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1975
Kraftdekningen var i 1975 meget god over hele landet.

Året var egentlig et overskuddsår. Kraftverkenes to-

talproduksjon kom i 1975 opp i ca. 77,5 TWh eller ca.

1,1 % høyere enn året før. Effektinstallasjonen i det nors-

ke kraftproduksjonssystemet var ved årsskiftet 1975/

76 kommet opp i ca. 16 600 MW, eller omlag 530 MW

høyere enn ved forrige årsskifte. Det kom i løpet av

året i drift 7 nye produksjonsanlegg som tilsammen ga

en øking i kraftsystemets produksjonsevne på 1,8 TWh.

De 7 anlegg var maskin nr. 2 i Aurland I, maskin nr. 1

i Grytten, maskin nr. 1 og 2 i Fagerli, maskin nr. 2 i

Bjelland og dessuten Funnefoss, Kongsvinger og Dø-

vikfoss. På grunn av økt samkjøringsgevinst med Sve-

rige, ca. 1,5 TWh, som har sammenheng med den inn-

gåtte sperrekraftavtale, økte imidlertid systemets tota-

le fastkraftproduksjonsevne med ca. 3,3 TWh, eller no-

enlunde på linje med tidligere år.

Det innenlandske bruttoforbruket steg bare med

1,1 % mot gjennomsnittlig ca. 4,5 i de senere år. Den la-

vere forbruksøking har dels sammenheng med industi-

ens konjunkturproblemer, dels de gunstige tempera-

turforhold og for en mindre del kanskje åg en gryen-

de vilje hos forbrukerne til å spare.

Arbeidet på NVE's personalside har i 1975 vært pre-

get av oppbygging av anleggsvirksomheten ved Eid-

fjord-anleggene og Ulla—Førre-anleggene og av reduk-

sjonen i sysselsettingen ved Folgefonn- og Grytten-an-



leggene. Ved driften av statskraftverkene er det relativt

liten øking i staben, men det har funnet sted en ganske

stor intern overflytting til nye stillinger. Også ved ho-

vedkontoret og de andre administrasjonssteder er an-

tall stillinger omtrent uforandret.

Det er to hendelser det faller naturlig for meg å peke

på i denne årsmeldingen. Den ene er Stortingets be-

handling av St. meld. nr. 100 (1973-74), Energiforsy-

ningen i Norge i fremtiden. Det var mange som satte

store forventninger til de signaler Stortinget ville gi for

vår fremtidige energipolitikk under behandlingen av

denne melding. Nå fikk vi bare en delvis eller foreløpig

avklaring. Regjering og Storting ga klart uttrykk for

hvilke veksttall vi skal legge til grunn i tiden fram til

1985 når det gjelder elektrisitetsforsyningen og hvordan

kraftdekningen skal ordnes i dette tidsrom. Det Stor-

tinget ikke tok stilling til, er hvilken energibærer vi

skal satse på i vår varmekraftproduksjon som etter det

vi vet idag kan bli aktuell fra og med 1985. Vi må der-

med leve i usikkerhet enda noen år og får problem med

å planlegge arbeidet i visse deler av vår etat.

Det ble under stortingsbehandlingen slått fast at det

på grunnlag av de erfaringer vi høster i løpet av de nær-

meste 2-3 år skal legges fram en ny energimelding. I

mellomtiden skal det bl.a. utarbeides en rapport om de

sikkerhetsmessige problem som hefter ved kjernekraft-

verk og med lagring av det radioaktive avfall fra slike 


verk. Slik ny energimelding vil trolig kunne legges

fram for Stortinget våren 1979, og det må da ta stand-

punkt til hva vi skal velge når det gjelder innenlands

produksjon av varmekraft.

Regjeringens melding om den fremtidige energifor-

syning i Norge er i mange relasjoner et tankevekkende

dokument. Den innevarsler på mange måter en revur-

dering av hele vår energipolitikk. Det var bred enighet

i Stortinget om at vår energipolitikk må bygge på en

balansert avveiing av hensynet til ressursforvaltning og

en sikring av arbeidsplasser, vår konkurranseevne og

en rimelig økonomisk vekst.

Den andre hendelse det er naturlig å trekke fram er

generaldirektør Vidkunn Hvedings fratreden høsten

1975. Etter vel 7 års helhjertet innsats i denne etat som

han satte så høyt, fant han det riktig å si opp sin stil-

ling. Alle som kjente ham og som kjente til det enestå-

ende arbeide han utførte i en brytningstid for norsk

kraftutbygging og elektrisitetsforsyning beklager at

Hveding fant å måtte gå fra borde.

Jeg skal nå fortsette der Hveding slapp. Det er ingen

lett oppgave å gå til, og den vil bare lykkes dersom det

blir mulig å få etablert et åpent samarbeid med de an-

satte innen etaten og med dem vi har forbindelse med

utenfor etaten.
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2. HOVEDSTYRET og GENERALDIREKTØREN

Generaldirektøren

Vidkunn Hveding ble etter søknad meddelt avskjed

som generaldirektør fra 10. august 1975.

Sigmund Larsen er tilsatt som generaldirektør for en

seksårs periode fra 11. august 1975.

Harry Werner Bjerkebo er administrerende direktør

og stedfortreder for generaldirektøren (tilsatt 1963).

Stortingsvalgte hovedstyremedlemmer
(Valgt for perioden 1. juli 1975-30. juni 1979):

Fisker og småbruker Nils Jacobsen, Skjervøy. (Vara-

medlem: husmor Jenny Hårstad, Selbu.)

Fylkeslandbrukssjef Trygve Haugeland, Lyngdal.

(Varamedlem: gårdbruker Anders Bjørk, Gaupne.)

Kjøpmann Arne Næss, Bergen. (Varamedlem: verk-

mester Sigurd Østlien, Raufoss.)

Stortingsrepresentant Olaf Knudson, N. Eggedal.

(Varamedlem: partiformann Erling Norvik, Bærum.)

Mekaniker Erling Fossen, Høyanger. (Varamedlem:

universitetslektor Hilde Bojer, Oslo.)

Representanter for tjenestemennene

Ved hovedstyrets behandling av tilsettingssaker og

andre saker som tilligger hovedstyret som tilsettings-

myndighet, tiltrer en representant for tjenestemennene.

Representanter i 1975:

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

utdannelse:

Overingeniør Per Helge Spæren. (Varamann: over-

ingeniør Arild Syvertsen).

Ved tilsettinger m.v. i andre stillinger:

Montørformann Jack Thorsvald. (Varamann: sekre-

tær II Geir Taaje.)

Møter

Hovedstyret har i løpet av året hatt 16 møter med

samme antall møtedager. I alt er fremlagt 726 saker til

behandling. Sakenes innhold og fordeling fremgår del-

vis av etterfølgende kapitler.

Befaringer
Hovedstyret foretok i 1975 følgende befaringer m.v.:

Bingfoss 23. juni

Befaring av damsted og kraftstasjonsområde.

Glomma og Savalen 19. august

Besiktigelse av Høyegga dam, besøk ved Savalen

kraftverk, befaring av Savalen-Sparsjøen-Sparsjøvol-

len. Grunneiermøte på Tynset neste dag i forbindelse

med planendring for regulering av Savalen.

øvre Glomma 20. og 21. august

Befaring av reguleringsområdene i Øvre Glomma i

forbindelse med planene for utbygging av Tolga og

Rienfallene. Grunneiermøter om samme i Tolga og

Brekken.

Orkla 22. august

Befaring av regulerings- og kraftstasjonsområder for

utbygging av Øvre og Nedre del av Orkla. Videre be-

faring av forbygninger i Orkla.

ROdalsvassdraget 10. september

Befaring av reguleringsområder, magasiner og dam-

steder samt kraftstasjonsområdet for utbygging av Ta-

fjord V. Grunneiermøte om samme i Tafjord.

Lotnen kraftverk 23. september

Befaring av overføringer og kraftstasjonsområdet for

utbygging av Lomen kraftverk. Grunneiermøte om sam-

me på Fagernes.

KraftledningstraseW Sima-Uste 14. og 15. oktober

Befaring av alternative kraftledningstraseer Sima-

Uste.

Videre besøk ved Eidfjord-anleggene siste dag.

Alta-vassdraget 4. og 5. november

Grunneiermøter og delvis befaring i forbindelse med

regulering og utbygging av Alta-vassdraget henholds-

vis i Kautokeino og Alta.

Videre besøk ved Alta transformatorstasjon.
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3. ADMINISTRASJONSDIREKTORATET

ORGANISASJON OG
ADMINISTRASJON

I løpet av året har Administrasjonsdirektoratet ar-

beidet videre med NVE's organisasjonsspørsmål, og

hovedstyret har avgitt sin uttalelse i rapport av 3. ok-

tober 1975. Industridepartementet har sendt rapporten

til uttalelse til interesserte organisasjoner, og det er

bebudet at Stortinget vil få departementets innstilling

i løpet av 1976.

Arbeidet med langtidsplanleggingen (LTP) har fort-

satt i 1975. Det er utarbeidet rapporter bl.a. på følgen-

de områder:

Om flyttbarheten av NVE (rapport til Grandeutval-

get).

Om systemplanleggingens funksjoner.

Om informasjonsarbeidets organisasjon og gjennom-

føring.

Om mulighetene for økt desentralisering av Stats-

kraftverkene.

Følgende oppgaver innen LTP er under utredning

og ventes avsluttet tidlig i 1976:

Om organisering av økonomifunksjonene i NVE.

Om mulighetene for større desentralisering av NVE's

forvaltningsoppgaver, dvs, i forbindelse med Admi-

nistrasjonsdirektoratet, Vassdragsdirektoratet og

Elektrisitetsdirektoratet.

Om effektivisering av toppledelsens arbeidsform.

Som bebudet i forrige årsrapport er Statskraftver-

kenes tidligere fjernledningskontor fra 1.1.1975 skilt

ut som egen avdeling —Kraftledningsavdelingen.

3.11 Kontorbygningen
1 hele 1975 har det vært knapphet på kontorlokaler.

I løpet av våren 1976 vil imidlertid Driftsavdelingen og

Produksjonsavdelingen bli overflyttet til Samkjørin-

gens nybygg på Smestad. Dette vil frigi ca. 50 kontor-




rom i Middelthuns gate. Det forberedende arbeid med

utnyttelse av de frigjorte lokaler er igangsatt.

Likeledes har Samkjøringens og NVE's administra-

sjon sammen forberedt et program for styring av ak-

tuelle fellestjenester for Samkjøringens og NVE's per-

sonale på Smestad.

I Middelthuns gate har de tekniske anlegg i huset i

løpet av 1975 gjennomgått omfattende kontroll og er

delvis skiftet ut med nye komponenter. Personalets

fritidsrom for skyting ble ominnredet for å gi tilfreds-

stillende konkurranseforhold. Det ble videre innredet

et spesielt filmrom i underetasjen. Samtidig ble tale-/

musikkanlegget i foredragssalen betydelig forbedret.

Utsmykking
Fløsten 1975 vedtok Norsk kulturråd å bevilge

kr. 7000 til NVE til innkjøp av maleriet «Landskap»

av Terje Moe. Maleriet var antatt på Statens høstutstil-

ling 1975 og er nå plassert på fremtredende plass uten-

for hovedstyrets møterom.

Utomhus er grøntanlegget gitt en rikere utforming.

3.12 Fellestjenester
Kjøretjenesten ved hovedkontoret har utført skyss og

transport med i alt ca. 100 000 km (i 1974 105 000 km).

Videre har tjenesten hatt til disposisjon en leiet vare-

taxi.

Reisekontoret har formidlet billett- og hotellbestil-

linger i inn- og utland for om lag kr. 2.000.000,- (i 1974

kr. 1.800.000,-).

Utgiftene til frankering utgjorde kr. 305.000,- (i 1974

kr. 255.000,-). Jernbane- og flyfrakter for pakker og

gods beløp seg til kr. 195.000,- (i 1974 kr. 155.000,-).

I 1975 er det registrert ca. 1 530 000 tellerskritt for

utgående samtaler over husets sentralbord (i 1974 ca.

1 500 000).

Biblioteket

11975 er det lagt stor vekt på å videreutvikle og ajour-

føre bibliotekets rutiner. Den 1. august kunne det sen-

3.1
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des ut en ajourført liste over løpende tidsskrifter. Den-
ne er distribuert til alle NVE's anlegg og kontorer uten-
for Oslo og til alle nyansatte ved hovedkontoret.

Høsten 1975 påbegynte biblioteket arbeidet med en
«Geografisk indeks». Dette er en fortegnelse over litte-
ratur som er knyttet til / omhandler bestemte steder i
Norge og vil være til god nytte ved planlegging av an-
legg og installasjoner. Registeret er ordnet etter Statis-
tisk sentralbyrås nummersystem for fylker og kommu-
ner.

Statistikk : 1975

Antall publikasjoner innkjøpt 

Antall løpende tidsskrifter
pr. 31.12.1975 	

Antall utlån 1

350

215

710 1

1974

250

326

411

Biblioteknemnda har hatt 3 møter i 1975.

3.2 ØKONOMI

3.21 Budsjett og regnskap

Budsjett og regnskapsoversikten er tatt inn på sidene
84, 85 og 89.

3.22 Konsesjonsavgiftsfondet
Av de samlede avgifter som er pålagt i konsesjoner

på erverv av vannfall, vassdragsreguleringer, kraftleie
m.v., blir statens andel overført til Konsesjonsavgifts-
fondet. Etter loven bestemmes fondets anvendelse av
Stortinget. Fondsvedtektene av 25. april 1967 er etter
forslag i St.prp. nr. 65 (1974-75) avløst av nye vedtek-
ter, fastsatt av Stortinget 31. januar 1975.

Endringene i vedtektene går ut på at det årlige beløp
som Industridepartementet har til rådighet for tilskott
av fondsmidler nå er 1,3 mill. kroner mot tidligere
1 mill. kroner. Videre er rammen for utlån av fondsmid-
ler til kommuner hevet fra 10 til 15 mill. kroner. De
midler av fondet som til enhver tid skal være plassert
i statskassen, i ihendehaverobligasjoner eller statskas-
seveksler ble fastsatt til minst 20 mill. kroner (tidligere
10 mill. kroner). Begrunnelsen for denne bestemmelse
om likviditeten er å sikre at fondet skal ha disponible
midler til hurtig hjelp i tilfelle av ekstraordinære ulyk-
keshendelser som dambrudd, isgang og skadeflom. I
tilknytning til fondets regnskap, som er gjengitt på
side 90 er det gitt oversikt over hvilke institusjoner/
formål som ble gitt tilskott av fondet i 1975.

3.23 Måravgiftsfondet
Til Måravgiftsfondet betaler Norsk Hydro 2 % av

hvert års kraftleiebeløp for leveringer fra Mår kraft-
verk. Fondets inntekter skal under forbehold av Stor-
tingets samtykke nyttes til forskning for å fremme bru-
ken av elektrisk strøm og for å skaffe hensiktsmessige
apparater ved bruken. Se side 90.

3.24 Nea-fondet

Nea-fondet (Fondet til fremme av elektrisitetsforsy-
ningsformål i Trøndelag) dannes av statens andel av
inntektene ved krafteksport til Sverige fra kraftverkene
Nea (1/6andel) og Hegsetfoss (2 % andel) i Sør-Trøn-
delag. Forutsetningene for anvendelse av fondets mid-
ler er bl.a. omtalt i St.prp. nr. 106 (1955), s. 39, jfr.
også årsmeldingen for 1967, s. 10.

Krafteksporten etter Nea-kontrakten opphørte fra
1. juli 1975, mens eksporten fra Hegsetfoss skal løpe til
1983. Fondets regnskap står på side 90.

3.3 PERSONALE

3.31 NVE hadde ved slutten av året følgende antall ar-
beidstakere :
Regulativlønte:

Hovedkontoret 	 635
Elektrisitetstilsynet 	 41
Forbygningsanlegg (distr.) 	 31
Statens kraftverker 	 573
Statens kraftanlegg . 	 314 = 1594

Timelønte :




Statens kraftverker 	 62
Forbygningsanlegg 	 101
Statens kraftanlegg 
 1575 — 1738

alt 	 3 332

3.32 Personalsituasjonen
Tilgangen på søkere til stillinger hvor det kreves

høyere utdanning, i første rekke sivilingeniører, har
stort sett vært tilfredsstillende. Dog har interessen for
stillinger hvor det kreves bygningsteknisk og kanskje
særlig maskinteknisk bakgrunn vært mindre enn før.
Antall søkere til ingeniør / teknikerstillinger har ligget
forholdsvis høyt gjennom hele året og med en stigende
tendens på slutten av året.

Søkertilgangen på kontorassistent-stillinger og stil-
linger innenfor saksbehandlergruppen ved hovedkon-
toret, har vært relativt god. Det har derfor ikke vært
vansker med å få besatt ledige stillinger med kvalifiser-
te søkere.

Omfattende skrivearbeid, bl.a. i forbindelse med ut-
redningsarbeid og spesialoppdrag nødvendiggjorde
periodevis betydelig bruk av kortvarige engasjementer
og byråhjelp til skrivetjenesten.

Også ved anlegg og verk har tilgangen på søkere til
ledige kontorstillinger vært tilfredsstillende.

På anleggssektoren har en hatt noe tiltagende virk-
somhet ved Eidfjord- og Ulla-Førre-anleggene med en
del økning i bemanningen for de f1este grupper ar-
beidstakere. Bl.a. er det foretatt overføring av en del
arbeidstakere både fra Folgefonn-, Grytten og Skjo-
men-anleggene.

Folgefonn-anleggene har fortsatt nedtrappingen av
virksomheten og har ved årsskiftet en samlet beman-
ning på under 100 mann. Det er regnet med at anleggs-
virksomheten vil bli helt avviklet i løpet av 1976.

Også ved Grytten-anlegget har en fortsatt nedtrap-

10



pingen og er ved årsskiftet kommet ned i en bemanning

på ca. 100 mann. Reduksjonen vil fortsette i 1976, men

det er forventet noe virksomhet også i 1977, spesielt er

dette antatt å gjelde arbeidene ved Rangå.

Ved Skjomen-anleggene har virksomheten vært rela-

tivt stabil i løpet av året med noe nedtrapping av virk-

somheten mot vinteren 1975 / 76. Det har fortsatt vært

vanskelig å få dekket behovet for avdelingsledere. En

har imidlertid blant annet ved omplassering av perso-

nale innen anlegget unngått vesentlige virkninger for

fremdriften på de enkelte arbeidssteder.

Ved overføringsanleggene har situasjonen vært sta-

bil. Det samme gjelder forbygningsanleggene.

Generelt har bemanningssituasjonen vært tilfreds-

stillende innenfor anleggssektoren, men vanskene med

rekruttering av avdelingsledere har gjort seg gjeldende

også ved andre anlegg enn Skjomen-anleggene. Ved

Ulla-Førre har en således ikke fått dekket opp leder-

stillinger for maskinavdelingen i løpet av året på tross•

av gjentatte utlysninger.

Innenfor driftssektoren har sysselsettingen økt noe

pga. idriftsetting av nye stasjoner. Som i tidligere år er

så vel nye stillinger som oppstått ledighet i eldre stillin-

ger for en stor del dekket av tjenestemenn som søker

overflytting. Bemanningssituasjonen har forøvrig vært

stabil. Det er imidlertid fortsatt en merkbar mangel på

faglært arbeidskraft. Det har ved flere tilsettinger ikke

vært mulig å få dekket kravet til sertifikater eller fag-

brev. De er dessuten vanskelig å få dekket behovet for

nyrekruttering av yngre arbeidstakere til linjetjenes-

ten, noe som på sikt må ansees som helt nødvendig der-

som en skal makte å opprettholde nåværende bered-

skap. Disse forhold må derfor ofres oppmerksomhet i

tiden fremover.

Innstillingene fra Statens lØnnskomité av 1971 har

med noen mindre endringer fått tilslutning fra såvel

staten som fra hovedorganisasjonene. Den er imidler-

tid ved årsskiftet 1975 / 76 ennå ikke behandlet av Stor-

tinget. Iverksettelsen av det foreslåtte lønnssystem vil

derfor eventuelt skje i 1976.

Revisjon av anleggsoverenskomsten pr. 1. oktober

1974 trakk denne gang inn i 1975, etter at et anbefalt for-

slag ble nedstemt ved uravstemningen. Partene møttes

hos Riksmeglingsmannen 14. og 15. januar 1975. Det

meglingsforslag en kom fram til ble vedtatt ved ny ur-

avstemning, og den nye avtale satt i verk fra 17. februar

1975 med utløp 30. september 1976. Etterbetaling for

tiden 1. oktober 1974 til 16. februar 1975 ble av praktis-

ke grunner avtalt til en fast timesats som var forutsatt

å gi full kompensasjon for de avtalte endringer i om-

handlede tidsrom.

I løpet av året har det vært en rekke drøftinger med

de tilsattes organisasjoner om spørsmål som har tilknyt-

ning til lønns- og arbeidstidsspørsmål.

3.33 Personalplanlegging
Arbeidet med utvikling av nye EDB-programmer for

bruk av persondataregistre har fortsatt.

Et opplegg for introduksjon av nyansatte er under

utarbeidelse og vil bli forsøkt iverksatt våren 1976.

3.34 Fleksibel arbeidstid
Prøveordningen med fleksibel arbeidstid ved hoved-

kontoret fortsatte også i 1975. Fleksitidsanlegget har

fungert bedre rent teknisk etter hvert og driften av sys-

temet er kommet inn i fastere former.

For å ha et bredere erfaringsgrunnlag ved vurdering

av system og utstyr for en permanent fleksitidsordning

ved hovedkontoret, deltok noen forsøksgrupper av per-

sonalet i et spesielt prøveopplegg i høst. Dette opplegg

var identisk med det som er i drift i Teledirektoratet.

En rapport som bl.a. tar for seg resultatene av prøve-

perioden ved NVE's hovedkontor er under utarbeidel-

se i Statens rasjonaliseringsdirektorat.

3.35 Opplæringsvirksomhet
I 1975 ble det drevet en omfattende lederutvikling i

etaten. Statskraftverkene startet først opp, senere kom

resten av etaten med. Ledere fra ulike nivå, fra distrik-

tene og hovedkontoret har deltatt.

Av kurs som ellers har hatt deltakere fra samtlige di-

rektorater er «Teknisk-økonomisk planlegging», et kurs

som gikk over ett semester i samarbeid med NTH. Vi-

dere «Innføring i EDB» og «Grunnkurs i FORTRAN»

i samarbeid med Fellesopplæringen i EDB og systeme-

ring. Kursene er blitt holdt ved hovedkontoret.

Oppsynsmannskurset ble også dette året arrangert

med deltakere fra kraftanleggene og Kraftledningsav-

delingen. I tillegg til rent faglige emner, ble det satt av

21/2 dag til arbeidsledelse. I samband med inntak av

nye tunnelarbeidere ved Ulla—Førre, ble det ved An-

leggskontoret utarbeidet et «Boreriggkurs» som disse

gjennomgikk.

Korrespondanseopplegget for etterutdanning av

skiftbetjeningen ved våre driftssentraler forelå ferdig

utpå vinteren. 16 tilsatte har satt i gang. For de fleste
vil opplegget ta ca. 2 år å gjennomføre.

Ved hovedkontoret ble det utpå høsten holdt et 14-

dagers kurs i «Generell nettkontroll» for driftssentral-

betjeningen.

Det er også gjennomført en analyse av behovet for

montørsertifikater blant de tilsatte. En vil nå forsøke å

legge forholdene til rette slik at de behov som er avdek-

ket kan imøtekommes.

Ellers har en rekke tilsatte deltatt i kurs av ulik slag

utenfor etaten.

3.4 JURIDISKE SAKER

3.41 Statens vannfall
Konsultasjoner m.v.

Juridisk avdeling har bistått etaten i forbindelse med

en rekke juridiske enkeltsaker, bl.a. uttalelser om for-

skjellige spørsmål i forbindelse med den fremtidige

organisasjon av elektrisitetsforsyningen.

Videre er det gitt uttalelser om hvorvidt det for vass-

dragsreguleringer og anleggsvirksomhet knyttet til sli-

ke også kreves tillatelse etter lov om vern mot vann-

forurensing.
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Avdelingen har også utredet ansvarsforholdet ved-

rørende fløtingsinnretninger i vassdrag hvor fløtingen

er opphørt.

Jotunheimen—Breheimen

Avdelingen har latt foreta utredning om de skatte-

inntekter kommunene kan ventes å få ved de to ut-

byggingsalternativer som danner grunnlag for konse-

sjonssøknaden.

Det har vært forhandlinger med en del grunneiere i

Stryn om utforming av kjøpekontrakt for de håndgitte

fallrettigheter.

3.42 Hjemfalte anlegg m.v.

Bjørkåsen kraftverk

Det er holdt takst over kraftverk med regulerings-

anlegg. Spørsmålet om salg eventuelt bortleie av det

hjemfalte anlegg er under utredning. A /S Sydvaran-

ger har imidlertid forestått driften.

3.43 Kraftanleggene m.v.
Folgefonn-anleggene

I ankesaken for Høyesterett ble overskjønnet av

4. februar 1974 for en del takstnumre opphevet og

hjemvist til ny behandling ved overskjønnsretten.

Overskjønn ventes avviklet i 1976.

Flom i Låtefossen.
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Nore-verkene

I anledning overføringen av Smådøla gjenstår ennå

en del avsluttende forhandlinger vesentlig i samband

med ordningen av vannforsyningen til og kloakkav-

løpet fra Rødberg.

Tokka-verkene

Sluttprosedyre i overskjønn vedkommende nedre del

av Skien-Telemarksvassdraget (Norsjø-Skien) ble

holdt i 1975. Overskjønn ventes avhjemlet i 1976.

Tilleggsskjønn yedkommende påståtte skadevirk-

ninger som følge av klimaendringer ventes avviklet i

1976. Det samme gjelder tilleggsskjønn vedkommende

brønn- og grunnvannskader i Dalen.

I samband med byggingen av Kjela kraftverk er

innledet forhandlinger om erverv av grunn og rettig-

heter.

Trollheim kraftanlegg

Overskjønn vedkommende Surna elv m.v. (etap-

pe III) ble avhjemlet 21. oktober 1975.

Utsatt skjønn (underskjønn), avdeling IV ved-

kommende is- og flomskader samt tørkeskader ble på-

begynt i 1975.

Straumsmo og Innset kraftverk

Skjønn i anledning overføringen av Irrgasjavrre og

Mouldajokka fra Divielvas nedslagsfelt til Altevatn er

utsatt til i 1977.

LeirdØla kraftanlegg

Forhandlinger om erverv av grunn og rettigheter ved

minnelige ordninger har fortsatt.

Skjønn er begjært til behandling av de spørsmål som

det ikke oppnås enighet om.

Grytten-anlegget

Underskjønn for fallretter i Rangå, Monge, Glutra

og Vengja, for skader på fisket i Glutra og Isa og for

andre skader og ulemper fra Rangå til sjøen samt i Is-

fjorden ble avhjemlet 6. juni 1975.

For enkelte takstnumre har de saksøkte begjært

overskjønn.

Når det gjelder fiske- og tørkeskader i Eikesdal og

Eresfjord som samlet er voldt ved de tre statsregule-

ringer i området, har skjønnsretten, som også skal av-

gi revisjonsskjønn for Aura- og takrenneoverføringene,

foretatt befaringer m.v. Senere har staten gitt kom-

munen tilsagn om et større tilskott til bygging av vann-

forsyningsanlegg i Eikesdal og Eresfjord mot at kom-

munen står som eier av anleggene, bygger og driver

disse og for øvrig på vilkår som tar sikte på å begrense

skjønnsbehandlingen.

Rana-anleggene

Overskjønn for skader på fisket m.v. i Røssåga som

følge av overføring av felter fra Leirelva til Rana kraft-

verk ble holdt i juni og avhjemlet 26. august 1975.

Skjønnet er endelig.

Overskjønn vedrørende mulige utrasninger på Mjø-

lan ved nedre del av Rana-elven ble inkaminert i juni

og avhjemlet i august 1975. Norsk Jernverk A /S har

deretter påanket overskjønnet til Høyesterett, men

kjæremålsutvalget nektet anken fremmet, og skjønnet

er derfor endelig.

Overskjønn for regulering av Målvatn og en del

takstnumre vedrørende utbygging av Bjerka ble av-

hjemlet 13. desember 1974 og forkynt for partene vå-

ren 1975. Skjønnet er endelig.

Overskjønn vedrørende de svenske reinsamers krav

som følge av reguleringene ble i samsvar med NVE's

påstand opphevet ved Høyesteretts dom 11. april

1975 og hjemvist til ny behandling ved overskjønns-

retten. Ny behandling av overskjønnet er utsatt i på-

vente av avgjørelser i sivile søksmål som de svenske

samebyer har reist mot den svenske og norske stat med

sikte på å få klarlagt samenes rettsstilling etter de nye

konvensjonsgrenser.

Sjomen-anleggene

Det har vært en rekke forhandlingsmøter for å finne

frem til en minnelig ordning av vannforsyningen til

gårdsbruk m.v. i Skjomdalen, uten at dette lyktes.

Skjønn til avgjørelse av vannforsyningstiltak ble der-

for inkaminert i juli og skjønn ble avhjemlet 17. okto-

ber 1975. En del spørsmål ble utsatt. Overskjønn ven-

tes påbegynt i 1976.

Underskjønn for kraftstasjonsområdet i Sør-Skjo-

men og for tiltaksvegen fra Elvegard til bebyggelsen i

Sør-Skjomen ble avhjemlet 19. desember 1974. Det er

begjært overskjønn for en del takstnumre, og over-

skjønn ventes holdt i løpet av 1976.

Oversi:jønn vedrørende de svenske og norske rein-

driftsinteresser som berøres av reguleringene ble in-

kaminert 16. september 1975 med avsluttende prose-

dyre 4. november 1975. Skjønn ble avhjemlet i desem-

ber.

Eidfjord-anleggene

Skjønn vedrørende anleggsstedene i Osa, Simadal,

Måbødalen og Sysendalen ble avhjemlet 5. april 1975.

Det er begjært overskjønn.

Underskjønn på vegne av Ullensvang kommune ved-

rørende utbedring av Simadalsvegen mellom Eidfjord

og Simadal ble avhjemlet 28. januar 1975.

Fallskjønn (underskjønn) ble avholdt i 1975 med

rettsmøter og befaringer i to sesjoner. Skjønnet ventes

avhjemlet i 1976.

Avtale om bruk av privat veg fra riksvegen til Fossli

Hotel er forlenget.

Ulla-FØrreanleggene

Begjæring om skjønn ble sendt Ryfylke herredsrett

27. februar 1975. Inkaminasjon av skjønnet vil finne

sted primo februar 1976.

Det er innledet forhandlinger om at skader og ulem-

per som påføres grunneiere og rettighetshavere ved

overføringen av Bratteliåna til Ulla-Førre blir å be-

handle av Setesdal herredsrett med I/ S Øvre Otra

som saksøker.
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Videre er innledet drøftinger om en mulig avtale
med sikte på deltaking for I / S Øvre Otra i Ulla—
Førreverkene.

Styret for Njardarheim har fått fullmakt av Miljø-
verndepartementet til å innlede forhandlinger med
NVE om erstatning for avståelser, skader og ulemper
og / eller tiltak.

Tysso-vassdraget (Tysso II)

Forhandlinger om erverv av grunn og rettigheter har
fortsatt.

Vikfalli

Arbeidet med skylddelinger og overdragelser av fall-
retter og eiendommer som er ervervet ved avtale har
vært ført videre.

Det gjenstår for øvrig å få ordnet en del krav i for-
bindelse med pålagte tiltak m.v.

Kraftlinjer og transformatorstasjoner

I anledning erverv av grunn og rettigheter for byg-
ging og drift av NVE's fjernledninger m.v. ble i 1975
avholdt fire overskjønn, hvorav tre er avhjemlet. Vide-
re ble avholdt fire skjønn etter den nye skjønnsord-
ning. To er avhjemlet.

De to sistnevnte skjønn er anket til lagmannsretten
for så vidt angår spørsmålet om erstatninger for hen-
holdsvis tomtegrunn til boliger og til fritidshus. Ett
overskjønn er anket til Høyesterett når det gjelder
spørsmålet om erstatning for NVE's bruk av private
veger.

Det er inngått en rekke avtaler med grunneiere om
erverv av grunn og rettigheter for kraftledningsan-
legg.

Høyesterett har i oktober 1975 avsagt dom i sak mel-
lom NVE og rettighetshavere langs kraftledningen
Nedre Røssåga—Tunnsjødal for så vidt angår reinbeite
m.v.

Av he ndelse av eiendommer

I årets løp er avhendet en del tomter og hus som er
blitt overflødige etter hvert som anleggsvirksomhetcu
opphører på de forskjellige steder.

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

3.44 NVE's deltaking i kraftselskaper m.v.

Sira—Kvina Kraftselskap

Det er gitt konsesjon (28.6. 74) på utbygging av
4. byggetrinn, 2. avsnitt (Duge kraftverk) hvor staten
v / NVE deltar med sin andel, 40,3 9<.

Røldal—Suldal Kraft A I S

I forbindelse med at Norsk Hydro A / S har nyttet
sin avtalemessige rett til å kreve innløst aksjer som
NVE eier i Røldal—Suldal Kraft A / S, har det vært
ført forhandlinger om den praktiske gjennomføring av
innløsningen, oppgjøret m.v.


3.45 Lovsaker

Det er gitt uttalelser til Industridepartementet i for-
bindelse med en del forslag til lover og innstillinger
m.v. Bl.a. er gitt slik uttalelse til utredningen om eien-
domsrett til grunn og arealdisponering, utkast til lov
om arbeidervern og arbeidsmiljø og om regelverk for
statens anskaffelsesvirksomhet m.v.

3.46 Rettssaker

Lagmannsretten

To saker er avgjort av lagmannsretten.
Den ene gjaldt tvist om eiendomsretten til tidligere

inspeksjonshytte (på Transtul i Hjartdal) med tomt
og grunn for atkomstveg.

Lagmannsretten ga NVE medhold i at det er eier av
hytta m.v. Dommen er endelig.

Den annen sak gjaldt krav om tilbakebetaling av
for meget utbetalte erstatninger ved et skjønnsopp-
gjør. Dommen gikk ut på at det som var utbetalt for
meget skulle tilbakebetales i sin helhet. Også denne
dommen er endelig.

En tredje sak som er innbrakt for lagmannsretten,
men ennå ikke avgjort, gjelder krav fra en hytteeier
om erstatning eller naboloven for skjemmende nær-
føring av kraftlinje.

Herredsretten fant at linjen medfører urimelige
ulemper for hytteeieren og tilkjente ham erstatning.

By- og herredsrettssaker

I en herredsrettssak hvor det var tvist mellom en
lastebileierforening og NVE om oppgjør for transport
av grus og morenemasser, er det inngått forlik.

En annen sak gjaldt erstatningskrav fra en lastebil-
eier som hadde transportoppdrag for NVE. Under
lastingen i et steinbrudd løsnet en større stein og på-
førte bilen betydelige skader. NVE ble frifunnet. Dom-
men er endelig.

En grunneier har innbrakt en sak for retten med krav
om erstatning fra NVE for fallretter som tilligger hans
eiendom, idet han hevder at fallene ikke omfattes av
en tidligere samlet overdragelse av fallretter.

3.5 VERNE- OG VELFERDSARBEIDET

Vernearbeidet ved drift og anlegg av Statens kraft-
verker og overføringsnett er omhandlet under eget
avsnitt av årsberetningen.

Ved forbygningsanleggene har vernearbeidet vært
drevet etter de tidligere opptrukne, generelle retnings-
linjer.

Helsetjenesten

Ved de store kraftanleggene og ved hovedkontoret er
helsetjenesten dekket ved egne bedriftslegeordninger.
En har også ved enkelte av de største kraftverker fått
opprettet bedriftslegeordning —enten i egen regi eller
ved å delta som medlemmer i bedriftslegeforeninger,
omfattende såvel privat som offentlig virksomhet. Ved
de fleste kraftverkene, ved overførings- og forbygnings-
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anleggene er det imidlertid ikke praktisk gjennom-

førlig å få etablert faste bedriftslegeordninger, bl.a.

som følge av at virksomheten drives i distrikter med

liten annen virksomhet, og hvor helseundersøkelser

følgelig i første rekke må baseres på distriktslegene.

En forsøker å medvirke til at alle ansatte får minst en

årlig helseundersøkelse —enten gjennom bedriftslege-

ordning eller ved at den ansatte selv oppsøker lege. Ut-

giftene ved slike helseundersøkelser dekkes av etaten.

Som tidligere år blir førstehjelpere fortsatt utdannet

dels i egen regi og dels i samarbeid med de store helse-

organisasjoner. Dette er også et arbeid som har gitt

gode resultater og medvirket til å styrke helsetjenes-

ten ved de enkelte anlegg og verk. Endel av våre ansat-

te deltar dessuten aktivt i endel av de hjelpekorps som

bl.a. er organisert og drives av Norsk Folkehjelp og

Røde Kors i de distrikter etaten har virksomhet.

Velferdsarbeidet

Arbeidet med de velferdsmessige tiltak for etatens

ansatte drives fortsatt i samarbeid med de valgte vel-

ferdsutvalg, kulturutvalg og med tjenestemannsorgani-

sasjonene. Det er stigende interesse for alle fritidsak-

tiviteter, spesielt fremheves bedriftsidretten, hvor opp-

slutningen nå er betydelig og hvor en stadig tar fatt

på nye aktiviteter. En har også et aktivt samarbeid med

Vattenfall i Sverige med felleskonkurranser med be-

tydelig oppslutning. Mosjonsutstyr, som ergometer-

sykler, ribbevegger, vektløfterutstyr m.v. er plassert i

de aller fleste brakkeforlegninger, samt i fritids- og

velferdsrom.

Spørsmålene om fordeling av økonomisk støtte til

velferdsarbeidet er behandlet i samarbeidsutvalgene

innenfor de enkelte grener av etaten.

3.6 SAMARBEIDSUTVALGENE

I 1975 har en hatt følgende utvalg:

Ved driften av kraftverker og overføringslinjer: Ett

hovedsamarbeidsutvalg og 7 distriktsutvalg.

Ved kraft- og overføringsanleggene under utførelse:

Ett hovedsamarbeidsutvalg og 4 samarbeidsutvalg,

samt et landsomfattende utvalg for overføringsanleg-

ge ne.

I november 1975 ble det imidlertid vedtatt en om-

organisering av samarbeidsutvalgene ved overførings-

anleggene, slik at disse fra og med årsskiftet får fire

samarbeidsutvalg, ett ved hver av de fire lednings-

sentra; Lillesand, Hokksund, Melhus og Bjerkvik. Det

landsomfattende utvalg vil fortsette som koordinator

inntil utgangen av inneværende utvalgsperiode.

Ved Forbygningsavdelingens anleggsvirksomhet har

en ett landsomfattende samarbeidsutvalg.

Videre er det ved NVE's sentraladministrasjon ett

samarbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalgene har i 1975 alle oppfylt avtalens

forutsetning om møtevirksomhet, selv om det er endel

forskjeller både i aktivitet og antall saker som er be-

handlet.

Hovedsamarbeidsutvalgene ved anlegg og verk har

i 1975 holdt tilsammen 8 ordinære møter.

Av saker som er behandlet kan nevnes offentlige inn-

stillinger vedr. de ansattes medbestemmelse i offentlig

virksomhet og forslag til lov om arbeidsmiljø.

Samarbeidsutvalgene ved anlegg og verk har tilsam-

men holdt 56 møter, samt endel kontakt- og informa-

sjonsmøter for ansatte og deres familier.

Samarbeidsutvalget ved den sentrale administrasjon

i NVE har holdt 9 ordinære møter, samt et informa-

sjonsmøte for ansatte ved hovedkontoret.

Samarbeidsutvalget ved forbygningsanleggene har

holdt 4 møter.

3.7 ELEKTRONISK DATABEHANDLING

Det interne utvalg som ble nedsatt i 1974 har gitt

sin endelige rapport vedrørende etatens datamaskinan-

vendelser.

Utvalget har samlet inn og analysert opplysninger

om datamaskinbehovene i NVE. Det ble konstatert at

behovene for datamaskinanvendelser i etaten er og an-

tas å bli betydelige og av varierende karakter.

Etter en samlet vurdering fant utvalget at NVE på

kort sikt stort sett har dekning for datamaskinbeho-

vene med de maskinsystemer en nå har tilgang til, og at

det ikke er grunnlag for anskaffelse av et større EDB-

anlegg i de par nærmeste årene.

Det ble foreslått at det oppnevnes et nytt EDB-ut-

valg / råd av permanent karakter og oppnevningen ble

foretatt på slutten av året.

Ved EDB-sentralen ble det anskaffet en skrivemas-

kinlignende terminal med magnetbåndkasetter av type

Texas Instruments, modell 733ASR. Denne EDB-ter-

minalen kan via telenettet tilknyttes forskjellige EDB-

sentraler, med et variert tilbud av datatjenester. Mas-

kinsystemene forøvrig er uforandret, og en har hatt en

stabil drift både m.h.t. sikkerhet og kjørevolum.

3.8 INFORMASJON OG PR

Som et ledd i etatens langtidsplanlegging har en

prosjektgruppe tatt for seg informasjonsarbeidets or-

ganisering og gjennomføring i NVE. Gruppen har bare

vurdert den eksterne informasjon. Rapporten ble lagt

frem i desember 1975 for videre behandling i etatens

LTP-komite.

Pressen

Interessen for NVE's virksomhet er fortsatt stor

både i pressen og i NRK, og informasjonskontoret må

i økende grad hjelpe til med å få tak i personer som

kan uttale seg i de enkelte saker eller orientere om hvor

langt en er kommet i arbeidet med et konkret prosjekt.

For å lette arbeidet for dem som driver reportasje om

NVE, holder en nå på å utarbeide en oversikt over

«Hvem svarer på hva i NVE».
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Pressekurs på Klækken.

Det er i året sendt ut flere pressemeldinger bl.a. ut-

redningen om bygging av kjernekraftverk i fjell, om

krafteksporten til Sverige og i forbindelse med utsend-

ingen av «Vår virksomhet 1974».

I samarbeid med Elforsyningens Informasjonstjenes-

te har NVE arrangert to 3-dagers kurser i energi-jour-

nalistikk. Det første, «Nord-Norge i et energiperspek-

tiv», var for pressefolk i Nord-Norge og ble holdt i

Narvik i dagene 18.-20. august. Det andre, som sam-

let deltakere fra alle kanter av landet, ble holdt på

Klækken ved Hørfefoss i dagene 27.-29. oktober. For-

målet med kursene er å gi redaksjonelle medarbeidere

basiskunnskap om energispørsmål, og tiltaket synes å

ha slått svært godt an.

Publikasjoner

NVE's årsmelding «Vår virksomhet 1974» ble utgitt i

samme form som foregående år og i samme opplag —

5000 eksemplarer.

Årsberetningen for Elektrisitetstilsynet 1974 kom i

et opplag på 18 000 eksemplarer.

Etatens meddelelsesblad «Fossekallen» utkommer 6

ganger i året, og opplaget er 4600.

«Presserunden» — som består av presseklipp om

kjernekraftverk og andre energispørsmål — kom med

11 nummer. Publikasjonen er intern, og sendes til

NVE's hovedstyre, direktørene, fagsjefene og andre

innen etaten som ønsker å holde seg orientert om hva

som skrives om disse spørsmål.

