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1976

Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, NVE, leg-
ger med dette fram årsmeldingen for 1976. Vi har
lagt meldingen noe om i forhold til tidligere, men
har neppe funnet fram til det endelige mønster. Det
er heller ikke lett å finne en kort og konsis form
som samtidig gir full oversikt over etatens mange
gjøremål.

For elektrisitetsforsyningen var 1976 i det store
og hele et godt år, selv om årets siste måneder ga
varsel om en knapp kraftdekning for vinteren. Pro-
duksjonsforholdene for vannkraftverkene var gode
i første halvår, med høy magasinfylling ved inn-
gangen til året og tilsig som normalt og delvis noe
over normalt så lenge snøsmeltingen varte. I siste
halvår var derimot tilsiget tildels betydelig under
det normale over hele landet, spesielt mot slutten
av året. Vi gikk derfor inn i 1977 med langt lavere
magasinfylling enn året før.

Ved siden av stor eksport av tilfeldig kraft i
årets første ni måneder ble det også levert betyde-
lige mengder tilfeldig kraft til elektrokjeler, i alt ca.
2,3 TWh. Dette kraftkvantum sparte norsk nærings-
liv for et oljeforbruk på ca 244 000 tonn, eller ca.
3,3 % av totalforbruket av olje i Norge i 1976.

trekke fram spesielle ting fra NVE's mange-
artede virksomhet i 1976 er vanskelig fordi alle
våre gjøremål er deler i en helhet hvor enhver inn-
sats er viktig. Ett arbeide peker seg likevel ut, nem-
lig etableringen av den direkte sarnkjøringsforbin-
delse mellom Danmark og Norge. Dermed er et
prosjekt, som har vært ventilert mange ganger, rea-
lisert i nært samarbeid med vår danske partner
Elsam. Rent teknisk har kabelprosjektet Danmark—
Norge medført et par landevinninger som har
imponert meg. Først selve kabelen som er en teknisk
nyskapning, hvor norsk industri har gjort en stor inn-
sats som den forhåpentligvis kan trekke på ved se-
nere anledninger. Dernest kabelskipet, som er et av
de mest avanserte i verden. Også det en nyskap-
ning bygget av norsk industri. Båten viste sine
gode egenskaper under utlegging av kabelen, en
utlegging som ble utført med en imponerende pre-
sisjon.

Jeg nevnte at 1976 i det store og hele var et
godt år for norsk elektrisitetsforsyning. Det er like-
vel ett spørsmål som plager og som virker stadig
mer tyngende for den etat som har ansvaret for



at vårt land har en sikker og tilfredsstillende kraft-



dekning. Og det er hvor vi skal hen, veien videre.
Vi har i lengre tid hatt en debatt gående om

energiknapphet og energiøkonomisering —en de-
batt som ikke har vært uten konsekvenser. Det er
mitt inntrykk at debatten i for stor grad er blitt
fokusert mot elektrisitet. Det har ført til at saks-
behandlingen for alt som har med elektrisitetsutbyg-
ging å gjøre, er blitt tyngre og langsommere. Der-

med reduseres også utbyggingstempoet. Resul-
tatene av dette er at den reserve vi har vært vant
til å ha i vårt innenlandske kraftsystem er blitt så
liten at det skal relativt beskjedne endringer til
i de ytre forhold før vi kommer opp i en knapp-
hetssituasjon. Driftsåret 1976/77 synes å bære
bud om det. Hvis vi stadig får et svakere utbyg-
gingstempo på elektrisitetssektoren, er det fare
for at vi om noen år kan komme opp i en vanske-
lig situasjon når det gjelder tilgang på energi,
selv om vi er gunstig stillet når det gjelder ressur-
ser. Vår egen bruk av energi de kommende ti-
år vil påvirkes av at det i verdensmålestokk ut-
vikler seg et oljeforbruk som det ved slutten av
dette århundre kan bli vanskelig å dekke. Vi må i
så fall —vår egen olje til tross —være innstilt på
strenge regler for bruk av olje.

La meg med en gang skynde meg å si at jeg stil-
ler meg positiv til energiøkonomisering. NVE
deltar aktivt i forsøk på å finne fram til måter å
økonomisere med eletrisk energi på. Men det er
min oppfatning at de tiltak en kommer fram til
først vil ha langsiktige virkninger, og at de kan bli
marginale i forhold til de behov vi kan stå over-
for i løpet av dette århundre. En altfor stram hold-
ning til vår vannkraftutbygging nå kan senere fø-
re oss inn i en situasjon med forsert og mindre kri-
tisk utbygging som ingen av oss vil være tjent med,
samtidig som sviktende tilsig og høyt forbruk på
grunn av lave temperaturer år om annet kan brin-
ge oss inn i ubehagelige knapphetssituasjoner.

La meg til slutt runde av denne korte betrakt-
ning med å takke alle medarbeidere innenfor eta-
ten, og alle som NVE har hatt forbindelse med i
1976, for godt samarbeide.



1.NVE'S ORGANISASJON Hovedstyret
(Generaldirektøren og

fem stortingsvalgte
medlemmer)

NVE ledes av et hovedstyre som består av
generaldirektøren og fem andre medlemmer.
Generaldirektøren tilsettes av Kongen for seks
år, de fem styremedlemmer med personlige va-
ramenn velges av Stortinget for fire år.

Generaldirektøren har en fast stedfortreder,
administrerende direktør, som beskikkes av
Kongen.

NVE er delt i 4 direktorater som hvert ledes
av en direktør. Tre av direktørene beskikkes av
Kongen, mens direktøren for Statskraftverkene
ansettes av Kongen for en seks-års periode.

Under de respektive direktoraters avsnitt er
gjengitt organisasjonsoversikter som bl.a. vi-
ser personellets fordeling på de enkelte avde-
linger, kontorer m.v.

Konsentrasjon og ro.

NVE 1674 2050

Generaldirektør Sigmund Larsen
Administrerende direktør H. W. Bjerkebo

A 106

Administrasjonsdirektoratet
Direktør Torolf Moe

V 154 108

Vassdragsdirektoratet
Direktør Hans Sperstad

E 114

Elektrisitetsdirektoratet
Direktør Gunnar Vatten

S 1298 1942

Statskraftverkene
Kraftverksdirektør Sig. Aalefjær
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2. HOVEDSTYRET og GENERALDIREKTØREN

Generaldirektøren
Sigrnund Larsen er tilsatt som generaldirektør for

en seks-års periode fra 11. august 1975.
Harry Werner Bjerkebo er administrerende di-

rektør og fast stedfortreder for generaldirektøren
(beskikket 1963).

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

Fisker og småbruker Nils Jacobsen, Skjervøy.
(Varamedlem: husmor Jenny Hårstad, Selbu.)

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

Kjøpmann Arne Næss, Bergen. (Varamedlem:
verksmester Sigurd Østlien, Raufoss.)

Stortingsrepresentant Olaf Knudson, N. Eggedal.
(Varamedlem: partiformann Erling Norvik, Bærum.)

Mekaniker Erling Fossen, Høyanger. (Varamed-
lem: universitetslektor Hilde Bojer, Oslo.)

Representanterfor tjenestemennene
Ved hovedstyrets behandling av tilsettingssaker

og andre saker som tilligger hovedstyret som tilset-
tingsmyndighet, tiltrer en representant for tjeneste-
mennene.

Representanter i 1976:
Ved tilsettinger m. v. i stillinger der det kreves

høyere utdannelse:
Overingeniør Per Helge Spæren. (Varamann:

overingeniør Svein Kroken.)
Ved tilsettinger m. v. i andre stillinger:
Montasjeleder Jack Thorsvald. (Varamann:

sekretær 11Geir Taaje.)

Møter
Hovedstyret har i løpet av året hatt 15 møter

med samme antall møtedager. I alt er fremlagt
643 saker til behandling. Sakenes innhold og for-
deling fremgår delvis av etterfølgende kapitler.

Befaringer
Hovedstyret foretok i 1976 følgende befaringer

m. v.:

Kraftledningstraseer Sima—UstelDagali 16. og 17.

mars

Befaring av alternative traseer pr. helikopter,
tog og snøkjøretøyer på aktuelle strekninger. Møte 


med representanter fra lokale og sentrale offent-
lige myndigheter samt interesseorganisasjoner om
samme den 16. mars.

Orkla 4. mai

Grunneiermøte på Meldal og i Kvikne i forbin-
delse med søknad om regulering og utbygging av
Orklavassdraget.

Dagali kraftverk 22. og 23. juni

Befaring av reguleringsområder, magasiner og
damsteder samt kraftstasjonsområdet for utbygging
av Dagali kraftverk. Grunneiermøte om samme i
Dagali den 22. juni.

Nord-Norge 17. —20. august

Orienterende befaringer av utbyggingsprosjektene
i Vefsna og Svartisen- /Saltfjellområdet.

NysetISteggjevassdraget 7. september

Befaring av reguleringsområdet, magasiner og
kraftstasjonsområdet.

Gaularvassdraget 7. september

Kort befaring av planendringer

Gautingsdalsvassdraget 8. og 9. september

Befaring av reguleringsområdet, magasiner, dam-
mer m. v. i forbindelse med foreliggende plan for
reguleringer og overføringer i Gautingsdalsvassdra-
get. Grunneiermøte om samme i Høyanger den
9. september.

Vassdrags- og havnelaboratoriet 16. august

Besøk med orientering og omvisning.

Orientering gis ved Unkervatn under befaring av

Vefsna-prosjektet.

7



106

Administrasjons-



direktoratet
Direktør

Torolf Moe

forkortet benevning avd/ktr.
—antall regulativlønte

antall overenskomstlønte

AA 68 AP I 9 AJ I 9 I
Administra- Personal- Juridisk

sjons- og øko- avdelingen avdeling
nomiavd. Fagsjef Fagsjef
Fagsjef E. Nybø T. Bergland
F. Gran

AAO I 32 I AV J2 , BL I 2 I AE 12 I Al I 3

Økonomi- Velferds-
kontoret kontoret

Kontorsjef Velferdssjef
B. Nilsen H. Graatrud 


Bedriftslege-



kontoret
Lege

R. Adelsten-



Jensen

Elektronisk
databehandling

Kontorsjef
A. Vatnehol

Informasjons-



sjef
Ø. Skarheim

AAA 35

Fellesadmi-
nistrasjon
Konsulent

R. Folkvard

Fra pressekurset i Eidfjord der anleggsleder Nummedal orienterer deltakerne inne i Sima kraftstasjon.



3. ADMINISTRASJONS
DIREKTORATET

4

ORGANISASJON OG
ADMINISTRASJON

Spørsmålet om en eventuell omorganisering av
NVE er ikke sluttbehandlet. Hovedstyrets tilråding
i brev av 3. oktober 1975 har vært til uttalelse hos
de interesserte organisasjoner, og hovedstyrets vur-
dering av uttalelsene er sendt til Industridepar-
tementet i brev av 4.10.76.

En spesiell LTP-gruppe (langtidsplanlegging)
arbeider med forslag til bedring av arbeidsforhol-
dene for toppledelsen i NVE. Gruppen vil spesielt
ta opp spørsmål om prioritering av hovedstyrets
funksjoner og ansvars- og arbeidsdeling, delegering
og styringsregler for generaldirektøren, administre-
rende direktør og ledelsen i de fire direktorater.

Den generelle LTP-virksomhet har for øvrig gått
inn i en mindre aktiv fase med hovedvekt på vur-
dering og gjennomføring av foreslåtte tiltak.

3.11 Kontorbygningen
I mai 1976 flyttet Driftsavdelingen og Produk-

sjonsavdelingen innen Statskraftverkene til Samkjø-
ringens nye bygg på Smestad. På dette tidspunkt
var det allerede et sterkt oppdemmet behov for
lokaler, og i de kommende år kan det derfor være
nødvendig å forberede ytterligere ufflytting fra
Middelthuns gt. 29.

Utsmykking

I desember 1976 vedtok Norsk kulturråd å gi
tilskott til kjøp av følgende malerier:

«Vinter N. Østerdal» av Søren Steen-Johnsen, og
«Blomstrende frukttre» av Kjerstin Øvrelid.

3.12 Fellestjenester
Kjøretjenesten ved hovedkontoret har utført skyss

og transport med i alt 115 000 km (i 1975
100 000 km). Herav utgjorde ca. 14 000 km drosje-




kjøring på kontrakt. Videre har en nyttet en leiet
varetaxi på halv dags tjeneste. Våren 1976 ble det
etablert egen kjøretjeneste mellom Middelthuns
gt. 29 og avdelingene på Smestad.

Reisekontoret har formidlet billett- og hotellbe-
stillinger i inn- og utland for om lag 2 650 000 kro-
ner (i 1975 2 mill. kroner).

Biblioteket

Nedenstående statistikk viser en stabilisering av
bibliotekets utlånsvirksomhet, men med en mar-
kert øking i tidsskrift-service.

1976 1975

Antall bind 

Antall titler i tilvekst 	
Antall løpende tidsskrifter 

Utlån 	

	

Formidlede kopier (tidsskriftartikler). 	

8

1

500
350
288
760
500

1

350
215
710
250

1 1976 er det utarbeidet et nytt hjelperegister for
henvisning fra emne (saksområde) til det generel-
le desima1klassifikasjonister (UDK).

I løpet av høsten har biblioteket utarbeidet en

bibliografi over «Alternative energikilder».
Videre er det sendt ut en revidert tidsskriftliste

og 4 tilvekstlister for ny litteratur.

3.2 ØKONOMI

3.21 Budsjett og regnskap

Budsjett og regnskapsoversikter er tatt inn på
sidene 78 og 79. Noen betydelige poster nevnes:

Statskraftverkenes driftsregnskap for 1976 viste
et overskudd på 133,4 mill, kroner og brutto utgif-
ter 925,5 mill. kroner. Det var opprinnelig bud-
sjettert med et underskudd på 39,8 mill. kroner.
Det gode driftsresultat skyldes ekstraordinære
forhold med eksport av kraft til Sverige til relativt
gode priser.

I samarbeid med Industridepartementet, Finans-
departementet og Statens rasjonaliseringsdirektorat

3.1
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har NVE i 1976 deltatt i et prøveprosjekt for
videreutvikling av Statens budsjettsystem (program-
budsjettering).

GJENNOMSNITTLIG TIMEFORTJENESTE
(inkl, alle tillegg).

Average hour's pay (includingall supplements).
3.22 Konsesjonsavgiftsfondet
Av de samlede avgifter som er pålagt i konse-

sjoner på erverv av vassfall, vassdragsreguleringer,
kraftleie m. v., blir statens andel overført til Konse-
sjonsavgiftsfondet. Etter loven bestemmes fondets
anvendelse av Stortinget. De någjeldende fondsved-
tekter ble fastsatt av Stortinget 31. januar 1975. Det
er i 1976 ved St.prp. nr. 76 (1976-77) blant annet
fremmet forslag om at det årlige beløp som står til
Industridepartementets rådighet, og som er nevnt i
vedtektenes punkt 5, blir forhøyet fra 1,3 til 2,0
mill. kroner. I tilknytning til fondets regnskap, som
er gjengitt på side 80, er det gitt oversikt over hvilke
institusjoner /formål som ble gitt tilskott av fon-
det i 1976.

3.23 Måravgiftsfondet
Til Måravgiftsfondet betaler Norsk Hydro 2 %

av hvert års kraftleiebeløp for leveringer fra Mår
kraftverk. Fondets inntekter skal under forbehold
av Stortingets samtykke nyttes til forskning for å
fremme bruken av elektrisk strøm og for å skaffe
hensiktsmessige apparater ved bruken. Se side 80.

3.24 Nea-fondet
Nea-fondet (Fondet til fremme av elektrisitets-

forsyningsformål i Trøndelag) dannes av statens
andel av inntektene ved krafteksport til Sverige fra
kraftverkene Nea (1/6 andel) og Hegsetfoss (2 %
andel) i Sør-Trøndelag. Forutsetningene for anven-
delse av fondets midler er bl.a. omtalt i St.prp,
nr. 106 (1955) s. 39.

Krafteksporten etter Nea-kontrakten opphørte fra
1. juli 1975, mens eksporten fra Hegsetfoss skal
løpe til 1983. Fondets regnskap står på side 80.

3.25 Skatter
Samlet skattbar bruttoformue i Statskraftver-

kene utgjorde pr. 1. januar 1976 ca. 5,8 milliarder
kroner. I tillegg kommer Statens andel av Sira-
Kvina, Røldal-Sulldal og Aurland kraftverker.
Totale formues- inntekts- og eiendomsskatter inkl.
ovennevnte verker var i 1976 79,2 mill, kroner mot
65,1 mill, kroner i 1975. Skatteøkningen skyldes
dels at nye verdier er kommet til og at formuen er
steget på grunn av synkende pengeverdi, dels at
den nye eiendomsskatteloven gir landkommunene
høve til å skattlegge kraftverkene etter bestemmel-
ser som i visse henseender svarer til den tidligere
byskatteloven.

Erstatning for regulering av vassdrag
Arlige erstatninger fra Statskraftverkene fastsatt

ved ekspropriasjonsskjønn beløp seg i 1976 til ca.
2,95 mill, kroner og øvrige erstatninger til ca. 2,7
mill. kroner.
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3.3 PERSONALE

3.3 1 NVE hadde ved slutten av året følgende
antall arbeidstakere:

Regulativlønte :





Hovedkontoret 	 665




Elektrisitetstilsynet 	 40




Verkene 	 607




Anleggene 	 362




Forbygninganleggene 	 108 = 1782
Timelønte :





Verkene 	 78




An1eggene  1864 = 1942

I alt 	




3724
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3.32 Personalsituasjonen
Tilgangen på søkere til ledige stillinger ved hoved-

kontoret har generelt vært relativt bra gjennom året,
slik at det var et forholdsvis begrenset antall ledige
stillinger ved årsskiftet. Det har likevel vært mindre
tilfredsstillende søkertilgang på kontorassistentstil-
linger. Ved hovedkontoret er det derfor en viss
mangel på denne kategori arbeidskraft, mens situa-
sjonen for NVE på landsbasis er tilfredsstillende.

For å avhjelpe mangelen på kvalifisert skrive-
hjelp ved hovedkontoret, har det i stor utstrekning
vært nyttet leiet byråhjelp, bl.a. ved utarbeidelse av
rapporter og større utredningsarbeider m. v.

Innen anleggssektoren har virksomheten økt en
del også i 1976, fra ca. 1300 arbeidstakere pr.
I. januar til ca. 1800 ved utgangen av året. Be-




manningen ved Eidfjord er således økt fra ca. 520
ved forrige årsskifte til ca. 800 nå og ved Ulla-Førre
fra ca. 200 til ca. 400. Noe av denne økingen er
dekket ved overføringer fra andre av etatens
anlegg.

Folgefonn-anleggene som pr. 1.januar 1976 had-
de en bemanning på 96 arbeidstakere, er helt av-
viklet i løpet av året. De mindre etterarbeider så
som nedrigging, opprydding m. v. er forutsatt tatt
hånd om av Vestlandsverkenes bygningsseksjon.

Grytten-anlegget har stort sett holdt jevn syssel-
setting gjennom hele 1976. Der har vært ca. 100
arbeidstakere med en øking opp til maksimalt I 70
i september måned. Anlegget nærmer seg fullførelse
og virksomheten vil bli avsluttet i løpet av 1977.

Også ved Skjomen-anleggene er virksomheten av-
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270 ved slutten av året. Nedtrappingen vil fortset-
te også i 1977.

tagende. Bemanningen var pr. 1. januar 1976 ca.
340 arbeidstakere med en reduksjon ned til ca.

Ved overføringsanleggene har bemanningssitua-
sjonen vært stabil i 1976. Det samme gjelder også
forbygningsanleggene.

