ble påbegynt i novem-

ber 1972. Idriftsettelsesterminen er 1. desember 1974,
men av budsjettmessige grunner drøftes nå en ut-
settelse av denne linjen. Konsesjon mangler gjennom
Målselv kommune.

6 568  Lyngen—Kirkenes

Lakselv—Alta-linjen
132 kV, lengde 93 km.

Linjen er en trestolpelinje. Den er prosjektert av
privat konsulent og bygges av en entreprenør.

Stolpereisingen er ferdig og ca. 45 prosent av
traversene er montert. Arbeidet ligger jevnt med ar-
beidsprogrammet og vi regner med idriftsettelse etter
planen 1. november 1973. Linjen vil bli drevet med
66 kV inntil Lakselv transformatorstasjon kommer i
drift 1. november 1974.

Adamselv—Lakselv-linjen
132 kV, lengde 84 km.
Linjen prosjekteres av privat konsulent. Anbud på

bygging foreligger og linjen vil bli satt bort til entre-
prenør. Idriftsettelse 1. november 1974.

Alta transformatorstasjon
Utvidelsene på grunn av linjen Lakselv—Alta er

bygningsmessig ferdig. Elektromontasje gjenstår.
Idriftsettelse 1. november 1973.

Lakselv transformatorstasjon
Anlegget ble påbegynt i september 1972. Idrift-

settelse 1. november 1974.
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6.61 Vannkraft

Forra
Prosjektarbeidet har ført til avklaring av prosjek-

tetsutbybbingsmåte og størrelse. Etter undersøkelser
av ras- og erosjonsproblemene ved senking av Færen,
regnes nå bare med at en redusert senking av Færen
er aktuelt, sannsynligvis 10-12 meter. En oppdem-
ming ansees urealistisk som følge av skader på hytte-
grend og friluftsområde. Det reduserte magasin sam-
men med store overføringskostnader begrenser pro-
sjektet som vist på skisse. Utbygging kan føres til
Verdal eller Stjørdal, men det ansees klart økono-
misk best å velge VerdaI.

I samband med Forraplanene er det igang et større
tverrfaglig naturvitenskapelig arbeide (som omfatter
hele ni delprosjekter) under ledelse av Universitetet
i Trondheim ved Museet og Lærerhøgskolen.

Sel v en redusert utbygging som vist på skisse, pro-
duksjon ca. 620 GWh årlig, ansees ikke som en rime-
lig utbygging og vil i noen grad også bringe forstyr-
relser i de to hovedvassdrag Verdalselven og Stjør-
dalselven. Prosjektet ligger dog meget sentralt i for-
syningsområdet.

Eidijordverkene
Regjeringens forslag (St.prp. nr. 3 1972- 73) for

statsregulering Eidfjord—Nord, omfatter det som ble
søkt om i plan av 1968 eksklusiv Sysen pumpekraft-
verk og Heinsmagasinet. Industrikomiteen har som
en del av behandlingen hatt 2 almannamøter i distrik-




tet henholdsvis i Ulvik og Ullensvang kommune.
Samtidig behandles verneplanen ved St.prp. nr. 4
1972- 73. Denne ser bort fra Hein—Halne som et
magasin for Eidfjord, og stiller hele Eidfjord Syd til
10 års verning.

Ulla—Førre
Hovedstyret har foretatt ny befaring over hele

prosjektområdet og i tilslutning til dette holdt åpne
møter med berørte ledd i fylker og i kommunene
Bykle, Suldal og Hjelmeland. Behandling av saken er
påbegynt.

Også representanter fra Industridepartementet og
Miljøverndepartementet samt Statens naturvern og
friluftsråd har befart området og er orientert om de
aktuelle alternativer.

Jotunheimen—Breheimen
St.prp. nr. 4 (1972 - 73) om Verneplanen går inn

for konsesjonsbehandling av hele Jotunheimprosjektet
unntatt Mørkri. Utbygginen av Leirdøla, en sideelv
til Jostedalselvi, påvirkes ikke av planene for de
andre vassdrag og  er  allerede tatt opp til behandling
av Hovedstyret i NVE. Luster kommune har avslått
å uttale seg om søknaden før det blir lovet faste ar-
beidsplasser innen kommunen. Planen for utbygging
av Mørkrisdalselvi er ferdig, men er foreløpig ikke
sendt ut. Planene for Sjoa, Øvre Otta og Breheimen
føres nå i løpet av 1973 etter hvert frem til avslut-
tende behandling med 2 alternativer for hvert pro-
sjekt. Forskjellen på alternativene ligger i at øvre
del av Otta enten bygges østover etter sitt naturlige
løp, eller føres vestover i tilknytning til utbygging
av det såkalte Breheimen.

6 NVE 73



Alta
Jiesjavrre er et mer realistisk magasinalternativ

enn neddemming av Masibygden, men heller ikke
denne løsning er problemfri. Reduserte vannføringer
i Tanavassdraget vil føre til virkninger i en grenseelv,
og selv om disse er beskjedne, vil det være nødvendig
med en traktat mellom Finland og Norge. Et større
magasin i Alta vil gi isproblemer i nedre del av Alta-
vassdraget. En vurderer mulighetene for å redusere
disse ved et alternativ med et mindre senkningsmaga-
sin i Jiesjavrre, nok til å ta vare på Jiesjavrres eget
felt, og ingen pumping av vann fra Altavassdraget.

Altautbyggingen vil bli en omstridt utbygging. En
løsning som kanskje kan aksepteres av de fleste, er
utbygging av hovedfallet fra Virdnejavrre, som vist
på skissen, og et beskjedent magasin i Virdnejavrre.

Samtidig inngår denne løsning som en del av en
større utbygging med forbindelse med Jotkajavrre og
Jtesjavrre.

Velsna
Planarbeidet er ført videre med undersøkelse av

geotekniske og geologiske forhold vedrørende tun-
neler og dammer. Registrering er foretatt rundt maga-
sinområdet i Unkervatn og fiskeriundersøkelsene er
igangsatt. Det hydrologiske arbeide er intensivert.

Saltfjellet—Svartisen
Ved Svartisprosjektet fortsetter det omfattende

hydrologiske arbeid.

I Kobbelv og Hellemovassdraget har en begynt på
et tilsvarende arbeid.

6.62 Varmekraftverk

Kjernekraft
Varmekraftgruppens virksomhet har i 1972 vesent-

lig vært konsentrert om arbeidet med byggesteds-
vurderinger og de tekniske spesifikasjoner for anbuds-
innhenting.

Det er utarbeidet en foreløpig rapport vedrørende
ca. 20 alternative byggesteder i Oslofjordområdet.
Denne rapporten skal trykkes opp i 10 000 eksem-
plarer og vil danne utgangsmaterialet for den videre
saksbehandling.

Spesifikasjonsarbeidet som i hovedsaken er satt
bort til det norske konsulentfirmaet Scandpower A/S,
ventes i det vesentlige å være fullført i midten av
1973. Direktoratet for statskrafteverkene tar under
planleggingen sikte på å foreslå det første kjernekraft-
verket her i landet bygget som daganlegg (altså  ikke
å  legge det i fjell).

Varmekraftgruppen har søkt å bidra til at debatten
om kjernekraft, sikkerhet og miljø, skal foregå på en
mest mulig saklig måte. Det er derfor arbeidet adskil-
lig med et informasjonsopplegg om disse spørsmål.
Et første skritt i denne retning er en informasjons-
brosjyre «NVE informerer om kjernekraft» som vil
bli distribuert til alle interesserte. Informasjonsmøter
et også gitt høy prioritet.

I løpet av 1973 vil det bli bygget opp en egen ny
avdeling i Statskraftverkene — Varmekraftavdelin-
gen. Når denne avdeling er etablert, vil Varmekraft-
gruppen bli oppløst.

Konvensjonell varmekraft
Innsatsen på dette området har vesentlig bestått i

at en har forsøkt å holde seg orientert om den tek-
niske og økonomiske utvikling.

6.63 Overføringsanlegg

Det er utarbeidet planer for nyanleggene 275 kV-
linje Tonstad—Kristiansand, videreføring av Hasle—
Halden-linjen fra Halden til svenskegrensen, 275 kV-
linje Uste—Nore—Ringerike---Smestad med under-
stasjoner i Uste, Nore, Ringerike og Smestad og 132
kV-linje Goulasjokka—Skibotn—Mestervik med kob-
lingsstasjon i Mestervik. Forslag om bygging vil bli
NVE Årsmelding — 47

fremmet i budsjettforslaget for 1974.
For øvrig fortsetter arbeidet med undersøkelser og

utredninger av kraftlinjetraseer i forbindelse med
vannkraft-prosjektene Ulla Førre, Eidfjord, Jotun-
heimen, samt kjernekraftverk i Østlands-området.