Heftet «NVE informerer om kjølevann fra varme-

kraftverk» som er utarbeidet av NVE's informasjons-

kontor og NVE-Statskraftverkenes varmekraftavdeling

i samarbeid med Vassdrags- og havnelaboratoriet ved

NTH, Norsk institutt for vannforskning, Fiskeridirek-

toraters Havforskningsinstitutt og Samfunnsteknikk

VBB A /S utkom i mai, og er trykket i et opplag på

10 000 eksemplarer.

Ordlisten «Kraftuttrykk og kjernebegreper» med ord

og uttrykk som nyttes i energidebatten, utkom i april 


og er sendt alle avisredaksjoner og er delt ut til del-

takerne på kursene i energi-journalistikk.

Opplysninger om publikasjoner og rapporter for øv-

rig utgitt i 1975 finnes under de kapitler som omhand-

ler de respektive fagområder.

Film

NVE har 4 filmer til utlån gjennom Opplysnings-

film A / S, og disse er i året sett av 6786 personer. Det

er stort sett skoler av ulike slag som låner filmene, men

en rekke foreninger ønsker å vise dem som innslag på

sine møter.

Utlånet fordeler seg slik: «Landskapspleie og kraft-

utbygging» (3 kopier): 100 visninger med ialt 2101 til-

skuere, «Mellom fjella ein stad» (4 kopier): 73 vis-

ninger med ialt 2024 tilskuere, «Steintippen, vegeta-

sjon og landskap» (3 kopier): 66 visninger med ialt

1842 tilskuere og «Brødrafolkens el» (1 kopi) —en film

om nordisk kraftsamarbeid innenfor Nordel —28 vis-

ninger med ialt 719 tilskuere.

Statens Filmsentral har anskaffet følgende filmer

som leies ut derfra: «Hvite kull» (14 utlån), «Sira—

Kvina» (28 utlån), «Telekraft» (20 utlån), «Vøring-

fossen» (13 utlån), «Vårt bygg blir til» (23 ulån), «Så

klart som vann» (67 utlån) og «Landskapspleie og

kraftutbygging» (12 utlån), tilsammen 177 utlån.

Film har også vært nyttet i den interne informasjon,

således ble filmen om «Ulla—Førre» som kontoret for

landskapspleie og naturvern fikk ferdig i 1975, vist

ved 2 forestillinger ved hovedkontoret. Filmen viser

bygdene som blir berørt av Ulla—Førre-prosjektet før

utbyggingen.

Fra Kraftforsyningens Sivilforsvar ble innlånt fil-

men «Survival» som viser et dambrudd ved Baldwin

Hills Reservoir i Los Angeles i 1963, og den ble vist

ved hovedkontoret i desember.

For etatens ledelse og ansatte i spesielle avdelinger

er det ved to anledninger vist svenske, amerikanske og

tyske filmer om kjernekraftverk.

Diverse

Det øker stadig på med henvendelser fra studenter,

gymnasiaster og yrkesskoleelever som ønsker materiell

til hovedfagsoppgaver, særoppgaver, foredrag osv.,

og en søker å hjelpe så langt råd er med det sparsom-

me utvalg av trykt materiell som er laget. I spesielle

tilfelle kan vi henvise til personer i etaten som kan gi

direkte veiledning. Men vi savner fortsatt publika-

sjoner som gir basisinformasjon om kraftproduksjon,

distribusjon, anleggsvirksomheten, energisituasjonen

m.v.

Etatens folk er svært etterspurte som foredragshol-

dere på møter og kurser av forskjellige slag. En rek-

ke organisasjoner, skoler m.v. henvender seg til in-

formasjonskontoret med anmodning om å finne perso-

ner i NVE som kan orientere om ulike temaer eller del-

ta med innlegg i foreningsmøter o.l. I de aller fleste

tilfeller har dette lykkes, men ved enkelte anledninger

har vi måttet henvise til andre som har mottatt oppdra-

get.
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Vassdragsdirektoratet
Direktør

Hans Sperstad

VF 48 101' Y

Forbygnings-



avdelingen
Fagsjef

B. Andersen

Hydrologisk
avd.

Fagsjef
J. Otnes

Avd. for vass-



kraftunders.
Fagsjef

E. Wessel

Sekretariatet
Kontorsjef

A. Hovland

Konsesjons-
kontoret

Overingeniør
0. Fossheim

VHOI 17 1 

Overflatehydr.-
kontoret

Overingeniør
I. Hagen

Naturvern-



kontoret

Overarkitekt
K. 0. Hillestad

Tilsynskontoret
Overingen iør

B. Sundt

Iskontoret
Overingeniør

S. Roen

Grunnvass-



kontoret
Overingeniør

Ø. Aars

Brekontoret
Overingeniør

G. Østrem

ED B-seksjon
Førstehydrolog

B. Wingård

'VF0 I 6

Østlandsktr. I
Oslo

Overingen iør
H. Haga

VFØ III 6 I

Østlandsktr. II
Oslo

Overingeniør
0. J. Strømmen

VFV 8

Vestlandsktr.
Førde

Overingen iør
E. Bjørbæk

VFT 9 I

Trøndelagsktr.
Trondheim

Overingeniør
E. Knutsen

Nord-Norgektr.
Narvik

Overingeniør
H. Haanes

VF beskjeftiger et sterkt varierende antell arbeiderø yed forbygrfingsan(agg. Anieggsvt
sesongpreget og antell beskjeftigede arbeidere-er .1`01 i gjenn~nitt for 1975.-

2 ) VH og VU engesierer leitighetsvis endel arbeidera ved utføring a oppdrag i-rnarken. V
engasiert en.rekke observatører i bistilling (ta. 320).
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4. VASSDRAGSDIREKTORATET

4.2 VASSDRAGSSAKER

4.21 Ervervs- og reguleringskonsesjoner m.v.

4.211 Generelt

På grunn av en mere omfattende saksbehandling enn

tidligere og øket offentlig interesse for reguleringssøk-

nader kan det være på sin plass her å gi en redegjørelse

for hovedlinjene i behandlingsgangen i slike saker:

Søknadene behandles i henhold til vassdragsregule-

ringsloven av 14.12.1917 med senere endringer (even-

tuelt også ervervsloven). Hva en søknad skal inneholde,

er generelt fastlagt i § 5 og utdypet nærmere i samråd

med Miljøverndepartementet. Det vises til Vassdrags-

direktoratets rundskriv nr. 36 og 38. Distriktsbehand-

lingen av søknaden forutsettes likeledes å dekke lov

om vern mot vannforurensing av 26.6.1970. Statens for-

urensningstilsyn (SFT) utreder de forurensningsmessi-

ge sider og foreslår eventuelle vilkår etter nevnte lov

overfor NVE.

Konsesjonssøknadene sendes til Vassdragsdirektora-

tet der hele den forberedende behandling foregår med

godkjennelse av søknaden, utsendelse til distriktet m.v.

Vassdragsdirektoratet forbereder videre saken i en sam-

let vurdering for NVE's Hovedstyre.

Når søknaden er godkjent, sender Vassdragsdirekto-

ratet den til fylkesmannen, idet en ber om uttalelse fra

kommunestyrer, fylkesfriluftsnemnda, fylkesland-

bruksstyret, fylkesskogrådet og mulige andre interes-

serte slik § 6 i reguleringsloven forlanger. I oversen-

delsen ber en også om at kommunestyret innhenter ut-

talelse fra eventuelle lokale organer for jakt og fiske og

for jord- og skogbruk. En sender søknaden ut selv om

visse utredninger ennå ikke måtte være ferdige, men

disse blir ettersendt så snart de foreligger. Dette vil da

klart framgå av utsendelsen. Videre blir saken sendt

Miljøverndepartementet som innhenter uttalelse fra

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Kontaktutval-

get for kulturhistoriske vitenskaper (arkeologi, forn-

minner m.v.) og Statens forurensningstilsyn. Vass-




dragsdirektoratet sørger også for uttalelse fra Land-

bruksdepartementet dersom reindriftsnæringen blir

berørt samt fra Fiskeridepartementet / Havforsknings-

instituttet hvis fisket i nærliggende fjord- og sjøområ-

der kan ventes berørt.

Søknaden blir kunngjort i Norsk lysingsblad og i

lokalpressen der det blir satt frist for uttalelser fra in-

teresserte privatpersoner og organisasjoner.

Overfor kommunestyret settes vanligvis ing,m frist.

Søknadsdokumentene legges dessuten ut til gjelinomsyn

for interesserte ved ett eller flere offentlige kontorer

som ligger sentralt til. Følgende organer orienteres di-

rekte ved bl.a. kopi av kunngjøringen:

Norges Naturvernforbund

Den Norske Turistforening

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer ved U ni-

versitetet i Oslo, eventuelt tilsvarende utvalg ved de

andre universitetene

Vegdirektøren

Alle berørte parter som det gjelder tidsfrist for, skal

uttale seg direkte til Vassdragsdirektoratet, mens even-

tuelle merknader som ønskes avgitt senere, sendes gjen-

nom kommunestyret. Uttalelser som innhentes via fyl-

kesmannen sendes Vassdragsdirektoratet fra fylkes-

mannen som da gir sin uttalelse.

Under hele denne høringsfase er Vassdragsdirektora-

tet det sentrale behandlende organ som interesserte

henvender seg til med eventuelle spørsmål og mulige

krav vedrørende søknaden. Vassdragsdirektoratet gir

Miljøverndepartementet kopi av alle uttalelser som ved-

rører dets fagområde: forurensningsspørsmål, natur-

vern, friluftsliv m.v. Gjennom dette departementet får

så Vassdragsdirektoratet uttalelser fra Direktoratet

for vilt og ferskvannsfisk, Kontaktutvalget for kul-

turhistoriske vitenskaper, Statens forurensnings-

tilsyn samt fra Statens friluftsråd og Statens Natur-

vernråd.
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Samtlige uttalelser som anses for å være av noen be-

tydning, blir nå forelagt søkeren til bemerkning. Når

så disse er mottatt, begynner sluttbehandlingen i Vass-

dragsdirektoratet. Denne resulterer i en innstilling for

Hovedstyret i NVE. Innstillingen består av en gjengi-

velse av søknaden i større eller mindre grad og av samt-

lige uttalelser av betydning for avgjørelsen. Vassdrags-

direktoratet gir så en samlet vurdering av søknaden og

uttalelsene i henhold til § 8 i reguleringsloven. I denne

forbindelse baserer direktoratet seg på sine enkelte fag-

kontorer for hydrologi, isproblemer, erosjon, natur-

vern og på vurderinger fra Avdelingen for undersøkel-
se av landets vasskraft. Elektrisitetsdirektoratet fore-

tar en vurdering av prosjektets innpassing i elektrisi-

tetsforsyningssystemet. Når saken er vedtatt i møte av

Hovedstyret, blir den sendt som NVE's innstilling til

Industridepartementet.

Dette departement vil nå sende saken til de berørte

kommuner til ny uttalelse innen en kort frist og dess-

uten til Miljøverndepartementet eventuelt også til

Landbruks- og Fiskeridepartementet. Dersom de nye

merknader gir grunn til det, vil Industridepartementet

innhente tilleggsuttalelse fra Hovedstyret før det frem-

mer saken for Regjeringen. Dersom kraftøkningen er

over 20 000 nat.hk. eller betydelige interesser står mot

hverandre, skal saken forelegges Stortinget. Den be-

handles der først av Industrikomiteen.

Det understrekes at det som regel først er når saken

tas opp til sluttbehandling i Hovedstyret at materialet

er så fyldig at en helhetsvurdering kan foretas. De ut-

talelser som innhentes før den tid, forutsettes i første

rekke å inneholde faktiske opplysninger om de virk-

ninger som reguleringen etter vedkommendes eget

skjønn vil føre med seg for hans interessefelt.

Konsesjonsmyndighetene står ved en slik helhetsvur-

dering fritt, men den tillatelse som gis, kan ikke være

mere vidtgående enn søknaden. Derimot står myndig-

hetene fritt når det gjelder å redusere omfanget.

Hovedstyret foretar vanligvis før sin sluttbehandling

befaring av de berørte deler av vassdraget og avholder

åpne møter i distriktet. Nytt materiale som måtte kom-

me til under søknadens behandling — f.eks. spesial-

undersøkelser over skadevirkninger —vil bli sendt ut

til orientering i den grad en finner det nødvendig. Det

er for øvrig for enhver anledning til å uttale seg i saken

på alle trinn under sluttbehandlingen.

Ovenstående redegjørelse er stort sett i samsvar med

den redegjørelse som Vassdragsdirektoratet har utar-
beidet i Rundskriv nr. 37 og som medfølger konse-

sjonssøknaden når den sendes ut til uttalelse.

Vinteren 1974 /75 ble ved kontakt med Miljøvern-

departementet tatt opp spørsmålet om vassdragsregule-

ringssakers stilling m.h.t. bestemmelser i lov om vern

mot vannforurensing. Det ble oppnådd enighet om at

undersøkelser av forurensningsspørsmål i regulerings-

saker skulle utføres i et omfang som tilfredsstiller saks-

behandlingen så vel etter vassdragsreguleringsloven

som vannforurensingsloven. For å koordinere slike

vassdragsundersøkelser ble det i mai 1975 etablert en

kontaktgruppe med medlemmer bestående av represen-




tanter for Vassdragsdirektoratet, Statens forurensings-

tilsyn og NIVA.

Gruppen har ikke avgjørende myndighet, men skal

være et kontaktorgan mellom konsesjonsmyndighetene

og konsesjonssøkeren.

4.212 Saker behandlet i Hovedstyret i 1975

I året 1975 ble følgende saker vedrørende søknader

om konsesjon etter ervervs- og vassdragsregulerings-

lovene sendt Industridepartementet med Hovedstyrets

uttalelse:

A S Kvænangen Kraftverk

Overføring av Ravddogoppejåkka m.v. til Soikajavrre

i Kvænangen. Midlere årsproduksjon beregnet til 17

GWh.

Direktoratet for statskraftverkene

Regulering og utbygging av Veig og ytterligere regu-

lering av Sysenvatn m.v. Midlere årsproduksjon bereg-

net til 1282 GWh.

Hedmark Kraftverk

Utbygging av Nye Osa kraftverk. Erverv og ekspro-

priasjon av fallrettigheter m.v. Midlere årsproduksjon

er beregnet til 300 GWh.

A S Årdal og Sunndal Verk

Overføring av Fardalsvassdraget i Årdal til Fortun

kraftverk i Luster. Midlere årsproduksjon beregnet til

64 GWh.

Kraftverkene i Orkla

Regulering og overføring m.v. for utbygging av

Grana kraftverk i Rennebu. Midlere årsproduksjon be-

regnet til 230 GWh.

Nord-TrØndelag Elektrisitetsverk I

Helgeland Kraftlag A I L

Regulering og utbygging av Åbjøra i Bindal m.v.

Midlere årsproduksjon i Kolsvik kraftverk beregnet til

480 GWh.

A I S Kvænangen Kraftverk

Erverv av bruksrettskonsesjon for utbygging av Las'-

sajav'ri kraftverk. Midlere årsproduksjon beregnet til

29 GWh. (Meddelt ved kg1. res. 8.8.75).

Glåmdal Kraftlag

Fornyelse av bruksretts- og reguleringskonsesjoner i

Brødbølsvassdraget. (Meddelt ved kg1. res. 5.9.75).

I I S Skafså Kraftverk

Overføring av vassdragskonsesjoner fra tidligere

A/S Skafså kraftverk til I/S Skafså kraftverk.

Vest-Agder Elektrisitetsverk

Erverv av fallrettigheter i Trylandsvassdraget i

Audnedal og i Mandalselva m.v.
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Tafjord Kraftselskap

Overføring m.v. for utbygging av kraftverket Tafjord

5 i Rødalsvassdraget. Midlere årsproduksjon beregnet

til 255 GWh.

Aust-Agder Kraftverk

Utbygging av Rygene kraftverk. (Meddelt ved kg1.

res. 10.1.75).

A I S Salten Kraftsamband

Regulering og utbygging av Lomivassdraget i Fauske.

Midlere årsproduksjon beregnet til 330 GWh.

Av saker om utbyggingstillatelse for kraftverk etter

vassdragslovens §§ 104 og 105 med ekspropriasjon av

nødvendige rettigheter, samt saker om endring av

manøvreringsreglement og tillatelser til å sette iverk

inngrep før skjønn er holdt (oreigningslovens § 25)

m.v. skal nevnes:

Akershus Elektrisitetsverk

Utbygging av Bingsfoss i Glomma. Midlere årspro-

duksjon beregnet til 180 GWh. (Meddelt ved kgl.res.

3.10.75).

Arendals Vassdrags Brukseierforening

Endring av manøvreringsreglement fastsatt ved kg1.

res. 17.3.1950.

Trygve Brun Haug

Endring av manøvreringsreglement for Styggådam-

men ved Sætersjøen i Nord-Odal.

Granvin Elektrisitetsverk

Regulering av Krokvatna i Folkedalselva. Fristfor-

lengelse.

Lyse Kraftverk

Regulering av Ardalsvassdraget. Fristforlengelse.

Statsregulering av Skjomenvassdragene in.v.

Forhåndstiltredelse vedr. Nordelva (vedtak i Hoved-

styret 22.9.75).

Statsregulering av Ulla—Førre

Forhåndstiltredelse vedr. utbygging av Hylen kraft-

verk. (Vedtak i Hovedstyret 15.12.75).

4.213 Avgjørelse i saker behandlet i Hovedstyret

før 1975

I tillegg til de tillatelser som er nevnt foran, er det i

1975 truffet avgjørelse i følgende saker som har vært be-

handlet tidligere.

Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap

Regulering av Steinslandsvassdraget (Meddelt ved

kgl.res. 25.7.1975). Søknaden som i august 1973 ble av-

slått av Industridepartementet, ble i 1975 etter anke fra

kraftselskapet vedtatt av Stortinget.

Oslo Lysverker

Regulering av Aurlandsvassdraget. Planendring med

bl.a. utbygging av Vangen kraftverk. (Meddelt ved kg1.

res. 25.7.75).

Buskerud Kraftverker

Utbygging av Djupdalsfallene i Numedalslågen.

(Meddelt ved kg1. res. 10.1.75).

4.214 Andre saker som det har wert arbeidet med

i 1976

Av større saker som ventes klare for sluttbehandling

i Hovedstyret i 1976 nevnes:

Oppland fylke

Utbygging av Lomen kraftverk i Vestre Slidre.

Direktoratet for statskraftverkene

Regulering og utbygging av Altavassdraget.

Buskerud Kraftverker

Erverv og regulering for Dagali kraftverk.

Vest-Agder Elektrisitetsverk

Utbygging av Laudal kraftverk i Mandalselva.

Hedmark Kraftverk

Utbygging av Braskereidfoss i Glomma.

Kraftverkene i Orkla

Regulering og utbygging i Orkla.

Glommens og Laagens Brukseierforening, Røros

Elektrisitetsverk og Kraftlaget Opplandskraft

Regulering av Feragen og Rien, utbygging av Rien

kraftverk og Tolgafallene.

Forsåvidt angår Statskraftverkenes søknad vedrøren-

de Jotunheimen / Breheimen som i årsberetningen for

1974 var antydet klar for behandling i Hovedstyret i

1976 må det etter den oversikt en nå har, regnes med

lengere behandlingstid.

4.215 Forhåndsmelding etter reguleringslovens § 4a

1 1975 kom det inn forhåndsmelding etter vassdrags-

reguleringslovens § 4a om igangsetting av planlegging

av følgende nye prosjekter:

L I L Firdakraft

Videre utbygging av Øksenelvane m.v.

A I S Tyssefaldene

Regulering og utbygging i Tyssovassdraget.

I I S Sundsfjord Kraftlag

Ytterligere regulering og utbygging i Sundsfjord-

vassdraget.

Glommens og Laagens Brukseierforening

Videre regulering i Heimdalen i Vinstravassdraget.

Lyse Kraftverk

Regulering og utbygging av Tjodanvassdraget m.v.
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Ballangen Kraftlag A I L

Regulering og overføring av Rauvatn og utbygging
av fallet Rauvatn—Hjertevatn.

Troms Kraftforsyning

Regulering og utbygging av Kvænangselva, Nord-
botnelva, Badderelva m.v.

4.22 Konsesjonsavgifter, næringsfond
I året 1975 ble det innbetalt avgifter i alt med ca.

44,7 mill. kroner. Beløpet for 1974 var 42,5 mill. kroner
(inkludert billighetsjustering av avgifter for statsregu-
leringer).

Av de 44,7 mill, kroner er 36,0 mill, kroner avgifter til
kommuner. Resten 8,7 mill, kroner er avgifter til staten
og går inn i Statens konsesjonsavgiftsfond.

Etter pålegg fra Industridepartementet er det for sta-
tens andel i de kraftverker hvor staten er medeier, fore-
tatt billighetsjustering av avgifter til kommuner. For
året 1975 utgjør denne billighetsjustering 972.000 kro-
ner samtidig som det ble foretatt etterbetaling for åre-
ne 1960 / 74 med i alt 1.514.000 kroner.

Hovedstyret har fattet vedtak om fordeling av kon-
sesjonsavgifter i 38 saker.

Det er gitt uttalelse til departementet i 7 ankesaker
vedrørende fordeling av avgifter.

4.23 Tilsyn med vassdragsanlegg
Vassdragstilsynets oppgaver vokser i antall etter-

hvert som nye dammer kommer til. På statsbudsjettet
for 1976 er oppført 3 nye stillinger for tilsynsmenn.
Disse skal stasjoneres ute i distriktet, og en håper da å
kunne få en bedre og mer tilfredsstillende arbeids-
situasjon for kontoret. Det har vært arbeidet videre
med forslaget om opprettelse av et offentlig utvalg for
utarbeidelse av forskrifter for dambygging, og opp-
nevning av utvalget er nær forestående.

Som et ledd i Vassdragstilsynets systematiske tilsyn
med dammers tilstand er det utarbeidet et rundskriv
nr. 40 fra Vassdragsdirektoratet vedr. generelle ret-
ningslinjer for kontrollmålinger på dammer. Dette om-
fatter lekkasjemålinger, setnings / deformasjonsmålin-
ger og poretrykksmålinger. Måleprogrammet skal inn-
gå i de generelle planer for dammer og sammen med
disse være forelagt Vassdragstilsynet til godkjenning i
rimelig tid på forhånd.

For året 1975 beløper tilsynsavgiftene vedr. Vass-
dragstilsynets virksomhet seg til ca. kr. 336.000,- mot
ca. kr. 260.000,- i 1974.

4.3 FORBYGNINGSVIRKSOMHETEN

4.31 Generelt
Forbygningsvirksomheten omfatter forbyggings-,

senkings- og flomskadetiltak. Dette er arbeider som har
til hensikt å skape trygge forhold for bebyggelse, dyrka
mark, tomteområder m.v. langs vassdragene våre, eller
å muliggjøre utnyttelse av nye områder. Forbygnings-
avdelingen tar seg av målinger, planlegging og utførel-




se av tiltakene, ofte i samarbeid med landbruksmyn-
digheter, Statens naturskadefond eller andre offentlige
instanser. Staten dekker 75-80 c/c av utgiftene til øko-
nomisk berettigete tiltak, resten betales av kommuner
eller grunneiere.

Bevilgningene blir gitt som en sum for hvert år. Mid-
lene er overførbare. Forbygningsavdelingen fordeler
beløpene på igangværende og nye anlegg etter en vur-
dering av ventetid og behov. Flomskadeanlegg blir
prioritert, dessuten legges det vekt på å få mest mulig
sammenhengende anleggsdrift. Utilstrekkelige bevilg-
ninger fører til at det oppstår problemer med syssel-
setting av arbeiderne og rasjonell utnyttelse av maskin-
parken. Også i 1975 har vi måttet si opp folk på flere an-
legg. Det er ikke gitt budsjettmessig kompensasjon for
prisstigningen de senere årene. Derfor er ventetiden for
nye anlegg stadig blitt forlenget.

Forbygningsavdelingen har hovedkontor og 2 dis-
triktskontorer i Oslo, dessuten distriktskontorer i Før-
de i Sunnfjord, i Trondheim og i Narvik. Hver dis-
triktskontor har 6-8 funksjonærer, samt 2-3 oppsyns-
menn som er bosatt ute i anleggsdistriktet. Anleggene
utføres i det vesentlige i egen regi. Forbygningsavdelin-
gen har derfor et anleggsapparat og en maskinpark som
er avpasset for formålet, dessuten ca. 100 faste anleggs-
arbeidere.

Værforholdene er alltid en viktig faktor i Forbyg-
ningsavdelingens vurdering av årets fasit. Både for be-
faringer, målinger og ikke minst anleggsdriften har
værforholdene innvirkning på effektiviteten og kost-
nadene. I 1975 var det ekstraordinært store variasjoner
mellom landsdelene. Nord-Norge hadde meget sen og
våt vår med storflommer på grunn av snøsmelting og
regn langt ut i juli. Trøndelag har stort sett hatt det
fuktig, med vanskelige arbeidsforhold i vassdragene,
spesielt i høst. Vestlandet har også hatt mye regn, og
Bergensområdet fikk katastrofale nedbørsmengder i
september. Østlandet har vært begunstiget med syd-
landske tilstander.

De skiftende forholdene har ikke ført til skadeflom-
mer av noe omfang, men det er som vanlig kommet inn
mange meldinger om nye elvebrudd og oversvømmelser.

Nord-Norgekontoret, som omfatter Finnmark, Troms
og Nordland nord for Saltfjell, har hatt store anlegg
blant annet i Karasjok, Porsanger, Nordreisa, Meløy
og Saltdal. I tillegg til de vanlige gjøremål har avdelin-
gen også assistert Statens naturskadefond med under-
søkelser og hjelp til planlegging.

Trøndelagkontoret, som omfatter Trøndelagfylkene
og mindre deler av Nordland og av Møre og Romsdal,
har fortsatt hovedtyngden av anleggsvirksomheten i
Namdalen og i Orkdal. I Namsen har forbygningsar-
beidene pågått i mange år. På lange strekninger er åpne
bruddsår i elvemelene blitt erstattet med et beskytten-
de steinlag, som etter hvert er vokset til og glidd inn
som et naturlig element i landskapsbildet.

Vestlandskontoret som har Sogn og Fjordane og det
meste av Møre og Romsdal, har fortsatt stor virksomhet
etter flomskadene i 1971 og 1973. I Lærdal og i Høy-
anger begynner utbedringsarbeidene å bli ferdig, men
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utilstrekkelige bevilgninger har vært en hemsko. I
Aurland er kontoret i gang med sikring av en farlig
flomelv, hvor også Oslo lysverker deltar i utgiftene.

Østlandskontor I, som omfatter Hordaland, Roga-
land, Vest- og Aust-Agder, Vestfold, Telemark, Buske-
rud og deler av Oppland og av Akershus, har hatt store
arbeider i Teigdalen i Voss etter en flornskade i 1971.
En ny storflom i høst har forverret forholdene. I sam-
arbeid med Landbruksdepartementet har det vært un-
der utførelse store tørrleggingsarbeider på Jæren.

Østlandskontor II har resten av Oppland og Akers-
hus, dessuten Hedmark og Østfold. Dette distriktet har
blant annet hele Glommavassdraget, hvor det i alle år
har vært stort behov for sikringstiltak. I 1975 har store
arbeider bl.a. vært under utførelse i Elverum, Asnes,
Grue og Kongsvinger. Anleggene beskytter dyrka og
dyrkbar mark, bebyggelse og veger mot oversvømmel-
ser og gir muligheter for oppdyrking av nye områder.
Et senkingstiltak i Rakkestad i Østfold som bekostes
av Landbruksdepartementet, nærmer seg fullføring. På
Prestøya i Lom og ved Frya i Ringebu blir større in-
dustri- og jordbruksområder beskyttet mot oversvøm-
melse og erosjon.

I 1975 har det vært under utførelse ca. 340 anlegg
over hele landet. Ca. 60 av disse hadde en anleggsutgift
over kr. 100.000.

Av de største anlegg skal nevnes:

Flomsikring i Øyeren

Stortinget vedtok i 1972 å gjennomføre ca. 2 rn sen-
king av flomvannstandene i Øyeren for å rednsere flom-
skadene blant annet i Lillestrøm. Hovedarbeidet, som
omfattet undervannssprenging av ca. 250 000 rn3 fjell
i Glomma mellom Mørkfoss og Solbergfoss, ble igang-
satt i 1972 og avsluttet som planlagt før vårflommen
1975. Det er medgått ca. 42 mill, kroner til dette arbeid.
Beregninger viser at den planlagte senking er oppnådd.

Arbeidene er utført av Ing. F. Selmer A / S med til-
syn og kontroll av Forbygningsavdelingen.

Restarbeidene, som omfatter sikringstiltak i tilløps-
elva, vil komme igang vinteren 1975-76.

Kommunene Skedsmo, Fet og Rælingen har foreløpig
fått henstand med innbetaling av distriktsandelen, som
er fastsatt til 35 %

Namsenanleggene, Grong og Overhalla,

Nord-Trøndelag
I Namsen og Bjøra er utført arbeider for ca. 29 mill.

kroner, og det gjenstår arbeider for minst 15 mill. kro-
ner. I 1975 er det brukt ca. 2,6 mill. kroner. Arbeidene
tar sikte på å beskytte elvekanten mot utgraving for å
redusere faren for ras i de høye leirmelene. Arbeidene
vil fortsette i årene framover. Staten dekker av ut-
giftene, resten deles mellom kommunene og Nord-
Trøndelag el. verk.

Forbygging mot Karasjokka, Karasjok, Finnmark
Langs Karasjokka ligger mye bebyggelse og dyrka

mark på flate elvenes, som er utsatt for oversvømmelse

og isgang. I samarbeid med landbruksmyndigheter,
Naturskadefondet og kommunen er det planlagt for-
skjellige tiltak for å bedre forholdene. I 1975 er det
bygget flomverker og utført sikring av elvebrudd på et
par anlegg med samlet utgift på bortimot 1 mill. kroner.

Senking og forbygging av Junkerdalselv, Saltdal,
Nordland

For å bedre jordbruksforholdene i Junkerdalen er det
utført arbeider over en elvestrekning på ca. 4 km.
Flom- og lavvannstand er blitt senket, og elvekantene
er blitt sikret mot utgraving. I 1975 er det brukt ca.
kr. 300.000 av overslaget på kr. 1.250.000, som deles
mellom Vassdragsvesenet, Landbruksdepartementet og
kommunen.

Flomsikring langs Orkla, Orkdal, Sør-Trøndelag
I 1975 er det brukt ca. 1 mill, kroner på tiltak som

omfatter kjørbare flomverk (diker) for å beskytte ver-
difulle jordbruksområder, bebyggelse og veger mot
oversvømmelse. Det gjenstår ennå en del arbeider etter
flomskadene i 1967.

Forbygging mot Teigdalselv, Voss, Hordaland
Etter en katastrofeflom i 1971 er det her under ut-

førelse 6 forbygningsparseller med samlet overslag på
1 mill.kroner for å sikre bebyggelse, veger og dyrka
mark mot utgraving. I 1975 er omtrent halve beløpet
gått med. Bergenshalvøens komm. kraftselskap deltar i
utgiftene.

Tørrlegging av Skas—Heigremyrene

Sola, Sandnes og Klepp, Rogaland
I samarbeid med Landbruksdepartementet er under

utførelse flere tørrleggingstiltak i Rogaland. Skas—
Heigremyrene, som er på ca. 2700 daa, har vært tørr-
lagt tidligere, men myrsynking har ført til at det nå er
blitt nødvendig med pumpestasjon og dypere kanaler
for å få tilstrekkelig senking. Stasjonen er beregnet
for en vannføring på 6 rn3/ sek. Kostnadene for an-
legget er på 1,6 mill.kroner, som dekkes av Landbruks-
departementet og de interesserte. Arbeidet er utført
av entreprenør under Forbygningsavdelingens ledelse.

Flomverk mot Bøvra ved Prestøya, Lorn, Oppland
For å sikre verdifulle områder til distriktsutbygging

(tomter for industri og boliger) er det i 1974-75 byg-
get et ca. 1,6 km langt flomverk langs Prestøya i Lom
for ca. kr. 700.000. Flomverket er delvis kombinert
med fylkesveg.

Flomverk mot Glomma ved Storenga, Åsnes, Hedmark
Langs Glomma i Solør er det under utførelse flere

flomverker for å hindre oversvømmelse. Ofte bygges
også pumpestasjoner for å skaffe avløp i flomperio-
der.

Ved Storenga er det i 1973-75 utført et ca. 1,3 km
langt flomverk for ca. 1 mill, kroner, som forlengelse
av et liknende verk som ble bygget i 1939-42.
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Senking av Rakkestadelv, Rakkestad, Østfold

Her har Forbygningsavdelingen under utførelse ut-

sprenging av en foss og utgraving av elveløpet for å

senke lavvann og flom. Ca. 850 daa vil bli innvunnet

og forbedret for jordbruksformål. Kostnadene, ca.

kr. 750.000, dekkes av Landbruksdepartementet og de

interesserte. Det kan nevnes at «Kanalvæsenet» utførte

en senking i det samme område omkring 1870.

Det er ellers utført betydelige arbeider i Porsanger,

Nordreisa, Røssåga, Åfjord, ved Molde, i Nordfjord-

eid, i Hjartdal, på Lesja, i Ringebu, i Nes i Hedmark

og mange andre steder. Farlige elvebrudd er blitt ut-

bedret, og verdifulle områder er blitt beskyttet mot

oversvømmelse.

4.32 Undersøkelser og planer
I terminen 1975 er avgitt 137 planer med samlet over-

slag kr. 34.949.600 for nye arbeider og revisjon av eldre

arbeider. En rekke overslag for igangværende anlegg

er dessuten revidert på grunn av at prisforholdene er

endret. Pr. 31.12. 1975 var i alt ca. 482 søknader om

planer for nye arbeider uekspedert.

I 1975 er anbefalt bevilget til nye og fortsatte arbei-

der kr. 26.263.750. I samme termin er vedtatt av dis-

triktene arbeider med overslag kr. 24.605.000. Pr.

31.12. 1975 var 186 distriktsvedtatte arbeider med sam-

let overslag kr. 25.175.150 ennå ikke satt i gang.

4.33 Tilsyn med vedlikehold av ferdige forbygninger
I 1975 er det gitt pålegg om pliktsmessige utbedrin-

ger og satt opp 18 planer med overslag i alt kr. 1.896.000

for utbedringsarbeider med samtidig forlengelse og

forsterking med delvis finansiering ved statstilskott.

4.34 Anlegg
Til forbyggings-, senkings- og flomskadearbeider er

det i de siste 5 budsjett-terminer bevilget følgende be-

løp (eksklusive Øyeren):

Terminen 1971 1972 1973
Kroner 15000 000 15000 000 15000 000 15

1974 1975
000 000 21 000 000

I 1975 har utenom sysselsettingsmidler vært til rådighet :




Bevilget for 1975, post 30 	 kr 16000 000
Tilleggsbevilgning 	 » 5 000 000

Sum 	 kr 21 000 000

Medgått i 1975 	 kr 26 876203




Refusjon fra kap. 530 «even-
tuelle sysselsettingstiltak» .  » 500000




Distriktsbidrag som vedrører
sysselsettingstiltak  » 125000




Tilskudd fra andre statsetater » 2 699 240 kr 23 551963

Pr. 31.12.1975 
 kr 2 551963

I 1975 er i alt innbetalt i distriktsbidrag

kr. 3.942.001,63. Herav er bidrag vedrørende syssel-

settingstiltak kr. 125.000 overført til kap. 995. Rest

kr. 3.817.001,63 er bokført som inntekt under kap.

3995 mot bevilget kr. 2.545.000.

Det er i terminen 1975 avlagt regnskap for 380 an-

legg. Herav er 116 nyanlegg. Avdelingens anleggsma-

skiner er i redskapslisten for 1975 ført opp med en verdi

på tilsammen kr. 5.558.400.

4.35 Diverse
Arbeidsmengden ved Forbygningsavdelingen er fort-

satt meget stor. I tillegg til lange lister over uekspe-

derte søknader om ordinære arbeider har avdelingen

stor pågang fra andre etater om bistand i forbindelse

med naturskader, vegsaker og andre tiltak med til-

knytting til vassdrag.

Avdelingens faglige oppbygning og praktiske dist-

riktsapparat tilsier at denne servicevirksomhet bør sti-

muleres, men utviklingen hemmes av en prekær be-

manningssituasjon.

Avdelingens tekniske bistand for Naturvernkontoret

vedrørende terskler i regulerte vassdrag medfører også

jevn øking i arbeidsmengden. Ved hovedkontoret er

en av funksjonærene omtrent helårsbeskjeftiget med

disse saker. Distriktskontorene blir også sterkere

engasjert etter hvert.

Arbeidet med langtidsplanlegging har krevd be-

tydelig innsats i 1975, men vi håper at det kan bære

frukter i årene framover. Opprettelsen av nye konto-

rer, blant annet for beredskaps- og katastrofetjeneste

og for senkingssaker, skjønn m.v. er blitt utsatt på

grunn av personalmangel.

Som et ledd i arbeidet med å forenkle det økono-

miske forhold mellom staten og kommunene har Stor-

tinget fattet vedtak om at distriktsandelen til forbyg-

gings- og flomskadearbeider skal falle bort fra 1. januar

1976. Dette har medført øket belastning på avdelingen

i forbindelse med forberedelse av overgangsordninger

og omlegging av rutiner. Blant annet ble det bestemt

at regnskapsavslutningen for avdelingens anlegg skul-

le forandres fra 31.10. til 31.12. Avskaffelse av dis-

triktsandelen vil medføre sterkt øket pågang på an-

leggsbudsjettet i årene framover.

Samarbeidet med andre institusjoner har vært me-

get godt. Vi har blant annet etablert kontaktmøter med

Statens naturskadefond og Norges geotekniske institutt

om skadesaker m.v.

Personalet har vært stabilt. Vi har fått ny avd.in-

genifår i Narvik, men ingen nye stillinger.

Samarbeidsutvalget for anleggsdriften har hatt 4

møter, 2 i Oslo, 1 på Elverum og 1 i Namdalen. De to

siste har vært kombinert med befaring og kontaktmø-

ter med anleggsarbeiderne.

Anleggsverkstedet på Elverum er fortsatt et nyttig

ledd i forbindelse med overhaling av maskiner og red-

skap, produksjon av spesialutstyr, utprøving av nye

metoder og opplæring av maskinførere.

I juni arrangerte avdelingen teknisk kurs i Oslo for

19 funksjonærer for hele landet. Kassererne hadde

møte i Trondheim noe tidligere for å diskutere ny-

ordning i lønnsseksjonen.

Avdelingens funksjonærer har ellers deltatt i for-

skjellige kurs og konferanser, blant annet NIF's kurs

om små nedbørfelters hydrologi, et kurs om adminis-

trasjon og vedlikehold av bygg og anleggsmaskiner,

Kartdagene 1975, kurs i lederutvikling, konferanse om

flomsikring m.v. i Innsbruck, Østerrike, og en kon-

feranse på Island arrangert av NordiSke jordbruks-

forskeres forening.
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4.4 HYDROLOGI

Nivellering av vannstand.

4.41 Generelt
Klimatisk sett har året vært uvanlig både i Sør- og

Nord-Norge. I Sør-Norge var det mye snø i fjellom-

rådene, men i lavlandet var det relativt lite. I Nord-

Norge var snømengdene stort sett under normalt.

I Sør-Norge ble det sen vår hvilket økte faren for

storflom. Når de forventede store flommengder uteble,

skyldes dette en jevn overgang til sommer uten ned-

bør av betydning. De store snømengder i fjella gikk til

effektiv fylling av magasinene.

Sprengningsarbeidene i Glomma like nedenfor Øye-

ren ble avsluttet før vårflommen 1975. Avløpet fra

Øyeren under vårflommen ble regulert etter et midler-

tidig forslag til nytt manøvreringsreglement. Under

flommen ble det foretatt en rekke vannføringsmålinger

nedenfor Øyeren for å kunne bedømme nøyaktigheten

på de teoretiske beregnede avløp etter utsprengnin-

gene. Målingene viste god overensstemmelse med de

beregnede, og dette tyder på utsprengningen har gitt

de resultater som var forutsatt. Det gjenstår enda en

del målinger og beregninger før det nye manøvre-

ringsreglementet for Øyeren kan fastsettes. Dette ar-

beidet vil sannsynligvis være ferdig før vårflommen

i 1976.

Sommeren var usedvanlig tørr og varm med tropenet-

ter i de lavere strøk av Østlandet og Sørlandet, dvs.

netter med temperaturer over 20 °C. Dette førte til

ekstremt lave vannføringer, særlig i Telemark og på

Sørlandet hvor det ble registrert minimumsrekorder.

Denne værtype slo først om i september. Nedbøren ble

da så rikelig at magasinene flommet over og det ble

flomtilstander også i regulerte vassdrag. Flom i Nes-
tunvassdraget forårsaket store skader i Bergen. I
Sira—Kvina var det også flomtilstander.

I Nord-Norge uteble sommeren helt. Nedbøren var

riktignok ikke mer enn normal, men det ble lite sol

og lite sommervarme. Sommeren karakteriseres som

den fuktigste og kaldeste i manns minne.

4.42 Overflatehydrologi
I alt er det nedlagt 18 avløpsstasjoner siste år. Nye

stasjoner er imidlertid opprettet og det totale antall

er nå 1241 hvorav 450 stasjoner er utstyrt med limnigra-

fer. Vannstandsarkivet har økt med ca. 3000 observa-

sjonsår og inneholder nå ca. 36 000 obs.år. Arkivet for

isreduserte og kompleterte data inneholder ca. 18 000

obs.år mot 14 700 for vel et år siden. I løpet av året er

det utført ialt 589 vannføringsmålinger.

Svartisprosjektets første fase er nå avsluttet etter 5

års undersøkelser. Resultatene er bearbeidet og et nytt

isohydatkart over Svartisområdet er utarbeidet. Kar-

tet er tegnet i målestokk 1 : 100 000 og bygger på nor-

malavløpet 1930-60. Dette kart inngikk i utarbeidel-

sen av et større kartprosjekt over avløp som omfatter

Nordland fylke foruten deler av Nord-Trøndelag og er
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tegnet på 4 kartblad. Kartene danner det hydrologiske

grunnlag for planlegging av utbygningsprosjektene

Vefsna-verkene, Svartis-verkene og kraftverkene i

Kobbelv og Hellemo-vassdraget, foruten Åbjøraut-

byggingen.

Svartisundersøkelsene fortsetter imidlertid, men med

noe redusert aktivitet.

I løpet av sommeren ble ialt 7 innsjøer i Valdres-

vassdraget foruten Randsfjorden loddet opp. Materia-

let er allerede bearbeidet og karter over disse innsjøer

er tegnet.

Det kan også meddeles at det som gjenstår å fullføre

av det hydrografiske kartverk over Norge, nå er under

arbeide. Det som gjenstår er den nordlige landsdel

som vil bli tegnet i 2 blad. Disse vil bli noe større enn

de tidligere publiserte, men målestokken blir fortsatt

1:500 000.