Generelt kan en si å ha hatt en rimelig dekning
av arbeidskraftbehovet. Dog har en innenfor enkelte
fagområder hatt store vanskeligheter med å dekke
behovet for teknisk arbeidskraft ved kraftanleggene,
særlig gjelder dette ingeniører innenfor bygg- og
maskinfagene hvor en har hatt få søkere med til-
strekkelig erfaringsmessig bakgrunn. Det samme har
i noen grad vært tilfelle for enkelte grupper arbeids-
takere som snekkere og tunnelarbeidere. Rekrut-
teringen til enkelte stillingsgrupper ved kraftanleg-
gene er imidlertid et forhold som må vies spesiell
oppmerksomhet i tiden framover.

Gjennomsnittelig timefortjeneste i 1976 for ar-
beidere ved kraftanleggene var kr 52,99 for 38/
36 t. uke, kr 47,81 for 40 /38 t. uke og kr 40,62
for 42,5 /50 t. uke.

Ved overføringsanleggene (42,5 /40 t. uke) var
timefortjenesten kr 35,40 (30,04), en stigning
på 17,8% , herav skyldes ca. 6% arbeidstidsfor-
kortel sen .

Da en fra og med I . april 1976 gikk over fra
38 t., 40 t. og 42,5 t. uke til henholdsvis 36 t., 38 t.
og 40 t. uke, er det vanskelig å trekke direkte sam-
menligning med foregående år.

Akkordtimer utgjorde 92,1 % (95,2 %) av den
totale arbeidstid ved anleggene som var 2 453 891
( I 653 306). Tallene i parentes gjelder 1975.

Innenfor driftssektoren har bemanningen stort
sett vært stabil. Igangsetting av enkelte nye trans-
formatorstasjoner har ført til en del rokkeringer av
personalstaben. For øvrig er situasjonen stort sett
den samme som ved årsskiftet 1975776, og en har
fortsatt et meget stramt arbeidsmarked når det
gjelder faglært arbeidskraft. Dette vanskeliggjør re-
krutteringen til nye stillinger i overvåkingstjenesten
og må fortsatt vies stor oppmerksomhet.

Samtlige tariffavtaler som regulerer lønns- og ar-
beidsvilkårene for tilsatte i etaten har vært oppe til
revisjon i det forløpne år.

For enkelte arbeidstakergrupper førte dette til
overgang til tjenestemannsbestemmelsene på en
rekke felter. En har dermed fått et mere ensartet
og gjennomgående overenskomstkompleks i etaten
enn tidligere.

I løpet av året har det ellers vært ført en rekke
drøftinger med de tilsattes organisasjoner om spørs-
mål som har tilknytning til gjeldende lønns- og
arbeidsvilkår.

3.33 Gjennomføring av nytt lønnssystem
Med de endringer som ble foretatt i forhandlin-

gene mellom staten og tjenestemennenes hoved-
s-,rnmenslutninaer og Norsk Lærerlag om gjennom-




føring av Delinnstilling Il fra Statens lønnskomité av
1971, ble det nye lønnssystem satt i verk fra I . mars
1976 med virkning fra 1. mai 1975.

3.34 Fleksibel arbeidstid
På grunnlag av prøveordning med fleksibel ar-

beidstid som er gjennomført ved 3 statsinstitusjoner
siden 1974, er det etter forhandlinger mellom For-
bruker- og administrasjonsdepartementet og tje-
nestemennenes hovedsammenslutninger enighet om
å gjennomføre en permanent ordning med fleksibel
arbeidstid så snart som mulig.

3.35 Opplæringsvirksomhet
Også i 1976 har det vært drevet utstrakt leder-

utvikling innen etaten. I samtlige direktorater ved
hovedkontoret er aktivitetene fra tidligere fortsatt.
For Eidfjord-anleggene ble det også gjennomført et
4 dagers lederkurs, der bortimot alle i lederstillin-
ger deltok. Det er tanken å følge opp med nye til-
tak kommende år.

Det har ellers både sentralt og ute i distriktene
blitt holdt kurs for forskjellige kategorier tilsatte,
så som oppsynsmenn, ingeniører, riggborere, for-
værelsesdamer og arkivpersonale. Forvaltningshøg-
skolen startet i år. Opplæringen som er av 5 må-
neders varighet, tar sikte på toppledere innen stats-
forvaltningen. Etaten har med en deltaker. Som før
har vi ellers hatt 6 elever ved Oslo elementærtek-
niske skoles anleggslinje, 4 fra anleggene og 2 fra
kraftledningsavdelingen. Videre har vi hatt en elev
på kraftstasjonskurset.

3.4 JURIDISKE SAKER

3.41 Statens vassfall
Staten v/NVE kjøpte i 1965 ca. 92 % av fallret-
tene i Abjøra i Bindal, Nordland. Disse rettigheter
er nå solgt til et stiftendes selskap med Helgeland
Kraftlag A / L og Nord-Trøndelag Elektrisitets-
verk som deltakere for så vidt gjelder strekningen
øvre Kalvvatn til foten av Lonfoss med sideelver
og bekker i den utstrekning fallene skal nyttes i et
planlagt Kolsvik kraftverk.

Videre har staten som eier av ca. 85 % av fall-
rettene i Braskereidfoss i Glomma solgt disse til
Hedmark Kraftverk.

Det er ført fortsatte forhandlinger med grunn-
eiere i Stryn om kjøp av de håndgitte fallretter
som inngår i de planer som nå konsesjonsbehand-
les for eventuell utbygging av vassdrag i Brehei-
men /Jotunheirnen.

Videre er gitt uttalelse til Direktoratet for statens
skoger i anledning salg eller bortleie av statens fall-
retter under direktoratets forvaltning, bl.a. om bort-
leie av fallet Lomi-Langvatn i Salten til A /S Sal-
ten Kraftsamband, av fallet Abbujavri-Lassajarvi i
Kvænangen til A / S Kvænangen Kraftverk og
statens fall i Øystre Slidre elv til Oppland fylkes
Elektrisitetsverk.
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3.42 Hjemfalte anlegg m. v.
Bjørkåsen kraftverk, Ballangen, Nordland

Det er fremmet forslag til Industridepartementet
om salg av kraftverket til Ballangen kommune på
nærmere angitte vilkår.

Eidefoss kraftverk, Vågå, Oppland
Eidefoss kraftverk med Eidefossen i Otta er ved

konsesjonstidens utløp hjemfalt til staten. Spørsmå-
let om den videre disponering av kraftverket er
under behandling.

Andre hjemjUll
I samsvar med vilkår inntatt i konsesjoner gitt i

medhold av ervervskonsesjonsloven og vassdrags-
reguleringsloven er en rekke kraftverk hjemfalt eller
vil i de nærmeste år hjemfalle til staten. I den for-
bindelse er tatt opp spørsmål om retningslinjer for
saksbehandlingen og disponeringen av de kraft-
verk, anlegg og rettigheter som etter hvert hjem-
faller.

3.43 Statens kraftverk og overfØringsnett.
Anlegg under utfOrelse

Folgefonn-verkene
Nytt overskjønn etter ankesaken for Høyesterett

ble avhjemlet 16. august 1976. Anken var rettet
mot overskjønnsrettens fastsettelse av årlig erstat-
ning (avkastning) som var omregnet etter 4 % av
den fastsatte erstatning. Ved det nye overskjønn
fastsatte overskjønnsretten de årlige erstatninger til
5,5 % av kapitalbeløpene. Dette overskjønn er ikke
anket.

Forhandlinger pågår om frikraftleveranser for-
beholdt en rekke eiendommer i forbindelse med de
opprinnelige salg av fallrettene.

Nore-verkene
Om tløtning og tømmertransport er oppstått en

rekke tvistespørsmål mellom regulantene på den
ene side og skogeierne/fellestløtningsforeningen på
den annen. Uenigheten er i vesentlig grad foranle-
diget av de endringer i tømmeravvirkingen som er
skjedd de seinere år.

Tokke-verkene
Overskjønn vedkommende nedre del av Skien—

Telemarksvassdraget (Norsjø—Skien) ble avhjemlet
9. januar 1976. Dette skjønn er rettskraftig.

Høyesterett har stadfestet overskjønnsrettens fast-
settelse av den forfallsrente —7 % p.a. —som skal
betales for erstatninger som gjelder strekningen
Dalen—Norsjø (Etappe II) og har forfallstid pr.
1. januar 1962. Overskjønnet var avhjemlet
27. april 1973.

Tilleggsskjønn (underskjønn) vedkommende an-
leggssteder Kjela kraftverk (Tokke IV), terskel-
spørsmål Urdbøtjern, brønn- og grunnvannsskader 


i Dalen og påståtte skadevirkninger som følge av
klimaendringer ble sluttprosedert i 1976 og ventes
avhjemlet i 1977.

Aura-verkene. Trollheim kraftanlegg.
Utsatt skjønn (underskjønn) avdeling IV ved-

kommende is- og flomskader samt tørkeskader ble
avhjemlet 10.-13. desember 1975 og 3.-6. mai
1976. Overskjønn er begjært for en rekke takst-
numre.

Innset-verkene
Fra en rekke grunneiere er fremmet krav om

ytterligere tilleggsskjønn til fastsettelse av erstatnin-
ger for skader og ulemper i anledning ras og ut-
gravninger langs Barduelva angivelig forårsaket av
den større vintervassføring reguleringen har med-
ført.

LeirdOla kraftanlegg
Skjønn til fastsettelse av erstatning for grunn og

rettigheter som det ikke er inngått avtaler om ble
avviklet i 1976. Avhjemling ventes i 1977.

For Tunsbergdals- og Tverradals-områdene ble
inngått avtaler i minnelighet.

Gryttenanlegget
Ved skjønn avhjemlet 9. august 1976 ble fastsatt

erstatning for fiskeskader i nedre del av Rauma elv.
En del av de saksøkte har begjært overskjønn.
Skjønn til fastsetting av erstatning for skader voldt
ved diverse signal-, kabel- og kraftledninger m. v.
ble avhjelrnet 5. oktober 1976. Det er begjært over-
skjønn for noen få takstnumre.

Innset-verkene. Skjomen-anleggene
Overskjønn vedrørende Skjoma m. v. ble innledet

17. august 1976 med påfølgende synfaringer.
Overskjønn for enkelte takstnumre vedrørende

tiltaksvegen (med fylkesveg standard) Elvegård —
Sør-Skjomen ble innledet 7. september 1976 og
avhjemlet 25. oktober 1976.

Overskjønnsretten fortsatte deretter skjønnet for
Skjoma elv med synfaringer m. v. Avhjemling ventes
i 1977.

Eidljord-anleggene
Skjønn (underskjønn) vedkommende fallretter

ble avhjemlet 30. juli 1976. Overskjønn er begjært.
Underskjønn vedkommende reguleringene ble

holdt i 1976 med rettsmøte og synfaringer. Skjøn-
net ventes avhjemlet i 1977.

Overskjønn vedrørende anleggsstedene i Osa,
Simadal, Måbødalen og Sysendalen ble holdt i 1976
med rettsmøte og synfaringer. Skjønnet ventes av-
hjemlet i 1977. Avtale om bruk av privat veg fra
riksvegen til Fossli Hotel er forlenget.

Det er ført forhandlinger om levering av frikraft
til bruk i Osa og Simadal samt om erverv av tilleggs-
grunn til messeområdet i Nedre Eidfjord.
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Ulla—Førre-anleggene
Skjønn vedkommende anlegssteder m. v. ble

innledet 2. februar 1976 og synfaring er foretatt
for anleggsveger, midlertidige og permanente kraft-
linjer samt anleggssteder i Hylen, Kvilldal, Saurdal
og Ulladalen m. v.

Forhandlingene med representanter for kraft-
produksjonsinteressene i Øvre Otra om mulig med-
eiendomsrett i Ulla—Førre-verkene som kompen-
sasjon for produksjonstap i anledning overføringen
av Bratteliåna til Ulla—Førre er fortsatt, jfr. St.prp.
nr. 117 (1973-74) side 184.

Tysso-vassdraget (Tysso II)
Forhandlinger om erverv av grunn og rettigheter

pågår.

Kraftlinjer og transfbrinatorstasjoner
I anledning erverv av grunn og rettigheter for

bygging og drift av NVE's fjernledninger m. v. ble
i 1976 holdt og avhjemlet ett overskjønn. Det er
også holdt fire skjønn etter den nye skjønnsordning.
Tre av disse er avhjemlet. Behandlingen av to
ankesaker for lagmannsretten vedrørende spørsmål
om størrelsen av erstatningen for tomtegrunn til
boliger og grunn til fritidshus cr utsatt til 1977.

3.44 NVE's deltaking i kraftselskap m. v.
Sira—Kvina kraftselskap

Det er fremmet forslag om igangsetting og finan-
siering av 5. byggetrinn som går ut på bygging av
Roskrepp og Kvina kraftverk samt regulering av
Øyarvatn. Det er videre søkt om tillatelse til mid-
lertidig å overføre Bratteliåna til Sira—Kvina-vass-
dragene inntil overføringen av samme elv til
Ulla—Førre kan iverksettes.

RøIdal Suldal Kraft AIS
Forhandlingene med Norsk Hydro A /S om sel-

skapets avtalemessige rett til å kreve innløst aksjer
som NVE eier i Røldal—Suldal Kraft A/S har
vært ført videre. Forslag om innløsning, oppgjør m. v.
påregnes fremmet i nær fremtid.

Vikfalli
Det gjenstår fremdeles å få ordnet med overdra-

gelse av enkelte fallretter som er ervervet ved av-
tale.

3.45 Lovsaker
Det er gitt uttalelser i forbindelse med en del

forslag til lover og innstillinger m.v. Bl.a. er gitt
uttalelse vedkommende delutredning fra utvalget til
å utrede arbeidsmiljølovens anvendelse på kontinen-
talsokkelen, det foreslåtte Geodatasystemet NOU
1975:66 og utkast til lov om forelding av fordringer.

Videre er gitt uttalelse til Industridepartementet i
anledning spørsmål om refusjon av utgifter til tek-
nisk og juridisk bistand som kommuner og grunn-

-44

Ulla—Førre modellen hadde en fremtredende plass
på utstillingen Energia '76.

eiergrupper har hatt på planleggingsstadiet (vass-
dragsreguleringslovens § 4). I tilknytning til dette
er reist spørsmål om mulig lovendring.

3.46 Rettssaker
Høyesterett har i november 1976 avsagt dom i

sak mellom NVE og rettighetshavere langs kraft-
ledningen Feda—Kristiansand—Porsgrunn for så
vidt angår spørsmål om erstatning for NVE's bruk
av private veger. Dommen går ut på at ekspro-
prianten ikke kan kreve å nyttiggjøre seg grunn-
eiernes investeringer i veger uten vederlag.

Lagmannsretten
Krav fra en hytteeier om erstatning etter nabo-

loven for skjemmet utseende ved nærføring av kraft-
linje er behandlet av lagmannsretten som fant at
linjen ikke medførte urimelig ulempe for hytte-
eieren. Det ble ikke tilkjent erstatning. Dommen
er rettskraftig.

NVE har opptrådt til støtte for en ankepart i
en rettstvist vedrørende eiendornsgrenser i Stjørna-
vassdraget fordi NVE hadde interesse i at denne
part vant saken.

NVE har anket en jordskiftesak til lagmannsret-
ten i anledning tvist om eiendomsrett til grunn-
arealer i Sundsfjord i Gildeskål.

By- og herredsrettssaker
Helgeland Kraftlag A /L har reist søksmål mot

staten i anledning tvist om retten til å kreve levering
av konsesjonskraft i henhold til reguleringsbestem-
melsene for regulering av Røssågavassdraget.

3.5 VERNE- OG VELFERDSARBEIDET

Vernearbeidet ved drift og anlegg av statens
kraftverk og overføringsnett er omhandlet under
eget avsnitt av årsberetningen.

Ved forbygningsanleggene har vernearbeidet vært
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drevet etter tidligere opptrukne generelle retnings-
linjer samtidig som en fra tid til annen ved  aktivi-
seringskanipanjer forsøker å stimulere samtlige
ansatte for et aktivt vernearbeid.

3.5 I Helsestjenesten
Ved de store kraftanleggene og ved hovedkon-

toret er helsetjenesten dekket ved egne bedrifts-
legeordninger. Man har også ved enkelte av de
største kraftverker fått opprettet bedriftslegeord-
ning — enten i egen regi eller ved a delta i be-
driftslegeforeninger omfattende såvel privat som
offentlig virksomhet. Ved de fleste kraftverk ved
overførings- og forbygningsanlegg er det imidlertid
ikke praktisk gjennomførlig å få etablert faste be-
driftslegeordninger bl.a. som følge av at virksom-
heten drives i distrikter med liten annen virksomhet
og hvor helseundersøkelsen følgelig i første rekke
baseres på distriktsleger. Målet er nå som alltid at
alle ansatte skal få minst en årlig helseundersøkelse
—enten gjennom bedriftslegeordning eller ved at
de ansatte selv oppsøker lege. Utgifter ved slike
helseundersøkelser dekkes av etaten. Førstehjelpere
blir fortsatt utdannet, dels i egen regi og dels i
samarbeid med de store helseorganisasjoner. Dette
arbeidet har etter vår mening gitt gode resultater
og medvirket til å styrke helsetjenesten ved de
enkelte anlegg og verk. Mange av våre ansatte del-
tar dessuten aktivt i en del av de hjelpekorps som
bl.a. er organisert og drives av Norsk Folkehjelp og
Røde Kors i de distrikter etaten har virksomhet.

3.52 Velferdsarbeidet
Arbeidet med de velferdsmessige tiltak for eta-

tens ansatte drives fortsatt meget aktivt i samarbeid
med de valgte velferdsutvalg, kulturutvalg og med
tjenestemannsorganisasjonene. Det cr fortsatt sti-
gende interesse for alle fritidsaktiviteter, spesielt
fremheves bedriftsidretten hvor oppslutningen nå
er betydelig og hvor en stadig tar fatt på nye akti-
viteter. En har også aktivt samarbeid med Vatten-
fall i Sverige i felleskonkurranser med betydelig
oppslutning. Mosjonsutstyr som ergometersykler,
ribbevegger, vektløfterutstyr m.v. er plassert ved
de aller fleste brakkeforlegninger samt i fritids-
og velferdsrom.

Når det gjelder disponering av velferdsmidler,
deltar nå samarbeidsutvalget aktivt i dette og for-
søker gjennom fellestiltak å stimulere de ansatte
til økt oppslutning om velferdstiltakene.

3.6 SAMARBEIDSUTVALGENE

I 1976 har en hatt følgende utvalg ved driften
av kraftverk og overføringslinjer: et hovedsamar-
beidsutvalg og 7 distriktsutvalg.

Ved kraft- og overføringsanleggene under ut-

førelse har en ett hovedsamarbeidsutvalg og 4
samarbeidsutvalg samt et landsomfattende utvalg
for overføringsanleggene.

Den bebudede omorganisering av samarbeidsut-
valget ved kraftledningsavdelingen som var nevnt i
NVE's årsmelding for 1975, ble ikke effektiv i 1976,
men er nå opprettet ved de 4 ledningssentra, Lille-
sand, Hokksund, Melhus og Bjerkvik. Det lands-
omfattende utvalg for kraftledningsavdelingen cr
nå avviklet.

Ved forbygningsavdelingens anleggsvirksomhet
har en et landsomfattende samarbeidsutvalg. Dette
har i 1976 holdt 4 møter og har dessuten foretatt
befaring av anleggene. Videre har en ved NVE's
sentraladministrasjon et sarnarbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalgene har i 1976 alle oppfylt av-
talens forutsetning for møtevirksomhet selv om det
er en del forskjeller både i aktivitet og antall saker
som er behandlet.