6.64 Forsknings- og utviklingsoppdrag

Det største utviklingsoppdraget til industrien gjel-
der utvikling av 250 kV likestrøms sjøkabel for
Skagerakprosjektet hvor største dyp er 550 m. Dette
byr på hittil uløste problemer. En prøvelengde på
7  km er produsert og utlagt i Hardangerfjorden for
ytterligere prøving i 1973. I samband med Skagerak-
prosjektet er vi også engasjert i prøving av tyristorer
for å skaffe underlag for vurdering av ventilene for
prosjektet.

Utviklingen av elektroniske distansereleer som ble
omtalt i beretningen for 1970, er blitt forsinket, men
en har nå laget den første prototypen som er under
utprøving. Prøvingen av prototypen på SF6- anlegget
for Skjomen kraftverk har innfridd forventningene og
gitt verdifulle erfaringer. Arbeidet på dette feltet vil
fortsette med utvikling av anlegg for 380 kV. Paral-
lelt med dette har  en  deltatt i en samarbeidsgruppe
for utredning av dimensjoneringskriterier for SF6-

anlegg.

Arbeidet med utvikling av en ny og sterkere por-
selenstype ble fullført i løpet av året, mens et pro-
sjekt for utvikling av epoxyisolerte strømtransfor-
matorer for de høyeste spenningene foreløpig ikke
har ført fram. I samband med leveringen av en tids-
følgemelder har NVE også gitt et mindre utviklings-
oppdrag til Kongsberg Våpenfabrikk med vellykket
resultat.

Med EFI og NTH har det vært et omfattende sam-
arbeid, bl. a. om endel utviklingsoppdrag. Nytt av
året er engasjement av EFI's krafttekniske seksjon i
videreutdanning av en sivilingeniør i systemteori.
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STATSKRAFTVERKENES — (Helt  eller delvis)

ANDRES —•

Ledninger I drift

Ledninger planlagt eller under bygging

Kraftstasjon

Trafostasjon, koplingsstasjon

380 kV

275 kV
•

220 kV

132 kV

L 110 kV

" SUNDSFJORD

FORSÅ

GLOMFJORD,



NVE's kraftverker

Installert generatorytelse i MVA
pr. 31. desember 1972

Østlandet-Agder:

Hakavik 	
Mørkfoss-Solbergfoss (NVE's

andel) 	
Nore 1 	
Nore 2 . 	
Mår 	
Haukeli 	
Tokke 	
Vinje 	
Songa 	
Byrte 	
Lio 	
Tonstad (NVE's andel 	
Ana-Sira 	

Østlandet-Agder:
10,8 Smestad 	

Flesaker 	
45,3 Slagen

217,6 Follum 	
60,0 Minne 	

200,0 Kongsengen 	
5,0 Gjøvik 	

480,0 Dokka 	
375,0 Hamang 	
140,0 Røykås 	
25,0 Akland 	
50,0 Rød 	

306,3 Tegneby 	
48,4 Vågåmo 	

Furnes 	
Hasle 	

135,0 Vardal 	
95,0 Tveiten 	
25,0 Vang 	
25,0

Rogaland-Hordaland:

Lyse 119,0
107,0

Sauda   70,0
Dale   125,0
Mauranger   20,0

Nordmøre-Trøndelag:

Istad   60,0
Ranes   15,0
Orkdal   66,0
Eidum   27,0
Strinda   372,0
Verdal  214,0
Grytten f  16,0
Klæbu   160,0

Helgeland:

Mosjøen 	
j 55,0

Svabo   20,0
Marka   125,0

NVE's understasjoner

Installert transformatorYtelse i MVA
pr. 31. desember1972

Sogn-Sunnmøre:

Refsdal (NVE's andel) 97,1
Målset ( » ) 20,0
Hove ( » ) 	 59,2

Nordmøre-Trøndelag:

Aura  337,5
Osbu  28,0
Svorka NVE's andel))   12,5
Linnvasselv ( » ) 15,7
Tunnsjø ) 16,0
Tunnsjødal ( » ) 90,0
Røyrvikfoss ( » ) 9,0
Trollheim  155,0
Gråsjø 18,0

Helgeland:

Reinfossen  4,0
Nedre Røssåga   305,0
Øvre Røssåga   187,5
Langvatn   112,0
Rana  420,0
Bjerka 24,0

Salten:

Glomfjord  145,5

Ofoten-Lyngen:

Innset   105,0
Straumsmo   170,0
Sum 	 4 574,4

(Sum 31. 12. 71 4 574,4)

NVE's fjernledninger

Km ledning i drift pr. 31. desember 1972

Rogaland-Hordaland:

Suldal (NVE's andel)
Røldal
Novle )
Kvandal

168,0
204,5
56,0
94,0
90,0
70,0

120,0
45,0

288,0
320,0
30,0

348,0
160,0
232,0
50,0

1 043,0
125,0
200,0
320,0

Ofoten-Lyngen:

Narvik . 	
Bardufoss 	
Kanstadbotn 	
Kilbotn 	
Elvegård 	

55,0
50,0
25,0

160,0
10,0

Lyngen-Porsanger:

Alta 	
Nordreisa 	
Sum 	

(Sum 31. 12. 71 793,5)

50,0
25,0

5 991,5

Område

Østlandet-Agder 	
Rogaland-Hordaland 	
Sogn-Sunnmøre 	
Nordmøre-Trøndelag 	
Helgeland 	
Ofoten-Lyngen 	
Lyngen-Porsanger 	
Sum 	

380 kV 275 kV 220 kV 132 kV

212 1249 624
489

	

94 61

	

453 25 483

	

180 58 141
455
225

212 2465 83 1999
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M4ravgiftelondet




Fondets starrelse pr. 31. desember 1971 	




110 447,34
Inntekter i 1972  kr 296113




Utgifter i 1972 	 1 70 388,67

Fondet rrelse, pr. 31. desem972

andet




40 058,67

Fondets størrilse pr. 31 dtsember 1971 . . . . . . 17 66 503,08
Inntekter i 1972;




Salg av kraft til Sverige  kr 2 198 044,9




Reat'gr  » 901 381,30, 3 099 426,26




kr. 20 165 929,34
Utgifter1972,

adets størrebe pr. 31. desember 1972

fondets midler er anbrakt slik:

........ .

00

kr. 20 16 929,34

Innestiende i statskassen .. . ......




kr. 14 954 929, 4

Kominuneobligas»ner




2 902 cfccom
KornffmneforetaksobligaSioner. ... . . . .. . 2 309000i00




'





20 165 929,34

Konuisionsevrilftsktndet




Fondets Stnrielse; pr. 1. )anuar 1972 	




6,86
InntektPri 1972,;"




Bctlt e 8-044 92149




Renteinnrekter 1 897 133,52




Agio ..... 12 000;00 9 954 054,71




kr. 53 751401,57

Utgihe 1972:




Refitsjon for NVE's .administrsjonkr. 90 000,00




Tikkott ing. stortingsvedtak 6 178 214,83.‘




Tilskott gitt avrÅdrghersbeløp 1 000 000;00




Disagia 350;00 7 ,6856483

Fondets sterrelse pt‘ 3clesember

Fondets Pd4krerbrakt  slik:
innestående i statskassén 	
Stats<obliPsLoner
XonsintneoWigasioner 	
leredittfOteningWbligasioner
Kornmfoi'ptaksoMigisjoner
SAS 1Lnebevis

46 482

. - .. .... 26 372
3 091
6 394

40
600

2 918

8$6,74

480,65
800,00
500,00
500,00
000,00
178,49

Lån:






Ankenes ko mune 	





kr.640 000,00
Bardu »





573000,00






520000,00
Ncfrddal





200 000,00
Remnes • :••• ... . • • •••....  . 960 000,00
K..vinesdal





220000,00
erne_:





500000,00
Rana





649388,51
Sirdal





2 417 489,09
Tokke





285 500,00
Ullensv ang





100 000,00






kr. 46 482 836,74



Stortinget har ifølge vedtak innvilget folgende tilskott i 1972:

Aursundreguleringen  kr.




138 614,83

Den norske komite for Den internasjonale
hydrologiske dekade 	




967 600,00

Geitryggen Tunnelselskap 	




500 000,00

Komiteen for fjordundersokelser 	




637 000,00

Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske 	 1 100 000,00

Elektrisitetsforsyningens forskningsinstitutt (EFI)
v/Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd 1 650 000,00

Universitetet i Bergen, Tverrvitenskapelig kulturforskning
på Hardangervidda 	




235 000,00

Vassdrags- og havnelaboratoriet 	




950 000,00




kr. 6 178 214,83

Soknader innvitget av departementets rådighetsbeløp i 1972:





Dennorske leomitåf orDet internasionale biologiske
program. Seksjon naturvern IBPICT. Undersøkelser i

jotunheimen 	 kr. 100 000,00

Selskapet for lyskultur 	 » 50 000,00

Universitetet i Oslo. Kontaktutvalget for vassdrags-
reguleringer,  driftstilskott




100 000,00

NVE,  Publikasjonsserie «Kraft og miljo» 	 » 30 000,00

Instruksjonsfilm om landskapspleie i kraftutbyggingen » 13 000,00

Is- og breundersøkelser 	 » 45 000,00

NEVF,  Tilskott til fagprover m. v 
 » 50 000,00

Sertifiseringskomiteen 	 » 5 000,00

Den norske komitfor verdensenergikon eranser,
Darnkomiteen




4 000,00

WHO, nedbørsymposium 	 » 50 000,00

NEK,  driftstilskott 	 » 260 000,00

Norges Landbruksvitenskapelige forskningsråd,
Klimaundersokelser 	 » 94 000,00

Rådet for Teknisk Terminologi:





Ordbok for:





Elektrokraftteknikk 	




20 000,00

Vannforsyning og avløp 	




9 000,00

Automatiserings- og reguleringsteknikk 	




6 000,00

Norges Landbrukshøgskole, Institutt for kulturteknikk




25 000,00

Nordisk hyrologisk kon eranse Sande jord i 1972 	




5 000,00

Utvalget for snø forsking 	




40 000,00

Universitetet i Oslo,
fiskeribiologiskeundersokelser i 1972 	




20 000,00

Universitetet i Trondheim,

fiskeribiologiskeundersøkelser 	




74 000,00




kr.1 000 000,00
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NVE - Bevilgningsregnskapet

Kap.

530

Post

Særlige sysselsettingstiltak:

Regnskap 1971')
kr.

Samlet bevilgn. 19721)

kr.

Regnskap 19721)

kr.




30.Statlige bygg og anlegg 	




476 400,00





297 500,00

929 Deltakelse i internasjonale organisasjon r:








28.Reiseutgifter




19 520,12




40 000,00




39 924,66

985 Hovedstyret:








1. Lønninger 	 9 365 146,48 10 665 000,00 11 280 349,45




10.Kjøp av utstyr 	




330 623,93




374 000,00




370 101,30




15.Vedlikehold 	




101 682,14




143 000,00




140 887,59




28.Undersøkelse i jotunheimen 	 1 000 000,00




800 000,00




800 000,00




29.Andre driftsutgifter 	 3 060 212,99 3 623 000,00 •3 518 383,80




71.Tilskott til vassdragsundersekelser 	




325 000,00 1 255 000,00




974 000,00




Sum kap. 985 	 14 182 665,54 16 860 000,00 17 083 722,14

987 Tilsyn med elektriske anlegg:








1.Lønninger 2 627 803,82 2 998 000,00 2 997 763,18




10.Kjøp av utstyr 	




27 297,66




49 000,00




41 447,57




15.Vedlikehold 	




11 800,00




12 000,00




12 000,00




29.Andre driftsutgifter 	 1 006 768,18 1 016 000,00 1 032 476,26




Sum kap. 987 	 3 673 669 66 4 075 000,00 4 083 687,01

991 Tilskott til elektrisitetsforsyningen:








70.Tilskott til strømløse og dårlig forsynte om-








råder, jfr. post 92 	 12 476 651,16







90.Lån til stamlinjelag 	 11 272 714,01 29 954 474,00 28 012 621,40




92.Lån til dårlig forsynte områder 	 21 285 924,00







80.Tilskott til stamlinjelag 	




413 820,00 8 900 000,00 7 435 079,22




Sum kap. 991 	 45 449 109,17 38 854 474,00 35 447 700,62

995 Forbyggings - , senkings - og flomskadearbeider:








30.Anleggsarbeider 	 15 750 335,41 16 936 721,00 14 924 012,65




31.Senking av Øyeren 	





6 000 000,00 3 003 000,00




Sum kap. 995 	 15 750 335,41 22 936 721,00 17 927 012,65

996 Vern mot vannforurensning:








1. Lønninger




71 839,25 1 533 000,00




629 275,26




10.Kjøp av utstyr 	




198 529,13




395 000,00




240 122,12




29.Andre driftsutgifter 	




117 556,59




880 000,00




515 602,62




70.Tilskott til undersøkelser i sjøområder 	





150 000,00




75 000,00




Sum kap. 996 	




387 924,97 2 958 000,00 1 460 000,00

2309 Tilfeldige utgif ter:








29.Driftsutgifter 	




0,00




0,00




4 993,05

2454 Statskraftverkene:








1. Driftsresultat:








Driftsinntekt 	 - 396 214 142,70 - 478 394 000,00 - 486 574 089,66




Driftsutgift 	 177 854 081,10 206 356 000,00 217 995 807,38




A vskrivning 	 122 599 388,00 131 036 000,00 131 067 925,20




Renter 	 166 555 458,17 175 502 000,00 175 678 149,97




30.-91. Kapitalutgifter 424 655 766,64 486 549 642,00 490 123 974,68
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Statskraftverkenes driftsinntekter og driftsutgifter

Inntekter og utgifter

Inntekter:




Regnskap 1971
kr.

Bevilgning 1972
kr.

Regnskap 1972
kr.

Kraftsalg 	




359480094,90 444 538000,00 454 638 420,34
Overføringsavgifter egen kraft 	







Overføringsavgifter andres kraft 	




29 112083,31 27 500000,00 25 961 130,22
Leieinntekter m v. 	




4 873 734,44 4 626 000,00 4 993 644,80
Refusjon fra andre verker for reguleringer 	




2 748230 05 1 730000,00




980 894,30
Sum inntekter 	

litgifter:




396 214 142,70 478 394000,00 486 574 089,66

1.Andel administrasjon 	




19 117405,83 19 735000,00 21 833447,90
2.Driftspersonale 	




23 703676,71 25 820000,00 29 933 908,03
3.Vedlikehold 	




20 474 146,90 21 251 000,00 22 375273,21
4.Erstatninger - avgifter 	




21 074 349,86 14 376000,00 15665 889,96
5.Skatter 	




38 028 132,46 43 860000,00 43 741 693,16
6.Bevegelse lagerbeholdning 	





0,00




0,00




0,00
7.Kjøp av kraft 	




10656 823,07 25 300 000,00 28 376 245,50
Andel reguleringer 	
Andel avdrag og renter for lånekapital i kraft-




846625,62 1 055 000,00 1 118381,62

selskaper 	




43 952 920,65 54 959 000,00 54 950 868,00

Driftsutgifter




177854081,10 206 356 000,00 217 995 807,38

Avskrivninger 	




122599 388,00 131036 000,00 131067 925,20
Renter 	




166555 458,17 175502 000,00 175678 149,97

Sum utgifter 	




467 008 927,27 512 894 000,00 524 741 882,55

Driftsresultat 	




- 70 794 784,57 - 34 500 000,00 - 38 167792,89

Resultatoversikt over Statskraftverkenes drift
Alle tall i hele tusen kroner




Driftsinntekter Driftsutgifter Avskrivninger Renter
Kraftverk






Overforingsankgg Bevilg-Regn- Bevilg- Regn- Bevilg- Regn- Bevilg- Regn-




ningskap ning skap ning skap ning skap

Statens vassfall . 	 900791 206 307 10 10 1 683 1 965
Nore-verkene 	 920890 7 760 8 413 921 912 1 710 1 692
Mår kraftverk 	 90119 4 939 5 921 3 581 3 584 1 693 1 699
Mørkfoss-Solbergfoss . 1723 2 079 1 508 40 40 86 85
Tokke-verkene 	 871407 17 810 18 770 23 278 23 307 32 366 32 447
østlands-overføringene 110176 15 708 17 838 19 297 19 507 23 914 24 103
Hakavik kraftverk 	 8036 901 995 2 2 4 8
Sira-Kvina 	 00 54 199 52 853 210 210 918 918
Røldal-Suldal 	 750 24 327 25 233 50 50 2 259 2 259
Vik-verkene 	 2025 4 326 3 846 5 627 5 632 10 374 10 383
Vestlands-verkene 	 4045 9 547 10 372 6 459 6 443 10 503 10 470
Aura-verkene 	
Aura-overføringene . 	 f

195230 18 755 19 577 26 200 26 218 30 780 30 514

Namsen -verkene 	 250 2 857 2 882 3 440 3 439 4 629 4 629
Rana-verkene 	 k
Rana-overføringene . 	 5 168275 27 421 29 662 32 011 31 804 41 364 41 276

Glomfjord kraftverk. .. 225454 6 987 6 382 166 163 357 350
Innset-verkene 	 i
Innset-overføringene 	 ) 22078 6 583 7 515 9 391 9 397 12 681 12 696

Boris Gleb-Kirkenes 00 0 3 702 0 0 0 0
overføringene 	 2 4002 424 1 951 2 219 353 350 181 184

M/S Elektron/Tung-
transportmidler 	 472 038480 600






Kraftsalg/overføringsavg







Sum 	 478 394486 574 206 356 217 996 131 036 131 068 175 502 175 678
Inntekter 	 478 394486 574






- Utgifter 	 512 894524 742






Driftsresultat 	 - 34 500- 38 168
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STYRER M. V. FOR KRAFTVERK
OG SAMKKJØRINGSORGANER

Fellesskapet Staten — A/S Svorka
Kraftselskap
Styret:
Adm. direktør H. W. Bjerkebo
Fagsjef T. Voldhaug

Kraftverkene I Øvre Namsen
Styret:

Fagsjef T. Voldhaug
Overingeniør P. T. Smith

Linnvasselv Kraftlag
Styret:
Fagsjef T. Voldhaug

Mørkfoss-Solbergfossanlegget
Drif tsdireksjonen:
Kraftverksdirektør S. Aalefjær
Fagsjef T. Voldhaug

Røldal-Suldal Kraft A/S
Styret:

Kraftverksdirektør S. Aalefjær
Fagsjef 0. Hauge

Sira-Kvina Kraftselskap
Styret:
Kraftverksdirektør S. Aalefjær
Fagsjef K. Nilsen
Representantskapet:
Fagsjef T. Voldhaug
Overingeniør P. T. Smith
Kontorsjef T. Mengshoel

Vikfalli
Styret:
Kraftverksdirektør S. Aalefjær

Samkjøringen av kraftverkene
I Norge
Styret:
Kraftverksdirektør S. Aalefjær

Overføringsrådet
Fagsjef K. Nilsen
Overingeniør A. Aurlien

Prosjektgruppen for driftsentraler
Fagsjef 0. Hauge
Fagsjef T. Voldhaug

ANDRE STYRER, RÅD, KOMITÉER,
UTVALG M. V.

Norges geografiske kommisjon
Direktør H. Sperstad

Norges ElektrIske Materiellkontroll
Styret:
Kontorsjef G. Ibenholt
Representanskapet:
Overingeniør Jørgen Flood
Rådgivende
Avdelingsingeniør L. B. Grøn
Ankenemnda:

Overingeniør H. Hindrum
Prøvenemnda:

Fagsjef A. Johansen

ElektrIsitetsforsynIngens forsknings-
Institutt (EFI)
Adm. direktør H. W. Bjerkebo
Rådet:
Styret:
Direktør G. Vatten
Korniti.er:
ByggekomW — Kortslutningslabora-
torium Flesaker:

Fagsjef 0. Hauge
Økonomisk drift av vannkraftverk:

Overingeniør J. Sørensen
Overingeniør J. Tveit
Totalovervåking i kraftnett:

Fagsjef 0. Hauge
Overingeniør J. Svoen
Regulering i kraftnett:
Fagsjef T. Voldhaug
Dimensjoneringsgrunnlag for kraft-
ledninger:
Overingeniør I. Steine
Overingeniør H. Hedemark
Overingeniør R. Johnsen
Datamaskingruppe:

Avdelingsingeniør S. Fismen
Informasjonsoverføringsgruppen:
Overingeniør T. Eriksen

Norske Elektrisltetsverkers Forening
Styret:
Fagsjef T. Voldhaug
Komit for arbeid under spenning:
Fagsjef A. Johansen
Overingeniør E. Dahl
Konstruktør A. Espeseth
Utvalg for elektrisk oppvarming:
Overingeniør J. Tveit

Norges Byggstandardiseringsråd
Overingeniør K. Y. Nilsen

Rådet for elektronikklaboratorlet
ved NTH
Overingeniør T. Eriksen

Rådet for Vassdrags- og havne-
laboratorlet
Kraftverksdirektør S. Aalefjær

Det Norske Veritas.
Materialteknisk Råd
Overingeniør T. Asvall

Rådet for teknisk terminologi (RTT)
Rådet:

Direktør H. Sperstad
Utvalg:
Praduksjon, overføring og fordeling
av elektrisk energi:
Overingeniør K. Amundsen
Vannforsyning og avløp:
Fagsjef Å. Hjelm-Hansen
Dambygging:
Overingeniør B. Sundt
Elektrostrøm:

Overingeniør K. Amundsen
Roterende maskiner:
Overingeniør A. Brugaard
Transforrnatorer:

Overingeniør K. Schøyen
Apparatanlegg:
Overingeniør A. T. Haugen

Fjellsprengningsteknikk:
Overingeniør P. T. Smith

Økonomiske kartarbelde (Kartrådet)
Overingeniør A. Borchgrevink

Ettergransking av større sleulykker
Sakkyndig råd til å bistå Sjøfarts-
direktoratet:

Overingeniør F. Løvmo

Statens energiråd
Generaldirektør V. Hveding

Statens oljeråd
Generaldirektør V. Hveding
Sikkerhetsforskrifter:

Overingeniør T. Kjær

Komitå for elktroteknisk forskning
Sterkstrømsutvalget:
Fagsjef 0. Hauge

Norsk Elektroteknisk Komité (NEK)
Rådet:

Direktør G. Vatten

Fagsjef A. Johansen
Fagsjef T. Voldhaug
Styret:
Fagsjef A. Johansen
NVE er for øvrig representert i en
rekke tekniske utvalg innen NEK

Beskyttelsestiltak mot sterkstroms-
forstyrrelser på svakstrømsanlegg
Fagsjef A. Johansen
Overingeniør A. Gohn

Den permanente forskriftskomitå
Fagsjef A. Johansen
Overingeniør J. Flood

Overingeniør H. J. Johansen

Klimaendringer I forbindelse med
vassdragsregulering
Fagsjef J. Otnes

Finansieringer for utbygging av
vann- og kloakkanlegg
Fagsjef Å. Hjelm-Hansen

Norsk oseanografisk komItå
Fagsjef Å. Hjelm-Hansen

Sertifiseringskomitåen
Overingeniør I Steine

Virkninger av økt vintervassføring
I fjorder
Statshydrolog R. Pytte Asvall

Utvalg for natur- og miljøskader
Fagsjef Å. Hjelm-Hansen

Sikkerhetsforskrifter m. v. for under-
søkelse og boring etter olje på
kontinentalsokkelen
Interdepartementalt utvalg:
Overingeniør T. Kjær
Kontaktmann for koordinering av

besiktigelser:
Overingeniør T. Kjær
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Sertifiseringsutvalget for skips-
elektrikersertifikat
Overingeniør F. Løvmo

Finansiering av kraftverk, krattverks-
utbygging m. v. (Kraftfinansierings-
utvalget)
Direktør G. Vatten

Bruk av elektrisk utstyr 1 sykehus
Avdelingsingeniør L. B. Grøn

Aluminium for elektriske formål
Overingeniør 0. Villa

Norges Standardiseringsforbund
Utvalg vedrørende anbudsregler:

Overingeniør A. Hage

Statens teknologiske institutt
Yrkesutvalg ved den elektrotekniske
avdeling:
Fagsjef A. Johansen

Samordning av utdanningen
elektrofagene
Overingeniør I. Steine

Garantifondene for lån i Norges
Kommunalbank
For å tiltre styret som medlem ved

behandlingen av saker om lån til elek-

trisitetsforsyningen:

Direktør G. Vatten

Nore kraftverks fond
Forvaltningskomitc5en:
Kontorsjef T. Mengshoel

Reguleringsforeningens Lands-
sammenslutning
Utvalg for tilsigsprognoser:
Fagsjef J. Otnes
Arbeidsutvalg:
Statshyrolog T. Andersen

Bandak-Norsjø og Norsjø-Skiens-
kanalens fremtidige stilling
Overingeniør A. Gudal

Glommens og Laagens Brukseier-
forening
Overingeniør H. Faanes

Statlige datamaskinsentraler
EDB-leder A. Vatnehol

A/L Settefisk
Avdelingsingeniør H. A. Ødegaard

A/S Settefiskanlegget Lundamo
Avdelingsingeniør H. A. Ødegaard

Forsøksaniegget for fisk på
Sunndalsøra
Avdelingsingeniør H. A. Ødegaard

Materialteknisk Forening
Overingeniør K. Resell

Norsk Atomforum
Adm. direktør H. W. Bjerkebo

Selskapet for lyskultur
Direktør G. Vatten

Studieselskapet for Norges vannkraft
Overingeniør Y. Mæhlum

NVE's Bibiloteknemnd
Kontorsjef T. Iversen
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