4.43 Isundersøkelser
Iskontoret mottok i 1975 observasjons- og måledata

fra ca. 300 stasjoner fordelt på vassdrag over hele lan-

det. Observasjonene omfatter kartlegging av isforhold,

ismålinger, vanntemperaturmålinger og daglig foto-

grafering og registrering av luftens temperatur og fuk-

tighet i områder eksponert for frostrøyk. Iskontoret

foretar også undersøkelser i fjorder der vassdrags-

reguleringer har ført til eller kan føre til endringer i

isforholdene. Disse undersøkelsene omfatter kartleg-

ging av isforholdene og måling av temperatur- og salt-

innhold.

Iskontorets arbeid omfatter videre generelle og spesi-

elle undersøkelser av termiske forhold i et større antall

av våre vassdrag. Det er således Iskontoret som opp-

retter de fleste målestasjonene som skal skaffe data

om termiske forhold til fiskerisakkyndige og andre

som driver med biologiske undersøkelser i vassdragene.

De siste årene har kravene til utførlige vurderinger

av virkningen av reguleringer som planlegges økt be-

traktelig. Iskontoret må i de fleste konsesjonssaker

vurdere og gi en uttalelse om virkninger av de foreslåt-

te reguleringer på is- og vanntemperaturforholdene.

Og det er vel ingen overdrivelse å hevde at ca. 2/3 av

kontorets arbeid har sammenheng med slike vurde-

ringer.

De mest tidkrevende og utførlige vurderinger i 1975

har vært i forbindelse med utbyggingsplanene i Alta,
i Jotunheimen og i Begna. Andre store og viktige ut-

byggingsprosjekter har vært i Vefsna og Svartisom-
rådet. I tillegg til disse større prosjektene har Iskon-

toret avgitt en rekke uttalelser der is- og temperaturfor-

holdene har vært lettere å vurdere.

Isforholdene i 1975 var stort sett gode. Som vanlig

skapte tappingen fra Aursunden en del isproblemer og

skader ved Os. Iskontoret var også i 1975 på en rekke

befaringer i vassdrag over hele landet, men muligens

noe færre enn tidligere på grunn av tidsnød.

Samarbeidet med avdelingens datakontor stiger sta-

dig.

4.44 Grunnvannsundersøkelser
Det har i 1975 vært sterk etterspørsel etter resultater

fra kontorets undersøkelser. Dette har bl.a. gitt seg ut-

trykk i to foreløpige rapporter vedrørende Stryn og

Alvdal. Det er vurderinger vedrørende vassdragsregu-

leringers virkninger på grunnvannsforholdene som

ønskes belyst. I noen tilfelle gjelder det opplysninger

som trenges i forbindelse med konsesjonssøknader el-

ler informasjonsvirksomhet, i andre tilfelle er det

spørsmål om grunnlagsmateriale til vassdragsskjønn.

Så godt som alle innkomne observasjonsdata var ved

årets utgang arkivert i EDB-arkivet, og mer enn 600

stasjoner er nå innlest.

Kontoret har ytet veiledning vedrørende grunn-

vannsundersøkelser utført av utenforstående. Under-

søkelsene vedrørende vannforsyning til et settefisk-

anlegg i Simadalen er fortsatt.

Grunnvannskontorets aller første undersøkelser,

igangsatt i Rendalen i 1961, ble avsluttet ved årets ut-

gang. Et par observasjonspunkter er beholdt for å over-

føres til det landsomfattende observasjonsnett for

grunnvann.

Foreløpige forslag til grunnvannsundersøkelser i to

områder i Nordland er utarbeidet, uten at nærmere av-

gjørelse er tatt.

4.45 Breundersøkelser
Den vesentligste arbeidsoppgaven for Brekontoret

i 1975 var, som tidligere, å fortsette undersøkelsene av

utvalgte breers hydrologi. Resultatene skal brukes ved

beregninger av bredekkede områders kraftpotensial.

Det er jo velkjent at ved utbygging av de nye store høy-

fjellsområdene omkring Jostedalen og Sartisen kom-

mer breens innflytelse til å spille en stor rolle for

kraftproduksjonen fra år til år. I 1975 fikk vi store

snømengder på alle breene i Svartisområdet og bare en

liten del av denne snøen smeltet på grunn av en used-

vanlig kjølig sommer. Vi fikk derfor mindre vann i

vassdragene omkring Svartisen enn vi ville fått i et nor-

malt år, og bremassene i Svartisen-området økte til-

svarende i volum i 1975. Ved planlegging av kraftverk

er det nyttig å vite hvor store konsekvenser en slik bre-

tilvekst kan få for kraftproduksjonen.

I Sør-Norge falt det også store snømengder, spesielt

i vestlige strøk, men den usedvanlige gode sommeren

gjorde at mye av den smeltet bort igjen.

For breene på Vestlandet var allikevel snøoverskud-
det så stort at de fleste breer viste en positiv masse-

balanse, dvs, de øket i volum. Størst økning finner vi

i de aller vestligste strøk, Ålfotbreen i Nordfjord økte

med et (teoretisk) vannlag av 121 cm tykkelse, mens

Nigardsbreen i Jostedalen økte 27 cm.

Lengre øst greide sommeren å smelte bort hele vin-

terakkumulasjonen og mere til, så for breene i Jotun-

heimen fikk vi en negativ massebalanse, dvs, de avtok

i volum. Størst tap hadde Gråsubreen i Øst-Jotunhei-

men med 96 cm, mens Hellstugubreen i Visdalen tapte

36 cm, alt målt vertikalt som vannekvivalent.

Slamundersøkelsene fortsatte stort sett som i tid-
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ligere år, idet minst 5 daglige prøver ble tatt i alle de

bre-elver som undersøkes. Dessuten ble det tatt opp

bunnprøver fra Loenvatn. Dette ble gjort for å se hvor

meget slam som under naturlige forhold avsetter seg

på bunnen av vannet. Folk i Stryn er nemlig redd for

at den økte brevanntilførsel ved en eventuell utbygging

vil kunne slamme igjen hele Loenvatnet på kort tid.

Resultatene fra denne undersøkelsen er ennu under be-

arbeidelse, men det er allerede åpenbart at vi kan fast-

slå hvor store slammengder som er tilført vannet hvert

år de siste 2-300 årene. Det ser ut som den årlige til-

førselen neppe overstiger en centimeters slamlag på

bunnen, men store variasjoner forekommer.
I samarbeid med Statskraftverkene har Brekontoret

også fortsatt bearbeidelsen av bilder fra jordressurs-

satellitten LANDSAT. Nummer to i denne serien ble

skutt opp i begynnelsen av året og den har gitt oss

usedvanlig detaljerte bilder fra Sør-Norge i løpet av

hele sommeren. Ett slikt bilde gir oss en enestående

oversikt over snødekningsgraden, en opplysning som

antakelig vil kunne brukes for å beregne tilsiget fra

snøsmeltingen.

4.46 Maskinell databehandling
For SNSF-prosjektet vil det om kort tid bli presen-

tert en hydrologisk kretsløpsmodell. Den skal inngå

som en av hjørnestenene i Prosjektets hydrokjemiske

rnodellkompleks. Man har videre deltatt i den system-

analytiske virksomheten som drives av Prosjektet.

En undersøkelse av flomforholdene i Tokkevassdra-

get er avsluttet. Denne resulterte i en hydrologisk

kraftverksmodell, som blir videreutviklet i forbindelse

med tilsvarende undersøkelser i tilknytning til Ulla—

Førre og Røldal—Suldal utbyggingen.

Man har deltatt i en arbeidsgruppe under World

Meteorological Organization, (1,er problemer i for-

bindelse med hydrometerologisk databehandling har

vært utredet.

I forbindelse med ERTS-LANDSAT satellittens re-

gistreringer er det utarbeidet programsysterner for

digital tolking av billedene som mottas. Dette kan ha

betydning for hydrologiske forhold som snemengder i

fjellområdet før vårsmeltingen starter.

Det er arbeidet videre med hydrologiske modeller.

En deterministisk modell for Steinslandvatn-feltet på

Vestlandet fungerer tilfredsstillende. En stokastisk

transfermodell er også laget. Begge har som inngangs-

data nedbør- og temperaturdata. På bakgrunn av noen

års observasjoner er det mulig å beregne vannføringen

for en hel 30-års periode.

Det er anskaffet en minicomputer og en AGA geo-

tracer som benyttes til planimetrering, dybdeavlesning

fra ekkogrammer for utarbeidelse av dybdekarter, samt

for avlesning av ekkogrammer. Minicomputeren kan

også brukes til såvidt avanserte oppgaver som deter-

ministiske, hydrologiske modeller.

Et samarbeidsprosjekt vedrørende tilsigsberegninger
for Glommavassdraget er startet. Samarbeidspartnere

er Glommen og Laagens Brukseierforening, Samkjørin-




gene og Hydrologisk avdeling. Målsettingen er å ut-

arbeide tilsigsdata for hele vassdraget basert på av-

løps- og magasinobservasjoner.

4.47 Utvalg m.v. med spesielle tidsbegrensede
oppgaver
4.471 Utvalget for tilsigsprognoser

Ved etableringen av Utvalget for tilsigsprognoser

i 1971 ble det gitt tilsagn om økonomiske midler for

ytterligere 4 år, altså ut 1975. Institusjonene som finan-

sierer Utvalgets virksomhet: Reguleringsforeningenes

Landssammenslutning, Samkjøringen av kraftverkene

i Norge og Statskraftverkene, har bevilget penger også

for 1976 slik at arbeidet kan opprettholdes til det er

avklart hvordan undersøkelsene som er igangsatt skal

videreføres. For 1975 var det bevilget kr. 240.000,- til

Utvalgets drift.

I Utvalget sitter representanter for størsteparten av

brukerorganisasjonene innen hydrologi. Behovet for en

utvidet hydrologisk service- og oppdragstjeneste har

vært kanalisert gjennom Utvalget og det er utført et

omfattende arbeid for å klarlegge hvordan denne ut-

videte virksomhet skal organiseres i framtiden. De nå-

værende oppgaver for Utva1get var ment å inngå som

en del av den utvidete virksomhet. Til tross for omfat-

tende arbeid med saken har den ikke funnet sin løsning

i løpet av 1975.

Hovedtyngden av arbeidet har ligget på videreføring

av de grunnvannsundersøkelser Utvalget har satt i

gang som oppdrag for kraftverker og reguleringsfore-

ninger. Det er i år opprettet to nye felt for grunnvanns-

undersøkelser og Utvalget har dermed opprettet i alt

15 slike. Et omfattende program for kontroll og ved-

likehold av tidligere etablerte felt er gjennomført.

Grunnvannsdata innsamles regelmessig fra i alt 20

felt. Mye arbeid er nedlagt på utvikling av datapro-

gram for lagring og bearbeiding av de etter hvert store

mengder data som innsamles. I vintersesongen 1974 / 75

sendte Utvalget ut 5 rapporter om grunnvannssituasjo-

nen i en rekke felt i Sør-Norge.

Utvalget har med årets nyopprettelser i drift 23 tele-

dybdestasjoner hvor teledybde, snødybde og luft-

temperatur observeres ukentlig i vintersesongen. Opp-

lysninger om teleforholdene sendes ut sammen med

grunnvannsrapportene.

Utvalget har ytet bistand til kraftverk ved planleg-

ging av opplegg for snømålinger, ved bearbeidelse av

data fra snømålinger og formidling av snømålingsut-

styr. Videre har Utvalget deltatt i utprøving av en

operativ tilsigsmodell.

4.472 Rådgivende utvalg for fjordundersølelser

Fjordutvalget fikk i 1975 bevilget kr. 1.256.000 til

fortsatte undersøkelser av virkningen av reguleringer i

vassdrag på de fysiske og biologiske forhold i våre

fjorder.

I Skjomen hvor en fortsatt er inne i en mellomperiode,

ble det også i 1975 gjennomført et begrenset kontroll-

program. Deler av det innsamlede materiale fra perio-
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den 1969-73 er fortsatt under bearbeiding, men det

foreligger nå en rekke preliminære rapporter og publi-

kasjoner.

I Ryfylke har undersøkelsene gått etter programmet

og de såkalte forundersøkelsene er ved utgangen av 1975

på det nærmeste avsluttet. En rekke preliminære rap-

porter foreligger allerede fra Ryfylkeundersøkelsene.

4.473 Sur nedbørs virkning på skog og fisk

I forskningsprosjektet «Sur nedbørs virkning på skog

og fisk» har avdelingen bl.a. ansvaret for drift av 11

avløpstasjoner. Om kort tid vil det bli presentert en

hydrologisk avløpsmodell som skal inngå som en del

av undersøkelsene.

4.474 Den internasjonale hydrologiske dekade —

IHD

IHD-perioden utløp formelt 31. desember 1974, men

avviklingen av IHD og forberedelsene for Det inter-

nasjonale hydrologiske program, IHP, har pågått i

1975. Den faglige presentasjon av IHD-resultater har

fortsatt med bl.a. 2 rapporter om Hydrologisk av-

delings snøundersøkelser (sammen med Meteorologisk

institutt) og nedbørundersøkelser på Filefjell. På

samnordisk basis er f1ere nye IHD-publikasjoner utgitt

(markvannshydrologi, vannkjemi). Tidsskriftet Van-

net i Norden har fortsatt hele 1975.

Et spesielt problem ved avviklingen av IHD har

vært plasseringen av det engasjerte personale. Over

tidsrommet høsten 1974 —sommeren 1975 fant de 9 hel-

tidsengasjerte IHD-medarbeidere annet arbeid, 6 i

hydrologisk betont arbeid i tilknytning til de institu-

sjoner hvor de gjorde IHD-tjeneste, 3 i ikke-hydrolo-

gisk arbeid.

Da IHD ble avsluttet ved årets begynnelse, startet

samtidig Det internasjonale hydrologiske program,

IHP. IHP organiseres i likhet med IHD av Unesco,

men er ikke tidsbegrenset. Programmet løper derimot

i 6-års etapper. Norges deltakelse i IHP ble ikke klar

før desember 1975, og igangsetting av aktiviteter og

etablering av en Norsk Hydrologisk Komité skjer først

i 1976.

4.475 Urbaniseringens innvirkning på avrenningen

fra små nedbørfelt

Undersøkelse av urbaniseringens innvirkning på av-

renningsforholdene i små nedbørfelt PRA 4.2 har gått
videre i prosjektets 17 måleområder. Det samles inn

data for avløp (17 målestasjoner), nedbør (29 måle-

stasjoner), grunnvann (34 peilebrønner), markfuktig-

het (38 målerør) og fordampning (3 stasjoner). Av-

renning og nedbør måles med stor tidsoppløsning (5

min, og mindre) og gir store mengder data. For av-

renning f.eks. er det til nå samlet drøye 4 mill. enkelt-

data.

Prosjektets personale har videre vært med i forbe-

redelse og arrangement av symposium om kvantitativ

urban hydrologi i Sarpsborg i juni 1975. Prosjektet
bidrog også med tre foredrag vedrørende «Kvantita-




tiv urban hydrologi». Prosjektets personale har også

deltatt som forelesere ved NIF-kurset «Små nedbør-

felters hydrologi». Fra prosjektet er det i 1975 kommet

to foreløpige prosjektrapporter (se 4.48).

I forbindelse med symposiet i Sarpsborg har også

prosjektet besørget utgivelsen av symposieforhandlin-

gene: «KVANTITATIV URBAN HYDROLOGI»

Nordisk symposium, Sarpsborg 11.-13. juni 1975.

4.48 Publikasjoner
4.481 Rapporter fra Hydrologisk avdeling

Nr. 1-75, A. Tvede: Glasiologiske undersøkelser i

Norge 1973.

Nr. 2-75, B. Wingård: En vurdering av flomforhol-

dene i Tokkevassdraget.

Nr. 3-75, 0. Kjeldsen: Materialtransportundersøkel-

ser i norske bre-elver 1974.

Nr. 4-75, N. Haakensen: Materialtransportundersø-

kelser i norske bre-elver 1973.

Nr. 5-75, A. Tvede, B. Wold og G. Østrem: Glasio-

logiske undersøkelser i Norge 1974.

4.482 Meddelelser fra Hydrologisk avdeling

Nr. 29, A. M. Tvede: Volumendringer på breer i Sør-

Norge, 1962-1973.

Nr. 30, G. Østrem: ERTS-1 images in glaciology and

hydrology: Norwegian experience.

Nr. 31, G. Østrem: Present alpine ice cover.

Nr. 32, G. Østrem: ERTS data in glaciology —an ef-

fort to monitor glacier mass balance from satellite

imagery.

Nr. 33, G. Østrem: Breen som kraftkilde.

4.483 Andre publikasjoner

2 rapporter fra Urbaniseringsprosjektet « Introduk-

sjon av måleprogram og målefelter» og «Dataoversikt

1972-1974».

2 foreløpige rapporter fra Grunnvannskontoret, «Om

grunnvannsundersøkelser i Stryn kommune 1973-74»

og «Om grunnvannsundersøkelser i Alvdal 1971-75».

Vannstandsobservasjoner i Norge årgang 1972 og

1973.

4.5 VASSKRAFTUNDERSØKELSER

Avdeling for vasskraftundersøkelser har som kjent

til hovedoppgave å forestå arbeidet med systematiske

undersøkelser og datatjeneste vedrørende tilgang og

bruk av vannkraftressurser.

1 1975 har avdelingen arbeidet med en rekke kreven-

de oppgaver med å skaffe tilveie data og opplysninger

om mengde og kvalitet av landets vannkraft. Det er et

økende behov for oversikter og for presis og detaljert

kunnskap om nyttbare kraftkilder. Avdelingen har der-

for prioritert arbeidet med oversikter over mengde,

tilstand og bruk av økonomisk nyttbar vannkraft (res-
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sursregnskap) og arbeidet med generelle planer for

fremtidig utnytting av kraftkildene (ressursbudsjette-

ring).

Dette er langsiktige og mangesidige oppgaver som

forutsetter inngående kjennskap til vassbygging og

hydrologi. Utilstrekkelig bemanning og det forhold at

avdelingens ingeniører også dirigeres til andre påtren-

gende arbeidsoppgaver er årsak til at undersøkelsene

ikke kan gjennomføres og åjourføres i ønsket tempo.

Dette reduserer den praktiske anvendelse og fører til

at «up to date» oversikter og data som er nødvendig for

en rasjonell og målrettet ressursdisponering blir ståen-

de udekket.
Vannkraftundersøkelser med sikte på å skaffe fram

den informasjon som trengs for å føre en effektiv og

samordnet energipolitikk er ingen engangsoppgave.

Ikke minst har endringer i markedsforholdene for ener-

gi og ønsket om ressursøkonomi og naturvern innvirket

på vurderingsgrunnlaget. Men også den tekniske ut-

vikling og nytt og bedre topografisk og hydrologisk

grunnlagsmateriale medfører at stadig nye undersøkel-

ser og analyser av mulighetene blir påkrevet.

Etter den oversikt man foreløpig har er ressursstatus

pr. 1.1.1975 som vist i nedenstående tabell for de enkel-

te fylker. Det er pr. 1.1.75 bygd ut ca. 80 TWh av et

økonomisk nyttbart potensial på 158 TWh referert til

midlere årsproduksjon. Gjenværende nyttbar vannkraft

som ikke er vernet er ca. 62 TWh. De forslag om vern

som nå vil bli fremmet, vil imidlertid redusere restpo-

tensialet ytterligere om de blir vedtatt.

4.51 Nivellementer

Nivellement av Orkla ble fortsatt i 1975. Hele Orkla

er dermed nivellert fra havet til Orkelsjøen. I Glåma

med bielvene Tunna og Vangrøfta er fastmerkenettet

kontrollert og nye bolter er satt ned hvor de gamle fast-

merker var sprengt bort eller ødelagt på annen måte.

I alt 7 nye nivellementsplansjer vedrørende Orkla ble

ferdig opptegnet og utgitt i løpet av året.

4.52 Statistikk over utbygd vannkraft

De skjematiske og grafiske oversikter over landets

kraftverkssystem som avdelingen utarbeider anvendes

av praktisk talt alle som befatter seg med systemanaly-

ser og simuleringsmodeller av kraftverksprosjekter. I

løpet av året er dette materiale justert, dels fordi nye

opplysninger om eksisterende kraftverk er innkommet,

og dels også fordi nye og bedre hydrologiske grunnlags-

data er blitt tilgjengelige. En revisjon var også nød-

vendig for å få overensstemmelse med den nye utgave
av nyttbar, ikke utbygd vannkraft. Da dette arbeid

fremdeles pågår, er det ikke tatt med tall for utbygd

vannkraft pr. 31. desember slik det har vært vanlig i tid-

ligere årsberetninger.

4.53 Nyttbar vannkraft
1 stortingsmelding nr. 100 (1973-74) fra Industride-

partementet ble det understreket at det må legges vekt

på at det skal økonomiseres med energi. Dette er en

prinsipperklæring som forutsetter best mulig utnytting

av ressursene med et minimum av spill.

Ressursstatuspr. 1.1.1975. Resources balance per 1.1.1975
(Midlere årsproduksjon i GWh. Annual Energy GWh. 1 GWh - 1000 000 kWh)

Fylke Totalt Vernet ved Rest potensial Utbygd Rest potensial,
potensial Stortingsvedtak ikke utbygd

County Total Protected against Resources left Developed Resources left,
resources exploitation by undeveloped

Parliarnent enactment




Varig 1 10 år
Permanently For 10 years






Østfold 	 4 360




20




4 340 99,5 3 590




750 17,2
Akershus 
 1 100





100 1000 90,9




430




570 51,8
Hedmark 	 5 160 1200




580 3 380 65,5 1290 2 090 40,5

Oppland 	 12 120 1700




10420 86,0 4 340 6 080 50,2
Buskerud 	 10650




230




100 10320 96,9 8 430 1890 17,7
Vestfold 	 270





270 100




20




250 92,6

Telemark 	 12780





510 12270 96,0 11250 1020 8,0
Aust-Agder 
 5 280





40 5 240 99,2 2 510 2 730 51,7
Vest-Agder 
 10390




250




400 9 740 93,7 7 190 2 550 24,5

Rogaland 	 11060




10 1000 10050 90,9 4 360 5 690 51,4
Hordaland 	 20 250 2 100 I 300 16850 83,2 8 200 8 650 42,7
Sogn og Fjordane 	 17660




200 2 170 15290 86,6 7 290 8 000 45,3

Møre og Romsdal 
 8 510




500 1 100 6 910 81,2 4 510 2 400 28,2
Sør-Trøndelag 	 5 220





960 4 260 81,6 2 630 1630 31,2
Nord-Trøndelag 	 4 760




80




4 680 98,3 1950 2 730 57,4

Nordland 	 21 040




100




130 20 810 98,9 9 560 11250 53,5
Troms 
 4 410




300




670 3440 78,0 2 130 1310 29,7
Finnmark 
 2 910




210




280 2 420 83,2




600 1820 62,5

Sum total 	 157930 6 900 9 340 141690 89,7 80 280 61410 38,9
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Det bør i denne sammenheng betones at skjønt det

norske vannkraftsystem har store og gunstige regule-

ringsmagasiner, vil det måtte oppstå betydelige tap av

energi i middels og vannrike år. En viss varmekraft-

supplering i kombinasjon med vassdragsreguleringene

vil være den beste løsning for å økonornisere med res-

sursene og nyttiggjøre mest mulig av den utbygde

vannkraft til energi som det er behov for. Beregnin-

ger viser at man kan klare seg med relativt små varme-

kraftressurser i forhold til mulig økning av fastkraft-

ytelsen.
Overskuddet fra vannkraftverkene må således ikke

nødvendigvis eksporteres, forbrennes i elektrokjeler

eller gå tapt. Det representerer en ressurs som landet

kan utnytte til å dekke sitt fastkraftbehov og derved

oppnå en bedre selvforsyning og en bedre energiøko-

nomi.

Avdelingen har i løpet av året befart vassdragspro-

sjekter i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal samt i

Finnmark (150 GWh). Den nye utgave av nyttbar vann-

hvorav de største er i Grøa i Møre og Romsdal (115

GWh), Østerbø—Ortnevik i Sogn og Fjordane (320

GWh), Myster i Hordaland (90 GWh), og Lakselv i

Finnmark (150 GWh). Den nye utgave av nyttbar vass-

kraft påregnes fullført og utgitt i løpet av 1976.

Av større konsesjonssaker avdelingen har hatt til

vurdering og uttalelse kan nevnes:

Nye Osa i Hedmark, Veig i Eidfjord, Steinslands-

vassdraget i Hordaland, Åbjøravassdraget i Nordland,

Orklavassdraget, Laudal i Mandalsvassdraget. Små-

døla i Oppland, Tafjord V i Møre og Romsdal, Mesna-

fallene i Lillehammer, Låmi i Sulitjelma og Høyanger-

verkene i Sogn.

Avdelingen har også uttalt seg om konsekvensene av
«Fjellplan for Setesdal Vesthei-» hvor vannkraftpro-

sjekter på over 1300 GWh blir berørt.

Avdelingen har dessuten vært engasjert i arbeidet

med rapporten fra Kontaktutvalget for Verneplan for

Vassdrag. Foruten oversikt over kraftutbyggingsin-

teressene i de berørte vassdrag har avdelingen utarbei-

det kart som viser omfanget av verneplanen.

4.6 NATURVERNSAKER

Som vanlig er det ved kontoret for landskapspleie og

naturvern gjennomført et omfattende program med

gjennomgåelse av konsesjonssaker og planer. Det er

videre avholdt en rekke møter og gjennomført mange

befaringer over hele landet i forbindelse med VN's

vanlige virksomhet. Dessuten er behandlet en del saker

av mer rutinemessig karakter.

I forbindelse med tilsetting av tilsynsmedarbeiderne i

distriktene ble det ledig en stilling ved kontoret i Oslo.

Etter vedtak i Hovedstyret ble stillingen utlyst med

krav om kvartærgeologisk kompetanse. Dette er i tråd

med den bevisste politikk som er ført for å få en bred

sammensatt faglig stab ved VN. En geomorfolog til-

trådte ved årsskiftet. Terskelprosjekt i Eksingedalen.
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Laksetrapp i Osfossen. Lukehus i vann til «knes».

De fire tilsynsmedarbeiderne i distriktene er nå på

plass. Fra og med 1975 må konsesjonærene dekke til-

synsutgiftene. Oppkreving skjer ved slutten av året.

Arbeidet med å registrere gamle kraftverk og regule-

ringsinnretninger fortsetter. Hensikten med dette ar-

beidet er i størst mulig grad å vurdere de landskapsmes-

sige konsekvensene i forbindelse med deres fremtidige

skjebne. Vurderingene vil her måtte skje ut fra fire for-

skjellige forutsetninger. Det er:

Objekter som moderniseres for fortsatt drift.

Objekter som ønskes bevart i kulturhistorisk sam-

menheng.

Objekter som ønskes bevart for å opprettholde de

nye miljøer som er skapt som en følge av objektet

selv.

Objekter som skal fiernes.

Kontoret er med i de landskapsmessige vurderingene

som finner sted i forbindelse med de arbeidene Varme-

kraftavdelingen i S har igang for å vurdere mulighetene

for plassering og bygging av varmekraftverk.

VN er sterkt engasjert i arbeidet med del Il av verne-

planen for vassdrag mot kraftutbygging.

Vurdering av landskapsmessige forhold i forbindelse

med søknader om konsesjon for bygging av kraftled-

ninger, er stadig et vesentlig arbeidsområde for kon-

toret.

Stortinget har bevilget midler til et 5-årig prosjekt for

å undersøke de biologiske virkningene av terskler

(grunndammer) i regulerte elveløp. Prosjektledelsen er

underlagt VN. Det er etablert en styringsgruppe for

prosjektet der Universitetene i Oslo og Bergen og Di-

rektoratet for vilt og ferskvannsfisk i Trondheim er re-

presentert foruten VH og VN. Dessverre kom bevilg-

ningen til prosjektet så sent at en ikke har fått nyttig-

gjort sesongen 1975 så godt som en hadde planlagt. Det

vil derfor skje en liten forskyvning i tid når det gjelder 


utviklingen av prosjektet. Hovedvirksomheten er lagt

til Eksingedalen. Den drives av Universitetet i Bergen.

Det er fast engasjert tre personer i prosjektet. Dessuten

benyttes hovedfagsstudenter i en viss utstrekning i felt-

arbeide og engasjert teknisk personale til sortering. Et

par hovedfagsstudenter arbeider parallelt med Terskel-

prosjektet med sine hovedoppgaver.

I tillegg til hovedprosjektet har en tre satelittprosjek-

ter igang. Et går i Hallingdal med fugletaksering. Neste

år tar en også sikte på å fortsette en tidligere undersø-

kelse i Hallingdalselva vedrørende fiske der. Det er

også under utvikling prosjekter i Numedalslågen og

Mørkedøla. De vil starte opp for alvor neste år.

De første publikasjonene for prosjektet vil foreligge i

1976.

I samarbeide med Direktoratet for vilt og ferskvanns-

fisk og Vassdrags- og havnelaboratoriet i Trondheim,

er det nedsatt et såkalt «lakseterskelutvalg». Det skal

vurdere eksisterende tiltak i regulerte og uregulerte

elver i landet med tanke på at terskelkonstruksjoner

skal bygges og plasseres, slik at de skal kunne passeres

av fisk samtidig som de bedrer situasjonen ellers i elva.

Arbeidsutvalget består av to representanter fra Direk-

toratet for vilt og ferskvannsfisk og to fra NVE (VF

og VN).

I 1975 er gjort ferdig en film. Den har tittelen «Ulla—

Førre». Det er en presentasjon før utbyggingen av de

områder som blir berørt av Ulla—Førre-verkene. Filmen

er i sin helhet bekostet av Statskraftverkene.

Filmen om terskler (grunndammer) som etter planen

skulle vært avsluttet tidlig i vår, ble noe forsinket, fordi

rammen for filmen ble noe utvidet og opplegget for-

øvrig noe endret, fordi en ikke tidligere var i stand til

å få en del spesielle opptak. Arbeidet med filmen er

imidlertid nå i sluttfasen. Muligens vil det bli nødven-

dig å ta noen få vinteropptak før filmen kan gjøres helt

ferdig.
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Filmen «Steintippen, vegetasjon og landskapet» er
kommet i en engelsk versjon. Den ble tatt ut av Norges

Industriforbund for sammen med 8 andre filmer å bli

sendt til den internasjonale industrifilmfestivalen i

Montreux.

Det har vist seg nødvendig å gå til anskaffelse av en

rekke nye kopier av samtlige filmer som hittil er laget

fordi utlånsfrekvensen er så høy.

I serien VN-Rapport er det utarbeidet en publikasjon.

Det er «Reinsdyr / Kraftlinjer» som er en litteratur-

studie.

Arbeidet med en publikasjon om anleggstransport og

en om terskler fortsetter. Omstendighetene har imid-

lertid gjort at en har måttet omprioritere slik at den om

terskler nå kommer først.

I de senere år har det stadig blitt mer vanlig at tilsatte

ved VN har hatt forelesninger og foredrag ved NTH,

NLH, en rekke kurs arrangert av andre etater og under-

visningsinstitusjoner, gymnas, gartnerskole m.v. Dette

har også vært tilfelle i år.

Det er arrangert to opplæringsuker spesielt beregnet

på tilsynsmennene. Representanter fra V, VU, VF, VH,

SB og VN hadde innlegg. VN har ellers også deltatt

med innlegg på kurs for tilsatte i S og VF.

Samtlige ansatte ved VN har gjennomgått NIF's kurs

om kraftledninger.

Det er arrangert et opplysningsmøte i Laudal på opp-

fordring fra kommunen. Dessuten har to av våre til-

synsmedarbeidere i distriktene holdt foredrag for an-

satte ved anlegg om praktiske arbeider i Tydal og Ek-

singedal på oppfordring fra kraftselskapene. Et lik-

nende opplegg er også gjennomført i Troms for ansatte

i et entreprenørfirma som er engasjert i kraftutbygging.

VN har stilt foredragsholder for informasjonsmøter i

fylkene Oppland og Hedmark for ledende personer in-

nen E-sektoren i fylkene. Kontoret har også deltatt

med foredrag i Narvik og på Klækken på kurs arrangert

for journalister.

Foruten den naturlige kontakt med Vegvesenet og

Televerket i praktiske saker har VN hatt faglige innlegg

på møter etatene har arrangert, der de ønsket å dra nytte

av våre erfaringer når det gjelder landskapspleie.

Det har lykkes Selskapet for Norges Vel å få fram en

del norske typer (provenienser) av vanlige grasarter.

Gjennom våre tilsynsmedarbeidere i distriktene har vi
lagt ut prøvefelter av disse på en rekke steder over hele

landet.

4.7 BESKATNING AV KRAFTVERKER

1 1975 er utarbeidet 20 nye forslag til ansettelse av de

formuesandeler som etter bestemmelsene i skattelovens

§ 19 / 14 litra b skal beskattes i magasinkommunene.

Forslagene er sendt kraftverkseierne og likningsnemn-

dene i de berørte kommuner til uttalelse.

Forslagene omfatter i alt 61 kraftverker og 125 regule-

ringsmagasiner og berører 70 kommuner.

Til Riksskattestyret er videresendt 15 oppgaver. 


4.8 OPPNEVNING AV SKJØNNSMENN

Som nevnt i årsmeldingen for 1974, ble det i forbin-

delse med gjennomføring av den nye skjønnsordningen

fastsatt overgangsregler, hvoretter Vassdragsdirektøren

må oppnevne skjønnsmenn etter den tidligere regel i re-

guleringslovens § 20 til alle skjønn som er begjært før

1.1.74.

I henhold til disse overgangsregler er det i 1975 fore-

tatt fullstendig oppnevning til i alt 3 skjønn, hvorav et

underskjønn (utsatt) og to overskjønn. Dessuten er det

foretatt supplerende oppnevning til i alt 5 skjønn, ve-

sentlig på grunn av frafall som følge av høy alder og

svekket helse.

4.9
SIKKERHETSSTILLELSE FOR ÅRLIGE
ERSTATNINGER

Alle sikkerhetsstillelser i henhold til spesielle vilkår

fastsatt i tillatelser som er gitt i medhold av regulerings-

loven, vassdragsloven m.v. er frigitt. Det er nå bare ak-

tuelt med sikkerhetsstillelse for årlige erstatninger etter

bestemmelsene i reguleringslovens § 16, post 5 og vass-

dragslovens § 133, post 5, samt i mer sjeldne tilfelle ved

forhåndstiltredelser etter oreigningslovens § 25, tredje

ledd.

Arbeidet med innkreving av sikkerhetsstillelser for

årlige erstatninger er ført videre i 1975. Sikkerhetsbelø-

pene blir fastsatt på grunnlag av rettsbøker fra skjøn-

nene, utbetalingslister og avtaler. Da skjønnene som

regel går over mange år og deles opp i flere etapper,

er det et meget tidkrevende arbeid å komme fram til

den endelige fastsettelse av sikkerhetsbeløpet. Det vil

ennå ta atskillig tid før dette arbeid kan sies å være

åjourført.

Som hovedregel skal sikkerhet stilles ved deponering

av bankbøker eller obligasjoner lydende på det 25-dob-

belte av de til en hver tid gjeldende årlige erstatninger.

Innbetalingen kan skje ved årlige beløp over hele kon-

sesjonsperioden mot deponering av en godkjent garan-

tierklæring. Er konsesjonen gitt på ubegrenset tid, kan

sikkerheten ordnes ved garanti fra Norges Kommunal-

bank.

Bankbøker og obligasjoner er deponert i Norges

Bank. Garantierklæringer oppbevares av NVE. Sikker-

hetsstillelsene er i 1975 økt med i alt kr. 2.869.000 (av-

rundet) som fordeler seg med kr. 2.013.000 på bank-

innskudd, kr. 351.000 på obligasjoner og kr. 505.000 på

garantier.

Innestående sikkerhet utgjør pr. 31.12.1975:

Garantier 	 kr 5 367 000

Obligasjoner 	 » 27 172 000

Bankbøker 
 » 8 170 000

I alt 	 kr 40 709 000
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forkortet benevnirtg avd/ktr. E 114
antall regulativiante

antali overenskornstlønte Elektrisitetsdirektoratet
Direktør

Gunnar Vatten

EE j 20 I

Elektrisitetsavd.
Fagsjef

A. Vinjar

EEE 5 I

Planlegging
av kraftprod.-

systemet
Overingeniør

K. Køber

EEM 8 I 


EK 58 I ES 1 19 I

Konsesjons- og Organisasjons-
tilsynsavd. og stønadsavd.

	

Fagsjef Fagsjef
A. Johansen A. Rognerud

EKK 6 I ESOI 6 


Konsesjons- Organisasjons-

	

kontoret kontoret

	

Overingeniør Overingeniør

	

K. Warloe E. Dahl

	

EKT I 5 I 	 ESS] 6 


EA 16

Sekretariatet
Kontorsjef

G. lbenholt

Markedsanalyse
og statistikk
Overingeniør
E. Kindingstad

Tilsynskontoret
Overingeniør

I. Steine

Statsstønads-
kontoret

Overingeniør
H. Hindrum

EEP 6 EKS 3 1 ESF I 5 


Planlegging av
nettsystemet
Overingeniør
K. Amundsen

Skipstilsyns-
kontoret

Overingeniør
F. Løvmo

Approbasjon-
og finansie-
ringskontoret
Overingeniør
H. Dobloug

3

ET 1 7 I ET 2 6 I ET 3 1 8 1 ET 4 8 I ET 5 1 7 ET 6 1 5 I
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1. Distr./Oslo 2. Distr./Oslo 3. Distr. Kr.sandS. 4. Distr. Bergen 5. Distr. Trondh.t 6. Distr. Harstad
Overingeniør Overingeniør Overingeniør Overingeniør Overingeniør Overingeniør
H. Hesjedal H. P. Bergh J. Flood H. J. Johans n T. Tambs A. Henriksen
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5. ELEKTRISITETSDIREKTORATET

5.2 KONSESJONER

5.21 Konsesjoner på elektriske høyspenningsanlegg

I 1975 er det i alt gitt 220 konsesjoner, hvorav 18 om-

rådekonsesjoner og utvidelser av områdekonsesjon. I

tillegg kommer 4 tillatelser til mindre utvidelser og end-

ringer i tidligere gitte konsesjoner. Tabellen på side 00

viser de viktigste konsesjoner m.v. som er gitt i 1975.

Det er i år gitt konsesjon for en samlet generatorytelse

på ca. 668 MVA, mot ca. 1595 MVA i 1974.

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

matorer og utvidet transformatorytelse for transforma-

torer på 1 MVA og derover, tilsammen ca. 3068 MVA.

Dette tall omfatter så vel transformatorer i kraftstasjo-

ner for opptransformering som transformator for ned-

transformering i forsyningsområdene og dessuten re-

guleringstransformatorer.

Behandlingstid fra søknad om konsesjon kommer inn

til tillatelse er gitt vil for enklere konsesjonssøknader

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 traseer og forelegge slike for grunneierne,

kommune- og fylkesinstanser og andre instanser, må det

regnes med vesentlig forlenget behandlingstid. For

snarest å komme fram til en akseptabel traseløsning tar

derfor mange utbyggere nå forhåndskontakt, eventuelt

supplert med befaringer, med de instanser som kom-

mer inn under konsesjonsbehandlingen. Søknaden ut-

formes deretter slik at den best mulig tar hensyn til de

synspunkter som er fremkommet. Selv med denne frem-

gangsmåte regnes for større kraftledninger en tid på

5-6 år fra planlegging starter til kraftledningen er full-

ført. Tidsspennet har i den senere tid økt pga. den sta-

dig mer omfattende saksbehandling, en saksbehandling

som er blitt meget arbeidskrevende.

NVE har med virkning fra 1. november 1975 vedtatt

visse endringer i forbindelse med behandling av søkna-




der og meddelelse av tillatelser i medhold av loven og

bemyndigelsen. Hovedpunktene er:

Nye standardvilkår for konsesjoner og for bygging
og drift av statens anlegg er utarbeidet av NVE og god-

kjent av Industridepartementet den 20. august 1975.

Retningslinjer for konsesjons- og ekspropriasjons-

søknader er utarbeidet.

Ny spenningsgrense for konsesjonspliktige anlegg er

fastsatt, idet loven nå gjøres gjeldende for anlegg med

spenning over 1000 V vekselstrøm og 1500 V i likestrøm.

5.22 Ekspropriasjoner for kraftledninger

I henhold til Industridepartementets bemyndigelse

av 20. januar 1971 er det fattet vedtak i 14 saker om

tvungen avståelse av grunn og rettigheter for bygging

av elektriske kraftledninger m.v. Det har vært 8 klage-

saker i forbindelse med ekspropriasjonstillatelser.

Av større ekspropriasjonssaker i terminen kan nev-

nes:

380 kV ledning Usta—Nore, 380 kV ledning Hasle—
Halden, 275 kV ledning Feda—Kristiansand—Porsgrunn

(gjenstående), 110 kV ledning Bjelland—Hallandsbru.

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

endringer behandlet 4 saker om registrering av høy-

spenningsledninger.

5.24 Konsesjoner på kraftleie

I forbindelse med at konsesjonsgrensen på leie av

elektrisk kraft til eget bruk ble nedsatt fra 1000 kW til

500 kW ved kg1. res. av 14.12.1971 har det også i 1975

vært et vesentlig antall saker til behandling. Søknadene

om kraftleie gjelder i det alt vesentlige kraft som går til

industrien. Av de 111 saker som har vært behandlet i

år, er 86 saker som gjaldt kraftleie inntil 10 000 kW av-

gjort av NVE i medhold av Industridepartementets be-

myndigelse av 20.1.1971. Det er avgitt uttalelse til de-

partementet i 13 saker hvor kraftmengden har vært

over 10 000 kW. De gitte konsesjoner utgjorde tilsam-
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Leverandør PrimakraftkvantumKonsesjonær

Norsk Hydro —Produksjon a.s

Norske Skogindustrier A/S

Sande Tresliperi A/S
Rafinor A/S
Treschow-Fritzøe

Jahres Fabrikker A/S

Konsesjoner på en del nyanlegg og utvidelser.

Konsesjonær

Lyse Kraftverk
A/S Årdal og Sunndal Verk
A/S Årdal og Sunndal Verk
Bergenshalvøens komm. Kraftselskap
A/S Årdal og Sunndal Verk
Bergenshalvøens komm. Kraftselskap
Vest-Agder Elektrisitetsverk
Vest-Agder Elektrisitetsverk
L Tussa Kraft
Sira-K vina Kraftselskap
Kraft laget Follum-Hofsfoss
A/S Salten Kraftsamband
Vedtak om anlegg tilhørende staten:
NVE-Statskraftverkene

Røldal—Suldalkraft A/S
Statskraftverkene
Nord-Trøndelag El-verk
Trondheim El-verk
Diverse
Vestfold Kraftselskap
Norsk Hydro a.s
Vestfold Kraftselskap
Bergen Lysverker
Vestfold Kraftselskap

Ledningsanlegg:
KV Utstrekning m.m.

275 Åna—Sira—Kjelland,34 km
275 Fardal—Gaupne, 29 km
275 Fortun—Gaupne, 31 km
275 Dale—Apeltun,44 km
132 Øvre Årdal—Fortun, 27 km
132 Matre—Mongstad, 44 km
110 Bjelland—Hallandsbru, 31 km

380 Usta—Nore,49 km
275 Tonstad—Feda. 45 km
132 Skjomen—Kobbvatn, 21 km

165MW/1250 GWh/år
125 MW/1000 GWh/år
50000 kW
12000 kW
11600 kW
20 500 kW

20 MW/120 GWh/år
18400 kW
15000 kW
10000 kW

Generatorer :
Sted Ant. MVA

Bjelland kraftverk 2 a 35
Åmela kraftverk 1 40
Duge pumpekraftverk 2 120
Follum nye kraftstasjon 1 33
Fagerli kraftverk 2 30

Leirdøla Kraftverk 1 120

men 671 630 kW primakraft og 112 300 kW spillkraft.

Av større konsesjoner kan nevnes:

En del saker vedrørende kraftleiekonsesjon er ikke

ferdigbehandlet i påvente av behandling av melding

vedrørende framtidig kraftdisponering til kraftkreven-

de industri.

5.25 Avgifter til stat og kommuner i henhold til

konsesjoner

Avgifter i henhold til konsesjoner på kraftleie ut-

gjorde for 1974 ca. kr. 4.222.000,- fra 335 konsesjoner.

Avgiftsbeløpet for 1975 ventes å bli omtrent det samme.

Avgifter til staten i henhold til konsesjoner på høy-

spenningsanlegg utgjorde for 1974 kr. 7779,- fra 5 kon-
sesjoner. Også dette avgiftsbeløp antas å bli omtrent det

samme for 1975. Avgiftene innkreves etterskuddsvis.

5.26 Konsesjonskraft
Det har også i 1975 vært en rekke konsesjonskraftsa-

ker under behandling. Av nye saker kan nevnes søknad

fra Røros kommune om tildeling i forbindelse med kon-

sesjon av 13.5.1921 på statsregulering av Aursunden i

Glommenvassdraget. Videre er mottatt henvendelse fra

Nissedal kommune om konsesjonskraft fra Berlifoss og

Tjønnefoss kraftverker tilhørende Aust-Agder kraft-

verk. For øvrig nevnes at hovedforhandling i ankesak

om forståelsen av vassdragsreguleringslovens uttrykk 


«vanlig pris» i forbindelse med tildeling av konsesjons-

kraft fra Sira-Kvina av Eidsivating lagmannsrett er be-

rammet til 29.3.1976. Spørsmålet om konsesjonskraftens

fremtidige skjebne, bl.a. spørsmål om eventuell end-

ring av lovens bestemmelser om konsesjonskraft, er un-

der fortsatt behandling. Konsesjonskraftspørsmål vil

inntil nærmere avklaring representere et komplekst

saksområde.

5.3 TILSYN, FORSKRIFTER M.V.

5.31 Godkjenninger, meddelelser, avvik fra de
tekniske forskrifter

Det har vært en sterk økning i arbeidsmengden og en

rekke nye arbeidsoppgaver på dette området i 1975.

En rekke saker om godkjenning av spesielle høy- og

lavspenningsapparater og —materiell, installasjonsme-

toder m.v. er behandlet i samarbeid med ET overfor

innenlandsk og utenlandsk industri. Det er en betydelig

virksomhet av rådgivende og informativ art som her

drives i forbindelse med industriens utvikling og mar-

kedsføring av nye elektrotekniske produkter. Betyd-

ningen av en mest mulig ensartet behandling av for-

skrifts- og standardiseringsspørsmål er klart fremholdt

i denne sammenheng.
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Saker i forbindelse med fagutdanning, autorisasjon

og tekniske skoler er stadig sentrale oppgaver for av-

delingen. Det er herunder et nært samarbeid med for-

eninger og forbund som har faginteresser i slike saker,

som ofte har en sterk menneskelig side. Det er viktig

å ha et tidsmessig og dekkende forskriftsverk på dette

felt. Dette har resultert i at Industridepartementet etter

forslag fra avdelingen, den 19.9.1975 la frem tilråding

i statsråd samme dag om følgende: «Nye forskrifter

om faglig utdanning for elektrofagfolk.» «Nye forskrif-

ter om autorisasjon av elektroinstallatører m.v.».

Disse forskrifter ble bifalt. Samtidig ble bestemt at

den avgjørelsesmyndighet som hittil har tilligget In-

dustridepartementet på ovennevnte saksområde nå er

overført til NVE.

Konsesjons- og tilsynsavdelingen har også i 1975 ofret

stor oppmerksomhet og betydelig arbeid på informa-

sjonsvirksomheten. Dette er skjedd både ved møter

med ET's tilsynsmenn og saksbehandlere og ved delta-

kelse i en rekke møter, kurser og konferanser såvel i

inn- som utland.

De aller fleste innen avdelingen har representert

NVE i forskjellige tekniske komiteer, utvalg o.l. Vi-

dere kan nevnes at flere innen avdelingen har vært en-

gasjert som foredragsholdere, innledere m.v. ved fag-

lige kurs, konferanser o.l. for elforsyning og industri.

Avdelingens informasjonsblad «Paragrafen» er også

i år kommet ut med 2 nummer, og det er fortsatt stor

oppslutning om bladet fra elektrisitetsbransjen. ET's

årsberetning er også omfattet med stor interesse. Den

hadde et opplag på 18 000 eksemplarer og inngår i

NEVF's abonnementsordning.

I 1975 ble det utgitt 2 meddelelser om følgende:

Lov av 19. juni 1969 om bygging og drift av elektris-

ke anlegg.

Forskrifter for midlertidige kabelanlegg for høy-

spenning.

5.32 Stedlig tilsyn

Det er behandlet 40 saker om stedlig tilsyn, dels

som følge av etablering av nye industribedrifter, dels

som følge av sammenslutning av mindre elverker til

større enheter, samt skifte av ansvarshavende for sted-

lig tilsyn.

5.33 Driftsledere, installatører, montører og

reparatører
Det er i 1975 behandlet 48 saker om godkjenning av

driftsledere og 25 saker om godkjenning av elektro-

installatører gruppe L og H. Når det gjelder installatø-

rer i gruppe H (høyspenning), skjer godkjenning fra

NVE i henhold til kg1. res. av 19. september 1975. Når

det gjelder installatører gruppe L, er de behandlede sa-

ker av spesiell art.

Videre er behandlet 13 saker om godkjenning av elek-

tromontører. Disse saker dreier seg i det vesentlige om

elektromontører som har vært i virksomhet i lengere

tid og som ennå ikke har fått sine papirer i orden.

Dessuten er det behandlet en rekke saker om god-

kjenning av bedriftselektrikere, elverksmontører og

elektroreparatører, samt midlertidig tillatelse for elek-

tromontører til å stå i installatørs stilling.

Det er behandlet 66 søknader om tillatelse til å ar-

beide som elektrisitetsverksmontør gruppe B (linje-

montør) i henhold til de overgangsbestemmelser for

denne gruppe som ble bekjentgjort i 1968.

I tillegg er behandlet saker om fortolkning av be-
stemmelser i kgl. res. av 19. september 1975.

5.34 I rannskader og ulykker

Også i .975 har det forekommet ulykker og branner

forårsaket av elektrisitet, selv om antallet ikke synes å

ligge over gjennomsnittet for de senere år. Driftsuhell

ved produksjonsverk har vist nødvendigheten av kon-

struksjonsendringer for økning av sikkerheten.

For øvrig vises til «Årsberetning Elektrisitetstilsynet

1975».

5.35 Elektriske anlegg om bord i skip,

oljeboreplattformer, sjøredskaper o.l.

Antall saker som har vært til behandling har omtrent

vært det samme som året før. Det har imidlertid i stor

grad vært saker av betydelig større omfang, slik at ar-

beidsmengden har økt. I forbindelse med flere av sake-

ne har det vært nødvendig å holde møter med b rørte

parter. Saksområdet har stort sett vært det samme som

tidligere, med saker vedrørende avvik fra og fortolk-

ning av forskriftene, søknader om godkjenning a > kab-

ler, utstyr og apparater og i ikke liten utstrekning an-

modning om uttalelser til forslag til forskrifter og be-

stemmelser fra andre institusjoner. Dessuten har det

vært saker vedrørende ulykker og branner hvor elek-

trisiteten kan ha vært årsaken. Det har vært flere hen-

vendelser om elektriske anlegg om bord i skip i opplag

og om strømtilførsel fra land til slike anlegg.

Nye forskrifter for elektriske anlegg om bord i skip

og sjøredskaper er fastsatt. Disse vil foreligge ferdig

trykt i nær framtid. Forskriftene vil senere bli oversatt

til engelsk, noe erfaringene fra de siste år tilsier er ab-

solutt nødvendig med det internasjonale tilsnitt arbei-

det innen dette område har. I disse forskrifter er for-

øvrig inntatt et kapittel med spesielle tekniske bestem-

melser for elektriske anlegg på flyttbare boreplattfor-

mer.

NVE har i medhold av lov av 24. mai 1929 om tilsyn

med elektriske anlegg inngått avtale med det amerikans-

ke klassifikasjonsselskapet American Bureau of Ship-

ping om at selskapet, på vegne av NVE, skal føre tilsyn

med elektriske anlegg på flyttbare norskregistrerte bo-

replattformer med klasse i selskapet. Dette er forsåvidt

en utvidelse av den tidligere avtale vedrørende elek-

triske anlegg om bord i skip. Det er også tatt kontakt

med 2 andre klassifikasjonsselskaper om tilsvarende

ordning.

Den ordning som er etablert med American Bureau

of Shipping endrer intet vedrørende den kontroll av

elektriske anlegg om bord i flyttbare boreplattformer
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som anvendes til boring etter petroleumsforekomster i

indre norsk farvann, norsk sjøterritorium og den del av

kontinentalsokkelen som er undergitt norsk statshøy-

het.

5.36 Lange spenn
Det er gjennomgått tegninger og beregninger for en

rekke lange kraftledningsspenn.

Av lange spenn over 1000 m behandlet i 1975 kan nev-

nes:

Anleggets eler:
Spenning Lengde

kV

Voss Elektrisitetsverk/Teledirekto-

toratet, linje til Lønehorgi FM/TV-
stasjon  22 1332

Stavanger Elektrisitetsverk,
spenn over Lysefjorden 
 132 2 405

Bergenshalvøens komm. Kraftselskap




Matre—Mongstad, spenn over




Haugsværfjorden 	 132 1646
NVE-Statskraftverkene,




Ulla—Førre-anleggene.




Førre—Hjorteland 
 66 1 114

5 .3 7 Forskrifter
Avdelingen har holdt en rekke møter i Forskriftsko-

miteens tekniske utvalg i forbindelse med utarbeidelse

av forslag til endringer av og tilføyelser til Forskrif-

ter for elektriske anlegg. Forslagene ble lagt frem i ple-

num i Forskriftskomiteen i september måned. Avde-

lingen har arbeidet intenst med disse forslagene som er

meget omfattende for å sikre en best mulig ajourføring

av forskriftsverket.

5.38 Elektrisk materiellkontroll
Norges Elektriske Materiellkontroll (NEMKO) fore-

står etter avtale kontrollen med elektrisk materiell og

apparater i henhold til tilsynsloven.

Etter det fastsatte arbeidsreglement skal NEMKO's

prøveforskrifter fastsettes av NVE.

Det er innført kontrollplikt også for enkeltutførelser

og enkelteksemplarer av elektromedisinsk utstyr, den-

talutstyr og andre apparater som benyttes i direkte kon-

takt med hud og hår (fastsatt av Industrideparte-
mentet). Det er v 'dere gjennomgått og fastsatt nye

prøveforskrifter på en rekke områder, som f.eks. for

pumper, for elektrisk badstuutstyr, for armaturer med

utladningsrør for spenninger over 1000 V, for oljefy-

ringsanlegg og for elektrisk oppvarmede tepper, puter

og madrasser. Videre er det fastsatt en mengde endrin-

ger, tillegg m.v. i tidligere fastsatte prøveforskrifter.

5.39 Internasjonalt forskriftssamarbeid
The International Commission on Rules for the

Approval of Electrical Equipment (CEE).

I 1975 har det vært holdt 2 møter i CEE, henholdsvis

i Zürich og Berlin. NVE, Elektrisitetsdirektoratet har

på møtene hatt med en deltaker som observatør for å

holde seg orientert om virksomheten ved CEE.

International Electrotechnical Commission (IEC).

Det har vært stor møtevirksomhet i en rekke av IEC's

komiteer og arbeidsgrupper. På områder som har sær-

lig tilknytning til Forskrifter for elektriske anlegg og

hvor det har vært deltakelse fra avdelingens side, nev-

nes:

Utvalg 11: Elektriske Luftledninger

Utvalg 17: Brytere

Utvalg 18: Skipsinstallasjoner

Utvalg 20: Elektriske ledninger og kabler

Utvalg 31: Elektrisk utstyr for eksplosjonsfarlige

omgivelser.

Utvalg 62: Elektrisk utstyr for medisinsk bruk

Utvalg 64: Elektriske installasjoner i bygninger.

Nordisk komite for samordning av elektriske sikker-

hetsspørsmål (NSS).

Komiteen har fortsatt sitt arbeid med å samordne

sikkerhetsforskrifter på områder som omfattes av prø-

veforskrifter for elektrisk materiell og apparater og som

har betydning for den nordiske samhandel med elek-

trisk materiell.

Dessuten har komiteen behandlet spørsmål om AUS,

kapslingsklasser for elektriske apparater og materiell,

strålevarmeanlegg, elektriske sveiseanlegg, samt drøf-

tet spørsmål i forbindelse med arbeidet i CENELEC

og IEC-komite 64: Elektriske installasjoner i byg-

ninger.

Komiteen hadde 2 møter i 1975, henholdsvis i Kyiben-

havn og Stockholm.

Comite Europeen de Coordination des Normes

Electriques (CENELEC).

CENELEC er en europeisk samarbeidsorganisasjon

for elektroteknisk standardisering, og har 14 medlems-

land, hvorav 4 er nordiske (Danmark, Finland, Norge

og Sverige). EF-landene er obligatoriske medlemmer av

CENELEC.

Harmoniseringsarbeidet omfatter bl.a. forskrifter på

det elektrotekniske området som de respektive myndig-

heter utsteder.

NVE, Elektrisitetsdirektoratet har vært representert

ved møter i Amsterdam, Brüssel og Zdrich. Repre-

sentasjon og aktiv innsats i denne samarbeidsorganisa-

sjon er av særlig interesse ikke bare for norsk elektri-

sitetsforsyning, men kanskje spesielt av hensyn til norsk

elektrotekn isk industri.

5.4
SAMORDNING OG GENERELL
PLANLEGGING

5.41 Oversikt over Elektrisitetsforsyningen
I løpet av 1975 er nyanlegg med en samlet maksimal

stasjonsytelse på ca. 530 MW satt i drift mot ca. 950

MW året før. Gjennomsnittlig økning de siste 5 år har

vært ca. 800 MW eller 5,5 % .
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Nye installasjoner i 1975:
Økning
i maks. Økning

stasjons- i best.
ytelse årsprod.

Kraftstasjon og fylke MW GWh

Aurland 2. aggr., Sogn og Fjordane 225 737
Grytten, Møre og Romsdal 	 143 517
Fagerli, Nordland  50 210
Bjelland, Vest-Agder

	
29 123

Funnefoss, Akershus
	

20 90
Kongsvinger, Hedmark

	
19 134

Døvikfoss, Buskerud
	

15 76
Tyin, Sogn og Fjordane, kapasitetsøkning 24 0
Skulafoss, Hordaland, ombygging  3 10
Skjomen, Nordland, regulering  0 320
Evanger, Hordaland, regulering  0 270
Roldal-Suldal, Rogaland, Hordaland,
regulering  0 200
Blåfalli, Hordaland, regulering  0 50
Sira-Kvina, Vest-Agder, regulering

	
0 25

Summen av bestemmende års produksjonsevne i de

enkelte vannkraftstasjoner økte i 1975 med 2800

GWh / år.

De av landets vannkraftstasjoner som hver for seg er

større enn 1 MW hadde pr. 31. desember 1975 en samlet

maksimal stasjonsytelse på 16526 MW. Av dette utgjør:

Kommunale/fylkeskommunale kraftstasjoner 	 51 %

Statens kraftstasjoner 
 28 %

Private kraftstasjoner 
 21 %

Av større linjer satt i drift i 1975 kan nevnes:

380 kV Sylling—Hasle

275 kV Aurland—Fardal

275 kV Duge—Lyse

132 kV Jåberg—Tveiten

132 kV Matre—Mongstad

132 kV Grytten—Moa

132 kV Fræna—Havnes

132 kV Bardufoss—Mestervik

132 kV Bardufoss—Finnsbotn

132 kV Bardufoss—Straumsmo

Blant andre større systemkomponenter satt i drift i

1975 bør koplingsanlegget ved Smestad innføringssta-

sjon fremheves. Her finner man det første (norskprodu-

serte) SF6-anlegg for 275 kV.

Produksjonsforholdene for vannkraftverkene har

vært meget gode i 1975. Spesielt i september og oktober
var tilsiget godt over normalen. Magasinfyllingen ved

årets utgang var 81 % , mens medianverdien for de siste

10 år er 70 % som også var magasinbeholdningen ved

årets begynnelse. Av landsdelene var det samkjørings-

region 4 som hadde størst fyllingsprosent (86 %) pr.

31. des. Samlet magasinkapasitet (100 % fylling) var

50,3 TWh ved årsskiftet 1975 / 76 mot 48,4 TWh ett

år tidligere. Årlig tilvekst i magasinkapasitet har vært

6,8 % de siste 10 år.

Elektrisitetsproduksjonen i 1975 var 77 584 GWh

mot 76 665 GWh året før. Bestemmende produksjons-

evne i det system man hadde ved årets utgang er bereg-

net til 71,9 TWh.

Produksjonsøkningen det siste år var 1,2 % , mens

gjennomsnittlig økning de siste 5 år har vært 6,1 % . De

siste 10 år har produksjonsveksten vært 4,7 % p.a. Brut-

toforbruket av fastkraft steg i 1975 til 68,8 TWh mot

68,1 TWh i 1974, dvs. en økning på 1,0 % (ikke tempera-

turkorrigert). Gjennomsnittsøkningen de siste fem år

har vært 4,1 % . Året 1975 var preget av vanskelige kon-

junkturer for flere industrigrener. Produksjonsindek-

sen for industri, eksklusiv bergverk og oljeutvinning,

viste i årets 11 første måneder et fall på ca. 2 % i forhold

til fjoråret. I treforedling var nedgangen i samme pe-

riode ca. 12 % , mens den kraftkrevende industri erfarte

en tilbakegang på ca. % (målt med en veiet produk-

sjonsindeks). Graddagstallet for landet var dessuten

ca. 8 % lavere enn normalt. På denne bakgrunn kan

økningen på en prosent i brutto fastkraftforbuk tyde

dels på en omlegging fra olje til elektrisk kraft i in-

dustrien og dels på en «normal» vekst i sektoren hus-

holdning og tjenesteyting. Foreløpige anslag over

nettoforbruket (tab. 1) viser en fremgang på 6,6 % i

den sistnevnte gruppe det siste år, mens midlere årlig

økning fra 1970 har vært 5,3 % .

Nettoforbruket til alminnelig forsyning steg ca. 4,9 %

fra 1974 til 1975. Størst økning har region 4 og region 2

med h.h.v. 12 og 8 % .

Maksimalbelastningen, referert kraftstasjon, i 1975

er foreløpig anslått til 11 100 MW.

Tabell 1. Elektrisitetsforbruket1970-75 etter konsumentgruppe.(GWh/år) Kilde : NOS-Elektrisitetsstatistikken.

1970 1971 1972 1973 1974 19752

Særlig kraftkrevende industri 	 71 188 24 919 24 843 26 550' 27 439 26400
Treforedlingsindustri 	 3 604 3250 3 301 3 246' 3 351 3 200
Bergverk og industri ellers 	 5 123 5 224 5 714 7 125' 7 505 7 800
Transport 	




493




500




511




521




527




540
Husholdninger og tjenesteyting 
 18497 18968 19976 21 339 22 446 23 930

Sum netto fastkraftforbruk 	 50 905 52 861 54 345 58 781 61 268 61 870
Tilfeldig kraft til elektrokjeler 	




557 2 020 2 557 2 2501 3024 3 130
Sum : Totalt nettoforbruk 	 51 462 54 881 56 902 61 031 64 292 65 000

Ny definisjon. 2 Foreløpige tall, bygger på oppgaver fra Samkjøringen.
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Eksporten av elektrisk kraft til Sverige satte også i

1975 ny rekord. Nettoeksporten (til Sverige) var 5625

GWh mot 56251 året før. Av eksporten var 734 GWh
kontraktlevering. Fra Sovjet-Unionen hadde Norge en

import på 13 GWh.

Ved siden av stor eksport har det vært mulig å gjen-

nomføre betydelige leveranser til elektrokjeler (tab. 1).

Dette kraftkvantum har spart norsk næringsliv for et

oljeforbruk tilsvarende 300 000 tonn. Dette represen-

terer ca. 3,3 % av totalforbruket av oljeprodukter i Nor-

ge i 1973-74.

5.42 Planlegging av nettutbyggingen
Det arbeides stadig med spørsmål med tilknytning til

hvordan hovednettet bør se ut omkring 15 år fremover

i tiden. Dette har betydning for de langsiktige dispo-

sisjoner og også for anlegg som skal bygges i de nær-

meste år.

Fremtidsperspektivene er etter hvert blitt stadig vik-

tigere også for lokalpolitikere, organisasjoner og en-

keltpersoner som skal uttale seg om f.eks. konsesjons-

søknader for konkrete anlegg. På grunn av ekstra usik-

re forutsetninger for tiden både når det gjelder belast-

ningsutvikling og produksjonsutbyggingen på sikt,

herunder lokalisering av eventuelt varmekraftverk, vil

en måtte angi de mulige fremtidige nett i mange alter-

nativer. Dette bevirker at sakskomplekset ofte blir noe

uoversiktelig for de lokale instanser som skal uttale seg

om sakene.

Av større nettsaker som har vært behandlet i 1975

trekkes frem:

Vest-øst nettet i forbindelse med utbygging av Ulla /

Førre og eventuelt gasskraft på Karmøy / Tysvær.

Overføringsanlegg fra Eidfjord / Aurland og øst-

over.

Nettforsterkning Helgeland—Trøndelag.

Utbygging av et 380 kV nett fra Ofoten (Skjomen)

og nordover til Tromsø-regionen (Balsfjord).

Utbygging av hovednettet rundt Oslo.

Nettoppbygging ved alternative plasseringssteder for

varmekraftverk ved Oslofjorden.

Generelle undersøkelser vedrørende hensiktsmessige

linetverrsnitt for 275 og 380 kV ledninger.

Kraftforsyningen til Halden.

Nettutformingen ved Kristiansand.

Nettutformingen i Tromsø-distriktet.

Elektrisitetsavdelingen har vært representert i lokale

komiteer som står for utredninger vedrørende hoved-

fordelingsnett. Det er også i egen regi foretatt bereg-

ninger av fordelingsnett i forbindelse med saker som

har vært fremmet av elektrisitetsverk.

Nordiske nettberegninger har også vært utført i 1975,

men kanskje i litt mindre omfang enn vanlig i de senere

år. Dette henger sammen med at man etter hvert har fått

en bra oversikt over hvordan systemene vil oppføre seg

under forskjellige forhold, men spesielt ønsker man et

bedre underlag om hvordan systemene vil utvikle seg

med hensyn til lastutvikling og produksjonsutbygging

Eksklusiv norsk produksjonsandel i Linnvasselv Kraftverk på
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nå etter oljekrisen før omfattende nettberegninger settes

i gang.

Nordel-anbefalinger vedrørende effektdekning er ut-

sendt. Disse er basert på beregninger av det nordiske

system fremover til midten av 80 årene (—eller litt len-

ger, ut fra dagens vurdering av utbyggingstakten).

Elektrisitetsavdelingen har vært engasjert i disse be-

regninger —og vil etter hvert også gå videre i tilsvaren-

de beregninger for det norske system.

5.43 Planlegging av produksjonsapparatet for

elektrisitet
Ved kontoret for planlegging av kraftproduksjons-

systemet er mange kraftverksprosjekter blitt vurdert i

1975. Av de prosjekter som fikk en endelig avklaring i

årets løp, kan nevnes Hønefoss, Follum, Steinsland,

Djupdal, Aurland (endring), Lassajavre og Bingsfoss.

I Nord-Norge er Alta, Skibotn og Melkefoss blitt

vurdert og anbefalt ut fra teknisk-økonomiske kriterier.

Også i Syd-Norge pågår det for tiden planlegging av en

lang rekke prosjekter, men det vil føre for langt å trek-

ke fram hvert enkelt.

En har også hatt til behandling saken om gasskraft-

verk i Karmøyregionen, men har ikke funnet at dette

prosjektet er økonomisk lønnsomt.

I september ga Elektrisitetsavdelingen ut en revidert

oversikt over mulig kraft-tilgang fram til 1985, der alle

de anlegg som ansees for å være aktuelle er ført opp.

Oversikten brukes som hjelpemiddel ved langtidsplan-

leggingen. En annen side ved kontorets arbeid er del-

takingen i NORDEL's virksomhet. I 1975 har en hoved-

sakelig konsentrert seg om beregning og vurdering av

nødvendig effektinstallasjoy i de forskjellige land. Det

er ved beregningene brukt en modell —NORDEFFEKT

—som en av kontorets ansatte —A. 0. Fagerberg —har

utviklet.

5.44 Generelle spørsmål om elektrisitetsforsyningen

Elektrisitetsavdelingen var også første halvår 1975

sterkt engasjert i å bearbeide materiale for Stortingets

behandling av Stortingsmelding nr. 100 (1973-74), om

energiforsyningen i Norge i fremtiden. Blant annet ble

prognosene av mars 1974 revurdert i januar 1975.

Som en oppfølgning av det «Nøkkelmann-møte» som

ble arrangert i desember 1974 ble referat fra dette møtet

utsendt til elforsyningen. I forståelse med Miljøvern-

departementet og Industridepartementet sendte NVE i

april 1975 en henvendelse til landets fylkesmenn med

anmodning om å få etablert grupper i fylkene som kun-

ne samordne planleggingen på fylkesplanet med el-

forsyningen i fylkene. I samme forbindelse ble det bedt

om å få utpekt kontaktmenn for NVE i disse gruppene.

De fleste fylkene har nå etterkommet denne anmodnin-

gen. NVE tillegger dette stor vekt, idet man på denne

måten kan få til en gjensidig informasjon mellom NVE

og fylkene. Ordningen innebærer også en praktisk mu-

lighet for at distriktene kan få innflytelse på den plan-

leggingsvirksomhet som foregår sentralt. Ordningen

vil også bli nyttig i forbindelse med sentralmyndighe-
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tenes engasjement når det gjelder bidrag til utarbeidel-

sen av fylkesplanene.

Avdelingen har vært engasjert i vurdering og koordi-

nering av NVE's uttalelser i forbindelse med de nye

-fylkesplanene innen sektoren elforsyning. Avdelingen

anmodet i august 1975 fylkene om å få utarbeidet nye

prognoser i samarbeid med elforsyningen i fylkene.

Dette arbeidet pågår parallelt med revisjon av lands-

prognosene. Foreløpig er det statistiske grunnlaget for

landsprognosene bedre enn tilsvarende grunnlag i fyl-

kene. Dette forhold vil imidlertid etter hvert endre seg

idet både energistatistikken og elektrisitetsstatistikken

nå er oppdelt på fylkesbasis.

Arbeidet med revisjon av lands- og fylkesprognose-

ne, som utføres etter oppdrag av Industridepartemen-

tet skal være avsluttet i januar 1976.

forbindelse med prognose-arbeidet er en del av selve

beregningsarbeidet overført til EDB-programmer der

dette er hensiktsmessig. Det arbeides dessuten med å

videreutvikle prognosemetodikken. 1 1975 har avdelin-

gen tatt initiativet til, sammen med organisasjoner

utenfor NVE, å få i gang tre nye samarbeidsprosjekter

som alle har som formål bl.a. å styrke grunnlaget for

prognosene.

Ett prosjekt utføres ved Statistisk Sentralbyrå og tar

sikte på å analysere sammenhengen mellom energifor-

bruket og diverse aktiviteter i samfunnet. Et annet pro-

sjekt utføres av EFI og har som målsetting å klargjøre

sammenhengen mellom energiforbruket og klimafor-

hold, så som temperatur, vind osv. Det tredje prosjektet

utføres i samarbeid med konsulent og tar sikte på å lage

en dynamisk modell for sammenhengen mellom energi-

priser og fordelingen av energiforbruket på de respek-

tive energibærere innen romoppvarmingssektoren.

Arbeidet med å opprette et tidsmessig informasjons-

system på EDB er kommet igang, men har gått tregere

enn planlagt på grunn av personellsituasjonen ved kon-

toret. Arbeidet vil søkes opptrappet i 1976.

Avdelingen har også arbeidet med NVE's uttalelse om

innstillingen fra utvalget «Om tiltak for energiøkono-

misering».

Som i tidligere år har Elektrisitetsavdelingen utarbei-

det meldinger, uttalelser og prognoser til de interna-

sjonale organisasjonene OECD, ECE og Nordel.

Elektrisitetsavdelingen er representert i internasjona-

le komiteer og arbeidsgrupper og avdelingens folk har

deltatt som foredragsholdere og vanlige kursdeltagere

ved en rekke seminarer og kurs.

På slutten av året begynte avdelingen å bearbeide

underlagsmateriale for NVE og Industridepartementet

om krafttildeling til kraftkrevende industri, de nye

prognoser og ajourførte oversikter over krafttilgangen

i årene framover.

5.5
STATSSTØNAD TIL
ELEKTRISITETSFORSYNINGEN

5.51 Bevilgning

For 1975 ble det på statsbudsjettet under kap. 991

bevilget 45 mill. kroner. Av dette gikk 15 mill, kroner 


til å dekke opp tilsagn som tidligere var gitt om til-

skott, men det ble for 1975 gitt ny tilsagnsfullmakt på

20 mill, kroner utover kontantbevilgningen. Denne

økning i tilsagnsfullmakten på 5 mill, kroner fra fore-

gående år gjorde det således mulig å gi tilsagn om til-

skott på 50 mill, kroner i 1975.
I tillegg kom ca. 17.000 kroner av overførte unyt-

tede midler i 1974 og ca. 112.000 kroner som i årets løp

ble innspart av tidligere gitte tilsagn. Til disposi-

sjon for nye tilsagn i 1975 har en således hatt ialt ca.

50.129 mill. kroner.

5.52 Fordeling av stønadsmidlene

Det disponible beløp er fordelt på følgende anleggs-

typer:

Tilombygging og forsterking av

fordelingsanlegg 	 ca. 21,81 mill. kr

Overførings- og samkjøringslinjer » 26,48 »

Strømløse bosteder m.m 
 » 0,92

Nettplanlegging 	 » 0,43

Driftsstønad til dieselaggregat m.m. » 0,38

50,02 mill. kr

Det er i året vedtatt å skaffe 2 mobile gassturbin-

aggregater, hvert på 150 kW, men de vil bli levert først

i 1976 og belastet dette års budsjett. Aggregatene skal

lånes ut til elverker som trenger nødstrømsforsyning

ved brudd i sjøkabel eller liknende. Fra før har Elek-

trisitetsdirektoratet kjøpt inn 10 mobilaggregater i

størrelse fra 200 til 1200 kW ytelse. De er alle stasjo-

nert ute i elforsyningen til bruk i påkommende tilfel-

le, og det har vært stor interesse blant elverkene for å

kunne få adgang til å låne noen mindre og lett trans-

portable aggregater.

Det er i årets løp gitt statsstønad til strømforsyning

for 20 bosteder (70 personer) og til 6 fellesseteranlegg.

Av disse tilsammen 26 stedene får 15 forsyning over

linjer og 11 ved hjelp av dieselaggregater.

Det ble i 1975 fremmet 8 søknader fra elverk om å få

omgjort tidligere gitte (midlertidig rente- og avdrags-

frie) lån av stønadsmidlene til direkte stønad. Av dis-

se ble 7 søknader imøtekommet, og en lånesum på ca.

30 mill. kroner ble omgjort til statsstønad. I alt ble

det i året fremmet vel 70 saker for hovedstyret og de-

partementet, og en av disse sakene gjaldt tildeling av

stønadsmidler til 22 elverk. Ca. 100 elverker eller

andre søkere er således berørt av de tilrådinger som

er avgitt i 1975.

5.53 Kontroll med utbyggingen

Det ble også i 1975 foretatt reiser for å bli kjent med

forholdene innen elverk som søker om statsstønad og

for å kontrollere at de anlegg som gis statsstønad blir

gjennomført i samsvar med forutsetningene. Når for-

holdene tilsier det, (f.eks. når utilstrekkelige opplys-

ninger foreligger) blir det kontrollert at de bosteder

som får årlige tilskott til drift av dieselaggregater o.l.

er stønadsberettiget. Kontoret hadde i 1975 vel 100

reisedager.
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5.54 Søknader om statsstønad
Ved årsskiftet 1975-76 forelå søknader om statsstø-

nad på tilsammen ca. 239 mill. kroner. De tilsvarende

anleggskostnader var satt til ca. 326 mill. kroner. Av

søknadene utgjorde 2.465.000 kroner søknader fra ste-

der helt uten elforsyning, hvorav 1.639.000 kroner gjel-

der anlegg for flyttsamers sommerbosteder og 180.000

kroner gjelder fellesseteranlegg. Søknadene gjelder

forøvrig i det alt vesentlige 66 og 132 kV tilførselslin-

jer med transformatoranlegg og opprustning av for-

delingsnett.

5.55 Driftsstønad til dieselaggregater m.m.
Stønad til drift av dieselaggregater m.m. gis som

kjent pr. husholdning, og den ble i 1975 satt til

kr. 1.000,- som foregående år. Det var 382 husstander

som fikk denne stønaden i 1975, da de ikke hadde

strøm fra vannkraftverk, eller fra vanlig distribusjons-

nett. Av disse hadde 111 husstander (323 personer)

strøm fra dieselaggregater og 271 husstander (528 per-

soner) var helt uten elforsyning og dekker sitt energi-

behov på andre måter. De her registrerte tall gjelder

pr. 1. okt. 1975.

5.56 Statsstønadsanlegg, eksempler
Blant de mange tiltak som fikk tilsagn om tilskott

i 1975, kan nevnes følgende:

Gården Rostøl i Sirdal kan nevnes som eksempel på

et sted som var helt uten elforsyning og som fikk stats-

stønad til å anskaffe et 4kVA dieselaggregat for elpro-

duksjon til husholdningsforsyning. Slike anlegg blir

vanligvis, som i dette tilfelle montert i et eget oppbyg-

get aggregathus med ledningsstrekk eller kabelinnfø-

ring til bolig og uthus. Der hvor forholdene ligger til

rette for det, anskaffes en oljetank som rommer et års

brennstofforbruk. Anlegget utstyres med startbatteri,

automatisk ladeutstyr, løftepumpe for olje og vern mot

overbelastning av aggregatet. Det blir lagt opp til at

start og stopp av maskinen skal kunne foretas såvel i

aggregathuset som i boligen.

For Rostøls vedkommende ble kostnadsoverslaget

for anlegget satt til 37.600 kroner og det ble gitt

36.000 kroner i statsstønad.

Gya i Eigersund kommune nevnes som eksempel på

et sted som tidligere har hatt en viss elforsyning fra

eget lite vannkraftverk, men som ikke har funnet det
hensiktsmessig å fornye dette, etter at det er blitt ned-

slitt og ikke lenger fungerer tilfredsstillende, blant

annet også fordi det har utilstrekkelig vannføring i

visse tider av året.

Etter søknad fra Eigersund Elverk ble det gitt

200.000 kroner i statsstønad til bygging av en 5 km

lang 22 kV tilførselsledning til forsyning av de 4 gårds-

brukene (20 personer) ved Gyavatnet med elektrisk

kraft. Tiltaket er beregnet å komme på ca. 350.000

kroner, hvorav 150.000 kroner skaffes til veie av kom-

munen og oppsitterne.

Som eksempel på et noe større tiltak kan nevnes at

Porsa Kraftlag AIS i 1974 og i 1975 fikk henholdsvis

0,4 og 4,0 mill, kroner i statsstønad til å utbedre el-

forsyningen for Sørøya.

Planene går ut på å bygge en ca. 56,5 km lang 66 kV

linje fra Porsa Nedre kraftstasjon via Kårhamn til

Sandøybotn på Sørøya, inkl, en ca. 3 km lang sjøkabel

over Vargsundet og en ca. 4,5 km lang sjøkabel over

Sørøysundet, samt koplingsanlegg i Porsa kraftverk

og transformatorstasjon 66/ 22 kV på Sørøya. Dis-

se planene var i 1974 kostnadsregnet til 9 mill. kroner

og det er forutsatt at byggesummen må gis som stats-

stønad etter hvert som planene gjennomføres. Tiltaket

antas å være avsluttet i 1977.

Samtidig med at dette arbeidet pågår blir fordelings-

nettet på Sørøya opprustet og Sørøy Kraftlags økono-

mi sanert. I denne forbindelse er det kommet til en

avtale med Hammerfest Elverk om å overta elforsy-

ningen på Sørøya. Sørøya Kraftlag og Hammerfest El-

verk er dermed blitt en forsyningsenhet med virkning

fra 1. jan. 1975. De totale kostnader med utbedring av

elforsyningen på Sørøya er kalkulert til 13.55 mill.

kroner (1975), inkl, den nye tilførselslinjen, og sum-

men dekkes dels med tidligere gitte lån av stønads-

midlene (som er ettergitt Hammerfest Elverk) og dels

med nye stønadsmidler.

ELEKTRISITETSFORSYNINGENS

ORGANISASJON

5.61 Organisasjonsmessig rasjonalisering

Organisasjonsarbeidet i distriktene har i 1975 gått

ut på å medvirke til dannelse av komiteer med represen-

tanter fra distriktene for vurdering av behov og mulig-

heter for organisasjonsendringer innen fordelings- og

engrossektoren. Elektrisitetsdirektoratet har i denne

forbindelse gitt teknisk-økonomisk og juridisk kon-

sultativ bistand under utredningsarbeidet og senere

under de bestemmende myndigheters behandling av de

enkelte saker. Det er i enkelttilfelle også ydet sekretær-

hjelp til redaksjon og skrivning av de enkelte utred-

ninger i regi av den enkelte organisasjonskomite. Or-

ganisasjonsutredningene omfatter et vidt og detaljert

saksområde. Arbeidet med å føre organisasjonssakene

frem til vedtak av de bestemmende myndigheter tar

lang tid. Det legges i stigende grad vekt på at nødven-

dig informasjon kan gis representanter for de bestem-

mende myndigheter i takt med fremdriften av organisa-

sjonsarbeidet. Organisasjonsarbeidet innebærer så-

ledes en omfattende informasjonsvirksomhet om det-

te arbeidet innen de distrikter hvor elektristitetsfor-

syningens organisasjon vurderes. Etter foreliggende

oversikt er nå 22 lokale komiteer engasjert i organisa-

sjonsarbeidet rundt om i landet. Direktoratet deltar

med konsultativ eller sekretærteknisk bistand i 10 av

dem,

løpet av året 1975 er ialt 21 elektrisitetsverk innen

fordelingssektoren sammensluttet til eller gått inn i

9 større elverksenheter. Videre ble 2 elverksenheter

5.6
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Organisasjonsendringer innen engros- og fordelings-sektoren:

Sammenslutninger som er formelt gjennomført i 1975.
Sammenslutninger som er besluttet skal gjennomføres i 1976.

Fylke Navn på det nye verk
forsyningen overtatt av

Vestby Elektrisitetsverk

Høland og Setskog Elektrisitetsverk

Åmot komm. Elektrisitetsverk

Vest-Agder Elektrisitetsverk

Karmsund Kraftlag

Sotra Kraftlag

Førde og Naustdal Elektrisitetsverk

Gulakraft A/S

A/S Sognekraft

A/S Sognekraft

Sør-Trøndelag Kvikne og Rennebu Kraftlag

Nordland A/S Salten Kraftsamband

Troms Sør-Troms Elforsyning A/S

Sør-Troms Elforsyning A/S

Sør-Troms Elforsyning A/S

Finnmark Finnmark Kraftforsyning 


Navn på tidligere verk

Vestby Elektrisitetsverk
Hølen Elektrisitetsverk A/L
Høland Elektrisitetsverk
Setskog Elektrisitetsverk
Åmot komm. Elektrisitetsverk
Osen Kraftselskap A/S
Vest-Agder Elektrisitetsverk
Mandal Elektrisitetsverk
Karmsund Kraftlag
Sandeid Elektrisitetslag
Vikedal Elektrisitetslag
Fjell komm. Elektrisitetsverk
Sund Kraftlag
Førde komm. Elektrisitetsverk
Naustdal Elektrisitetsverk A/S
Brekke og Gulen komm. kraftlag
Eikefjorden Kraftlag L/L
Kyrkjebø Søre Kraftlag L/L
A /S Sognekraft
Feios og Fresvik Kraftlag L/L
A/S Sognekraft
Balestrand Kraftlag L/L
Kvamsøy Kraftlag L/L
Vetlefjord og Sværefjord Kraftlag L/L
Kvikne Kraftlag A/L
Rennebu Kraftlag
A/S Salten Kraftsamband
A/S Salten Kraftlag
I/S Sulitjelmakraft
Sør-Troms Elforsyning A/S
Andørja Kraftverk
Rolløyas Elektrisitetsverk A/S
Sør-Troms Elforsyning A/S
Vågsfjord Kraftselskap
A/S Storfossen Elektrisitetsverk
Sør-Troms Elforsyning A/S
Hilleshamn Kraftverk A/S
Foldvik Lysverk A/S

Dato for
sammenslutning

(endring)

1.1.1975

1.1.1975

1.1.1975

1.1.1975

1.7.1975

1.1.1976

1.1.1975

1.1.1975

1.1.1975

1.1.1976

1.1.1976
1.1.1975

1.10.1974

1.1.1975

1.1.1976
1.5.1975

Akershus

Hedmark

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

opptatt i en større enhet i 1974 som ikke kom med ved
siste opptelling. Etter dette ble, i løpet av 1975 antall
elverksenheter redusert med 14, fra 330 ved årsskiftet
1974 /75 til 316 pr. 31.12.1975.

Videre ble det i 1975 besluttet at i alt 11 elektrisitets-
verk i løpet av 1976 skal danne eller gå sammen i større
elverksenheter.

Forøvrig ble det i 1975 opprettet et engrosverk og to
engrosenheter ble oppløst, slik at det ved årets slutt var
74 engrosforsyningsenheter eller kraftselskaper i lan-
det. Videre var det 87 industriverk (større industri-
tiltak, kraftkrevende industri som delvis dekker sitt
behov ved egenprodusert kraft) og 34 små gårds- og
grendeverk. Ved årsskiftet 1974 /75 regnes det med å
være tilsammen 511 enheter innen elektrisitetssektoren.

Løpende organisasjonsarbeid i de enkelte fylker:

Akershus: Fra 1.1. 1975 er Setskog Elektrisitetsverk
og Høland Elektrisitetsverk gått sammen til Høland 


og Setskog Elektrisitetsverk, fra samme dato har Hø-
len Elektrisitetsverk gått inn i Vestby Elektrisitets-
verk.