Hovedsamarbeidsutvalget ved anlegg og verk har
i 1976 holdt tilsammen 8 ordinære møter og tre
informasjonsmøter under utvalgenes befaring. Ho-
vedsamarbeidsutvalgene arrangerte dessuten i da-
gene 27.-29. oktober 1976 et fellesmøte med samt-
lige formenn og nestformenn i alle etatens samar-
beidsutvalg.

Av saker som er behandlet, nevnes av særlig
betydning etatens budsjett og langtidsbudsjett, samt
de oppsatte prognoser for økningen i energiforbruket
og hvordan en skal skaffe dekning for denne. En
har herunder gjennomgått utredningene om vann-
kraftutbygging, bygging av varmekraftverk basert
på olje, eventuelt gass og også kjernekraftverk.

Samarbeidsutvalgene har dessuten vært sterkt
opptatt av det nye forslag til lov om arbeidsmiljø
m. v. som sannsynligvis kommer til å pålegge etaten
betydelige plikter når det gjelder opplæring og sko-
lering av ansatte med tanke på en ytterligere utbyg-
ging av sikringstiltakene ved NVE's anlegg og verk.

Samarbeidsutvalgene har også drøftet Stortings-
melding nr. 28 om de ansattes medbestemmelse i
offentlig virksomhet. De forslag som her er frem-
lagt om de ansattes medbestemmelse m. v. vil få
stor betydning også for NVE bl.a. med tanke på de
plikter som etterhvert vil påhvile samarbeidsutval-
gene.

Samarbeidsutvalget ved forbygningsanleggene har
i 1976 holdt 4 møter og har dessuten foretatt be-
faring av anleggene.

3.7 ELEKTRONISK DATABEHANDLING

Et utvalg som ble oppnevnt på slutten av 1975,
har i 1976 bl.a. utarbeidet hovedretningslinjer for
EDB-systemarbeid i NVE, og disse er nå satt i
verk.

Aktiviteten ved EDB-sentralen er gått noe ned,
bl.a. på grunn av at to større avdelinger har flyttet
ut av Middelthuns gt. 29.
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Overingeniør Vittersø orienterer besøkende inge-
niører fra U-land.

3.8 INFORMASJON

Pressen
En av informasjonskontorets viktigste oppgaver

cr å legge forholdene til rette slik at medarbeidere
i pressen og NRK kan få de informasjoner NVE
har anledning til å gi om sin virksomhet. Kontoret
skal bl.a. formidle kontakt mellom journalister
og de innen etaten som kan gi opplysninger om de
enkelte saker. Tallet på henvendelser øker stadig.

Det er holdt 2 pressekonferanser og en rekke
pressemeldinger er sendt ut.

For å gi medarbeidere i pressen og NRK et
bedre grunnlag for reportasjevirksomhet om energi-
spørsmål, er det også i 1976 i samarbeid med El-
forsyningens Informasjonstjeneste holdt to kurs i
energijournalistikk —ett i Eidfjord med deltakere
fra Vestlandet og ett på Klækken med deltakere
fra hele landet. Det er nå i alt avviklet 5 slike
kurs.

Et heldags temamøte om «NVE — ikke bare
kraftutbygging» for medarbeidere i pressen og NRK
i Oslo samlet 11 deltakere. Det ble orientert om
vassdragstilsynet, forbygningsarbeidet, hydrologi og
naturvern.

Publikasjoner
NVE's årsmelding «Vår virksomhet 1975» ble ut-

gitt i samme form som foregående år og i samme
opplag —5000 eksemplarer.

Arsberetningen for Elektrisitetstilsynet 1975 kom
i et opplag på 18 000 eksemplarer.

Etatens meddelelsesblad «Fossekallen» utkom-
mer 6 ganger i året, og opplaget er 4600.

«Presserunden» —som består av presseklipp om
kjernekraftverk og andre energispørsmål — kom
med 9 nummer. Publikasjonen er intern, og sendes
til NVE's hovedstyre, direktørene, fagsjefene og
andre innen etaten som ønsker å holde seg orien-
tert om hva som skrives om disse spørsmål.

Opplysninger om publikasjoner og rapporter for
øvrig utgitt i 1976 finnes i oversikten bakerst i års-
beretningen.

Filni
NVE har 5 filmer til utlån gjennom Opplysnings-

film A /S, og disse er i året sett av 22 724 perso-
ner. Det er stort sett skoler og foreninger av ulike
slag som låner filmene. Utlånet fordeler seg slik:
«Landskapspleie og kraftutbygging» (6 kopier)
316 visninger med i alt 9763 tilskuere, «Steintip-
pen, vegetasjon og landskap» (3 kopier) 139 vis-
ninger med i alt 4112 tilskuere, «Brødrafolkens
el» (1 kopi) 55 visninger med i alt 1423 tilskuere,
«Mellom fiella ein stad» (5 kopier) 199 visninger
med i alt 5275 tilskuere og «Ulla—Førre» (4 ko-
pier) 80 visninger med i alt 2151 tilskuere.

Statens Filmsentral har anskaffet følgende fil-
mer som leies ut derfra: «Hvite kull» (8 utlån),
«Sira—Kvina» (31 utlån), «Telekraft» (35 utlån),
«Vøringfossen» (5 utlån), «Vårt bygg blir til» (66
utlån), «Så klart som vann» (57 utlån) og «Land-
skapspleie og kraftutbygging» (10 utlån), tilsam-
men 2 I2 utlån.

Filmen «Svartevannsdammen» om byggingen
av Norges største steinfyllingsdam i forbindelse
med Sira—Kvina-utbyggingen, er lånt fra Norsk
Dokumentarfilm og vist internt ved 2 forestillin-
ger ved hovedkontoret. For etatens ansatte er det
ved en rekke anledninger vist tyske, engelske,
amerikanske, danske og norske filmer om varme-
kraft og kabelutlegging.

Diverse
Energipolitikk og kraftutbygging later til å være

svært populære emner både når det gjelder hoved-
oppgaver på universitetsnivå, særoppgaver ved gym-
nas og yrkesskoler og som foredragstema for de
samme grupper, og informasjonskontoret får stadig
flere henvendelser om publikasjoner og annet mate-
riell. En søker å hjelpe så langt råd er med det
heller sparsomme utvalg en har av trykt materiell,
sper på med manuskripter til foredrag som er holdt
av etatens folk og formidler for øvrig en rekke kon-
krete spørsmål videre til fagavdelingene.

En rekke av etatens fagavdelinger har i løpet av
året utført et betydelig informasjonsarbeid —både
innad til medarbeidere ved de forskjellige kontorer
og utad gjennom deltakelse i møter og konferanser
såvel innenlands som i utlandet. Etatens medarbei-
dere har vært engasjert som foredragsholdere og
innledere ved kurs, seminarer og konferanser for
elforsyning, industri, pressefolk og andre. Det er
utarbeidet en rekke rapporter fra flere fagområder.

Sammen med Samkjøringen og Norske Elektrisi-
tetsverkers Forening deltok NVE med en stand på
utstillingen «Energia 76» i mai ifjor. Informasjons-
kontoret deltok i utstillingskomite&I og sto for
koordineringen av NVE's andel på messen.

Informasjonskontoret har utført en rekke foto-
reportasjer fra ulike deler av etaten. Spesielt kan
nevnes utleggingen av Skagerrak-kabelen der både
aviser, fagblader og brosjyrer ble forsynt med fotos.
Ellers har kontoret forsynt massemedia med foto-
grafier med moti ver av etatens virksomhet.
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forkortet benevning avd/ktr.
antall regulativlønte

r antall overenskomstlønte

V 154 108

Vassdrabsdirektoratet
Direktør

Hans Sperstad

VV I 13 
 VF I 49 11011) VH I 61 I 2) VU I 11 2) VA I 11 


Vassdragsavd. Forbygnings- Hydrologisk Avd. for vass- Sekretariatet

	

Fagsjef avdelingen avd. kraftunders. Kontorsjef

	

Å. Hjelm- Fagsjef Fagsjef Fagsjef A. Hovland

	

Hansen B. Andersen J. Otnes E. Wessel

VHOI 18 VN I 9 IVVKI 5 I

Konsesjons- Overflatehydr.- Naturvern-

	

kontoret kontoret kontoret

Overingeniør Overingeniør Overarkitekt
0. Fossheim I. Hagen K. 0. Hillestad

	

VVT 6 I VHI I 7 


Tilsynskontoret Iskontoret
Overingeniør Overingeniør

B. Sundt S. Roen

VHG 3

Grunnvass-



kontoret
Overingeniør

Ø. Aars

VHB 7 


Brekontoret
Overingeniør

G. Østrem

VHDI 6

ED B-seksjon
Førstehydrolog

B. Wingård

VFØ I 6 VFO III 6 VFV 8 I VFT 10

Østlandsktr. I Østlandsktr. Il Vestlandsktr. Trøndelagsktr.
Oslo Oslo Førde Trondheim

Overingeniør Overingeniør Overingeniør Overingeniør
H. Haga 0. J. Strømmen E. Bjørbæk E. Knutsen

VFN I 9 I

Nord-Norgektr.
Narvik

Overingeniør
E. Kummeneje

1 VF beskjeftiger et sterkt varierende antall arbeidere ved forbygningsanlegg. Anleggsvirksomheten er sesongpreget og
antall arbeidere er 108 i gjennomsnitt for 1976.

2 VH og VU engasjerer leilighetsvis endel arbeidere ved utføring av oppdrag i marken. VH har dessutenengasjerten
rekke observatører i bistilling (ca. 320).
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4. VASSDRAGS
DIREKTORATET

4.9 VASSDRAGSSAKER

4.21 Ervervs- og reguleringskonsesjoner m. v.
4.211 Generelt
I 1976 har direktoratet lagt fram til sluttbehand-

ling flere store reguleringssaker. Det ble tidlig på
året —sammen med bl.a. Kontaktutvalget for vass-
dragsreguleringer —gjort forberedelser til en konfe-
ranse om de naturvitenskapelige interessers plass i
behandlingen av reguleringssaker, og konferansen
ble holdt på Leangkollen 5.-7. desember 1976.
Det møtte 55 deltakere som representerte samtlige
universiteter, Norges landbrukshøgskole, Norsk in-
stitutt for vannforskning, Reguleringsforeningens
Landssammenslutning, Industridepartementet,
Miljøverndepartementet, Sperstadutvalget og Vass-
dragsdirektoratet. Kontaktgruppen til koordinering
av vassdragsundersøkelser som ble opprettet i 1975
har hatt en rekke saker til behandling i 1976. I
september 1976 ble det av Miljøverndepartemen-
tet nedsatt et faglig utvalg for å utrede forurens-
ningsvirkningene ved vassdragsreguleringer, dvs.
hvorvidt vassdragsreguleringer vil kunne medfø-
re forurensingsvirkninger som vil vare i konflikt
med viktige brukerinteresser. Utvalgets rapport
ventes å kunne gi grunnlagsmateriale for bl.a.
potensielle søkere om vassdragskonsesjon. Som
medlemmer av utvalget er oppnevnt representan-
ter for Vassdragsdirektoratet, Miljøverndeparte-
mentet, Statens forurensningstilsyn, Sosialdepar-
tementet og Norsk institutt for vannforskning.

4.212 Saker behandlet i hovedstyret i 1976
I året 1976 ble følgende saker vedrørende sok-

nader om konsesjon etter ervervs- og vassdragsregu-
leringslovene sendt Industridepartementet med
Hovedstyrcts uttalelse:

Kraftverkene i Orkla
Regulering og utbygging av Orklavassdraget.

Midlere årsproduksjon beregnet til 814 GWh.

Vest-Agder Elektrisitetsverk
Erverv av fallrettigheter, ekspropriasjoner rn. v.

for utbygging av Laudal kraftverk. Midlere årspro-
duksjon beregnet til 159 GWh.

Glommens og Ldgens BrukseierfOrening
Regulering av Savalen (Savalen Ic ) Planendring

(Meddelt ved kgl. res. 11.11.76).

Kruftlaget Opplandskraft
Ytterligere overføring fra Glomma til Rena og

øket oppdemning på Høyegga. Midlere årspro-
duksjon i Rendalen kraftverk øker med 32 GWh.

Norsk Elektrokemisk Aktieselskap og
A/S Vafoss Brug

Kragerøvassdraget. Innløsningsrett for Staten
gjort gjeldende — i henhold til vilkår i tidligere
meddelt ervervskonsesjon —fra 5.7.81 for anlegg
med en midlere årsytelse på ca. 67 GWh (Industri-
departementets avgjørelse 1.7.76).

Oppland Fylkes Elektrisitetsverk1Foreningen til
Bawnavassdragets Regulering

Overføring av øystre Slidrevassdraget til Slidre-
fjord i forbindelse med utbygging av Lomen kraft-
verk. Midlere årsproduksjon beregnet til 155 GWh.

Sira—Kvina Krafiselskap
Midlertidig overføring av Bratteliåna i Otra til

Sira. Midlere årsproduksjon beregnet til 300 GWh.

Direktoratet fbr Statskraftverkene
Regulering og utbygging av Altavassdraget m. v.

Midlere årsproduksjon beregnet til 687 GWh.
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AIS Årdal og Sunndal Verk
Regulering og overføring av Gautingsdalsvass-

draget m. v. i Høyanger. Midlere årsproduksjon be-
regnet til 187 GWh.

A S Årdal og Sunndal Verk
Overføring av Fardalsvassdraget til Fortun kraft-

verk. (Meddelt ved kg1. res. 9.1.76.)

Troms Kraftforsyning
Erverv og regulering av Skibottselva m. v. Plan-

endring. Tidligere oppgitt midlere årsproduksjon for
kraftverket redusert til 815 GWh. (Meddelt ved
kgl. res. 25.6.76).

Det er behandlet følgende saker om utbyggings-
tillatelse for kraftverk etter vassdragslovens §§ 104
og 105 med ekspropriasjon av nødvendige rettighe-
ter, samt saker om endring av manøvreringsregle-
ment og tillatelse til å sette i verk inngrep før skjønn
er holdt (oreigningslovens § 25) m. v.:

Sameiet Skogfoss kraftverk
Utbygging av Melkefoss i Pasvikelva. Midlere

årsproduksjon beregnet til 120 GWh. (Meddelt ved
kg1. res. 25.6.76.)

Halmark Kraftverk
Utbygging av Braskereidfoss. Midlere årsproduk-

sjon beregnet til 115 GWh. (Meddelt ved kgl. res.
29.10.76.)

Troms Kraftforsyning
Regulering av Skibottselva. Manøvreringsregle-

ment.

L/ L Sunnhordland Kraftlag
Regulering av Blådalsvassdraget. Fristforlengelse.

11S øvre Otra I Otteraaens Brugseierforening
Forhåndstiltredelse vedrørende anleggsveg fra

morenetak Rjukanfossen til tunneltverrslag øyestøl.
(Generaldirektørens beslutning 12.5.76.)

Statsregulering av Tokke—Vinjevassdraget
Forhåndstiltredelse vedrørende Kjela kraftverk,

massetak Moshyl. (Generaldirektørens beslut-
ning 12.5.76.)

Det nevnes dessuten at Hovedstyret har avgitt
uttalelse til Industridepartementet om forståelsen
av reguleringslovens bestemmelser om innhold i og

behandlingsmåten av konsesjonssøknader.

4.213 Avgjørelse i saker behandlet i
Hovedstyret før 1976

I tillegg til de tillatelser som er nevnt foran, er
det i 1976 truffet avgjørelse i følgende saker som
har vært behandlet tidligere:

Hedmark Kraftverk
Utbygging av Nye Osa Kraftverk. (Meddelt ved

kgl. res. 11.6.76.)

Nord-Trøndelag ElektrisitetsverklHelgeland
Krqftlag A I L

Regulering og utbygging av Åbjøra i Bindal m. v.
(Meddelt ved kg1. res. 4.6.76.)

A/S Salten Kraftsamband
Regulering og utbygging av Lomivassdraget i

Fauske. (Meddelt ved kgl. res. 11.6.76.)

Direktoratet for statskraftverkene
Planendring og tilleggsregulering for Eidfjord

Nord (Sysenvatn m. v.). (Meddelt ved kgl. res.
4.6.76. )

4.214 Andre saker som det har vært arbeidet
med i 1976

Av større saker som ventes klare for sluttbehand-
ling i Hovedstyret i 1977 nevnes:

Sira—Kvina Kraftselskap
Regulering m. v. for Roskrepp og Kvina kraft-

verker.

Sogn og Fjordane Kraftverk
Gaularutbyggingen. Endret utbyggingsplan.

Hamar, Vang og Furnes kommunale kraftselskap
Utbygging av Strandfossen i Glomma.

Oppland fylkes elektrisitetsverk
Utbygging av Faslefoss.

Elkem-Spigerverket AIS
Erverv og regulering av Laksåvassdraget.

AIS Årdal og Sunndal Verk
Erverv og regulering av Nyset—Steggjevassdra-

gene.

Når det gjelder regulering av Feragen og Rien
og utbygging av Rien kraftverk og Tolgafallene
som var omtalt i årsberetningen for 1975, vil slutt-
behandlingen av disse saker avhenge av sluttbe-
handlingen av Verneplan II.

Dagalisaken var ventet sluttbehandlet i 1976.
Hovedstyret har fått tilbakesendt sin tidligere inn-

stilling om Statskraftverkenes søknad vedrørende
Veigutbyggingen med anmodning om ny vurdering
der kraftutbyggingen i Hardangervidda-området ses
under ett. Sluttbehandlingstidspunktet for disse
sakene kan det nå ikke sies noe sikkert om.

4.215 Forhåndsmelding etter reguleringslovens
§ 4a

I 1976 kom det inn forhåndsmelding etter regu-
leringslovens § 4a om igangsetting av planlegging
av følgende nye prosjekter:
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Asker og Bærum Kraftselskap
Overføring av vatn til Sønstevassmagasinet. (Uv-
dal I.)

Direktoratet for statskraftverkene
Overføring av Tessungsjå m. v. til Mår kraftverk.

4.22 Konsesjonsavgifter, næringsfond
I året 1976 ble det innbetalt avgifter i alt med

ca. 44.3 mill. kroner. Beløpet for 1975 var 44.7 mill.
kroner.

Av de 44.3 mill, kroner er 35.3 mill, kroner av-
gifter til kommuner. Resten, 9,0 mill, kroner, er
avgifter til staten og går inn i Statens konsesjons-
avgiftsfond.

Hovedstyret har fattet vedtak i 34 saker ved-
rørende fordeling av konsesjonsavgifter og det er
sendt Industridepartementet forslag til deling i
2 saker vedrørende næringsfond. Videre har Hoved-
styret avgitt uttalelse til departementet i 1 ankesak
om fordeling av konsesjonsavgifter.

4.23 Tilsyn med vassdragsanlegg
Vassdragstilsynet fikk i 1976 bevilget 3 nye stil-

linger som stedlige tilsynsmenn. De skal stasjoneres
ved distriktskontorer i Narvik, Trondheim og på
Vestlandet. Etterhvert som disse kommer i fullt
arbeid, ventes at den anstrengte arbeidssituasjon
ved Vassdragstilsynet vil bedre seg. I 1977 vil det
bli opprettet ytterligere to stillinger ved Vass-
dragstilsynet, som derved vil kunne ta for seg vik-
tige oppgaver innen et utvidet damtilsyn.

Det har vært arbeidet videre med forslaget om
nedsettelse av et offentlig utvalg for utarbeidelse av
forskrifter for dambygging. Industridepartementet
oppnevnte 30.9.76 medlemmer til utvalget som korn
i funksjon kort etter. Utvalget består av 10 med-
lemmer, som representerer foruten NVE en rekke
faglige instanser og organisasjoner innen dambyg-
gingsområdet. Utvalgets sekretariat er lagt til Vass-
dragsdirektoratet.

Den stadig økende mengde av dammer for bl.a.
fiske- og vatningsformål representerer, til tross for
at de vanligvis er små, en betydelig sikkerhetsmes-
sig risiko. Vassdragsdirektoratet har lenge vært opp-
tatt av å finne fram til en praktisk måte å få av-
hjulpet det behov for hjelp og rettledning som
eierne av denne kategori dammer har. NVE vil
utarbeide en egen veiledning for bygging av små-
dammer.

Fra 1976 er innkreving av tilsynsavgifter fram-
skutt fra slutten av året til 31.10. Avgiftsperioden
er derfor heretter endret til 1.11. —31.10. I over-
gangsåret 1976 er det innkrevet avgift for perioden
1.1. —31.10.76 med ca. kr. 333 000. 


4.3 FORBYGNINGSVIRKSOMHETEN

4.31 Generelt
Forbygningsavdelingen tar seg av planlegging og

utførelse av forbyggings-, senkings- og flornskade-
arbeider.

Arbeidsmengden ved Forbygningsavdelingen er
fortsatt økende. I tillegg til lange lister over uekspe-
derte søknader om ordinære arbeider har avdelin-
gen stor pågang fra andre etater om bistand i for-
bindelse med naturskader, vegsaker og andre tiltak
med tilknytning til vassdrag. Avdelingens faglige
oppbygging og praktiske distriktsapparat tilsier at
denne servicevirksomheten bør stimuleres, men
utviklingen hemmes av en prekær bernannings-
situasjon.

Avdelingens tekniske bistand for Naturvernkon-
toret vedrørende terskler i regulerte vassdrag med-
fører også jevn øking i arbeidsrnengden. Ved hoved-
kontoret er en av funksjonærene omtrent helårs-
beskjeftiget med disse saker. Distriktskontorene blir
også sterkere engasjert etter hvert.

Bevilgningene til disse arbeider blir gitt i en sum
som fordeles på de enkelte anlegg. Inntil 1. januar
1976 betalte kommunene eller de interesserte en
viss del av utgiftene som distriktsbidrag. Etter ved-
tak i Stortinget i forbindelse med budsjettet for
1976 er distriktsbidraget falt bort. Kommunene må
avgi et «skjernavedtak», som omfatter garanti for
erstatningskrav og vedlikehold og tilsyn av anlegget.

Bortfall av distriktsbidraget har ført til en sterk
øking i antall henvendelser fra kommunene, dels
om gjennomføring av tidligere planlagte tiltak, og
dels om at nye saker må bli tatt opp. Avdelingen
har ikke kapasitet til å overkomme den økte ar-
beidsmengde. Det vil derfor etter hvert bli relativt
lang ventetid for nye saker.

Samarbeidet med andre institusjoner har vært
meget godt. Vi har tatt opp en rekke større saker i
samråd med Jorddyrkingsdirektoratet, Vegdirekto-
ratet m.fl. Vi har også hatt regelmessige kontakt-
møter med Statens naturskadefond og Norges geo-
tekniske institutt om skadesaker m.v.

4.32 Anleggsvirksomhet
1976 har vært et jevnt godt arbeidsår, både for

de som driver undersøkelser og for anleggsdriften.
Det har vært arbeider i gang på i alt ca. 260 an-

legg over kortere eller lengere tid. Antall anleggs-
arbeidere har variert mellom 87 og 151, inklusiv
sysselsetting.

Fra distriktskontorenes virksomhet skal nevnes:
Nord-Norge-kontoret hadde en hektisk vinter-
sesong 1975-76. Kontoret fikk tildelt ekstraordi-
nære midler for å avhjelpe arbeidsledigheten. I
alt ble beskjeftiget 95 arbeidere i 3-5 måneder ved
24 forbyggingsanlegg, de fleste i Nord-Norge. Det
ble bebudet tilsvarende midler for vintersesongen
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1976-77 og en del forberedende arbeider ble gjort,
men tilsagnet ble trukket tilbake.

Av store anlegg nevnes:

Forbygging mot Tanaelv, Tana, Finnmark
Langs Tanaelv er det åpne elvebrudd mange ste-

der, spesielt på nedre del. Forbyggingstiltak blir
planlagt på strekninger hvor det er fare for skader
på dyrka mark, bebyggelse og veger. Ved Hohnfjell
—Golgokjok er det i 1976 utført arbeider for ca.
715 000 kroner over en lengde på et par kilometer.

Forbygging mot Reisaelv, Nordreisa, Troms
Reisaelv er en meget urolig flomelv. Betydelige

korreksjons- og sikringstiltak er utført for å be-
skytte områdene langs elva. I 1976 er det brukt ca.
580 000 kroner på 2 anlegg.

TrØndelagkontoret har fortsatt hovedtyngden av
arbeider i Namdalen og Orkdal. Etter at forbyg-
ningsarbeidene i Namsen kom i gang i 1960 har
vi vært forskånet for store leirras, som tidligere har
medført store skader på bebyggelse, veger og jord-
bruksområder og i noen tilfelle krevd menneskeliv.
Trøndelagkontoret er også kommet i gang med
sikringstiltak i Helgådalen i Verdal, og de har
gjennomført et større senkingstiltak i Amundal i
Atjord.

Av store anlegg nevnes:

Namsenanleggene, Grong og Overhalla,
Nord-TrØndelag

I Namsen og Bjøra er det utført arbeider for ca.
32 mill, kroner, og det gjenstår arbeider for minst
15 mill. kroner. I 1976 er brukt ca. 2,3 mill. kroner.
Arbeidene sikrer elvekantene mot utgraving og re-
duserer faren for ras i de høye leirmelene. Enkelte
steder blir det etablert belter av krattskog langs
elvekanten for å minske skadene ved overstrørn-
ming.

Forbygging mot Dalselv ved Forseng, Rana,
Nordland
Her ble det planlagt sikringstiltak i 1958, men
arbeidene ble ikke vedtatt i distriktet. I 1972 og
1973 gikk det stygge ras i en 30 m høy skråning.
Dyrka mark, bebyggelse, fylkesveg og kraftlinjer
var direkte truet. I 1976 er det utført forbygnings-
arbeider i ca. 500 m lengde for ca. 550 000 kroner.
Det gjenstår arbeider for ca. 230 000 kroner.

Korreksjon og forbygging av Amundalselv, Åfjord,
SØr-Trøndelag

Etter planer av 1958 og 1971 er det her under
utførelse kanalisering og forbygging av elveløpet i
ca. 2,8 km lengde og utsprenging av løpet gjennom
et fossestryk, dessuten korreksjon og forbygging av
Skjerivasselv i 1800 m lengde. 3 gårdsbruk med be-




byggelse og minst 1500 daa dyrka og dyrkbar
mark får nytte av arbeidet, som er kostnadsregnet
til 2,6 mill. kroner. I 1976 er utført arbeider for ca.
400 000 kroner.

Vestlandskontoret har vært travelt opptatt med
korreksjon og forbygging av Aura ved Sæter, Nesset,
Møre og Romsdal.

Aura som kommer fra den regulerte Aursjøen, er
nesten tørr store deler av året, men den kan bli
farlig når det er overløp fra Aursjøen. I sam-
arbeid med Statskraftverkene er elveløpet blitt om-
lagt og forbygget over en lengde på ca. 3,6 km for
ca. 1,2 mill, kroner, hvorav Statskraftverkene dek-
ker 5/6. I tillegg til nytten for kraftverket vil ar-
beidene beskytte verdifulle arealer med dyrka mark
og gi muligheter for jordbruksmessig utnyttelse av
nye områder.

Ellers har Vestlandskontoret hatt arbeider bl.a.
i Lærdal og Jostedal, og de har assistert Statens
naturskadefond med sikringstiltak mot snøskred.

Ostlandskontor I, som også omfatter søndre del
av Vestlandet og Sørlandet, har fortsatt arbeidene
i Teigdalen, Voss, etter flomskadene i 1971. I
nærheten av Kragerø er det utført et vanskelig
opprenskingsarbeid etter at et sprengstofflager ble
tatt av en flom i 1970. Høsten 1976 er kontoret
kommet i gang med et senkings- og forbyggingstiltak
i Orraelv, Fusa, Hordaland.

Ovenfor: Profilering av terskel.

Til hØyre: Flomverk mot Glomma ved Hohnen—
Godtland på Grue i Hedmark der VF's maskin
er i arbeid med flomfylling.
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Ved utsprenging i Orrafossen og graving av del-
vis nytt elveløp på ca. 2,4 km lengde blir ca. 700
daa verdifull dyrka mark tørrlagt og frigjort for
oversvømmelse under flom. Arbeidet omfatter
også forbygging av elvekantene over store leng-
der. Av et samlet overslag på 1,43 mill, kroner er
det i 1976 utført arbeider for ca. 250 000 kroner.
Arbeidene fortsetter i 1977. Landbruksdeaprte-
mentet dekker 3/8av utgiftene.

Østlandskontor II har bygget et nytt flomverk
mot Glomma, denne gang ved Holmen — Godt-
land i Grue. Ellers er det utført en rekke forbyg-
gingsarbeider forskjellige steder langs Glomma,
dessuten blant annet mot Vulu i Lom og Ostri i
Skjåk. Høsten 1976 er anleggsarbeidene startet på
et av avdelingens største tiltak i egen regi, flom-
sikring av Lesjaleirene, Lesja.

Dette kontoret har ogsa statt for sikrings-
arbeider i Glomma mellom Bingsfoss og Øyeren.
Arbeidene har sammenheng med den utførte flom-
sikring av øyeren. Det er utført bunnforsterking
nedenfor Fetsund bru og forbygging av elvekan-
tene på fiere steder med overskuddsmasser fra
Bingsfoss kraftanlegg.

Av større anlegg nevnes:

TØrrlegging og sikring av Lesjaleirene„
Lesja, Oppland

Dette arbeid, som omfatter sikring og forbed-
ring av nesten 10 000 daa god jordbruksjord, ble 


igangsatt høsten 1976. Av et samlet overslag på
8,6 mill, kroner dekkes 2 mill, kroner over vass-
dragsbudsjettet. Anlegget vil strekke seg over 3—
4 år.

Flomverk mot Glomma ved Holmen — Godtland,
Grue, Hedmark

Dette området, som er på ca. 2500 daa, vesentlig
dyrka mark, ble tidligere oversvømmet under flom
i Glomma. Grunneierne hadde bygget private florn-
verk for å beskytte deler av området. Etter flom-
skadene i 1966 og 1967 ble spørsmålet om sikring
av hele området tatt opp. Etter plan av 1975 er det
nå bygget flomverk (flomsikker, kjørbar fylling) i
ca. 4 km lengde og pumpestasjon med kapasitet
1,8 m3/s for å avlede lokalt tilløp i flomperioder.
Overslaget er på 3,02 mill, kroner, og det er utført
arbeider for ca. 2,1 mill. kroner. Landbruksdepar-
tementet dekker omtrent 1/2 av utgiftene. Det er
også planlagt kanalisering av en bekk for å tørr-
legge lavtliggende deler av området.

Senking av Hera, Trøgstad, Østfold.
I 1944-50 ble det her utført senkingsarbeider

over en samlet lengde på ca. 13 km for ca.
315 000 kroner. Interessert areal var oppgitt til ca.
3000 daa. I 1976 er det utført tilleggsarbeider for
ca. 200 000 kroner under vanskelige forhold. For-
bygningsavdelingen har et flytende sugeapparat
til slike arbeider.
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Flomsikring i øyeren
Stortinget vedtok i 1972 å gjennomføre ca. 2 m

senking av flomvannstandene i Øyeren for å redu-
sere flomskadene blant annet i Lillestrøm. Hoved-
arbeidet, som omfattet undervannssprenging av ca.
250 000 m3 fiell i Glomma mellom Mørkfoss og Sol-
bergfoss, ble igangsatt 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.

Sikringstiltakene i tilløpselva er som nevnt kom-
met i gang. Det er brukt ca. 2 mill, kroner i 1976.
Arbeidene vil fortsette i 1977.

4.33 Undersøkelser og planer
I terminen 1976 er avgitt 119 planer med sam-

let overslag 49 080 000 kroner 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.
1976 var i alt ca. 584 søknader om planer for nye
arbeider uekspedert.

I 1976 er anbefalt bevilget til nye og fortsatte
arbeider 33 223 500 kroner. I samme termin er
vedtatt av distriktene arbeider med overslag
48 679 000 kroner. Pr. 3 I .12. 1976 var 213 dist-
riktsvedtatte arbeider med samlet overslag
33 575 000 kroner ennå ikke satt i gang.

4.34 Tilsyn med vedlikehold av ferdige
forbygninger

I 1976 er det gitt pålegg om pliktmessige ut-
bedringer og satt opp 17 planer med overslag i alt
1 286 000 kroner for utbedringsarbeider med sam-
tidig forlengelse og forsterking med delvis finan-
siering ved statstilskott.

4.35 Anlegg
Til forbygging-, senkings- og flomskadearbeider

er det i de siste 5 budsjett-terminer bevilget føl-
gende beløp (eksklusiv Øyeren):

Term . 1972 1973 1974 1975 1976
Kr. 15000000 15000000 15000000 21000000 19000000
I 1976 har vært til rådighet :
Bevilget for 1976,post 30  Kr. 17000000,00

Tilleggsbevilgning (fra post 31)  » 2000 000,00

Sum  Kr. 19000000,00
Medgått i 1976 Kr. 21 809091,00

- Tilskudd fra andre
statsetater 	 » 3 364502,00 » 18444 589,00

Rest pr. 31.12.1976 	 Kr. 555411,00

I 1976 er refundert distriktsbidrag 315 039,88
kroner. Beløpet er bokført som utgift under kap.
3995.

Det er i terminen 1976 avlagt regnskap for 259
anlegg. Herav er 63 nyanlegg. Avdelingens an-
leggsmaskiner er i redskapslisten for 1976 ført opp
med en verdi på tilsammen 4 847 300 kroner.

4.4 HYDROLOGI

4.41 Generelt
Klimatisk sett har det vært et spesielt år. Det kom
uvanlig store snømengder i høyfjellet. I Sør-Norge
var det særlig de vestlige fjellstrøk som fikk de
store nedbørmengder. I Trøndelag var snømeng-
dene 2-3 ganger det normale. Også i Nordland og
Troms var snømengdene langt over det vanlige. I
Finnmark var forholdene stort sett som i et mid-
dels år.

På Østlandet og Sørlandet var det lite snø, tildels
langt under det normale. Utsiktene til vårflom av
noen størrelse var derfor svært liten i disse lands-
deler.

I vest og nord var derimot mulighetene for stor-
flom i høy grad tilstede, særlig i Trøndelag. I Gau-
las og Orklas nedbørfelter var snømengdene sær-
lig store og skapte uhyggestemning blant den lokale
befolkning. Det ble derfor forholdsvis tidlig plan-
lagt forberedelscr til å møte en storflom i disse
landsdeler. En rekke flommålingsteam både fra
WHO og andre institusjoner ble utstyrt og sendt
i felten. I Trøndelag ble det dessuten organisert
flomvarslingstjeneste hvor presse og kringkasting
ble holdt orientert om flomutviklingen i den mest
kritiske tiden.

I Trøndelagsdistriktene ble det storflom som også
tildels medførte merkbare skader. Takket være en
gunstig værutvikling med lite nedbør og forholdsvis
kalde netter i flomperioden ble det likevel ingen
katastrofeflom. I stedet ble det en relativt lang av-
smeltingsperiode og god fylling av kraftverksmaga-
sinene.

I de lavere strøk av Østlandet og på Sørlandet ble
flommene minimale. Snømengdene var som nevnt
små, og det ble lite nedbør utover våren. Denne
tørre værtype fortsatte også i hele sommerhalvåret
i disse landsdelene, med rekordlave nedbørstall og
utpreget tørke. Elver og vannkilder tørket ut og flere
steder var tilsiget det laveste som hittil har vært
observert. Nedenstående tabell gir et godt inntrykk
av forholdene.

Middelvannforing i m3:s i perioden 1.5-30.9. i de mest
ugunstige vannår på Østlandet.




1914 1947 1959 1969 1976 Mag.
Nybergsund, Trysil 	 77 85 86 82 78 0%
Elverum, Glomma 	 294 269 291 271 248 10%
Losna, Lagen 
 500 400 367 346 411 13%
Sperillen, Begna 	 134 104 83 91 44 26%
Krøderen 	 255 164 111 104 91 40%

I oktober slo været om. På Sørlandet ble det regi-
strert nye nedbørsrekorder. Dette sammen med
snøsmelting førte tilbetydelige skadeflommer. Også
Østlandet fikk nedbørmengder over det normale.
I løpet av høsten kom det så mye nedbør at års-
summen svarer til nedbørmengdene i et normalår
for disse landsdeler.

24



På Vestlandet og i Trøndelag var det også en
forholdsvis tørr sommer, selv om den ikke ble så
ekstrem som for Øst- og Sørlandet. Til gjengjeld ble
det en unormal tørr høst med svært lite tilsig i
vassdragene. Dette har ført til kritiske tilstander
for magasinfyllingene i disse landsdeler.

I Nord-Norge var det en fuktig sommer. Høsten
derimot har også her vært relativt tørr.

4.42 Overflatehydrologi
Totalt antall vannstandsstasjoner i drift ved ut-

gangen av året var 1227. Av disse var 435 utstyrt
med limnigraf. Det ble opprettet 24 nye stasjoner
hvorav 22 har limnigraf. 19 stasjoner ble nedlagt.
Totalt antall avløpstasjoner i drift ved årets ut-
gang var 760.

Vannstandsarkivet er økt med ca. 1200 observa-
sjonsår til i alt 36 250. Arkivet for isreduserte og
kompletterte vannstander er økt med 2500 obser-
vasjonsår til i alt 20 500. Det ble utført 715 vann-
føringsmålinger og ca. 100 vannføringskurver er
beregnet.

Observasjoner og avløpsmålinger i Svartisen—
Saltfjell prosjektet har fortsatt. Prosjektet omfat-
ter totalt 15 avløpstasjoner hvorav 3 opprettet siste
år. Alle stasjoner cr utstyrt med limnigraf. Det ble
utført 64 vassføringsmålinger i området, og vass-
føringskurver finnes nå for samtlige stasjoner unn-
tatt de 3 senest opprettede. Isreduserte og kom-
pletterte data er ført fram til årets utgang.

For en rekke avløpstasjoner er det på grunnlag
av konstruerte elveleiekart utført grafiske bereg-
ninger til bruk for ekstrapolasjon av vannførings-
kurver.

Det har vært stor pågang etter hydrologiske data
og etter konsultativ bistand i hydrologiske saker.
Særlig har det vært mange ønsker om bistand ved
dimensjonering av flomløp i reguleringsdammer.
Dette skyldes bestemmelsen i reguleringsreglemen-
tene om at naturlige flommer såvidt mulig ikke
skal forøkes.

4.43 Isundersøkelser
En vesentlig del av Iskontorets virksomhet består

i kontroll og drift av faste målestasjoner for is og
vanntemperatur fordelt over hele landet, samt be-
arbeidelse av innkommende data fra dette stasjons-
nettet. I 1976 var det ingen vesentlig endring av
antall målestasjoner i forhold til foregående år.
Observasjonene omfatter kartlegging av isforhold og
ismåling ved ca. 100 målesteder, vanntemperatur-
målinger ved ca. 220 målesteder (hvorav ca. 20
er termografer), og frostrøykfotografering ved 16
observasjonssteder. Dessuten har Iskontoret ca.


20 termohygrografer i drift. Det foretas også under-
søkelser i fiorder der vassdragsreguleringer har ført
til eller kan føre til endringer i isforholdene. Disse
undersøkelsene omfatter kartlegging av isforhol-
dene og måling av temperatur- og saltinnhold. Sist-
nevnte målinger foregår på ca. 40 forskjellige
steder.

Iskontorets arbeid omfatter videre generelle og
spesielle undersøkelser av termiske forhold i et
større antall av våre vassdrag. Det er således Is-
kontoret som oppretter de fleste målestasjonene som
skal skaffe data om termiske forhold til fiskerisak-
kyndige og andre som driver med biologiske un-
dersøkelser i vassdragene.

De siste årene har kravene til utførlige vurderin-
ger av virkningen av reguleringer som planlegges
økt betraktelig. Iskontoret må i de fleste konsesjons-
saker vurdere og gi en uttalelse om virkninger av
de foreslåtte reguleringer på is- og vanntemperatur-
forholdene. Ca. 2/3 av kontorets arbeid har sam-
menheng med slike vurderinger.

I løpet av året ble det gitt ut to rapporter i for-
bindelse med utbyggingsplaner i Begna- og Alta-
vassdragene. Videre ble det arbeidet med utførlige
vurderinger i forbindelse med utbyggingsplaner for
Vefsna, Svartisprosjektet og Jotunheimprosjektet;
samt fjordundersøkelser på Vestlandet, særlig Ry-
fylke og i Nord-Norge. I tillegg til disse større pro-
sjektene har Iskontoret arbeidet med en rekke
mindre prosjekter i forbindelse med vegbygging,
elveforbygging og konsesjonssøknader.

4.44 Grunnvannsundersøkelser
Både den generelle utvikling og de spesielle

tørkeforhold i Østlandsområdet i 1976 medførte
stigende interesse for grunnvannsforhold. Dette ga
seg uttrykk i et økt antall henvendelser til grunn-
vannskontoret, for konsultasjoner og for direkte
bistand. Det er avgitt en foreløpig rapport om
grunnvannsundersøkelsene i Østerdalen i anledning
vassdragsskjønnet for Stor-Elvdal, samt en rapport
om grunnvannsundersøkelser i Simadalen ved-
rørende vannforsyning til settefiskanlegget der.

Innsamlingen av data vedrørende reguleringers
virkning på grunnvannsforholdene langs vassdra-
gene har fortsatt, og de innkomne data er innlest
og lagret på magnetbånd. Ved flere anledninger i
1976 har materiale fra arkivet blitt nyttet ved vass-
dragsskjønn i forskjellige deler av landet.

Undersøkelsene i Sunndalen ble avsluttet ved
årets utgang, mens det i øvre Eidfjord ble nød-
vendig å gjenoppta og utvide de undersøkelser som
der tidligere var avsluttet. Likeledes ble det sent
på året satt i gang grunnvannsundersøkelser i
Gaupne i Luster i anledning byggingen av Leir-
døla kraftverk. Det er forøvrig der nyttet automa-
tiske instrumenter ved alle målepunkter.
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Som det går fram av den oversikt som er ut-
arbeidet av Utvalget for tilsigsprognoser (se 4.471)
vil Utvalgets grunnvannsundersøkelser fra årsskiftet
videreføres av grunnvannskontoret. Sammen med
konsesjonspålagte grunnvannsundersøkelser danner
disse observasjoner et grunnlag for det landsomfat-
tende observasjonsnett for grunnvann som Vass-
dragsdirektoratet lenge har arbeidet med. Interes-
sen for et slikt nett deles av NGU, og ved et nært
samarbeid med NGU og etter ønske fra Norsk
hydrologisk komité, ser det ut til at et nasjonalt
grunnvannsnett av utvidet karakter vil kunne eta-
bleres.

4.45 Breundersokelser
Brekontorets hovedoppgave er å foreta breunder-

søkelser, dels som ledd i de alminnelige hydrologiske
undersøkelser i Norge, dels etter oppdrag eller i
henhold til konsesjonsbetingelser. Dette arbeid har
fortsatt i 1976 som tidligere, og dessuten har Bre-
kontoret foretatt undersøkelser av slamtransport i
bre-elver på oppdrag av Statskraftverkene. Elvene
er valgt ut m.h.t. pågående planlegging og vur-
dering av framtidig utbygging av brevassdrag. I
løpet av de senere årene har NVE mottatt satelitt-
bilder og slike er blitt bearbeidet ved Brekontoret
også i 1976. 


Den store snønedbøren vinteren 1976 satte sitt
preg på bremålingene idet det var vanskelig å holde
målestakene synlige i de veldige snømasser som
etter hvert hopet seg opp på breene. Det ble nød-
vendig å foreta mange reiser i løpet av vinterseson-
gen, og tjenestemennene hadde mange strabasiøse
opplevelser. Vinter-akkumulasjonen ble bortimot
rekordartet. Som eksempel kan nevnes at Alfot-
breen i Nordfjord mottok så mye snø som tilsvarer
et vannlag av 4,4 m tykkelse over hele breen. Len-

ger øst var tallene selvsagt mindre, for Hellstugu-
breen i Jotunheimen 1,2 m tykkelse. Det er nemlig
vanlig at det faller betydelig mindre snø østover i
Sør-Norge. I Nord-Norge fikk vi også store snømeng-
der i områdene rundt Svartisen. Således ble det målt
en snøakkumulasjon tilsvarende 3,7 m vann på
Høgtuvbreen og 3,9 m på Engabreen.

Sommeren kan karakteriseres som varmere enn
normalt, og vi fikk en meget kraftig avsmelting,
men allikevel ikke nok til å fjerne all vintersnøen
på Alfotbreen. Beregningene viser at den øket sin
masse med et vannlag på 1,5 m (selvsagt i fast
form). I Jotunheimen derimot maktet sommervar-
men mer enn å smelte all vintersnøen; for Hellstugu-
breen medførte dette at både vinterakkumulasjonen
og en del av selve breen smeltet bort slik at den i
år minket sin masse med ca. 0,7 m vann jevnt for-
delt over hele overflaten. Det tilsvarende tall for
Engabreen i Nord-Norge viser at det her ble en bre-
tilvekst på hele 2,5 m.

Slamundersøkelsene fortsatte hele sommeren
ved Nigardsbreen, der slarntransporten fra breen

og inn i Nigardsvatnet undersøkes samtidig som
slamtransporten ut fra vatnet måles. Vi får derved
også rede på hvor effektivt et lite vatn som Nigards-
vatnet kan fungere som «klaringsbasseng». Ca.
70 % av det fine slammet ble bunnfelt i Nigards-
vatnet. Liknende studier gjøres ved Engavatn vest
for Svartisen. Mengden av grovt materiale, altså
slikt som kan skape tekniske problemer i over-
føringstunneller o. 1., undersøkes ved at vi måler
massetilveksten på deltaet, både i Nigardsvatnet og
Engavatn. Det viser seg at en betydelig del av
materialtransporten utgjøres av grovmasser —bort-
imot 40 % er av en slik art at det vil skape pro-
blemer som nevnt ovenfor.

I samarbeid med Statskraftverkene har Brekon-
toret også i 1976 bearbeidet bilder fra satelittene

LANDSAT og NOAA for å prøve å finne ut om
de kan brukes som et supplement til snømålingene.
Bildene fikk vi dels fra NASA, dels fra forskjellige
nedlesningsstasjoner i Europa, inkl. telemetrista-
sjonen i Tromsø. Det ser ut som slike data kan
brukes som et hjelpemiddel ved utarbeidelse av
prognoser for smeltevannstilsig i høyfjellet.
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Overst til venstre: Termometer og vindma-

lerstativ i nediset og frosset stand ved Hol-

maskjeri på Folgefonni.

Nederst til venstre: Trolske forhold mØter

fotografen like inn under Nigardsbreen.

Der breen «gar over i» stein. Fra enden av

Nigardsbreen.

4.46 Maskinell databehandling
I samarbeid med Institutt for Vassbygging og

EFI er det utarbeidet to avløpsmodeller, en for
lokaltilsiget til Tonstad kraftstasjon, og en for
Vangrøfta, en sideelv til Glomma nær Tynset. Mo-
dellene skal brukes til korttids driftsoptimalisering
av kraftverk i de to vassdragene. Det er også laget
planer for et omfattende modellarbeide i andre
vassdrag, med tanke på hydrologiske prognoser.
Disse planene er utarbeidet i regi av Regulerings-
foreningenes Landssarnmenslutning.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede
behovet og mulighetene for et bedre system for å
bestemme beliggenheten av forskjellige målestasjo-




ner i norske vassdrag. Arbeidsgruppen har fått re-
presentanter fra Miljøverndepartementet, NIVA,
Statistisk Sentralbyrå, Statens Forurensingstilsyn
og Hydrologisk avdeling.

På anmodning fra World Meteorological Orga-
nization er arbeidet med å kartlegge omfanget av
og behovet for videregående hydrometeorologisk
databehandling i WMO's medlemsinstitusjoner
foreløpig rapportert. WMO har anmodet om en
videreførelse av undersøkelsen, bl.a. med tanke på
å få opprettet et sentralt EDB-program arkiv. Mens
dette arbeidet pågikk, er det samlet inn opplys-
ninger om hva slags kontroll av data og målesta-
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sjoner man har i de nordiske land. Dette førte
fram til en rapport som ble presentert på Nordisk
Hydrologisk Konferanse i Reykjavik i 1976. De
nordiske hydrologiske institusjonene har uttrykt
ønsket om en standardisering av metoder for kva-
litetskontroll, samt et referansearkiv av lignende
type som WMO har antydet.

Samarbeidsprosjektet vedrørende tilsigsberegni n-
ger i Glomrna har fortsatt. Det er nå beregnet ure-
gulert tilsig for alle Glommas regulerte områder.
Det gjenstår å få kontrollert tilsigene innbyrdes.
Videre ønsker man å få laget hydrologiske prog-
nosemodeller for flere av feltene.

For Statskraftverkene er det foretatt beregning
av virkningen av de planlagte reguleringene på av-
løpsforholdene i Ulla—Førres vassdrag og Suldals-
Iågen .

Det arbeides med en enkel modell for bereg-
ning av temperaturforhold i innsjøer. Av inngangs-
data for beregningene kan nevnes tilsig til sjøen,
tilsigsvatnets temperatur og lufttemperatur. Model-
len kan brukes til å vurdere f.eks. innvirkning av
en eventuell regulering på sjøers midlere temperatur-
forhold.

I forbindelse med ERTS—LANDSAT satellit-
tens registreringer er det i samarbeide med Norsk
Institutt for By og Regionsforskning utarbeidet en
rapport for mulighetene for klassifikasjon av vegeta-
sjonstyper. Forskjellige slags jordbruksområder og
skogstyper kan tolkes fra satellittregistreringene.

4.47 Utvalg m. v. med spesielle tidsbegrensede
oppgaver

4.471 Utvalget for tilsigsprognoser
Utvalget har representanter fra Reguleringsfore-

ningenes Landssammenslutning, Samkjøringen av
kraftverkene i Norge, Statskraftverkene, Institutt
for vassbygging ved NTH og Hydrologisk avde-
ling ved NVE, og har arbeidet siden 1971. Et ut-
redningsarbeid om matematiske modeller i hydro-
logi har ført til eget utviklingsprosjekt for 1977.
Det er tatt initiativ til et arbeid for opprettelse av
en prognosetjeneste for kraftverk. Utvalgets grunn-
vannsundersøkelser har fortsatt i 20 felt og er fra
nyttår overført til Hydrologisk avdeling. Utvalgets
ansatte går samtidig over til avdelingen innenfor
rammen av oppdragsvirksomheten. Utvalget har vir-
ket ett år lenger enn forutsatt og vil bli oppløst i
1977 så snart resterende oppgaver er avsluttet eller
ivaretatt av mer permanente organer. 


utgangen av 1978. Det er ikke avgjort når etter-
undersøkelsene kan starte.

4.473 Sur nedbørs virkning på skog og fisk
Prosjektet har bl.a. en Systemanalytisk forsknings-

gruppe. Denne gruppen ledes fra Hydrologisk av-
deling. Databehandling av prosjektets data, statis-
tiske analyser og hydrologiske /hydrokjemiske
modeller er gruppens arbeidsoppgaver. Gruppen
vil arbeide ut 1979.

4.474 Norsk hydrologisk komite
Norges deltagelse i Det internasjonale hydrolo-

giske program (IHP) ble etablert i 1976. Represen-
tanter til Norsk hydrologisk komite for perioden
frem til 1.1. 1981 ble oppnevnt av Industridepar-
tementet, og komiteen holdt sitt første møte 16.
oktober. Fagsjef J. Otnes ble valgt til komiteens
første formann.

Norsk hydrologisk komite har det formelle an-
svar for gjennomføringen av de norske IHP-akti-
viteter. Komiteen har 20 medlemmer og repre-
senterer de sentrale operative tjenester innen hyd-
rologi, institusjoner med forsknings- og under-
visningsoppgaver innen hydrologi, forskjellige
brukere av hydrologisk informasjon, samt forsk-
ningsrådene. Komiteens sekretariat er lagt til
NVE, og de ansatte ved sekretariatet sorterer ad-
ministrativt under NVE.

Komiteen har fått et meget omfattende mandat.
Den skal bl.a. være rådgivende for myndighetene i
hydrologiske spørsmål som krever institusjonssam-
arbeid, bidra til å koordinere kartlegging av lan-
dets vannressurser, foreta en kontinuerlig langtids-
vurdering av norsk hydrologisk virksomhet, og ini-
tiere forskning og undervisning i hydrologi. Komi-
t&n skal også koordinere norsk deltagelse i nordiske
og internasjonale hydrologiske programmer og drive
informasjonsvirksomhet for å spre kunnskap om
hydrologi og praktisk anvendelse av hydrologiske
metoder.

4.475 Urbaniseringens innvirkning på
avrenningen fra små nedbørfelt

Undersøkelse av urbaniseringens innvirkning på
avrenningsforholdene i små nedbørfelt PRA 4.2 har
gått videre i prosjektets 17 måleområder. Prosjektet
avsluttes i sin nåværende form i 1977.

4.472 Rådgivende utvalg for fjordundersøkelser
Fjordutvalget fikk i 1976 bevilget 1177 000 kro-

ner til fortsatte undersøkelser av virkningen av re-
guleringer i vassdrag på de fysiske og biologiske
forhold i våre tjorder.

Skjomenprosjektet beregnes avsluttet i 1981. For-
undersøkelsene i Ryfylke vil være avsluttet ved

4.5 VASSKRAFTUNDERSØKELSER

4.51 Nivellementer
Følgende elver er nivellert:
Fykanåga er nivellert fra Glomfjord til Stor-

glomvatnet. Rana ble nivellert mellom Svangstjørna
og utløpet av Bjøllåga. Etter dambruddet i Roppa

28



ble det satt ned og nivellert inn nye fastmerker til
erstatning for de som ble begravd av jord og stein.
Fastmerker er kontrollert langs Rena, Sira, Kvina,
Bjerkreimsåi, Figgjo og Tovdalselva.

Det ble gitt ut to nye nivellementsplansjer,
1.nr.576 og 577, Rana fra utløpet av Bjøllåga til
Svangstjørna.

4.52 Statistikk over utbygd vasskraft
De skjernatiske og grafiske oversikter er ført å

jour pr. 3 I. desember 1976 og viser

Installasjon 	 16 679 MW
Magasin 	 52 707 GWh
Tilløp 	 93 975 »

4.5 3 Nyttbar vasskraft
Oppgaver over nyttbar vasskraft er revidert i

løpet av 1975-1976, og det regnes foreløpig med
følgende vasskraftpotensial pr. 1.1. 1977.

Utbygd  82 TWIt
Under utbygging  14
Konsesjon søkt 	 13 »
Vedtatt vernet : Varig  7 TWh

10 år 	 9 » 16 »

Foreslått vernet : Varig  2 TWh
10 år 	 3 » 5 »

Rest  -)9 »

Totalt 	 159 TWh

Nyttbar
vasskraft
ca. 159 TWh
fordelt på
kategorier
pr. 1.1.1977
Inklusiv
varig ver-
nede vass-
drag

Avdelingen har påbegynt arbeidet med å regi-
strere mulighetene for bygging av småkraftverker
med installasjoner ned til under I MW. Videre
arbeides det med mulighetene for å ruste opp og
utvide eksisterende anlegg.

4.6 LANDSKAPSPLEIE OG NATURVERN

Når det gjelder forholdet til natur og landskap,
er VN i kontakt mcd de fleste av de byggesakene
som er nevnt i denne årsmeldingen. I tillegg kom-
mer en rekke vannverkssaker. Tilsammen represen-
terer dette et allsidig og omfattende arbeidsområde
fra uttalelser i konsesjonssaker —til vurdering av
planer —og oppfølging av anleggsarbeidene i mar-
ken. Kontorct utarbeider også innstillinger i terskel-
saker for Industridepartementet. Planvurderinger

18.2%

Udisponert rest

51.6%

Utbygd

8 2'>/e

Konselsjon
sökt

8(ss/.

Utbygg!ng i gang

13.2%

Vernet

Fiske med not i .1Orbinde1se med terskelprosjektet i Eksingedalen.
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og tilsyn mcd senere bygging og vedlikehold gjel-
der også slike saker.

Virksomhetene som er beskrevet ovenfor om-
fatter hoveddeler av aktiviteten ved kontoret. Det
ville imidlertid føre for langt i denne sammenheng
å gå nærmere inn på disse sakene her. Vesent-
lige deler av dem er etter hvert blitt rutine og gjen-
nomføres stort sett uten dramatikk.

Tilsynsmedarbeiderne i distriktene har så spe-
sielle arbeidsområder at det kreves relativt lang
tid å bli fortrolig med dem. I 1976 begynte virk-
somheten å gi full effekt.

1976 var første året konsesjonærene 'fikk tilsendt
regning på tilsynsutgiftene. Oppkrevingen har gått
greit.

I fjorårets rapport ble det kort gjort rede for
arbeidet med å registrere gamle kraftverk. Det er
ført videre i 1976 vesentlig gjennom tilsynsmed-
arbeiderne i distriktene. Dette er imidlertid et av de
arbeidsområdene der vi så avgjort kunne ønske oss
større kapasitet.

Arbeidet med å bevare gamle Vemork kraft-
stasjon synes nå å ha ført til et positivt resultat.
Teknisk museum og Norsk Hydro arrangerte i den
sammenheng en befaring på stedet. EKK og VN
var også representert.

Arbeidet med prøvefelt for vegetasjonsetablering
fortsetter. Det legges nå særlig vekt på å få prøvet
«nye» norske klimaraser (provenienser) av gras.

VN har vært representert ved hovedstyrets be-
faringer.

Arbeidet i kontaktutvalget for verneplan for vass-
drag (Sperstadutvalget) ble ført fram til en rap-
port NOU 1976: 15. VN er representert i utvalget
og fungerer dessuten som sekretariat. Avdelingen
har dessuten fått i oppdrag å forberede saken for
behandling i hovedstyret.

Terskelprosjektet går etter planen. Det er hittil

gitt ut fire publikasjoner. (Se litteraturoversikt bak
i årsberetningen.)

Kunalen innenfbr pumpestasjonen ved flornverket
på Kirkencer, Grue i Hedmark.

Styringsgruppen for prosjektet består av repre-

sentanter fra Universitetene i Oslo og Bergen, Di-
. rektoratet for vilt og ferskvannsfisk og Vassdrags-

direktoratet.
Det er laget i stand en utstilling som orientering

om Terskelprosjektet i Zoologisk Museum i Oslo
og i NVE.

Kontoret for landskapspleie og naturvern og Sta-
tens forurensningstilsyn har innledet et nærmere
samarbeide for å kartlegge tilgrensende interesse-
og kompetanseområder når det gjelder forurens-
ning, særlig ved vannkraftutbygging.

Av forskjellige grunner er ingen filmer gjort fer-
dig i 1976. Opptak fortsetter imidlertid med tanke
på en rekke filmer. Det gjelder særlig opptak av an-
leggsarbeidene ved Eidfjord og Ulla—Førre-anleg-
gene og terskelbygging. De to første bekostes av
Statskraftverkene, mens terskelfilmen dekkes av
Konsesjonsavgiftsfondet. Nytt av året er opptak til
en film om det lokale fordelingsnettet, særlig i bolig-
områder. Her er det i første omgang innledet et
samarbeide med Hamar, Vang og Furnes kommu-
nale kraftselskap. I forbindelse med Terskelprosjek-
tet gjøres opptak til film om biologiske forhold i
regulerte elver, særlig med tanke på terskelbygging.

Filmen «Steintippen, vegetasjon og landskap»
ble vist på Island, i Sverige og i USA.

SIKKERHETSSTILLELSE FOR
4.7 ARLIGE ERSTATNINGER

Ved den lovendring som fant sted i 1959, ble kra-
vet til sikkerhetsstillelse lempet for konsesjoner som
er gitt på ubegrenset tid, idet det ble åpnet adgang
til å stille sikkerhet ved garantierklæring fra Norges
Kommunalbank lydende på det 5-dobbelte av de
årlige erstatninger. En rekke kommunale og fylkes-
kommunale kraftverker har benyttet seg av denne
adgang.

Slik bestemmelsene i reguleringslovens § 16,
post 5 om sikkerhetsstillelse lyder etter lovendrin-
gen i 1969, kan det for konsesjoner som nevnt, gis
samtykke til at sikkerhetsstillelsen ordnes ved
garantierklæring fra Kommunalbanken «for at de
årlige erstatninger blir betalt». I overgangsbestem-
melser som ble fastsatt samtidig, er det gitt hjem-
mel for å gi samtykke til at tidligere stillet sikker-
het kan ombyttes med ny sikkerhetsstillelse etter
de nye, noe lempeligere regler.

Det er gitt samtykke til en rekke slike ombyt-
ninger i løpet av 1976. Dette har medført en
vesentlig reduksjon i summen av deponerte garan-
tier. Innestående sikkerhet utgjør i alt pr. 31.12.76:

Garan tier 	 Kr. 3 942 041,36
Obligasjoner 	 » 28 468 150,00
Ban kbøker 
 » 8 340 835,94

Sum 
 Kr. 40 751 027,30

•
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forkortet benevning avd/ktr. E 114
r antall regulativlønte

I r antall overenskomstlønte Elektrisitetsdirektoratet

I I I I Direktør
Gunnar Vatten

EE 1 18 I EK I 59 I
 ES 1 19 EA 17

Elektrisitetsavd.
Fagsjef

A. Vinjar

. Konsesjons- og Organisasjons-
tilsynsavd. ' og stønadsavd.

Fagsjef Fagsjef
A. Johansen A. Rognerud

Sekretariatet
Konsulent
H. Breivik

EEE 4 I EKK 7 I ESO I 6 I
Planlegging

av kraftprod.-
systemet

Overingeniør
K. Køber

EEM 6 I

Konsesjons- Organisasjons-

	

kontoret kontoret
Overingeniør Overingeniør

K. Warloe E. Dahl

EKT 5 I ESS I 6 I 


Markedsanalyse
og statistikk
Overingeniør
E. Kindingstad

EEP j 7


Tilsynskontoret
Overingeniør

I. Steine

EKS 4

Statsstønads-
kontoret

Overingeniør
H. Hindrum

ESF 5

ET1 I 7 1

Planlegging av Skipstilsyns-
nettsystemet kontoret
Overingeniør Overingeniør
K. Amundsen F. Løvmo

ET2 1 6 I 	 ET3 1 8 1

Approbasjons-



og finansie-



ringskontoret
Kontorsjef

G. lbenholt

ET4 I 7 ET5 7 ET 6 I 5

Eltilsynet Eltilsynet Eltilsynet Eltilsynet Eltilsynet Eltilsynet
1. Distr./Oslo 2. Distr./Oslo 3. Distr. Kr.sand S. 4. Distr. Bergen 5. Distr. Trondh. 6. Distr. Harstad
Overingeniør Overingeniør Overingeniør Overingeniør Overingeniør Overingeniør.
H. Hesjedal H. P. Bergh J. Flood H. J. Johansen T. Tambs A. Henriksen
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5. ELEKTRISITETS
DIREKTORATET

5.2 KONSESJONER

5.21 Konsesjoner på elektriske
høyspenningsanlegg

I 1976 er det i alt gitt 276 konsesjoner, hvorav
42 områdekonsesjoner og utvidelser av områdekon-
sesjon. I tillegg kommer 9 tillatelser til mindre ut-
videlser og endringer i tidligere gitte konsesjoner.
Det er i år gitt konsesjon for en samlet generator-
ydelse på ca. 1990 MVA mot ca. 668 MVA i 1975.

Dessuten er konsesjoner gitt for bl.a. nye trans-
formatorer og utvidet transformatorytelse for trans-
formatorer på 1 MVA og derover, tilsammen ca.
9116 MVA. Dette tall omfatter så vel transforma-

torer i kraftstasjoner for opptransformering som
transformator for nedtransformering i forsynings-
områdene og dessuten reguleringstransformatorer.

Behandlingstid fra søknad om konsesjon kommer
inn til tillatelse er gitt vil for enklere konsesjons-
søknader ligge på 4-7 mndr. Dersom ekspropria-
sjonstillatelse er nødvendig, kan en regne med yt-
terligere 2-3 mndr. Hvis det imidlertid under be-
handlingen 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, even-
tuelt supplert med befaringer, med de instanser som
kommer inn under konsesjonsbehandlingen. Søkna-
den utformes deretter slik at den best mulig tar
hensyn til de synspunkter som er framkommet.
Selv med denne framgangsmåte regnes for større
kraftledninger en tid på 5-6 år fra planlegging
starter til kraftledningen er fullført. Tidsspennet
har i den senere tid økt p.g.a. den stadig mer om-
fattende saksbehandling, en saksbehandling som er
blitt meget arbeidskrevende.

3.


5.22 Ekspropriasjoner for kraftledninger
I henhold til Industridepartementets bemyndi-

gelse av 20. januar 1971 er det fattet vedtak i 29
saker om tvungen avståelse av grunn og rettigheter
for bygging av elektriske kraftledninger m. v. Det
har vært 13 klagesaker i forbindelse med ekspro-
priasjonstillatelser.

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

senere endringer behandlet 4 saker om registrering
av høyspenningsledninger.

5.24 Konsesjoner på kraftleie
I 1976 har 75 søknader om konsesjon på kraft-

leie vært behandlet og avgjort av NVE i medhold
av Industridepartementets bemyndigelser av 20.1.
1971 og 30.1. 1976. Det er i 1976 avgitt uttalelse
til Industridepartementet i 6 saker hvor kraftmeng-
den i de enkelte saker har vært over 20 000 kW.
De gitte konsesjoner utgjorde til sammen 405 695
kW primakraft samt 100 GWh primakraft tidsbe-
grenset til 30.6. 1976 og 29 220 kW spillkraft. Søk-
nadene om kraftleie gjelder i det alt vesentlige
kraft til industrien.

5.25 Avgifter til Stat og kommuner i henhold
tiI konsesjoner

Avgifter i henhold til konsesjoner på kraftleie
utgjorde for 1975 ca. kr. 4 293 000 fra 447 kon-
sesjoner. Avgiftsbeløpet for 1976 ventes å bli om-
trent det samme. Avgifter til staten i henhold til
konsesjoner på høyspenningsanlegg utgjorde for
1975 ca. kr. 7000 fra 5 konsesjoner. Avgiftsbeløpet
ventes å bli en del mindre for 1976. Avgiftene
innkreves etterskuddsvis.
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5.26 Konsesjonskraft
Det er i 1976 truffet vedtak om tildeling av og

pris på konsesjonskraft fra Fellesskapet Vikfalli i
forbindelse med regulering av Arnatjordvassdraget
m.v., fra Aust-Agder Kraftverk i forbindelse med
regulering av Arendalsvassdraget m.v. samt fra
Kraftlaget Opplandskraft i forbindelse med Aur-
sundreguleringen. Av nye saker kan nevnes hen-
vendelse fra A/L Nord-østerdal Kraftlag om kon-
sesjonskraft fra Kraftlaget Opplandskraft i forbin-
delse med regulering av Savalen og Fundin m.v.
For øvrig nevnes at Eidsivating lagmannsretts dom
av 21.5. 1976 om forståelsen av vassdragsregule-
ringslovens uttrykk «vanlig pris» i forbindelse med
tildeling av konsesjonskraft fra Sira—Kvina av sta-
ten v / Industridepartementet 22.7. 1976 er påan-
ket til Høyesterett. Spørsmålet om konsesjons-
kraftens framtidige skjebne, bl.a. spørsmål om
eventuell endring av lovens bestemmelser om kon-
sesjonskraft, er fortsatt under behandling. Konse-
sjonskraftspørsrnal vil derfor inntil nærmere av-
klaring fortsatt representere et komplekst saksom-
råde.

5.3 TILSYN, FORSKRIFTER M.V.

5.31 Godkjenninger, meddelelser, avvik fra de
tekn iske forskrifter

Arbeidsmengden har også i 1976 vært meget
stor.

Som erstatning for den tidligere praksis med
typegodkjenning av fabrikkmonterte og prefabri-
kerte høyspenningsanlegg, ble det i 1976 som et
tilbud til leverandører /produsenter av slike an-
legg, etablert en ordning med typebesiktigelse.
Ordningen begynte å ta form ved årskiftet og fikk
sine retningslinjer 1.10. 1976. I henhold til disse
retningslinjer utpeker Konsesjons- og tilsynsavde-
lingen en arbeidsgruppe innen Elektrisitetstilsy-
net som på vegne av Elektrisitetstilsynet 1.-6. dis-
trikt foretar typebesiktigelse. Avdelingen deltar i
arbeidsgruppen med en observatør. I 1976 ble 17
forskjellige typer anlegg, fordelt på 5 produsen-
ter, /leverandører, etter forespørsel undergitt
typebesiktigelse. Forespørsel om typebesiktigelse
skal etter retningslinjene rettes til Konsesjons- og
tilsynsavdelingen.

Det er en betydelig virksomhet av rådgivende
og informativ art som her drives i forbindelse med
industriens utvikling og markedsføring av nye elek-
trotekniske produkter. Betydningen av en mest
mulig ensartet behandling av forskrifts- og standar-
diseringsspørsmål er klart fremholdt i denne sam-
menheng.

Saker i forbindelse med fagutdanning, autorisa-
sjon og tekniske skoler er stadig sentrale oppgaver 


for avdelingen. Det er herunder et nært samarbeid
med foreninger og forbund som har faginteresse i
slike saker, som ofte har en sterk menneskelig side.

De nye forskrifter om faglig utdanning for elek-
trofagfolk (kgl. res. av 19.9.1975) har ført til mange
henvendelser, informasjonsmøter og foredragsvirk-
somhet, samt møter med organisasjonene vedrørende
tolkning av bestemmelsene.

5.32 Stedlig tilsyn
Det er behandlet 32 saker om stedlig tilsyn, dels

som følge av etablering av nye industribedrifter,
dels som følge av sammenslutning av mindre elver-
ker til større enheter, samt skifte av ansvarsha-
vende for stedlig tilsyn.

5.33 Driftsledere, installatører, montører og
reparatører

Det er i 1976 behandlet 138 saker om godkjen-
ning av driftsledere og 31 saker om godkjenning av
elektroinstallatører gruppe L og H. Når det gjelder
installatører i gruppen H (høyspenning), skjer god-
kjenning fra NVE i henhold til kg1. res. av 19. sep-
tember 1975.  Når det gjelder installatører gruppe L,
er de behandlede saker av spesiell art.

Videre er behandlet 28 saker om godkjenning av
elektromontører. Disse saker dreier seg i det ve-
sentlige om elektromontører som har vært i virk-
somhet i lengere tid og som ennå ikke har fått sine
papirer i orden.

Dessuten er det behandlet en rekke saker om
godkjenning av bedriftselektrikere, elverksmontører
og elektroreparatører, samt midlertidig tillatelse for
elektromontører til å stå i installatørs stilling.

Det er behandlet 30 søknader om tillatelse til
å arbeide som elektrisitetsverksmontør gruppe B
(linjemontør) i henhold til de overgangsbestemmel-
ser for denne gruppe som ble bekjentgjort i 1968.

I tillegg er behandlet saker om fortolkning av
bestemmelser i kgl. res. av 19. september 1975.

5.34 Brannskader og ulykker
Også i 1976 har det forekommet ulykker og

branner forårsaket av elektrisitet, selv om antallet
synes å ligge under gjennomsnittet for de sene-
re år. Driftsuhell ved produksjonsverk har vist
nødvendigheten av konstruksjonsendringer for øk-
ning av sikkerheten.

For øvrig vises til «Elektrisitetstilsynets års-
beretning for 1976».

5.35 Elektriske anlegg om bord i skip,
oljeboreplattformer, sjøredskaper oL

Antall saker som har vært til behandling har om-
trent vært det samme som året før, men det har i
stor grad vært saker av betydelig større omfang,
slik at arbeidsmengden har vært stor.
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Saksområdet har stort sett vært det samme som
tidligere, med saker vedrørende avvik fra og for-
tolkning av forskriftene, søknader om godkjen-
ning av kabler, utstyr og apparater og i ikke liten
utstrekning anmodning om uttalelser til forslag til
forskrifter og bestemmelser fra andre institusjoner.
Dessuten har det vært saker vedrørende ulykker og
branner hvor elektrisiteten kan ha vært årsaken.

Nye tbrskrifter for elektriske anlegg om bord i
skip og sjøredskaper kom ut siste sommer. Arbeid
med oversettelse av disse forskrifter til engelsk på-
går og er forutsatt fullført i meget nær framtid. Det
er i den forbindelse etablert samarbeid med British
Standards Institution, Technical Help to Exporters.

NVE har i samarbeid med Industridepartementet
avklaret forholdene vedrørende offentlige krav til
faglige kvalifikasjoner for elektrofagfolk ved elektro-
installasjonsvirksomhet på off-shore enheter under
utførelse her i landet. Forskrifter om faglig utdan-
ning for elektrofagfolk fastsatt ved kgl. res. av
19. september 1975 gjelder. Videre er det i sam-
arbeid med Oljedirektoratet foretatt grenseopp-
gang mellom NVE's og Oljedirektoratets virke hva
angår ovennevnte forhold ved off-shore enheter.

5.36 Lange spenn
Det er gjennomgått tegninger og beregninger for

en rekke lange kraftledningsspenn.
Av lange spenn over 1000 m behandlet i 1976

kan nevnes 4 spenn på henholdsvis 1795, 1672, 1484,
og 1053 rn.

Øve,rst: Blant Elektrisitetstilsynets oppga-
ver inngår også kontroll av elektriske an-
legg onibord på oljeboreplattformer. Ne-
derst: Mast fra 380 kV-linjen Sylling—Teg-
neby—Hasle.



5.37 Forskrifter
Forskriftsendringene av 1975 trådte i kraft 1.juli

1976, jfr. Norsk Lovtidend nr. 10/1976 av 27. april
1976. Endringene omfattet ca. 100 paragrafer.

I løpet av året er det dessuten utarbeidet midler-
tidige forskrifter for elektriske anlegg i eksplosjons-
farlige områder. Forskriftene forutsettes imidlertid
å tre i kraft i 1977 og vil bli utgitt som meddelelse.

5.38 Elektrisk materiellkontroll
Norges Elektriske Materiellkontroll (NEMKO)

forestår etter avtale kontrollen med elektrisk mate-
riell og apparater i henhold til tilsynsloven.

Etter det fastsatte arbeidsreglement skal
NEMKO's prøveforskrifter fastsettes av NVE.

Det er fastsatt ny spesifikasjon over kontrollplik-
tig elektrisk utstyr. Det er innført kontrollplikt for
mignon —og illuminasjonslamper i opal utførelse og
for vanlige nettspenninger. Det er videre gjen-
nomgått og fastsatt nye prøveforskrifter på en rekke
områder, som f.eks. for motorvarmere for kjøretøyer,
strømstyrte jordfeilbrytere, patroner for finsikrin-
ger, symaskiner og for kontaktskinnesystemer.
Videre er det fastsatt en mengde endringer, tillegg
m.v. i tidligere fastsatte prøveforskrifter.

5.39 Internasjonalt forskriftsamarbeid
The International Commission on Rules for the

Approval of Electrical Equipment (CEE).
I 1976 har det vært holdt 2 møter i CEE, hen-

holdsvis i Oslo og Tiflis. NVE, Elektrisitetsdirekto-
ratet har på møtene hatt med en deltaker som ob-
servatør 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 særlig tilknytning til Forskrifter for elektriske
anlegg og hvor det har vært deltakelse fra avdelin-
gens side, nevnes:

Utvalg 11: Elektriske Luftledninger
Utvalg 17: Brytere
Utvalg 18: Skipsinstallasjoner

—Utvalg 20: Elektriske ledninger og kabler
Utvalg 31: Elektrisk utstyr for eksplosjonsfar-

lige omgivelser
Utvalg 62: Elektrisk utstyr for medisinsk bruk
Utvalg 64: Elektriske installasjoner i bygninger
Nordisk komitc; fbr samordning av elektriske

sikkerhetsspØrsmål (NSS).
Komiteen har fortsatt sitt arbeid med å samordne

sikkerhetsforskrifter på områder som omfattes av
prøveforskrifter for elektrisk materiell og apparater
og som har betydning for den nordiske samhandel
med elektrisk materiell.

Dessuten har komit&n behandlet spørsmål om
AUS, kapslingsklasser for elektriske apparater og
materiell, strålevarmeanlegg, elektriske sveisean-
legg, samt drøftet spørsmål i forbindelse med ar-




beidet i CENELEC og IEC-komite: Elektriske
installasjoner i bygninger.

Kornitéen hadde 2 møter i 1976, henholdsvis
Oslo og Helsingfors.

Comitc; EuroN;en de Coordination des Normes
EWctriques (CENELEC).

CENELEC er en europeisk samarbeidsorganisa-
sjon for elektroteknisk standardisering, og har 14
medlemsland, hvorav de 4 er nordiske (Danmark,
Finland, Norge og Sverige). EF-landene er obliga-
toriske medlemmer av CENELEC.

Harmoniseringsarbeidet omfatter bl.a. forskrif-
ter på det elektrotekniske området som de respek-
tive myndigheter utsteder.

Representasjon og aktiv innsats i denne sam-
arbeidsorganisasjon er av særlig interesse ikke bare
for norsk elektrisitetsforsyning, men kanskje spesielt
av hensyn til norsk elektroteknisk industri.

SAMORDNING OG GENERELL
5.4

PLANLEGGING

5.41 Oversikt over elektrisitetsforsyningen
I løpet av 1976 er nyanlegg med en saMlet mak-

simal stasjonsytelse på ca. 175 MW satt i drift mot
ca. 530 MW året før. Gjennomsnittlig økning de
siste 10 år har vært ca. 673 MW eller 5,3% .

Nye installasjoner i 1976:
Increase

Maximum (decrease)
output from in firmpower

	

the station, GWh

	

MW Økning
Maksimal (nedgang)
stasjons- av

Powerstationand county ytelse fastkraft
Kraftstasjonog fylke MW GWh
Brokke,aggr.4.

Aust-Agder  90 25
Roppa, Oppland  6 28
TinfosI, Telemark  22 90
BlåfalliIII, aggr. 3,

Hordaland  5 12
Vemundsbotn,Hordaland 25 88
Ø. Fiskumfoss,

Nord-Trøndelag  8 50
TistedalsfossII, aggr.2,

Østfold  10 30
Funnefoss,aggr.2,

Akershus  20 100
Nedlagt i 1976:TinfosII  (11) (75)

Summen av produksjonsevnen for fastkraft i de
enkelte vannkraftstasjoner økte i 1976 med
348 GWh/år.

De av landets vannkraftstasjoner som hver for seg
er større enn 1 MW hadde pr. 31. desember 1976
en samlet maksimal stasjonsytelse på 16 679 MW.
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Av dette utgjør:
Kommunale/fylkeskommunale kraftstasjoner 51%
Statens kraftstasjoner  28%
Private kraftstasjoner  21%

Av større overføringsanlegg satt i drift i 1976
kan Qevnes:
275 kV Feda—Kristiansand
250 kV Skagerrak-forbindelse (1. byggetrinn)
275 kV Ana—Sira—Kjelland
275 kV Dale—Fana
132 kV Skjomen—Kanstadbotn

Produksjonsforholdene for vannkraftverkene var
gode i første halvdel av 1976 p.g.a. høy magasin-
fylling ved inngangen til året og tilsig som nor-
malt og delvis noe over normalt fram til snøsmelti n-
gen var over. Dette gjaldt alle fire samkjøringsregio-
ner. 1 siste hal vdel av året har tilsigenc vært til-
dels betydelig under det normalc i hele landet.
Magasinfyllingen ved slutten av året var 58 % , mens
den var 81 % ett år tidligere. Samkjøringsregion 3
Møre og Romsdal, Trøndelag og Søndre Nord-
land) hadde størst fyllingsprosent (64% ) pr. 31. de-
sember. Samlet magasinkapasitet (100% fylling)
var 52.7 Twh ved årskiftet 1976 /77 mot 50,3 TWh
ved forrige årskifte.

Elektrisitetsproduksjon korn 1976 opp i 82 199
GWh mot 77 486 GWh året før. Produksjonsev-
nen for fastkraft i det system en hadde ved årets
utgang, er beregnet til ca. 76 TWh.

Produksjonsøkningen det siste år var 6,1 % mens
gjennomsnittlig økning de siste 5 år har vært 5,3%
p.a. De siste 10 år har produksjonsveksten vært
5,5% p.a. Bruttoforbruket, cksklusiv tilfeldig kraft
til elektrokjeler,* innenlands steg i 1976 til 72,9
TWh mot 68,3 TWh i 1975, dvs. en økning på 6,8%
(ikke temperaturkorrigert). Gjennomsnittsok-
ningen de siste 5 år har vært 4,5 % p.a. Graddag-
tallet" for landet var i 1976 ea. 4% høyere enn
for normalt.

Året 1976 var, sett under ett, noe bedre for in-
dustrien enn 1975, sely om ikke den forventede
utvikling ble innfridd. Produksjonsindeksen for in-
dustri eksklusiv bergverk og oljeutvinning, viste en
økning på ca. 2 % i forhold til fjoråret. Produksjons-
indeksen kom i 1976 opp mot samme nivå som i
1974. 1 treforedling var økningen fra 1975 til 1976
ca. 2 % . 1denne sektoren lå imidlertid produksjons-
indeksen ca. 10 % lavere enn den var i 1974. Pro-
duksjonsindeksen for den kraftintensive industri
viser en økning på 1,8 % fra 1975 til 1976.

Foreløpige anslag over nettoforbruket (tabell 1)

InteriOr fra en av ventilhallene på Kristiansand transformatorstasjon.

viser en økning på 10,9 % for husholdninger og tje-
nesteyting det siste året, mens midlere økning fra
1971 har vært 7,0 % p.a. økningen henger trolig
sammen med at det i .1976 var kaldere enn året
før og at det har foregått en omlegging i energi-
forbruket fra olje til elektrisitet som oppvarrnings-
kilde. Nettoforbruket til alminnelig forsyning

steg ca. 9,6% fra 1975 til 1976. Maksimalbelast-
ningen, referert kraftstasjon i 1976 er foreløpig
anslått til 12 000 MW.

*Produksjon minus nettoeksport minus bruttoforbruket til
elektrokjeler (inkl. 10(;; overforingstap)
**Graddagtallet er et mal for oppvarmingsbehovet i fy-
ringsperioden.
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Tabell1.Consumptionofelectricenergy1971-76byconsumptionsectors.Elektrisitetsforbruket 1971-76, etter konsument-
gruppe. GWh/år. Kilde NOS-Elektrisitetsstatistikken.




1971 . 1972 1973 1974 1975 1976

A. Kraftintensiv industri 
 24919 24 843 26 550* 27439 26 211 26 500
B. Treforedlingsindustri 	 3250 3 301 3246* 3 351 2 918 3000
C. Bergverk og industri ellers 
 5224 5 714 7 125* 7 505 7 822 8480
D. Transport 
 500 511 521 527 532 540

E. Husholdninger og tjenesteyting 
 18968 19976 21 339 22446 23962 26 580

Sum netto fastkraftforbruk 
 52861 54 345 58781 61268 61445 65 100

Tilfeldig kraft til elektrokjeler 
 2020 2 557 2 250* 3024 3249 2 400

Sum totalt nettoforbruk 	 54881 56902 61031 64292 64694 67500

*Når det gjelder eksport og import, henvises til detaljert redegjørelse under Statskraftverkene, pkt. 6.24, 6.25, 6.26.
**Foreløpige tall, bygger på oppgaver fra Samkjøringen og Statistisk sentralbyrå.

På grunn av den gode magasinfylling og de store
tilsig i første halvdel av året satte eksporten av elek-
trisk kraft til Sverige ny rekord også i 1976. Mot
slutten av året ble det imidlertid på grunn av en
unormal nedgang i tilsigene til magasinene nød-
vendig å importere kraft til Norge. Nettoeksport til
Sverige var i 1976 6608* GWh mot 5619* GWh
året før. Siste høst ble likestrømoverføringen til og
fra Danmark satt i drift. Over denne ble det ekspor-
tert 160 GWh til Danmark og importert 100 GWh
til Norge. Fra Sovjetunionen ble det importert
34 GWh over den etablerte linje til Boris Gleb.
Ved siden av stor eksport var det størstedelen av
året også mulig å gjennomføre betydelige leveran-
ser av tilfeldig kraft til elektrokjeler (se tabell 1).
Denne kraftleveranse tilsvarer et mindre forbruk
av olje på ca. 240 000 tonn. Dette representerer
ca. 3,3% av totalforbruket av oljeprodukter i Nor-
ge i 1976.

5.42 Planlegging av nettutbyggingen
Arbeidet med utformingen av hovednettet på

sikt er en kontinuerlig prosess. Enkelte saker har der-
for en tendens til å gå igjen år etter år. Det kan
være virkningen av nye momenter som må under-
søkes eller det kan være detaljer som bearbeides
videre.

Et problem ved nettutformingen er at det er mer
enn vanlig usikkert med hensyn til belastningsutvik-
ling og produksjonsutbygging på sikt. Spesielt øns-
kelig for nettplanleggingen har vært å kunne vise til
en landsplan for lokalisering av framtidige varme-
kraftverk. Også av hensyn til de overføringsanlegg
som må bygges i den nærmeste framtid, ville en
slik landsplan for framtidige plasseringssteder for
varmekraftverk være til nytte under planleggingen
og ved de diskusjoner som føres før en eventuell
gjennomføring av prosjektene.

Av større saker som har vært behandlet i 1976
trekkes fram:

Vest-Øst nettet i forbindelse med utbygging av
Ulla /Førre.
Utforming av hovednettet på Ringerike i forbin-
delse med kraftoverføring østover fra Eidfjord/
Aurland.
Nettforsterkning Helgeland-Trøndelag.
Utforming av hovednettet rundt Oslo.
Nettforsterkning mellom Norge og Sverige.
Utformingen av hovednettet i Bergensdistriktet.
Elektrisitetsavdelingen har vært representert i lo-

kale komiteer som står for utredninger vedrørende
hovedfordelingsnett. Det er også i egen regi foretatt
beregninger av fordelingsnett i forbindelse med saker
som har vært fremmet av elektrisitetsverk.

De nordiske nettberegninger vil etter hvert kom-
me sterkere i gang igjen. Et underlag for de nye
undersøkelser vil være resultater fra de pågående
simuleringer av driften av produksjonssystemene
på stadium 1985.

5.43 Planlegging av produksjonsapparatetfor
elektrisitet

Ved kontoret for planlegging av kraftproduksjons-
systemet ble det i begynnelsen av 1976 tatt i bruk
et tidsregistreringssystem som på en lettvint måte
gjør det mulig å redegjøre for anvendt tid i sam-
band med de enkelte arbeidsoppgaver.

Kontoret bruker mye tid på videreutvikling av
de modeller som brukes i systemanalysene. Det
ble bl.a. i 1976 oppnevnt en bredt sammensatt
styringsgruppe med representanter fra Samkjørin-
gen, NVE, NTH og EFI for videreutvikling av
driftssimuleringsmodellene basert på vannverdi-
prinsippet.

Det er i 197 6 gitt ut nye oversikter over for-
ventet krafttilgang framover mot 1990. En har
videre vurdert konsekvensene av verneplanen og
medvirket til en ny oppdatering av kostnadstall for
ulike kraftgenereringsformer. I løpet av årene 197 3

76 har de samlede produksjonskostnader steget
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noe kraftigere for termisk kraft (oljekraft og kjerne-
kraft) enn for vannkraft.

Blant de mange spesielle prosjektundersøkelser
som har vært foretatt kan nevnes Strandfossen, Alta,
Lomi, Høyanger, Steinsland, Ulla /Førre og Da-
gali.

5.44 Generelle spørsmål om elforsyningen
Reviderte sektorprognoser for elforbruket i al-

minnelig forsyning ble utarbeidet i januar 1976 og,
etter behandling i Hovedstyret, oversendt Indu-
stridepartementet i mars. Industriministeren har
senere gitt uttrykk for at man med de energiøkono-
miserende tiltak som nå forberedes, burde kunne
klare å begrense forbruksstigningene til NVE's lave
prognosealternativ, og har satt 60 TWh som et
mål for bruttoforbruket til alminnelig forsyning i
1985.

I forbindelse med revisjon av landsprognosene
ble det også, på initiativ av Elektrisitetsavdelingen,
utarbeidet prognoser for fylkene i de respektive fyl-
kesadministrasjoner. Disse er nødvendig for å se
utviklingen distriktsvis og regionsvis. Fylkesprogno-
sene er sammenstillet til en landsprognose som
faller godt sammen med middelet av NVE's høye
og lave prognose.

Samarbeidet mellom NVE og kraftforsyningens
planleggingsmyndighet i fylkene er i løpet av året
kommet inn i fastere former i de fleste fylker. I
enkelte fylker drøftes fremdeles hvordan dette skal
ordnes i forhold til den nyordning som har funnet
sted etter endringen i fylkeskommunenes status.
Samarbeidet med fylkene inkluderer bl.a. NVE's
koordinerende funksjon ved utarbeidelsen av fyl-
kesplanene. Elektrisitetsavdelingen har avgitt ut-
talelser i kraftforsyningsspørsmål i forbindelse
med en lang rekke fylkesplaner i løpet av året. Det
arbeides videre med å finne fram til en hensikts-
messig arbeidsdeling mellom NVE og de fylkes-
kommunale planleggingsorganer. Arbeidet med
fylkesplanene påfører NVE endel arbeid, men det
er håp om at det kan føre til avlastning på sikt.

Tjenestemenn ved avdelingen har deltatt i en
«Arbeidsgruppe for energiforbruk, prognoser og
styringsmuligheter» nedsatt av Statsekretærutvalget.
Direktør Vatten var arbeidsgruppens formann. Mu-
lighetene for energiøkonomisering på forskjellige
forbrukssektorer har vært inngående drøftet i ar-
beidsgruppen som har avgitt sin innstilling i to
rapporter. Elektrisitetsavdelingen vil bygge videre
på arbeidsgruppens resultater i sitt videre arbeid
med disse spørsmål.

Avdelingen. har i samarbeid med Industridepar-
tementet utarbeidet en oversikt over sikret krafttil-
gang og nye kraftbehov innen den kraftintensive
industri. Oversikten var en del av underlagsmate-
rialet for St.prp. nr. 165 (1975fi6) «Om kraftleie-
kontrakter til kraftkrevende industri» som ble be-
handlet i Stortinget i vårsesjonen 1976. En revidert
oversikt er senere oversendt Industridepartementet.

Det har vært arbeidet videre med en rekke utvik-
lingsprosjekter:

Elforbrukets avhengighet av klimatiske forhold.
En foreløpig rapport er utarbeidet av EFI som
arbeider videre med prosjektet.
Sammenhengen mellom energiforbruk og ak-
tivitetsnivå i visse næringssektorer. Prosjektet
er foreløpig avsluttet. Rapport, utarbeidet av
Statistisk sentralbyrå foreligger.
Energimodell for romoppvarmingssektoren.
Forprosjekt er avsluttet. Videre arbeid med
prosjektet vil fortsette i sarnarbeid med IFA,
EFI, CMI og SSB hvor det inngår i et større
NTNF-prosjekt som behandler hele energisek-
toren.
Database (informasjonssystem) basert på EDB.
Det har vært arbeidet med et forprosjekt-opp-
legg av en begrenset database for å vinne erfa-
ring med terminalbaserte «timeshare» systemer.
Rapport er under utarbeidelse.
Prognosemetodikk. Det er etablert et samar-
beidsprosjekt, for NVE's regning, med SSB for
videreutvikling av prognosemetodikk for ener-
gi- og særlig elprognoser. Det legges her særlig
vekt på konsekvensanalyser for å belyse virk-
ningen av energiøkonomiserende tiltak.
På grunn av løpende oppgaver som har hatt prio-

ritet, har en ikke maktet å drive fram utviklings-
prosjektene i den grad det er ønskelig.

STATSSTONAD TIL
5.5

ELEKTRISITETSFORSYNINGEN

5.51 Bevilgning
For 1976 ble det på statsbudsjettet under kap.

991 bevilget 50 mill. kroner. Av dette gikk 20 mill.
kroner til å dekke tidligere gitte tilsagn om stats-
stvinad, men for 1976 ble det gitt ny tilsagnsfull-
makt på 20 mill, kroner ut over kontantbevilgnin-
gen, slik at det ble mulig å gi tilsagn om tilskott
på 50 mill, kroner i 1976.

I tillegg korn ca. 115 200 kroner av overførte
unyttede midler fra 1975 og 70 300 kroner som i
årets løp ble inns.part av tidligere gitte tilsagn. Til
disposisjon for nye tilsagn i 1976 har en således
hatt i alt ca. 50 I85 500 kroner.

5.52 Fordeling av stønadsmidlene
Det disponible beløp er fordelt på følgende an-

leggstyper:

Til ombyggingog forsterkningav
fordelingsanlegg	 ca. 25,13mill. kr.

Overførings-og samkjøringslinjer. » 21,40 » »
Strømløsebostederm.m 
 » 1,48 » »
Reservemateriell,aggregater	 » 1,70 » »

Driftsstønadtil dieselaggregatm.m
 0,37 » »
Sum 
 50,08mill.kr.
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Det er i årets løp gitt statsstønad til forsyning av
33 bosteder (113 personer) med elektrisk kraft.
Av disse er 12 sommerbosteder for flyttsamer. Av
helårsboligene har 11 fått elforsyning ved hjelp av
dieselaggregater, og alle de andre har fått tilknyt-
ning til linje. Hertil er det gitt stønad til framfø-
ring av linjer til 5 fellessetre i landbruket.

Det ble i 1976 fremmet 4 søknader fra elverk om
å få omgjort tidligere gitte (midlertidig rente- og
avdragsfrie) lån av stønadsmidlene til direkte stø-
nad. Søknadene ble delvis imøtekommet, og en
lånesum på 9,25 mill, kroner ble omgjort til stønad.
I alt ble det i året fremmet 76 enkeltsaker og en
sak omfattende 38 elverker tilhovedstyret og depar-
tementet. Tilsammen 114 elverker eller andre
søkere har således fått sine søknader avgjort ved
de tilrådinger som er avgitt i 1976.

Av midlene er det i årets løp utbetalt 48,1 mill.
kroner fordelt på vel 270 ekspedisjoner.

5.53 Kontroll med utbyggingen
Det ble også i 1976 foretatt reiser for å bli best

mulig kjent med forholdene innen de elverk som
søker om statstønad og for å kontrollere at de an-
legg som gis statstilskott blir gjennomført i samsvar
med forutsetningene. Det blir også i tvilstilfelle
eller når utilstrekkelige opplysninger foreligger, kon-
trollert at driftsstønad til dieselkraftforsyning o.l.
bare gis til dem som er berettiget etter forutsetnin-
gene.

Kontoret hadde i 1976 ca. 90 reisedager.

5.54 Søknader om statsstønader
Ved årets begynnelse forelå søknader om stats-

stønad på ca. 239 mill. kroner. Etter at årets mid-
ler var utdelt og en del nye søknader var kommet
inn, var søknadsmassen ved årsskiftet 1976-77
kommet opp i ca. 350 mill. kroner. Den tilsvarende
anleggskostnad lå på ca. 490 mill. kroner. Av søk-
nadene gjelder ca. halvparten av beløpet ombygging
og forsterkning av fordelingsnett og den andre halv-
del gjelder større linjer, 66 og 132 kV, for over-
føring og samkjøring. En fylkesvis fordeling av søk-
nadsmassen viser at det er fra fylkene Oppland,
Nordland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane at
det foreligger de største samlede beløp i søkt stø-
nad (tils. 185 mill, kroner), men det er søknader
fra i alt 16 fylker, hvorav 1 I har søkt om mer enn
I0 mill, kroner hver.

5.55 Driftsstønad til dieselaggregater m.m.
I 1976 fikk 373 husstander utbetalt kr. 1000

hver, slik som foregående år, til stønad for drift
av dieselaggregater m.m., fordi de ikke har vanlig
elforsyning. Av disse er det etter en registrering pr.
I . oktober 1976 244 husstander (468 personer)
som var helt uten elforsyning og som må dekke sitt
energibehov på andre måter.

Fra begynnelsen, tegnerens pult, der våre anlegg,
karter og undersøkelser blir til.

5.56 Statsstønadsanlegg, eksempler
Som eksempel på typer av tiltak som har fått stø-

nad til gjennomføringen, kan nevnes at Osen Kraft-
selskap i Hedmark i de siste 3 årene har fått til-
sammen 1,0 mill, kroner til utbedring av sitt for-
delingsnett i forbindelse med at dette forsynings-
området, dels beliggende i Åmot og dels i Trysil
kommuner, er overtatt av Åmot komm. Elverk.
Statstilskott til nettforsterkningen var i dette tilfelle
en forutsetning for at den noe større elverksenhet
kunne etableres. Det gjenstår imidlertid ennå store
arbeider innen dette fordelingsnettet, som det trengs
statsstønad til å gjennomføre, for at forsyningen
skal bli tilfredsstillende, og ikke bli en altfor stor
økonomisk belastning for det nyetablerte elverket.

På samme måte forholder det seg med elforsynin-
gen på øya Sotra, der det i de siste årene er stilt
til disposisjon 3,47 mill, kroner, og det er forutsatt
tildelt ytterligere 1,5 mill, kroner i stønadsmidler,
for at de to elverkene Sund Kraftlag og Fjell komm.
Elverk skal få opprustet sine fordelingsnett og
dermed se seg tjent med å gå sammen til en felles
elforsyningsenhet for hele øya, Sotra Kraftlag.

Som eksempel på et større overførings- og sam-
kjøringsanlegg som finansieres med statsstønad,
nevnes at I /S Lofotkraft har fått tilsagn om 15,5
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Roppa-dammen, dagen etter bruddet den 17. mai 1976.

mill, kroner fordelt på årene 1975, 1976 og 1977
til 132 kV linjen Melbu—Kvitfossen hvori inngår
kabel over Hasselfjorden og utvidelse av transfor-
matorstasjonene i Melbu og i Kvitfossen. Anlegget,
som ventes ferdig til i mars 1977, er kalkulert til
vel 22 mill. kroner. Såvel Lofoten som Vesterålen
med Hadseløya vil dermed få en tosidig krafttilfør-
sel over 132 kV linjer.

Av spesielle saker som kontoret har arbeidet med
i 1976 nevnes finansieringen av gjenoppbyggingen
av Roppadammen og de øyrige utbedringer og/eller
erstatninger som dambruddet 17. mai 1976 førte
med seg. Det ble således fremmet forslag om en
refinansiering av kraftverket som går ut på at Gaus-
dal Elverk gis et tilskott av Konsesjonsavgiftsfondet
på 10 mill, kroner og et tilskott av midlene på
kap. 991, på 4 mill. kroner.

I 1976 er det også til hovedstyret fremmet forslag
om en ekstraordinær bevilgning på 4 mill, kroner
av konsesjonsavgiftsmidlene på budsjettet for 1977
til bruk for undersøkelser av eldre kraftverker og
kraftnett med tanke på mulighetene for produk-
sjonsøkning og innsparing av tap. Dette som ledd i
tiltak for energiøkonornisering.

Dessuten kan nevnes at kontoret har utarbeidet
forslag til fordeling av resten av Neafondsmidlene,
ca. 20,5 mill, kroner, på diverse elverker i Trønde-




lag. Hovedstyrets tilråding ble sendt departementet
med brev av 10. februar 1976.

Disse aygiftsmidler for eksport av kraft fra Nea-
og Hegsetfoss kraftyerker til Sverige, som ventes i
alt å beløpe seg til ca. 45,85 mill, kroner, blir for-
delt av Stortinget.

ELEKTRISITETSFORSYNINGENS
5.6

ORGANISASJON

5.61 Organisasjonsmessig rasjonalisering
Organisasjonsarbeidet i distriktene har i 1976

gått ut på å medvirke til dannelse av komiteer med
representanter fra distriktene for vurdering av be-
hoy og muligheter for organisasjonsendringer innen
fordelings- og engrossektoren.

Etter foreliggende oversikt er nå 18 lokale komi-
teer engasjert i organisasjonsarbeidet rundt om i
landet. Direktoratet deltar med konsultativ eller
sekretærteknisk bistand i 10 av dem.

I løpet av året 1976 er i alt 15 elektrisitetsverk
innen fordelingssektoren sammensluttet til eller gått
inn i 6 større elverksenheter.

Etter dette ble, i løpet av 1976 antall elverks-
enheter redusert med 9, fra 316 ved årsskiftet
1975/76 til 307 pr. 31.12. 1976.
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Videre ble det i 1976 besluttet at i alt 5 elektrisi-
tetsverk i løpet av 1977 skal danne eller gå sam-
men i større elverksenheter.

Forøvrig ble det i 1976 opprettet et engrosverk
og ett engrosverk er besluttet skal oppløses i 1977.
Ved årets slutt var det 75 engrosforsyningsenheter
eller kraftselskaper i landet. Videre var det 87 indu-
striverk (større industritiltak, kraftkrevende industri
som delvis dekker sitt behov ved egenprodusert
kraft) og 34 små gårds- og grendeverk. Ved års-
skiftet 1976777 regnes det etter dette å være til-
sammen 503 enheter innen elektrisitetssektoren.

Den Stortingsmelding som ventes fremlagt om
elektrisitetsforsyningens organisasjon antas ikke å
bli fremmet for Stortinget i 1977, men de innkomne
uttalelser fra høringsinstansene, i alt 39, er gjennom-
gått og kommentert overfor departementet.

5.62 Andre saker
I tillegg til rasjonalisering av elektrisitetsfor-

syningen innen fordelingssektoren har arbeidet i
1975 også vært knyttet til følgende saker:
I. Uttalelser og anbefalinger angående endringer

og oppbygning av enkelte elverks administra-
sjonsapparat.

2. Eventuell medeiendomsrett for distriktene ved ut-
bygging av statens gjenværende vannkraft.
Det er forøvrig behandlet en rekke saker av for-

valtningsmessig og informativ karakter. Det er gitt
uttalelse i samband med gjeldende og nye vedtekter
for kraftlag, om kraftleiekontrakter og til søknader
om områdekonsesjoner, konsesjoner på høyspen -
ningsanlegg og kraftleie.

ELEKTRISITETSFORSYNINGENS
5.7 ØKONOMI

5 .71 Investeringer
Investeringene i nyanlegg og forsterkninger reg-

net i løpende priser har økt fra 733 mill, kroner i
1960 til 1354 mill, kroner i 1966 og til 2911 mill.
kroner i 1975. I disse tallene er ikke tatt med inves-
teringer i forbindelse med reparasjoner og vedlike-
hold.

For 1976 er investeringene i elektrisitetsforsynin-
gen beregnet å utgjøre ca. 4 milliarder kroner.

I perioden 1971-75 ble det investert i alt vel
10,8 milliarder kroner, hvorav ca. 54 % ble an-
vendt til kraftanleggene, ca. 39% gikk til over-
førings- og fordelingsanlegg, og resten ca. 7 % gikk
til diverse andre investeringer. (Tallene bygger på
Elektrisitetsstatistikken.) Produksjonsanleggenes
andel av de samlede investeringer har vist seg å
ligge temmelig stabilt på ca. 55 % i begynnelsen av
perioden. Andelen sank noe fram til 1974 for så å
stige igjen i 1975. Sett i forhold til de samlede in-
vesteringer for hele landet viser investeringene i
elektrisitetsforsyningen en synkende tendens. An-
delen har sunket fra 6,4% i 1971 til 5,5 % i 1975.

Investeringene i elektrisitetsforsyningen har også
utgjort en svakt synkende andel av bruttonasjo-
nalproduktet fram til 1974. I 1975 har andelen igjen
steget noe.

Tabell nr. 3 gir en del hovedtall for elektrisitets-
forsyningens plass i samfunnsøkonomien.

Organisasjonsendringerinnenengros-og fordelingssektoren:
1. Sammenslutningersom er formelt gjennomførti 1976. 2. Sammenslutningersom er besluttet skal gjennomføresi 1977.

Dato for
sammenslutning

(endring)
1.1.1977

Fylke
Vestfold

Navn på det nye verk

Forsyningen overtattav Navn på tidligereverk

Hedrum og LardalElverk Hedrum Elverk
LardalElverk

Kragerø El.verk Kragerø El.verk
KragerødistriktetsKraftlag

Sotra Kraftlag Fjell komm. El.verk
Sund Kraftlag

A/S Sognekraft A/S Sognekraft
BalestrandKraftlag
Kvamsøy Kraftlag
Vetle- og SværefjordKraftlag

Strynkomm. El.verk Stryn komm. El.verk
P/L Utvik El.verk(Produksjonsselskap)P/LUtvik El.verk
Strandakomm. El.verk Strandakomm. El.verk

Liabygda Kraftlag
SunnylvenKraftlag

Kvikne—RennebuKraftlag Rennebu Kraftlag
Kvikne Kraftlag

Røros Elverk Røros Elverk
BrekkenKraftlag

Sør-TromsElforsyningA/S Sør-TromsElforsyningA/S
Hilleshamn KraftverkA/S
Folvik LysverkA/S

Telemark

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag

Troms

1.1.1977

1.1.1976

1.1.1976

1.1.1976

1.1.1977

1.1.1976

1.1.1976
1.1.1976
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5.72 Finansiering
Investeringene er blitt finansiert ved lån, egen-

kapital og over statsbudsjettet. Fordelingen på
låneformer fremgår av tabell nr. 4.

Av de samlede investeringer i perioden 1971-
1975 på I0,8 milliarder kroner utgjorde Statskraft-
verkenes investeringer ca. 3,1 milliarder kroner
eller 28 % . Disse investeringene ble finansiert over
statsbudsjettet. Av de øvrige investeringene ble
17 % finansiert ved lån i utlandet, 20 % ved innen-
landske partialobligasjonslån, 7 % av Kommunal-

Tabell3:
Elektrisitetsforsyningog samfunnsokonomi(mill. kr.).
Electricitysupplyand generalcommunityeconomy
(mill. kr.).

1971 1972 1973 1974 1975
Bruttoinveste-

ringeri alt1	 28513 27434 33830 44 319 53 167
Bruttoinveste-

ringerelektri-
sitetsforsy-
ningen2 	 1839 1864 1965 2244 2911

Herav:
Kraftanlegg 1033 1053 1076 1 131 1529
do. i prosent 56 56 55 50 53
Overf./for-
deling 	 643 667 754 972 1218
Annet 	 163 144 135 141 164

Brutto-
nasjonal-
produkt1 	 89098 98 212 111411 128934 149934

Investeringer
i elforsyningen
i %av :
Brutto-
nasjonal-
produkt . . 2,1 1,9 1,8 1,7 2,0
Brutto-
investeringer
i alt 	 6,4 6,7 5,7 5,1 5,5

Kilde: Statistiskmånedsheftenr. 11, 1976.
2 Kilde: Elektrisitetsstatistikken.

Tabell4:
Finansieringsoversikt1971-1975 (mill.kr.).
Investmentprogram1971-1975 (mill. kr.).

1971 1972 1973 1974 1975

Investering 	 1839 1864 1965 2 244 2911
Lån i utlandet 	 420 376 380 245 440
Innenlandskepartial-

obligasjonslån 	 229 265 347 681 657
Kommunalbanken +

statsstønad  126 135 141 152 194
Statskraftverkene 	 425 490 515 686 934
Egenfinansieringpluss

lån fra kommunerog
lån fraandrebankerog
finansieringsinstitu-
sjonerenn
Kommunalbanken 	 639 598 582 480 686


banken og ved statsstønad og resten, 28 % ble finan-
siert direkte av verkene ved egenkapital pluss lån
fra kommuner og andre banker og finansierings-
institusjoner enn Kommunalbanken.

Ved prioritering av.lånesøknadene søkes inves-
teringene til kraftverk dekket fullt ut med lån i
utlandet eller ved lån på det innenlandske obliga-
sjonsmarked. Nødvendige lån til overførings- og
hovedfordelingsanlegg søkes hovedsakelig dekket
innenfor rammene til Norges Kommunalbank, og
herunder tas hensyn til verkenes egenfinansierings-
evne. Det forutsettes også at verkene selv i størst
mulig utstrekning skal finansiere investeringene i
fordelingsnettet ved egenkapital.

Lån i utlandet
Til finansiering av investeringene i 1976 har

Norges Kommunalbank i 1976 tatt opp 4 uten-
landslån, på tilsammen ca. 655 mill. kroner. Lånene
ble fordelt på Bergen Lysverker, Bergenshalvøens
kommunale Kraftselskap, Trondheim Elektrisitets-
verk og I /S Øvre Otra. Oslo kommune har dess-
uten tatt opp lån utenlands til Aurlandsutbyggingen.
I alt ble det tatt opp utenlands lån for i alt ca.
880 mill, kroner i 1976.

Innenlandske obligasjonslån
Emisjonsrammen for 1976 ble opprinnelig satt

til 650 mill. kroner.
På grunn av uforutsette forsinkelser bl.a. ved

konsesjonsbehandlingen, ble låneopptaket på 641
mill. kroner.

Renten på partialobligasjonslån er for tiden

Fordelingpå lånetakereser slik ut:
Total loans on differentloaners

A/S Hafslund (Sarp.) 	
Borregaard(Sarp.) 	

25 mill. kr.
20

Akershus fylke (Funnefoss + Bingsfoss) . 70 » »
Hedmarkfylke (Osa + Braskereidfoss). 	 50 » »
Oppland fylke (linjer) 
 11




Buskerudfylke (Døvikfoss, Djupdal,
linjer) 	 58




I/S Hofsfoss Kraftverk 
 25




Ringerike kommune (Hønefoss) 
 20




Skiensfjordenskomm. Kraftselskap(linje) 10 » »
Aust-Agder Kraftverk(Rygene) 
 25




SunnhordlandKraftlag (Blåfalli, linjer) 13




Tussa Kraft (Åmela) 
 16




Sør-TrøndelagKraftselskap(Mørre,
Hukla-Kusma) 	 23 » »

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
(Fiskumfoss, Follafoss) 	 15




Nord-TrøndelagElektrisitetsverk(Åbjøra) 80 » »
Troms Kraftforsyning(Skibotn, linjer) 	 98 » »
A/S KvænangenKraftverk(Lassajavri)	 14 » »
A/S Salten Kraftsamband(Lomi) 
 40




VarangerKraftlagA/L (Melkefoss) 
 13




A/S Sydvaranger(Melkefoss) 	 15




Sum 
 641 mill. kr.
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7,5 % , mens løpetiden stort sett er 17 år og med
3 års avdragsfrihet. Sett i relasjon til investeringens
størrelse og til anleggenes økonomiske levetid synes
tilbakebetalingstiden på lånene relativt kort. For
enkelte av foretakene innen denne kapitalintensive
sektor representerer låneamortiseringen en stor øko-
nomisk belastning. Dette gjelder spesielt kraftsel-
skaper som ikke har eldre anlegg som er helt eller
delvis nedskrevne.

NVE har behandlet henvendelsene fra en rekke
kraftutbyggere som pekte på de betydelige økono-
miske løft kommuner og fylker tar på seg ved fort-
satt kraftutbygging. Finansdepartementet har nå
samtykket i at det åpnes adgang for, i det enkelte
tilfelle, å gi samtykke til at kraftverk med særlig
svak økonomi får adgang til å legge ut partial-
obligasjonslån med inntil 3 års avdragsfrihet og
deretter nedbetaling med annuiteter over 14 år.

Lån i Norges Kommunalbank
Kommunalbankens utlånsramme for tiltak innen

elforsyningssektoren var for 1976 fastsatt til 200
mill. kroner. Sett i forhold til 1975-kvoten er ramme-
beløpet økt med 50 mill. kroner.

I samråd med NVE har Kommunalbanken fordelt
kvoten slik:
Lån til kr.verk (9 anlegg)  30,6 mill. kr.
Lån til ledn.nett (88 anlegg) 	 169,4 » »
Sum 	 200,0 mill. kr.

Løpetiden for kraftverkslånene er 20 år. For lån
til ledningsnett er løpetiden gjennomgående 15 år.
Rentesatsen er for tiden 71/4 % p.a.

5.73 Avgift til garantifond
1 1976 utgjorde avgiften til det spesielle garanti-

fond for lån i Norges Kommunalbank 2 629 860
kroner som kraftverkene har betalt direkte til Nor-
ges Kommunalbank.

Fondets udisponerte egenkapital øket i løpet av
året med 6 504 029 kroner og utgjorde pr. 31. de-
sember 1976 68 831 921 kroner.

5.75 Tariffer - priser
Som for de fleste andre varer og tjenester har det

vært en forholdsvis stor prisøkning på elektrisitet i
1976. Etter NVE's beregninger var prisstigningen
ca. 10 % fra 1975 til 1976. Dette er en del lavere
enn forrige år, da den sterke prisstigning bl.a. skyld-
tes en opphoping av søknader om prisøkinger ved
elektrisitetsverkene som følge av lengre periode med
prisstopp. Året 1976 er det første siden 1968 uten
prisstopp på elektrisk kraft.

Det ser nå ut som om prisøkingen på elektrisk
kraft vil være omtrent den samme som for andre
varer og tjenester. Det regnes derfor med en pris-
øking på ca. 10 % også i 1977.

Også i år har Direktoratet hatt en rekke saker

til uttalelse fra Forbrukerrådet, Sivilombudsman-
nen og Prisdirektoratet. Som i tidligere år gjel-
der dette særlig klager på tilknytningsavgift / an-
leggsbidrag, og problemer med for lav spenning.

Priser på elektrisk kraft til husholdningerog jordbruk
etterfylke:
Average price within each county for powerdelivered
to householdand farmers.

Fylke

1974 19751
Inkl. Inkl.

utgåendeutgående
moms moms

øre/kWhøre/kWh

Østfold 	 9,92 12,04
Akershus 	 8,76 10,77
Oslo 
 7,17 8,55
Hedmark 	 10,17 12,01
Oppland 	 8,90 10,42
Buskerud 	 9,84 11,99
Vestfold 	 8,75 10,38
Telemark 	 7,49 9,12
Aust-Agder 	 9,21 10,65
Vest-Agder 
 7,71 8,54
Rogaland 	 8,12 9,38
Hordaland 	 7,91 9,26
Sognog Fjordane 	 7,96 9,71
Møre og Romsdal 
 9,14 10,91
Sør-Trøndelag	 8,79 9,97
Nord-Trøndelag 	 9,83 10,82
Nordland 	 7,65 8,31
Troms 
 7,28 8,53
Finnmark 
 8,53 10,23
Hele landet 
 8,43 9,92
Landet ekskl. Nordland, Troms og

Finnmark 
 8,53 10,08
Nordland, Troms og Finnmark 7,65 8,66
Foreløpigetall.




Kilde: StatistiskSentralbyrå.




5.76 Merverdiavgift på elektrisk kraft
Som nevnt har det i 1976 vært en betydelig

økning i prisen på elektrisk kraft. De tariffendrin-
gene som ligger til grunn for dette bevirker at også
merverdiavgiftssatsen for de enkelte elverker må
regnes om. Gjennom året er det foretatt 157 slike
omregninger.

De særskilte merverdiavgiftssatser varierer etter
disse justeringene fra 25 % for de elverkene som har
lavest tariffer, helt ned til 7 % for dem som ligger
prismessig høyest.

På grunn av den betydelige prisøkning som har
funnet sted for elektrisk kraft til husholdningsbruk,
tok Elektrisitetsdirektoratet høsten 1976 opp med
Finansdepartementet spørsmålet om endring av ut-
jevningsprisen.

Da det må ventes fortsatt prisstigning, og fordi
hyppige endringer av utjevningsprisen ville være
uheldig, gikk direktoratets innstilling ut på å opp-
rettholde 8,25 øre /kWh som utjevningspris også
for 1977. Finansdepartementet sluttet seg til dette.
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forkortet trenevelog avd/ktr.
entell regulativrente

entall oVerenskornetlente

S 1298 1 1942

Direktoratet for
Statskraftverkene
Kraftverksdirektør
Sig. Aalefjær

Kraftlednings-
avd.
Fagsjef
R. R. Johnsen

Organisasjons-
og planl.ktr.
Sjefingeniør
J. Sørensen

SK 111 524 '4', SO 12 SA 79 15

Administra-
sjonsktr.
Underdirektør
T. Mengshoel

70 1 524

Kraft-
lednings-
anlegg

Kjela-
utbyggi ngen
Overi ngeniør
K. Aas

3

SB 355 1325 SE 1 50 SD 1654

Bygningsavd. Elektroavd. Driftsavd.
Bygningssjef Elektrosjef Driftssjef
P. T. Smith 0. Hauge T. Voldhaug

SBA 19 SEA I 21




SDS 12

, Anleggsktr. Apparat-




Driftsktr.,

Sjefingeniør anlegg, ktr. stasjoner
T. Vinje Overingeniør Overing. T.




S. Vikanes Haugli Nielsen

SBM 10 SEK 1 8




SDF 3

Maskinktr. Kontroll-




Driftsktr.,
Overingeniør




anlegg, ktr. fjernledninger

K. Resell




Overingeniør Overingeniør




A. T. Haugen O. Erdal

SBS SEL I5 SDR 12

Skjønn m.m. Linjektr. Relåkontoret
Overingeniør Overingeniør




Overi ngeniør
A. Borch-
grevink

'

A. Berg

å,J




J. