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Enheter for angivelse av elektrisk energi og effekt
kWh = kilowattimer (energi)
kW = kilowatt (effekt)
MW = megawatt 1 000 kilowatt
GW gjgawatt 1 million kilowatt
"TW terawatt - I (19) millioner kilowatt

3.43 Planlegging av produksjonsapparatet for elek-
trisitet 	

5.44 Generelle sporsmal om elektrisitetsforsyningen 41

5.5 Statsstonad til elektrisitetsforsyningen 	 43
5.51 Bevilgning 	 43
5.52 Fordcling av stonadsmidlene 	 43
5.53 Kontroll av utbyggingen 	 43
5.54 Soknader om statsstonad 	 43
5.55 Driftsstonad og stonad til dieselaggregater 43
5.56 Statsstonadsanlegg, eksempler 	 43

5.6 Elektrisitetsforsyningens organisasjon 	 44
5.61 Organisasjonsmessig rasjonalisering 	 44
5.62 Andre saker  45

5.7 Elektrisitetsforsyningens okonomi 	 46
5.71 Investeringer  46
5.72 Finansiering 	 46
5.73 Avgift til garannfond 	
5.74 Elektrisitetsverkenes regnskaper 	 48
5.75 Tariller 	 48
5.76 Merverdiavgift på elektrisk kraft 	 48

6. ST:VISKRAFTVERKENF  50

6.1 Organisasjon og hjelpefunksjoner 	 51
6.11 Personale, sysselsetting og timefortjenestc 	 51
6.14 Vernearbeidet  31
6.15 Budsjettene 	 52
6.16 Skatter  52
6.18 Rasjonalisering 	 59
6.19 I nnkjop, kontroll og transport 	 59

6.2 Kraftproduksjon og salg 	
6.21 Hydrologiske forhold 	
6.22 NVE's produksjon i MWh 	
6.23 NVE's kraftomsetning 	
6.24 Utveksling med Svcrige 

6.25 Import fra Sovjetunionen 	
6.26 Import av varmekraft fra Sverige 

6.27 Kabel til Danmark 

6.28 Fiskestell 	
6.29 Nye krafttildelinger og endrede leveringsbe-

tingelser 


6.3 Drift av kraftverk og overfbringsanlegg 	
6.31 Driftsforstyrrelser 	
6.32 Drift og vedlikehold 	
6.321 DriftsfOrholdene generelt 	
6.322 Vannveier 

6.323 Mekanisk system 	
6.324 Elektrisk system 	
6.325 Overfbringsledninger 

6.326 Telekommunikasjoner 

6.327 Modernisering og rasjonalisering av kraftverk

og overfbringsanlegg 	

6.328 Opplæring 	 63
64

(5.4 Nyanlegg og storre utvidelser satt i drift 1973 64
6.41 Ostlandet-Agder 	 64
6.49 Rogaland-Hordaland 	 65
6.44 Nordmore-Trondelag 	 63
6.45 Helgeland 	 65
6.46 Ofoten-Lyngen

 65

6.5 Anlegg under utforelse 	 66
6.51 Generelt om anleggsdriften 	 66
6.53 Geodesi-karter 	 66
6.54 De enkelte kraftanlegg 	 67
6.541 Tyssovassdraget 	 67
6.542 Sira-Kvina kraftselskap  67

6.543 Roldal-Suldal Kraft A1S  67
6.544 Folgefolm-anleggene 	 68
6.546 Grytten-anlegget 	 68
6.549 Skjomen-anleggene 	 68
6.55 Overforingsanlegg generelt 	 69
6.56 De enkelte overlbringsanlegg 	 69
6.561 Ostlandet-Agder 	 69
6.563 Sogn og Fjordane 	 70
6.564 Nordmorc-Trondelag 	 71
6.565 Helgeland 	 71
6.567 Ofoten-Lyngen  71
6.568 Lyngen-Kirkenes 	 71
6.57 Driftssen tra ler   71

6.6 Planer under forberedelse 	 71
6.61 Vannkraft 	 71
6.69 Varmekraft  73
6.63 Overfori ogsan legg 	 73
6.64 Forsknings- og utviklingsoppdrag 	 73

Generalplan-kart over Eidfjord-verkene Nord - uten
Veig og Eid1jord-verkene Syd 	 74
Generalplati-kart over Eidfjord-verkene Nord - mcd
Veig overfort 	 75
Kart med kraftverk. linjer ni, v.   76
NV E's krativerker, tinderstasjoner og ljernledninger 78
R egnskaper   80
NVE's represen lasjon i utvalg, styrer, rad, komiteer
m. v. 	 86

Sisle omslag.vside riser el jne;-ekodel .ialellinbilde over områdel red

Lasterfjordflosledalen. Bildel er Inzel fra mullr  peklrale registre-

rin!.;er som ble foretatt at FRI S-salellitten den 24. juni 197.7

1:jordkonfin.en zives nied en gal linfe.mens /2,ule.filt indikerer tiatti-

rilil t'ann. som j. ekv. reitastrondralnel i -censlre, nedre del at

bildet Morkerodefiater indikerer .1110( rexenlfig becflarer mens

lyserode gg twite ontrader er snol)itt land (I: ris. onikrin2Jjorden

ng oppoi-er lostedalen midt i

foto: Bildebrbandlin.:;: 11. Odraard. Ear.,;(bodia.:;:
G. Ostrem. •

53
53
55
55
58
59
59
59
59

60

61
61

61
61
61
69
62
63
63

63

41 6.329 Sira-Kvina kraftselskap

3



raidirektor

17(kunn

Når man ser tilbake på vår virksomhet i året 1973, er vel

oljekrisen det som har satt sterkest merke. Det ble med

skrekken denne gangen, men i årets siste måneder så det

ikke lyst ut for oppyarming, industri og transport som

måtte ha olje. Det var ikke det at oljen holdt på å ta

slutt, for ennå er det olje igjen i verden for sikkert hundre

ganger det nåværende årsforbruk. Men tempoet i for-

bruket øker, så om et kvart århundre, i høyden et halvt,

er det slutt på oljen som hovedkilde for verdens energi-

forsyning. Det vi har vært vitne til over de siste få årene,

med et klimaks i oktober-desember 1973, er en kraftig på-

skyndelse av produsentlandenes krav på større del i den

enorme verdi oljen i deres undergrunn tilforer verdens

industriland, som uovertruffen energibærer - uovertruffen,

hittil, når det gjelder generell anvendelighet, lett hånd-

tering og billig transport. Krigen i Midt-Osten høsten 1973

satte den dramatiske spiss på det hele med bruk av oljen

også som politisk pressmiddel. Men da det hele løste seg

opp igjen litt innpå vinteren 1974, hadde man på noen få

måneder gjennomlevet en pris- og strukturutvikling som

mange eksperter hadde spådd i alle fall, bare at de hadde

ventet det skulle ta fem, kanskje ti år.

Norge fant seg høsten 1973 i en særstilling, ikke på grunn

av vår olje for den er bare såvidt begynt å dryppe ennå -

men på grunn av vannkraften. Vannkraften står for tre

femtedeler av vår energiforsyning, og den brukes ikke opp.

Tilgangen kan nok variere fra år til år. Et vått år kan

gi nesten dobbelt så meget vann som et riktig tørt, men

det kommer alltid noe. Når vi da har innrettet oss etter

hva statistikken viser at vi kan få i de tørre år, pluss det

som kan lagres i flerårsmagasinene, så vil vi i de fleste år

ha mere vann til rådighet enn hva som går med, og slik lå

det også an denne høsten. Hadde det blitt alvor, kunne

ekstra bruk av elektrisitet fra vannkraft ha erstattet kanskje

1 million tonn av de 5-6 millioner tonn olje Norge bruker

på en vinter. Nå gikk det fortere over, og vinteren ble

mild i det meste av landet, men enda opplevde mange

verk en økning på både 20 og 30 prosent over fjorårets

forbruk. Totalt for landet økte forbruket med 12 prosent.

Og hva så? Oljen strømmer igjen, men til dobbel pris og

vel så det, av hva den var ifjor. Det fører ganske sikkert til

en viss omlegging av forbruket fra olje til elektrisitet, og

dermed til en større pågang på elektrisitet enn den vanlige

forbruksstigningen skulle tilsi. Hvor sterk denne pågangen

blir, vil først vise seg om et par-tre år, når forbrukerne får

begynt å områ seg etter den nye situasjon. De nærmeste

årene fremover skal det nok gå bra. Vårt lands produk-

sjonsevne for kraft blir betydelig styrket i løpet av 1974-77

gjennom de nye importmulighetene fra Danmark og

Sverige. Den delen av vår samlede krafttilgang som var

tenkt brukt til rasjonalisering og ekspansjon i industrien 


ut gjennom 1970-årene, vil kunne gå til økt alminnelig

forbruk isteden, det gir også et pusterom på industriens

bekostning. Men fra omkring 1980 kan det bli kritisk igjen

selv om intet mere går til industrien.

Den verneplan for vassdrag som Stortinget vedtok våren

1973 skapte adskillig klarhet omkring vannkraftutbyg-

gingen. De vassdragene planen omfatter, skal ikke røres på

de første 10 år, og mange av dem er vernet for bestandig.

Men dermed er det ikke sagt at det vil være riktig å ta i
bruk alle andre vassdrag i full utstrekning for kraft-

produksjon. Det blir å vurdere for hvert enkelt tilfelle

gjennom den vanlige konsesjonsbehandling, en lang og tid-

krevende prosess. Anlegg som skal gi kraft om 10 år,

må være på planleggings- eller søknadsstadiet idag, og med

den margin man bør regne med for reduksjon av planene

i konsesjonsbehandlingen, er det ikke mulig for vann-

kraften å holde tritt med forbruksutviklingen lenger.

Varmekraft i en eller annen form må komme til. Gass er

under overveielse. Det er kanskje det reneste brensel som

fins, men av samme grunn er det også en luksuriøs form

for elektrisitetsproduksjon, både globalt på bakgrunn av

de skrumpede reserver, og lokalt. Samme hvordan man

går frem, blir det en dyr kraft for Norge, den man får

ved å bruke gass. Om vi likevel finner det riktig, vil den

gassen som nå kan komme iland, bare gi dekning for

1-2 års forbruksstigning, så vi er snart i samme knipe

igjen dersom Norge, ulikt alle andre land, skulle legge bort

forberedelsene til å ta kjernekraft i bruk. Alt i dag er det

produsert mere kjernekraft i verden enn det som samtlige

kraftverk i Norge har produsert siden vår elektrisitets-

forsyning begynte, så vi har adgang til en rik og hittil mcget

vellykket erfaring før vi setter igang selv.

Men dette er stoff for de neste årene. La meg bare her,

med bakgrunn i en viss erfaring også fra andre land, få

uttrykke min store respekt for det gode og samvittighets-

fulle arbeid som ytes av medarbeidere både i og utenfor

etaten, på det stadig mere omfattende og sammensatte

arbeidsfelt som NVE spenner over.
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Langtidsplanlegging i NVE

Langtidsplanlegging er ikke i og for seg noe nytt. I all

organisert virksomhet arbeider man mot mål som ligger et

stykke frem i tiden, og man opplever at disse målene be-

veger seg, de forandres mens man arbeider mot dem, og

planene blir derfor aldri endelige. Å planlegge, både på

kort og lang sikt, er en prosess som aldri helt kan av-

sluttes, som alltid vil fortsette.

Det nye ved den systematiserte langtidsplanlegging som

kom igang i NVE i 972-73, etter et initiativ i Direktoratet

for statskraftverkene, er ikke at den går på så m eget lengere

sikt, men heller at den går så meget mere i dybden. Det

dreier seg slett ikke bare, ikke engang først og fremst, om

å planlegge de konkrete tiltak i vassdrag og i elektrisitets-

forsyning. Det dreier seg mere om å tenke igjennom, drøfte,

hele vår situasjon, hvor står vi, hva er hensikten med

at vår etat er opprettet, hvilke mål er stilt, hvilke for-

ventninger stilles til oss, hvem betjener vi, hvem har vi i

det hele tatt med å gjøre? Og så videre derfra : Hvordan

griper man da dette best an, hvordan bør vår organisasjon

da være som den er, eller annerledes? Og til slutt - hva

gjør vi ? Metoden i denne langtidsplanleggingen, under

etiketten «LTP», er å gå disse forholdene systematisk og

grundig igjennom, fra de helt fundamentale forutset-

ninger, gjennom analyse av mål og oppgaver, av arbeids-

forutsetninger og omverden, av måten å gå frem på i

arbeidet (strategier), for så til slutt, ut av alt dette, å få

frem godt underbyggede «operative planer», plancr for

hva som skal gjøres.

Sluttproduktet er altså på sett og vis disse operative

planene, men det viktigste produkt er likevel, tror vi, det

«biprodukt» som ligger i at en videst mulig krets av

medarbeidere, av ansatte på alle nivåer, blir trukket med

i en drøftelsc og gjennomtenkning av hva som ligger under

og bak disse ytre planene. En ting er at planene da kan

bli bedre i seg selv, en annen og etter vårt syn viktigere

er at vi blir mere samsnakket om hva vi mener med det

hele, og at vi da skal bli ganske annerledes godt i stand til

både å gjennomføre planer, og til å justere eller forandre

dem i marsjen.

Naturligvis er det ikke gjørlig for alle å delta i alt, men

her er i store trekk en oversikt over hvordan LTP-arbeidet

er organisert :

NVE's «langtidsplankomite» befatter seg med hele

etatens grunnlag, mål og hovedoppbygging. Komiteen

består av generaldirektøren og direktørene, samt statens

rasjonaliseringsdirektør eller en stedfortreder for ham.

Dernest er det i hvert av direktoratene V, E og S en

«langtidsplan-gruppe», som består av direktøren og alle

fagsjefer. Sentrale oppgaver for disse gjelder drøftelse av

mål, interessegrupper (hvem man på forskjellig vis berører

eller berøres av), og strategier (hvordan man bør gå frem,

prinsipper for arbeid og arbeidsopplegg).

Videre er det et stort og varierende antall arbeids-

grupper på forskjellige steder og forskjellige nivåer i

organisasjonen, for behandling av spesielle oppdrag fra

langtidsplangruppene. Slike arbeidsgrupper er nedsatt

bl. a. for organisasjon og ledelse, rekruttering og opp-

læring, elektroteknisk ekspertise, systemplanlegging og

katastrofetjeneste i vassdragene.

Arbeidet til alle disse gruppene overlapper hverandre

en god del, og det er meningen de skal gjøre det, for

gjensidig påvirkning. Resultater i spesialgruppene kan gi

viktige impulser tilbake til langtidsplangruppene. Lang-

tidsplangruppenes arbeid på hver deres felter gir viktig

stoff for langtidsplankomiteens arbeid.

En offentlig etat som NVE bestemmer naturligvis ikke

sine mål og oppgaver på egen hånd. Målene er trukket

opp, og oppgavene gitt av høyere, politiske myndig-

heter, men da på mange forskjellige måter. Barc en mindre

del av oppdragene og målsettingene for NVE finnes i de

formelle instrukser. Adskillig mer kommer frem gjennom

vedtak i spesielle saker som statsbudsjett, regjeringens

langtidsprogrammer, meldinger om energiforsyningen,

konsesjoner og annet, og i det løpende samarbeid med

regjeringens departementer. Når man skal søke å konkreti-

sere og formulere grunnlaget for etatens virksomhet, hen-

sikten med å ha denne etaten, og målsettingen for etatens

arbeid, blir det i stor grad tale om å fortolke summen av

alle disse vedtak, ut fra den situasjon de er gjort i. Da

er det også naturlig og nødvendig å forelegge de for-

tolkninger vi kommer til for de samme overordnede

myndigheter, ved vårt departement, Industrideparte-

mentet, så vi kan få en reaksjon på om vi nå forstår vår

oppgave rett i forhold til myndighetenes intensjoner. Også

dette er en viktig side ved denne form for langtidsplan-

legging.

Et arbeid som dette blir etter sin natur aldri sluttført,

det bør fortsette kontinuerlig. Men begynnelsen er selv-

sagt tyngst, og det blir en viktig første etappe som avsluttes

når det, forhåpentligvis i  1974,  kan legges frem for drøftelse

i hovedstyret og med de ansatte, og dernest for departe-

ment og Storting, et skrift om vår oppfatning av NVE's

grunnlag, mål og politikk.
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2. HOVEDSTYRET og GENERALDIREKTØREN

Stortingsvalgte hovedstyremedlemmer
Valgt for perioden 1. juli 1971 30. juni 1975) :

Fisker og småbruker Nils Jacobsen, Skjervoy. (Vara-

mann : sekretær Kåre Skarholt, Trondheim ).

Direktor, sivilingenior Bernt Ingvaldsen, Drammen.

Vara mann : stortingsrepresen tan t, gårdbruker Olaf

Knudson, N. Eggedal ).

Fylkeslandbrukssjef Trygve Haugeland, Lyngdal.

(Va ramann : gårdbruker Anders Bjork, Gaupne).

Sivilingenior Sigmund Larsen, Kleppesto. (Varamann:

verksmester Sigurd Ostlien, Raufoss).

Kjopmann Arne Næss, Bergen. (Varamann : rektor

Bjorn Lund, Steinnkjer).

Møter
Hovedstyret har i lopet av året hatt 15 ordinære moter

med samme antall motedager. I alt er fremlagt 771 saker

til behandling. Sakenes innhold og fordeling fremgår del-

vis av etterfolgende kapitler.

Hovedstyret deltok videre på samarbeidsutvalgenes

informasjonsmote den 13. sep tem ber 1973.

Befaringer

Hovedstyret foretok i 1973 folgende befaringer m. v. :

Oslofjordområdet 7 . og 8. mai samt 18. og 19. juni:

Befaring med sikte på orientering om mulige byggeste-

der for kjernekraftverk i Oslofjordområdet.

olunheimen 21 . -24. august :

Bef(iring av nedslagsfelter, reguleringsområder, magasi-

ner, damsteder og kraftstasjonsområder m. v. i forbindelse

med Statskraftverkenes il ternative planer fbr kraftutbygg-

ing i Jotunheinwn og Breheimen.

Gaularrassdraget 11 . og 12. september :

Befaring av reguleringsområder, magasiner og kraftsta-

sjonsom råder i forbindelse med Sogn og Fjordane Kraft-

verks soknad om regulering og utbygging av Gaularvass-

draget. Grunneiermote om samme i Viksdalen den 12. sep-

tem ber.

Bewensområdet 16. oktober :

BeIhring av alternative traceer for 275 kV kraftlednin-

gen Dale-Arna-Fana, seksjonen Herland Apeltun. Mote

samme dag med representanter fra fylket, kommunen og

interesserte organisasjoner.

Generaldirektøren
Vidkunn Hveding er tilsatt som generaldirektor for seks

år fra I. april 1968.

Harry Werner Bjerkebo er beskikket som administre-

rende direktor og stedfortreder for generaldirektoren fra 4.

november 1963.

Representant for tjenestemennene

Ved hovedstyrets behandling av tilsettingssaker og

andre saker som tilligger hovedstyret som tilsettingsmyn-

dighet, tiltrer en representant for tjenestemennene.

Representanter i 1973 :

Ved tilsettinger m. v. i stillinger der det kreves hoyere

utdannelse:

Overingenior Jon Ingvaldsen. (Varamann : overinge-

nior Per Helge Spæren).

Ved tilsettinger rn. v. i andre stillinger :

Ingenior Knut Svendheim. Varamatm : montasjeleder

Martin J. Bråthen. )

Iloveddyrel på
i el av de

alduelle områder,for
kjernekrafiverk ved
Osl«jorden.
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3. ADMINISTRASJONSDIREKTORATET

3.1 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON

På statsbudsjettet for 1973, jfr. St. prp. nr. 1 (1972/73),
ble det ved Direktoratet for statskraftverkene opprettet en
ny avdeling for varmekraft (SV) fra 1. januar 1973, jfr.
pkt. 6.62. Varmekraft.

Leder for avdelingen tiltrådte 19. mars 1973. Alle fem
kontorlederstillingene var besatt og tiltrådt ved utgangen
av året. Også en del lavere og midlere stillinger er blitt
dekket opp. Alt i alt hadde avdelingen 15 ansatte pr. 31.
desember.

3.1 I Kontorbygningen
I forste halvdel av året flyttet Statens vann- og avlop-

skontor (SVA.) og Elektrisitetstilsynet 1. distrikt ut fra
Middelthuns gt. 29. Dette bidro i det vesentlige til at kon-
torplassen i bygningen strakk til i 1973. Ved utgangen av
året var bygningen fullt belagt, og det å skaffe tilstrekke-
lige og egnede tillegsslokaler for den ventede tilvekst
bemanningen, særlig i Statskraftverkene, har vært en sen-
tral og prioritert oppgave. Bortsett fra ca. 15 plasser i
NORAD's kontorlandskap i Sorkedalsveien 10 B som en
på slutten av året fikk tilbud om å leie for et par år lyktes
det ikke å skaffe tilleggslokaler. En har tinget kontorplass i
Samkjoringens nybygg på Smestad som om alt går etter
planen - ventes inflytningsklart 1976. Videre har en med
Industridepartementet tatt opp sporsmålet om en delvis
ombygging til kontorer av fasekompensatorhuset på Sme-
stad trafostasjon. Til sammen vil disse to prosjekter orn
de blir realisert kunne gi plass for opp til 150 funksjo-
nærer. I mellomtiden vil det trolig vise seg nodvendig å
skaffe ytterligere supplementskontorer på kort sikt.

3.12 Fellestjenester

Kjoretjenesten ved hovedkontoret har utfort skyss og
transport med i alt ca. 100.000 km (i 1972: 110.000 km).
Reisekontoret har formidlet billett- og hotellbestillinger
i inn- og utland til omlag kr. 1.300.000.- (i 1972 kr.
1.180.000,-). Litgiftene til frankering utgjorde kr.
240.000.- (i 1972 kr. 198.000.-i ..Iernbane- og flyfrakter for

Et utsnittfra «hjernen» i horedadmini-
strasjonens EDB-antegg.

pakker og gods belop seg til kr. 120.000.- (i 1972 kr.
1 I 5.000. -) .

Det ble siste år registrert 1.120.000 tellerskritt (i 1972
604.000) ved utgående by- og fjernvalgsamtaler og ca.
5.800 (i 1972 ca. 6.500) vanlige utgående rikstelefonsam-
taler over husets sentralbord.

Biblioteket har registrert 1624 utlån (i 1972 1202). Det
har også vært formidlet et stort antall kopier av artikler.
Det ble anskafkt og kAtalogisert 384 boker (409 og andre
publikasjoner. Ved biblioteket mottas i alt 312 (375) for-
skjellige tidsskrifter.

Biblioteknemnda har hatt 5 moter i 1973. Det hurtig
arbeidende utvalg som hosten 1972 ble nedsatt for nær-
mere å studere og komme med forslag til et nytt system for
informasjonsbehandling vedrorende tidsskriftartikler, lit-
teratur m. v., avga sin innstilling i september 1973. De
forslag som fremgår av innstillingen, er av bibliotek-
nemnda i det vesentlige anbefalt gjennomfort. Saken var
ved årsskiftet til behandling i administrasjonen.

3.19 Spesielle saker

EDB-sentralen ble høsten 1973 utvidet med et nytt rom
for eit da taterminal.

3.9 ØKONOMI

Den lonningsmessige del av Statens EDB- lonns- og per-
sonalsystem (SLP) ble gjennomfort med virkning fra 1.
mai 1973 for de månedslonte ved hovedkontoret og en del
månedslonte ute i distriktene. Gjennomfbringen medforte
ikke problemer av betydning.

Fordelings- og utbetalingssystemet for kommunenes
andel av innbetalte avgifter pålagt i konsesjoner på erverv
av vassfhll, vassdragsreguleringer, kraffleie m. v. er lagt
om til EDB med virkning fra og med 1. januar 1974.

3.21 Budsj ett og regnskap
Budsjett og regnskapsoversikter er tatt inn på sidene

84- -87.
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3.22  Konsesjonsavgiftsfondet

Til konsesjonsavgiftsfondet går statens andel av avgifter

pålagt i konsesjoner på ervery av vassfall, vassdragsregule-

ringer, kraftleie m. v. Etter loven bestemmes fondets

anvendelse av Stortinget. De någjeldende fondsvedtekter

ble fastsatt av Stortinget 25. april 1967. Vedtektene er

gjengitt i årsmeldingen for 1967, side 10. Se for ovrig regn-

skap side 82 83.

3.23  Måravgiftsfondet

Til Nåravgiftsfondet betaler Norsk Hydro 20„ av hvert

års kraftleiebelop for levering fra Mår kraftverk. Fondets

inntekter skal med forbehold av Stortingets samtykke nyt-

tes til fOrskning for å fremme bruken av elektrisk strom og

for å skaffe hensiktsmessige apparater ved bruken. Se side

82.

3.24  Nea-fondet

Nea-fondet (Fondet til fremme av elektrisitetsforsy-

ningsformål i Trondelag dannes av Statens andel av inn-

tekten ved krafteksport til Sverige fra kraftverkene Nea

(1/6 andel . og Hegsetfoss 2"„ andel ; i Sor-Trondelag.

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 82.

3.3 PERSONALE

3.31 NVE hadde ved slutten av året 1973 folgende

antall arbeidstakere:

Regulativlønte :





Hovedkontoret 	 605




Elektrisitetstilsynet 	 36




Forbygningsanlegg (distr.) 	 31




Statens kraftverker 	 519




Statens kraftanlegg 
 257 = 1448

Tirnelante :





Statens kraftverker 	 92




Forbygningsanlegg 
 120




Statens kraftanlegg 
 1267 = 1479

I alt 	




2927

De korresponderende tall for 1972 var 1455 og 1868,

i alt 3323.

3.32  Personalsituasjonen

Tilgangen på sokere til stillinger hvor det kreves hoyere

utdanning, i forste rekke sivilingeniorer, har i 1973 vært

stort sett tilfredsstillende. Det samme gjelder ingeniører-

/teknikere. For de siste stillingsgruppers vedkommende

har en imidlertid hatt en viss tilstramning mot slutten av

året. En har derfor et mindre antall stillinger ledig innen-

for disse yrkesgrupper. Særlig gjelder dette hovedkontoret.

Det er fremdeles vanskelig å få dekket opp behovet for

kontorassistenter og saksbehandlere på helt tilfredsstil-

lende måte. Dette forhold gjor seg spcsielt gjeldende ved

hovedkontoret.

Nye stillinger opprettet på budsjettet for 1973 ble av

budsjettmessige grunner ikke tillatt besatt for 1. mai. Bud-

sjettMnstramninger ble det også på anleggssektoren.

Bevilgningene til Skjomen-anleggene ble redusert med 10

mill. kroner. Dette resulterte i at arbeidsstokken måtte

reduseres med ca. 200 mann inkl. brakkebetjening, noe

som også måtte få konsekvenser for funksjonærene. Det ble

gitt permisjonsvarsel til ca. 15 funksjonærer. På grunn av

nødvendige overforinger til anleggene i Grytten og Eid-

fjord, ble antallet permitteringer redusert noe.

Grvtten-anleggets budsjett ble på tilsvarende måte

redusert med 5 mill. kroner. Dette forte til at en måtte

redusere virksomheten noe også der. Spesielt gikk dette ut

over arbeidsstedene ved overføringstunnel Bruå og tunnel

Rangå. Dessuten ble virksomheten redusert ved pumpes-

tasjonene Mardal og Monge.

Bernanningssituasjonen ved Folgefonn-anleggene har

vært tilfredsstillende og stabil i 1973. Ved Eidfjord-anleg-

gene ble virksomheten satt i gang fra 1. mai, og det har

vært mulig å tilby endel arbeidstakere ved andre av eta-

tens anlegg overføring hit.

Ved overfOringsanleggene har virksomheten vært stabil

og i 1973.

Med tanke på den mulig forestående utbyggMg av

Ulla-Forre vassdragene, er det engasjert prosjektleder som

med et fåtall medarbeidere skal legge forholdene best

mulig til rette for en rask oppstarting dersom det treffes

bestemmelse om statsregulering og utbygging.

For samtlige tariffavtaler som regulerer lønns- og

arbeidsvilkårene for NVE's tilsatte, har det vært fort

indeksforhandlinger i 1973. For anleggsoverenskomstene

ble disse avsluttet umiddelbart før jul. Dette fører til at

anleggsadministrasjonene vil få et ikke ubetydelig arbeid

med etterbetaling for tiden fra

1  lopet av året har det dessuten vært avviklet en rekke

moter med de ansattes organisasjoner om sporsmål som

har tilknytning til lonns- og arbeidsvilkår. På slutten av

året har en i tillegg til de ordinære arbeidsoppgaver også

droftet fOrslag til nye lønnsplaner for etatens tjenestemenn.

Utkast til lonnsplaner skal senere behandles i Statens lonn-

skomite og er forutsatt å utgjøre en del av forslaget til et

nytt lonnssystem for statens tjenestemenn.

3.33  Justerings-/normeringsforhandlingene

1  lonnsavtalen for statens tjenestemenn for avtaleperio-

den 1972 74 ble det avsatt av det totale lønnsbelop

for etaten til justeringer og normeringer. I løpet av året

har en vært igjennom en lang rekke moter i de enkelte

gruppers normeringsutvalg. Forhandlingene er avsluttet

og resulta tene iverksatt.

3.34  Personalplanlegging

Behovet for raskt tilgjengelige personaldata stiger i takt

med økningen i virksomheten. Oppbygging av et persona-

linformasjonssystem basert på EDB, som i forste omgang

vil omfatte hovedkontoret, er påbegynt i 1973. Dette reg-

ner en med å kunne nyttiggjore seg i 1974.

Foniten å gi den dagsaktuelle situasjon, forutsettes sys-

temet å bli et redskap for mere langsiktig planlegging

iiili('ii persoi ialsektoren.
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3.35  Kurs, konferanser m. v.

Som et ledd i etteropplæringen har det også i 1973 vært

deltakelse av såvel funksjonærer som arbeidere fra NVE i

en rekke kurs, moter og konferanser. En del av etatens

egne folk har medvirket som lærere og fOredragsholdere

innen visse spesialfelt ved slike kurs m. v.

3.4 JURIDISKE SAKER

3.41  Statens vassfall

Konsulta.p.oner m. i.

Juridisk avdeling har bistått etaten i forbindelse med en

rekke forskjellige juridiske enkeltsaker, bl. a. opprettelse av

avtale mellom NVE og Samkjoringen vedrorende drifts-

sentral/ kontorbygg i Oslo og tilsvarende avtale mellom

NVE og Hemnes kommune.

Videre uttalelser i tvist med en storre trelastbedrift om

erstatnings-, regress- krav vedrorende for sent leverte og til

dels mangelfulle trestolper, rotstokker og forankringsklos-

ser fbr Adamselv-Lakselv-ledningen, uttalelse om lignings-

myndighetenes kontroll med beskatningen av vederlag

forbindelse med det offentliges erverv av grunn og grunn-

rettigheter og uttalelse om hvorvidt NVE er erstatnings-

pliktig for flomskader i ovre Eikesdal på grunn av overlop

fra Aursjøen sommeren 1973.

Avdelingen har også bistått Elektrisitetsforsyningens

forskningsinstitutt EFT med erverv av grunn til nytt

forsknings- og provesenter. Dessuten har avdelingen

bistått Norges elektriske materiellkontroll NEMKO i

forhandlinger med Norske elektrisitetsverkers forening

vedrorende eiendommen Gaustadalleen 30, Oslo.

Eiendomsi-e,f.;istrering

Arbeidet med kartlegging og registrering av statens

vassfallseiendommer med tilhorende grunnarealer ble i alt

vesentlig sluttfort i 1973.

lolunheimen- Breheimen

Det har vært forhandlet med de storre falleiere i områ-

det om en samarbeidsavtale ved eventuell uthvgging.

3.42  Hjemfalte anlegg m. v.

Horangervassdragel

Saken mellom A/S Ardal og Sunndal Verk og Staten

v/Finansdepartetnentet om hvorvidt leieavgiften selskapet

betaler ifolge hjemfallsavtale med staten er fradragsberet-

tiget ved skatteligningen er anket til lagmannsretten og vil

bli behandlet i 1974.

3.43  Kraftanleggene m. v.

Folg(l'onn-anleggene

Overskjonn vedkommende anleggs- og reguleringsska-

der ble avhjemlet 2. februar 1973.

Overskjonn vedkommende fallretter m. v. ble på det

nærmeste avviklet i 1973. En del av sluttprosedyren måtte

utsettes. Restprosedyre og avhjemling ventes avviklet i

1974.

Ved disse skjonn er det blitt aktuelt å beregne den ende-

lige erstatning for reguleringsskader på grunnlag av

bestemmelsen i vassdragsreguleringslovens § 16, pkt. 4

, bestemmelsen om minstegodtgjørelse kr. 1,00 for hver ved

reguleringen innvunnet naturhestekraft .

. .ore-erkene

Overskjonn vedkommende floting-tommertransport

Smådola og vannforsyningssporsmål Oygardsgrend ble

avhjemlet 16. mars 1973. NVE har anket til Høyesterett

overskjonnsrettens avgjorelse av sporsmålet om tiltakspå-

legg vedkommende tømmertransporten i Smådola-områ-

det.

Forhandlinger vedrorende vanflforsyningen til og

kloakkavlopet fra Rodberg i samband med overforingen

av Smådola ble på det nærmeste sluttfort i 1973.

Tokke-anlene

Overskjonn vedkommende Vestvatna Bandak-K-

viteseidvatn-Flåvat og strekningen Hogga - -Norsjo ble

avhjemlet 27. april 1973. NVE har anket til Hoyesterett

overskjonnets fastsettelse av forfallsrenten til 7" „ p• a.

Underskjønn vedkommende nedre del av Skien-Tele-

marksvassdraget (Norsjo- Skien) ble avhjemlet 5. mars

1973. Det er begjært overskjonn fbr en flerhet av takstnum-

rene.

Tilleggsskjonn vedkommende skadevirkninger på

grunn av påståtte klimaendringer pågår med fortsatt inn-

samling av observasjonsmateriale. Det samme gjelder til-

leggsskjonn vedkommende bronn- og grunnvannskader i

Da I en.

Seorka krqfiverk

Over underskjønn (tilleggsskjønn) vedkommende

grunnvann- og brønnskader langs Bævra, avhjemlet 27.

oktober 1972, ble fra flere grunneiere begjært oveiskjonn.

Dette overskjonn ble avhjemlet 9. oktober 1973.

Ei4fjord-dule!,,ene

Ved kg1. res. av 18. mai 1973 er fastsatt reguleringsbe-

stemmelser fOr statsregulering og utbygging av vassdra-

gene til Eidflordverkene Nord.

Det er begjært skjønn. lnkaminering er berammet til

februar 1974.

Foranlediget av anleggsvirksomheten i Simadalen er på

vegne av Ullensvang kommune begjært skjønn vedrorende

utbedring av Simadalsvegen mellom Eidfjord og Sima-

dalen. Skjonnet er berammet til påbegynnelse i februar

1974.

Det er forhandlet med grunneiere om minnelig erverv

av grunn til kraftstasjonsområde i Simadalen.

Videre er avholdt grensegangsforretning vedkommende

tre eiendommer i Simadalen som tidligere er ervervet av

NVE.

Trollheim /cma/iiiiilegg

Overskjonn vedkommende Rinna og Vindola m. v.

...Etappe I I er blitt forsinket, men ventes avhjemlet i 1974.

Overskjonn vedkommende Surna elv m. v. Etappe

III ventesavviklet i 1974.
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Krafteerkene i Ovre ..Varnsen

Det er i 1973 inngått avtale mellom NVE og
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk vedrorende kostnadsfor-
delingen mellom partene i kraftverkene i Ovre Namsen.

3.45 Lovsaker

Det er gitt uttalelse til Industridepartementet i fOrbin-
delse med en del forslag til lover og forskrifter m. v. Bl. a. er
gitt slik uttalelse i forbindelse med konkursutvalgets inn-
stilling om gjeldsforhandling og konkurs, innstilling om
opprettelse og utforming av et sentralt vegregister og
utkast til forskrifter om erstatning til visse formål gitt i
medhold av lov 26. januar 1973 nr. 4.

3.46 Tvistemål

Lagmoonsrettssaker

Staten v/NVE ble i 1970 frifunnet i herredsretten for et
krav om erstatning for skader som ble påstått voldt ved
forbygningsarbeider utfort av NVE. I ankesak for lag-
mannsretten i 1973 ble herredsrettens dom stadfestet.
Dommen er endelig.

By- og herredsrettssaker

I herredsrettssak vedrorende sporsmålet om en kom-
mune hadde krav på renter og/eller erstatning i forbin-
delse med påstått for sen utbetaling av justerte konsesjon-
savgifter i h. t. Stortingets vedtak i 1969 om justering av
årlige erstatninger og konsesjonsavgifter ble Staten v/NVE
frifunnet. Dommen er endelig.

For herredsrett verserer tvist om tidligere driftshytte
med tilhorende tomt på ca. 1 dekar samt atkomstveg.
Soksmålet er reist av NVE som mener å være eier i kraft av
overdragelseserklæring utstedt i 1926 av daværende eier av
grunnen, mens vedkommendes arving derimot hevder at
NVE er forpliktet til å la hytta rive eller vederlagsfritt til-
falle henne fordi NVE's rett til og behov for å ha hytta
stående er bortfalt i og med at den kraftledning den til-
horte er nedlagt.

For herredsrett er innbrakt oppsigelse av en enke som
bebor tjenestebolig og har nektet både å flytte til anvist
erstatnings-(«pensjonist»H,bolig og å betale regulær leic i
stedet for fradrag etter det fradragsregulativ som gjelder
for tjenestemenn i aktiv tjeneste.

Ytterligere to saker står for retten. Dene ene gjelder
erstatningskrav i forbindelse med sprengningsulykke opp-
stått etter at sprengstoffet var stjålet fra NVE's lagerbyg-
ning. Den andre gjelder erstatMngksrav i forbindelse med
skade som påstås forårsaket på privat kai av NVE's skip
M/S Elektron.

V oldgifisrettssoken

En sak er innbrakt for voldgiftsrett. Saken gjelder tvist
om oppgjør av entreprise vedrorende en anleggsveg.
Saken er berammet til 10. september 1974.

3.47 Fallrettigheter under andre statsetaters for-

valtning
Som i tidligere år har en bistått Direktoratet for statens

skoger med utarbeidelse av kontrakter om bortleie av fall-
retter under Direktoratets forvaltning, bl. a. fallretter til-
liggende Røyrvatnet statsskog i SorfOld til A/L Sorfold
Kraftlag.

3.5 VERNE- OG VELFERDSARBEID

Vernearheidelved drift og anlegg av Statens kraftverk og
overforingsnett er omhandlet under avsnitt 6.14 nedenfor.
Ved kraftanleggene var det i 1973 tre arbeidsulykker med
doden tilfolge. Ved driften var det ingen dodsulykker.

Ved forbvgningsanleggene har vernearbeidet vært dre-
vet etter samme retningslinjer som tidligere, med kurser og
andre tiltak. Det har vært få skader, og ingen medforte
varig men eller langvarig fravær fra arbeidet.

Helsetjenesten

Helsetjenesten ved de storre kraftanleggene og ved
Hovedkontoret er dekket ved egne bedriftslegeordninger.
Ved kraftverker, ved overforings- og forbvgningsanleg-
gene der en ikke har faste ordninger, er det fortsatt noen
vanskeligheter med å få uffort helseundersokelser av
ansatte.

Arbeidet med å utdanne førstehjelpere drives dels i sam-
arbeid med de store helseorganisasjoner, dels - som ved
driften av kraftverkene stort sett i egen regi. En har fått
utdannet et tilstrekkelig antall instruktorer for arbeidet, og
det tas sikte på et årlig kurs for alt helsepersonell.

Velferdsarbeidet

Velferdsarbeidet i etaten drives i samarbeid med de
valgte velferdsutvalg, kulturutvalg og med tjenestemann-
sorganisasjonene. Det er gitt økonomisk støtte til bedrift-
sidretten, til mosjonsgymnastikk, til utdannelse av gymna-
stikkinstruktorer, til anskaffelse av trimutstyr på arbeids-
plassene og til felles velferdsarrangementer for de ansatte
og deres familier m. m.

BoligprOblemene for etatens ansatte i Oslo er fortsatt
meget store. Bokostnadene i de nye boliger har okt sterkt,

og dette medforer oking i behovet for lånekapital, da bl. a.
de boliglån som ytes gjennom Statens Pensjonskasse på

langt nær dekker behovet for innskuddskapital i nye leilig-
heter. Velferdskontoret har sokt å være de ansatte behjel-
pelig med anskaffelse av boliger, og med å skaffe midler til
innskudd.

3.6 SAMARBEIDSUTVALGENE

I 1973 har en hatt folgende utvalg:
Ved driften av kraftverker og overforingshnjer: Ett

hovedsamarbeidsutvalg og 7 distriktsutvalg.
Ved kraft- og overforingsanlegg under utforelse: Ett

hovedsamarbeidsutvalg og 5 distriktsutvalg, samt ett
landsomfattende utvalg for overforingsanleggene. I løpet
av året er utvalgene ved Rana- og Vik-anleggene avviklet
etter at virksomheten er avsluttet.

•Ved etatens sentrale administrasjon har en ett samar-
beidsutvalg.

Alle etatens samarbeidsutvalg har i året som gikk opp-
fdt avtalens forusetninger om motevirksomhet, selvom det
er endel forskjeller i aktivitet og antall saker som er
behandlet. Storst aktivitet har en hatt i samarbeidsutval-
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get ved Sentraladministrasjonen i NVE, som har holdt 10

ordinære moter, samt et infbrmasjonsmote for ansatte ved

Hoyedkoit toret.

Hovedsamarbeidsutvalgene ved anlegg og verk har i

1973 holdt tilsammen 8 moter, hvorav to i forbindelse med

befarnigsreise til anlegg og verk. Av saker som (1r behand-

let kan nevnes etatens investeringsbudsjett, planer for

videre kraftutbygging, etatens fremtidige organisasjon og

LTP-arbeidet i etaten.

Under de befaringsreiser som hovedsamarbeidsu tva

gene har tatt, er det videre irrangert fHlesmoter med dis-

triktsutvalgene, og hvor ledelsen har informert om etatens

planer på kort og lang sikt.

ELEKTRONISK DATABEHANDLING

:.\rbeidet med å klarlegge behovet for datamaskiner nå

og i framtiden har gått videre, og det er lastslått at dette

behovet er stort og variert. Det er ennå ikke lagt fram noe

forslag til losning av EDB-behovene på lang sikt. På kort

sikt har en funnet losninger innen den tekniske databe-

handlingen, i det den dataterminalen som står tilknyttet

CDC 0600 i Stockholm, nå også er tilknyttet en lignende

maskin CDC CYBER 74 på Kjeller. Videre er det

anskaffet en ny terminal av type NORD-20, bestående ay

kortleser, printer, hullbåndpuneh og teletype. Denne ter-

minalen kan i prinsippet tilknyttes fbrskjellige storre da ta-

sen traler.

EDB-sentralen er bygget noe ut lor å få plass til de nye

maskinene og for å få en mer hensiktsmessig ekspedisjon.

Driften har vært stabil med noe okende aktivitet.

1.8 INFORMAS JON OG PR

InfOrmasjon om kjernekraftverk har preget informa-

sjonssjefens virksomhet i 1973.

Heftet «NVE informerer om kjernekraftverk» forelå 1.

februar, og det ble da holdt pressekonferanse hvor general-

direktoren og kraftverksdirektoren m. fl. redegjorde for

planlagt informasjonstiltak.

Det er også holdt åpne informasjonsmoter i Moss,

Hurum og Larvik alle steder i kinolokaler, og overalt var

det fullt hus. 1 tilknytning til motene ble det vist en utstil-

ling der en ved plansjer, fotots og tekst sokte å gi et bilde av

et kjernekraftverks virkemåte, mulige byggesteder m. v.

For ansatte ved hoyedadministrasjonen ble det arran-

gert et informasjonsmote i kantinen, og utstillingen ble

oppstilt en tid i vestibylen.

Det ble etablert en «Sporsmål og svar-tjeneste» om kjer-

nekraft, og en har mottatt en rekke henvendelser både fra

enkeltpersoner og organisasjoner. Spørsmålene er dels

besvarte av NVE's egne fagfolk, dels har en innhentet svar

fra andre fitgetater, og svarene er sendt samlet til spor-

rerne.

«NVE informerer om kjernekraftverk» kom i et opplag

på 30.000. Interessen for heftet var enorm, ikke minst fra

skoler av forskjellige slag som onsket klassesett til bruk i

undervisningen. Nytt opplag på 40.000 kom i mai.

«Lokalisering av kjernekraftverk i Oslofjordområdet»

kom i mars i et opplag på 10.000. Det viste seg at interessen

for heftet langtfra begrenset seg til saksbehandlere og de

som ville bli berort ved en eventuell bygging av kjerne-

kraftverk i dette området, og det ble nodvendig med et

nytt opplag på 10.000 eksemplarer.

llet nye «Adas over breer i Nord-Skandinavia» ble pre-

sen tert på en pressekonferanse.

forbindelse med at innstillingene vedrorende utbygg-

ingsplanene for Jotunheimen og for Eidfjord var klare, ble

presse og NRK gitt orienteringer av representanter fra

Plankontoret i Statskraftverkenes bygningsavdeling.

I lopet av året er det sendt ut flere pressemeldinger, bl.

i. i forbindelse med undertegnelsen av kontrakten om Ska-

gerak-ka blen e.

Etatens folk har i året vært sterkt engasjert som fored-

ragsholdere på moter arrangert av ulike organisasjoner

særlig i fOrbindelse med sporsmål om kjernekraftverk, men

også av mer generell art. De har også skrevet en rekke avis-

og tidskriftartikler, og de har deltatt i pressedebatter når

en har funnet grunn til å soke å rette misforståelser eller

feilinformasjon.

NVE's årsmelding «Vår virksomhet 1972» ble utgitt i

samme form som foregående år, og i et opplag på 4.000

eksemplarer. Arsberetningen for Elektrisitetstilsynet 1972

kom i et opplag på 5.000 eksemplarer. Etatens meddelel-

sesblad «Fossekallen» utkommer ganger i året, og oppla-

get er nå 4.400.

Informasjonssjefen begynte i året utgivelsen av «PRES-

SERUNDEN. Kjernekraftverk og andre energisporsmål»

som består av klipp fra aviser og tidsskrifter. Publikasjo-

nen, som sendes ut med ujevne mellomrom alt etter som

behovet tilsier det, utkom med 8 nummer, og opplaget er

på 100 eksemplarer. «Presserunden» er intern og sendes til

NVE's hovedstyre, direktorene, tagsjefene og andre innen

etaten som onsker å holde seg orientert om hva som skrives

om disse sporstnål.

Opplysninger om publikasjoner og rapporter for ovrig

finnes under de kapitler som omhandler de respektive fag-

områder.

Informasjonssjefen blir hyppig kontaktet av medarbei-

dere i pressen og NRK som onsker opplysninger om

enkeltsaker, eller bistand ved reportasjeopplegg. En soker

da å sette vedkommende i forbindelse med den eller de

innen etaten som i det enkelte tilfelle kan gi best oriente-

ring. En har inntrykk av at denne ordningen har fungert

tilfredsstillende.

Det kommer et okende antall henvendelser fra skoler,

studenter, gyMnasiaster, yrkesskoleelever m. v. Dels onskes

trykt informasjonsmateriell, men i ikke liten utstrekning

blir det stilt sporsmål om eks. utbyggingsplaner. Fagav-

delingene har — til tross for sterkt arbeidspress vist stor

imøtekommenhet når det gjelder bistand til utarbeiding av

personlige svar på slike sporsmål der dette ansees nodven-

dig.

En har hatt endel foresporsler fra forlag, lærebokforfat-

tere, tidsskrifter, fjernsynet, bedrifter og foreninger om

fotos i svart-hyitt og farger og lvsbilder (slides). I en rekke

tilfeller har Kontoret for landskapspleie og naturvern kun-

net hjelpe, men en har behov fbr et arkiv for bildemateriell

for informasjonsformål.

1 4 Totalisator MI 67 . en opp.vamlendened-
borsmåler utriklet ar Meteorologisk Institutt
til bruk i ranskelig tilgjengelig strok.

representatire område, IHD
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4.  VASSDRAGSDIREKTORATET

4.2 VASSDRAGSSAKER

4.21 Ervervs- og reguleringskonsesjoner m. v.

I året 1973 ble folgende saker vedrorende forslag om

statsregulering og søknader om konsesjon etter ervervs- og

vassdragsreguleringslovene sendt Industridepartementet

med Hovedstyrets uttalelse:

AIS Balmi Krqftlag

Ervery av bruksrett til fall i Balmivassdraget (Meddelt

ved kg1. res. 7. desember 1973).

Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap

Regulering av Steinslandsvassdraget. Midlere årspro-

duksjon er beregnet til 567 GWh. (Avslått ved regjerings-

beslutning august 1973. Saken er anket.)

115 Øvre OtralOtteraaens Brugseierforening

Regulering m. v. for full utbygging av Otra. Okning i

midlere årsproduksjon er beregnet til 2290 GWh.

Statskrqftverkene

Regulering av Ulla-Forre m. v. Midlere årsproduksjon

beregnet til ca. 4600 GWh.

Sira-Kvina Krqftselskap

Overforing av Listolbekken (ca. 1,6 km2) til driftstun-

nelen for Tjorhom. (Tillatelse meddelt av Departementet

den 3. august 1973).

Varanger Kraftlag

Ytterligere regulering av Buevatn til Kongsfjordvass-

draget.

Sor-Trøndelag Krajtselskap

Overforing av Hukla og Kusma til Lundesokna. Mid-

lere årsproduksjon beregnet til 50 GWh.

Sorføld Kraftlag

Ervery av fall og av bruksrett til fall, samt regulering av

Røyrvatn og Nevervatn i Røyrvassely.

Ø stfoldfylke

Overforing av avløpet fra 1,5 km2 nedbørfelt til Ølju-

sjøen pumpekraftstasjon. (Meddelt ved Departementets

brev iv 14. desember 1973.

Roldal-Suldal Kralt AIS

Ervery og ytterligere reguleringer i Røldal-Suldal-

vassdragene for Svandalsflona kraftverk m. v. Kraft-

okningen beregnet til ca. 146 G.Wh.

IIS Sulitielma Kraft

Erverv av bruksrett til fallet Daja-Langvatn i Balmi-

vassdraget. Utbyggingen er beregnet å ville gi 230 GWh i

et middelår.

I løpet av 1973 har det også vært behandlet saker om

planendring, ekspropriasjoner i henhold til vassdragsloven

for utbygging av kraftverk, endring av manovreringsregle-

ment, tillatelse til å sette i verk inngrep for skjønn er holdt

(oreigningslovens § 25) m. v. Av slike saker nevnes fol-

gende:

Statskraftverkene

Statsregulering for Grytten kraftverk. Planendring.

(Meddelt ved kg1. res. 27. juli 1973.)

Sogn og FJordane Kraftverk

Regulering av Askåravassdraget. Planendring vedro-

rende Øvre og Nedre Sodalsvatn. (Godkjent av Departe-

mentet 1. august 1973.)

Sira-Kvina Krafiselskap

Planendring vedrorende overforing av vann (Taumeå

o. a.) bl. a. ved pumping til Svartevatn m. v. Øket midlere

vinterproduksjon beregnet til ca. 130 GWh.

Hedmark Krqltverk

Utbygging av Kongsvinger kraftverk. Ervervskonsesjon

og ekspropriasjon av grunn m. v. Middelproduksjonen er

beregnet til 134 GWh pr. år. (Meddelt ved kg1. res. 2.

november 1973.)
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4.22 Konsesjonsavgifter, næringsfond

I året 1973 ble det innbetalt avgifter med ca. 32,7 mill.
kroner. Beløpet for 1972 var ca. 30,3 mill. kroner.

Av de 32,7 mill, kroner er ca. 25,7 mill, kroner avgifter
til kommuner. Resten, ca. 7,0 mill. kroner, er avgifter til
staten og går inn i statens konsesjonsavgiftsfond.

Hovedstyret har fattet vedtak om fordeling av konse-
sjonsavgifter til kommuner i 28 saker.

Det er gitt uttalelse til departementet i 7 ankesaker ved-
rørende fordeling av konsesjonsavgifter.

Hovedstyret har videre gitt innstilling til departementet
i 4 saker vedrørende fordeling av næringsfond som det er
gitt pålegg om i forbindelse med reguleringskonsesjoner.

4.23 Tilsyn med vassdragsanlegg •

Vassdragstilsynets aktivitet har som tidligere år vært
stor og omfattende. Ved siden av behandlingen av konse-
derte anlegg kommer i stigende antall.henvendelser om
kontroll av andre, som regel mindre dammer til tilsyn-
skontoret. Det arbeides med et opplegg for å få denne til-
synsvirksomheten inn i fastere former.

For året 1973 beløper tilsynsavgiftene seg samlet til ca.
kr. 291.000.- mot ea. kr. 258.000.- i 1972. Innbefattet i
1973-beløpet er ca. kr. 57.000.- for tilsyn med arbeider
utført med henblikk på landskapspleie. Kfr. naturvernsa-
ker (4.6).

Etter hvert som flotingen opphorer i enkelte vassdrag, blir det

aktuelt åfierneforskjellige tekniske innretninger som er brukt under
floting. Dette er noen av dem, dropper ved Hvalshengslet i

Adalselv i Drammensvassdraget.

4.3  FORBYGNINGSVIRKSOMHETEN

4.31 Generelt

Forbygningsvirksomheten omfatter en rekke forskjellige
typer av tiltak som har til hensikt å skape trygge forhold
for bebyggelse, dyrka mark, industri m. v. langs vassdra-
gene våre, eller å muliggjøre utnyttelse av nye områder.
Av de viktigste typer kan nevnes :

Vanlige forbyggingstiltak omfatter arbeider for å
hindre crosjon (graving) i elver og bekker, bl. a. sikring av
elveskråninger, omlegging av elveløp, kanalisering og byg-
ging av grunndammer.

Flomverk, diker, bygges for å hindre oversvommelse
og utgraving under flom eller i forbindelse med isganger.
Arbeidene omfatter flomsikre jordfyllinger, forsterket med
grus eller stein. Det blir ofte nødvendig med pumpeanlegg
av hensyn til områdene innenfor.