I søndre del av Romerike (Fet, Rælingen, Skeds-
mo, Sørum, Aurskog—Høland, Lørenskog og Nittedal)
er det besluttet nedsatt et utvalg for vurdering av or-
ganisasjonsforholdene. På øvre Romerike er det eta-
blert 2 arbeidsgrupper for behandling av henholdsvis
merkantile og tekniske spørsmål. Dertil vil en arbeids-
gruppe for behandling av organisasjonsforholdene tre
i funksjon på nyåret.

Hedmark: På et møte høsten 1975 mellom Hedmark
Kraftverks styre, styreformenn og elverksjefer for alle
fordelingsverk i fylket, ble det foreslått at fylkes-
tinget oppnevner et utvalg på fem fylkespolitikere som
skal utrede spørsmålet om organisasjonsform for kraft-
forsyningen i Hedmark. Utvalget skal suppleres med
4 konsultative medlemmer fra fordelingsverkene og di-
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rektøren for Hedmark Kraftverk. Fylkesverket er sekre-
tariat. Under utredningsarbeidet vil utvalget etablere

et kontrollorgan bestående av styreformenn og elverk-

sjefer i samtlige fordelingsverk i fylket og dette vil bli

holdt løpende orientert om arbeidet. Utvalget forut-

settes dermed også å videreføre det arbeidet som er

påbegynt i Hamar-området og som resulterte i en del-

utredning i begynnelsen av 1974. Elektrisitetsdirekto-

ratet forutsettes å gi konsultativ bistand etter behov.

Åmot komm. Elektrisitetsverk har fra 1.1.1975 over-

tatt ansvaret for forsyningen i området som tidligere

ble forsynt av Osen Kraftselskap A /S.

Oppland: Det har i 1975 vært videre forhandlinger i

spørsmålet om overføring av A / S Østlandske Stenex-

ports del av aksjene (50 % ) i A /S Eidefoss til kom-

munene Dovre, Sel, Lesja, Lom, Sjåk med sikte på å

omdanne kraftlaget til et interkommunalt kraftlag. Et

alternativ som innebærer overføring av de angjeldende

aksjer til fylket har likeledes vært drøftet. I påvente

av avklaring i saken er de gjeldende aksjer midlertidig
overdratt Vågå kommune som fra tidligere hadde 50%

av aksjene i A /S Eidefoss.

Avdelingen utførte i 1974 en foranalyse av elfor-

syningen i Valdres. Spørsmålet om eventuelle endrin-

ger av organisasjonsforholdene innen elforsyningen er

under viderebehandling i distriktet.

Buskerud: I tilknytning til utbyggingen av hoved-

fordelingsnettet i Hallingdal som en del av det fylkes-

omfattende hovedfordelingsnett, har spørsmål om

eventuelle organisasjonsendringer innen elforsyningen

i Hallingdal vært tatt opp av NVE.

Etter initiativ fra avdelingen har det i Ramfoss-om-

rådet, bestående av de kommunale elverkene Krøds-

herad, Modum og Sigdal, blitt oppnevnt en komite til

å utrede organisasjonsforholdene i området. De tre

nevnte kommuner og Buskerud fylke eier Ramfoss

Kraftverk.

Vestfold: De avtalemessige forhold for en sammen-

slutning mellom elverkene i Hedrum og Lardal er un-

der behandling i kommunestyrene. Kommunene har

tidligere gitt prinsipiell tilslutning til dannelse av et

interkommun alt elverk.

Vest-Agder: Mandal Elektrisitetsverk er fra 1.1. 1975

gått inn i Vest-Agder Elektrisitetsverk.

Rogaland: I Dalane har elverkene og deres eiere ned-

satt en komite til å vurdere elforsyningens fremtidige

organisasjonsmønster i distriktet.

I Jæren-regionen har fylket oppnevnt et utvalg som

skal vurdere organisasjonsforholdene i dette området.

Kontakten mellom utvalget og de enkelte elverk og

dets eiere forutsettes opprettholdt via et kontaktut-

valg.

Løfting av mast.

Med utgangspunkt i utredningen om elforsyningen i

Nord-Rogaland og Sunnhordland (Ølen-distriktet) har

det i eierorganene i de enkelte kraftlag vært drøftet

muligheten for å tilslutte elektrisitetslagene Sandeid

og Vikedal til Karmsund Kraftlag. Dette er med virk-

ning fra 1.7.1975 gått i orden for begges vedkommen-
de. Avdelingen deltar med konsultativ bistand i orga-

nisasjonsarbeidet som nå pågår i Rogaland.

Hordaland: Sotra Kraftlag vil fra 1.1. 1976 være dan-

net ved at Fjell komm. Elektrisitetsverk og Sund Kraft-

lag går sammen. Det er gitt generell tilslutning til at

Hatlestrand, Varaldsøy og Ølve Kraftlag skal gå inn

i Kvinnherad Kraftverk fra 1.1.1976. Imidlertid gjen-

står enkelte detaljspørsmål for avgjørelse i bestem-

mende organer.
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Sogn og Fjordane: Balestrand kommune ble tid-

ligere forsynt av 4 kraftlag. Fjærland Kraftlag gikk

inn i A / S Sognkraft fra 1.1. 1974, de andre 3 kraft-
lagene dvs. Balestrand, Kvamsøy og Vetlefjord & Svæ-

refjord skal gå inn fra 1.1.1976.

Kraftlagene Kyrkjebø Søre og Eikefjorden gikk fra

1.1.1975 sammen med Gulen komm. Kraftlag. Det nye

kraftlaget, Gulakraft, er medlem av Bergenshalvøens

komm. Kraftselskap.

I Svultingen-området har en komite utarbeidet en

utredning om organisasjonsforholdene som er sendt

NVE til uttalelse. Utredningen er ennå ikke behand-

let av elverkenes bestemmende organer.

I Stryn kommune har Industridepartementet pålagt

Stryn komm. Elektrisitetsverk å overta driftsansvaret

for Utvik Elektrisitetsverk i påvente av at forhandlin-

gene om oppgjør for en overtagelse av elverket er slutt-

ført.

Møre og Romsdal: For å analysere detalj —forsynin-

gens fremtidige organisasjonsforhold ble det i 1972 ned-

satt 4 utvalg for hele fylket, og det ble herunder tatt

utgangspunkt i en fylkesutredning som var forelagt

alle kommuner og elverker. Utvalgene har ikke kom-

met særlig i gang med sitt arbeid, men dette forutset-

tes påskyndet neste år.

I Stranda kommune har det pågått forhandlinger om

en sammenslutning mellom Stranda komm. Elverk,

Geiranger Kraftlag, Liabygda Kraftlag og Sunnylven

Kraftlag. Resultatene av forhandlingene synes å gi

rimelig grunn til å anta at det blir organisert en enhet-

lig detaljforsyning innen kommunen.

Sor-Trondelag: Utredningen om elforsyningens or-

ganisasjon på Fosenhalvøya er sluttført i 1975. Utred-

ningen er oversendt NVE og Sør-Trøndelag Kraftsel-

skap. Begge har avgitt sine uttalelser. Elverkene og

deres eiere skal nå behandle saken.

Rennebu Kraftlag og Kvikne Kraftlag har sluttført

forhandlingene om en sammenslutning. Det nye kraft-

laget vil være i funksjon fra 1.1. 1976.

Røros kommune forsynes i dag av to elverker, Røros

Elektrisitetsverk og Brekken Kraftlag. Begge har i prin-

sippet sagt seg enig i en sammenslutning, men detalj-

forhandlingene er ikke sluttført.

En teknisk komite utredet i 1974 Røros fremtidige

behov for krafttilskudd og krafttilførselsmuligheter.

Dette spørsmålet innebar også organisasjonsmessige

betraktninger som resulterte i at en organisasjonskomi-

te ble nedsatt. Komiteen skal blant annet vurdere be-

hovet for omorganisering av elverket og eierdeltagelse

av Røros kommune. Arbeidet er ikke avsluttet.

I Orkdalsregionen bestående av Orkdal Elverk,

Meldal komm. Kraftforsyning og Byfjorden Kraftlag

pågår utredningsarbeid.

Nord-Trondelag: Mellom Nord-Trøndelag Elektri-

sitetsverk og Meråker komm. Elektrisitetsverk pågår

drøftinger med sikte på en sammenslutning.

Industridepartementet har i tilknytning til Åbjøra

utbyggingen fremsatt ønske om at Bindal Kraftlag i

Nordland bør gå inn i Nord-Trøndelag Elektrisitets-

verk.

Nordland: Fra 1.1. 1975 er det nyorganiserte A/ S

Salten Kraftsamband i funksjon. Som følge herav er

I / S Sulitjelmakraft og A / S Salten Kraftlag oppløst

og eierinteressen overført til kraftsambandet. A / S

Balmi Kraftlag skal fortsatt bestå og deltar som aksje-

eier i det nye selskapet. A / S Rødøy—Lurøy Kraftverk

og MelØy komm. Elektrisitetsverk er likeledes blitt

medlemmer av den nye engrosenheten.
Arbeidet med å fastlegge det fremtidige organisa-

sjonsmønster innen detaljforsyningen i Søndre Troms

—Nordre Nordland har fortsatt i 1975. Det tas sikte på

å utrede mulighetene for dannelse av et engrosverk for

dette området.

Troms: I Søndre Troms har hittil elverkene And-

ørja Kraftverk, Rolløyas Elektrisitetsverk, Vågsfjord

Kraftselskap og Storfossen Elektrisitetsverk gått inn i

Sør-Troms Elforsyning. Fra 1.1. 1976 vil også Hilles-

hamn Kraftverk og Foldvik Lysverk i Gratangen kom-

mune gå inn i selskapet.

I samsvar med Troms fylkestings vedtak av 18. juni

1971 er det nedsatt et utvalg som skal utrede om det

vil være hensiktsmessig ut fra abonnentenes og kom-

munenes interesse å foreta en sammenslutning av Troms

kraftforsyning og Nord-Troms Kraftlag. Saken har i

1975 vært bearbeidet i utvalget. NVE har etter avtale

med fylkesmyndighetene utarbeidet innstilling som er

oversendt Fylkesmannen. Utredningen forutsettes vi-

dere-behandlet i utvalget,

Finnrnark: Fylkestinget vedtok i mai 1975 å opprette

Finnmark Kraftforsyning som en engrosenhet. Fylkes-

verket skal i følge vedtektene forestå engroskraft-om-

setningen i fylket og delta eller selv bygge ut nye kraft-

verk og overføringsanlegg. Fylkesverket skal også

kunne overta detaljforsyning i områder der dette er

formålstjenlig og ønskelig.

5,62 Andre saker
I tillegg til rasjonalisering av elektrisitetsforsynin-

gen innen fordelingssektoren har arbeidet i 1975 også

vært knyttet til følgende saker:

Hovedstyrets innstilling i brev av 20.5 1975 om

elektrisitetsforsyningens organisasjon i Norge.

Eventuell medeiendomsrett for distriktene ved ut-

bygging av statens gjenværende vannkraft.

Det er forøvrig behandlet en rekke saker av forvalt-

ningsmessig og informativ karakter. Det er gitt ut-

talelse i samband med gjeldende og nye vedtekter for

kraftlag, om kraftleiekontrakter og til søknader på

områdekonsesjoner og konsesjoner på høyspennings-

anlegg. Det har også vært arbeidet en del med elverk-

statistikk og data i tilknytning til elverksdrift og drift

av fordelingsnett.
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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 2244 millioner

kroner i 1974. I disse tallene er ikke tatt med investe-

ringer i forbindelse med reparasjoner og vedlikehold.

For 1975 er investeringene i elektrisitetsforsyningen

beregnet å utgjøre ca. 2,9 milliarder kroner.

I perioden 1970-74 ble det investert i alt vel 9,5 mil-

liarder kroner, hvorav ca. 54 % ble anvendt til kraft-

anleggene, ca. 38 % gikk til overførings- og fordelings-

anlegg, og resten, ca. 8 % gikk til diverse andre inves-

teringer. (Tallene bygger på Elektrisitetsstatistikken).

Produksjonsanleggenes andel av de samlede investe-

ringer har vist seg å ligge temmelig stabilt på ca. 55 %

i perioden. Sett i forhold til de samlede investeringer

for hele landet viser investeringene i elektrisitetsfor-

syningen en synkende tendens. Andelen har sunket fra

6,6 % i 1970 til 5,1 % i 1974.

Investeringene i elektrisitetsforsyningen har også ut-

gjort en svakt synkende andel av bruttonasjonalpro-

duktet. I perioden 1970-74 har veksten i nasjonalpro-

duktet for hele perioden under ett vært på ca. 10% pr.

år i gjennomsnitt, mens bruttoinvesteringer i alt har

økt med ca. 12 % i gjennomsnitt. Den tilsvarende vekst

i investeringene i elektrisitetssektoren har vært på ca.

6,5 % pr. år.

Tabell nr. 3 gir en del hovedtall for elektrisitetsfor-

syningens plass i samfunnsøkonomien.

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




1970 1971 1972 1973 1974

Bruttoinvesteringer i alt' 24656 28 785 27 754 34219 43 577
Bruttoinvesteringer
elektrisitetsforsyningen2 1636 1 839 1864 1 965 2 244
Herav :







Kraftanlegg 
 896 1033 1053 1076 1 131
do. i prosent 	




55




56




56 55 50
Overf. /fordeling 	




568




643




667 754 972
Annet 
 172




163




144 135 141
Bruttonasjonalprodukt' 79 694 89066 98 271 111286 128762
Investeringer i elfors.
i ()/„av :







Bruttonasjonal-
produkt 

Bruttoinvesteringer
i alt 	




2,1

6,6




2,1

6,4




1,9

6,7

1;8

5,7

1,7

5,1

Kilde : Statistisk månedshefte nr. 11, 1975.
2 Kilde : Elektrisitetsstatistikken.

5.72 Finansiering
Investeringene er blitt finansiert ved lån, egenkapital

og over statsbudsjettet. Fordelingen på låneformer

framgår av tabell nr. 4.

Aurdal-Fardalledningen.

Av de samlede investeringer i perioden 1970-1974

på 9,5 milliarder kroner utgjorde statskraftverkenes

investeringer ca. 2,5 milliarder kroner eller 26 prosent.

Disse investeringene ble finansiert over statsbudsjet-

tet. Av de øvrige investeringene ble 20 % finansiert ved

lån i utlandet, 18 % ved innenlandske partialobliga-

sjonslån 7 % av Kommunalbanken og ved statsstønad,

og resten 29 % ble finansiert direkte av verkene ved

egenkapital pluss lån fra kommuner og andre banker

og finaniseringsinstitusjoner enn Kommunalbanken.

Finansieringsmønstret for 1975 vil antagelig bryte

noe med utviklingen som framgår av tabell 4. Her er

det en klar tendens til reduksjon av utenlandsopp-

låningen. Samtidig som de innenlandske finansiering

spiller en stadig mer dominerende rolle. I 1975 har

utenlands-opplåningen økt noe samtidig som innen-

landsopplåningen har stagnert.

Ved prioritering av lånesøknadene blir kraftverks-

lån prioritert foran lån til større overførings- og hoved-

fordelingsanlegg. Det forutsettes videre at verkene

selv i størst mulig utstrekning skal finansiere investe-

ringene i fordelingsnettet.

Lån i utlandet

Det har heller ikke for 1975 vært gitt anledning til

helt å dekke elektrisitetsforsyningens lånebehov på det

innenlandske marked. Endringen som inntrådte i

1974 i forholdet mellom innenlands - og utenlandsopp-

låningen med økte rammer innenlands har vært opp-

rettholdt. En vesentlig del av lånebehovet til kraftverk

har til tross for dette blitt henvist til det utenlandske

lånemarked.

Norges Kommunalbank tok i 1975 opp 2 utenlands-

lån i D. Mark på tilsammen ca. 330 mill. kr. Lånene ble

fordelt på Bergen Lysverker, Bergenshalvøens kom-

munale Kraftselskap, Sira—Kvina Kraftselskap, Trond-

heim Elektrisitetsverk og Stavanger Elektrisitetsverk.

Oslo kommune har dessuten tatt opp lån utenlands til

Aurlandsutbyggingen. I alt ble det tatt opp utenlands

lån for i alt ca . 440 mill. kr. i 1975.

5.7
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Innenlandske obligasjonslån

Emisjonsrammen for 1975 ble opprinnelig satt til

700 mill. kroner. Videre ble det reservert 60 mill, kro-

ner av reservekvoten, slik at den totale ramme for par-

tialobligasjons lån for 1975 ble på 760 millioner kroner.

På grunn av uforutsette forsinkelser, bl.a. ved kon-

sesjonsbehandlingen, ble behovet på 657 mill. kroner.

Fordeling på lånetakere ser slik ut :

Østfold fylke (Borgund) 	 24 mill. kr
A/S Hafslund (Sarp) 	 15 » »
Akershus fylke (Funnefoss + Bingsfoss) 	 57 » »
Oslo kommune (linje Aurland) 	 10 » »
Hedmark fylke (Kongsvinger) 	 43 » »
Buskerud fylke (Døvikfoss, Djupdal) 	 67 » »
Skiensfjordens komm. Kraftselskap (linje) 
 10 » »
Aust-Agder Kraftverk (Rygene) 	 25 » »
I/S Øvre Otra (Brokke) 
 65 » »
Sira-Kvina Kraftselskap 
 50 » »
Lyse Kraftverk 
 10 » »
Sunnhordland Kraftlag (Blåfalli) 
 18 » »
Bergenshalvøens komm. Kraftselskap





(Evanger, Haugsdal, Steinsland, linje) 	 50 » »
Tussa Kraft (Åmela) 	 18 » »
Sør-Trøndelag Kraftselskap





(Mørre, Hukla-Kusma) 
 36 » »
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk





(Fiskumfoss, Follafoss) 
 30 »




I/S Hofsfoss Kraftverk 	 15 »




Troms Kraftforsyning 
 13 »




Samkjøringen 	 24 »




Ringerike kommune (Hønefoss) 	 25 »




Borregaard (Sarp) 	 20 »




Gausdal (Roppa) 	 10 »




A/S Kvænangen Kraftverk (Lassajavri) 	 22 »




Sum 
 657 mill. kr

Tabell 4: Finansieringsoversikt1970-74 (mill. kr).


Lån i Norges kommunalbank

Kommunalbankens utlånsramme for tiltak innen el-

forsyningssektoren var for 1975 fastsatt til 150 mill.

kroner. Sett i forhold til 1974-kvoten er rammebeløpet

økt med 29 mill. kroner.

I samråd med NVE har Kommunalbanken fordelt

kvoten slik:

Lån til kraftverk (12 anlegg)  ca. 41,8 mill. kr

Lån til ledningsnett (100 anlegg) » 108,2 » »

150,0 mill. kr

Løpetiden for kraftverkslån er i alminnelighet 20 år.

For lån til ledningsnett er løpetiden gjennomgående

15 år. Rentesatsen er for tiden 71/4 % p.a.

Blant de større låntakere i 1975 kan nevnes:

Til kraftverkutbygging:

Aust-Agder Kraftverk (reg. av Nesvatn). Finnmark

fylke (Adamselv kraftverk). A / S Gausdal e.verk

(Roppa kraftanlegg). Glåmdal kraftlag (Brødbølfoss

kraftstasjon). Helgeland Kraftlag A / L (Sjona kraft-

anlegg). Kvam Kraftverk, Hordaland, (Skulafossen

kraftverk). A /S Salten Kraftsamband (bl.a. Fagerli

kraftverk). Stranda komm. e.verk (Fausa Kraftverk).

Tafjord kraftselskap (Grytten kraftanlegg).

Til ledningsnett:

Austevoll kraftlag, Bodø Elverk, Eigersund Elverk,

Enebakk kommune, Fjell kommune, Førde komm.

e.verk, Glåmdal kraftlag, Gulakraft. Hammerfest

e.verk, Hedmark kraftverk, Helgeland kraftlag A / L,

Hå kommune, A / S Istad Kraftselskap, Klepp komm.

e.verk, Lardal kommune, I /S Lofotkraft, L / L Lus-

ter kraftlag, L / L Lærdal kraftverk, Meldal kommune,

Ledning langs E-6.

Investering 	
Lån i utlandet 

Innenlandske partial-
obligasjonslån 
Kommunalbanken pluss
statsstønad 	
Statskraftverkene 

Egenfinansiering pluss
lån fra kommuner og lån
fra andre banker og
finansieringsinstitusjoner
enn Kommunalbanken

1970 1971




1972 1973 1974

1636 1839 1864 1965 2 244
491 420 376 380 245

214 229 265 347 681

132 126 135 141 152
367 425 490 515 686

432 639 598 582 480

Renten på partialobligasjonslån er for tiden 7,5 % .

I tillegg til den relativt korte tilbakebetalingstid på

lånene er dette en stor belastning for kraftutbyggerne.

Løpetiden varierer fra 17 til 20 år, og med 2 til 4 års av-

dragsfrihet.

NVE har behandlet henvendelsene fra en rekke kraft-

utbyggere som pekte på de betydelige økonomiske løft

kommuner og fylker tar på seg ved fortsatt kraftutbyg-

ging, og har oversendt sin uttalelse til Industridepar-

tementet.
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Midtre Ryfylke El. lag, Molde komm. e. verk, Nesset
komm. kraftverk, Nordkyn kraftlag A/ L, Nord-
Troms kraftlag A/ S, Ofoten kraftlag A/ S, Oppe-
gård kommune, Repvåg kraftlag A/ L, Ringerike
kommune, Rælingen kommune, A/S Salten kraft-
samband, Ski komm. e. verk, A/ S Sognekraft, Stn n-
da komm. e. verk, Sund kraftlag, L/ L Svultingen,
Sør-Trøndelag kraftselskap, L/ L Søre Sunnmør.:.
kraftlag, Vest-Agder e.verk, Vestby e.verk, Voss kom-
mune, Vågå kommune, Ørsta Elverk, Ålesund e.verk.

5.73 Avgift og-garantifond
I 1975 utgjorde avgiften til det spesiellegarantifond

for lån i Norges Kommunalbank kr. 2.549.235,- som
kraftverkene har betalt direkte til Norges Kommunal-
bank. Fondets udisponerte egenkapital øket i løpet av
året med kr. 5.837.097,-, og utgjorde pr. 31. desember
1975kr. 62.327.892,55.

5.74 Elektrisitetsverkenes regnskaper
Det nye EDB-program for analyse av elektrisitets-

verkenes regnskaper er ferdig og testet. Det er foretatt
gjennomgåelse og koding av 1974-regnskapeneog en
god del av dem er kjørt på det nye program. Det er
planer om å få med en større gruppe regnskaper for
1975.

5.75 Tariffer - Priser
Det har vært en betydelig økning i prisene på elek-
trisk kraft i 1975. Etter de opplysninger NVE har fått,
er det grunn til å tro at økningen i gjennomsnitt har
vært ca. 20 % mensden i tidligere år ikke har vært over
6 %.

Det er to hovedårsaker til denne store prisøkning:
Den generelle pris- og lønnsøkning.
Prisstoppen fra 1.november 1973som ikke ble opp-
hevet før 1. september 1974. En del av de elektrisi-
tetsverk som kunne ha øket sine priser ved prisstop-
pens opphevelse fant av praktiske grunner å måtte
vente til årsskiftet 74/75.

Så lenge den generelle kostnadsstigning var relativt
lav var det mulig for elektrisitetsverkene å holde sam-
me tariffer i 3-4 år. Med den sterke prisøkning de siste
år må imidlertid mange elektrisitetsverk øke prisene
hvert år. Skulle tariffperiodene fortsatt bli like lange
som tidligere vil prisøkninger på 30-40 % bli nødven-
dig. Ved siden av at dette er politisk uakseptabelt er det
også uheldig for den løpende økonomi ved elverket.
Elektrisitetsdirektoratet er derfor enig i at man nå fore-
tar hyppigere prisøkninger slik at elektrisitetsprisene
til enhver tid følger den faktiske kostnadsøkning.

Mange elektrisitetsverk har nå innført kilowattime-
tariffen H-4, som er særlig egnet for abonnenter med
elektrisk romoppvarming. Denne tariffen er lettere å
forstå for abonnentene, og man må vente at tariffen vil
bli brukt i stadig større utstrekning etter hvert som full
elektrisk boligoppvarmingblir mer utbredt.

Fra elektrisitetsverkenes side innebærer tariff H-4
en betydelig besparelse på målerutstyr i forhold til ta-
riff H-3. Det er da også flere elektrisitetsverk som har
planer om å la tariff H-4 være eneste tariff for hushold-
ningsformål.En del elektrisitetsverker dog noe betenkt
over denne utvikling, da en frykter at belastningen kan
øke mer enn det ledningsnettet har kapasitet til.

For tiden pågår en del undersøkelser i NEVF / EFIs
regi for å bringe på det rene om man kan vente større
belastningstopper ved tariff H-4 enn ved tariff H-3.

Avdelingen har fått en rekke klager fra abonnenter
til uttalelse, både fra Forbrukerrådet, Sivilombuds-
mannen og Prisdirektoratet. Det er særlig tilknytnings-
avgift/anleggsbidrag og dårlig spenning det klages
over. Man er spesielt opptatt av disse saker og håper i
løpet av 1976 å komme frem til klare retningslinjer på
dette området.

Priser på elektrisk kraft levert til husholdningerog jordbruk
etter fylke

1973 1974'
Fylke Inkl. moms Inkl. moms

øre/kWh øre/kWh

Østfold 	 9,04 9,92
Akershus 
 8,54 8,76
Oslo 	 7,07 7,17
Hedmark 
 9,59 10,17
Oppland 	 8,29 8,90
Buskerud 
 9,50 9,94
Vestfold 
 8,34 8,75
Telemark 
 7,10 7,49
Aust-Agder 
 8,60 9,21
Vest-Agder 	 7,49 7,71
Rogaland 	 7,61 8,12
Hordaland 	 7,43 7,91
Sogn og Fjordane 	 7,38 7,97
Møre og Romsdal 	 8,71 9,15
Sør-Trøndelag 	 8,31 8,79
NordjTrøndelag 
 9,40 9,83
Nordland 	 7,26 7,64
Troms 	 6,89 7,28
Finnmark 	 8,40 8,53
Hele landet 	 8,02 8,43
Landet, ekskl. Nordland. Troms og




Finnmark 	 8,22 8,52
Nordland, Troms og Finnmark 	 7,28 7,64

Foreløpige tall.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

5.76 Merverdi på elektrisk kraft
Den bølge av tarifforhøyelser som kom i forbindelse

med opphevelse av prisstoppen fra 1.1.1976 medførte
et betydelig arbeid med omregning av merverdiavgifts-
satsene for de elverker som endret sine detaljpriser. Det
dreier seg om i alt ca. 120elverker. I tillegg kommer en
del som forhøyet sine priser tidlig på året før prisstop-
pen ble innført.

De særskiltemerverdiavgifter varierer etter dissejus-
teringene fra 25 % for de verkene som har lavest tarif-
fer, helt ned til 8 % for dem som liggerprismessighøy-
est.
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S I 1223 I 1637

Direktoratet for
Statskraftverkene
Kraftverksdirektør
Sig. Aalefjær

SB 1327 1102 SD 1622162 SP 123 SK 1 98 1458 SO 11 SA 1 80 1 15 


Bygningsavd. Elektroavd. Driftsavd. Produksj.avd. i Varmekraftavd.
Bygningssjef Elektrosjef Driftssjef Fagsjef Varmekraftsjef
P. T. Smith . 0. Hauge T. Voldhaug K. Nilsen I. S. Haga

Kraftlednings- Organisasjons- Administra-
avd. og planl.ktr. sjonsktr.
Fagsjef Sjefingeniør Underdirektør
R. R. Johnsen J. Sørensen T. Mengshoel

SEA 1 22 SDS 1 12 SKA 7 SOA 1 3 SAA 30

Anleggsktr. Apparat- Driftsktr.,
Sjefingeniør anlegg, ktr. stasjoner
T. Vinje Overingeniør Overing. T.

S. Vikanes Haugli Nielsen

SBM P SEK 1 8 SDF I 4 . SPS 1 2 	 SVK j 2

SPK 1 8 SVA 1

Kraftktr. Sikkerhets- og

Overingeniør kvalitetsoverv.

H. Bleken Overingeniør
P. Chr. Løken

Maskinktr. Kontroll-

E Overingeniør anlegg, ktr.

" K. Resell Overingeniør
A. T. Haugen

, Anleggs- Anleggs- Kont.adm.,
kontoret • seksjon int.pers., inf.
Overingeniør Faglig Konsulent
S. Oftedal ansvar for A. Berg

R-gruppene
ved anleggene

SAB 3m.m.
Overingeniør
R. Thomessen

Driftsktr.,
fjernledninger
Overingeniør
0. Erdal

Generalpla-
ner og eien-
domserverv.
Overi ngeniør
J. Andersen

Budsj. — Div.
økonomi
Konsulent
P. Møller

SPV 1 10 SVS

Skjønn m. m. Linjektr. Relekontoret Vannhus- Hjelpesystem
Overingeniør Overingeniør Overingeniør holdningsktr. og serviceutr.
A. Borch- A. Berg J. Svoen Overingeniør Sjefsingeniør
grevink ' A. Teigset I. GIøersen

SAS 3

Skatter,
erstatninger
Konsulent
F. Storaker

SOD 2

Driftsseksjon
Overingeniør
0. Helledal

SOP

Langtids-
planlegging
Konsulent
T. Fladebye
Førstesekretær
P. Langkås

Hustrykkeri
Førstesekretæ
B. Evje

Generatorktr. • Telekontoret ' Utredningsktr. Turbiner
Overingeniør Overingeniør Overingeniør Overingeniør
A. Brugaard A. Gohn A. Aurlien T. Asvall

SBG 1 14

Ktr. for
generalplan
vannkraft
Overingeniør
Y. Mæhlum

SBP 20

Ktr. for
detaljplan
vannkraft
Overingeniør
K. Y. Nilsen

SBV I 5

Ktr. for
planlegging
varmekraft
Overingeniør
P. Storebø

SOS 1 : H SAI 3

SKS 1 9

Prosjekte-
ringskontor
for
stasjoner
Overingeniør
G. Røste

SKL 11

Prosjekte-
ringskontor
for ledninger
Overingeniør

SchjetneSEG 1 2 SDT 1 16 .SPU 1 2 SVT I 1

SDV 1 1SET 1

Trafoktr.
Overingeniør
K. Schøyen

Drift av
varmekraftv.
Overingeniør
E. Diesen

System- Bestillings-
seksjon i seksjon
Overingeniør Kånsulent
D. Kleivan K. Breiby

SEU 7

Utviklingsktr.
Overingeniør

K. Olsen

SAK 1 16

Byggteknisk
vedlikehold
Overingeniør
Th. Hoff

Kontroll-
seksjon
Konsulent
0. A. Schjetne

SEV3 i 1 


Varme- Sivilforsvars-
kraftktr. leder
Overingeniør S. Foyn
Ø. Ulfsby

SAM 1 2

Material
forvaltning
Matr.forvalter

Gundersen

50 7 	 109 1 23 83 1 9 32 1 4 	 55 1 4 	 41 1 2
SAT 1 15/15

Transport
Transportsjef -
A. Vogt.

Tokke- Aura- Rana- Glomfjord Innset— Vestlands-
verkene verkene verkene kraftverk verkene i verkene
Driftsbest. Driftsbest. Driftsbest. Avd.ing. Driftsbest. Driftsbest.
D. Tvedt S. Ranes A. Ervik W. Strømslid F. Thingstad V. Bern

Østlands-
verkene
Overingeniørene
0. Erdal
T. Haugli Nielsen

32 1 160 18 1 91 103 422 36 1 130 61 I 299 4 1 	 60 1 458

Ulla-Førre- Folgefonn- Eidfjord- Grytten- Skjomen- Leirdøla Fjern-
anleggene anleggene anleggene anlegget anleggene kraftanlegg lednings-
Anleggsleder Anleggsleder Anleggsleder Anleggsleder Anleggsleder anlegg
I. Kielland H. Døhlen 0. Nummedal T. Høgestøl E. Kummeneje



6. STATSKRAFTVERKENE

6.1 ORGANISASJON OG
HJELPEFUNKSJONER

6.11. Personale, sysselsetting og timefortjeneste

Ved NVE's sentraladministrasjon var det pr. 31. de-

sember 1975, 378 (328) faste og midlertidige tjeneste-

menn under Direktoratet for Statskraftverkene. Ved

M / S «Elektron» var det ansatt 10 offiserer og mann-

skap, ved C / S «Skagerrak» var det ansatt 11 mann,

ved isbryter M / S «Vass» 2 og ved tungtransport el-

lers 7 mann.

I 4. kvartal 1975 var det ved anlegg tilsammen 1869

(1849) arbeidere og funksjonærer og ved driften var
tallet 636 (620).

Gjennomsnittlig timefortjeneste i 1975 for arbeidere

ved kraftanleggene var kr. 44,20 (36,36) for dem med

40 og 38 timers uke og kr. 33,16 (29,10) for dem med

42,5 timers uke, dvs, en stigning på henholdsvis

21,56% og 13,95% . Ved overføringsanleggene (42,5 ti-

mers uke) var timefortjenesten kr. 30,04 (26,63), en

stigning på 12,8% .

Akkordtirner utgjorde 95,2% (92,6%) av den totale

arbeidstid ved anleggene som var 1 653 306 timer

(2 180 903). Tallene i parentes gjelder 1974.

6.12 Organisasjon

Sekretariatet og Innkjøpskontoret er slått sammen til

en enhet med betegnelsen Administrasjonskontoret.

Videre er generalplanleggings-funksjonen organisert i

en enhet med betegnelsen Kontoret for generalplan,
og det er opprettet et kontor for detaljplan varmekraft-

verk.

I samsvar med en viss omlegging av kontorets arbeids-

område er betegnelsen på Rasjonaliseringskontoret end-

ret til Organisasjons- og planleggingskontoret.

Administrasjonskontoret og Organisasjons- og plan-

leggingskontoret er foreslått gitt avdelingsstatus.

6.14 Vernearbeidet
Overføringsanleggene hadde i alt 36 skader, mens

kraftanleggene hadde 129. Antall skader pr. million

arbeidstimer er henholdsvis 42 og 50,8. Tilsvarende er

fravær pga. skader 0,6 og 0,9 dager pr. 1000 arbeids-

timer. Fordelingen på arbeidsoperasjoner var:




Kraft- Overførings-
anlegg anlegg

Boring 
 16% 6%

Manuell håndtering 	 40% 53%

Transport 
 8% 3%

Forskaling, støp 	 5% 3%

Sveising o.l. 	 8% 6%

Montering 	 4% 14%

Rensk, sikring 	 8%




De viktigste skadeårsaker var :




Slag, klem 	 37% 19%

Falle, snuble 	 19% 25%

Fallende gjenstand 	 24% 17%

Skjære, kutte 	 7% 8%

De nye krav til miljøforhold på arbeidsplassen, som

ventes innført, er allerede viet stor oppmerksomhet. Di-

verse tiltak, særlig i forbindelse med valg av nytt ut-

styr til våre nye anlegg, er gjennomført. Ved opplæ-

ringsvirksomhet er verneforhold medtatt som en natur-

lig del.

6.15 Budsjettene
Driftsregnskapet for 1975 viste et overskudd på 152,6

mill, kr., brutto inntekter 944,4 mill, kr. og brutto ut-

gifter 791,8 mill. kr. Det var opprinnelig budsjettert

med et underskudd på 56.3 mill. kr. Det gode drifts-

resultat skyldes ekstraordinære forhold, særlig stor

eksport av tilfeldig kraft til Sverige til relativt gode pri-

ser.
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KRAFTANLEGG OG OVERFØRINGSANLEGG
Kraftantegg

GJENNOMSNITTLIG TIMEFORTJENESTE
(inkl, alle tillegg)
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1 1975 ble investert i nye anlegg 933, 61 mill. kr. Opp-

rinnelig bevilgning lød på 863,25 mill, kr., men Stortin-

get vedtok 9. juni en tilleggsbevilgning på 70 mill. kr.

Under investeringspostene er for 1976 bevilget 1382,4

mill. kr. Det er ikke vedtatt bevilgninger til nye vann-

kraftanlegg. Av nye overføringsanlegg som ble vedtatt,

nevnes Sverige—Skjomen—Mestervik-overføringene og

Skjomen—Rana-overføringene.

6.16 Skatter

Samlet skattbar bruttoformue utgjorde 1. januar 1975

ca. 5 milliarder kr. I tillegg kommer statens andel av

Sira-Kvina, Røldal-Suldal og Aurland kraftverker. To-

tale etterskudds- og eiendomsskatter, inklusive oven-

nevnte verker, var i 1975 65,1 mill. kr. mot 74,8 mill.

kr. i 1974. Årsaken til reduksjonen var de ekstraordi-

nære utgifter vi hadde i 1974 på grunn av nye forfalls-

regler som medførte at nærmere 11/2års skatter forfalt

til betaling innen samme kalenderår.

6.17 Erstatninger for regulering av vassdrag

Årlige erstatninger fastsatt ved ekspropriasjons-

skjønn beløp seg i 1975 til ca. 2,4 mill, kr., og øvrige

erstatninger til ca. 2,1 mill. kr.

6.18 Effektivisering, langtidsplanlegging,

rasjonalisering m.v.
Rasjonalisering er fortsatt et viktig arbeidsfelt, men

virksomheten foregår nå mer desentralisert. En rekke

arbeider og initiativ ledes fortsatt sentralt, bl.a.: Opp-

legg for forebyggende, systematisk vedlikehold er ut-

viklet for kraftverkene Grytten, Folgefonn og Skjo-

men. Reservedelsspørsmål er under utredning i forbin-

delse med kraftverk i drift. Arbeid med å forenkle rap-

porteringen fra verkene til Oslo pågår. Et initiativ med

sikte på en utnyttelse av ledig arbeids- og verksteds-

kapasitet ved kraftverk i drift for reparasjon av an-

leggsmateriell er tatt opp. Rasjonaliseringen på anleg-

gene fortsetter. Et omfattende studium av anleggsdrif-

ten ved Folgefonn-anleggene er fullført. Vurderinger

av introduksjon av hydrauliske boremaskiner i tunnel-

drift er fullført. Arbeidsmiljø-undersøkelser er foretatt

i samarbeid med Bedriftsøkonomisk Institutt.

Utvikling av rapporterings- og EDB-systemer for ef-
fektivisering av prosjektadministrasjon, prosjektkoor-

dinering og tidsplanlegging av prosjektering og anlegg

for varmekraftsiden er under utvikling. Systemer er i

løpet av året satt i vellykket prøvedrift i forbindelse

med Ulla—Førre utbyggingen. En følge av de nye sys-
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temer er en omlegging og systematisering av direktora-
tets tegningsnummer-system. Totalt har ovennevnte

prosjekter lagt beslag på en rekke medarbeidere.
Langtidsplan-arbeidet har i første rekke vært konsen-

trert om en oppfølgning av vedtatte tiltak i forbindelse

med syv prosjektgrupper innen Statskraftverkenes lang-

tidsplan. Videre har sekretariatvirksomheten for hele

NVE's langtidsplan-arbeid fortsatt. Dette har særlig

omfattet arbeider knyttet til de prosjektgrupper som er
etablert på NVE og direktoratnivå.

«Nicolas» — Norges mest avanserte trailer.

6.19 Innkjøp, kontroll og transport

Sentrale innkjøp i 1975 (utenom permanent utstyr)

utgjorde i overkant av 71/2 mill. kr.

Kontrollseksjonen har i året 1975 behandletca. 29 000

innkomne fakturaer til et samlet beløp av ca. 580 mill.

kr. Det ble behandlet utgående fakturaer for 4,6 mill.

kr., vesentlig tjenesteoppdrag utført av Transportsek-

sjonen, samt salg av brukt materiell. Foruten faktura-

kontrollen sentralt har Kontrollseksjonen foretatt sys-

tematisk kontroll av materialforvaltning og merkantile

rutiner ved de lokale administrasjoner, delvis med del-

tagelse fra Industridepartementet og Riksrevisjonen.

Transportseksjonen tok i bruk en ny tungtransport-

trailer for 310 tonn nyttelast. Den er en av landets to

største og den mest avanserte.

Seksjonen har som vanlig hatt full beskjeftigelse med

spesialtransport-oppdrag for innen- og utenlandske

oppdragsgivere.

6.2 KRAFTPRODUKSJON OG SALG

6.21 Hydrologiske forhold

Nedbør- og temperaturforhold

Ved begynnelsen av året hadde fjellstrØkene og indre,

lavere strøk snødekket mark, mens kyststrøkene på Sør-

landet og Vestlandet stort sett hadde bar mark.

På østlandet var det temperaturer over det normale
hele året unntatt månedene april, mai og juni. Januar,

september og november fikk nedbør godt over norma-
len, mens de øvrige måneder fikk mindre. Årsnedbøren

ble således rundt det normale, minst i de østlige strøk.

På Vestlandet var temperatur- og nedbørsforholdene

stort sett de samme som på østlandet. I september fikk

landsdelen særlig store nedbørsmengder. Som kjent var

Bergensområdet utsatt for skadeflom forårsaket av re-
kordartet nedbør (630 mm på 30 dager).

TrØndelag var ettervinteren mild, deretter slo det
om til en kjøligere værtype som varte hele sommeren.

Høsten var mild, september var riktignok relativt kjø-

lig. Januar, februar og mai fikk nedbør over det nor-

male, likeens september og oktober. Desembernedbø-
ren var enkelte steder 6 ganger det normale. Årsnedbø-

ren var 30-40 % høyere enn normalt i landsdelen.

I Nord-Norge var ettervinteren mild, men deretter

slo det om til en kjølig værtype som varte hele somme-

ren. Årets tre siste måneder hadde dog temperaturer

over det normale. Utenom mars og april som fikk mind-
re nedbør enn vanlig, var året preget av stor nedbør,

spesielt i månedene mai, september og desember. Års-
nedbøren var 150-200 % av det normale i landsdelen.

Tilsig

I januar var det relativt store tilsig over hele landet.
På grunn av temperaturforholdene foregikk snøsmel-

tingen over lengre tidsrom enn normalt. I august var til-

sigene svært lave på Østlandet og i Trøndelag, men

dette endret seg i september og oktober da det var svært
store tilsig over hele landet. Det var også relativt store

tilsig i resten av året med unntak av østlandsområdet.
Det store vintertilsiget hadde forbindelse med mye snø

i fjellet.
Det pågikk forbitappinger i tiden mai—november med

spesielt store forbitappinger i september og oktober.

Magasinforholdene i 1975

Ved årsskiftet 1974 / 75 var snømengdene i fjellet

over det normale på østlandet og Vestlandet. I Trøn-

delag var det omtrent som normalt, mens snømengdene
i Nordland og Sør-Troms var mindre. Energiinnholdet

i NVE's magasiner inklusive andeler av felleseide an-

legg var 11 400 GWh, tilsvarende 69 % fylling.

Rutinemessige snømålinger i april ga følgende resul-

tat:

Østlandet og Vestlandet hadde en del mer snø enn
normalt (115-135 % ), mens områdene nord for Dovre
hadde normale snømengder.

Vestsiden av Hardangervidda hadde markert større

snømengder enn de øvrige fjelltrakter sønnafjells.

Ved årets utgang var samlet energiinnhold i NVE's

magasiner 13 600 GWh, tilsvarende 73 % fylling. Snø-
mengdene i fjellet var omtrent normale på østlandet og
noe over det normale på Vestlandet. I Trøndelag og

Nord-Norge var snømengdene langt over det normale.

I 1.
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østlandet-Agder:

Nedbør

%av
meter normal

Tilløp

Mill. %av
m3 normal

1/1
%

31/12
%

Fyllingsgrad

Høyeste
% Dato

Laveste
% Dato

Tapt
energi ved
overvann

GWh

Mår kraftverk 	 423 78 517 92 72 82 102 7/10 46 6/5 1,9
Nore-yerkene (Nore I) . . 	 473 75 1380 91 68 82 76 9/11 17 6/5 276,9

Tokke 
 951 107 2 460 106 65 80 102 3/10 29 6/5




Vinje 
 -




2 049 107 75 80 102 2/10 29 , 6/5 326,5
Songa 
 -




951 109 76 80 160 25/9 26 7/5




Rogaland-Hordaland:








Røldal-Suldal (Suldal I) . 	 1947 135 1698 132 54 79 100 26/9 5 7/5 241,2
Sira/Kvina (Tonstad) 	 1062 91 3 923 115 81 96 101 26/9 31 6/5 345,8
Folgefonn (Mauranger) . . .




495 96 65 39 72 2/10 32 9/5 170,6

Sogn-Sunnmøre :








Vik (Refsdal) 	 1 319 129 450 135 71 70 103 26/9 5 9/5 204,8

Nordmøre-Trøndelag:









Aura-verkene 
 823 138 993 100 65 82 96 5/11 21 8/5 38,5
Namsen (Tunnsjødal) 
 933 120 1805 117 67 86 117 27/9 30 30/4 50,2

Helgeland:









Ranaverkene
Øvre Røssåga 	
Nedre Røssåga 	

2 017 206 3 683
4 088

135
137

60
60

87
87

97
97

27/9
27/9

31
32

7/5
7/5

166,7

Rana 	




2 098 131 76 86 94 11/9 51 7/5 266,2
Glomfjord 	 2 938 152 1840 176 56 72 85 17/11 12 26/5




Ofoten-Finnmark:









Innset-verkene (Innset) . . . 889 155 1059 105 74 85 103 27/10 37 12/5 20,6

Månedlignedbørvedkarakteristiskemålestasjoner
Monthlyprecipitationat caracteristicpoints

NedbørRauland NedbørAursjøen

M
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6.22 NVE's produksjon i MWh
Production of electricity in MWh by The State Power System

Referert generator (Referred generator busbars)

Innset 

Straumsmo 	
Skjomen 	
Glomfjord (25 Hz) 

Reinforsen 

Nedre Røssåga 	
Øvre Røssåga 	
Langvatn 

Rana 	
Bjerka 	
Linnvasselv (NVE's del) 	
Tunnsjødal, Tunnsjø, Røyrvik-
foss (NVE's del) 	
Svorka (NVE's del) 	
Trollheim 	
Gråsjø 	
Aura 

Osbu 	
Grytten (satt i drift 14.3.75) . . 	
Vikfalli (NVE's del) 	
Mauranger 	
Jukla (satt i drift juni 1974)' . . .
RøIdal–Suldal (NVE's del) . . . .
Sira–Kvina (NVE's del) 	
Aurland (NVE's del) 	
Nore I 	
Nore II 	
Mår 	
Solbergfoss (NVE's del) 	
Hakavik (16 % Hz samt 50 Hz
husaggr.) 	
Tokke (inkl. husaggregat) 	
Vinje 	
Songa 

Haukeli 	
Byrte 	
Lio 	

Sum

' Produksjonen i 1974 tatt med under Mauranger.

1975
MWh




1974
MWh

385 824,0




349026,0
641443,0




558 814,0
644 108,0




632 165,0
845486,0




930 554,0
24 654,0




24 289,0
1655 503,0 1959 102,0

775037,0




980 310,0
393284,0




314235,0
1897016,0 2 331 796,0

114646,0




170 106,0
40 190,5




40 793,8

557 125,0




500 831,5
54404,6




47 638,0
805 350,0




854 670,0
66982,0




74 860,0
1514 880,0 1677 870,0

58 183,0




93 747,0
301 393,0




0,0
723 268,7




593032,5
1 158874,0




878 172,0
80 734,0




0,0
1 128490,9 1336448,4
1973 316,3 2 405 688,6

91 723,6




55434,1
890 352,0




973 062,0
253413,0




281 797,0
836 166,0




718 801,0
256 487,9




271 176,3

22 319,8




9 996,3
2 051 531,1 1756 157,5
1017 126,5




849 398,0
554460,2




461 742,9
34 599,1




29 525,6
117 156,0




120893,0
232987,0




232 153,0

22 198515,2 22 514 285,5
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6.23 NVE's kraftomsetning
Den samlede produksjon var i 1975, 22 199 GWh,

dette er 1,4 % lavere enn året før. Midlere årlig pro-
duksjonsøkning de siste 10 år er ca. 6 % .

Produksjonen var forøvrig 96 % av sum beregnet me-

dianproduksjon for de enkelte kraftverk og ca. 105 %

av de tilsvarende tall for bestemmende år.

Kraftomsetningen var 27 525 GWh, dette er 0,4 %

mindre enn året før. Samlet var de kontraktsmessige le-
veransene til industriavtakere og andre elektrisitets-

verk inkl. NSB omtrent like store som året før. Leve-

ransene til andre elektrisitetsverk var imidlertid 9 %
høyere enn i 1974, mens leveransene til industriavtaker-
ne var 6 % lavere i 1975 enn året før (regnet i % av de

respektive kraftkategorier). Av industriavtakerne var

det særlig aluminiumsindustrien som hadde reduserte

uttak. Ferrolegeringsindustrien tok imidlertid ut kraft

omtrent som året før. Ugaranterte kraftkvanta ble så-

ledes stort sett tatt ut i tillegg til fastkraften innen

denne industrigren.

Kjelkraft-leveransene har pågått så å si kontinuerlig

hele året. Det har bare vært avbrudd i leveransene i kor-

tere perioder bl.a. på grunn av lokale effektvanskelig-

heter.

NVE har utvekslet tilfeldig kraft med de øvrige

kraftselskaper innenlands gjennom Samkjøringen. Sam-
kjøringskraft-prisen har i året variert mellom 0,2 og 6,0
øre /kWh. Ved pris-settingen i de enkelte uker er ba-

lanse mellom tilbud og etterspørsel tilsiktet. Imidler-

tid ble prisen for kjøp av tilfeldig kraft ikke satt lavere

enn 0,2 øre / kWh («prisgulv»). I 1975 kom ikke pris-
gulvet til anvendelse i Nord-Norge (Region 4). I de
sørlige regioner gjaldt prisgulvet i noen uker i juli og i
begynnelsen av oktober. I den tid prisgulvet var gjel-

dende, fikk Samkjøringen stilt til disposisjon betyde-

lig mer energi enn det som lot seg omsette. Dette
overskudd gikk stort sett tapt omgående eller etter

kort tid.

NVE's kontraktforpliktelser i 1975 - effektforpliktelser (MW) ved årets utgang

Contraeted power in 1975- contracted power eapasity (MW ) at the end of the year.




Årskraft
MW GWh

Vinterkraft
MW GWh

Tokkekraft'
MW GWh

Storindustri2
MW GWh

Eksport3
MW GWh




Sum4
MW GWh

Østlandet og Azder 	 644,2 3490 541,0 1924 199 1 194 81,5




579




1465,7 7 187
Rogaland og Hordaland 	




57,0 247




386,5 3 100





443,5 3 347
Sogn og Sunnmøre 
 43,6 240





37,5




3005





81,1




540
Nordmøre og Trøndelag 	 190,0 1 111 59,3 213




285,3 2 280 111,3 752




645,9 4 356
Helgeland 	 66,5 340 5,0 20




442,5 3 300





514,0 3 660
Salten 	






100,0




810





100,0




810
Ofoten-Varanger 	 217,9 1 179 39,4 150




30,0




240





287,3 1569

Sum 1975 	 1162,2 6 360 701,7 2 554 199 1 194 1363,3 10609 111,3 752 3 537,5 21469

Sum 1974 	 1023.8 5084 582,9 2 406 197.4 1 184 1363,3 10519 178 845 3 345,4 20038

Ekskl. 1 MW 6 GWh ubenyttet rettighet. 2 Bare garantert kraft, ugarantert 123,3 MW 985 GWh er utelatt. 342 MW 381 GWh
fra Hegsetfos er inkludert. 4 Hertil 15,4 MW 30 GWh industrisommerkraft og 25 MW suppleringskraft. Bortfalt 31.12 sammen
med 34,4 MW 275 GWh ugarantert.
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I de sørlige regionene, til og med Salten, kjøpte NVE

kraft fra Samkjøringen i alle uker unntatt 2 uker i be-

gynnelsen av oktober da NVE's krafttilgang pga. vær-

forholdene var usedvanlig god. I alt kjøpte NVE 3385

GWh til en middelpris på 0,8 øre / kWh. I prisgulv-

periodene ble NVE's kjøreprogrammer redusert med

358 GWh, denne energien gikk tapt omgående. Videre

leverte NVE 542 GWh til Samkjøringen, også her ble

middelprisen 0,8 øre /kWh.

I Nord-Norge kjøpte NVE 145 GWh fra Samkjørin-

gen til 2,3 øre /kWh i middel. NVE solgte 4 GWh til

Samkjøringen til 2,2 øre /kWh i middel. Salget på-
gikk i slutten av juli og i oktober.

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

heim elektrisitetsverk (Nea-Hegset-kraft til Sverige)

utgjorde 1087 GWh, en økning på 261 GWh fra 1974.

Økningen skyldes kontraktskjøp fra Oslo Lysverker

(300 GWh sommerkraft i 1975), forøvrig er en kontrakt

gått ut i 1975. Midlertidig overtakelse av eierandeler

i Sira-Kvina er holdt utenom i denne sammenheng.

Denne energi inngår i angitt produksjon i Sira-Kvina.

Ved årets begynnelse disponerte NVE 46,8 % av Sira-

Kvina's produksjonskapasitet i Tonstad og Åna-Sira

kraftverker, mens andelen ved årets utgang var redu-

sert til 41,3 % . I Tjørhom og Solhom kraftverker dis-

ponerer NVE 40,3 % , en eierandel som fra 1. juli 1976

vil gjelde hele Sira-Kvina.

NVE's kraftomsetning i 1975 i GWII
Energy turnover in 1975




1975
GWh

1974
GWh

Totalproduksjon målt gen. klemmer 	 22 198,5 22 514,3
Fra Samkjøringen 	 3 922,3 3 802,4
Fra Sverige 	 13,2 0,2
Fra Sovjetunionen 	 12,6 25,3
Div. kjøp på faste kontrakter m.v.' 	 1482,1 1391,0
Div. utveksling med andre verker (netto) -- 78,9 94,7
Pumpekraft 
 - 25,0 -- 0,0

Sum 	 27 524,8 27 638,5

Denne energi er solgt og anvendt på
følgende måte:




Til industriavtakere 	 11644,3 12354,5
Til andre elektrisitetsverk inkl. NSB 8 240,7 7 551,6
Til Samkjøringen 	 546,7 205,6
Til Sverige 	 5 715,9 5 649,2
Elektrokjeler 	 471,6 772,1
Egen anleggsdrift 	 48,9 55,7
Tap og eget forbruk 
 856,7 1049,8

Sum 	 27 524,8 27 638,5

Inkl. kjøp fra Trondheim for eksport til Stockholm.

Kraftomsetning i MW1I i de enkelte områder

Energy turnover in 1975 in MWh by distribution area

6.231 - 6.236 Sar - Norge til og med Salten

Produsert:




1975
MWh




1974
MWh

Østlandet-Agder 	 6 358 322,2 5 760 136,6
Rogaland-Hordaland 	 4 341415,2 4 620 309,0
Sogn-Sunnmøre 
 723 268,7




593032,5
Nordmøre-Trøndelag 	 3 398 508,1 3 290410,3
Helgeland 	 4 860 140,0 5 779 838,0
Salten 
 845486,0




930 554,0
Sum 	 20 527 140,2 20974 280,5

Levert til 1/mottatt fra






Kontraktskraft til andre e-verk




6 727 327,3 6 249 906,5
Industrikraft-avtakere 	




11 377 082,0 12 120 073,9

NSB (inkl. Hakavik) 	
Kjelkraft-avtakere 	
Div. erstatnings-/kompensasjons-

kraft 	
NVE's anleggsdrift 	 
Div. kjøp på faste kontrakter. .
Lagringskraft til andre e-verk
Lagringskraft fra andre c-verk
Pumpekraft 	 

Trondheim elektrisitetsverk :

1975
MWh

271 677,8
471 626,8

1- 26 275,5
13493,0

1086 582,8
122121,8
-31 431,5
25031,7

1974
MWh

267 688,9
772 105,8

87429,5
28 801,4

-826 203,7
225 172,4

-67 285,6

Forskudd vedr. Nea (netto) -- 1730,0 + 5 995,0
Utjevning vedr. Nea (netto) --27 267,0 +18 231,6
For levering til A/B Svarthåls-

forsen 
 395561,0 - 564 805,0
Samkjoringen:




Salg til 	 542010.2 131023,2
Kjøp fra 
 3 385015,7 -3 494 713.9
Stillet til disp. fra NVE, men
ikke kjørt (lagring) 	 - 358012,1 -174 138,3
.filbakelevert lagring 	




842,6 0,0
Salderingskraft (netto) 
 - 34 154,3 -18 481,1

Sverige totalt over Hasle:





Kontraktskraft til 	




0,0 2 271,0
Tilfeldig salg til 	 3 623 881,0 3 182945,0
Tilfeldig kjøp fra 	




0,0 0,0
Lagrings- og transittkraft til 55979,0 20 590,0
Pendlingskraft (netto) 	 61 624,0 87004,0

Sverige totalt over Nea og Linnvasselv:





Kontraktskraft til AB Svart-



hålsforsen 	 395561,0 564 805,0
Kontraktskraft til Sydsvenska





Kraft AB 
 338 715,0 360443,0
Tilfeldig salg til 	 334628,0 256 722,0
Tilfeldig kjøp fra 	 -1 170,0 - 0,0
Herav kontraktskraft levert
over Hasle 	




--0,0 - 2 271,0
Transitt til/fra Røssåga (netto
inkl. tap) 	 135379,0 151 185,0
Pendlingskraft (netto) 	 - 1296,0 420.0

Sverige totalt over Rossåga:





Kontraktskraft til 	




0,0 0,0
Tilfeldig salg til 	 723465,0 969 035,0
Tilfeldig kjøp fra 	 -- 1900,0 - 245,0
Transittkraft til 	




0,0 0,0
Transittkraft fra 	




-0,0 --0,0
Pendlingskraft (netto) 	 31286,0 --13 071,0
Transitt til/fra Nea (netto) 84474,0 137709,0

Overføringstap inkl, eget forbruk 759 337,9 974 006,8

Sum  20 526 140,2 20 974 280,5

6.237 Ofoten - Finnmark
Produsert:

Sum 	

Levert til (+)Imottatt fta (--):

1671 375,0 1540 005,0

Kontraktskraft til andre e-verk 1213 403,3




998 750,8
Industriavtakere (Fesil Nord) . 267 180,6




234 483,6
NVE's anleggsdrift 
 35470,4




26 890,9
NSB, Rombak omf.st 
 28 250,0




35270,0
Utv.kr. FK-NVE 
 -- 9 296,2





Samkjoringen:






Salg til 	 3 896,0




74 528,3
Kjøp fra 
 -144 564,5 -- 103790,7
Stillet til disp. fra NyE, men ikke
kjørt (lagring) 	 -- 522,7




-11 238,1
Tilbakelevert lagring 	




0,0




0,0

Sverige over Sornes:






Salg til (tilfeldig) 
 212 814,0




227 343,0
Kjøp fra (tilfeldig) 	 --10 170,0




-- 0,0
Transittkraft fra Sverige 	




0,0




0,0
Pendlingskraft (netto) 	 --9 854,0




7 290,0

Sovjetunionen over Boris Gleb:






Kjøp fra (kontrakt) 	 12632,0




25 290.0
Overføringstap inkl, eget forbruk 97 400,1




75 767,2

Sum 	 1 671 375,0 1 540005,0
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NVE KRAFTOMSETNING 1975
NVE'S ENERGY- TURNOVER 1975

Tilført NVE fra egne og fremmede kraftkilder GWh

28000

NVE's kraftsalg

3,1 % Tap og eget forbruk

26000 ,7 % Til elektrokjeler

• Fra Samkjøringen
og innkjøp av kontr.kraft m 19,3 %

Fra Sverige og Sovjet 0,1 %

Produsert Ofoten—Finnmark 6,1 %

Produsert Salten 3,1 %

Produsert Helgeland 17,6 %

24000 —

22000

20000

18000

— 16000

14000

— 12000

2,0 % Tii Samkjøringen
0,2 % Egen anleggsdrift

29,9 % Andre elektr. verk inkl. NSB

20,8 % Til Sverige

Produsert Hordaland—Rogaland 15,8 % 8000

6000

4000

Produsert østlandet—Agder 23,1 %



NVE'S KRAFTOMSETNING FORDELT OVER ÅRET
NVE's Energy-turnover —distribution over the year

4-ukers verdier

4-weeks values

Leveranser: Krafttilgang:

GWH/4 uker

2500 	

2000

1500 	

1000 • ----

500

. kv 2.kv. 1 3.kv. 1 4. kv.

Produksjon

1.kv 2. kv. 3.kv. 4.kv.

Kjøp av fastkraft
GWh/4 uker 	

200

150

3. kv. ' 4.kv.1.k v. 2. kv.

100

50

Kjøp gjennom Samkjøringen

I mport av titf. kraft og sperrekraft
GWh/4 uker

500

400

300

200

100

0

GWh/4 uker

400

300-

20

100-

1.kv. 2.kv. 3. kv. 4. k v.

I GWVI-J4 uker

400

400

200

500

400

300

200

100

1 kv 2.kv. 3.kv. 4.kv.
1.kv. 2.kv. 3. kv. 4. kv.

Andre verker og NSB
Industriavtakere
Totalt ( inkl. Sverige)

GWh/4 uker

Levert fastkraft

 WF.14 uker .

2400

2200

1.1Kv. 2.kv.

Levert kjetkraft
GW1,4 uket

200

150

100

50

3 v. 4.kv.

E ksport av tiff. kraft
GWI,14 uker

20

150

100

50 —

0

2000

1800•

Levert ugarantert kraft til industri

1600

1400

1200

1000

800

600

300

20

100

Salg gjennom Samkjøringen
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NVE's KRAFTOMSETNING
NVE's Energy-turnover

6.24 Utveksling med Sverige.
Tilfeldig kraftutveksling

Det samlede salg av tilfeldig kraft til Sverige i året

utgjorde 5108 GWh, inklusive 213 GWh ikke for-

håndsavtalt salg (pendlingskraft). Salget var 5 % høyere

enn året før og således det høyeste tall som er oppnådd

hittil.

Eksporten innbrakte 207,6 mill, kr. eller 4,1 øre /

kWh i middel. Av det samlede salg ble 74 % levert over

Hasle, 15 % over Røssåga og resten, 11 % fordelte seg

noenlunde likt på Nea, Linnvasselv og Sørnes.

NVE kjøpte 144 GWh fra Sverige, det vesentligste

som ikke forhåndsavtalt kjøp (pendlingskraft). Mid-

delprisen var 4,1 øre / kWh.

Lagring- transitt m.v.

I forbindelse med parallellkjøring av det norske og

svenske nett (Rana-Trøndelag-østlandet) transitteres

noe kraft over det annet lands nett. Det er i netto av-

gift ca. 5 GWh som overføringsgodtgjørelse til det

svenske nett.

Kontraktskraft

Kontraktsleveransene har pågått programmessig.

339 GWh ble levert til Sydkraft til middelpris 4,6 øre /

kWh. Eksporten til Stockholms Energiverk utgjorde

396 GWh til middelpris 4,5 øre / kWh. Leveransen

ble dekket ved tilsvarende kjøp fra Trondheim Elek-

trisitetsverk. Forøvrig løp Nea-kontrakten (345 GWh /

år) ut 1. juli 1975. Det har riktignok pågått visse etter-

leveranser knyttet til denne kontrakt også etter 1. juli.

Hegsetkontrakten med Stockholm (200 GWh / år)

løper videre til i 1983.

Sperrekraft-kontrakten

Denne kontrakten har i året stått som reserve med im-

portmulighet inntil 250 MW før 1. juli 1975 og med

økning til 400 MW fra denne dato som avtalt ved kon-

traktsslutningen. Fastavgiften for denne importrettig-

het utgjorde 39 kr. / kWår. På grunn av kraftsituasjo-

nen har det imidlertid ikke vært behov for å ta ut energi

på denne kontrakten. Ved eventuelt uttak ville energi-

prisen ha ligget i området 10-14 øre / kWh.

1975 1974
Middel- Middel-
pris pris

GWh n.øre/ GWh n.øret

Til Sverige :




kWh2




kWh2

Kontraktskraft 	 734,3 4,55 925,2 3,98
Tilfeldig salg 	 4 894,8 4,07 4 636,0 6,13
Pendlingskraft 
 212,8 4,01 224,2 6,26
Transittkraft m.v.' 	 170,8




179,9




Sum 	 6 011,7




5 965,3




Fra Sverige:





Tilfeldig kjøp 	 13,2 3,01 0,2 11,9
Pendlingskraft 
 131,0 4,18 143,4 6,36
Transittkraft m.v.' 	 165,8




172,8




Sum 	 310,0




316,4




Import fra Sovjet

Import fia Sverige
Kjap fra samkj.
.kontrakter.d iv.kjep

Egen produksjon

Tap og eget forbruk

samkj.

Kjetkraft

Tilf.til Sverige

Kontr. til Sverige

Kontr. industriavtakere
Kontr. andre verker.div.
•NSB og egen anl.kraft

GWh/år

28

27

26

25000

24

23

22

21

20000

19

18

17

16

15000

14

13

12

11

10000

9

8

7

6

5000

4

3

2

1

1 Transitt over det svenske nettet mellom Røssåga og Nea.
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

2 Omregnet etter kurs 1,25.
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RAFTUTVEKSLING

RGE—SVERIGE 1975
xchange of Energy

)rway—Sweden 1975

Ofoten—Lyngen

øst-Finnmark

213,4 C33,h

20,6 GV,111

Lyngen—Persanger

12,6 37Jh

Salten

Helgeland

89,6 GW6

7973"="1.4
14743V,6

2L5GVM

806,2 G1,/h

7,0 GWI

Innrnore

3742,4 00/6

0,9 GWh

6.25 Import fra Sovjetunionen

Den kontraktsmessige import over 154 kV forbindel-

sen Boris Gleb—Kirkenes utgjorde 12,6 GWh, middel-

prisen var 7,8 øre / kWh. Gjeldende kontrakt gir rett

til import av inntil 20 MW med full brukstid.

6.26 Nye krafttildelinger og endringer i

pris-og leveringsbetingelser
Tildelinger

Statskraft-avtakerne innen alminnelig forsyning ble i

juni 1975 innbudt til å bestille statskraft for driftsårene

1977 /78, 1978/79 og 1979 / 80. Hovedstyret tildelte

kraft i samsvar med bestillingene.

De samlede bestillinger medfører følgende økede for-

pliktelser for NVE i de respektive driftsår:
1977 78 1978 79

100 MW, 600 GWh 290 MW, 1685 GWh
1979/80

515 MW, 3175 GWh

Nye statskraftpriser for alminnelig forsyning

Stortinget vedtok nye statskraftpriser for alminnelig

forsyning. Vedtaket samsvarer med forslaget i St.prp.

nr. 168 (1974-75) og Innstilling S. nr. 70 (1975-76).

Følgende priser blir etter dette gjort gjeldende fra

1. januar 1976:

Effektavgift, årskraft : 95 kr/kWår

Effektavgift, vinterkraft : 85 kr/kWår

Effektavgift, sommerkraft : 18 kr/kWår

Energiavgift, vinter : 3,50 øre/kWh

Energiavgift, sommer: 1,75 øre/kWh

For årskraft med 6000 (4000/ 2000) brukstimer årlig

gir dette en resulterende pris på 4,50 øre/ kWh.

Når det gjelder Stortingets delegering av fullmakt til

å endre statskraftprisen, ble gjeldende bestemmelse

opprettholdt (kfr. Innst. S. nr. 368 1973-74):

«Kongen vert gjeve fulhnakt til å endre statskraftpri-

sene til ålmen forsyning med inntil 10 % annankvart

år.»

I følge kontraktbestemmelsene for levering av stats-

kraft (§ 4, pkt. 1) skal selgeren melde fra om en pris-

endring minst 6 måneder før den skal settes i verk. En

prisendring gir kjøperne adgang til å si opp kontrak-

ten, eventuelt rett til å redusere kontraktskvantumet
(§ 11).Kjøperen må gi melding om han ønsker å benyt-

te seg av denne rettighet senest tre måneder etter at det

er fattet vedtak om prisforhøyelsen og kjøperen har fått

melding om dette. NVE underrettet i rekommandert

brev av 9. juni 1975 statskraftavtakerne om at det i St.

prp. nr. 168 (1974-75) var foreslått nye priser fra

1. januar 1976. Stortinget fattet først vedtak om priser

ifølge proposisjonen 25. november 1975. At Stortinget

ikke vedtok prisene minst 6 måneder før de skulle set-

tes i verk har ført til problemer for NVE og avtakerne
når det gjelder ovennevnte kontraktbesternmelser. NVE

har informert Industridepartementet om forholdet med

tanke på å unngå slike uregelmessighetersenere.

Priser og leveringsbetingelser for leveranser til

kraftkrevende industri

I St. meld. nr. 100 (1974-75), om Energiforsyningen

i Norge i framtiden, tok Industridepartementet sikte

på å øke tildelingen av kraft til kraftkrevende industri

fra nå og fram til 1985 slik at samlet økning skulle ut-

gjøre' ca. 6 TWh /år. I Industrikorniteens Innst. S. nr.

255 (1974-75) ble det uttalt:

«Samfunnsmessig kostnadsretta pris må være grunn-

laget for prissettinga på elektrisk kraft til den kraft-

krevjande industri for nye kontrakter, . . .»

På dette grunnlag er det utarbeidet en Stortingspro-

posisjon i løpet av 1975:

«Om pris og andre vilkår for Statskraftverkenes le-

veringer av krafrtil kraftkrevende industri m.v.»

Proposisjonen ble godkjent i statsråd 9. januar 1976.

(St.prp. nr. 81 (1975-76)). De viktigste forslagene i

proposisjonen er følgende:

— Kontraktvarighet. De kraftleiekontrakter som god-
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kjennes i 1976 skal gjelde i 20 år. (1. januar 1976—

31. desember 1995).

Basispris, regnet pr. 1. januar 1976 skal være 6 øre /

kWh. Prisen er basert på 8000 timers brukstid pr.

år og referert opptransformert ved kraftstasjon.

Elektrisitetsavgift (for tiden 1 øre / kWh) er inklu-

dert.

Prisregulering. Basisprisen skal justeres pr. I . januar

hvert år, første gang i 1977. Justeringen skal utgjøre

100 % opp eller ned av den gjennomsnittlige endring

av den offisielle norske engrospris-indeksen som har

funnet sted året før. Justeringen skal imidlertid ikke

i noc år medføre et større tillegg i kraftprisen enn

5 % . Dersom eng rospris-indeksen løpet av de tre fore-

gående år har steget mer enn tilsammen 15 % , skal re-

guleringsbestemmelsene tas opp til vurdering for de

derpå følgende år.

En ny vurdering av reguleringsbestemmelsene skal

under enhver omstendighet skje med virkning fra 1.

januar 1985.

Overføringsavgift. For overføringsavstander opp til

50 km er overføringsavgiften 8 % av basisprisen. For

overføringsavstander utover 50 km kommer det et til-

legg på 1 % av basisprisen for hver påbegynte 10 km.

Fastkraftdekning. Det er foreslått at bedriftene skal

dekke ca. 70 % av sitt behov med normal fastkraft og

de resterende ca. 30 % med ikke-garantert kraft eller

fastkraft med avbruddsklausul.

Fastkraft med avbruddsklausul. Dette er en ny kon-

trakttype hvor hver av partene skal ha gjensidig opp-

sigelsesrett for hele eller deler av kraftkvantumet med

6 måneders varsel. Avbruddet kan gjelde for kortere

eller lengre tidsrom. I tidsrom hvor kraften ikke er

sagt opp gjelder de samme priser og vilkår forøvrig

som for normal fastkraft.

Ikke-garantert kraft. Ved denne kontraktstype har

selger rett til å avbryte leveringen når videre levering

vil sette leveringssikkerheten for fastkraften i fare.

Avtager vil så vidt mulig få minst 4 ukers varsel om

leveringsinnskrenkning. Kjøper betaler kun for ut-

tatt kraftkvantum. Prisen er inntil videre satt til 75 %

av basisprisen ovenfor. Overføringsavgiften er den

samme som for fastkraften.

Statskraftverkenes kraftbalanser

Ved siden av omtalte tildeling til alminnelig forsy-

ning fram til 1. juli 1980 regner Statskraftverkene med å

kunne inngå kontrakter på ca. 2000 GWh fastkraft til

kraftkrevende industri i 1976. Statskraftverkene får ikke

inn de nye store vannkraftanlegg før etter 1980. Dersom

det blir inngått kontrakter med kraftkrevende industri

i 1976 på nevnte kvanta, kan det derfor ikke bli ytterli-

gere tildelinger av betydning før etter 1980. Dersom det

eksisterer fastkraftoverskudd for kortere eller lengre

tidsrom hos andre produksjonsverk, er Statskraftver-

kene til enhver tid interessert i tilbud om å få kjøpe dis-

se. Dette kan åpne muligheter for mer langsiktige tilde-

linger til alminnelig forsyning eller industri på et tidli-

gere tidspunkt. 


6.27 Mellomriksforbindelser, landsdelsforbindelser
Stortinget har godkjent at det skal bygges en 380 kV

ledning mellom Ritsem (i Sverige) og Skjomen (i Nor-

ge). Stortinget godkjente samtidig kraftutvekslings-

avtaler mellom NVE og Vattenfall som gir NVE rett

til å ta ut bestemte kraftkvanta over Ritsem—Skjomen

mot å levere tilsvarende kvanta til Sverige fra Østlands-

området over Hasle. Avtalene muliggjør således at

primakraft-underskudd i Nord-Norge kan dekkes ved

tilførsel fra Sør-Norge. Aktuelle kraftkvanta er forut-

satt avtalt året i forveien.

Avtalene gir dog ingen full samkjøringsmulighet mel-

lom de nordlige og sørlige deler av Norge. Slik samkjø-

ring må fortsatt foregå indirekte ved kjøp og salg over-

for Sverige etter de til enhver tid gjeldende utveks-

lingspriser. For å få full samkjøringsmulighet, og for

å få knyttet til nettet de betydelige, men ennå ikke ut-

bygde kraftkilder som ligger mellom Skjomen og Rana-

området, har Stortinget videre godkjent at det skal

bygges en ny sterk ledning for 380 kV, eventuelt delvis

for 275 kV, fra Røssåga til Skjomen og videre nordover

til Balsfjord. Det regnes dog ikke med at denne forbin-

delse vil være fullført før omkring 1985.

6.28 økonomisk driftsplanlegging
Arbeidet med å gjøre den økonomiske driftsplanleg-

ging bedre og mer effektiv er ført videre i 1975. Et be-

regningsopplegg som ut fra visse forutsetninger tar

sikte på å angi den beste utnyttelse av produksjonsap-

paratet i de enkelte kraftverksgrupper er under utvik-

ling. I den forbindelse er det foretatt studier av kraft-

systemet, det hydrologiske materiale og kraftmarke-

det. Derved søker en å bygge opp en matematisk modell

som best mulig svarer til de virkelige forhold. Det må

imidlertid foretas betydelige forenklinger for å behers-

ke de regnetekniske problemer. Løsningen forutsettes

basert på bruk av stokastisk lineærprogrammering.

Beregningsresultatene forutsettes å gi den pådrags-

fordeling for nærmeste uke, i form av sum produksjon

og / eller pumping i de enkelte kraftverksgrupper,

som minimaliserer de totale driftsavhengige kostnader

på lang sikt (3-50 uker) forbundet med å dekke fast-

kraften. Følgende forutsettes gitt:

Magasinbeholdningene ved analyseperiodens begyn-

nelse.

Tilsigsstatistikk.

Prognose for fastkraft-belastningen og markedet for

tilfeldig kraft i de enkelte områder landet er delt i.

Driftskostnader og tilgjengelig kvantum fra termiske

anlegg i de enkelte områder.

Antatte kostnader forbundet med fastkraftinnskrenk-

ning.

Stipulerte vannverdier for de enkelte magasiner ved

slutten av analyseperioden (avledet fra overliggende

vannverdiberegning).

Revisjonsdata for produksjons- og overføringssyste-

met.

Det er håp om at beregningsopplegget kan være ope-

rativt i løpet av 1976.
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Arbeidet med å sikre oppdrettsanlegg en tilstrekkelig

mengde med rogn er ført videre. Ved A / L Settefisk
på Reinsvoll er stamfiskanlegget utbygget for en årlig
produksjon av 4 mill. røyerogn. Dette dekker det be-
hov som samtlige regulanter i dag har for klekking av

norsk ørret.

Arbeid er igang med sikte på å sikre en tilsvarende le-

vering av laks- og sjøørret-rogn fra forsøksanlegget på
Sunndalsøra.

Utbedring av eldre fisketrapper, samt bygging av nye,
har pågått også i 1975. Således fikk fisketrappen i Reins-

fossen i Ranaelven, som i sin helhet er bygget i tunnel,

montert elektrisk lys våren 1975. Rapporter fra somme-

ren 1975 viser at fiskeoppgangen er blitt bedre og ras-

kere, de tidligere problemer med denne trappen er tro-
lig eliminert.

Etter pålegg er det sommeren 1975 bygget trapp ved

Jacobsfossen i Bjerkavassdraget i Rana. Trappen, som
ble relativt billig i utførelse, skal sikre oppgangen av

laks, sjøørret og sjørøye etter reguleringen.

NVE har gitt tilsagn om tilskudd til bygging av ny
trapp ved Skotfoss i Skienselva. Det er imidlertid for-

utsatt at andre bekoster drift og vedlikehold.

Bestyrer Ivar Nordengen viser frem en av de mange
ørreter som forsyner anleggene med rogn.

6.3
DRIFT AV KRAFTVERK OG
OVERFØRINGSANLEGG

6.29 Fiskestell

Produksjonen ved oppdrettsanleggene for fisk var
meget bra i 1975. Årets utsetting av laks og ørret dekker

godt de pålagte forpliktelser.

Følgende utsettinger har funnet sted:

Rana-verkene

Laks
Innlandsorret

Sjo-orret en-somrig

Rana 	 48 900 — 20 810
Korgen 
 30 300 — 5 820
Vefsen 	 43 000 — 7 500
Røssvatn 	




30000

Aura-verkene





Aura 	 35 000





Svorka 	 15000 —




Bævra 
 300001 —




Eira 	 50000 —




Aursjømagasinet m.fl. 	




42 000

AIL Vikfalli





Vikja 	 14000 2 600




Dalselva 
 1890 2 300




Nærøydalselva 	 1620 —




Vestlands-verkene





Jondalselva 	 2 500





Austerpollelva 
 I 500





Nordpollelva 
 1000





Tokke-verkene, i alt 	




60000
Nore-verkene, i alt 	




70000
Sum utsetting 1975 
 274 710 4 900 236 130

1 Yngel.


6.31 Driftsforstyrrelser
Statistikk over driftsforstyrrelser og feil er ikke tatt

med i årsberetningen. En del større feil vil imidlertid
bli omtalt. Dessuten vil det bli utgitt en egen publika-

sjon med oversikt over driftsforstyrrelser i 1975 hvor
NVE's anlegg har vært berørt, med oversikt over årsa-

kene til feilene, skader på anleggsdeler, produksjons-
tap, stans og tap for forbrukere osv.

6.32 Drift og vedlikehold
6.321 Driftsforholdene generelt

Driftskoplingene

Det norske kraftsystemet bestående av Østlandet,

Sør-Vestlandet, Trøndelag og Rana, har størstedelen

av året vært sammenkoplet. Dette nettet har vært knyt-
tet til det svenske stamledningsnettet via 220 kV-lednin-

gene fra Nedre Røssåga og Nea og over 380 kV-lednin-
gen fra Hasle. Fra mai til oktober har dette nettet vært
drevet delvis oppdelt, med Sør-Vestlandet som separat

nettområde.

Nettet fra Møre til Sogn har fram til oktober delvis

blitt kjørt separat, men har i perioder vært tilkoplet res-

ten av kraftsystemet over Aura. I oktober ble ny 275 kV
ledning fra Aurland til Fardal satt i drift. Nettet fra
Møre til Sogn har siden vært drevet sammen med res-

ten av det norske nettet med en nettdel tilkoplet i Aura

og en i Aurland.

Salten-nettet har delvis vært tilknyttet resten av
kraftsystemet i Rana.

Innset-nettet har samkjørt med resten av det norske
kraftsystemet via Sverige over 132 kV-ledningen fra

Sørnes. Nettet i Finnmark, nord-øst for Alta, har for
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det meste vært drevet separat, men med tilkopling til

det russiske nettet i kortere perioder over 150 kV-Ied-

ningen fra Kirkenes.

Stabilitetsforhold

I lengre perioder har stabilitetsforholdene i det nor-

diske kraftsystemet vært en begrensende faktor for ef-

fekttransporten. Dette var spesielt årsaken til at Sør-

Vestlandet, som nevnt ovenfor, ble drevet atskilt fra
resten av systemet mens en 700 MVA transformator ble

flyttet fra Hasle til Sylling. Etter at transformatoren ble

satt i drift i Sylling, parallelt med en 400 MVA trans-

formator i Hasle mellom 275 og 380 kV nivåene, er sta-

bilitetsforholdene i det norske og nordiske nettet bed-

ret.

Frekvens- og effektregulering

Det har vært fri effekt-frekvensregulering mellom

Norge og Norden for øvrig. Ordningen stiller krav til

lastprognoseringen og overvåkingen av systemet, men

har stort sett virket tilfredsstillende. Arbeidet med å

fastlegge i detalj nødvendig regulerstyrke og driftsre-

serve i Norden og fordelingen mellom de ulike landene

foregår i NORDEL-regi. Prøveperioden startet høsten

1974 og fortsatte ut 1975. Nye retningslinjer for frek-

vensreguleringen ventes i 1976.

6.322 Vannveien

Ved Osbu kraftverk har det vært arbeidet med å mon-

tere stengeventil foran kraftverket og ny tappeventil i

stasjonen. Arbeidene har vært meget omfattende og

langvarige.

Manøverstangen for omløpsventilen i Båtsvann ved

Skjomen kraftverk brakk i begynnelsen av august. Ved

årets slutt var det ennå ikke lykkes å åpne ventilen.

Straumsmo kraftverk har hatt 2 ukers driftsstans for å

fjerne sand og tunnelmasse fra driftstunnelen.

Ved Tokke kraftverk er det fjernet 100 m3 sand, mye

slam og kvist, og dessuten store mengder fisk (sik) fra

driftstunnelen ved tverrslaget ved Åse. Også ved Nore

I og ved Bjerka kraftverk er det fjernet betydelige sand-

og steinmasser fra driftstunnelene.

Ved Jukladalsvatn har store mengder sand og stein

lagt seg på varegrinda og deformert den.

Ved inntaket for Nedre Røssåga kraftverk ved Fall-
fors har det siste år lagt seg svært mye torv og rask på

finvaregrinda.
Det har gått fiere ras på vannsiden av Akersvatn-dam-

men ved Rana kraftverk.

På Kolos dam ved Tokke-verkene er det gjort hær-

verk, og 18 nåler er gått ut.

Ved Nore I er 6 av rørene i rørgata tømt og inspisert.

De to eldste rørene viste seg å være i best stand, mens

rør 5, som var mest angrepet av rust, ble korrosjonsbe-

handlet innvendig.

6.323 Mekanisk system

Under oppstarting av aggregat 2 i Mauranger kraft-

verk oppsto kraftig vibrasjon i trykkrøret for klokke-




ventilene, noe som førte til at to grenrør slet seg ut av

kuplingene slik at trykkvannet sprutet ut i rommet over

turbinlageret. Etter at rørbruddsventilen var stengt,

tok det et døgn å tappe ned vannet i trykksjakten gjen-

nom turbin I. Det ble endel vannskader på utstyret for

aggregat 2. En del av rørsystemet er lagt om, og klokke-

ventilene er endret noe etter feilen.

Det har også vært flere brudd på høytrykks styre-

vannrør i Aura kraftverk, med store vannlekkasjer. Det

danner seg her rust innvendig i rørene, som nå vil bli

skiftet ut med rustfrie rør. Det blir et omfattende og

langvarig arbeid, med driftsstans for aggregatene.

I Aura kraftverk har forurensing av kjølevannet laget

problemer, særlig for lagerolje-kjølerne som gikk tette

av små ål og grus. Grusen kom fra tilførselsrørene som

var støpt ned i bunnen av kjølevannsbassenget. Rørene

var av betong, som var i ferd med å gå i oppløsning.

Det ble et omfattende arbeid med å hugge ut rørene og

støpe ned nye av plast.

Rørbruddsventilen i Mauranger har lukket utilsiktet

2 ganger.

Ved Tokke-verkene har nedre styrelager havarert

på et aggregat i både Tokke og Vinje kraftverker. Begge

havariene skjedde i vinterhalvåret, og synes å ha sam-

menheng med settinger i fjellet som følger tempera-

turen.

På aggregat 1 i Nore I kraftverk er det satt inn ny tur-

binaksel, nye helstøpte skovlhjul, nye nålespisser og dy-

ser, og munnstykkene er utbedret. Hele aggregatet er

opprettet.

6.324 Elektrisk system

Generatorer og fasekompensatorer

Generator 2 i Nedre Røssåga hadde varmgang, fase-

brudd og statorkortslutning. Feilen startet muligens i

en dårlig loddeforbindelse i et spolehode. I alt 3 under-

staver og 19 overstaver måtte skiftes, og aggregatet var

ute av drift i 17 døgn.

På generator 4 i Rana kraftverk oppsto det stator-

jordslutning på grunn av skadet isolasjon som følge av

løst statorblikk. Ved utbedring av denne skaden oppda-

get en at isolasjonen mellom magnetiseringsviklingene

på flere av polene var i ferd med å gli ut. 3 statorstaver

måtte skiftes, og samtlige poler ble demontert og re-

parert. Aggregatet var ute av drift i 70 døgn.

Generator 4 i Mår kraftverk fikk rotorjordslutning på

grunn av isolasjonsfeil på en gjennomgående festebolt
for en polsko-vikling.

På Mår er det lagt inn ny statorvikling på generator 5.

Det samme er tidligere gjort på generator 3 og 4.

Måletransformatorer

I likhet med tidligere år har det også i 1975 vært endel

feil på spenningstransformatorer. I Hasle måtte en

275 kV kondensator-spenningstransformator skiftes, da
det var gjennomslag i 20 % av kondensatorelementene.
I Osbu ble en 132 kV kondensator-spenningstransfor-
mator skadet av en overspenning i januar, og to til av

samme type ble skadet under en jordslutning i desem-
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ber. I Bardufoss eksploderte en 132 kV kondensator-

spenningstransformator etter bare en måneds drift.

I Trollheim har det vært jordslutning i 2 stk. 132 kV

elektromagnetiske spenningstransformatorer.

I Røykås har det også siste år vært jordslutning i en

47 kV tørrisolert spenningstransformator.

Koplingsanlegg

I januar ble det —på samme måte som forrige år —sam-

menslagning mellom 275 kV- og 132 kV-Iedningene mel-

lom Aura og Vågåmo. Det førte til at en 132 kV avleder

i Vågåmo og en i Osbu eksploderte.

I Furnes eksploderte en 66 kV avleder på grunn av

overspenninger under en jordslutning i nettet.

Effektbrytere

Under revisjon av 275 kV fristrålebrytere ble det opp-

daget sprekkdannelse i et stort antall plastdyser. Det er

besluttet å skifte ut alle plastdyser med porselensdyser.

På en del 275 kV trykkluft effektbrytere er metallise-

ringen på styrekondensatorene delvis avslitt, slik at ka-

pasiteten er blitt noe redusert. Spørsmålet om hvilke til-

tak som skal settes i verk for å rette på forholdet er til

vurdering.

En 132 kV og en 66 kV oljefattig effektbryter er blitt

skadet ved utkopling pga. for lite olje i slukkekamre.

Det oppsto innvendig krypestrømsoverslag i en fase

på en 132 kV oljefattig effektbryter, umiddelbart etter
en utkopling pga. fuktig olje. Atmosfæriske overspen-

ninger førte til utvendig overslag til jord på en 66 kV

oljefattig effektbryter. Jordslutningen førte til olje-

brann og en bryterpol ble totalskadet.

Skillebrytere

Det oppsto en-faset kortslutning på 275 kV-nettet,

da en porselenssøyle på en dreie-skillebryter knakk

under utkopling. Bruddflatene var uten merker etter

tidligere skader.

Kondensatorbatterier

Vi har i drift ca. 40 shunt-batterier, og av disse er det

4-5 som har dårlige kondensatorenheter, og som hvert

år skaffer oss endel arbeid med utskiftii g av defekte

enheter. Med de øvrige batteriene er det få problemer.

Vårt foreløpig eneste seriebatteri har vært i drift i ett

år, og etter noen justeringer av vern og styrefunksjoner

er driftserfaringen bra.

Kraftavregningsutstyr

11975 ble 206 avregnings- og kontrollmålere kontrol-

lert på stedet, hvorav 27 stk. ble revidert eller skiftet

ut. 15 stk. maxiprinter og printomaxigrafer, 9 stk. sum-

målere og 1 koplingsur ble revidert.

Stasjonsforsyninger

I Mår er det montert 4 stk. tørrisolerte stasjonstrans-

formatorer, 600 kVA, 6 / 0,230 kV, med tilhørende ka-

belanlegg. Transformatorene erstatter tidligere mon-

terte oljcisolerte transformatorer. Utskiftingen er ut-

ført for å redusere eksplosjonsfaren i atkomsttunnelen,

blant annet med tanke på at stasjonen er åpen for tu-

ristbesøk.
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Likestrømsanlegg

Det oppsto knallgass-eksplosjon i batterirommet i

Straumsmo kraftverk 22. august. Stasjonen var i drift,

men uhellet medførte heldigvis små skader. I løpet av

året har det på grunn av likestrømssvikt også oppstått

skader i stasjoner tilhørende andre eiere, blant annet i

Herva og Bardufoss. For å undersøke hvordan sikker-

heten med likestrømsanlegg kan forbedres, er det ned-

satt en arbeidsgruppe underlagt NVE's personsikker-

hetskomit.

6.325 Overføringsledninger

Året startet med kraftig uvær, og dette ga endel feil i

132 kV-nettet, spesielt i Aura- og Innset-området. Fei-

lene skyldtes hovedsakelig sammenslagninger og for-

bigående jordslutninger.

Også i februar var det uvær i Nord-Norge, og ising

og sterk vind brakk ned 12 og skadet 4 master på den

nye ledningen Alta-Lakselv. I løpet av våren ble den

bygd opp igjen kraftig forsterket, på samme sted.

For øvrig var vinteren svært gunstig over hele landet

sett fra vårt synspunkt, uten isingsproblemer av særlig

betydning. Senhøstes ble imidlertid en mast på 132 kV-

ledningen Aura—Osbu brukket ned av is og vind, men

den ble raskt erstattet av en reservemast. På årets siste

dag ble 4 master brukket ned og 2 skadet av is og kraftig

vind på den nylig idriftsatte 275 kV-Iedningen Aur-

land—Fardal.

Etter idriftsettelse av Alta—Lakselv—Adamselv fikk en

problemer med store strømmer i slukkespolene under

normal drift i visse driftsituasjoner. Dette skyldtes

kapasitiv usymmetri i nettet, og en har foreløpig bedret

situasjonen ved å foreta revolvering av nevnte lednings-

seksjon. En må sannsynligvis utbalansere det øvrige

nett senere.

På parallellføringen med 275 kV og 380 kV mellom

Tegneby og Hasle ble det i sommer foretatt full revol-

vering pga. store,. sirkulerende strømmer. Over Oslo-

fjorden er nye kabler satt idrift, og en har her gått inn

for et mer omfattende feilvarslingsopplegg enn tidli-

gere.

Termovisjonskontroll av skjøter er foretatt på eldre

ledninger over hele landet, og spesielt i Aura- og Rana-

området er det funnet endel dårlige forbindelser.

Vårt telekontor utfører sammen med Elektrisitets-

forsyningens forskningsinstitutt forsøk med en ny type

høyfrekvens-telefon på 275 kV-Iedningen Frogner—

Røykås, og det har vært nødvendig med endel endrin-

ger av faseopphenget i den forbindelse.

På Gaustadtoppen er det montert et triplex prøve-

spenn for utprøving av armatur. Det har allerede falt

ned en gang, men er hengt opp igjen.

Delvis som utfyllingsarbeid har mannskapene satt

opp nye lagerbygg for ledningsmateriell på Flesaker,

Rød og i Seljord, og mye arbeid er utført i forbindelse

med gamle og nye ledningshytter.

For øvrig er Sørlandet fra Porsgrunn til Lysebotn

utskilt som eget ledningsområde. Det benevnes område

5 og skal ha senter i Lillesand—Grimstad-området.
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6.326 Telekommunikasjoner

Det er siste år satt i drift 3 nye høyfrekvens-telefoner,

3 driftsautomatsentraler og 6 lavfrekvens-forbindelser.

Det er satt i drift 3 en-kanals faste radioforbindelser,

samt 3 bredbånds radiolinjer med multipleksutstyr for

12 til 24 telefonkanaler. Det er opprettet 1 basisstasjon

for mobiltjeneste, samt anskaffet 2 mobile stasjoner for

det interne nett og 23 for det offentlige «mobiltelefon»-

nett.

Det er også satt i drift fjernmåleutstyr for overføring

av 12 måleverdier.

6.327 Modernisering og rasjonalisering av kraftverk

og overføringsanlegg.

Modernisering og ombygging for fjernkontroll pågår

i en rekke stasjoner, og omtales i avsnittet om anlegg

under utførelse. Slike ombygginger av anlegg som sam-

tidig må være i full drift, skaper mange problemer for

driften, men en regner jo med at disse oppveies av den

nytte en senere får av ombyggingen.

Mår kraftverk fikk siste år i drift utstyr for vann-

standsmåling og lukeregulering, slik at en nå kan gå

over fra fast damvoktertjeneste ved Strengen til periode-

vis inspeksjon av reguleringsanleggene.

6.328 Opplæring og etterutdanning

Opplegget for etterutdanning av skiftbetjeningen ved

våre driftssentraler er nå klart. I 1975 tok 16 tilsatte ved

3 av våre driftssentraler fatt på opplegget som varierer

i omfang alt etter den enkeltes bakgrunn. De fieste har

kommet godt igang, og erfaringene med korrespondan-

seopplegget er stort sett positive.

I siste halvdel av november ble det også holdt et 14

dagers kurs ved hovedkontoret i «Generell nettkon-

troll» for driftssentral-betjeningen.

En er nå i gang med planlegging av et kurs for elek-

troteknisk vedlikeholdspersonale. Det vil i store trekk

bygge på kurset som ble holdt i 1969 / 70.

10-12 av våre ledningsfolk har det siste året arbeidet

med brevkurs for å kvalifisere seg til B-sertifikat. Ho-

vedkontoret har fulgt opp med endel støtteundervis-

ning, og en håper at fagprøver kan avlegges til våren.

Det er ellers innhentet opplysninger om behov for

montørsertifikater. De mest presserende behov vil en

forsøke å få dekket i nærmeste framtid. Et hovedpro-

blem i denne sammenheng er det teoretiske grunnlaget

som kreves for å kunne gå opp til prøve.

6.329 Vernearbeidet

Det er rapportert om 3 personskader ved idriftværen-

de verk i 1975. Av disse var det en dødsulykke i forbin-

delse med en transporttralle som løsnet og falt ned, og

en alvorlig skade da en firmamontør berørte spennings-

førende anleggsdeler under arbeid med utvidelse av et

koplingsanlegg.

Det har i 1975 spesielt vært arbeidet med sikring av

fjellanlegg, og det har vært holdt kurser i røykdykking

for alle ansatte ved fjellstasjonene. Det er videre holdt

kurser i driftsforskrifter og førstehjelp for alle ansatte

ved stasjoner i drift.

6.4 NYANLEGG OG STØRRE

UTVIDELSER SATT I DRIFT 1975

Oversikt over anlegg satt i drift:

Ledninger:




Sylling—Hasle 	 15.10.75
Fardal—Aurland 	 23.10.75
Grytten—Moa 	 01.11.75

Kraftverk og understasjoner:




Sylling transformatorstasjon 
 15.10.75
Rød transformatorstasjon 
 06.11.75
Førre transformatorstasjon 
 06.06.75
Fardal transformatorstasjon 
 25.10.75
Grytten kraftverk 
 21.02.75
Mardal pumpeverk 	 18.06.75
Monge pumpeverk 
 27.06.75
Bardufoss koplingsstasjon 	 04.10.75

6.41 Østlandet—Agder




Tveiten transformatorstasjon




132 kV-anlegget i Tveiten, som ble satt i drift i år, er

utvidet med et nytt ledningsfelt. Ledningsfeltet ble satt

i drift 28. februar.

Sylling transformatorstasjon

Sylling transformatorstasjon bygges ut for 380, 275

og 132 kV. I 1975 er 380 kV-anlegget bygget ferdig med

to samleskinner, to bryterfelt for transformatorer og to

bryterfelt for ledninger. Anlegget i Sylling, samt led-

ningen, ble drevet med 275 kV fram til 15. oktober. Fra

dette tidspunkt er spenningen på ledningen Sylling—

Hasle hevet til 380 kV.

Hasle transformatorstasjon

I Hasle er 380 kV-anlegget under utbygging. Etter

terminplanen skulle anlegget vært satt i drift i 1975.

For å unngå for lang driftsstans var ledningen mot

Sverige og 380 / 275 kV transformatoren koplet sam-

men provisorisk inntil permanente bryterfelt for led-

ning mot Sylling og transformator kunne settes i drift

i midten av oktober måned.

Rød transformatorstasjon

Det økende uttaket i Rød transformatorstasjon har

medført at transformatorkapasiteten har måttet økes.

En av de gamle transformatorene er skiftet ut med en

ny. Den gamle transformatoren vil bli installert i Fles-

aker som reserve. Transformatoren ble satt i drift 6.

november.

6.42 Rogaland—Hordaland

Førre transformatorstasjon

For å dekke behovet for anleggskraft til Ulla—Førre-

anleggene er det installert en transformator. Stasjonen

er utvidet med et 66 og et 22 kV anlegg. Transformato-

ren er uten regulering da reguleringen vil bli foretatt i

de underliggende stasjoner, samt senere med egen re-

gulertransformator på 22 kV i Førre.
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Det er bygget en 66 kV ledning fra Førre til Hjorte-

land. Inntil Hjorteland kommer i drift, blir ledningen

drevet med 22 kV og sammenkoplet med Suldal El-

verks nett i Hjorteland.
Transformatoren med tilhørende 275 og 22 kV bryter-

felter samt ledning, ble satt i drift 6. juni.

Klyve transformatorstasjon

I forbindelse med anleggsforsyningen til Eidfjord-

anleggene er det bygget opp et relativt omfattende 22

kV ledningsnett. For å kompensere jordstrømmen i

dette nettet er det installert en jordslutningsspole i

Klyve transformatorstasjon. Spolen har et område fra

20-40 A og ble satt i drift 16. november.

6.43 Sogn og Fjordane

Fardal transformatorstasjon

Overføringen fra Vikfalli ble i sin tid bygget for

275 kV, men har vært drevet med 132 kV. For å forbed-

re overføringskapasiteten og unngå vanntap er spen-

ningen nå hevet til 275 kV. I den forbindelse er det in-

stallert en transformator i Fardal. Transformatoren er

installert mellom ledningene til Høyanger og Fortun,

som drives med 132 kV, og ledningene til Vik og Aur-

land som drives med 275 kV. 23. oktober ble spennin-

gen på ledningen Fardal—Hove—Refsdal hevet til 275

kV. Transformatoren ble satt i drift 25. oktober. 275

kV-Iedningen som er bygget mellom Fardal og Aur-

land ble satt i drift 23. oktober.

Hove kraftverk

I og med at Refsdal kraftverk ble bygget om til

275 kV, ble leveransen av kraft fra Målset og Refsdal

via 132 kV-nettet brutt.

For å opprettholde leveransemuligheten for disse

kraftverkene er det i Hove installert en transformator.

Transformatoren ble satt i drift 3. desember.

6.44 Nord-MØre—TrØndelag

Grytten kraftverk

I Grytten kraftverk er det installert et aggregat på

140 MW, 16 kV. Generatoren er koplet til en transfor-

mator på 160 MVA, 16 /145 kV. Kraften overføres til

Grytten transformatorstasjon. I Grytten transforma-

torstasjon er aggregatets effektbryter montert. Kraft-

verket kan styres fra eget kontrollrom eller fjernsty-

res over kabel fra transformatorstasjonen. Aggregatet

med hjelpeanlegg og overføringsanlegg ble satt i drift

21. februar.

Mardal pumpeverk

Mardal pumpeverk pumper en del av tilsiget til Mar-

dalsvatn, som ligger på ca. kote 840, inn på driftstun-

nelen på ca. kote 950. Stasjonen har en pumpe på

7000 Hk, 500 o/ min., drevet av en 6500 kVA synkron-

motor. Aggregatet startes med egen asynkronmotor og

luft i pumpehuset. Pumpen kan startes og stoppes av

vannstandsmåler i Mongevatn, og kan forøvrig styres

fra lokal tavle eller fjernstyres fra Grytten. Pumpe-

verket ble satt i drift 18. juni.
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Det er drevet 516 m av den 3350 m lange tilløpstun-

nelen, og av den 421 m lange atkomsttunnelen til

kraftstasjonen står det igjen 100 m.

Bekkeløpet ved friluftsanlegget er lagt i rør, og om-

rådet er planert. Halvparten av betongarbeidene på

apparathuset er utført.

Arbeidet med kai for M /S «Elektron» pågår. I Joste-

dalen er det på sine steder foretatt utvidelser av riks-

veien, og på enkelte partier pågår omlegging til ny tras.

Ny bro over Leirdøla vil bli bruksklar på nyåret, og om-

legging av flere mindre broer pågår.

For Statskraftverkenes egen anleggsadministrasjon,

som er etablert, er det bygget 3 boliger i Gaupne.

6.549 Skjomen-anleggene

Ettervirkningene av tidligere budsjettmessige inn-

strammingstiltak er nå overvunnet, og anleggsarbeidet

går for fullt. 2 aggregater i Skjomen kraftverk er i drift.

I løpet av året er gjennomslag for Nordals-overfø-

ringen utført, og Stasjonselva er tatt inn i tunnelsyste-

met. Arbeidet pågår på overføringene Sælkajokka—

Losi, Langvatn—Sitasjaure og Sitasjaure—Kjårdavatn.

I Skjomdalen er vannforsynings-anlegget i hoved-

sak fullført. Terskelbygging, samt endel oppbrytings-

og pyntearbeider for anlegget i sin helhet, gjenstår.

TUNNELLENGDER DREVET PR. ÅR
VED STATSKRAFTVERKENES ANLEGG

Egen regi

Length of tunnels driven anually by The State Power

System (Own enterprise)

60 000

50 000

Det er oppstått problemer med tappeventilen ved

dam Båtsvatn. Magasinet må tappes ned og ventilen

skiftes ut. Arbeidet er i gang. Ved Båtsvatn kraftverk

går fremdriften etter planen, og stasjonen skal være

driftsklar 1. januar 1977.

I løpet av året ble det ved Skjomen-anleggene drevet

ca. 11 800 m tunnel.

6.55- tiverfØringsanlegg generelt

Virksomhetens omfang sammenlignet med 1974 kan

oppsummeres slik (tall i parentes angir 1974):

1. Personell (årsgjennomsnitt, Oslo-personell ikke medregnet)
Funksjonærer ved anleggene 	 54 (53)
Anleggsarbeidere 	 348 (306)
Brakkebetjening 	 63 (63)

Økonomi Mill. kr
Ledninger 	 104 (84)
Stasjoner, kabelanlegg 
 241 (163)
Driftssentraler m.v. 	 20 (11)
Anleggssentra 	 11 (8)
Sum medgått 
 376 (266)

Produksjon




3.1 Timeverk 	 617498 (559 813)
3.2 Mastefundamenter 	 400 stk. (352)
3.3 Master i stål  336 » (562)
Master i tre  0 » (53)
Linemontering  161 km (170)

BETONGFORBRUK —m3 PR. ÅR

VED STATSKRAFTVERKENES ANLEGG
Egen regi
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The State Power System (Own enterprise)

10 000

E o
1960

GO000

50 000 -

40 000

30 000 -

2 0 000 -

10 000 -

c-t-0
1960 65 1970 75

40 000

30000

20 000

65 1970 75

71



Tiltak for å dempe prisstigningen har fortsatt høy

prioritet.

Hasle—Halden—Sverige-ledningen vil bli bygget med

«svenske» mastetyper.

Gjennom termin- og ressursplanarbeidet i Statskraft-

verkene arbeider vi aktivt med å skaffe oversikt over

de fremtidige oppgaver. Dette gir bl.a. mulighet for

en sikrere fordeling av de oppgaver som planlegges,

prosjekteres og utføres i egen regi, og de oppgaver som

settes bort til konsulenter og entreprenører. Det er i

1975 besluttet å overføre en del av økonomifunksjone-

ne vedrørende overføringsanlegg, fra Oslo til anleggs-

sentrene i Lillesand, Hokksund, Melhus og Bjerkvik,

og det arbeides med ytterligere utlokalisering av egne-

de oppgaver, bl.a. regnskaps-, lønnings- og kassefunk-

sjonene. Endel planleggingsfunksjoner er også over-

ført til anleggssentrene. Videre tas det sikte på å gi de

nevnte anleggssentrene en mer permanent status. I den

forbindelse er det planlagt endel nybygninger, i første

omgang på Bjerkvik-sentret.
Tilbudet på arbeidskraft ved anleggene har bedret

seg i 1975. Det har imidlertid vært nødvendig med

spesialopplæring innen enkelte yrkesgrupper (131.a.

mastemontører), og dette har sinket framdriften noe

på enkelte anlegg.

6.56 De enkelte overfØringsanlegg

6.561 Østlandet—Agder

Follo—Tørrfest-ledningen

380 kV, lengde 21 km.

Fundament-arbeidene er ferdig, og mastemonterin-

gen ca. 40 % utført. Linemonteringen overveies satt

bort til privat entreprenør. Den offisielle idriftsettelses-

dato er 1. desember 1976.

Usta—Nore-ledningen

380 kV, 49,5 km.

Denne ledningen som legges med duplex

«PARROT», er den første del av Usta—Nore—Ringe-

rike—Smestad-overføringene. Arbeidet ble påbegynt

høsten 1975, og ca. 20 % av fundamentene er utført.

Ledningen er beregnet satt i drift 1. juni 1978.

Sylling transformatorstasjon I III

Stasjonen er delvis satt i drift. Den videre utbygging

fortsetter, og etter planen vil en roterende fasekompen-

sator bli satt i drift i april 1976. Videre vil en trans-

formator (380 / 132 kV) med tilhørende utendørsan-

legg bli satt i drift 1. oktober 1976.

Anlegget er også i gang med de arbeider som skal

være ferdig høsten 1978 og som omfatter en transfor-

mator (380 / 275 kV) og en roterende fasekompensator

med tilhørende transformator. Dette vil falle sammen

med at ledningen til Nore vil få satt opp spenningen

fra 275 kV til 380 kV.

Follo transformatorstasjon I

Follo transformatorstasjon bygges for kraftleveranse

til Akershus. Transformatoromsetningen er 380 kV /

47 kV. Stasjonen vil bli satt i drift samtidig med Follo—

Tørrfest-ledningen 1. desember 1976, eventuelt med

ubetydelig forsinkelse.

Hasle transformatorstasjon IV I V

Hasle V omfatter 47 kV-anlegget. Transformator med

omsetning 380 /47 kV skulle etter planen vært i drift

høsten 1975, men vil på grunn av forsinkelse fra leve-

randøren først komme i drift tidlig på nyåret 1976.

Hasle IV omfatter bl.a. også 380 kV-linjefelt til Hal-

den og 380 kV-Iinjefelt til Tveiten, som etter planen

skal settes i drift henholdsvis 1. oktober 1978 og 1.

oktober 1979.

Frogner transformatorstasjon II

Stasjonen er tidligere satt i drift med spenningene

275 kV og 47 kV. Anlegget har imidlertid påbegynt

den videre utbygging som bl.a. omfatter transforma-

tor 380 / 275 kV samt tilhørende utendørsanlegg for

de samme spenninger. Disse anlegg er beregnet satt i

drift 1. juni 1978 og vil da gi samkjøringsmulighet med

Oslo Lysverker.

Porsgrunn transformatorstasjon I I II

Arbeidene ligger noenlunde jevnt med arbeidspro-

grammet. Det vil si at 275 kV-anlegget (5F6-anlegg)

ventes satt i drift den 15. desember 1976. Idriftsettelses-

datoen for en av transformatorene, 275 kV /132 kV,

er fremskyndet slik at både denne og 132 kV-utendørs-

anlegget skal settes i drift den 15. desember 1976. Ho-

vedbygningen med tilhørende grunnarbeid utføres av

private entreprenører.

Arendal—Porsgrunn-ledningen

275 kV, lengde 85 km.

På grunn av en markert forsinkelse i oppstartingen

er vi fremdeles noe etter arbeidsprogrammet med den-

ne ledningen. Ca. 60 % av fundamentene og ca. 10 % av

mastemonteringen er utført. Vårt opplegg er at for-

sinkelsene skal innhentes i løpet av 1976, og ledningen

skal settes i drift etter planen, 15. desember 1976.

I denne ledning inngår også luftspenn over Frier-

fjorden. På grunn av høyt strekk må det her benyttes

spesialliner. På en liten holme i fjorden vil det bli

bygd en 105 m høy mast.

Kristiansand—Arendal-ledningen

275 kV, lengde 66 km.

Vi hadde også på denne ledningen visse startvanske-

ligheter. Forsinkelsene er imidlertid nå innhentet og vi

ligger litt foran programmet. Det vil si at anleggsar-

beidene på denne strekning praktisk talt er ferdige, og

her er god margin fram til idriftsettelsen som er satt

til 15. desember 1976.

Feda—Kristiansand-ledningen

275 kV, lengde 63 km.

Denne ledning er helt ferdig og klar for idriftsettel-

se. Offisiell idriftsettelsesdato er 1. juni 1976.
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Kristiansand—Kvarenes-ledningen

250 kV, lengde 28 km.

Dette er en likestrømsledning. Idriftsettelsesdatoen

er 1. juni 1976. Arbeidsprogrammet er anstrengt, men

det er satt inn ekstra mannskap og utstyr, og vi regner

med å bli ferdig i rett tid. Denne ledningen utstyres

med 4 strømførende liner, 2 elektrodeliner og 2 topp-

liner.

Kabelmuffe-anlegg Kvarenes

Dette anlegg består av undervannskanaler for

Skagerrak-kablene, skjøtehus for montering av skjøt

mellom sjøkabel og landkabel, kabelkanal på land,

samt muffehus og utendørs koplingsanlegg. Den over-

veiende del av dette arbeidet er satt bort til privat

entreprenør. Idriftsettelse 1. juni 1976.

Elektrodeledning og elektrodeanlegg

Elektrodeledningen går fra strømretteranlegget, føl-

ger først på samme master som likestrømsledningen,

avgrener fra denne og går på egne trestolper til Gros-

øysøyla. Her skal elektrodeledningen tilknyttes ca.

30 stk. elektroder som skal nedgraves i sjøbunnen.

Den del av elektrodeledningen som går på trestolper,

samt arbeidet med elektrodene, er satt bort til private

entreprenører.

Kristiansand transformatorstasjon og strømretteranlegg

Disse to anlegg bygges på samme tomt og i tilknyt-

ning til hverandre. Transformatorstasjonen består av

kontrollbygning, transformator (275 kV /132 kV),

132 kV-utendørsanlegg og 275 kV-utendørsanlegg.

Strømretteranlegget består av ventilhus, kontrollhus,

fasekompensator med tilhørende apparathus, samt

transformator, likestrøms-koplingsanlegg og diverse

kjøleanlegg.

Grunnarbeidet for begge anlegg, samt bygging av

ventilhuset, har vært satt bort til privat entreprenør.

6.563 Sogn—Sunntnøre

Leirdøla—Gaupne-ledningen

275 kV, lengde ca. 2 X 3 km.

Ledningen bygges som en avgrening fra Fardal—

Gaupne-ledningen. Etter planen skal den settes i drift

høsten 1976 og skal i første omgang tjene som anleggs-

linje for Leirdøla kraftanlegg. Anleggsarbeidene ble

påbegynt sist høst, og ca. 50 % av fundamentene er fer-

dig.

6.564 Nordmøre—Trøndelag

Klæbu transformatorstasjon I

De bygningsmessige arbeidene er ferdig. Montasje

av roterende fasekompensator pågår. Ny idriftsettel-

ses-dato er satt til 15. februar 1976.

Jørstadelva kompenseringsstasjon

Anleggsarbeidet er ca. 70 % utført. Idriftsettelsen

beregnes å gå etter planen, I. juli 1976.

Eidum kompenseringsstasjon

Anleggsarbeidet er ca. 40 % utført. Idriftsettelse

september 1976.

Rindal kompenseringsstasjon

Anleggsarbeider er ca. 20 utført. Idriftsettelse I .

oktober 1976.

Verdal transformatorstasjon

Omfatter utvidelse med en transformator (275 kV /

66 kV) med tilhørende felt for 275 kV, samt 275 kV

linjefelt mot Namsos. Forberedende arbeid er satt i

gang. Idriftsettelse er beregnet til 1. desember 1976.

6.565 Helgeland

Nedre Røssåga kraftverk — utendørsanlegg.

Utvidelsen ved dette anlegg består i 3 stk. 275 kV-

felt, 1 stk. 132 kV-felt, samt sjakt for 1 stk. transforma-

tor (275 kV/132 kV). Arbeidet ligger godt an i forhold

til arbeidsprogrammet. Idriftsettelsen er planlagt til

1. oktober 1976

6.567 Ofoten—Lyngen

Skjomen—Kanstadbotn-ledningen

132 kV, lengde 79 km inkl. kabel over Ofotfjorden

(7,8 km). Arbeidet går helt etter programmet. Alle

fundamentene er ferdig, ca. 95 % av mastene er montert

og ca. 60 % av linene er montert. Idriftsettelse 1. juni

1976. I dette anlegg inngår sjøkabler over Ofotfjorden.

De første kablene ble lagt høsten 1975, og kabelleggin-

gen avsluttes i 3. kvartal 1976.

Skjomen—Båtsvatn-ledningen

132 kV, lengde ca. 20 km.

Ledningen blir bygd delvis på stålmaster og delvis

på trestolper. Arbeidet ligger noenlunde etter program-

met, og ledningen skal settes i drift 15. desember 1976.

HinnØy koplingsstasjon

Koplingsanlegg for 132 kV-Iedningen fra Kilbotn,

Kanstadbotn og fra Sortland. Koplingsstasjonen ligger

jevnt med arbeidsprogrammet, og skal settes i drift

1. juni 1976.

Mestervik transformatorstasjon

Forberedende arbeid er påbegynt. Planlagt idrift-

settelse 1. september 1976.

6.57 Driftssentraler
Utstyr for driftssentralene i Kristiansand og Sauda

ble bestilt for levering i henholdsvis 1976 og 1978. 5

driftssentraler er derved bestilt for levering i årene

fremover. Prosjektering av driftssentral i Aura pågår,

og anbudsinnbydelse vil bli sendt ut i løpet av 1976.

Driftssentralene baseres på utstrakt anvendelse av

prosess-datamaskiner. Dette gir mange fordeler, men

det betyr også mer komplisert utstyr. Utarbeidelse av

detaljspesifikasjoner krever således en helt annen inn-

sats enn tidligere fra både leverandører og NVE, sam-

tidig som det hele skal koordineres slik at sentralene

blir funksjonelt like, uansett leverandør.

Parallelt med driftssentralene foregår ombygging av

fjernkontroll og samtidig modernisering av stasjoner.
I 1975 ble flere stasjoner fullført og nye påbegynt.

73



Bygging 132-380 kV overføringsledninger
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6.58 Skagerrak-overfØringen
I september 1973 undertegnet NVE og ELSAM en

avtale om bygging og drift av en samkjørings-forbin-

delse mellom Sør-Norge og Jylland. Avtalen er be-

handlet i Stortingsproposisjon nr. 131 (1972-73) og

sier i hovedtrekk:

NVE og ELSAM går sammen om å bygge en 500 MW

høyspent likestrøms-forbindelse over Skagerrak. Par-

tene skal bygge, drive og vedlikeholde alle anlegg på

eget landområde, og NVE skal i tillegg bygge, drive og

vedlikeholde sjøkabel-anlegget. Ved reparasjoner som

krever innsats av kabelreparasjons-skip skal utgiftene

fordeles med ca. 1/3på ELSAM og ca. 2/3på NVE.

Investeringene i anlegget vil også fordele seg på sam-

me måte. NVE forplikter seg til å stille til ELSAMS

disposisjon 1,2 GWh pr. døgn, dog maksimalt 270

MW innenfor 6 timer pr. døgn.

Prinsipielt skal ELSAM levere tilbake den mottatte

kraft innenfor samme driftsdøgn, men avhengig av

driftssituasjonen kan også kraften betales etter fast de-

finerte prisbestemmelser.

ELSAM forplikter seg på sin side til å levere energi

til NVE etter rekvisisjon i den utstrekning det finnes

produksjonskapasitet og til priser som er definert i av-

talen. Prisene baseres på produksjonskostnadene for

dansk varmekraft med visse justeringer.

Kristiansand transformatorstasjon

Stasjonen bygges dels for transformering 275 / 132

kV for forsyning av distriktet, dels som det ene ende-

punktet for Skagerrak-overføringen.

Transformatorstasjonen

I 1. byggetrinn bygges 275 kV samleskinner over 17

felt med ytterligere utvidelsesmuligheter. Selve trans-

formatorstasjonen får nå 2 stk. 275 kV ledninger og

1 stk. 200 MVA transformator, 275/132 kV, med en

utgående 132 kV ledning til Kristiansand E.-verk. Her

er benyttet konvensjonelt utendørs apparatanlegg.

ARENDAL

Elektrode-
stasjon

Kristian-
sand

jökabel

HIRTSHALS

Bulbjer
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søkt med penetrasjons-ekkolodd og side-søkende sonar.

Tyristorventilene for pol I , montert.

Skagerrak-overføringen
Kristiansand transformatorstasjon utgjør det ene

endepunkt av likestrømsoverfØringen mellom Norge

og Danmark (Tjele transformatorstasjon).

Kapasiteten for 1. byggetrinn er 500 MW fordelt på

to uavhengige grupper, pol 1 og 2.

Det legges en kabel pr. pol. Sjøen benyttes som til-

bakeleder. Ved begge poler i drift vil returstrørnmene i

sjøen oppheve hverandre.

Pol 1 ventes klar for prøvedrift i juni 1976, og pol 2

ca. 1 år senere.

Likestrømsoverføringen består av følgende hoved-
komponenter sett fra Kristiansand transformatorsta-

sjon:

A. Et strømretteranlegg for omforming av vekselstrøm

til likestrøm eller omvendt, avhengig av energiretnin-

gen.

Strømretteranlegget består vesentlig av:

Transformatorer, 2 stk. pr. pol.

Tyristorventiler, 2 stk. 6-pulsgrupper pr. pol.

Reaktorer i likestrømskretsen.

Likestrøms koplingsanlegg.

Filtere for dempning av overtoner kombinert med

kondensatorbatterier.

Roterende fasekompensator.

Tilhørende kontrollanlegg.

Spesielt skal nevnes ventilene som er av en relativt

ny teknikk bygget opp av tyristorer. Tidligere anlegg

har benyttet joneventiler.

Fordelene med tyristorventiler er større driftssikker-

het, enklere vedlikehold og større fleksibilitet med opp-

bygningen. En 12-pulsgruppe dannes ved å stable 4 ven-

tiler oppå hverandre og montere 3 slike «stabler» ved si-

den av hverandre (se foto).
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Kabelkonstruksjon

Kablene blir levert fra fabrikk i hel lengde 130 km

(ca. 6300 tonn). Kabelen har en leder 800 mm2 Cu og er

isolert som en massekabel (230 lag impregnert papir).

Den har en ytre diameter 117 mm, og veier ca. 48 kg / m.

Som følge av erfaringene med prøvekabelen blir kabelen

kryssarmert, dvs, beskyttet med to lag armering som er

pålagt med motsatt slagretning.

Kabelen er konstruert for spenning 250 kV DC og

kontinuerlig strøm 1000 A.

Kabeltrase

Kablene blir lagt fra dansk landtak ved Bulbjerg ca. 50

km vest for Hirtshals på Jylland, krysser Norskerenna

på maksimalt dyp 530 m og legges inn Kvåsefjorden til

Kvarenes øst for Kristiansand. Kablene blir ca. 130 km

lange. Ca. halvparten av traseen er dypere enn 100 m.

Under kabelutleggingen som vil ta ca. 2 døgn fra

Danmark til Norge, vil en komputer ombord i kabel-

skipet C / S «Skagerrak» kontrollere utleggingen ved

hjelp av innmating av data fra navigasjonsutrustnin-

gen (MRS III), og videre data som utleggingshastig-

het, utleggingsvinkel, strekk i kabelen, kompasskurs,

dyp etc.

Man har anskaffet et eget navigasjonsanlegg med re-

feransepunkt ved begge landtak som gir posisjon med

stor nøyaktighet. For å unngå event. ankring- og trål-

skader, har man vurdert å grave kablene helt eller del-

vis ned i sjøbunnen. Forsøk med tråling over en kabel

har vist at trål inntil 1000 kg ikke vil skade kablene.

NVE deltar sammen med Electricite de France og

Central Electricity Generating Board i et utviklings-

prosjekt for utprøving av en gravemaskin som kan grave

ned (event. opp) en kabel på vanndyp ned til 300 m.

Reparasjonsteknikk

For å kunne utføre reparasjoner på kabelanlegget på

store dyp har det vært nødvendig å utvikle spesialutstyr

for kutting av kabelen på bunnen og for å trekke tam-

pene opp til overflaten. Dette utstyret opereres på bun-

nen ved hjelp av et overflatestyrt undervannsfartøy

med TV-overføring og manipulator.

Kabelskip

For å dekke behovet for et utleggingsfartøy, samtidig

som man ønsker et permanent beredskapsfartøy m.h.t.

reparasjoner på kabelanlegget, bestemte NVE i sam-

arbeid med ELSAM å bygge et eget kabelfartøy.

Pga. kryssarmeringen er man avhengig av en roteren-

de skive som kan ta en hel kabellengde (6300 tonn).

(Kabelen kan ikke kveiles).

Skipet har hovedmål 85 x 32 m og har en svingskive

med diameter 30 m, som laster 6500 tonn. Fartøyet har

en dødvekttonnasje på 10 000 tonn.

Det har ikke eget framdriftsmaskineri, men har

to manøvreringspropeller 2 x 500 Hk. Fartøyet har inn-

kvartering for 38 mann og blir utstyrt permanent med

alt spesialutstyr, vinsjer og kraner for å utføre kabel-

utlegging og -reparasjoner. Alle føringer er dimensjo-

nert slik at fartøyet også kan legge inntil 14" rør-

ledninger.

Kabelen har en leder av kobbertråd, 16 mm isolasjon,

over 200 lag impregnert papir, blykappe på 3,5 mm og
en plastkappe på 3,1 mm. Dertil kommer bomulltape,

stålbånd armering i 2 lag for så å avslutte med jute
og asfalt.

6.6 PLANER UNDER FORBEREDELSE

6.61 Vannkraft

En Norges-skisse viser de anlegg vi har under plan-

legging og utbygging.

Alta-utbyggingen

Vår søknad om utbygging av Alta med overføring av

Iesjav'ri, øvre del av Tana-vassdraget, ble lagt fram i

april 1974. Rapporter over vesentlige undersøkelser som

reindrift og fiske ble ferdig først i 1975. På grunn av at

Tana er et grensevassdrag har vi hatt forhandlinger med

Finland. Hovedstyret i NVE har gått inn for at de deler

av vår søknad som angår Tana blir utsatt, og har dermed

utsatt avgjørelsen av vesentlig inngrep på selve Finn-

marksvidda. Hovedstyret og Stortingets industrikomi-

te har i løpet av 1975 befart området, og almannamøter

er holdt i Alta og Kautokeino kommuner. Skisse viser

den reduserte utbygging som nå er aktuell å behandle.

Den vil kunne gi 750 GWh, vesentlig sommerkraft, med

en installasjon på 170 MW.

Hellemo-utbyggingen

Vi har vurdert flere utbyggingsmåter for vassdragene

til indre Hellemofjord, men vi anser det alternativ som

er vist med kraftstasjon i Vasja som det aktuelle. Det

gir gode muligheter for å begrense tekniske inngrep

mest mulig i de områder som kanskje er mest vernever-

dig, nemlig området innerst inne i selve Hellemobotn.

Med en tunnelføring fra nord mot syd vil man enklere

kunne utelate deler av utbygginger i nord som er minst

økonomisk. Den viste utbygging vil gi ca. 300 GWh

med en installasjon på ca. 60 MW. Etter at den teknisk-

økonomiske utredning er klar i løpet av 1976, vil man

ta standpunkt til om søknad om utbygging skal frem-

mes.
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Kobbelv-utbyggingen
Av flere alternativ er man blitt stående ved en utbyg-

ging som vist på skisse som det beste, nemlig med ut-
bygging i to fall til en felles kraftstasjon ved Kobbvatn.
Det vesentlige av kraftressursen får man tak i ved det
største utbyggingsfallet fra Fossvatnet. Vi har på dette
nivå en rekke vann som gir gode muligheter for senking,

og vi legger vekt på å utnytte denne mulighet fullt ut og
redusere dambyggingen til et minimum av hensyn til
overføringsforholdene. Vesentlige naturverninteresser
ligger i Gjerdedalen. Gjennom dalen må vi foreta
veibygging opp til anleggsområdene i fjellet, men inn-
grepene vil bli vesentlig mindre hvis vi sløyfer nedre ut-
byggingstrinn med økte restvannføringer. Vi antar at
en vesentlig del av diskusjonen omkring Kobbelv-ut-
byggingen vil dreie seg om Gjerdedalen skal tas med el-
ler ikke. Vegvesenet har planer for å unngå fergeforbin-
delsen over Leirfjorden, og har i den forbindelse et al-
ternativ for vegtunnel inn til det indre av Kobbvatn,
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som har betydning for vårt prosjekt ved at vi får for-

bindelse med kraftstasjonsområdet og anleggsveien opp

Gjerdedalen. Den aktuelle utbygging vil gi ca. 800

GWh med en installasjon på ca. 200 MW. Planene vil

bli ferdige i løpet av 1976.

Svartisen-Saltfjellet

Sommeren 1975 har vi gjennomført omfattende under-

søkelser ute i marken til tross for særdeles ugunstige

værforhold. De tekniske undersøkelsene har omfattet

seismiske målinger, boring og prøvetaking av masse-

forekomster, samt kartlegging av breområder ved smel-

teboring. I det uveisomme terrenget har det vært nød-

vendig å bringe fram tungt boreutstyr med helikopter.

Det er foretatt vurderinger av vegtras&r, tunnelpåslag

og tipp-plasseringer.

De ikke-tekniske undersøkelser er likeledes meget

omfattende, og spesielt nevnes de vitenskapelige, ved-

rørende botanikk og zoologi, som utføres av Universi-

tetet i Trondheim i samarbeid med Direktoratet for vilt

og ferskvannsfisk. Norges geologiske undersøkelse har

gjennomført en kartlegging av malmforekomstene. Pro-

sjektarbeidet er nå ført så langt fram at en oppdeling i

5 atskilte utbyggingsprosjekt er fastlagt, og vi viser til

en skisse som samlet viser de aktuelle utbygginger.

N-ord-Rana-utbyggingen og Saltdal-Beiar-utbyggingen

vil i noen grad påvirke et fjellområde som blir aktuelt

verneområde i forbindelse med forslaget til nasjonal-

park. Hvor stort inngrepet vil bli, vil i sterk grad av-

henge av hvor omfattende man gjør prosjektet, om man

vil akseptere neddemming og magasinering på de skra-

verte områder i Bjellådalen og Rebevagge. Magasinene

i Stormdalen må gjennomføres om en utbygging i Nord-

Rana i det hele tatt skal komme på tale. Storglom-ut-

byggingen har vi ført ned til Holandsfjorden, men er

fullt oppmerksom på at mange forhold ville være av-

gjørende om en utbygging til Glomfjord vil komme på

tale.

Vi har derfor gjennomført de økonomiske vurderin-

ger også for et slikt alternativ. Gjennomfører vi alle 5

delprosjekter slik som antydet, vil man ha en produk-

sjon på minst 4000 GWh med en installasjon på ca.

1200 MW.

Vefsna-utbyggingen

Vi viste i årsberetning for 1974 en utbygging av

Vefsna i to trinn, Unkervatn-Hattfjelldal-Trofors med
et alternativ for tilknytning til Røsvatn med kombinert

pumpe- og kraftverk i Hattfjelldal. Tekniske under-

søkelser i år har vesentlig angått damprosjektet for

Stilla-magasinet. Boring ble gjennomført, men ikke vel-

lykket. Vi boret ned 40 m uten å få kartlagt fjellet. Det

er nødvendig å gjenta forsøket kommende vinter. Sam-

tidig med usikkerhet omkring de rent tekniske proble-

mer vil store lakseinteresser bli berørt ved at elvestrek-

ningen i tilfelle blir neddemmet. Vi har derfor sett det

nødvendig å føre fram også et alternativ uten Stilla-

magasinet. Vi har der en større oppdemming av Unker-

vatn med direkte utbygging i et fall til Trofors, som vist

på skisse.

Vi vil i forbindelse med «konsesjonsbehandlingen»

foreta en kartlegging av hele kraftressursen i tilknyt-

ning til Vefsna-vassdraget, og vi vurderer utbygging

av Eiteråga, Forsjordfors og fallet mellom Krutvatn og

Røsvatn, uten at det på nåværende tidspunkt er tatt

standpunkt til om søknad om utbygging skal fremmes.

Jotunheimen

Det har vært en rekke møter med kommunene i for-

bindelse med «konsesjonsbehandlingen». Det har vært

drøftinger vedrørende minstevassføringer, terskler,

vannforsyning, rense- og kloakkanlegg, plassering av

anleggssteder og boligområder. Veiforbindelsen mel-

lom Skjåk og Luster gjennom Handspiki er fremført

som et krav fra de respektive kommuner, og Oppland og

Sogn og Fjordane vegvesen har utført planer og omkost-

ningsoverslag for et slikt prosjekt. Fron, Lom og Skjåk

kommune har vedtatt utbygging østover under visse

betingelser. Saksbehandlingen har vært sterkt avhengig

av rapport fra NIVA som berører virkningene i Lågen

og Mjøsa. Rapport med konklusjoner kom på slutten av

året.

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk har avgitt en

foreløpig uttalelse til fordel for alternativ Øvre Otta

mot vest. Den endelige uttalelse ventes på nyåret når

rapporten fra NIVA er ferdig. Vi har utført en omfat-

tende skattebetenkning. Med Luster og Stryn kommu-

ne har vi drøftet planlegging av anleggs-innkvarterin-

gen i kombinasjon med eventuelt permanent turistan-

legg.

Eidfjord-utbyggingen

Vår søknad for reguleringsendringer i Eidfjord Nord

med bl.a. vesentlig høyere dam for Sysenvatn er be-

handlet i Hovedstyret og i departementet. Hovedsty-

ret har tilrådd utbygging av Veig til Eidfjordvatn og

med magasin i Brandaleite, men har utsatt spørsmålet

om Tinnhølen. Det ønsker å se tilbakeføring av Tinn-

hølen fra Numedalslågen i forbindelse med de planer

som er til behandling for Dagali. Vår søknad er vist i

årsberetning for 1973.

Midlertidig overfØring av Bratteliåna til Sira-Kvina

I Ulla-Førre inngår Otras sideelv Bratteliåna, som vil

bli overført til Blåsjø. Ulla-Førre har imidlertid lang

byggetid, og da denne overføringen er av de anleggs-

deler som er lengst unna, må den nødvendigvis komme

mot slutten. Etter nåværende terminplan regner vi med

å overføre Bratteliåna til Ulla-Førre i 1986.

For å få utnyttet storparten av fallhøyden tidligere,

vil vi søke om midlertidig overføring til Svartevann-

magasinet, hvor magasinprosenten er meget høy, og det

følgelig er rikelig plass til nytt vann. Utnyttelsen gjen-

nom Sira-Kvina-verkene vil gi en betydelig kraftgevinst

i forhold til utnyttelsen i Otra. Da overføringen kun

består av 2 km tunnel, vil anleggskostnadene bli inn-

tjent mange ganger i løpet av de år overføringen forut-

settes å vare.

Overføringen vil bli bekostet av Sira-Kvina Kraftsel-

skap, og gir ca. 300 GWh / år etter at man har avgitt

kompensasjonskraft til kraftstasjonene i Otra.
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Kjela
Kjela kraftverk vil medføre en kraftig reduksjon i

vannføringen i Kjela elv. Tidligere var det aldri tale om

vannslipping for å sikre en minstevannføring, hverken

under behandlingen av reguleringstillatelsen i 1963-64

eller under skjønnene 1966-68. Distriktet frykter imid-

lertid nå at resipientforholdene blir for dårlige, og vi

vil derfor sørge for at undersøkelser blir igangsatt.

6.62 Varmekraft
Under behandlingen av St. meld. nr. 100 (1973-74),

den såkalte «Energimeldingen» våren 1975, tok Stor-

tinget ikke konkret stilling til noen varme / kjerne-

kraftprosjekt. Vi ble imidlertid pålagt utredninger og

vurderinger som skulle danne grunnlag for senere av-

gjørelser i Stortinget.

Med hensyn til kjernekraftens videre behandling,

anmodet Stortinget Regjeringen om å oppnevne et bredt

sammensatt utvalg som skulle vurdere denne kraftforms

spesielle problemstillinger. Det ble antydet at utvalget

skulle være i funksjon i 2-3 år og at resultatene av ut-

valgets arbeid skulle danne grunnlag for en ny energi-

melding i 1978. Det ble bestemt at i mellomtiden skal

all konkret planlegging på kjernekraftsektoren innstil-

les. Ved utgangen av 1975 var kjernekraftutvalgets

sammensetning og mandat ennå ikke klart.

Behovet for å sikre kraftproduksjonen i krigssituasjo-

ner har foranlediget en relativt omfattende studie av

muligheter for, og konsekvensene av, å plassere kjerne-

kraftverk i fjellhaller. Resultatet av studien ble frem-

lagt i slutten av 1975. Hovedkonklusjonen var at et slikt

anlegg teknisk lar seg gjennomføre, men at en vanskelig

kan dokumentere kvantitativt sannsynligheten for ras

eller steinutfall i fjellhallene. For de dimensjonerende

uhell som betraktes for daganlegg, vil fjellanlegget ikke

gi noen fordeler. Fjellanlegget kan imidlertid ha et po-

tensiale til å begrense konsekvensene av ekstreme, men

meget usannsynlige ulykker. Utnyttelse av et slikt po-

tensiale vil kreve nykonstruksjoner av anlegget. Fjell-

anlegget blir vesentlig dyrere, og vil ta ca. 2 år lenger

tid å bygge enn daganlegget.

Vi ble i midten av 1975 anmodet av Industrideparte-

mentet å fremme konsesjonssøknad for et varmekraft-

verk basert på fyring med gass ilandført fra Frigg-om-

rådet. Det ble søkt om konsesjon på to alternative byg-

gesteder, Ytraland på Karmøy og Kårstø i Tysvær. Si-

den det ennå ikke er tatt stilling til kraftverkstype, om-

fattet søknaden både rent dampkraftverk og kombinert

kraftverk.

Beregnede kostnader for ilandføring av gass fra

Frigg-området har økt så kraftig at det ikke blir betrak-

tet som sannsynlig at ilandføringen vil bli realisert. En

annen mulighet for å nytte gass fra Nordsjøen i kraft-

produksjon, vil være å plassere kraftverk på plattfor-

mer ved eller på gassfeltene og overføre kraften via

likestrømskabler til land. Denne muligheten har tidli-

gere vært lansert og ble i 1975 tatt opp til fornyet vur-

dering.

Vi ble i forbindelse med Stortingets debatt av Energi-

meldingen anmodet om å utrede alle forhold omkring 


lokalisering av oljefyrte kraftverk nær de områder som

trenger krafttilskudd. I løpet av året har det da blitt ar-

beidet med en vurdering av konsekvenser av oljefyrte

kraftverk i Oslofjord-området. Vurderingene vil bli

fremlagt våren 1976.

Vi har i 1975 hatt mange baller i luften når det gjelder

utnyttelse av termiske kraftslag i Norge. Mye tyder på

at disse ballene vil måtte holdes svevende i form av ut-

redninger ennå en tid fremover.

6.63 OverfØringsanlegg
Av større oppgaver som står foran sin løsning nevnes:

Eidfjord-overføringene med etappevise idriftsettel-

ser i tiden 1979-1981.

Ulla—Førre-overføringene med etappevise idriftset-

telser fra 1981.

Rana—Trøndelag-overføringene med etappevise

idriftsettelser fra 1977.

Guolas—Skibotn—Mestervik-overføringene med
etappevise idriftsettelser fra 1979.

Sverige—Balsfjord-overføringene med etappevise
idriftsettelser 1978-1981.

Skjomen—Rana-overføringene med etappevise idrift-

settelser fremover mot midten av 1980-årene.

Videre pågår utredningsarbeid bl.a. for overførings-

anlegg i samband med Jotunheimen, og for overførings-

anlegg i området Skjomen—Rana, inkl. Svartisen.

6.64 Forsknings- og utviklingsoppdrag
Utviklingskontrakten med EFI vedrørende en isings-

modell (se 1974) løper fortsatt. Arbeider og analyser

som er utført hittil tyder på at det skal lykkes å lage et

regnemaskin-program som skal gi forekomstfrekvens

og varighet av isingssituasjonen på kraftledninger på

steder hvor det ikke er observasjoner.

Endel utviklingsarbeid i forbindelse med bygging av

den første triplex-ledning i landet skal gjennomføres.

Utviklingen av SF6-isolerte koplingsanlegg for 380

kV fortsetter. Viktige enkeltdeler er ferdig utviklet og

prøvet. Utviklingsarbeidet er nå utvidet til å omfatte

bygging, montasje og prøving av enfase prototyp. I 1976

skal denne prototypen monteres mellom to faser i 275

kV nett som vil gi en høyere driftsspenning for proto-

typen enn driftsspenningen mot jord i et 380 kV nett.

Arbeidet med et elektronisk distanserelé er forsinket.

På grunnlag av erfaringer og prøvedrift av en prototyp

i 1975 blir det foretatt endel modifikasjoner av

Av oppdrag som har pågått en tid ved EFI og NTH

kan en spesielt nevne EDB-systemanalyser for det elek-

triske nettet. Det skal nå også utarbeides nye program-

mer og underlag for stabiliteten i de hydrauliske syste-

mer til hjelp ved dimensjonering og drift. Overordnet

regulering i understasjoner undersøkes med tanke på

å bedre spenningsforholdene og stabiliteten i nettet.

Virkningen av kortslutninger i anlegget, spesielt i gass-

isolerte anlegg, studeres ved EFI for å klarlegge person-

sikkerhets-spørsmål. Ved NTH er det utført en serie

forsøk med pumpeturbiner, og det foretas bruddmeka-

niske undersøkelser av peltonhjul.
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ResultatoversiktoverStatskraftverkenesdrift

Alle tall i hele tusen kroner

Kraftverk Driftsinntekter Driftsutgifter Avskrivninger Renter
Overføringsanlegg Bevilgning Regnskap Bevilgning Regnskap Bevilgning Regnskap Bevilgning Regnskap

Statens vassfall 
 940




907




356 616




10




10 2 973 2 973
Nore-verkene 
 850




982 11469 11325 1073 1073 1965 1965
Mår kraftverk 	 110




243 6 675 7 913 2 504 2 504 1541 1541
Mørkfoss—Solbergfoss . . . 15




23 2 222 2 445




43




43 90 90
Tokke-verkene 
 I 257 1410 25 351 27 109 26 473 26 436 33 819 33 825
Østlands-overføringene . . 	 160




442 29 264 27992 27 441 27 441 37 215 37214
Hakavik kraftverk 
 90




59 1476 1294




4




4 15 15
Sira—Kvina 
 0




0 52 363 49 836




230




230 856 856
Røldal—Suldal 	 100




0 27 790 29 599




0




0 2 553 2 553
Tyssovassdraget 
 0




0




476 555




733




733 1810 1810
Vestlands-verkene 	 72




85 15960 12719 13471 13471 28 625 28 625
Vik-verkene 	 35




40 6 005 4 870 7 260 7 260 13561 13561
Aurlands-verkene 	 4




0




671 272




719




719 1707 1707
Aura-verkene 
 265




392 32 642 29 064 33940 33940 41 648 41 648
Namsen-verkene 	 40




13 3 815 3 744 3 861 3 861 4 709 4 632
Rana-verkene 
 515




746 32 659 31707 37257 37 257 45 746 45 746
Glomfjord kraftverk 	 300




404 5 181 4 743




218




218 474 474
Innset-verkene 	 195




335 18 110 17555 19962 19962 37 272 37272
Boris Gleb—Kirkenes-

øverføringene 
 0




0




38 7




95




95 230 230
Båter og









Tungtransportmidler . . . 3 300 2 915 3 150 3 566




406




406 207 207
Kraftsalg/









Overføringsavgift 
 905 462 935 443




0 0




0




0 0 0
Kraftkjøp 	 0




0 88 621 92 257




0




0 0 0
Sum 
 913 710 944 438 364 294 359 188 175700 175663 257 016 256 944
Inntekter 
 913 710 944 438








Utgifter 
 797 010 791 795








Driftsresultat 	 116 700 152643








Statskraftverkenesdriftsinntekterogdriftsutgifter

Alle tall i hele tusen kroner

Inntekter og utgifter

Inntekter :

Regnskap
1974

Bevilgning
1975

Regnskap
1975

Kraftsalg inklusive overføringsavgifter egen kraft 	 858264 865 162 890 822
Overføringsavgifter andres kraft 
 27 787 40 300 44 (;21
Leieinntekter 	 7 457 6 398 7 052

4. Refusjon fra andre verk for reguleringer 	 2 056 1850 1943
Sum inntekter 	 895 564 913 710 944 438

Utgifier:






Administrasjon 	 31615 37367 3593 )
Drift og vedlikehold 	 66 903 78 636 78 370
Erstatninger —avgifter 	 24 274 19357 25999
Skatter 	 74 823 77 033 65 119
Andel reguleringer 	 1218 1 180




807
Andel avdrag og renter for lånekapital i kraftselskaper 
 52 308 62 100 60 697
Kjøp av kraft 	 133230 88 621 92 257
Driftsutgifter 	 384 371 364294 359 188
Avskrivninger 	 160599 175700 175663
Renter 
 226 592 257016 256 944
Sum utgifter 	 771 562 797010 791 795

Driftsresultat (overskudd) 	 124002 116700 152643
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Statskraftverkenesinvesteringsutgifter

Alle tall i hele tusen kroner

Kap. Post

2454 Statskraftverkene :

Regnskap
1974

Samlet bev.
1975

Regnskap
1975

30 Innkjøp av vassfall 	 86 7 414 1782
31 Planlegging og forberedende tiltak 
 22 327 29 690 21 821
32-1 Mindre nyanlegg og utvidelser 	 5 424 7 846 6 390
32-2 Mindre nyanlegg og utvidelser 	 2 299 6 236 4 993
32-3 Mindre nyanlegg og utvidelser 	 15425 13080 14026
32-4 Mindre nyanlegg og utvidelser 	 429 13071 2 224
32-5 Mindre nyanlegg og utvidelser 	 0 18800 18986
33-2 Nittedal—Frogner—Follo-overføringene 	 0 500 324
33-3 Kvandal—Songa—Rjukan—Mår—Flesaker—Tveiten-overføringene	 2 408 -3 591 -- 4 679
33-4 Fåberg—Vang—Frogner—Røykås-overføringene 
 23 835 3 375 6 587
33-5 Gjøvik—Kongsengen—Minne-overføringene 
 128 742 0
33-6 Sylling—Tegneby—Hasle-overføringene 
 38 554 24 850 21 132
33-7 Hasle—Halden-overføringen 
 4 758 12330 4 058
33-8 Follo-overføringene 	 3 276 15 112 17326
33-9 Overføringsanlegg i Agder og Telemark 	 0 18500 10559
35 Ulla—Førre-anleggene 
 24 122 98 278 112519
35-2 Folgefonn-anleggene 	 57 977 - 750 23943
35-3 Ulla—Førre-overføringene 	 0 1000 24
35-4 Kjela (Tokke 4) 
 0 10000 613
36-3 Feda—Kristiansand—Moland—Rød-overføringene 
 43 428 84 960 79 187
36-4 Kabel til Danmark 	 63477 101629 81 543
36-5 Solhom—Arendal-overføringene 	 7 493 116
36-6 Tonstad—Feda-overføringene 	 0 9 700 4 275
37-2 Aurland, deltakelse i OL's anlegg 
 7 316 8 740 5 929
37-3 Aurland—Fardal—Høyanger-overføringene 	 12975 16902 19 155
38 Eidfjord-anleggene 	 98 903 170257 160670
38-2 Eidfjord-overføringene 
 0 1500 628
38-3 Oksla kraftverk 	 0 20 000 4 193
38-4 Magasiner i Tyssovassdraget 
 5 681 471 3 822
38-5 Oksla—Tysso-overføringene 	 0 1 100 0
38-6 Uste—Nore—Ringerike—Smestad-overføringene	 119 9 581 16346
39 Leirdøla kraftverk 
 4 751 34 748 35246
39-2 Leirdøla-overføringene 
 0 2 600 1357
42-3 Trøndelag—Oppland-overføringene 	 2 754 7 880 7 688
42-4 Nea—Klæbu-overføringene 
 3 746 -- 253 545
42-5 Nea-.1årpen, spenningsheving 	 0 5 000 0
43-3 Grytten kraftanlegg 	 80 579 26 765 45 940
43-4 Grytten—Moa-overføringene 	 6 035 5 691 5 269
46-2 Rana—Østlands-overføringene, seriekompensering 	 2 857 1643 6 068
46-3 Rana—Trøndelag-overføringene 	 0 6 200 14036
47-2 Overføringsanlegg i Ofoten—Lyngen 
 9 254 - 1575 2 765
47-3 Skjomen-anleggene 
 78 970 66 606 81045

Overføringsanlegg 
 5 698 28 550 23476
47-4 Alta—Lakselv—Adamsfoss-overføringene 	 9 170 4 972 5 209
47-5 Straumsmo—Bardufoss-overføringene 	 9 367 7 797 5 511
47-6 Guolasjokka—Skibotn—Mestervik-overføringene 	 154 1246 768
48 Fornyelser 	 13244 17048 12223
49 Ymse 
 26 003 18273 47 980
91 Sira—Kvina 
 0 5 000 0




685 536 933 257 933 618
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NVE's kraftverker

Installert generatorytelse i MVA
pr. 31. desember 1975

østlandet-Agder:

NVE's understasjoner

Installert transformatorytelse i MVA
pr. 31. desember 1975

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




Flesaker 
 204,5
andel) 
 45,3 Follum 
 94,0

Nore 1 	 217,6 Minne 	




'0,0
Nore 2 	 60,0 Kongsengen 
 70,0
Mår 	 200,0 Gjøvik 	




120,0
Haukeli 	 5,0 Dokka 	




70,0
Tokke 
 480,0 Hamang 
 288,0
Vinje 
 375,0 Røykås 
 320,0
Songa 
 140,0 Akland 
 30,0
Byrte 	 25,0 Rød 	




432,0
Lio 	 50,0 Tegneby 
 320,0
Tjørhom (NVE's andel) 	 56,4 Vågåmo 
 	 232,0




Tonstad » 306,3 Furnes 	




50,0
Åna-Sira » 48,4 Hasle 	




725,0
Solhom » 100,0 byivi:




718,0




Varda-1 	




125,0
Rogaland-Hordaland:




Tveiten 
 400,0
Suldal (NVE's andel) 
 135,0 Vang 
 320,0
Røldal » 95,0 Frogner 	




160,0
Novle » 25,0





Kvandal » 25,0 Rogaland-Hordaland:




Mauranger 	 290,0 Førre 	




40,0

Jukla 	 44,0 Lyse 	
Blåfalli 	




119,0
107,0




Sauda 
 70,0
Sogn-Sunnmøre:




Dale 	




125,0Refsdal (NVE's andel) .... 97,1 Jukla 
 10,0Målset » . .. 20,0 Bu 
 10,0Hove » 59,2 Klyve 	




10,0

Nordmøre-Trøndelag: Sogn-Sunnmore:





Aura 
 337,5 Fardal 	




200,0
Osbu 
 28,0 Nordmøre-Trøndelag:




Svorka (NVE's andel). . . . 	 . . 12,5 Istad 	




60,0
Linnvasselv » 15,7 Ranes 
 30,0
Tunnsjø » 16,0 Orkdal 	




66,0
Tunnsjødal » 90,0 Eidum 	




67,0
Røyrvikfoss » 9,0 Strinda 
 332,0
Trollheim 
 155,0 Verdal 	




214,0
Gråsjø 	 18,0 Grytten 	




16,0
Grytten 	 160,0 Klæbu 	




160,0




Helgeland :




Helgeland:
Reinfossen 

Nedre Røssåga 

Øvre Røssåga 	

4,0
305,0
187,5

Mosjøen 

Svabo 

Marka 	




90,0
20,0

125,0

Langvatn 	 112,0 Ofoten-Lyngen:




Rana 	 420,0 Narvik 	




55,0
Bjerka 	 24,0 Bardufoss 
 50,0




Kilbotn 	




160,0
Salten:




Elvegård 
 10,0
Glomfjord 	 145,5 Sortland 
 75,0




Lyngen-Porsanger. .




Ofoten-Lyngen:




Lakselv 	




40,0
Innset 	 105,0 Alta 	




70,0
Skjomen 
 240,0 Kirkenes 	




50,0
Straumsmo 	 170,0 Nordreisa 	




50,0

Sum 	 5464,8 Sum 	




7 367,5
(Sum 31.12.74 5 304,8)




(Sum 31.12.74 6 388,5)




NVE's fjernledninger
Km ledning i drift pr. 31. desember 1975

Område 380 kV 275 kV 220 kV 132kV

Østlandet-Agder 
 227' 1249




593
Rogaland-Hordaland 	




489




Sogn-Sunnmøre 	




1412




Nordmøre-Trøndelag 	




453 25 490
Helgeland 
 180 58 141
Ofoten-Lyngen 	





517
Lyngen-Porsanger 	





317

Sum 
 227 2 512 83 2 058

Hvorav 109 km foreløpig drives med 275 kV.
86 2Hvorav 55 km foreløpig drives med 132 kV.
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NVE - Bevilgningsregnskapet

Alle tall i hele tusen kroner

Samlet

Kap. Post Regnskap bevilgning Regnskap

	

1974' 1975' 19751

530 Særlige sysselsettingstiltak:
30. Statlige bygg og anlegg 	 500 500

905 Deltakelse i internasjonale organisasjoner:
28. Reiseutgifter  36 35 19

985 Hovedstyret:
1. Lønninger 	 13038 15475 15521

10. Kjøp av utstyr  364 525 514
15, Vedlikehold  188 160 159
29. Andre driftsutgifter 	 4 693 4 718 4 199

Sum kap. 895  18283 20 878 20 393
987 Tilsyn med elektriske anlegg:

1. Lønninger 	 3 760 4 345 4 488
10. Kjøp av utstyr  65 70 115

Vedlikehold  15 12 12
Ominnredninger  134

29. Andre driftsutgifter 	 1540 1775 1799
Sum kap. 987 	 5 514 6 202 6 414

991 Tilskudd til elektrisitetsforsyningen:
70. Tilskudd  128 957 49 089 44 348
90. Lån til stamlinjelag 	
92. Lån til strømløse og dårlig forsynte områder 	
80. Tilskudd til stamlinjelag 	 1 1994

Sum kap. 991  -W 951 49 089 44 348
995 Forbyggings-, senkings- ogjlomskadearbeider :

30. Anleggsarbeider 	 16358 21 000 23 556
31. Senking av øyeren  13231 14270 11232

Sum kap. 995 	 29 589 35270 34 788
2309 Tilfeldige utgifter:

29. Driftsutgifter  0 0
2454 Statskraftverkene:

1. Driftsresultat :
Driftsinntekt  —895 564 —913710 -- 944 438
Driftsutgift 	 384 371 364294 359 187
Avskrivning  160599 175700 175663
Renter 	 226 592 257 016 256 944

30-91. Kapitalutgifter  685 536 933 257 933 618

2603 Renter av kapital 	 —237392 --266 416 - 266 033
2605 Renter av kontantbeholdningen m.v. :

Alminnelige fordringer 	 —264 0 —633
2754 Statskraftverkenes salg av eiendommer  -- 4 055 -- 4 079 —3679
2790 Avskrivning på kapital i Statskraftverkene  -- 160599 -- 175900 —175663
3985 Vassdrags- og elektrisitetsvesenet :

Avgift for tilsyn med vassdragsanlegg  --291 —275 —330
Refusjon av konsesjonsavgiftsfondet vedr. hovedstyrets driftsutgifter --90 --90 —90
Leieinntekter, Middelthunsgt. 29  —938 —700 -- 769
Sum kap. 3985 	 —1319 —I 065 —1 189

3995 Forbyggings-, senkings- og.flomskadearbeider, distriktsbidrag:
Fra private 	 —140 —320 —639
Fra kommuner  -- 2 301 —5325 —3178
Sum kap. 3995 	 —2441 —5 645 --3 817

4909 Tilfeldige inntekter  0 0 —79
81305 Konsesjonsavgiftsfondet :

Utgifter  8037 0 11745
Inntekter 	 —12679 0 - 13809

81391 Nea-fondet :
Utgifter 	 6 964 0 700
Inntekter 	 —2602 0 —2958

81392 Nore Kraftverks fond 	 3 0 0
84300 Administrasjon av Svalbard:

Tilsyn med elektriske anlegg  5 5 4
3987 Innbetalt tii skattefogdene :

Tilsyn med elektriske anlegg  -- 5 519 —6 202 —6 497

Utgifter uten fortegn. Inntekter med — fortegn.
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MARAVGIFTSFONDET
Fondets størrelse pr. 31.12.1974
Inntekter i 1975 	
Utgifter i 1975 	

Fondets størrelse pr. 31.12.1975

NEA-FONDET
Fondets størrelse pr. 31.12.1974
Inntekter i 1965:
Salg av kraft til Sverige
Renter 


Utgifter i 1975:
Disagio 	
Nord-Trøndelag E.verk
Selbu komm. E.verk




kr. 74 654,50
» 50000,00




kr. 2 958 053,30
» I 201 018,45

kr. 29 375,00




180000,00
» 520000,00

k . 104295,18

» 24 654,50

kr. 128949,68

kr. 20 704 297,62

4 159071,75

kr. 24 863 368,46

kr. 729 375,00

Fondets størrelse pr. 31 12.1975 kr. 24 133993,47

Fondets midler er anbrakt slik :
Innestående i Statskassen 	 kr. 17040 993,47
Kommuneobligasjoner » 2 204 000,00
Kommuneforetaksobligasjoner 	 » 1889 000,00
Kredittforeningsobligasjoner  » 3 000000,00

KONSESJONSAVGIETSF'ONDET
Fondets størrelse pr. 31.12.1974

kr. 24 133993,47

kr. 57 949 560,43

Inntekter i 1975: kr. 56949 560,43
Betalte avgifter  kr. 12377 269,22
Renteinntekter  » 2 674 718,34
Agio 	 » 394 500,00 15446 487,56

kr. 73 396047,99

Utgifter i 1975:
Refusjon for NVE's administrasjon 	 kr.
Tilskott itIg. stortingsvedtak  » 6
Tilskott gitt av ID's radighetsbeløp  » 1
Disagio 	

Fon dets størrelse pr. 31. desember 1975 kr. 65 552434,36

90
396
308
48

000,00
417,28
238,00
958,35 7 843 613,63

Fondets midler er anbrakt slik :
Innestående i statskassen 	
Statsobligasjoner 	
Kommuneobligasjoner 	
Kredittforeningsobligasjoner 

Kommuneforetaksobligasjoner
SAS lånebevis 


kr. 42 063 272,31
» 1920 600,00

4 184000,00
5 040 000,00

460 000,00
2 112471,00

Lån:
Ankenes kommune 	 kr. 640 000,00
Aurland »  » 760 000,00
Bardu » ................ . ... . . . . . » 200000,00
Gildeskål » » 200 000,00
Hemnes »  » 480 000,00
Kvinnherad » » 3 000 000,00
Rana »  » 300000,00
Sirdal » » 1891091,05
Tokke » » 71000,00
Ullensvang »  » 2 230 000,00

kr. 65 552434,36



Stortinget har ifig. vedtak innvilgetfølgende tilskott i 1975:




Aursundreguleringen kr. 138617,28

Den norske komite for Den internasjonale hydrologiske dekade » 1 800,00

Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt (EFI) » 2 250 000,00

Komiteen for fjordundersøkelser » 1 256000,00

Miljøverndepartementet Dir, for vilt og ferskvannsfisk 1975 » 720000,00

Terskelprosjektet. Tilskott 1975 » 680 000,00

Vassdrags- og havnelaboratoriet » 1350 000,00




kr. 6 396 417,28

Søknader innvilgetav departementetsrådighetsbeløp1975:





Elektrisitetsdirektoratet. Tilskott til forskningsprosjekter kr. 60000,00

Norges Landbruksvitenskapelige Forskningsråd. Klimaunders.





Sundsbarm, Ø. Glomma og Rendalen » 33 000,00

Norsk Elektriker- og kraftstasjonsforbund,

Tilskott kurs » 25 000,00

Norsk Elektroteknisk komite » 400 000,00

Norsk Institutt for vannforskning » 75000,00

Norsk Lysteknisk komite. Tilskott 1975 » 50 000,00

Norske Elektrisitetsverkers Forening.





Sertifiseringskomiteen (Utbetalt i 1974) » 8 238,00

Sertifiseringskomiteen (Utbetalt i 1975) » 10000,00

Norske Elektrisitetsverkers Forening





Tilskott fagprøver m.v. 1975 » 60 000,00

NLH. Grunnvasst. innv. på planteprod. » 25 000,00

NTH. Bruddmek. undersøkelse av peltonhjul i kraftverk » 40 000,00

NVE. Kurs dagspressen og NRK vedrørende energispørsmål » 40 000,00

NVE. Publikasjonsserie/spesialfilmer » 60000,00

Rådet for Teknisk Terminologi » 50000,00

Selskapet for lyskultur » 15000,00

Statskraftverkene. Unders. i Skjåk





En vassdragsreg. innv. på vekstklima og avling » 40 000,00

Universitetet i Oslo. Fiskeribiologiske undersøkelser 1975 » 42 000,00

Universitetet i Oslo. Kontaktutvalget. Tilskott 1975 » 200 000,00

Universitetet i Trondheim. Tilskott fiskeriformål 1975 » 70000,00

Verdensenergikonferansen. Tilskott 1975 » 5 000,00




kr. 1 308 238,00



NVE'S REPRESENTASJON I UTVALG, STYRER, RÅD, KOMITÉ

STYRER NI.V. FOR KR ERK
OG S 3.NIKJORINGSORG,XNER

FellesskapetStaten—
A/S SvorkaKraftselskap
Styret:

Fagsjef T. Voldhaug

Fagsjef K. Nilsen

Kraftverkenei øvre Namsen
Styret:

Fagsjef T. Voldhaug
Fagsjef P. T. Smith

LinnvasselvKraftlag
Styret:
Fagsjef T. Voldhaug

Mørkfoss—Solbergfossanlegget
Driftsdireksjonen:
Kraftverksdirektør S. Aalefjær
Fagsjef T. Voldhaug

RøIdal—SuldalKraftA/ S
Styret:
Kraftverksdirektør S. Aalefjær
Fagsjef 0. Hauge

Sira—KvinaKraftselskap
Styret:
Kraftverksdirektør S. Aalefjær
Fagsjef K. Nilsen
Representantskapet:
Fagsjef T. Voldhaug

Fagsjef P. T. Smith
Kontorsjef T. Mengshoel

Vikfalli
Styret:

Kraftverksdirektør S. Aalefjær
Overingeniør T. Haugli Nielsen

Samkjøringenav kraftverkenei Norge
Styret:
Kraftverksdirektør S. Aalefjær

Overføringsrådet
Fagsjef K. Nilsen
Overingeniør A. Aurlien

Energiutvalget
Overingeniør J. Tveit

Norges ElektriskeMateriellkontroll
Styret:
Kontorsjef G. Ibenholt
Representantskapet:
Overingeniør Jørgen Flood
Rådgivende komitc5:
Overingeniør L. B. Grøn
Ankenemnda:
Overingeniør H. Hindrum
Provenemnda:

Fagsjef A. Johansen

Elektrisitetsforsyningens
forskningsinstitutt(EFI)
Styret:
Adm. direktør H. W. Bjerkebo
Rådet:

Direktør G. Vatten
Komite"er:

Reguleringsutvalget:
Fagsjef T. Voldhaug
Luftledningskomitien:

Fagsjef R. R. Johnsen
Overingeniør 0. Erdal
Overingeniør I. Steine
Elektrisk støy i kontrollanlegg:
Overingeniør A. T. Haugen.

Norske ElektrisitetsverkersForening
Styret:
Fagsjef T. Voldhaug

NVE er for øvrig representert i en rek-
ke tekniske utvalg innen NEVF

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

Norsk Atomforum
Adm. direktør H. W. Bjerkebo

Styretfor StatensAtomtilsyn
Overingeniør K. Amundsen

Komite for elektrotekniskforskning
Fagsjef 0. Hauge

Den permanenteforskriftskomite
Fagsjef A. Johansen
Overingeniør J. Flood
Overingeniør H. J. Johansen
Overingeniør I. Steine
Overingeniør F. Løvmo

Sertifiseringskomiteen
Overingeniør I. Steine

Sertifiseringsutvalgetfor
skipselektrikersertifikat
Overingeniør F. Løvmo

MaterialtekniskForening
Overingeniør K. Resell

Rådetfor tekniskterminologi(RTT)
Rådet:

Fagsjef Å. Hjelm-Hansen
Utvalg:
Produksjon, overfØring og fordeling
av elektrisk energi:

Overingeniør K. Amundsen
Vannforsyning og avlØp:
Fagsjef Å. Hjelm-Hansen

Dambygging:

Overingeniør B. Sundt
ElektrosterkstrOm:
Overingeniør K. Amundsen
Roterende maskiner:

Overingeniør A. Brugaard
Transformatorer:

Overingeniør K. Hiorth Schøyen
Apparatanlegg:

Overingeniør A. T. Haugen
Fjellsprengningsteknikk:
Fagsjef P. T. Smith

Rådetfor Vassdrags-og
havnelaboratoriet
Fagsjef P. T. Smith

Det Norske Veritas,
MaterialtekniskRåd
Overingeniør T. Asvall

Norges Byggstandardiseringsråd
Overingeniør K. Y. Nilsen

Rådetfor elektronikklaboratoriet
ved NTH
Overingeniør T. Eriksen

Beskyttelsestiltakmot sterkstrøms-
forstyrrelserpå svakstrømsanlegg
Fagsjef A. Johansen
Overingeniør K. Hage

Sikkerhetsforskrifterm.v. for
undersøkelseog boringetterolje på
kontinentalsokkelen
Interdepartementalt utvalg:
Overingeniør T. Kjær
Kontaktmann for koordinering av
besiktigelser:
Overingeniør T. Kjær

Brukav elektriskutstyri sykehus
Overingeniør L. B. Grøn

Ettergranskingav størresjøulykker
Sakkyndig råd til å bistå

SjØfartsdirektoratet:
Overingeniør F. Løvmo

Norges geografiskekommisjon
Direktør H. Sperstad

Norsk oseanografiskkomite
Førstehydrolog R. Pytte Asvall

Reguleringsforeningens
landssammenslutning
Styret:
Overingeniør H. Ødegaard

Det metrologiskeråd
FagsjefJ. Otnes

Utvalget for tilsigsprognoser
Fagsjef J. Otnes
Overingeniør A. Teigset
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økonomiske kartarbeider (Kartrådet)
Overingeniør A. Borchgrevink

Virkninger av økt vintervassføring i
florder
Førstehydrolog R. Pytte Asvall

Klimaendringer i forbindelse med
vassdragsregulering
FagsjefJ. Otnes

Statens teknologiske institutt
Yrkesutvalget ved den elektrotekniske
avdeling:
Fagsjef A. Johansen

Samordning av utdanningen i
elektrofagene
Overingeniør I. Steine

Installasjonsprøve Gruppe L
Klagenemnd:

Overingeniør E. Ødegård

Statens dataforum
Kontorsjef A. Vatnehol

Finansiering av kraftverk, kraftverks-
utbygging m.v. (Kraftfinansierings-
utvalget)
Direktør G. Vatten

Garantifondet for lån i
Norges Kommunalbank
For å tiltre styret som medlem ved
behandlingen av saker om lån til
elektrisitetsforsyningen:

Direktør G. Vatten

Nore kraftverks fond
Forvaltningskomiteen:
Kontorsjef T. Mengshoel

Bandak-Norsjø og Norsjø-Skiens-
kanalens fremtidige stilling
Overingeniør A. Gudal

Glommens og Laagens
Brukseierforening
Generalforsamlingen:
Overingeniør A. Teigset

øst-Telemarkens Brukseierforening
Styret:

Overingeniør H. Ødegaard

Norges Standardiseringsforbund
Utvalg vedrØrende anbudsregler:

Overingeniør A. Hage

A/ L Settefisk, Reinsvoll
Avdelingsingeniør 0. Johansen

A/ S Settefiskanlegget Lundamo
Avdelingsingeniør 0. Johansen

Forsøksanlegget for fisk på
Sunndalsøra
Overingeniør H. A. Ødegaard

«Fossekallen»
Redaktør S. Nesdal
Bladstyret:

Konsulent 0. Dyrdahl
Overingeniør 0. Aars
Konsulent A. T. Akselsen
Kontorfullmektig K. Dietrich
Instrumentmaker K. Baltzersen
Avdelingsingeniør F. W. Gusdal

NVE's Biblioteknemnd
Kontorsjef A. Sunde
Overingeniør 0. Aars
Overingeniør K. Køber

Samarbeidsutvalgene
Sentraladministrasjonen i NVE:
Direktør T. Moe
Direktør G. Vatten

Direktør H. Sperstad
Fagsjef E. Nybø
Kontorsjef T. Mengshoel
Overingeniør E. Tøndevold
Avdelingsingeniør 0. Dammerud
Ingeniør R. Nylund
Førstesekretær S. Sveen

Kontorfullmektig A. Ulen
Driften av statskraftverkene:

Kraftverksdirektør S. Aalefjær
Direktør T. Moe
Fagsjef T. Voldhaug
Overingeniør T. Haugli Nielsen
Forretningsfører E. Johansen
Ledningsformann J. Haaranes
Montørformann 0. Johansen
Ingeniør H. Vedlog
Maskinmesterassistent J. Bottolfsen
Statskraftverkenes anlegg:
Kraftverksdirektør S. Aalefjær
Direktør T. Moe
Fagsjef P. T. Smith
Overingeniør T. Vinje
Fagsjef R. Johnsen
Avdelingsingeniør S. Melstveit
Sekretær H. Øveraas
Oppsynsmann H. Langmo
Anleggsarbeider S. Stakseng

Anleggsarbeider E. Langnes

Nordisk rådgivende organ for
elektrisitetsforsyningsspørsmål
(NORDEL)
Kraftverksdirektør S. Aalefjær
Driftsutvalget:
Fagsjef T. Voldhaug
Planleggingsutvalget:
Overingeniør K. Amundsen
Overingeniør J. Tveit
Kjernekraftkomiteen:

Varmekraftsjef I. Haga
MiljØvernkomiteen:
Overarkitekt K. 0. Hillestad
Kontaktmann for Norge vedrØrende
NORDEL-saker:

Overingeniør E. Kindingstad

Nordisk komW for samordning av
elektriske sikkerhetsforskrifter
Fagsjef A. Johansen
Overingeniør I. Steine

TEIVNASJONALF
KONFERANSER, KONININJONER

Verdensenergikonferanser (WEC)
Den norske komW:
Tidligere generaldirektør V. Hveding

ConWance Internationale des Grands
Wseaux Electrique (CIGRE)
Den norske komite:
Direktør G. Vatten
Studiekomiteer og arbeidsgrupper:
Transformatorer:

Overingeniør K. Olsen
Omformeranlegg vs/ls:
Fagsjef 0. Hauge
Laftledninger;

Fagsjef R. R. Johnsen
Utbyggingsplanlegging:
Overingeniør I. Glende
KraftoverfØringssystemer:

Overingeniør K. Amundsen
Gjeninnkopling:
Overingeniør R. Haugli Nielsen
Effektbrytere:

Overingeniør J. Svoen

Union Internationale des Producteurs
et Distributeurs d'Energi Electrique
(UNIPEDE)
Studiekomite for vannkraftverk:
Fagsjef P. T. Smith
Studiekomite for atomkraftverk:

Overingeniør E. Diesen
Studiekomite for vannkrafttil-
gjengelighet:
Overingeniør J. Svoen

International Commission on Rules
for the Approval of Electrical
Equipment (CEE)
Fagsjef A. Johansen

Den norske damkomW (ICOLD)
Overingeniør B. Sundt
Overingeniør A. Hage

Den Meteorologiske
Verdensorganisasjon (WMO)
Commission for Hydrology:
FagsjefJ. Otnes

Advisory Committee for Operational
Hydrology:
Fagsjef J. Otnes

International Association and Water
Pollution Research (IAWPR)
Den norske kotnite:
Fagsjef Å. Hjelm-Hansen
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PUBLIKASJONER UTGITT AV NVE I 1975

Vår Virksomhet 1974.
Årsmelding for Elektrisitetstilsynet 1974.
Presserunden— (intern klipp-publikasjon) 11 nr.
Fossekallen— (meddelelsesblad for NVE) 6 nr.
NVE informerer om kjølevann fra varmekraftverk.
Kraftuttrykk og kjernebegreper— (ordliste).

ADMINISTRASJONSDIREKTORATET

LTP-rapporter:
Flyttbarheten av NVE (rapport til Grande-utvalget).
Systemplanleggingens funksjoner.
Informasjonsarbeidets organisasjon og gjennomføring.
Mulighetene for økt desentralisering av Statskraftverkene.

VASSDRAGSDIREKTORATET

Reinsdyr/kraftlinjer — publikasjon i serien VN-rapporter.

Rapporter fra Hydrologisk avdeling:
Nr. 1- 75, A. Tvede: Glasiologiske undersøkelser i Norge

1973.
Nr. 2-75, B. Wingård: En vurdering av flomforholdene i

Tokke-vassdraget.
Nr. 3-75, 0. Kjeldsen: Materialtransport-undersøkelser i

norske bre-elver 1974.
Nr, 4-75, N. Haakensen: Materialtransport-undersøkelser i

. norske bre-elver 1973.

Nr. 5-75, A. Tvede, B. Wold og G. Østrem: Glasiologiske
undersøkelser i Norge 1974.

Meddelelser fra Hydrologisk avdeling:

Nr. 29, A. M. Tvede: Volumendringer på breer i Sør-
Norge, 1962-1973.

Nr. 30, G. Østrem: ERTS- 1 images in glaciology and
hydrology: Norwegian experience.

Nr. 31, G. Østrem: Present alpine ice cover.
Nr. 32, G. Østrem: ERTS data in glaciology an effort to

monitor glacier mass balance from satellite imagery.
Nr. 33, G. Østrem: Breen som kraftkilde.

Andre publikasjoner:
Rapporter fra Urbaniseringsprosjektet:
Introduksjon av måleprogram og målefelter.

Dataoversikt 1972-1974.

ForelØpige rapporter fra Grunnvannskontoret:
Om grunnvannsundersøkelser i Stryn kommune 1973-74.
Om grunnvannsundersøkelser i Alvdal 1971-75.
Vannstandsobservasjoner i Norge årgang 1972 og 1973.

ELEKTRISITETSDIREKTORATET

Paragrafen — (informasjon fra Konsesjons- og tilsynsav-
delingen) 2 nr.
Meddelelse om lov av 19. juni 1969 — Om bygging og drift
av elektriske anlegg.

Meddelelse om forskrifter for midlertidige kabelanlegg for
høyspenning.
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K. A. Berg s. 2
H. Bjørcke s. 82

K. Bjørlo s. 44
T. Dyrdahl s. 8, 16, 76, 95
Folgefonn-anleggene s. 68, 69

E. Hagen s. 46
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K. Hjersted s. 119
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