Senkingstiltak omfatter arbeider som har til hensikt å
senke vannstander i elver, bekker eller vatn for å bedre
tørrleggingsmulighetene for jordbruksområder eller for å
redusere skader under flom.

Flomskadetiltak er vanligvis en kombinasjon av de
arbeider som er nevnt, men skadene er oppstått under
ekstraordinære forhold, eks. katastrofale nedbørrneng-
der, plutselig snosmelting, isganger, ras eller utglidninger.

Forbygningsavdelingen tar seg av både målinger, plan-
legging og utforelse av tiltakene, ofte i samarbeide med
landbruksmyndigheter, Statens naturskadefond m. fl.
Kommuner og grunneiere er med og dekker utgiftene. I de
siste år er det blitt stadig vanskeligere å få tilstrekkelige
midler til de mange tiltak som presser på.
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Det er ellers utført store arbeider bl. a. i Nordreisa og

Kåljord i Troms, i Verdalen, i Vadheim og Leikanger i

Sogn, i Omvikdalen i Hordaland, i Heddøla ved

Notodden, i Lora på Lesja, i Lågen syd for Ringebu og

mange andre steder. Farlige elvebrudd er blitt sikret og

verdifulle områder er blitt beskyttet mot oversvømmelse.

4.32  Undersøkelser og planer

I  terminen 1973 er avgitt 157 planer med overslag kr.

30.749.700,— for nye arbeider, samt 16 planer med over-

slag kr. 6.405.000,— som gjelder revisjon av eldre arbeider,

i alt 173 planer med overslag tilsammen kr. 37.154.700,—.

En rekke overslag for igangværende anlegg er dessuten

revidert på grunn av at prisforholdene er endret. Pr.

31.12.1973 var i alt 483 søknader om planer for nye

arbeider uekspedert.

I  1973 er anbefalt bevilget til nye og fortsatte arbeider

kr. 24.457.250,—.  I  samme termin er vedtatt av distriktene
arbeider med overslag kr. 20.362.500,—. Pr. 31.10.1973 var

161 distriktsvedtatte arbeider med samlet overslag kr.

16.809.350,—, ennå ikke satt i gang.

4.33  Tilsyn med vedlikehold av ferdige forbyg-
ginger

I  1973 er det gitt pålegg om pliktmessige utbedringer og

satt opp 27 planer med overslag i alt kr. 1.042.100,— for

utbedringsarbeider med samtidig forlengelse og forster-

king med delvis finansiering ved statstilskott.

4.34  Anlegg

Til forbyggings-, senkings- og flomskadearbeider er det

i de siste 5 budsjetterminer bevilget følgende beløp (eks-

klusive Øyeren) :

Termin 1969 	 kr. 15 500 000

1970 	 » 15 400 000

1971  »




15 000 000

1972 	 » 15 000 000

1973 	 » 15 000 000

I  1973 har utenom sysselsettingsmidler vært til rådighet :

Overført fra 1972 	




kr. 2 012 000

Bevilget for 1973 kap. 995, post 30




» 15 000 000




Sum




17 012 000

Medgått i 1973  kr.17 404 853





Refusjonfrakap.






530«eventuellesyssel-

settingstiltak»  »497 200





Distriktsbidragsom
vedrørersysselsettings-

tiltak  124 300





±Tilskuddfraandre

statsetater  »1 078 588 » 15 704 765

Ubrukt rest pr. 31. oktober 1973 	




kr. 1 307 235

I 1973erialtinnbetaltidistriktsbidrag kr.

2.964.728,98. Herav er bidrag vedrørende sysselsetting-

stiltak kr. 124.300,— overført til kap. 995. Rest, kr.

2.840.428,98, er bokført som inntekt under kap. 3995 mot

bevilget kr. 2.460.000,—.

Det er i terminen 1973 avlagt regnskap for 391 anlegg.

Herav er 130 nyanlegg.

Avdelingens anleggsmaskiner er i redskapslisten for

1973 ført opp med en verdi på tilsammen kr. 2.670.800,—.

Til arbeidene med Øyeren-senkingen er det i 1973 gått

med 14,74 mill, kr., mot budsjettert 15 mill. kr.  I  alt er det

gått med ca. 17,25 mill. kr.  I  tillegg til kontraktsummen,

38,9 mill. kr., kommer prisstigning i anleggsperioden og

administrasjonsutgifter. Dessuten er det under planleg-

ging noen sikringsarbeider i tilløpselven.

4.35  Diverse

Anleggsverkstedet på Elverum forbedres stadig. Det er

blitt en nyttig tilvekst for avdelingen.

Sommeren 1973 var avdelingens oppsynsmann samlet

til møte og kurs på Elverum. En etterfølgende befaring til

Stor-Elvdal og Rendal ga mange nye impulser. Vi hadde

også med folk fra Naturvernkontoret som ga nyttige råd

angående naturverntiltak på anleggsstedene.

Det har ellers vært arrangert en del lokale kurs for
arbeidsformenn og maskinførere.

Anleggsbestyrerne hadde konferanse i Orkanger i slut-

ten av november. En rekke fellesproblemer var oppe til

debatt. Vi fikk også tid til å se på et par av flomskadearbei-

dene i Orkdal.

Personellsituasjonen har stort sett vært stabil. Narvik-

-kontoret har fått en ny sivilingeniør og hovedkontoret en

tegner og en kontorassistent. Ved hovedkontoret er vi

begynt med regelmessige «fellesmøter» for funksjonærene.

Møtene har vist seg verdifulle, både for informasjon og for

å få fram nye icker.

Fagsjefen har deltatt i en internasjonal konferanse i

Budapest om irrigasjon og tørrlegging. Forøvrig har avde-
lingens tjenestemenn deltatt i kurser om forskjellige

spørsmål.

4.4  Hydrologi

4.41  Generelt

Klimatisk sett må man karakterisere 1973 som et

uvanlig år. På østsiden av Langfjellene var vinteren mild.

Nedbøren i vinterhalvåret kom som regn bortsett fra høy-

fiellstrøkene. Snømengdene var derfor små både på Øst-

landet, i Telemark og på Sørlandet.  I  de vestlige fjellom-

råder og i fiellstrokene nordover var det derimot langt

mere snø enn det normale, opptil 150%. Breakkumula-

sjonen var også meget stor. På Ålfotbreen ble det målt

snødyp på 10 m og på Svartisens vestside (Engabreen) ble
det målt over 13 m hvilket er det største som er notert i

Norge hittil. Nedbøren i vinterhalvåret var her ikke

mindre enn 5000 mm.

Ved Hydrologisk avdeling fryktet man derfor storflom i

vest og nord, mens man prognoserte ubetydelig vårflom på

østsiden av Langljellene. Forholdene ble imidlertid

omvendt. I vest og nord forløp avsmelting jevnt og selv om

sommeren var relativt varm, ble det stort sett bare mode-

rate flommer. På Østlandet derimot utviklet forholdene

seg anderledes. Rundt månedsskiftet mai/juni kom det

meget store nedbørmengder, særlig over de nordlige deler

av Østlandet. Flommen i Atna og i Lågen nord for Otta
var den største siden målingene ble satt igang i 1917, og

skadene på åker og eng ble store. Flombølgen ble etter-
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Brekontoret har i 1973 utgitt følgende publikasjoner :
G. Østrem, N. Haakensen, 0. Melander :
Atlas over breer i Nord-Skandinavia. Medd. nr. 22 fra
Hydrologisk avd. (315 s) 1973 Pris kr. 40, -.
G. Østrem :
Satellittbilder — et nytt glasiologisk verktøy. Vannet
Norden, 1973, (15 s.).
Arve M. Tvede:
Glasiologiske undersøkelser i Norge 1971 (110 s.).
T. Ziegler :
Materialtransportundersøkelser i norske bre-elver 1971
(91 s.).

4.46 Maskinell databehandling

Arbeidet med matematiske modeller cr blitt ført videre.
Oppbyggingen av den deterministiske avløpsmodellen
fortsetter, idet den forsokes kalibrert for et par områder
hvor det finnes tilstrekkelige data (vassføring, nedbør,
temperatur, fordamping, grunn- og markvann). Den sto-
kastiske modellen er istand til å beregne syntetiske data for
en ubegrenset tidsperiode på grunnlag av observerte vass-
føringer. Dette arbeidet har vært utført i nært samarbeide
med Norsk Regnesentral.

Dataseksjonen har også engasjert seg i det samarbeidet
Hydrologisk avdeling har med prosjektet sur nedbørs virk-
ning på skog og fisk. Den deterministiske modellen vil i en
noe revidert form danne grunnlaget for de modeller av
både fysisk, kjemisk og biologisk karakter som kommer til
å bli benyttet innen prosjektet.

I løpet av året er det foretatt en analyse av fiommer i

norske vassdrag. Analysen omfatter data fra 119 avløps-
merker, og vil bli publisert i løpet av 1974.

Som et ledd i avdelingens bearbeidelse av vannstands-
data har man startet utarbeidelse av et program som kon-




trollerer at reguleringsmagasin har vært manøvrert
innenfor de fastsatte reguleringsgrenser.

Programbiblioteket omfatter nå bortimot 150 pro-
grammer. Omtrent halvparten tilhører innkjøringssyste-
mene omkring hovedarkivene for Overfiatehydrologikon-
toret, Iskontoret og Grunnvannskontoret. De andre pro-
grammene tilrettelegger dataene for publikasjoner, og
foretar forskjellige analyser og beregninger.

4.47 Rådgivende utvalg for fjordundersøkelser
Fjordutvalget fikk i 1973 bevilget kr. 815.000 til fort-

satte undersokelser av virkningen av reguleringer i vass-
drag på de fysiske og biologiske forhold i våre fjorder.

Undersokelsene i Skjomen som startet i 1969 ble forelo-
pig avsluttet i mai 1973. Det innsamlede materiale fra for-
undersokelsene skal nå bearbeides og det foreligger alle-
rede flere preliminære rapporter.

Det vil bli opprettholdt et meget begrenset feltprogram
inntil etterundersokelsene kan starte. Undersokelsene i
Sor-Norge som i 1972 ble flyttet til Ryfylke, har stort sett
gått etter planen, med noen mindre avvikelser grunnet
uhell med instrumenter og is i fjordene.

Det innsamlede materiale fra Hardangerfjorden vil bli
bearbeidet så langt det er mulig. Til nå er det publisert fire
preliminære rapporter.

I Ryfylke foregår bearbeidelsen av data parallelt med
feltundersokelsene og til nå foreligger en preliminær rap-
port om de hydrografiske forhold.

4.48 Den norske komite for Den internasjonale

hydrologiske dekade (IHD)
Den norske IHD-komite hadde i 1973 bevilgninger fra

Konsesjonsavgiftsfondet på kr. 1.077.000.- til gjennomfø-
ring av det norske IHD-program.

1973 var det nest siste år i I HD-perioden 1965 74), og
flere av prosjektene innen programmet nærmer seg avslut-
ningen. Således er i 1973 avsluttet en inventering av lan-
dets bredekkete arealer med publisering av et atlas over
breer i Nord-Skandinavia. Et tilsvarende atlasbind for
Sor-Norge kom i 1969.

Publiseringsaktiviteten har vært stor i 1973. Blant de
viktigste resultater nevnes grunndata-bind for perioden
1965 1971 for de tre norske representative områder File-

Romerike og Sagelva (ved Trondheim). På samnor-
disk basis er bl. a. utgitt en årbok for grunndata observert
ved IHD-stasjoner 1970- 71. En samling hydrologiske ter-
mer på engelsk med ekvivalenter på de 5 nordiske språk,
totalt ea. 18.000 ord, er utgitt som forste låse i arbeidet
med en Nordisk Hydrologisk Terminologi.

IHD-komiteens sekretariat har redigert 6. årgang av
det samnordiske IHD-tidsskrift Vannet i Norden som
u tkommer kva rtalsvis.

Den norske komite for IHD organiserte i mai et nordisk
symposium ved NTH, Trondheim om myrhydrologi og
bruk av matematiske modeller, særlig kretslopsmodeller
anvendt på representative områder. Det lokale arrange-
ment ble utfort av Institutt for vassbygging, NTH. Sympo-
siet samlet 62 deltakere, hvorav 46 fra Norge.

Komiteen har i 1973 presentert et rammeforslag for
norsk deltakelse i International Hvdrological Programme,
I HP, fra 1975. Forslaget har vært til uttalelse hos ea. 40
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norske institusjoner, brukere, myndigheter og forsknings-

råd og vil danne grunnlag for en innstilling til Industride-

parternentet tidlig i 1974 om et norsk IHP-program.

IHP var også hovedtema for det 3. nordiske IHD-møte

som ble arrangert på Klekken 5.-7. desember. Motet trakk

erfaringer og konklusjoner av IHD-arbeidet i de nordiske

land og la opp retningslinjer for samnordiske IHP-aktivi-

teter.

Norge deltok i 8. mote i Coordinating Council for the

IHD. Paris, 23.---30. mai 1973, som Nordens representant.

Fagsjef Jakob Otnes, IHD-komiteens formann, ble valgt

som en av fire vice-chairmen til rådets byrå.

4.49 Urbaniseringsprosjektet

Som nevnt i fbregående års rapport styres dette prosjek-

tet av en komite underlagt Miljoverndepartementet og

har betegnelsen PRA 4.2. Målsettingen er å skaffe tilveie

grunnlag for dimensjonering av overvannssystemer,

utvikle modell for beregning av urbant avlop og studere

virkningen av urbaniseringsprosessen på bestemte kompo-

nenter i vannets kretslop.

Prosjektet er lagt opp med datainnsamling fra to type-

-områder. Den ene type omfatter såkalt par-felt studicr

hvor det ene felt skal urbaniseres, mens det andre forblir

urort. For tiden er 5 slike par-felt på fbrskjellige steder i

landet under observasjon. Den andre typen felt, i alt 7, er

allerede fra starten urbanisert.

I den fbrste type felt observeres nedbør, avløp, fordunst-

ning, grunnvannstand og markfuktighet. I to av observa-

sjonsfeltene er det dessuten planlagt opprettelse av auto-

ma tiske klimastasjoner. I den andre type felt måles kun

nedbor og avlop. Alle feltene er relativt små, fra 0,2 km2 til

ca. 2 km2. De fleste av de planlagte aktiviteter er allerede

igang og en regner med at de resterende vil bli igangsatt

fra kommende vår.

4.5 VANNKRAFTUNDERSØKELSER

4.51 Nivellementer

Følgende efver er nivellert:

Grana, en bielv til Orkla, er nivellert i en lengde av 16

km. Orkla er nivellert over en strekning på 30 km mellom

Grana og Kloft bru. 8 km er nivellert i Hytta, en bielv til

Glåma. Det er foretatt inspeksjon av gamle og utsetting av

nye bolter i Dramselva med Snarumselva og Hallingdals-

elva.

4.52 Statistikk over utbygd vannkraft
De skjematiske og grafiske oversikter over landets pro-

duksjonssystem er ført å jour pr. 31. desember 1973 og

viser :

Installasjon Magasin Tilløp

15 119 MW 45 379 Gy2h 86 170 


Tilvekst de siste 5 år har vært:

Installasjon

MW

Magasin

GWh

Tilløp

GWh

1969 	 471 708 1732

1970 	 517 2094 1469

1971 	 1000 1871 6308

1972 	 260 1276 1936

1973 	 999 1473 2787

4.53 Nyttbar vannkraft

I tilknytning til en melding som forberedes om fremti-

dig dekning av elektrisk energi i Norge har avdelingen

ajourfort kostnader og produksjonsdata for alle storre

vann kra ftprosjekter.

Nedenstående tabell viser fordelingen av det avdelingen

anser for okonomisk nyttbart vannkraftpotensial pr.

1.1.1974:




Midlere årsproduksjon i TWh

Ikke
Fylke Utbygd utbygd Sum
Østfold 	 3,6 0,5 4,1
Akershus m/Oslo 
 0,4 0,6 1,0
Hedmark 	 1,3 2,3 3,6
Oppland 	 4,2 5,7 9,9
Buskerud 	 8,3 1,7 10,0
Vestfold 	 0 0,3 0,3
Telemark 	 11,2 1,4 12,6
Aust-Agder 	 2,5 2,8 5,3
Vest-Agder 	 6,2 3,2 9,4
Rogaland 
 4,4 7,8 12,2
Hordaland 
 7,1 10,7 17,8
Sogn og Fjordane 	 5,7 11,6 17,3
Møre og Romsdal 
 4,6 3,4 8,0
Sør-Trøndelag 
 2,6 2,6 5,2
Nord-Trøndelag 	 2,0 2,8 4,8
Nordland 
 9,7 11,3 21,0
Troms 	 2,2 2,0 4,2
Finnmark 
 0,6 2,2 2,8

Sum 	 76,6 72,9 149,5

1 TWh=1000 GWh=1000 millioner kWh.

I tabellen er ikke medregnet de ca. 7 TWh som er varig

vernet, jfr. pkt. 4.54. Av de ca. 72,9 TWh som ikke er

utbygd, er 9,7 TWli vernet til 1983. For øvrig er 11,3 TWh

under bygging, og det er gitt konsesjon for ytterligere 1,4

TWh. I tillegg foreligger i dag konsesjonssoknader for til-

sammen 17,6 TWh.

Alle data refererer seg her til midlere årsproduksjon. Med

bedre samkjoringsmuligheter og okt utnyttelse av over-

skuddskraften, vil midlere årsproduksjon være den beste

fel 1 esn evn er for kraftverkenes energiytelse. ( I gjennomsnitt

vil den midlere årsproduksjon ligge 12-13() hoyere enn i

det såkalte «bestemmende år».)

Vi har også inndelt kraftverkene i klasser etter spesifikk

byggekostnad. På sidene og har vi vist vannkraftens

geografiske fordeling, både det potensial som allerede er

utbygd og alt som gjenstår å bygge ut. Inndelingen er gjort

fylkesvis og i kostnadsklasser. (Grensene for kostnadsklas-

sene er basert på kostnadsnivået pr. 1.1.1974 og er nær-

mere angitt på plansjen.

TILVEKST DE SISTE 5 ÅR:

Installasjon i MW. Magasin og Tittöp i GWh.

TiIlop
6000 MW

GWh

4000

2000

0

1969 1970 1971 1972 1973

Magasin i

Installasjon

29





48 Kroderen (37)

49 Todøla (36)

51 Vassdrag i

58 Hemsedal (34)

86 Viddene mellom Seljordvatn og

87 Flåvatn (46)

87 Lifjellområdet Grunnåi i Boelv (45)

88 Sjåvatnområdet, Gjuvåi, Kyrkjeffi

89 Digeråi (44)

90 Kvenna (43)

102 Vegårdsvassdraget (56)

105 Heiområdet vest for Fyresvatn (51)

1231

124 Lyngdalsvassdraget (Lygna), Møska og Skurvåa (60)

126)

137 Bjerkreimsvassdraget (61)

175 Vikedalsely (70)

228 Granvinelvi, nedre del (76)

236 Fosseelv med Steindalsfoss (77)

247 Eikjedalselv m/Fossen Bratte (78)

254 Vosso (80)

267 Ynnesdalsvassdr. (83)

291 Undredalselvi (90)

302 Utlavassdraget (92)

306 Feigumfoss (93)

308 Mørkrivassdraget (26)

339 Storelva med Laukelandsfoss (97)

346 Jølstra m/Jølstravatn og Huldrefoss (98)

395 Orstavassdraget (102)

413 Vesteårselv m/Storseterfoss (105)

432 Istravassdraget (111)

479 Drivavassdraget m/Grøvu og Åmotsely (114)

455 Todalsvelv (116)

497 Gaula (124)

517 Snåsavatn (132)

607 Terråkelva (141)

655 Langvatn (154)

686 Valnesvassdraget (155)

746 Elvgårdsely (162)

771 Tennevikvassdraget (168)

777 Spansdalsvassdraget (172)

792 Barduvassdraget ovenfor Altevatn (182)

798 Nordkjoselva (184a)

825 Reisaelva (191)

827 Oksfjordvassdraget (191a)

855 Tverrelva til Altafjorden (195a)

867 Repparfjordvassdraget (196)

880 Snofjordvassdraget (Muorraljåkka) (198)

886 Lakselva til Vesterbotten i Porsanger (Læv'dnajåkka)

(200)

905 Tanavassdraget (203)

908 Julelva (204)

916 Veserelva til Syltefjorden (Oar'do) (205)

946 Karpelva (Sii'dejåkka) (219)

968 Sorlivassdraget (139)

4.6 NATURVERNSAKER

Hosten 1973 sluttet NVE's spesielle tilsynsmann i Aur-

land, Eidflord og en del andre anlegg på Vestlandet. Stil-




lingen er ennå ikke utlyst på ny, men det vil bli gjort samti-

dig som en søker å få istand en liknende ordning også for

andre deler av landet. Det er ellers ingen forandring i per-

sonalsituasjonen ved Kontoret for landskapspleie og

naturvern. Kontoret er tillagt 6 stillinger utenom tilsyns-

mannsstillingen.

Opplysningsmoter er arrangert i Eidfjord og Ulvik etter

det opplegget som nå er blitt vanlig. Disse generelle opplys-

ningsmoter er beregnet på myndigheter, institusjoner o. a.

i distriktene som vil bli eller er berørt av kraftutbygging m.

v.

llet er arrangert en rekke såkalte oppsummeringsbefa-

ringer ved en rekke nye anlegg som nå er helt eller på det

nærmeste ferdige. Hensikten med disse befåringene er å

vurdere de landskapsmessige arbeidene som er utfort, og

avtale eventuelle tilleggsarbeider som måtte være nødven-

dige. Slike befaringer er gjennomfort for hele eller deler av

anleggene Åna-Sira, Rana, Hove, Refsdal, Målset og

Tokke. Befhringene arrangeres i samarbeid med berørte

kommuner og utbyggeren. De har gitt et klart bevis for at

en nå her i landet har nådd en meget hoy standard når det

gjelder terrengarbeider i de tilfellene innsatsen har vært på

sitt beste.

Det anses som meget viktig at instanser som har særlig

viktige oppgaver når det gjelder landskaps- og naturvern-

messige forhold i forbindelse med den fremtidige kraftut-

byggingen blir best mulig kjent med hvordan forholdene

er ved de moderne anleggene som nå er helt eller på det

nærmeste ferdige. En har derfor foreslått at Statens frilufts-

råd, Statens naturvernråd og representanter fra  Miljø-

verndepartementet og Industridepartementet foretar en

studietur av slike anlegg i 1974 for å bli godt orientert.

I disse dager vil nok mange stusse over å hore at kraft-

verk blir lagt ned. Likevel skjer det og har det også

skjedd gjennom lang tid. Klart nok gjelder det bare få,

små og gamle enheter med relativt små problemer. Men

disse nedleggelsene gir muligheter for å samle erfaring og

gjennomføre prøver og forsøk i god tid for det eventuelt

blir aktuelt å restaurere vassdrag etter nedlagte større

verk. En legger nå opp til et mere systematisk arbeid med

slike restaureringssaker. I den sammenheng foregår regi-

strering av gamle kraftverk og reguleringsinnretninger

som en må anta vil bli nedlagt i en overskuelig fremtid.

Utviklingen går klart i retning av mindre floting. I

mange vassdrag opphorer den etter hvert helt. Det er da

aktuelt å fjerne tekniske innretninger som er bygget i for-

bindelse med flotingen. For å klargjøre de tekniske mulig-

hetene for dette, har kontoret tatt kontakt med driftstek-

nisk avdeling ved Norsk institutt for skogforskning, NLH.

Det er også satt igang registrering av forholdene for å vur-

dere omfanget av saken. De kulturhistoriske interessene

blir ivaretatt gjennom kontakt med Norsk skogsbruksmu-

seurn.

Det har gjennom mange år vært et onske å få satt igang

spesielle undersokelser av grunndammene. Det er her sær-

lig tenkt på forhold vedrørende biologi, geologi og hydro-

logi. De rent tekniske forholdene er behandlet i en tidligere

undersokelse. Saken er nå tatt opp, og en har hatt de forste

orienterende kontaktene med representanter fra Zoologisk

museum og Linmologisk institutt ved Universitetet i Oslo,

Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske, NIVA,

3 1



Reguleringsforeningenes Landssammenslutning og Hyd-

rologisk avdeling i Vassdragsdirektoratet.

Av forskjellige årsaker er kontorets endags-kurs ikke

avviklet i 1973, men en regner med at neste år vil gi mulig-

heter for større innsats på dette feltet.

Da Vernork kraftverk skulle bygges om for noen år

siden, ble det fra enkelte hold krevet at rorgaten skulle

fjernes. Kontoret for landskapspleie og naturvern gikk

imot dette, fordi rorgaten representerer et viktig industri-

historisk objekt. Dertil kommer at hendingene under kri-

gen også har tilført anlegget krigshistorisk interesse. Det

ser nå ut til at anlegget vil bli bevart. Det ble arrangert en

befaring i vår der en rekke sakkyndige og interesserte par-

ter var med.

Ved årets slutt var nr. 2 i serien Kraft og Miljo under

trykking. Dette nummeret bærer tittelen Sprengstein, tipp

og landskap. Det har hatt en meget trang fodsel. Neste

nummer i serien er under arbeid. Det bærer arbeidstittelen

Anleggsveger og anleggstransport.

Utendorsopptakene til filmen og stein og steintipper er

nå ferdig. Det regnes med at filmen blir klar for fremvis-

ning i lopet av vinteren 1973- 74. Det samme gjelder en

film om Eidfjord for utbygging. Som vanlig er det også

gjort en del opptak om andre emner. Opptakene blir i det

vesentligste finansiert av vedkommende utbyggere. En del

opptak og klipping mt v. dekkes av Konsesjonsavgiftsfon-

det. Kontoret er ellers engasjert i et filmprosjekt om Eid-

fjord-anleggene som tar sikte på å illustrere viktige deler

av anlegger for, under og etter utbyggingen. Filmene om

Eidfjord-anleggene blir i sin helhet bekostet av Statskraft-

verkene.

Kontorets personale har som vanlig deltatt som forele-

sere ved kurs og holdt en rekke foredrag. Kontoret har

også vært representert på en rekke kurs, foredragsarrange-

menter o. 1. og personalet hadde også en 3-dagers befaring

til Sverige, der en besøkte Trollhåttan, Hornborgasjon og

Ringhals. Hensikten var å studere landskapsmessige for-

hold ved kraftverket og kanalen Trollhåttan, de pågående

forsoksarbeider for å restaurere Hornborgasjöen som er

under sterk igjengroing og kjernekraftverket som er under

bygging i Ringhals.

4.7 BESKATNING AV KRAFTVERKER

I 1973 er utarbeidet 12 nye forslag til ansettelse av de

formuesandeler som etter bestemmelsene i skattelovens §

19/14 litra b skal beskattes i magasinkommunene. Forsla-

get er sendt kraftverkseierne og likningsnemndene i de

berorte kommuner til uttalelse.

Forslagene omfhtter i alt 48 kraftverker og 71 regule-

ringsmagasin er og berorer 66 kommuner.

Til Riksskattestyret er videresendt 10 oppgaver.

4.8 OPPNEVNING AV SKJONNSMENN

I medhold av bernyndigelse gitt Vassdragsdirektøren

ved Industridepartementets brev av 19. september 1969 til

å oppnevne skjønssmenn er det i 1973 foretatt oppnevning

av skjønssmenn med varamenn til i alt 11 skjønn, hvorav 5

underskjønn og 6 overskjonn.

Videre har direktoratet etter anmodning vært behjelpe-

lig med å skaffe habile skjounsmenn til et skjønn der opp-

nevningen skulle foretas av skjønnsstyreren.

Ved lov nr. 3 av 26.1.73 ble vedtatt en rekke endringer i

lov av 1.6.17 nr. 1 om skjønn m. v. Bestemmelsene trådte i

kra ft 1.1.74. Fra samme tid er de spesielle regler om opp-

nevning av skjønnsmenn ved vassdragsreguleringsskjønn

fhlt bort, idet reguleringslovens § 20 p. 1 forste ledd er

opphevet.

I den nye loven er det dog gjort en reservasjon for saker

hvor det er begjært skjønn for loven trådte i kraft. Disse

skal behandles etter den gamle ordning. Denne overgangs-

ordning vil antakelig medfore at det ennå i noen år vil bli

aktuelt for Vassdragsdirektoratet å oppnevne skjønns-

menn.

4.9 Sikkerhetsstillelse for årlige
erstatninger m. v.

De sikkerhetsstillelser som forvaltes av NVE etter

bemyndigelse gitt av Industridepartementet i brev av

4.2.71 omfatter dels sikkerhet for årlige erstatninger etter

direkte pålegg i lov, jfr. reguleringslovens § 16, post 5,

åttende ledd og vassdragslovens § 133, post 5, og dels sik-

kerhet som er betinget i vilkårene i tillatelser gitt i med-

hold av :

Vassdragsloven av 1887 (opphevet jfr. § 29,

annet ledd. Lov om tvungen Afstaaelse af Grund m. v. til

Anlæg af elektriske Kraftledninger av 1894 (opphevet

1.7.60), jfr. § 1, annet ledd. Ervervsloven av 1917, jfr. § 2,

post 23 og § 23, post 9. Reguleringsloven av 1917 (§ 12,

post 16, opphevet 19.6.69). Vassdragsloven av 1940, jfr. §

126, post 3. Oreigningsloven, jfr. § 25, Ijerde ledd.

I tillatelser etter ervervsloven, vassdragsloven og oreig-

ningsloven er det fremdeles adgang til å gi pålegg om sik-

kerhet i vilkårene. Denne adgang har imidlertid ikke vært

benyttet i de sencre år.

samråd med Industridepartementet er en kommet til

at vilkårene om sikkerhetsstillelse i tidligere gitte tillatelser

kan oppheves og at den sfillede sikkerhet kan frigis. Dette

gjelder såvel tillatelser etter de nå opphevede lover som

etter de lover som fortsatt gjelder. For saker hvor saksbe-

handlingen tilligger andre myndigheter, er det dog en for-

utsetning at spørsmålet blir forelagt vedkommende myn-

dighet for det blir truffi_4 vedtak om frigivelse.

I samsvar hermed er saker vedrørende kraftleie og kraft-

ledninger forelagt Elektrisitetsdirektoratet på forhånd.

Saker vedrorende vannforsynings- og kloakkanlegg er for-

elagt Statens vann- og avlopskontor.

I lopet av 1973 er frigitt i alt 198 sikkerhetsstillelser,

hvorav 101 garantierklæringer og 97 depoter i Norges

Bank (obligasjoner og bankbøker). Av disse gjaldt 85 tilla-

telser etter reguleringsloven, 21 vassdragsloven av 1887, 14

vassdragsloven av 1940, 59 loven av 1894, 17 ervervsloven

(10 ervervstillatelser og 7 kraftleietillatelser) og 3 oreig-

ningsloven.

Innestående sikkerhet pr. 31.12.74 utgjør (avrundet) :

Garantier  

Obligasjoner

Bankbøker 


kr. 4 941 000

 » 15 158 000
» 5 246 000

I altkr. 23 345 000

32 Det er nå motatt 180 seener tatt fra ERTS satellitten over Norge. Bildene har meget høy teknisk
kvalitet og vil få betydning fir snekartlegging og bestemmelse av breavsmelting, slamkonsentrasjoner i
fjorden777. m.
Bildet viser ekvididentsitt-linjen rundt sneflater i Ressåga-feltet den 20. juni 1973. Foto: NASA.
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5.  ELEKTRISITETSDIREKTORATET

5. 1  ORGANISASJON

Ved Elektrisitetsdirektoratet har det ikke skjedd organi-

sasjonsmessige endringer i 1973. Elektrisitetsavdelingen

har imidlertid fått en bedre bemanning enn tidligere i og

med at det mot slutten av året har lykkes å få besatt stillin-

ger som har stått ledige i kortere eller lengere tid.

5.2 KONSESJONER

5.21 Konsesjoner på elektriske høyspenningsan-
legg

Det er gitt 194 konsesjoner, hvorav 17 områdekonsesjo-

ner og utvidelser av områdekonsesjoner. I tillegg kommer

10 tillatelser til mindre utvidelser og endringer i tidligere

gitte konsesjoner. Tabellen på side 38 viser de viktigste

konsesjoner m. v. ,som er gitt i 1973.

Det er i år gitt konsesjon for en samlet generatorytelse

på ca. 710 MVA, herunder medregnet generatorytelse p.

g. a. fornyelse og ombygging av gamle anlegg ca. 105

MVA.

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

rer og utvidet transfbrmatorytelse for transformatorer på 1

MVA og derover, for tilsammen ca. 3619 MVA. Dette tall

omfåtter så vel transformatorer i kraftstasjoner for opp-

transformering som transformatorer for nedtransforme-

ring i forsyningsområdene og dessuten reguleringstransfor-

matorer.

Behandlingstid fra soknad om konsesjon kommer inn til

tillatelse er gitt vil for enklere konsesjonssoknader ligge på

4-7 mnd. Dersom ekspropriasjonstillatelse er nødvendig

kan en regne med ytterligere 2-3 mnd. Hvis det imidlertid

under behandlingen blir nødvendig å få utredet nye tra-

seer og forelegge slike for grunneierne og kommune- og

fylkesinstanser må det regnes med vesentlig forlenget

behandlingstid. For snarest å komme fram til en aksepta-

bel traselosning tar derfor mange utbyggere nå forhånds-

kontakt, eventuelt supplert med befaringer, med de

instanser som kommer inn under konsesjonsbehandlingen.

Soknaden utformes deretter slik at den best mulig tar hen-




syn til de synspunkter som er fremkommet. Selv med

denne fremgangsmåte regnes for større kraftledninger en

tid på 5 -6 år fra planlegging starter til kraftledningen er

fullfort

5.22  Ekspropriasjoner for kraftledninger
I henhold til Industridepartementets bemyndigelse av

20. januar 1971 er det låttet vedtak i 23 saker om tvungen

avståelse av grunn og rettigheter for bygging av elektriske

kraftledninger m. v.

Av storre ekspropriasjonssaker i terminen kan nevnes:

275 kV ledningen Dale Arna Fana, 275 kV ledningen

Frogner—Roykås, 275 kV ledningen Feda Kristiansand

Porsgrunn (Kristiansand trafo—Riksvei 403), 132 kV led-

ningene Sortland -Melbu, øresvik—Sjona og Moa—Gryt- .

ten.

5.23 Registrering av elektriske kraftledninger
Det er i medhold av lov av 1. juli 1927 med senere end-

ringer behandlet 6 saker om registrering av hoyspenning-

sledninger.

5.24 Konsesjoner på kraftleie
I 1973 er behandlet 34 soknader om konsesjon på kraft-

leie, som gjelder til sammen 226.750 kW primakraft og

112.000 kW spillkraft. Dessuten er behandlet en søknad om

konsesjon på inntil 420 CWh pr. år. Av storre saker kan

nevnes:

Primakraft-



kvantum

Nordisk Aluminiunn- Vestfold
inclustri A/S Kraftselskap 12,5 MW
Falconbridge Nikkel- Kristiansand
verk A/S Elektrisitetsverk 17,0 MW
Risør Træmasse- Aust-Agder
fabriker A/S Kraftverk 20,0 MW
Raufoss Amunisjons-
fabrikker A/S Statskraftverkene 22,0 MW
M. Peterson &
Søn A/S Kykkelsrud A/S 25,0 MW

Tinfos Jernverk A/S Vest - Agder
ElektrisitetSverk 420 GW11/år

Konsesjonær Leverandor

35



Konsesjoner på en del nyanlegg og utvidelser

Ledningsanlegg Generatorer
Konsesjoner

kV Utstrekning m. v. Sted
MVA

Antall
pr. gen.

NVE
NVE
NVE

132 Padøy—Seim—Mongstad,
ca. 45 km

Ylja kraftverk
132 Fagerli—Fauske, ca. 36 km
132 Øresvik—Sjona, ca. 36 km
132 Sortland—Melbu, ca. 35 km

Brokke kraftverk

132 Adamselv—Lakselv, ca. 84 km
Jukla pumpekraftverk

380 Sylling—Tegneby, ca. 50 km

Skjomen kraftverk
275 Frogner—Røykås, ca. 16 km
132 Straumsnes—Bardufoss

(linje nr. 2), ca. 27 km
132 Kilbotn—Sortland, ca. 54 km
132 Skjomen—Kanstadbotn, ca. 80 km

380/275/132 kV-anlegg ved Syllingen
transformatorstasjon med bl.a.: fasekompensator 1 stk. å 160 MVA

autotransformator 1 » » 718 MVA

Bergenshalvøens Komm.
Kraftselskap

Oppland Fylkes Elektrisitetsverk
A/S Salten Kraftsamband
A/S Rødøy—Lurøy Kraftverk

Hadsel kommunale kraftverk

I/S Øvre Otra

Vedtak om elektriske
anlegg tilhørende staten

NVE
NVE

NVE
NVE
NVE
NVE

1 66

1 140

1 48

2 120

Ved kg1. res. 20.8.1971 ble med hjemmel i § 22 siste ledd

i lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eien-

dom m. v. av 14.12.1917 den konsesjonsfri grense for

erverv av elektrisk kraft (effekt) nedsatt fra 1 000 kW til

500 kW.  I  samråd med Industridepartementet har Elekt-

risitetsdirektoratet i lopet av 1973 forelopig tilskrevet vel

100 brukere av kraft utover 500 kW og bedt dem søke om

konsesjon.

5.25 Avgifter til stat og kommuner i henhold til
konsesjoner

Avgifter i henhold til konsesjoner på kraftleie utgjorde

for 1972 ca. kr. 3.610.000 fra 217 konsesjoner. Resterende

avgifter fra 5 konsesjoner for 1971 utgjorde kr. 3424.

Avgiftsbeløpet ventes i 1973 å utgjøre ca. 4 mill. kroner.

Avgifter til staten i henhold til konsesjoner på hoyspenn-

ingsanlegg utgjorde i 1972 kr. 13.959 fra 7 konsesjoner.

Avgiftsbelopet antas å bli noe mindre i 1973, da en av

konsesjonene utgår. Avgiftene innkreves etterskuddsvis.

5.26 Korisesjonskraft

En rekke sporsmål i forbindelse med fordeling av konse- ,

sjonskraft, priser og vilkår for slik kraft etc. har vært til

behandling også dette år. Det gjelder bl. a. i forbindelse

med konsesjonskraft fra Oslo Lysverker for reguleringer m.

v. av Hols-, Hemsils- og Uste-Hallingdalsvassdraget m. v.,

fra Tafjord kraftselskap for reguleringer av Tafjordvass-

draget, fra Trondheim Elektrisitetsverk for regulering og

overforing av Lodolja, fra Sira-Kvina Kraftselskap for 2.

og 3. byggetrinn og fra staten for reguleringer i

'fokke-Vinjevassdraget samt i forbindelse med utbyggin-

gene av Aura-, Osbu- og Grytten kraftanlegg. Behovet for

en snarlig klargjøring av en rekke sporsmål med tilknyt-

ning til slike saker er herunder blitt dokumentert.

5.3 TILSYN, FORSKRIFTER M. V.

5.31 Godkjenninger, meddelelser, avvik fra de
tekniske forskrifter.

Det er i 1973 behandlet en rekke saker om godkjenning

av spesielle lav- og hoyspenningsapparater, og -materiell,

histallasionsmetoder m. v., samt soknader om avvik fra de

tekniske forskrifter, både når det gjelder lav- og høyspenn-

ingsanlegg.

Av viktige saker som det har vært arbeidet med i løpet

av året kan nevnes regler for arbeid under spenning, spørs-

målet om bruk av 380 V som fordelingsspenning, midlerti-

dige elektriske anlegg på byggeplasser, samt deltakelse i

utarbeidelse av felles undervisningsplan for alle elektrofag

i grunnleggende verkstedskole.

Konsesjons- og tilsynsavdelingen har i 1973 fortsatt

arbeidet med å bedre informasjonsvirksomheten både ved

møter med Elektrisitetstilsynets saksbehandlere og Til-

synsmennene, og ved deltakelse i en rekke moter, kurser og

konferanser.

Det ble også i 1973 utgitt to nummer av avdelingens

informasjonsblad «Paragrafen» med opplag 18 000 eksem-

plarer.

Det er utgitt 5 meddelelser som omhandler folgende:

Bestemmelser om sikkerhetsutrustning, melding og kon-

troll av elektriske anlegg for flvttbare kraner og heiser.

Bestemmelser om utforelse og drift av:

Elektriske varmluftaggregater

Varmeelementer montert i luftkanalsystem f()r lokal

oppvarming.

Elektriske kabler i badstuer.

Beskyttelse av fordelingstransformatorer i mast.

Forskrifter for elektriske anlegg § 477.

Tomgangsspenninger for sveiseaggregater.
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5.4 SAMORDNING OG GENERELL
PLANLEGGING

5.41  Oversikt over elektrisitetsforsyningen

I  lopet av 1973 er nyanlegg med en samlet installasjon

på ca. 1000  NINV  satt i drift mot 186 XI i 1972. Det

markerte sprang i tallet fra 1972 til 1973 skyldes at flere

store anlegg som skulle vært ferdige i 1972 forst kom i regu-

lær drift ut på nyåret i 1973. Gjennomsnittlig årlig nettotil-

vekst de to siste år er 593 MW (4.2")). Dette er vesentlig

mindre enn de siste 5 år (1969-73‘; som er på ca. 700 MW

5"„ pr. år. Nedgangen i utbyggingsaktiviteten skyldes

bl. a. at relativt få nye konsesjonssøknader kom inn for

behandling i de siste årene i påvente av Stortingets

behandling av «verneplanen».

De nve installasjoner i 1973 er :

Installa- Økning i be-
sjon stemmende

Kraftstasjon og fylke MW årsproduksj.

GWh

Aurland 1, Sogn og Fjordane   250 330

Driva, Møre og Romsdal
	

140 490

Tjørhom, Vest-Agder
	

120 360

Skjomen, Nordland   100 500

Evanger, 2 aggr., Hordaland   100 190

Såheim, ombygging, Telemark
	

55 50

Blåfalli III, 2. aggr., Hordaland
	

53 50

Sjona, Nordland
	

50 185

Adamselv, Finnmark   49 175

Askåra II, Sogn og Fjordane
	

41 176

Dividalen, Troms   27 115

Vigelandsfoss, ombygging, Vest-Agder 14 100

Nygård, ombygging, Nordland
	

3 10

Elg i linjen. Fra Skjornen ,Varviklinjen.

De av landets kraftstasjoner som hver for seg er større

enn 1 MW hadde pr. 31. desember 1973 en samlet installa-

sjon på 15119 MW.

Av dette utgjor:

Kommunale kraftstasjoner 	 51,5%

Statens kraftstasjoner 	 25,7%

Private kraftstasjoner 	 22,8%

Av større linjer som er satt i drift i 1973 kan nevnes :

275 kV linjen Vågåmo-- Aura

275 kV linjen Tegneby -Hasle

132 kV linjen Sortland- Melbu

Linjen Vågåmo Aura øker samkjoringskapasiteten

mellom Trondelag og Ostlandet betydelig.

Linjen Tegneby—Hasle er en del av 380 kV linjen Syl-

ling—Hasle og er forelopig satt i drift med 275 kV.

Produksjonsforholdene for vannkraftverkene har i 1973

stort sett vært gode over hele landet. Magasinfyllingen har

i forste halvår vært til dels betydelig over det normale for

årstiden, og har i Sor-Norge tangert de hoyeste verdier

som er registrert på samme årstid. Den torre høsten på

Sor- og Ostlandet har redusert fyllingsgraden til ca. 70" „ i

Sør-Norge ved årsskiftet 1973/74 som er nær det normale.  I

Nord-Norge var magasinfYllingen ca. 65" „ pr. 31.12.73.

Elektrisitetsproduksjonen i 1973 var 73180 GWh,

inklusiv norsk produksjonsandel i den svensk-norske

kraftstasjonen Linvasselv (136 GWh Av produksjonen

var 148 GWh eller 0.2"0 varmekraft, resten vannkraft.

Produksjonen var i 1973 7.9" „ storre enn i 1972 og 26.9" „

storre enn i 1970. Gjennomsnittsokningen de siste 5 år

1969 73-) har vært ca. 4.3"„ pr. år.

Bruttoforbruket av fastkraft steg i 1973 til 65615 GWh

fra 60602 GWh året før, dvs, en økning på 8,3"„. Gjen-

nomsnittsokningen siste 10 år er ca. 6,2"„ pr. år. Den

sterke forbruksøkningen siste året skyldes den generelle

konjunkturoppgang for eksportindustrien, den relativt

kalde perioden mot slutten av året og den samtidige over-

gang fra olje til elkraft for oppyarmingsformål som folge av

markedsforholdene for oljeprodukter.
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FORDELING AV FASTKRAFTFORBRUK I 1973

A= Saerlig kraftkrevende industri
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C = Bergverk og industri ellers
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E = Husholdning, forretning, offentlig belysning o.l.
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Figuren ovenfor viser fordelingen av nettoforbruket i

1973. Nettoforbruket er målt hos forbrukerne, dvs. ekskl.

overføringstap. Fordelingen av nettoforbruket på konsu-

mentgrupper i perioden 1968-73 er vist i tabell 1.

På grunn av de gode produksjonsforhold for kraftver-

kene siste år og tilskudd fra relativt mange nyanlegg var

elkrafteksporten til Sverige den høyeste som er registrert

hittil. Eksporten var på 5543 GWh eller 8,50„ av brutto-

forbruketi Norge. Av dette var ca. 890 GWh kontraktleve-

ring.

Det ble i 1973 importert 172 GWh elkraft fra Sverige og

ca. 46 GWh fra Sovjet-Unionen, det siste etter fast kon-

tra kt.

5.42 Planlegging av nettoutbyggingen

Hovednettet blir en stadig viktigere del av forsynings-

systemet. Dette nett skal nok fortsatt føre kraft fra et pro-

duksjonssted til et uttakssted, men nettets betydning for en

okonomisk god utnyttelse av produksjonssystemet blir

større etter hvert.

De produksjonsformer som eventuelt kan komme på

tale i vårt produksjonssystem utover 80-årene, vil også.

sette større krav til nettet enn vannkraftverkene med sine

relativt mindre aggregater med god regulerbarhet og hoy

tilgjengelighet. I planleggingen medforer dette at mer

avanserte beregningsmetoder må tas i bruk og nve utvik-

les. Ved utbyggingen må en ha i tankene både at visse

kvalitetskrav for nettet må oppfYlles på kort sikt, og at

nettet på lengre sikt må kunne ta imot nye produksjonsfor-

mer med full opprettholdelse av kvalitetskravene for kraft-

everingen.

I den senere tid er det kanskje spesielt arbeidet med

utformingen av hovednettet i tilknytning til utbyggings-

planer for Eidfjord, Ulla-Førre og Sira-Kvina kraftverkene

som har krevd storst oppmerksomhet. Dessuten har for-

sterkning av forbindelsen mellom Helgeland og Trondelag

vært vurdert og likeledes forsterkning av Sverige-forbin-

delsene over Ostfold, Trondelag og Nordland.

Det arbeides i NVE med underlag for en landsoversikt

for mulig plassering av gass- ogieller kjernekraftverk.

Ut fra visse systemmessige og forsyningsmessige forunder-

sokelser utvelges enkelte distrikter for nærmere undersø-

kelser av plasseringsmuligheter. Disse siste und,.-rsokelser

drives av Varmekraftavdehngen ved Direktoratet for

Statskraftverkene. For hvert byggestedsalternativ må

imidlertid også vurderes hensiktsmessig nettutforming, og

her er det igjen et samarbeid med systemplanleggerne.

Også utformingen av hovedfordelingsnettet i forskjel-

lige deler av landet har det vært arbeidet med. Dette gjel-

der L eks. tilforselen til Kristiansund, Valdres-nettet og

Buskerud-nettet. Nettutformingen ved Kristiansand, 61-

forselen til Roros og Eydehavn har også tatt tid.

1 forbindelse med konsesjonssoknader for enkeltanlegg

er det foretatt en rekke beregninger for vurdering av

anleggenes tilpassing til systemoppbyggingen på kortere

og lengere sikt.

Deltakelse i nordiske og internasjonale komite'er og

utvalg som arbeider med planlegging og/eller planleg-

gMgsmetodikk gir resultater både for NVE og de enkelte

andre deltagere. Det kan i denne forbindelse være grunn

til å trekke fram de undersokelser som i Nordels planleg-

gingskomite er gjort vedrorende nytten av samkjoringsfor-

bindelser i relasjon til nødvendig installert effekt i kraftsta-

sjonene. De fleste mellomriksforbindelser er begrunnet ut

fra fbrventet gevinst ved utveksling av tilfeldig kraft. Det

er hovedsakelig energi-nytten som er veiet mot kostna-

dene. På lang sikt vil effekt-nytten måtte oke. I s Stemer

med store aggregater og lavere tilgjengelighet vil det være

nødvendig med installasjon av reserveeffekt for å kunne

opprettholde en viss kvalitet for leveringen. Mellomriks-

forbindelse medfører at nødvendig reserveeffekt7instal-

lasjon kan reduseres. De undersøkelsene som er gjort for

1990-stadiet tyder på at fbr Norden som helhet vil effekt-

nytten alene kunne bære kostnadene med de fieste  mel-
lomriksforbindelsene.
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Tabell 1.  Elelctrisitetsforbruket 1968-73 etter konsumentgruppe.

A Særlig kraftkrevende

GWh pr. år

1968




1969

industri 23 577 23 220
B Treforedlingsindustri 3 209 3 435
C Bergverk og industri

ellers 4 220 4 842
D Transport




512




530
E Husholdninger og

tjenesteytende virk-
somhet 16 757 17 654

Sum: Netto fastkraft-
forbruk 48 275 49 681
Tilfeldig kraft til elektro-

kjeler 2 626




639

Sum: Totalt nettoforbruk 50 901 50 320

Endelige tall
1970




1971




1972
Foreløpige tall

1973

23 188 24 919 24 843 25 537

3 604 3 250 3 301 3 955

5 123 5 224 5 714 6 644




543




550




563




604

18 497 18 968 19 976 22 065

50 955 52 911 54 397 58 805




557 2 020 2 557 1 891

51 512 54 931 56 954 60 696

5.43  Planlegging av produksjonsapparatet for

elektrisitet

1  tidligere år har vi arbeidet forholdsvis mye med det

generelle, så som beregningsmetodikk, utvikling av simu-

leringsprogrammer og sammenligning mellom de forskjel-

lige varmekraftslag. Arbeidet er nå kommet så langt på

disse områder ise tidligere årsberetninger ; at man i 1973

har kunnet bruke mer tid på vurdering og innpassing av

de enkelte anlegg i mbyggingsprogrammet.

Beregninger utfort av NVE og Samkjoringens energiut-

valg tyder på at storparten av den såkalte samkjoringsge-

vinst oppnås ved at kraftstasjoner samkjorer i en del grup-

per av passende storrelse og at en slik kraftstasjonsgruppe

eventuelt med kontrakt tilfbres suppleringskraft slik at

gruppens energitilgang får en passende årsfordeling. Får

man slikt produksjonssamarbeid enkelte steder omtrent på

fylkesnivå, antas at mesteparten av den teoretiske gevinst

kan innvinnes ved hjelp av eksisterende og nye samkjo-

ringslinjer mellom landsdelene.

Ny fastkraft kan også skaffes ved å fjerne flaskehalser i

nettet. Slike flaskehalser forer flere steder til at kraftsta-

sjoner med god regulering likevel må produsere mye som-

merkraft. Det kan tenkes at investering i nettforsterkning

vil kunne fremskaffe fastkraft relativt rimelig. Det vil der-

for bli arbeidet videre med dette spørsmål i 1974.

Elektrisitetsavdelingen hjelper videre elverkene med

driftssimuleringer som et ledd i verkenes optimalisering av

nye vannkraftprosjekter.  I  1973 er det arbeidet med

Dagali- og Veig-prosjetene.

I forbindelse med St. prp. nr. 5 1972/73 om ilandfo-

ring av petroleum fra Ekofiskområdet, har NVE vurdert

okonomien ved gasskraftverk basert på gass fra Nordsjoen.

Også i fbrbindelse med fUnnene av gass på Frigg- og

Heimdalfeltene er det vurdert gasskraftverk som alterna-

tiv.

1  begynnelsen av året ble det foretatt en oppdatering av

kostnader fbr forskjellige kraftslag. Arbeidet ble utfort i

samråd med andre avdelinger i NVE. Som frlles prisnivå 


ble valgt _januar 1973. llet ble fbretatt en oppjustering av

kostnadene for vannkraftprosjekter på tilsammen ca. 42

TWh midlere årlig produksjonsevne, til en samlet kostnad

på ca. 21 milliarder kroner. På varmekraftsektoren ble det

funnet sammenlignbare kostnader for kjernekraft og olje-

basert kraft av forskjellig utibrelse. De sammenlignbare

kostnader en kom fram til dannet hovedgrunnlaget for nye

beregninger av produksjonssystemets sammensetning.

5.44  Generelle spørsmål om elektrisitetsforsynin-

gen

Elektrisitetsavdelingen var våren 1973 sterkt engasjert i

arbeidet med Regjeringens langtidsprograrn for 4-års

perioden 1974-77, særlig ved utforming av kapitlet om

elektrisitetsforsyningen. Videre har avdelingen i samar-

beid med Industridepartementet innhentet oppgaver fra

særlig kraftkrevende industribedrifter om deres ekspan-

sjonsplaner. Mot slutten av 1973 ble det også satt igang

arbeid med en innstilling fra NVE om den fremtidige dek-

ning av landets behov for elektrisk energi.

Viderc kan det nevnes at avdelingen i samarbeid med

Statistisk sentralbyrå og Norske Elektrisitetsverkers Foren-

ing har arbeidet med en omlegging av Norges offisielle

elektrisitetsstatistikk. llet er også tatt initiativ overfor

byrået for å få laget en offisiell statistikk over Norges sam-

lede produksjon og forbrUk av energi, dvs, av olje, kull,

elektrisitet m. m. Energiforbruket til boligoppvarming,

herunder kostnader ved bruk av ulike energibærere har

også vært undersøkt og vurdert.

Som tidligere år er det gitt meldinger, uttalelser og

prognoser til de internasjonale organisasjonene OECD,

ECE og Nordel. Spesielt kan her nevnes deltakelse i Nor-

dels arbeid med prognosespørsmål og OECD's arbeid med

generelle spørsmål vedrørende Europas elektrisitetsforsy-

ning.

Elektrisitetsavdelingen har i vid utstrekning deltatt i

etatens informasjonsvirksomhet om elektrisitetsforsynings-

og utbyggingsspørsmål.
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5.5  STATSSTØNAD TIL ELEKTRISITETS-

FORSYNINGEN

5.51  Bevilgning

I statsbudsjettet for 1973 ble det under kap 991 bevilget

34 mill. kroner. Av dette gikk 15 mill, kroner til å dekke

opp tilsagn som tidligere var gitt om tilskott, men det ble

for 1973 gitt ny tilsagnsfullmakt for 15 mill, kroner ut over

kontantbevilgningene. En har således for 1973 hatt til

rådighet for tilskott og tilsagn om tilskott tilsammen 34

mill. kroner.

I tillegg til dette kom 0.07 mill, kroner av ubrukte mid-

ler for 1972 og ca. 1,15 mill. kroner som ble innspart av

tidligere gitte tilsagn. Til disposisjon for nye tilsagn i 1973

har en således hatt i alt ca. 35,22 mill. kroner.

5.52  Fordeling av stønadsmidlene

Det disponible beløp på 35,22 mill, kroner er gjennom

tilsagn om statsstonad fordelt slik :

Til ombygging og forsterking av fordelingsnettet 14,1

mill. kr., overforingsanlegg 5,6 mill, kr., til kraftverk 5,0

mill, kr., nettplanlegging 210 000 kroner, til linje for 3

husstander 63 000 kr., til dieselaggregat for 1 husstand 22

000 kr. og til tilleggsstønad 571 000 kroner. Det er også

gått med 233 000 kr. til driftsstonad til husstander som

ikke har strøm fra vasskraftverk. Hertil har Nordkyn

Kraftlag A/L fått tildelt 358 000 kroner til drift av gasstur-

binanlegget. Til fullføring av 132 kV linjen Glomfjord

Rana ble det stilt til disposisjon 9 mill. kroner.

I alt ble fremmet 61 statsstonadssaker til behandling i

Hovedstyret. Av disse var 7 søknader fra kraftlag som søkte

om å få omgjort tidligere gitte lån av stonadsmidlene til

statsstønad.

5.53  Kontroll av utbyggingen

Det har som tidligere vært gjennomført kontroll med at

statsstonadsmidler blir nyttet i samsvar med de vilkår som

er stillet.

5.54  Søknader om statsstønad

Ved årsskiftet 1973-74 forelå søknader om statsstonad

på tilsammen ca. 187 mill. kroner. Av dette var 1,3 mill.

kroner søknad for uforsynte, 1,1 mill, kroner gjaldt til-

leggsstemad og resten ca. 184,6 mill, kroner overforingslin-

jer, ombygging og forsterking av fordelingsnett.

5.55  Driftsstønad og stønad til dieselaggregater

Det var i 1973 ikke store endringer i tallet på husstander

som har rett til driftsstonad.  I  1972 fikk 507 husstander slik

stønad og i 1973 var det 483. Det er en nedgang på 24

husstander. Noen få av disse har fått strøm fra vasskraft-

verk, men storstedelen av reduksjonen skyldes fraflytting.

Antall husstander helt uten strøm var pr. 1.10.1972 392 og

pr. 1.10.1973 362. Antall personer knyttet til husstandene

var henholdsvis 830 og ca. 800.

5.56  Statsstønadsanlegg, eksempler

En av de største stonadssakene som har vært behandlet

ved kontoret i 1973 er en søknad fra Nordkyn krqfllog A I L

om stonad til bygging av en 93 km lang 66 kV linje fra

Adamselv Kraftverk til Kjøllefjord transformatorstasjon

og utvidelse av transformatoren der. Kostnadsoverslaget

ble satt til 8965000 kr. Det ble i 1973 gitt tilsagn om en

statsstonad på 6,965 mill, kr. som er forutsatt fordelt på

årene 1973, 1974 og 1975. Distriktenes Utbyggingsfond

gav i 1972 et byggelån på 4,9 mill. kr. Anlegget ble fullfort

og kom i drift primo desember 1973. Byggingen av denne

linjen har knyttet et tidligere isolert forsyningsområde til

det ovrige nett i fylket. Nordkyn har de siste årene måttet

bremse på kraftomsetningen innen sitt område, og har

kjørt gassturbinaggregat for mest mulig å unngå rasjo-

nering og for å greie toppbelastningen i vintertidene.

Et annet stort prosjekt er fremmet gjennom en soknad

fra Hadsel komm. Kraftverk om 9,2 mill. kr. i stats-

stonad til et 132 kV overforingsanlegg Sortland—Melbu.

Her ble det først gitt et midlertidig lån fra Utbyggingsfon-

det på 3,6 mill. kr.  I  1970 ble det gitt 125 000 kr. i stats-

stonad til planleggingsarbeidet og i 1973 ble det fulgt opp

med stonad til gjennomføring av prosjektet. Det er i alt gitt

tilsagn om inntil 5,6 mill. kr. i statsstonad, og det vil senere

bli tatt stilling til om det må gis stønad også til konverte-

ring av lånet i Utbyggingsfondet. Linjen ventes satt i drift i

mars 1974 og vil da bety en vesentlig bedring av forsy-

ningssituasjonen både for Hadsel og for Lofoten. Heretter

vil Lofoten kunne få tilfort kraft over den samme linjen via

132/66 kV transformatorstasjonen på Melbu.

Det er videre gitt 5,0 mill. kroner i statsstonad til delvis

fmansiering av 3. byggetrinn ved Rekvatn kraftanlegg, til-

hørende,Vord-Salten Krafflog A I L. Byggesummen var ca. 12

mill. kroner og gjaldt en utvidelse av kraftstasjonen med

en 8 MW installasjon som er beregnet å gi 30 GWh årlig

okning i produksjonen. Foruten en overforingstunnel Gor-

gi—Slinkajavrre, omfattet planen også 21 km lang 66 kV

linje Rekvatnet—Innhavet. Utbyggingen var nødvendig

for at Nord-Salten skulle få sitt kraftbehov dekket.

Til fullforing av 132 kV linjen Glomfjord-Dresvik—

Sjona ble det gitt 9,0 mill. kroner i statsstønad. Til

sammen er det således bevilget 24,4 mill, kroner av stonads-

midler til denne hovedoverføringslinje. Den ventes drifts-

klar i mars 1974. Ved denne utbygging er elforsyningen

i Saltenområdet knyttet til og kan samkjøre med det

ovrige land syd for Saltfjellet, noe som lenge har vært

ønsket for å kunne utnytte ledig produksjonskapasitet

eller få tilført noe kraft, alt ettersom forsyningssituasjonen

har svinget fra overflod til mangel på elektrisk kraft i Salte-

nområdet. Dertil har utbyggingen ved hensiktsmessig

plasserte transformatorstasjoner (132/22 kV1 ved Enga i

Meløy, Tjongsfjord i Rødøy og Øresvik i Lurøy gitt de

ytre distrikter i dette området en nodvendig bedring i

kraftdekking og forsyningskvalitet.
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5.6 ELEKTRISITETSFORSYNINGENS

ORGANISASJON

5.61 Organisasjonsmessig rasjonalisering

Vi regner at det pr. 31.12. 1973 i alt er 420 elektrisitets-
verk med betydning for alminnelig forsyning. Disse kan
deles i :
Detaljfordelingsverk 337
hvorav vertikalt integrerte 8
Bestående engrosenheter på fylkesplan uten fordeling 12
Selskaper dannet for utbygging og overføring 37
Selskaper dannet uten produksjon 6

(Engrosselskaper som er dannet for formidling av
kraft, og som ikke hører til de ovenfornevnte grupper)

Private produksjonsverk med engros/detalj leveranse
til alminnelig forsyning og storindustri 28

I tillegg til disse kommer mindre industriverk med
levering bare til industri og grendeverk, ialt ca. 100.

ffiganisasjonsendringer

Nydannelser og sammenslutninger av elverker som for-
melt :

- er gjennomført i 1973
- gjennomføres fra 1.1.74
- er gjennomført tidligere, men ikke bekjentgjort for

NVE

Sarnmenstutninger : Tabell 2.

Navnet på det nye verk.
Forsyningen overtatt av

Akershus El.verk

A/S Gausdal Elverk.

Rogaland Gjesdal komm. El.verk

Hordaland Bergen Lysverker

BKK

Sogn og Fjordane A/S Sognekraft

A/S Sognekraft

Møre og Romsdal Nesset komm. Kr.verk

Sunndal Kraftforsyning

Sunndal Kraftforsyning

Sunnylven Kraftlag

Ørsta Elverk

Tingvoll komm. Kraftlag

Nordland Narvik komm. El.verk

Troms Sør-Troms Kraftforsyning 


Nydannelser:
A/S Møre og Romsdal Kraftselskap pr. 1.7.73
Østfold Kraftforsyning pr. 1.1.74

Oversikt over organisasjonsarbeidet i de enkelte fylker

Østfold fylke og Hafslund kom i 1973 frem til et fOrslag
til ny hovedavtale og leveringsavtale. Østfold kraftforsy-
ning er besluttet opprettet fra 1.1.74 og skal ha som formål
å foreta all engrosomsetning av elektrisk kraft til alminne-
lig forsyning i Ostfold etter at Smaalensoverenskomsten
utløper 1.4.74.

Anmodningen fra Akershus fylkesting i 1971 til Akers-
hus Elektrisitetsverk om å ta opp forhandlinger om organi-
seringen av elforsyningen i fylket er fulgt opp med omfat-
tende droftelser med engrosverkene, «Kykkelsrud - kom-

munene» og Elverksjefenes Forenings Akershusavdeling.
Dette har hatt til hensikt å vurdere nærmere de teknisk/ø-
konomiske konsekvenser ved AEV's eventuelle overtakelse
av engrosforsyningen i fylket. Videre har man foretatt visse
korreksjoner og ajourføring av fylkesutredningen av 1970.
Dette utredningsarbeid og partenes konkluderende syn på
det er samlet i et eget tillegg til den opprinnelige fylkesut-
redning som dermed skulle kunne danne grunnlaget for en
politisk avgjørelse om engrosforsyningen i fylket. Hva A/S
Kykkelsruds engrosforsyning i Akershus angår er det inn-

Navnet på de tidligere verk

Akershus El.verk.

Dato for
sammenslutn.

Hurdal komm. Elverk 1. 1.73
Gausdal komm. Elverk




Østre Gausdal Elverk A/S




Gausdal og Øyer Kraftlag 1. 1.74
Gjesdal komm. El.verk




Dirdal Elverk I.1.73
Bergen El.verk




Arna El.forsyning




Fana El.verk




Loddefjord El.forsyning




Åsane Kraftverk 1. 1.72
BKK




Hardanger Kraftlag 1. 9.73
Sognekraft L/L




A/S Årøy 1. 7.73
A/S Sognekraft




Fjærland Kraftlag




Vik Kraftlag 1. 1.74
Nesset Kraftverk P/L




Eresfjord og Vistdal komm. Kraftlag 1. 1.74
Sunndal Kraftforsyning




Ålvundeid Kraftlag 1. 1.70
Sunndal Kraftforsyning




Åram og Viset Kraftlag 1.10.73
Sunnylven Kraftlag




Hellesylt Kraftlag 26. 2.72
Ørsta Elverk




Hjørundfjord Kraftlag 1. 1.74
Tingvoll komm. Kraftlag




Aspøy og Straumsnes Kraftlag 1. 1.74
Narvik komm. El.verk




Ankenes komm. Kraftforsyning 1. 1.74
Sør-Troms Kraftforsyning




Andørja Kraftverk




Rolløya El.verk A/S




Vågsfjord Kraftselskap 1. 1.74

Fylke

Akershus

Oppland
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5.7  ELEKTRISITETSFORSYNINGENS
ØKONOMI

5.71 Investeringer

Investeringene i nyanlegg og forsterkninger regnet i
løpende priser har økt fra 733 millioner kroner i 1960 til
1354 millioner kroner i 1966 og til 1864 millioner kroner i
1972. I disse tallene har en ikke tatt med investeringer i
forbindelse med reparasjoner og vedlikehold.

For 1973 er investeringene i elektrisitetsforsyningen
beregnet å utgjøre ca. 2 milliarder kroner.

I perioden 1968-72 ble det investert i alt vel 8,2 milliar-
der kroner, hvorav ca. 55 prosent gikk til kraftanlegg, ca.
36 prosent gikk til overforings- og fordelingsanlegg, og res-
ten, ca. 9 prosent gikk til diversc andre investeringer. (Tal-
lene bygger på Elektrisitetsstatistikken.)

Kraftverkenes andel av de samlede investeringer har
vist en stigende tendens i perioden 1968-72, fra 52 prosent
i 1968 til 56 prosent i 1972.

Sett i forhold til de samlede investeringer for hele landet
viser investeringene i elektrisitetsforsyningen en synkende
tendens. Andelen har sunket fra 8,2 prosent i 19(58 til 6,8
prosent i 1972. Med den relative økning i kraftverkenes
andel som ble påvist ovenfor, betyr dette at investeringene
i ledningsnett og annet har vist den relativt sterkeste tilba-
kegang.

Investeringene i elektrisitetsforsyningen har også utgjort
en svakt synkende andel av bruttonasjonalproduktet.

I perioden 1968 72 har veksten i nasjonalproduktet for
hele perioden under ett vært på 12.8 prosent pr. år i gjen-
nomsnitt. Den tilsvarende vekst i investeringene i elektrisi-
tetssektoren har vært på 8,4 prosent pr. år.

Tabell nr. 3 gir en del hovedtall for elektrisitetsforsynin-
gens plass i samfunnsøkonomien.

Tabell 3: Elektrisitetsforsyning og samfunnsøkonomi (mill. kr.).

Bruttoinvesteringer




1968




1969




1970




1971




1972

i alt1 	 17 094 17 412 24 519 28 496 27 533
Bruttoinvesteringer







Elektrisitets-







forsyningen2 	 1 395 1 505 1 636 1 839 1 864
Herav:







Kraftanlegg 
 724




806




896 1 033 1 053
do. i prosent 	




52




54




55




56




56
Overf./fordeling 	




551




545




568




643




667
Annet 
 120




154




172




163




143
Bruttonasjonal-
produkt' 	 63 903 69 004 79 367 88 766 96 666
Investeringer i elfors
i prosent av:








Brutto-
nasjonalprodukt
Bruttoinvesteringer
i alt 	




2,2

8,2




2,2

8,6




2,1

6,7




2,1

6,5




1,9

6,8

Kilde: Statistisk ukehefte nr. 10/73.
Kilde: Elektrisitetsstatistikken.

5. 72 Finansiering

Investeringene er blitt finansiert ved lån, cgenkapital og
over statsbudsjettet. Fordelingen på låneformer framgår
av tabell nr. 4.

Av de samlede investeringer i perioden 1968- 72 på 8,2
milliarder kroner utgjorde statskraftverkenes investeringer
ca. 2,0 milliarder kroner eller 24 prosent. Disse investerin-
gene ble finansiert over statsbudsjettet. Av de øvrige inves-
teringene ble finansiert ved lån i utlandet, 14°,./0 ved
innenlandsk partialobligasjonslån, 7°,.„ av Kornmunalban-
ken og statsstonad, og resten, 32, ble finansiert direkte
av verkene ved egenkapital pluss lån fra kommuner og lån
fra andre banker og finansieringsinstitusjoner enn Kom-
munalbanken.

3 «generasjoner» av kraftmaster.
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S 1097 1359

Direktoratet for
Statskraftverkene
Kraftverksdirektør
Sig. Aalefjær

SB349 1258 SE45 SD57392 SP24 SV13 SK49 SI259 SR18

Bygningsavd. Elektroavd. Driftsavd. Produksj.avd. Varmekraftavd. Sekretariat



Rasjonalis ktr.

Bygningssjef Elektrosjef Driftssjef Fagsjef Varmekraftsjef Kontorsjef Innkjøpsktr. Overingeniør
P. T. Smith 0. Hauge T. Voldhaug K. Nilsen I. S. Haga T. Mengshoel




J. Sørensen

SBA21 SEA19 SDS12 SPK8 SVA1 SKA32 SIB3 SRA3

Anleggsktr. Apparat- Driftsktr., Kraftktr. Sikkerhets- og Kont.adm., Bestillings- Anleggs-
Overingeniør anlegg, ktr. stasjoner Overingeniør kvalitetsoverv. int.pers.,inf. seksjon seksjon
T. Vinje Overingeniør Overing. T. H. Bleken 'Overingeniør Konsulent Konsulent Overingeniør




S. Vikanes Haugli Nielsen




P. Chr. Løken F. E. Andresen K. Breiby R. Thomessen

SBF34 SEK9 SDF5 SPS2 SVK1 SKB3 SIK9 SRD2

Fjern-
ledningsktr.

Kontroll-
anlegg, ktr.

Driftsktr.,
fjernledninger

Salgsktr.
Overingeniør

Kjernetekn.
Overingeniør

Budsj. — Div.
økonomi

Kontroll-
seksjon

Driftsseksjon
Overingeniør

Overingeniør Overingeniør Overingeniør J. Tveit I. Devold Konsulent Konsulent 0. Helledal
R. Johnsen A. T. Haugen H. Hedemark




B. Nilsen 0. A. Schjetne




SBM10 SEL5 SDR I12 SPV11 SVP6 SKS3 SIM2 SRK1

Maskinktr. Linjektr. Relekontoret Vannhus- Prosjekt- Skatter, Material Merkantil
Overingeniør Overingeniør Overingeniør holdningsktr. planlegging erstatninger forvaltning seksjon
K. Resell A. Berg J. Svoen Overingeniør Overingeniør Konsulent Matr.forvalter Sekretær





S. Ambjørnrud P. Storebø F. Storaker H. Gundersen P. Langkås

SBP34 SEGI3 SDT15 SPU2 SVS1 SKH10 SIT11/9 SRS3

Planktr. Over- Generatorktr. Telekontoret Utredningsktr. Hjelpesystem Hustrykkeri Transport System-
ingeniørene Overingeniør Overingeniør Overingeniør og serviseutr. Konsulent Konsulent utvikling
K. Y. Nilsen A. Brugaard A. Gohn A. Aurlien Sjefsingeniør A. I. Berg A. Vogt Overingeniør
Y. Mæhlum





I. GIøersen




S. Mikelborg

SBS6 SET2 SDV1




SVT2




SR-grupper

Skjønn m. m. Trafoktr. Drift av




Turbiner




SR-Grytten-
Overingeniør Overingeniør varmekraftv.




Overingeniør




anlegget
A. Borch-
grevink

K. Schøyen Overingeniør
E. Diesen




T. Asvall




SR-Skjomen-
anleggene




SEU6 SDB1





SR-Folge-2
fonn-anleg-
gene




Utviklingsktr.
Overingeniør

Byggteknisk
vedlikehold





SR-Eidfjord- 3
anleggene

1




L. K. Olsen Overingeniør







Th. Hoff






Sivilforsvars-
leder
S. Foyn

421342927/8 2/4

Mår/Hakavik
Tokkeverkene NoreverkeneAvd.ing.
Driftsbest.Driftsbest.H. Sandvik
D. Tvedt0. UelandMaskinm.

11122751532153853621145

AuraverkeneRanaverkeneGlomfjordInnsetverkene Vestlands-Østlands-
Driftsbest.Driftsbest.kraftverkDriftsbest.verkeneoverføringene
S. RanesA. ErvikDriftsbest.F. ThingstadDriftsbest.

E. WalsethV. Bern

62 314 27 84 48 258 50 265 54 337

Folgefonn-Eidfjord-Grytten-Skjomen-
anleggeneanleggeneanleggetanleggene
Anleggsleder AnleggslederAnleggsleder Anleggsleder
H. Døhlen0. Nummedal T. HøgestølE. Kummenej

Fjernlednings
nleg



6. STATSKRAFTVERKENE
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6. 1 ORGANISASJON OG
HJELPEFUNKSJONER

6.11 Personale, sysselsetting og timefortjeneste

Ved NVE's sentraladministrasjon var det pr. 31.
desember 1973 309 (291) faste og midlertidige tjeneste-
menn under Direktoratet for statskraftverkene. Ved M/S
«Elektron» var det ansatt 10 offiserer og mannskap, ved
isbryter M/S «Vass» 2 og ved tungtransport ellers 5 mann.

I 4. kvartal 1973 var det ved anlegg tilsammen 1.507
(1.958) arbeidereog funksjonærer, og ved driften var tallet
617 (590).

Gjennomsnittlig timefortjeneste i 1973 for arbeidere ved
kraftanleggene var kr. 31,97 (29,87) for de med 40 timers
uke, og kr. 25,51 (22,89) for de med 42,5 timers uke, d. v. s.

. .
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Overföringsanlegg
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en stigning på henholdsvis 7,0%, og 11 fra forrige år.
Ved overforingsanleggene 42,5 timers uke, var timefortje-
nesten kr. 23,84 (22,04), en stigning på 8,2%). Akkordti-
mer utgjorde 92,0% (93,8) av den totale arbeidstid.

Tallene i parentes gjelder 1972.

6.14 Vernearbeidet

Overforingsanleggene badde tilsammen 21 skader.
Kraftanleggene hadde 128 skader hvorav to dodsulyk-

ker. En av disse skjedde under ladearbeid, men årsaken til
ulykken er ikke helt klarlagt. Enkelte spesielle forhold som
muligens har vært medvirkende til ulykken, vil det bli tatt
hensyn til i fremtiden. Den andre dodsulykken skjedde
under rangeringsarbeid på stuff, og har ikke fort til spe-
sielle tiltak.

Kraftanlegg
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6.9 KRAFTPRODUKSJON OG SALG

6.21 Hydrologiske forhold
Nedhør og temperaturforhold

På Østlandet var det mildt og relativt lite nedbør i

januar, februar og mars. April var forholdsvis kjølig, men

deretter lå temperaturen over normalen til utgangen av

juli. Bare mai og juni hadde nedbør over det normale i

denne perioden. Fra august og året ut holdt temperaturen

seg i middel under det normale.

På Vestlandet var ettervinteren mild, og det falt ned-

bør langt over det normale. Det var også rikelig med ned-

bør utover hele sommeren. Høsten var relativt kjølig med

mye nedbør.

I Trøndelag, Helgeland og Salten var ettervinteren

mild med mye nedbør. Sommeren hadde stort sett nor-

male temperaturforhold, men høsten var kjølig. Fra og

med juni og ut året var det nedbør over det normale.

I Nord-Norge var januar og februar kalde, men senere

holdt temperaturen seg på det normale eller litt over helt

frem til august. Høsten var relativt kjølig. Det var for-

holdsvis mye nedbør på ettervinteren, men lite i april og

mai. Ellers var nedbøren over det normale i juni, august

og oktober.

PINE11111111111111110111119wiagemmemse

Østlandet—Agder :

Nedbør

Mili-% av
meter normal

Tilløp

Mill.% av
m3normal

1 /1

°A

Mår kraftverk 
 334 61 419 75 63
Nore-verkene (Nore I) 	 466 76 1314 87 60

Tokke 	 819 84 1990 85 70
Vinje 	




1705 89 71
Songa 	




770 89 67

Rogaland—Hordaland :






Røldal—Suldal (Suldal I) 	 1676 116 1475 115 58
Sira/Kvina (Tonstad) 	 1001 85 3324 99 81

Sogn—Sunnmøre :






Vik (Refsdal) 	 1372 134 328 102 54

Nordmøre—Trøndelag :






Aura-verkene 	 838 140 1248 125 72
Namsen (Tunnsjødal) 	 1093 141 2275 147 81

Helgeland :






Ranaverkene






Øvre Røssåga 	 1657 169 4396 162 88
Nedre Røssåga 
 — 4789 160 88
Rana 
 — 2433 152 92

Salten :






Glomfjord kraftverk 
 2672 138 905 103 78

Ofoten—Lyngen:






Innset-verkene (Innset) 930 163 1171 116 88

Fyllingsgrad Tapt
energi ved

31/12 Høyeste Dato Laveste Dato overvann
GWh

51 83 20/ 8 32 20/ 5 0,4
57 88 26/ 8 12 6/ 5 336,0
65 97 13/ 8 24 5/ 5 31,0
65 97 16/ 8 24 6/ 5 20,0
66 96 21/ 8 19 17/ 5 0

60 99 10/ 9 4 21/5 129
56 96 13/ 8 482 15/4 365

75 95 18/11 30 21/5 159

74 100 9/ 7 38 18/5 418
69 100 10/ 7 48 18/5 220,1

80 99 16/ 8 67 16/5 356
80 99 16/ 8 68 16/5 699
83 100 14/ 8 69 21/5 849

73 100 2/ 9 30 30/5 14

65 100 21/7 335 25/5 219

°A 0/ 0/0 

/ 0
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i soadskillig mindre sno enn normalt østafjells, særlig
det. I resten av landet hadde høyereliggende strøk
omkring normale snøforhold, mens lavere strøk til dels
hadde bar mark.

Rutinemessige snømålinger i april gav følgende resul-
tat:

Østlandet hadde snomengder i underkant av det nor-
male, 80 ---100°/o, Sørlandet endel mindre, ca. 60% og
Vestlandet over normalen med 110-120%. I Trøndelag
var snømengdene litt under det normale, ca. 90%, mens 100

Helgeland, Salten og Sør-Troms (Innset) hadde ca. 120%
av det normale.

På grunn av manglende plass i magasinene gikk betyde-
lige vannmengder tapt i løpet av sommeren. Rana-ver-
kene hadde de største forbitapningene som der varte fra i
mai til ut september.

Tonstad kraftverk som var ute av drift i henimot 2
mndr. etter eksplosjonsulykken 16. april 1973, hadde
vanntap i mesteparten av snøsmeltingsperioden.

Verkene på Østlandet fikk under normale tilløp i 1973,
(60 -80% av normalt), mens tilløpene til verkene på Vest-
landet lå litt over normalen (100-115% av normalt). Sær-
lig juni—juli og årets to siste måneder gav store tilløp på
Vestlandet. I Nordmøre, Trøndelag og Helgeland var
1973 et vannrikt år, spesielt siste halvår. Tilløpene i året
var fra ca. 125 til ca. 160% av det normale. Salten og
Innsetområdet hadde også tilløp noe over det normale.

Ved årets utgang var samlet energiinnhold i magasi-
nene 11.100 GWh, tilsvarende 67% fylling. Snømengdene
i fjellet var på det tidspunkt vesentlig over det normale i
hele landet.
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TILSIG TIL NVE's HOVEDMAGASINER
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Magasinfyllingfor Vik, Aura,

Trollheim og Narnsen-verkene

i1972 og 1973
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90 Magasinfyiling for kraftverkene

Nore,Mar. Tokke. M6rkfoss,

Tonstad og Reldal-Suldal i
8 1972 og 1973 i 5. av maksimolt
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Magasii?forholdene i 1973 90 Mogasinfylling for

Ved årsskiftet 1972/73 var det beskjedne snømengder i
Mnsetverkene1972 og 1973

80

de aktuelle felter. Energiinnholdet i NVE's magasiner
inkl. andeler i felleseide anlegg var 11.500 GWh, tilsva- 70

rende 76%, fylling.
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På grunn av den milde vinteren med lite nedbør var det



6,22  NVE's produksjon i MWh

ProductWn of eledrieity in 11Wh by The State Power System

Referert generator ( Referred generator busbars)




1973

MWh




1972
MWh

1. Innset 	




449 024,0




361 323,0
9 . Straumsmo 
 763 024,0




7 970,0
3. Glomfjord (25 Hz) 
 928 350,0




917 155,0
4. Skjornen (1 drift 21.11.73) 	




70 889,0




0,0
5. Reinforsen 	




24 419,0




16 471,0
6. Nedre Røssåga 	 1 949 488,0 1 688 354,0
7. Øvre Røssåga 
 965 744,0




836 366,0
8. Langvatn 	




208 405,0




274 548,0
9. Rana 	 2 297 249,0 2 016 512,0

10. Bjerka (i drift 24.8.72) 	




134 381,0




54 142,0
11. Linnvasselv (NVE's del)




69 403,8




38 349,6
12. Tunnsjødal, Tunnsjø,







Røyrvikfoss (NVE's del)




649 065,5




501 971,4
13. Svorka (NVE's del) 	




72 649,6




40 302,6
14. Trollheim 	




921 920,0




692 690,0
15. Gråsjø 	




83 770,0




65 751,0
16. Aura 	 1 765 480,0 1 752 570,0
17. Osbu 	




85 504,0




87 762,0
18. Vikfalli (NVE's del) 	




389 595,6




476 822,8
19. Roldal-Suldal (NVE's del) . 1 199 447,2 1 168 984,9
90. Sira-Kvina (NVE's del). . -2 123 575,3 2 109 902,0
21. Aurland (NVE's del,







i drift 1.1.73) 	




35 669,6




0,0
22. Nore I 	




895 492,0




886 491,0
23. Nore II 	




259 628,0




268 213,0
24. Mår 
 907 941,0




967 435,0

 Solbergfoss (NVE's del) 	




232 953,2




219 424,8

 Hakavik (16 2/3 Hz samt







50 Hz husaggr.) 	




12 220,5




20 116,0
27. Tokke 	 1 894 410,0 1 887 364,5
28. Vinje 	




933 968,0




925 706,6
29. Songa 	




528 443,0




520 793,0
30. Haukeli 
 29 323,8




36 328,5
31. Byrte 	




90 681,0




126 986,0
32. Lio 
 170 122,0




249 743,0




Sum 	 9 1 142 236,1 19 826 548,7
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6.23  NVE's kraftomsetning

Den samlede produksjon var i 1973 21.142 GWh, dette

er ca. høyere enn året før. Midlere årlig produksjon-

sokning de siste 5 år er vel 5%).

Produksjonen i 1973 var forøvrig ca. 99(),/,„ av sum bereg-

net medianårsproduksjon for de enkelte kraftverk og ca.

1100,"o av de tilsvarende tall for bestemmende år.

Kraftomsetningen var i 1973 25.692 GWh, dette er ca.

13%, hoyere enn året for. Ca. 9 av de 13%, skyldtes økte

industrileveranser, mens resten skyldtes økt omsetning av

tilfeldig kraft. Det var ingen særlig stigning i leveranse til

den alminneligeforsyning.

På grunn av rikelig krafttilgang hos avtakerne innen

den alminnelige forsyning, særlig i de 3 forste. kvartalene,

ble bare av årskraft uten betalingsplikt tatt ut. Ca.

1390 GWh kontrahert kraft måtte således tas hånd om på

annen måte.

Som nevnt steg industriforbruket relativt sterkt fra 1972

til 1973. På grunn av de bedrede konjunkturer tok alumi-

niumsindustrien ut fulle kvoter av fastkraft samt noe uga-

rantert og tilfeldig kraft i tillegg. Ferrolegeringsindustrien

tok i 1973 i likhet med året før ut både fastkraft og ugaran-

tert kraft, dessuten også noe tilfeldig kraft.

Levering til elektrokjeler pågikk i Trøndelagsområdet

fra februar til midten av oktober, mens kjelene på Østlan-

det lå innkoplet i mars-april og fra midten av mai til i

midten av september.

Den akutte oljekrise som oppsto i forbindelse med

Midt-Østenkonflikten i oktober-november aktualiserte

mulige oljesparingstiltak. Industridepartementet påla der-

for NVE å levere kraft til elektrokjeler innen treforedling-

sindustrien fra månedsskiftet novernber-desember. Disse

leveranser, som omfattet elektrokjeler i hele treforedling-

sindustrien, utgjorde 225 GWh regnet frem til årsskiftet.

Kjelkraften ble i samsvar med Industridepartementets

pålegg avregnet til oljeekvivalentpris hvor basis oljepris

ble fastlagt av Prisdirektoratet. I desember lå kjelkraftpri-

sen vesentlig lavere enn prisen på tilfeldig kraft, og det var

således direkte tapsbringende for NVE å levere kjelkraft.

NVE har utvekslet tilfeldig kraft med de øvrige kraft-

selskaper innenlands gjennom samkjøringen. Samkjørings-

kraftprisen har i året variert mellom 0,2 og 6,5 øre/kWh.

Ved prissettingen i de enkelte uker er balanse mellom til-

bud og etterspørsel tilsiktet. Imidlertid ble prisen for kjøp

av tilfeldig kraftikke satt lavere enn 0,2 øre/kWh (prisgulv).

I regionene sør for Salten var denne pris, «prisgulvet»,

stort sett gjeldende i juli og august, dog helt fra begynnel-

sen av april i Sogneområdet. Region 4 (Nord-Norge)

hadde «prisgulv» i juli-september.

I den tid «prisgulvet» var gjeldende fikk Samkjøringen

stilt til disposisjon betydelig mer energi enn det som lot seg

omsette. Mesteparten av dette overskudd gikk tapt

omgående eller etter kort tid.

I regionene sør for Salten kjøpte NVE kraft fra Samkjø-

ringen i de aller fleste uker i 1973, i alt 1986 GWh til mid-

delpris 1,5 øre/kWh. I prisgulyperioden ble NVE's kjøre-

programmer redusert med ca. 714 GWh. Det vesentligste

av denne energi gikk tapt omgående og bare ca. 21 GWh

var i behold ved periodens slutt. Videre leverte NVE 635

GWh til Samkjøringen, det meste i sommerhalvåret, til en

middelpris over året på 0,2 øre/kWh.
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I Nord-Norge kjøpte NVE 51 GWh til 3,3 øre/kWh i

middel, kjøpet pågikk i begymielsen av mai og i oktober-

-november. 198 GWh ble solgt til Samkjøringen til en

middelpris av 0,5 øre/kWh. I prisgulv-perioden ble NVE's

kjøreprogrammer redusert med ca. 150 GWh. Av dette

var ca. 3 GWh i behold ved periodens slutt.

NVE's kjøp på faste kontrakter ekskl. kjøp fra Trond-

heim el.verk utgjorde 1015 GWh, en økning på 126 GWh

fra året før. Økningen skyldes at leveransene på kontrak-




tene med Norsk Hydro og Sogn og Fjordane Kraftverk

kom inn med full tyngde i 1973. Kontrakt om kjøp fra Siso

Kraftverk (Salten-området) løp ut høsten 1973. Midlerti-

dig overtakelse av eierandeler i Sira-Kvina er holdt uten-

for her. Denne energi inngår i den angittc produksjon i

Sira-Kvina. Ved årets begynnelse disponerte NVE 58,3%

av Sira- Kvina's produksjonspotensial, mens andelen ved

årets utgang var redusert til 52,3%. I Tjørhom Kraftverk

som kom i drift i løpet av året, disponerer NVE 40,3%.

Dette er NVE's basiseierandel i Sira-Kvina.

NVE'S KONTRAKTSFORPLIKTELSER I 1973

Contracted power in 1973 - contracted power capacity ( MW) at the end of the year




Arskraft

MWGWh

Vinterkraft
MWGWh

Tokkekraft
MWGWF

Storindustrit
MWGWh

Eksport2
MW GWh

Sum
MWGWh

Østlandet og Agder 405,0 2 243 459,2 1 715 200,0 1 200 78,5




579




1 142,7 5 737
Hordaland-Rogaland





25,5




96 -




386,5 2 762




412,0 2 8583
Sogn og Sunnmøre 	 32,2




193






37,5




300




69,7




4934
Nordmøre og Trøndelag 116,0




769 428,0




114





288,3 2 305 178,0 895 610,3 4 083
Helgeland 	 63,1




379 3,4




14





442,5 3 300 -




509,0 3 693
Salten 	




104






100,0




810




100,0




914
Ofoten-Finnmark . . . 150,2




752 19,0




79





30,9




150




199,2




981

Sum 1973 	 766,5 4 440 535,1 2 018 200,0 1 2001 363,3 10 206 178,0 8953 042,9 18 7594,5

Sum 1972 	 745,4 4 520 475,1 1 961 200,0 1 2001 229,3 9 534 188,7 8952 838,5 18 1104

Omfatter kun garantert kraft. 2 115 MW, 545 GWh fra Nea, og Hegsetfos er inkludert i eksportkvantumet. Inkl. 131,5 MW,
938 GWh til Lista Aluminiumsverk. Hertil 15,4 MW, 30 GWh sommerkraft til Bremanger Smelteverk. Hertil inntil 10 MW,
60 GWh importkraft fra Sovjetsamveldet.

NVE'S KRAFTOMSETNING 1973

NVE's ENERGY TURNOVER IN 1973

Tilført NVE fra egne og fremmede kraftkilder

Fra Samkjøringen
og innkjøp av kontr.kraft m.v. 17,5%

Fra Sovjetunionen 0 ,2%

Produsert Ofoten-Finnmark 5,0%

26000 -

24000 -

22000 -

20000 -

18003 -

16000

14000 -

12000 -

10000 -

Produsert Salten 3,6%

Produsert Helgeland 21,7%

Produsert Nordmøre-Trøndelag 14,2%

NVE's kraftsalg

3,8% Overføringstap og eget forbruk

2,4% Til elektrokjeler

20,9% Til Sverige

3.3%  Til  Samkjøringen

0,3% Egen anleggsdrift

24.5% Stats- og Tokkekraftavtakere inkl. NSB

Produsert Sogn-Sunnmøre 1,5%

Produsert Hordaland-Rogaland 13,0%

44,8% I ndustrikraftavtakere

6000 -

Produsert Østlandet-Agder 23,3%

2000 -
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6.25 Import fra Sovjetunionen

Den kontraktsmessige import over 154 kV forbindelsen
Boris Gleb -Kirkenes utgjorde 46,2 GWh i året. Adamsely
kraftverk kom i drift ved årsskiftet 1972/73 og reduserte
behovet for importkraft. Kontrakten som omfatter 60
GWh/år og 10 MW, ble sagt opp med virkning fra 1. januar
1974, men ble senere midlertidig forlenget i 3 måneder til
31. mars 1974.

På grunn av den lave utnyttelse av kontrakten ble mid-
delprisen henimot 8 ore)kWh for uttatt energi. I samsvar
med Stortingets vedtak blir energien videresolgt i distrik-
tet til vanlig statskraftpris. NVE har således måttet dekke
differensen mellom import- og salgspris med ea. 2,2 mill.
kr. i 1973.

6.26 Import av varmekraft fra Sverige

Stortinget godkjente 6. juni 1973 avtalen om kraftu-
veksling med Danmark og Sverige, kfr. St. prp. nr. 131
(1971 72) og Innst. S. nr. 314 (1972/73).

Avtalen med Sverige om import er datert 28. juni 1973.
I avtalen er det fastlagt folgende kontraktskvanta :

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

KRAFTUTVEKSLING

NORGE—SVERIGE 1973
EXCHANGE OF ENERGY

NORWA  - "WEDENI 1973

Øst-Finnmark

1085,0 GWh

3,8 GWh

Lyngen—Porsanger

Ofoten—Lyngen

YA: ,MitiMM'P'_  410,1 GWh5,5 GWh
•• 

Helgeland

160,0GWh
296,3 GWh

136,3 GW

Til Sverige :

1973
Middelpris

GWh n. ore/kWh2

1972
Middelpris

GWh n. øre/kWh

Kontraktskraft 	 891,5 3,80 900,0 4,09
Tilfeldig salg 	 4 417,5 2,38 3 887,5 1,97
Lagringskraft og
kraftlån 	 9,9




18,4




Korttidslagring 	 0,0




0,0




Pendlingskraft 	 191,7 2,663 163,7




Transittkraft m. v. 	 33,0




97,1




Sum 	 5 543,6




5 066,7




Fra Sverige :

Tilfeldig kjøp 

Lagringskraftog
kraftlån 	
Korttidslagring 

Pendlingskraft 

Transittkraft m. v.1).

Sum 	

1973
Middelpris

GWh n. ore/kWh2

	

5,31,22

0,0
0,0

	

138,12,683
32,0

175,4

1972
Middelpris

GWh n. øre/kWh

1,90,92

18,3

0,0
159,7
90,7

270,6

1101111. 1099,0 GWh

2501,1 GWh

10,9 GWh

Nordmøre — Trøndelag

------

togn—Sunn møre

.„)

Østlandet—

Agder

Ropland—

Hordaland

Transitt over det svenske nett mellom Røssåga og Nea.
Omregnet etter kurs 1,25.
Pendlingskraft oppgjort i penger i 1973.

De svenske kraftselskaper har rett til å sperre (stoppe)
leveransen med i middel 40 timer pr. uke. Avtalen kan
tidligst bringes til opphør 1. juli 1980 og løper for øvrig
videre til den med 6 års varsel sies opp av en av partene.

6.27 Kabel til Danmark

Som nevnt i foregående avsnitt ble avtalen med Dan-
mark godkjent av Stortinget 6. juni 1973 og partene
undertegnet avtalen den 27. sept. 1973.

I følge avtalen tar man sikte på at den første kabel skal
komme i drift 1. sept. 1976 og den neste 1. sept. 1977. 


6.28 Fiskestell

For å etterkomme Landbruksdepartementets pålegg
om utsetting av fisk er det i 1973 satt ut følgende mengder
settefisk av laks og ørret :

Fra NVE's oppdrettsanlegg ved Rana kraftverk er ialt
satt ut i Rana, Vefsna og Røssåga elver 92 000 laksesmolt
og 32 000 1-somrig orret.

Fra oppdrettsanlegget i Eresfjord er satt ut 61.000 laks-
og 9.000 sjøørretsmolt. I Aura-verkenes magasiner er satt
ut 38.000 1-somrig ørret.

A/S Settefiskanlegget Lundamo har levert 83 000 lak-
sesmolt til Surna og Bævra.

A/L Settefisk, Reinsvoll som dekker Nore- og Tokke-
-verkenes behov for orret, har ialt satt ut 148 000 1-somrig
ørret.
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med kraftproduksjon og overføring er faste investerings-

kostnader. Utgiftene er derfor tilnærmet de samme om

energien taes ut eller ikke. På den annen side er det fore-

slått at det for statskraftavtakerne innføres fritt valg av

brukstid når kontrakter inngåes. Kundene er derved gitt

muligheten til å «skredelersy» statskraftkontraktene til sine

egne produksjonsressurser og belastning. Disse endringer

bør kunne føre til en bedre ressursutnyttelse.

Uttaksprogram for uken

De nye kontraktsvilkårene gir statskraftavtakerne

påbud om å anmelde sine uttaksprogrammer for minst en

uke om gangen. Programmet skal oppgis senest fredag for

yedkommende uke. Dette gir NVE en mulighet for sikrerc

lastprognosering på kort sikt, og det åpner mulighet for

en bedre utnyttelse av produksjonsressursene.

Leveringssikkerhet

Bestemmelsene vedrørende leveringssikkerheten er end-

ret for å få en mer entydig definisjon av leveringssikker-

heten. Den gamle definisjon bygget på begrepet «Bestem-

mende regulert vannforing». Dette begrepet er ikke defl-

nert for et samkjørende system av flere vannkraftstasjoner,

og det blir ytterligere komplisert når vannkraftsystemet

blir supplert med andre produksjonsalternativer.

Den nye definisjonen bygger på driftssimuleringer ved

hjelp av EDB som gjør det mulig å representere et blandet

produksjonssystem med alle statistiske data som har betyd-

ning for leveringssikkerheten.

Tillatt innskrenkning er satt til 120 MWh pr. GWh

årlig fastkraftforpliktelse, hvor de 120 MWh er samlet inn-

skrenkning over de 30 simuleringsår 1931-60. Dvs, at det

gitte produksjonssystem påtrykkes tilsig slik de forekom i

den gitte årsserie. Disse 120 MWh er videre et fiktivt tall

idet innskrenkning utover 1000 pr. uke eller 14 - dags

periode blir «straffet» med følgende vekttall :

10-15% : vekttall 2

15- 20% : vekttall 4

over 20(), : vekttall 6

Det vil si at virkelig, tillatt innskrenkning i praksis vil

være noe mindre enn 120 MWh. Uttrykt som gjennom-

snittlig tillatt innskrenkning pr. år blir tallet 120 :30 = 4

MWh pr. GWh årlig fastkraftforpliktelse. Med andre ord

minste tillatte leveringssikkerhet blir

Leveringssikkerhet er her definert som den del av det

kontraherte energikvantum NVE forplikter scg til å levere

i gjennomsnitt pr. år. Dette er den samme definisjon som

Samkjoringens Energiutvalg har foreslått.

6.3 DRIFT AV KRAFTVERK OG
OVERFØRINGSANLEGG

6.31  Driftsfostyrrelser

Statistikk over driftsforstyrrelser og feil er ikke tatt med i

årsberetningen. En del storre feil vil imidlertid bli omtalt

nedenfor likeledes den tragiske ulykken ved Sira—Kvina

kraftselskap. (6 329 Dessuten vil det bli utgitt en egen

publikasjon med oversikt over driftsforstyrrelser i 1973

hvor NVE's anlegg var berort, med oversikt over årsakene

til feilene, skader på anleggsdeler, produksjonstap, stans og

tap for forbrukere osv.

6.32  Drift og vedlikehold

6. 321 Driftsforholdene generelt

Driftskoplingene

Etter at 275 kV-linjen Aura--Vågåmo var driftsklar i

januar, har Rana- og Trondelag-nettet vært sammenko-

plet med Vestlandet/ostlandet over denne. Dette kraftsys-

temet har vært tilkoplet det svenske stamlinjenettet over

220 kV linjer fra N.Røssåga og Nea og over 380 kV linje

fra Hasle. Innset-nettet har samkjørt med resten av det

norske kraftsystem via Sverige over en 32 kV linje fra

Sørnes. Nettet fra Møre til Songa har for det meste kjørt

separat, men deler av nettet har i perioder kjørt sammen

med resten av kraftsystemet over Aura.

Stabilitetsforhold

Overføringsnettets kapasitet er til tider ikke tilstrekkelig

til å overføre de ønskede kraftmengder, noe som medfører

stabilitetsvansker. Ifjor ble det innført lastgrenser i visse

karakteristiske snitt i hovednettet. Kontinuerlig oppføl-

ging og ajourforing av disse etter driftsforholdene i det nor-

diske hovednettet har resultert i at ingen uakseptable pend-

linger med påfølgende bryterfall har oppstått. Det er

videre tatt i bruk visse spesielle hjelpemidler for å kunne

heve disse lastgrensene uten at sikkerheten forringes. Av

disse kan nevnes : dempetilsatser (derivattilsatser) til spen-

ningregulatorer, slagbegrensning av visse turbinregulato-

rer, pendlingsovervåkning med matematisk nedkjøring

(Tokke datamaskin) samt automatisk oppdeling av nettet

ved visse spesielle bryterfall. Disse tiltak har medført at

ønskede effekttransporter har kunnet foretas i de aller

fleste tilfeller.

Frekvens- og effektregulering

Det har vært fri effekt-frekvensregulering mellom

Norge og Sverige. Ordningen stiller krav til lastprognose-

ringen, men har stort sett funksjonert tilfredsstillende.

Regulerstyrken er søkt redusert for å unngå overlast ved

midlere og storre frekvenssynkninger.

6.322 Vannveier

Reguleringsanlegg

Ved Aura ser det ut til at nødvendig vedlikehold av

platekledningen på Aursjo- og Osbudammen bare øker for

hvert år. En har måttet slippe betydelige vannmengder

forbi Aursjøen og Osbumagasinet, og dette har forårsaket

skader på engavling og veier i Eikesdal. Ved Trollheim er

det fortsatt problemer med inntaket for Rinna ved at flyte-

torven tetter inntaksrista. Ved Nore er det montert utstyr

for fjernmåling av vannstanden i Pålsbumagasinet. Ved

Hakavik er det fra munningen av tunnelen fra Hajern til

Oksne fiernet lose steinmasser og det er utført forebyg-

gende arbeider for å hindre at ytterligere steinmasser

ned i munningen.

Ved Tokke ble driftstunnelen forsokt tomt for inspek-

sjon, da det var mistanke om store mengdes sand i tunne-

len. Det var konstatert tydelige spor etter sandslitasje på

turbin 1 og 3, dessuten hadde det vært hyppig oppfylling

av sandgropene foran finvaregrindene. P. g. a. stor lek-

kasje i hovedlukene i Leirli, lyktes ikke tommingen av tun-

nelen helt, men med hjelp av froskemenn ble det konsta-

tert at hovedslamgropen var full av sand og grus.
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6.329 Sira—Kvina kraftselskap

Den 16. april kl. 10.53 oppstod en voldsom eksplosjon

inne i Tonstad kraftstasjon. Midtre kabelboks på 190

MVA transformator 4 ble p. g. a. isolasjonssvikt og indre

kortslutning sprengt, olje sprøytet ut og antent. Bjelke-

stengsel mellom transformatorcelle og maskinsal ble slått

ut og eksplosjonen/brannen forplantet seg ut i maskinsa-

len. 10 mann var inne i stasjonen da eksplosjonen inntraff

Tre av våre medarbeidere omkom, og en ble stygt fosbrent

og røykforgiftet, mens de 6 andre ble roykforgiftet i varie-

rende grad. Alle 7 som kom levende fra ulykken er nå i

arbeide, men men personskadene medforte et fravær på 41

arbeidsuker. De materielle skader andrar til kr. 2 000

000.— og produksjonstapet p. g. a. eksplosjonen ble 688

GWh. Etter eksplosjonen ble det satt igang ombygningsar-

beider fbr vel kr. 1 000 000.- for å gjøre stasjonen mer

personsikker. Aggregat  1  og 2 var ute av drift i ca. 2 måne-

der p. g. a. reparasjoner og ombygningsarbeider mens

aggregat 3 og 4 var ute av drift i henholhsvis 4 og 5 måne-

der p. g. a. ombygning av kabelendemuffene i transforma-

torens kabelbokser. Det oppstod i alt 37 driftsforstyrrelser i

kraftstasjonene i lopet av året med i alt 45 automatiske

utkoplinger av viktige brytere jfr. tabell 5. Relativt mange

driftsforstyrrelser er rubrisert under feilårsaken personale,

men de fleste av disse skyldes mer eller mindre harmlose

feil som oppstod under provedriften på den nye stasjonen

Tjorhom. Denne type fcil har til dels ikke kommet med i

statistikken tidligere.

6.4 NYANLEGG OG STØRRE

UTVIDELSER SATT I DRIFT I 1973

Oversikt over anlegg satt i drift :

Linjer :
Sunndal—Mauranger, linje 2 	 17.12.73
Tegneby—Hasle 
 27.03.73
Aura—Vågåmo 	 25.01.73
Kanstadbotn —Hinnøy 	 07.12.73
Kabelkryss Sortlandsund 	 07.12.73
Skjomen—Narvik, seksjon Elvegard—Skjomen 21.11.73
Lakselv—Alta 	 22.12.73

Understasjoner (nye og større utvidelser)




Frogner tr. (ny), delvis 47 kV-anlegget 	 16.11.73
Sortland tr. (ny) 	 07.12.73

Forøvrig er det satt i drift mindre utvidelser på stasjoner

i  forbindelse med ovennevnte linjer.

6.41  Østlandet—Agder

Frogner transfirmatorstasjon

For å styrke kraftforsyningen i nordre Akershus, bygger

vi en storre transforrnatorstasjon på Frogner. Denne sta-

sjonen var opprinnelig planlagt satt i drift i år. Forsinkelse

i forbindelse med konsesjonsbehandlingen av linjen Røy-

kås—Frogner har medfort ett års utsettelse. For at Akershus

E.verk imidlertid skal klare å dekke sine behov i dette dis-

triktet er 45 kV-anlegget gjort ferdig og satt i drift med tre

linjer, henholdsvis Røykås  1  og 2, samt Minne I. Anlegget

ble satt i drift 20. november 1973.
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Endel av koplingsanlegget i 47 kV-huset ble satt i drift

den 16. november 1973. Dette har gitt bedre forsynings-

mulighet for det lokale linjenett.

Transformering mellom 47 kV og høyere spenning

kommer forst høsten 1974, når Frogner-Roykas blir fer-

dig.

Vang transformatorstasjon
Installasjonen av reaktiv ytelse er øket i inneværende år

med to kondensatorbatteri, hvert pa 27 MVA. Batteriene

ble satt i drift 21. november 1973.

agamo Transformatorstasjon
Stasjonen er utvidet med et 275 kV bryterfelt for linjen

mot Aura. Feltet ble satt i drift sammen med linjen 25.

januar 1973.

Tegneby-Hasle
380 kV, lengde 33 km.

Linjen ble satt i drift den 27. mars 1973. Planlagt idrift-

settelse var 15. mars 1973. Ved denne linjen har en bl. a.

øket mulighetene for kraftutveksling med Sverige.

6.42  Rogaland-Hordaland

Mauranger kraftverk
For å forsyne distriktet samt opptransformering av kraf-

ten fra Jukla kraftverk er det installert en transformator i

Mauranger på 80/70/15 MVA. eller 306/67/22,5 kV.

Sammen med idriftsettelsen av transformatoren 8. juli

1973 ble tilhorende 275 kV bryterfelt samt bryterfelt for

275 kV linjen Dale, satt i drift den 1. januar. I tillegg ble

22 kV-anlegg for forsyning av distriktet og egenforsyningen

tatt i bruk.

Sunndal-Mauranger linje 2
275 kV,lengde 3,8 km.

Linjen ble satt i drift den 17. desember 1973. Forbindel-

sen mellom Mauranger og Sunndal har hittil vært tablert

som T-avgrensing fra linjen Blafalli-Dale. Pr. nevnte dato

er koblingeneiSunndal riern et og vi har fått linjene Maur-

anger-Dale og Mauranger-Blåfalli, eller med andre ord,

Blåfalli-Mauranger- Dale-linjen.

6.44  Nordmore-Trondelag

Anra-krqfiveTk

I forbindelse med 275 kV linjen Aura Vagamo er 275

kV-anlegget utvidet med et bryterfelt for denne linjen som

ble satt i drift 25. januar 1973. 132 kV-anlegget er utvidet

med et bryterfelt for linjen til Driva. Bryterfeltet ble satt i

drift 20. mars 1973.

Osbu kraftverk
I Osbu kraftverk er 132 kV-anlegget bygget. Stasjonen

er nå automatisert og blir na overvaket og fjernstyrt fra

Aura Kraftverk. Anleggene ble satt i drift i lopet av

1973.

Ala?bn transformatorstasjon
Distriktet har oket sin mulighet for uttak fra 66

kV-anlegget. Et nytt bryterfelt ble satt i drift. 28. mars 1973

for linje Huseby 2.

Aura-Vågånw

275 kV, lengde 98 km.

Linjen ble satt i drift den 25. januar 1973 mot planlagt

15. januar 1974. Hermed er det sammenhengende 275 kV-

forbindelse mellom Rana-området og Ostlandsområdet.

6.45  Helgeland

Lan,gvatn kraftverk
132 kV-anlegget er utvidet med et felt for linjen mot

Sjona. Bryterfeltet ble satt i drift 22. november 1973.

6.46  Ofoten-Lyngen

Narvik gruppesentral
Fra Narvik gruppesentral skal man med tiden styre og

overvåke samdige av vare kraft- og understasjoner i områ-

det Ofoten-Bardufoss. I løpet av november/desember d. å.

har man satt i drift Ijernstyringen av Sortland og Kilbotn

transformatorstasjoner og Skjomen kraftstasjon.

Skjomen kraftverk
Skjomen kraftverk utbygges med to aggregater. Første

aggregat på 100 MW, 14,5 kV med tilhorende transforma-

tor 120 MVA, 147/14 kV samt hjelpeanlegg ble satt i drift

21. november 1973. Til samme tid ble 132 kV-anlegget

satt i drift. 132 kV-anlegget omfatter i dag foruten et felt

for aggregatet, ett felt for linjen til Narvik, og er utbygget

med to hovedsamleskinner. I denne forbindelse kan man

nevne at 132 kV-anlegget som er et metallkapslet SF 6 iso-

lert anlegg, er det forste SF6-anlegget som er satt i drift her

i landet.

Kilbota transjOrmatorsta.sion
132 kV-anlegget er utvidet med et felt for linjen mot

Sortland. Linjen har en tid vært i drift med 66 kV. Bryter-

felt med linje ble satt i drift 7. des. 1973.  I  lopet av året er

det dessuten installert 2 stk. kondensatorbatteri hvert på

20 MVAr. Disse ble satt i drift 29. november 1973.

Kanstadbotn transformatorstasjon
132 kV-linjen Kanstadbotn- Hinnoy ble sammen med

bryterfehet Kanstadbotn satt i drift 7. desember 1973.

Denne linjen skal senere inngå i overforingen

Skjomen -Kanstadbotn Sortland. Fram til 1976, vil den

imidlertid bli benyttet som reserve for henholdsvis Ku-

botn-Sordand og Kvandal- Kanstadbotn.

Sortlandtransformatorstasjon

Det okede kraftbehovet, samt behovet for en sikrere for-

syning i Vesterålen har medfort at vi har bygget en trans-

formatorstasjon i Sordand.  I  stasjonen er det installert to

transformatorer på henholdsvis 35 MVA, 132 1, 10

2(1/0/22 kV og 40/40120/MVA, 124 5 2%/64/1 I kV.

132 kV-anlegget omfatter to hovedsamleskinner, bryter-

felt for hver av transformatorene, samt bryterfelt for linjen

HinnoyiKilbotn-Kanstadbotn. 66 kV koblingsanlegget

omfåtter to hovedsamleskinner, bryterfelt for transforma-

toren samt bryterfelt for 66 kV-linjen Bø/Myre. Dess-

uten er det installert et 22 kV anlegg omfattende et trans-

formatorfelt og to linjefelter. Transformatorer og øvrige

anleggsdeler ble satt i drift 7. des. 1973.
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Det idriftsatte byggetrinnet består av:
1 stk. trafo. for spenningene 132/22 kV.
1 stk. trafo. for spenningene 132/66/11 kV.

132 kV-koblingsanlegg med 3 felt.

66 kV-koblingsanlegg (Innendors) med 2 felt.

22 kV-koblingsanlegg (Innendørs) med 3 felt.

Kabelklyss Sorilandsundet, 132 kV

Bestående av ca. 1400 m tre-leder sjokabel ca. 1500

m prov.linje. Idriftsatt 7. desember 1973.

Kabelen skal senere monteres permanent i planlagt bru

over Sortlandsundet.

Skjomen-Narvik

Seksjonen Elvegård-Skjornen

132 kV, lengde ca. 5 km.

Seksjonen Elvegård-Skjomen ble satt i drift den

21. november 1973. Seksjonen Narvik-Skjomen har vært i

drift siden 15. november 1971 for levering av anleggskraft

til kraftanlegget.

6.47 I. n rnes :11lo trons fiffmalorstasion.

I forbindelse med den nye 132 kV linjen til Laks-

elv har vi installert en ny samleskinne slik at man har

to, dessuten er det installert reserve- og koplingsbryter.

Anleggsdelene ble satt i drift 11. okt. 1973.

Den tidligere installerte 20 MVA transfOrmatoren er

skiftet ut med en storre transformator 35 MVA, 132 10

2%-,/22 kV. Denne ble satt i drift 11. oktober 1973.

30. november 1973 ble det satt i drift et kondensatorbat-

teri på 10 MVAr.

For å klare de nødvendige kraftoverforingene i Porsan-

ger -Karasjok-området inntil Lakselv transformatorstasjon

kommer i drift, har vi satt 132 kV linjen Alta-Lakselv i

midlertidig drift 22. desember 1973 med 66 kV.

Kirkenes translormatorstasjon

I fOrbindelse med opprettingen av samkjøring med

LTSSR ble det installert en transformator i Kirkenes som

egentlig var beregnet for Lakselv transformatorstasjon.

Denne er nå utskiftet og en ny transformator 50/50/15

MVA, 150/136 ± 6 1,67%/22 kV ble satt i drift 5.

desember 1973.

Laksely Ana

132 kV, lengde 93 km, trestolpelinje.

Linjen ble satt i drift med 66 kV den 22. desember 1973,

men vil gå over på 132 kV fra I. november 1974, d. v. s. når

Lakselv trafo.st. kommer i drift.

Lakselv-Alta-linjen er utfort ved hjelp av privat konsu-

lent og entreprenor.

6.5 ANLEGG UNDER UTFØRELSE

6.51 Generelt om anleggsdriften

Situasjonen ved kraftanleggene har fortsatt vært preget

av en sterk kostnadsøkning. Arets bevilgning, som dessuten

ble noe beskåret, strakk derfor ikke til for de planlagte

arbeider, og dette vanskeliggjorde rasjonell drift, fOrte til

storc fordyrelser„ og har skapt mye uro.

Det fryktes for at en ved de oppsigelser som oven-
nevnte forhold nødvendiggjorde, har mistet for alltid en
god del nøkkelpersonell i vår anleggsdrift. I det hele tatt

ser en med bekymring på arbeidskraftsituasjonen frem-

over, spesielt hva angår nye storanlegg som EidsFjord og

evt. Ulla-Førre.

6.53 Geodesi-Karter
For Svartisen-Saldjellet er det konstruert kart i måle-

stokk 1:10 000 av ea. 440 km2, ekkoloddet 6 vann og utfort
flyfotografering og passpunktmåling for 14 damsteder

hvor konstruksjon av karter 1 :1000 ventes ferdig våren
1974. Dessuten har NGO konstruert 3 nye gradteigskart
av serien M 711.

For Vefsna er oversiktskartene i målestokk 1:10 000

utvidet med ea. 180 km2.

For Eidfjordverkene, Ulla -Forre og Alta er det kon-

struert en del detaljkart i målestokk 1:1000.

For jotunheimen er det laget en del orto fotokart i for-

skjellige målestokker.

For å ha en fortløpende kontroll med setningene i de

store fyllingsdammene er det lagt opp et program med

gjentatte nøyaktige innmålinger i høyde og horisontalplan

av en rekke bolter i kronen og langs skråningene.

Nedsetting av bolter og forstegangs innmåling er utført

for de storste dammene ved Folgefonn og Vikfalli.

BETONGFORBRUK — m3 PR. ÅR

VED STATSKRAFTVERKENES ANLEGG

Egen regi

Concrete consumption at the plants of The State Power System (Own enterprise)
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6.54 De enkelte kraftanlegg

6.541 Tyssovassdraget
Arbeidene i forbindelse med reguleringene i Tyssovass-

draget er i løpet av 1973 i det vesendige blitt fullførte, og

magasinene er klare for oppfylling.

Av utførte arbeider i 1973 ble det ved Ovre Tyssevann

sprengt de siste 290 m av tunnelen, samt lukesjakt 38 m.

Det ble montert og innstopt luke i tunnelen, og stopt luke-

hus. Alle damarbeidene ble utførte denne sesongen.

Tunnelen ved Ovre Håvardsvann ble drevet ferdig på

vårparten, idet 205 av totalt 230 m ble drevet da.

Ved Nedre Håvardsvann ble svinnfugene for den

nederste halvparten av hvelvet støpte på vårparten, slik at

dammen var tett og kunne tas i bruk til varfiommen opp til

denne høyden. I løpet av sesongen ble alle dammene tette

helt til topps (hortsett fra damkrone for overløpsdammen

og en lav massivdamseksjon ved den ene tilslutningsdam-

men til hvelvet). Det er i løpet av scsongen 1973 stopt ca.

3.800 m3 betong ved Nedre Havardsvann.

Arbeidene i 1973 har gått tilfredsstillende, sely om en på

grunn av store snomengder kom noe sent i gang med dam-

arbeidene. Værforholdene har vært relativt gunstige, og cn

kunne holde på med støpearbeider til ut oktober måned.

6.542 Sira—Krina krafisilskap
Grunnervervelser, erstatninger, skjønn m. v.

I forbindelse med planene om å bygge Duge kraftverk

med reversible pumpeturbiner er det søkt om endring i

manovreringsreglementet, for den bestående regulerings-

konsesjon slik at vann fra Gravannsmagasinet kan pumpes

opp i Svartevannsmagasinet. Underskjønnet foretok i som-

mer de nødvendige befaringer i forbindelse med Svarte-

vannsreguleringen under forutsetning av at soknaden imo-

tekommes, men avhjemlingen utstår til saken er avgjort.

Dermed vil underskjønnet være avviklet for hele området

det er gitt konsesjon før.

Overskjønnet for Lundevann forelå i begynnelsen av

året. De samlede erstatninger inklusiv tiltak utgjør ca. 1,5

mill. kroner, som er noe i underkant av underskjønnet.

I Høyesterettssaken mot AitS Trwlandsfos fikk kraftsel-

skapet medhold på alle punkter og overskjønnet ble stad-

festet. Erstatningskraften er fastsatt til 35 GWh pr, år„

hvorav maksimalt 16,5 G‘Vh kan tas ut i perioden

1. november--30. april.

Tjorholm kraftverk

Utslaget i Gravann ble skutt den 12. april. I midten av

juni kunne tilløpstunnel fylles. Montasjearbeidene i krafts-

tasjonen pågikk fra begynnelsen av året og aggregat 1

kunne settes i drift 7. juli og aggregat 2., 8. oktober.

Solhom kraftverk

Til tross for endel partier med darlig fjell som nødven-

diggjorde utstoping på stuff, og til dels sterkt vannforende

slepper som forte til betydelige vannulemper, kunne gjen-

nomslag i avlopstunnelen foretas 30. mai. Utslaget mot

Salmelona ble foretatt på nedtappet vannstand i Homstol-

magasinet i slutten av september. I kraftstasjonene ble stø-

pearbeidene stort sett fullført i løpet av 1. halvår slik at

turbinmontasjen kunne begynne etter sommerferien. For

aggregat 1 var turbinen montert og innstopt og klar for 


generatormontasje ved utløpet av året, og turbin 2 klar for

innstoping. I trykksjakten ble stalrøret i nedre del montert

og innstøpt i løpet av sommeren, og resten av sjakten

utforet med betong. Kabelsjakten opp til muffehuset ble

sprengt ferdig før sommerferien. Apparatmontasjen har

vært igang siden tidlig i høst, og det er særlig lagt vekt på å

få klargjort rommet for SF montasjen, dvs, det gassisolerte

koplingsanlegg.

Overføring fra Eivindsyann

Utsprengningen av overføringstunnelen fra Eivinds-

vann ble ferdig i begynnelsen av september. For spreng-

ning av terskelen mot vannet ble foretatt på toppen av en

skråsjakt ved enden av tunnelen, ble det her stopt et inn-

taksarrangement med bjelkestengsel og en dam ved

utløpet av vannet også utført med bjelkestengsel. Likeledes

ble det anordnet en terskel ved utlopet av tunnelen slik at

denne kan holdes dykket for å unngå gjennomlufting og

ising. Overføringen av vannet ble satt i verk i midten av

desember.

4. byggetrinn Regulering av Svartevann

Etter at omlopstunnelen var ferdig og tatt i bruk etter

påske, kunne damfotarbeidene settes igang for fullt fra

sommersesongens begynnelse. Betydelige steinmasser

kunne kjøres på plass på begge sider av kjernesonen før

denne ble klargjort. Morenefyllingen kom igang i august

og kunne p. g. a. det milde været pågå helt til slutten av

oktober. De øvrige fyllingsarbeider fortsatte til midten av

november. Totalt er det fyllt ca. 724 000 in3 i løpet av året.

damstedet samt tappetunnel ble fullført før årsskiftet.

I tilknytning til sprengning av overlopstunnel og sjakt

ned i omlopstunnelen ble det ut på våren også besluttet å

sprenge tilløpstunnelen for det påtenkte Duge kraftverk,

bl. a. for å kunne benytte stenmassene fra tunnelspreng-

ningen som overgangssone i dammen. Etter at den dypt-

liggende tillopstunnel var sprengt ferdig, har denne sam-

men med tverrslaget kunne benyttes som kommunikasjon-

stunnel forbi- damstedet, nOe som etter hvert som dam-

kroppen hever seg er blitt til god nytte.

Duge kraftverk

På møte den 13. november vedtok representantskapet å '

sette i gang utbyggingen av Duge kraftverk med to rever-

sible pumpeturbiner 100 MW, alt. 75 MW, med sikte på

idriftsettelse i løpet av 1978. Arbeidet forutsettes igangsatt

i lopet av høsten 1974.

6.543 Roldal—Suldal Krafi A/S
Skjønn

Underskjonn for erstatningssaker i tilleggsutbyggingen

ble inkaminert 3. sept.

Prosedyre ble avholdt 17.-20. desember.

Befaring og prosedyre i overskjonn Suldalslågen ble

avviklet september.

Avhjemlig av begge skjønn ventes primo 1974.

Anleggsvirksomheten

Arbeidene med tilleggsutbyggingen ifolge konsesjon av

14. juni 1972 har i 1973 stort sett gått etter den oppsatte

plan.
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sige grunner i året som gikk, har hatt særdeles uheldige

virkninger ved Skjomen-anleggene.

Man har måttet foreta drastiske mannskapsreduksjoner

som har ført til store forstyrrelser og forsinkelser i arbeids-

programmet. Fordyrelser og produksjonstap kalkuleres til

over 30 mill. kroner.

Utførte arbeider i 1973 :

Tunneler 	 ca. 10 700 m

Betong 	 » 14 230 In3

Dammasser 	 » 37 790 m3

Arbeidsstyrken var ved årsskiftet 302 mann.

6.55 Overføringsanlegg generelt

Virksomhetens omfang i 1973 sammenliknet med 1972

kan oppsummeres slik (tall i parentes angir 1972) :


 Personell (årsgjennomsnitt)





1.1 Antall funksjonærer ved Oslokontoret.. 34 mann (37)
1.2 »




»» anleggene 	 53 » (53)
1.3




» anleggsarbeidere 	




277 » (295)
1.4




» brakkebetjening




52 » (43)

Økonomi.

	

2.1Medgått til linjer 	

	

2.2»» stasjoner .

	

2.3»» drifts-

ca.
»

83 mill. kr.(81 mill. kr.)
»»»( 60»» )

sentraler m. v 
 » 6 »i>(3 » » )

2.4 Sum medgått 	 » 172 »»(144 » » )

Produksjon.






3.1 Timeverk anlegg 	




503 174 (523 000)
3.2 Utførte mastefundamenter 	




358 stk.




(653)

3.3 Monterte master stål 	




531»




(403)
»tre 	




390 »




(405)
3.4 Monterte linjer 





224 km




(188)

TUNNELLENGDER DREVET PR. ÅR

VED STATSKRAFTVERKENES ANLEGG

Egen regi

Anleggssentret på Forus er flyttet til Lillesand. De nå

etablerte anleggsadministrasjoner i Lillesand, Hokksund,

Melhus og Bjerkvik dekker alle overføringsanlegg i landet,

bortsett fra Finnmark og deler av Sogn, og ventes opprett-

holdt en årrekkefremover.

Kostnadsstigningen fortsetter, vesentlig som følge av

økte priscr på permanent materiell og økte sosial- og admi-

nistrasjonskostnader. For å dempe virkningene av de sti-

gende personalkostnader og det stramme arbeidsmar-

kedet, arbeider vi kontinuerlig med metodeendringer,

mekanisering og andre rasjonaliseringstiltak. Her nevnes

økt anvendelse av prefabrikerte elementer i kontroll- og

apparathus, kabelkanaler og fundamenter ved transfor-

ma torstasjonene. På mastesektoren legges det opp til EDB-

behandling ved mastedimensjonering og optimaliserings-

beregninger, likeledes en oppgradering av enkelte, eksiste-

rende kraftledninger. Den nye lov om erstatningsutmåling

ved ckspropriasjon trådte i kraft den 15. april 1973. Loven

ventes også å få indirekte virkning på de minnelige

avtaler som opprettes.

For skjønn som begjæres etter 1. januar 1974 vil det ikke

være adgang til overskjønn. Rettskraftige skjønn vil da

normalt kunne foreligge 1 2 år tidligere. Dette betyr lavere

skjønnskostnader, men samtidig stigende krav til plan-

legging og skjønnsforberedelser.

6.56 De enkelte overføringsanlegg

6.561 Ostlandet-Agder

Sylling-Tegneby

380 kV, lengde 48 km ekskl. kabelkryss Oslofjorden.

Denne linjen ble påbegynt for ca. 2 år siden, og er beregnet

ferdig I. oktober 1974. Som folge av vanskeligheter under

DAMMASSER FYLT PR. ÅR
VED STATSKRAFTVERKENES ANLEGG

Egen regi

Length of tunnels driven anually by The State Power System (Own enterprise) Annual placed fill in dams at plants of The State Power System
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Ferda transformatorstasjon (utvidelse)

Linjefeltet for Aurland Fardal er under bygging. Byg-

ging av midlertidig trafooppstilling vil bli påbegynt i 1974.

Transformatorytelse 200 MVA omsetning, 275 kV/132

kV. Idriftsettelse 1. oktober 1975.

6.564 ...Vordmore—Trondelag

Nea- Klæbu

275 kV, lengde 75 km.

Fundamenteringen og mastemonteringen er ferdig, og

ca. 5500 av linemonteringen er utført. Arbeidet ligger godt

an, og linjen venter å bli driftsklar i juni 1974, mot plan-

lagt idriftsettelse 1. oktober 1974.

Grytten tr. (utvidelse)

Linjefelt, 132 kV, for linje til Grytten kraftstasjon og til

Moa er under utforelse. Idriftsettelse samtidig med Gryt-

ten kraftstasjon 15. oktober 1974. Forøvrig er trafostasjonen

planlagt for utvidelse med en 35 MVA trafo, omsetning

132 kV/22 kV.

6.565 Helgeland

Majavatn kompensatorstasjon

Anleggsarbeidene pågår, og idriftsettelse beregnet til

1. desember 1974.

Mosjøen transformatorstasjon

132 kV-anlegget skal utvides med 2 felt. Arbeidet pågår,

og idriftsettelsen er satt til 1. oktober 1974.

6.567 Ofoten—Lyngen

Skjomen—Kanstadbotn

132 kV, lengde 81 km inkl. sjokabel over Ofotfjorden

(ca. 7 km).

Av budsjettmessige grunner ble idriftsettelsesdatoen

utsatt fra 1. juni 1975 til 1. juni 1976. Vi er i takt med det

nyc arbeidsprogrammet, og ca. 55% av fundamentene er

ferdige, og av mastene er montert.

Straumsmo- Bardufoss

132 kV, lengde 38 km.

Det er nå meddelt konsesjon for hele linjen. Det er

utført ea. 65% av fundamenteringen og ca. 10,, av maste-

monteringen. Dette er noe etter det oppsatte arbeidspro-.

gram, men vi regner med at linjen skal komme i drift som

planlagt 1. desember 1974.

Lakselv transformatorstasjon

Anleggsarbeidene ligger godt an i forhold til arbeids-

programet. Stasjonen vil få 3 trafo, er h. h. v. med 132/66

kV, 132/22 kV og 66/22 kV med tilhorende koblingsan-

legg. Idriftsettelse 1. november 1974.

6.57 Driftssentraler

Driftssentralene inngår som ledd i et landsomfattende

overordnet kontrollsystem basert på en deling i tre nivåer :

Landssentral Region/områdesentraler Gruppesentraler

Sentralene på de forste to nivåer vil få et nært samar-

beid med Samkjøringen av kraftverkene i Norge.

Gruppesentralene vil ha direkte fiernkontroll av stasjo-

nene. Av disse får man antakelig 12-15 stk. slik at omtrent

alle NVE's stasjoner i fremtiden vil bli styrt fra en eller

annen gruppesentral. 3 sentraler er i dag i drift med

konvensjonelt utstyr av varierende standard. Imidlertid er

man nå i et «generasjonsskifte» når det gjelder utstyr og

teknisk utførelse av driftssentralenc. Fra et konvensjonelt

utstyr som er fast koblet for bestemte oppgaver er på rask

vei over til datamaskinbasert kontrollutstyr. Anvendelse av

dette gir stor fleksibilitet med muligheter for nye tekniske

løsninger som tidligere ikke har vært realiserbare, men

samtidig kreves en ulik større innsats i planlegging og pro-

sjektering, i alle tilfeller for de forste anleggene.

Man har derfor forelobig gjennomført forprosjekter for

tre sentraler, Narvik, Trondheim og Smestad. Disse er

utført i samarbeid med kompetente firmaer for å komme

frem til spesifikasjoner for de nye sentraler. llisse vil avvike

noe i sine tekniske løsninger delvis på grunn av allerede

eksisterende utstyr, men vil i funksjon bli omtrent like.

Det mest iøyenfallende trekk i sentralene blir at man i

stedet for å foreta styringer, målinger etc. fra store tavler

vil man nå utfore alle operasjoner fra en pult ved hjelp av

TV-fargeskjermer og tastatur. Tavlene vil derved tjene

mer tilgrove oversikter.

Parallelt med prosjekteringen av sentralene modernise-

res eldre stasjoner for fjernkontroll. Alle nye stasjoner er

forberedt til fiernkontroll. Datamaskiner vil også i stasjon-

ene spille en viktig rolle både for kommunikasjon med sen-

tralene og for lokal prosessering. Datamaskiner har nå i

lengre tid vært installert med vellykket resultat i både

kraft- og transformatorstasjoner.

6.6 PLANER UNDER FORBEREDELSE
Straumsmo kraftverk - friluftsanlegg I I (utvidelse)

Arbeidet ligger i takt med arbeidsprogrammet. Stasjo-

nen skal være i drift 1. desember 1974, men p• g. a. diverse

omlegging av inngående linjer beregnes stasjonen å være

driftsklar allerede i juni 1974. llette p. g. a. at den

nødvendige driftsstans må legges til en gunstig årstid.

6.568 Lyagen Kirkenes

Adamselv—Lakselv

132 kV, lengde ca. 84 km.

Linjen bygges med trestolper. Den prosjekteres av pri-

vat konsulent og bygges av entreprenor.

Arbeidet ligger likt med arbeidsprogrammet og linjen

vil bli satt i drift 1. november 1974. 


6.61 Vannkraft
Eidljord-cerkene

St.prp. nr. 3 (1972-73) for Eidfjord-verkene Nord ble

vedtatt i Stortinget mars 1973. Samtidig ble Verneplanen

behandlet. Kinso og Opo ble varig vernet, mens Veig og

Erdalselv ble tatt ut til konscsjonsbehandling.

Vj har nå oversendt våre nye planer til behandling, og

vi har innstilt på to alternativ for utnyttelse av Veig, som

skissene viser.

Primær innstilling er utbygging til Eidfjordvatn mcd

noe redusert dam ved Brandaleite i forhold til tidligere

planer av 1968. Vi forutsetter slik at magasinet stort sett er

fullt i sommertiden.
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6.62  Varmekraft

Varmekraftavdelingen i Statskraftverkene startet sin

virksomhet i 1973. Den tidligere Varmekraftgruppen ble

dermed oppløst mens medlemmene i gruppen enten har

blitt overført til varmekraftavdelingen eller fortsatt innen

varmekraftområdet i andre avdelinger som varmekraftav-

delingen har nært samarbeid med.

Arbeidet med undersokelser av lokalisering av kjerne-

kraft i Oslofjord-området ble under året utvidet til å

omfatte totalt 5 mulige byggesteder der detaljutredning

gjennomføres. Det er sannsynlig at en konsesjonssøknad vil

måtte omfatte samtlige av disse byggestedene som alterna-

tive muligheter. I utredningsarbeidet har man spesielt lagt

vekt på å kartlegge virkningene av varmtvannsutslipp i

Oslofjorden. En har videre kartlagt geologiske forhold på

hvert byggested og gjennomført omfattende beregninger

av spredningsforhold for aktivitetsutslipp. Det er opprettet

disposisjonsplaner for hvert byggested basert på kommu-

nenes planmateriale vedrørende arealutnyttelse.

En første fase i konsesjonsbehandlingen for kjernekraft-

verk ble gjennomført i og med at konsultasjonsfasen i

hovedsak skulle vært avsluttet ved utgangen av året. De

viktigste bidrag i denne fasen har vært resultatet av de

undersøkelser som er gjennomført av grupper nedsatt av

myndighetene og som har behandlet regionalpolitikk, inn-

virkning på friluftsinteresser, varmtvannsutslipp og inn-

virkning på jord- og skogbruk. Spesielt når det gjelder

varmvannsutslipp er vurderingene preliminære og kan

endres når mer omfattende materiale fra de undersøkelscr

som pågår foreligger.

I følge opprinnelige planer skulle konsesjonssøknad

være klar for utsendelse fra NVE i begynnelsen av 1974. I

og med den bebudede energidebatt i Stortinget våren 1974

der man også venter en prinsipiell avklaring av kjernekraf-

tens rolle i vår framtidige energiforsyning, har planene for

den formelle behandlingen av konsesjonssøknaden blitt

endret. Denne behandling må nå gjøres avhengig av resul-

tatet av energidebatten.

Parallelt med lokaliseringsundersøkelsene for Oslofjord-

-området har studier av lokalisering av kjerne-varme-kraft

i øvrige deler av landet blitt videreført. Hensikten er å

komme fram til en landsplan for lokalisering av disse typer

kraftverk og at arealer reserveres for framtidig kraftut-

bygging. Spesielt er det viktig at dette kommer med i plan-

leggingen på kommunalt og regionalt plan. Budsjettsitua-

sjonen for 1974 medfører at arbeidet med landsplanen vil

måtte gå langsommere enn tidligere antatt.

Utarbeidelsen av tilbudsspesifikasjoner for et forste kjer-

nekraftverk har i hovedsak blitt sluttfort. Også her må

utsendelsen gjøres avhengig av Stortingets energidebatt.

Den amerikanske atomenergikommisjonen endret i

1973 sine betingelser vedrørende leveranser av urananrik-

ningstjenester. Den viktigste endring er at leveringstiden

for anrikning nå er 8 år, hvilket vil si bestilling ca. 10 år for

idriftsetting av et verk. Ved en overgangsordning tillates

kraftselskap som ennå ikke har bestilt kjernekraftverk å

bestille før 30. juni 1974 med kortere leveringstid. Under

disse forhold kan leveringstiden for anrikningstjenester bli

avgjørende for tidligste idriftsetting av kjernekraftverk om

USA betraktes som eneste sikre leverandør. I den senere

tid har også andre leverandører kommet inn i bildet og

Bygging 132-380 kV overføringsledninger

300

200

100
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underhandlinger forberedes med alternative leverandører.

Det ble under året distribuert to informasjonsbrosjyrer

om kjernekraft fra NVE, «NVE informerer om kjerne-

kraft» og «Lokalisering av kjernekraftverk i Oslofjordom-

rådet». Den siste dannet også grunnlag for uttalelser i for-

bindelse med konsultasjonsfasen av konsesjonsbehandlin-

gen. Utsendelsen av disse skrifter utløste en omfattende

debatt omkring kjernekraft og de spesielle sporsmål som er

knyttet til denne kraftform.

6.63  Overføringsanlegg

Vi vil fremme forslag om å detaljplanlegge og forberede

bygging av følgende større overføringsanlegg i 1975 :

380 kW-ledning Nittedal—Frogner med stasjoner

380 » » Tveiten—Hasle—Halden—Sverige med

stasjoner.

380 » » Ulla/Førre--Rød--Tveitenmedsta-

sjoner.

275 » » Solhom—Arendal med stasjoner.

275 » » Tonstad—Feda.

380 » » Sima—Uste—Nore med stasjoner.

380 » » Sima- –Aurland med stasjoner.

275 » » Leirdøla—Gaupne.

275 » » N. Røssåga—Tunnsjødal—Namsos----





Verdal—Klæbu med stasjoner.

132 » » Guolasjokka—Mestervik med stasjoner.

6.64  Forsknings- og utviklingsoppdrag

Oppdraget med utvikling av 250 kV likestroms sjokabel

ble avsluttet med bestilling av kabel for Skagerak like-

stromsoverforingen.

Utviklingsarbeidet på elektroniske distansreleer har

fortsatt, blant annet med prøver i nettet som har vist gode

resultater. Kommende år vil prototypen bli videreutviklet

fbr industriell produksjon.

På området SF6-anlegget har det vært drevet langtids-

prøver på en 132 kV prototyp og laboratorieprøver med

henblikk på utvikling av anlegg for 380 kV.

I  samarbeidet med EFI og NTH har det vesentligste

oppdrag omfattet programutvikling for systemanalyser og

isolasjonskoordinering av linjeisolasjon .

Conaavution of 132-380 kV
trononlizaion
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REKVATN•

SISO

Hopen Fauske

Bodø
% DAJA

fir
OLDEREID

STATSKRAFTVERKENES — (Helt eller delvis)

SUNDSFJORD

111 FORSÅ ANDRES —

GLOMFJORD
Ledmnger i drift

REPPA Ledninger planlagt eller under bygging

Kraftstasjon

Trafostasjon, koplingsstasjon

380 kV

275 kV

220 kV

132 kV

L 110 kV

øresvik

SJON

LANGVATN

RANA
'"Svabo t>

GUOLASJOKKA
•

Hungeren



Installert generatwytelse i MVA
pr. 31. desember 1973

Østlandet-Agder :




Installert transformatorytelse i
pr. 31. desember 1973

Østlandel--Agder :




Hakavik 	 10,8 Smestad 	 168 0
Mørkfoss-Solbergfoss (NVE's




Flesaker 
 204,5
andel) 	 45,3 Slagen 	 56,0

Nore 1 	 917,6 Follum 	 94,0
Nore 9 	 60,0 Minne 	 90,0
Mår 
 200,0 Kongsengen 	 70,0
Haukeli 	 5,0 Gjøvik 	 120,0
Tokke 	 480,0 Dokka 	 -45,0
Vinje 
 375,0 Hamang 	 288,0
Songa 	 140,0 Røykås 	 320,0
Byrte 
 25,0 Akland 	 30,0
Lio 
 50,0 Rød 	 348,0
Tjørhom(NVE's andel) . 56,4 Tegneby 	 160,0
Tonstad,» 306,3 Vågåmo 	 232,0
Ana-Sira» 48,4 Furnes 
 50,0




, Hasle 
 1 043,0
Rogaland-Hordaland:




Vardal 
 125,0

Suldal(» 135,0 Tveiten 	 200,0

Røldal(» 95,0 Vang 
 320,0

Novle» 25,0




Kvandal» 25,0 Rogaland-Hordaland:





Lyse 	 119,0
Sogn-Sunnmøre:




Blåfalli 
 107,0

Refsdal(NVE's andel) .. 97,1 Sauda 	 70,0

Målset(»).. 20,0 Dale 
 125,0

Hove(»).. 59,2 Mauranger 	 20,0

Nordmøre-Trøndelag:




Nordmøre-Trøndelag:




Aura 	 337,5 Istad 	 60,0

Osbu 	 28,0 Ranes 	 30,0

Svorka(NVE's andel) .. 12,5 Orkdal 	 66,0

Linnvassely(») .. 15,7 Eidum 
 27,0

Tunnsjø» 16,0 Strinda 	 372,0

Tunnsjødal» 90,0 Verdal 
 214,0

Røyrvikfoss» 9,0 Grytten 	 16,0

Trollheim 	 155,0 Klæbu 	 160,0

Gråsjø 	 18,0





Helgeland :




Helgeland:




Mosjøen 	 55,0




Svabo 	 20,0
Reinfossen 
 4,0

Marka 
 125,0
Nedre Røssåga 	 305,0




øvre Røssåga 	 187,5
Ofoten-Lyngen:




Langvatn 	 112,0




Rana 
 420,0 Narvik 
 55,0

Bjerka 	 24,0 Bardufoss 	 50,0




Kanstadbotn 	 25,0

Salten :




Kilbotn 	 160,0




Elvegård 	 10,0
Glomfjord 


Ofoten-Lyngen:

145,5
Sortland 	

tyngen-Porsanger :

75,0

Innset 	 105,0 Alta 	 70,0
Skjomen 	 120,0 Kirkenes 	 50,0
Straumsmo 	 170,0 Nordreisa 	 25,0
Sum 
 4 574,4 Som 
 5 991,5

(Sum 31/12.72 4 574,4) (Sum 31/12.73 5 99 ,5)
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Stortinget har iflg. vedtak innvilget følgende tilskott i 1973:

Aursundreguleringen 


Den norske komite for Den internasjonale

kr. 46 443,68

hydrologiske dekade 	 »1 056 100,00

Geitryggen Tunnelselskap A/S 
 »1 000 000,00

I/S Lofotkraft 	 » 1 000 000,00

Komiteen for fjordundersøkelser 	 » 815 000,00

Miljøverndepartementet (Dfjf.), Statens fiskefond 
 » 200 000,00

Nord-Trøndelag elektrisitetsverk 	 » 1 500 000,00

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (EFI). . . »1 850 000,00

Universitetet i Bergen. Hardangerviddaprosjektet for tverr-

vitenskapelig kulturforskning (HTK) 	 » 165 000,00

Vassdrags- og havnelaboratoriet 	 »1 050 000,00




kr.8 682 543,68

Søknader innvilget av departementets rådighetsbeløp i 1973:




Den norske komiU for verdensenergikonferansen. Tilskott 1973 	 kr. 5 000,00

Hydrologisk avdeling. Is- og breundersøkelser 1973 	 ss 50 000,00

Elektrisitetsdirektoratet. Reserveeffekt under feil 	 ss 90 000,00

Kontaktutvalget for vassdragsregulering ved Universitetet i Oslo 	 ss 100 000,00

Vorges Landbrukshogskole. Institutt for husdyravl. Tilsk. smolt ss 50 000,00

Norges Landbrukshsgskole,





Tilskott til unders. vedr. grunnvasstandens innvirkning på

planteproduksjonen 
 » 25 000,00

Norges Landbruksvitenskapelige forskningsråd,





Klimaundersøkelse i Ø. Glomma, Rendalen og Sundsbarm-
vatn 
 ss 95 000,00

Norsk Elektroteknisk KomiU, Tilskott 1973 	 ss 280 000,00

Alarsk Elektroteknisk KorniU,

Tilskott til arbeid vedr. CENELEC i 1973 	 » 39 000,00

Norske Elektrisitetsverkers Forening,

Sertifiseringskomiten for 1973 
 » 9 744,00

Arorske Elektrisitetsverkers Forening,

Tilskott til fagprøver m. v. 1973 
 » 50 000,00

Rådet for Teknisk Terminologi 	 ss 40 000,00

Selskapet for lyskultur 	 » 25 000,00

Universiteta i Oslo, Fiskeribiologiske undersøkelser 1973 	 ss 40 000,00

Universitetet i Trondheim, Zoologisk avdeling,

Fiskeribiologiske undersøkelser 	 ss 51 000,00

Vassdragsdirektoratet NVE,  publikasjonsserier «Kraft og miljø» 	 ss 30 000,00

Vassdragsdirektoratet, Spesialfilmer, landskapspleie 	 ss 20 000,00

HO's symposium, tilbakef. tilsk. 	 ss




233,14




Kr. 999 510,86
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NVE Bevilgningsregnskapet

Kap.Post

2454 StatskraftverIcene:
,Driftsrultå I -

Regnskap 1972'
kr.

Samlet bevilgn. 19732)
kr.

Regnskap 1973'
kr.

Driftsinntekt 	 486 574 089,66 577 785 000,00 591 433 051,78

Driftsutgift 	 217 995 807,38 256 361 000,00 258 495 792,65
Avskrivning 	 131 067 925,20 140 164 000,00 140 204 551,60

Renter 
 175 678 149,97 197 760 000,00 197 765 102,74
30.91.Kapitalutgifter 	 490 123 974,68 525 000 000,00 514 551 195,91

2575Avgift på elektrisk energi 	




668 095,21




0,00




0.00

2603Renter av kapital 
 - 187 687 000,00 220 459 000,00 - 220 838 000,00

2605 Renter av kontantbeholdningen m. v.
3.Alminnelige fordringer• 
 148 499,66




0,00




329 426,43

2754Statskraftverkene, salg av eiendommer 
 -3 578 861,00 3 269 000,00 -3 782 503,72

2790Avskrivning på kapital i Statskraftverkene 	 - 131 442 152,70 140 164 000,00 - 140 204 551,60

3652Pensjonstrygden for statens arbeidere 	 -1 196 407,24




0,00




512 168,13

3985 Vassdrags- og elektrisitetsvesenet :








Avgift for tilsyn med vassdragsanlegg 	




229 413,60




185 000,00




259 663,00

Refusjonavkonsesjonsavgiftsfondetvedr.hoved-
styrets driftsutgifter 	




90 000,00




90 000,00




79 703,49
Leieinntekter, Middelthunsgt. 29 	




613 977,49




542 000,00




527 776,38
Sum kap. 3985 	




933 391,09




817 000,00




867 142,87

3995 Forbyggings-, senkings- ogflomskadearbeider, distriktsbidrag :








1. Fra private 	 - 317 739,06




450 000,00 - 153 636,44
2.Fra kommuner 
 -2 379 113,99 1 950 000,00 -2 686 792,54

Sum kap. 3995 
 -2 696 853,05 2 400 000,00 -2 840 428,98

49099.Tilfeldige inntekter 	




47 611,64




0,00




0,00

64750 Tjenestemennenes opplysnings- og utviklingsfond 	




31 469,21




0,00




107,02

81305 Konsesjonsavgiftsfondet:








Utgifter 
 8 248 214,83




0,00 9 761 758,03
Inntekter 
 -9 252 068,68




0,00 -12 820 341,58

81391 Nea-fondet :








litgifter 	




0,00




0,00




33 000,00
Inntekter 
 --2 198 044,96




0,00 -2 466 821,58

81392 Nore kraftverks fond 	




750,00




0,00




200,00

84300 Administrasjon av Svalbard :








Tilsyn med elektriske anlegg 	




3 801,75




4 000,00




0,00

Innbetalt til skattefogdene :








3987Tilsyn med elektriske anlegg 	 4 406 468,90 4 668 000,00 -4 510 009,80

1 ) Utgifter uten fortegn. Inntekter med fortegn. -2) Inkl. overførte bevilgninger.
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Statskraftverkenes investeringsutgifter.

Kap.Post

2454 Statskraftverkene :

Regnskap 1972
kr.

Samlet bev. 1973
kr.

Regnskap 1973
kr.

30. Innkjøp av vassfall 	 4 703 853,94 6 500 000,00




74 437,24
31. Planlegging og forberedende tiltak 	 18 946 225,15 15 129 246,91 18 037 241,63

32.-1. Mindre nyanlegg og utvidelser 
 2 897 412,33 15 543 216,14 3 973 774,77
32.-2. Mindre nyanlegg og utvidelser 
 470 387,51 10 029 612,49 1 994 751,86
32.-3. Mindre nyanlegg og utvidelser 




0,00 9 300 000,00 4 693 604,41

33. ostlands-overføringene 	 1 087 694,22




0,00




0,00
33.-3. Kvanda1-Songa-Rjukan-Mår--Fles-








aker-Tveiten-overføringene 	 11 491 848,88 2 182 209,88 2 000 859,69
33.-4. Faberg-Vang•-Frogner-Røykas-over-








føringene 
 13 063 736,09 19 892 101,37 15 431 904,60
33.-5. Gjøvik-Kongsengen-Minne-over-








føringene 
 2 999 260,40




607 730,60 1 437 655,86
33.-6. Sylling-Tegneby-Hasle-overføringene 	 15 455 015,21 25 096 393,59 21 492 026,87
33.-7. Hasle-Halden-overføringene 	 2 926 659,39 1 573 340,61 4 085 040,89
33.-8. Follo-overføringene 	 1 049 945,25 4 750 054,75 3 062 347,01

35.-2. Folgefonn-anleggene 	 104 906 718,24 94 248 065,73 98 821 597,96




Overføringsanlegg 	




623 515,57 -- 650 699,00




51 247,90
36.-2. Overføringsanleggene i Rogaland og Vest-








Agder 	




168 394,40 1 684 853,06




179 859,38
36.-3. Feda-Kristiansand-Moland-Rød-over-








føringene 
 7 912 862,32 33 951 057,68 25 262 811,09
36.-4. Kabel til Danmark 	 12 155 290,80 37 944 709,10 27 538 731,73

37. Vik-anleggene 	 10 613 259,71 - 1 967 435,48 - 1 019 899,83
37.-2. Aurland, deltakelse i OL's anlegg 	 9 109 217,00 3 555 671,00 7 500 000,00
37.-3. Aurland-Fardal---Høyanger-over-








føringene 
 7 146 711,94 4 894 097,35 4 816 974,13

38. Eidfjord-anleggene 	




0,00 27 900 000,00 16 939 735,22
38.-4. Magasiner i Tyssovassdraget 	 10 175 028,42 6 061 865,45 13 609 358,59

42.-3. Trøndelag-Oppland-overføringene 
 20 699 374,13 1 901 327,10 4 067 547,50
42.-4. Nea-Klæbu-overføringene 	 6 049 513,03 10 397 280,97 14 103 955,04

43.-3. Grytten kraftanlegg 
 42 258 726,03 42 170 085,50 45 073 340,04
43.-4. Grytten-Moa-overføringene 
 350 318,41 1 149 681,59 1 377 357,42

46. Rana kraftverk 
 6 619 557,56




0,00




0,00




Overføringsanlegg 	 3 973 923,00




86 579,10




275 736,47

47.-2. Overføringsanlegg i Ofoten-Lyngen 	 12 332 334,89 8 396 159,43 12 516 270,50
47.-3. Skjomen-anleggene 	 116 404 595,03 69 983 971,63 108 407 512,69




Overføringsanlegg 	 7 617 077,08 13 495 557,78 7 047 451,21
47.-4. Alta-Lakselv-Adamsfoss-overføringene 	 10 964 588.57 15 851 931,46 16 009 733,22
47.-5. Straumsmo---Bardufoss-overføringene 
 1 015 492,61 2 584 507,39 4 820 999,43

48. Fornyelser 
 8 882 432,31 17 318 129,69 8 924 827,85

49. Ymse 	 15 389 794,06 22 767 025,89 22 440 996,08

91. Sira-Kvina 





0,00 5 036 091.00




52 880,40




490 123 974,68 525 000 000,00 514 551 195,91
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NVE S REPRESENTASJON I UTVALG STYRER, KOMIT£E

Fellesskapet Staten — A/S Svorka
Kraftselskap
Styret :
Fagsjef T. Voldhaug
Fagsjef K. Nilsen

Kraftverkene i Øvre Namsen

Styret :

Fagsjef T. Voldhaug

Fagsjef P. T. Smith

Linnvasselv Kraftlag
Styrel :
Fagsjef T. Voldhaug

Mørkfoss-Solbergfossanlegget
Drifisdireksjonen :
Kraftverksdirektor S. Aaleljær
Fagsjef T. Voldhaug

Røldal-Suldal Kraft A/S
Styret :

Kraftverksdirektor S. Aalefjær
Fagsjef 0. Hauge

Sira-Kvina Kraftselskap
Styret :
Kraftverksdirektor S. Aalefjær
Fagsjef K. Nilsen
Representantskapet :
Fagsjef T. Voldhaug
Fagsjef P. T. Smith
Kontorsjef T. Mengshoel

Vikfalli
Strret :
Kraftverksdircktor S. Aaleljær
Overingenior T. Haugli Nielsen

Samkjøringen av kraftverkene i
Norge
Styret
Kraftverksdirektor S. Aaletjær

Overføringsrådet
Fagsjef K. Nilsen
Overingenior A. Aurlien

Prosjektgruppen for driftssentraler
Fagsjef 0. Hauge
Fagsjef T. Voldhaug

Norges Elektriske MateriellkontrolI
Styret :
Kontorsjef G. I benholt
Representantskapet
Overingeniør Jørgen Flood
Rådgivende komifi'
.Avdclingsingenior L. B. Gron

.lnkenemndfr

Overingenior H. Hindrum
Prorenentna.,

Fagsief A. 


Elektrisitetsforsyningens
forskningsinstitutt (EFI)
Styret :
Adm. direktør H. W. Bjerkeho
Rådet :
Direktør G. Vatten

Komitéer :
Regulering i kraftnett :
Fagsjef T. Voldhaug
Dimensjoneriwgrunnlag for laltledninger :
Overingenior I. Steine

Overingenior R. Johnsen

InformasjonsorerfOringsgruppen :
Overingenior T. Eriksen

Norske Elektrisitetsverkers

Forening
Styret :
Fagsjef T. Voldhaug
Komitt for arbeid under spenning :
Fagsjef A. Johansen
Overingenior E. Dahl
Konstruktør A. Espeseth
Fordelingsnettkomité:en :

Fagsjef A. Rognerud
Utvalg,for elektrisk oppvarmiug :
Overingenior J. Tveit

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK)
Rådet :
Direktør G. Vatten
Fagsjef A..Johansen
Fagsjef I. Voldhaug
Styret :
Fagsjef A. Johansen
NVE er for øvrig representert i en rekke
tekniske utvalg innen NEK

Statens energiråd
Generaldirektor V. Hveding

Norsk Atomforum
Adm. direktor H. W. Bjerkeho

Komite for elektroteknisk forskning
Fagsjef 0. Hauge

Den permanente forskriftskomite
Fagsjef A. Johansen
Overingenior J. Flood

Overingenior H. J. Johansen
Overingenior I. Steine

Sertifiseringskomiteen
Overingenior I Steine

Sertifiseringsutvalget for
skipselektrikersertifikat
Overingenior F. Løvmo

Materialteknisk Forening
Overingenior K. Resell

Selskapet for lyskultur
Direktør G. Vatien

Studieselskapet for Norges vannkraft
()eringenioi V. Mæhlum

Rådet for teknisk terminologi (RTT)

Rådet :
Direktør H. Sperstad
Utvalg :

Produksjon, overfaring og fardeling av
elektrisk energi:
Overingenior K. Amundsen
Vannforsyning og avlop :
Fagsjef A. Hjelm-Hansen
Dambygging :
Overingenior B. Sundt

Elektrosterkstrom :

Overingenior K. Amundsen
Roterende maskiner :

Overingenior A. Brugaard
Transformatorer :

Overingenior K. Schoyen
Apparatanlegg :

Overingenior A. T. Haugen

Rådet for Vassdrags- og
havnelaboratoriet
Kraftverksdirektør S. Aalefjær

Det Norske Veritas,

Materialteknisk Råd
Overingenior T. Asvall.

Norges Byggstandardiseringsråd
Overingenior K. V. Nilsen

Rådet for elektronikklaboratoriet
ved NTH

Overingeniew T. Eriksen

Beskyttelsestiltak mot sterkstrøms-
forstyrrelser på svakstrømsanlegg

Fagsjef A. Johansen
Overingeniør A. Gohn

Sikkerhetsforskrifter m. v. for
undersøkelse og boring etter olje på
kontinentalsokkelen
Interdepartementalt utvak :
Overingcnior T. Kjær
Kontaktmann for koordinering av
besiktelser :
Overingenior T. Kjær

Bruk av elektrisk utstyr i sykehus
Avdelingsingenior L. B. Gron

Aluminium for elektriske formål

Overingenior 0. Villa

Ettergransking av større sjøulykker

Sakkrndig rad til å bistå Sjolartsdirektoratet  .-
Overingenior F. Imvino

Norges geografiske kommisjon
Direktor H. Sperstad

Norsk oseanografisk komite
Fagsjef A. Hjelm-Hansen

Reguleringsforeningens
landssammenslutning
Styret

Overingeniør H. Odegaard

Utvalg for tilsigsprognoser
Fa,jet. OtnesN.



V. PR. 3L DESEMBER 1973
Økonomiske kartarbeider

(Kartrådet)

Overingeniør A. Borchgrevink

Virkninger av økt vintervassføring

i fjorder

Statshydrolog R. Pytte Asvall

Klimaendringer i forbindelse med

vassdragsregulering

Fagsjef J. Otnes

Statens teknologiske institutt

Trkesulvalg ved den elektrotekniske avdeling:
Fagsjef A. Johansen

Samordning av utdanningen i

elektrofagene

Overingenior I. Steine

Statlige datamaskinsentraler

Kontorsjef A. Vatnehol

Finansiering av kraftverk,

kraftverksutbygging m. v.

(Kraftfinansieringsutvalget)

Direktør G. Vatten

Garantifondene for lån i Norges

Kommunalbank

For å tiltre styret som medlem ved behandlingen
av saker om lån til elektrisitetsfirsvningen :
Direktør G. Vatten

Nore kraftverks fond

Forvaltningskomitéen :

Kontorsjef T. Mengshoel

Bandak-Norsjø og Norsjø-Skiens-

kanalens fremtidige stilling

Overingentor A. Gudal

Glommens og Laagens

Brukseierforening

Overingenior S. Ambjørnrud

Norges Standardiseringsforbund

Utvak vedrørende anbudsregler :
Overingeniør A. Hage

A/L Settefisk

Overingeniør H. A. Odegaard

A/S Settefiskanlegget Lundamo

Overingenior  H.  A. Odegaard

Forsøksanlegget for fisk på

Sunndalsøra

Overingenior Fl . A.  Odegaard

«Fossekallen»

Redaktør S. Nesdat

Bladslyret

Konsulent Ole Dyrdahl

Overingeniør 0. Aars

Avdelingsingeniør 0. Abildgaard

Konsulent F. Storaker

Maskininesterassistent Storvik

Konsnieni

NVE's Biblioteknemnd

Kontorsjef  T.  Iversen

Overingenior 0. Aars

Overingenior K. Kober

Konsulent F. E. Andresen

Samarbeidsutvalgene

,rentraladministrasjonen i E

Direktør T. Moe

Direktør G. Vatten

Direktør H. Sperstad

Fagsjef E. Nybø

Kontorsjef T. Mengshoel

Overarkitekt K. 0. Hillestad

Overingeniør E. Tøndevold

Kontorfullmektig R. Flæte

Kontorfullmektig K. Edwards

Avdelingsingeniør 0. Spångberg

Driften av statskrafiverkene :
Kraftverksdirektør S. Aalefjær

Direktor  I.  Moe

Fagsjef T. Voldhaug

Overingenior T. Haugli Nielsen

ForretMngsforer E. Johansen

Maskinmesterassistent J. E. Knudsen

Montorformann 0. Johansen

Maskinmesterassistent 0. Haugland

Avdelingsingenior Bj. Haugan

,Ytalskrdfiverkenes antegg:
Kraftverksdirektor S. Aalefjær

Direktør 'F. Nloe

Fagsjef  P. I.  Smith

Overingenior T. Vinje

Overingeniør R. Johnsen

Forretningsforer K. Rasmussen

Avdelingsingeniør N. Waagen

Sekretær H. Overaas

Anleggsarbeider E. Moen

Forstesekretær I. Skotvoll

Nordisk rådgivende organ for

elektrisitetsforsyningsspørsmål

(NORDEL)

Kraftverksdirektor S. Aalefjær

Driftsulvalget:

Fagsjef  T.  Voldhaug

Planleggingsutvalget
Overingenior K. Amundsen

)veringentor  J.  Sorensen

Stabstikk over drifisjorstperelser
Overingenior J. Svoen

li rafflorsrnIng.sstallstikk :

Overitigentor R. Gover

Miljovernkomilien
Landskapsarkitekt K. 0. Hillestad

Arbeidsgroppen jOr arbeed under spenning
Overingenior E. Dahl

Kontaktmannfor .Vorge vedJørende
.VORDEL-ake? .

Overingenior R. Goyet

Nordisk komite for samordning av

elektriske sikkerhetsforskrifter

Fagsjef A. Johanset

Overingenior

Verdensenergikonferanser (WEC)

Den norske kornité :
Generaldirektør V. Hveding

Conferance Internationale des

Grands Reseaux Electrique (CIGRE)

Den norske komité :
Direktør G. Vatten

Studiekomitéer og arbeidwupper :
Trargformatorer :
Overingeniør K. Olsen

Hovspenningslikestrom :
Fagsjef 0. Hauge

Luftledninger :
Overingeniør R. R. Johnsen

Undentasjoner :
Fagsjef 0. Hauge

Optimal utb),gging av ellarsyningss),sternet :
Overingenior K. Amundsen

Gjeninnkopling:
Overingenior R. Haugli Nielsen

Union Internationale des

Producteurs et Distributeurs

d'Energi Electrique (UNIPEDE)

StudiekomiU for vannkrajtverk :
Overingeniør  P.  Storebø

Studiekomité jbr atomkrqftverk :
Overingenior E. Diesen

International Commission on Rules

for the Approval of Electrical

Equipment (CEE)

Fagsjef Johansen

Den norske damkomite (ICOLD)

Overingeniør B. Sundt

Overingenior A. Hage

Den internasjonale hydrologiske

dekade (IHD)

Coordinating Council :
Fagsjef  J.  Otnes

Den norske komité
Fagsjef. J. Otnes

Statshydrolog A. Tollan

Den Meteorologiske

Verdensorganisasjon (WMO)

Commission jOr Hydrologi :
Fagsjef  J.  Otnes

Advisory Committer jor
Operational Hydrologr

Fagsjef  J.  Otnes

International Association and

Water Pollution Research (IAWPR)

Den nor.,ke
Fagsjef 1- 1
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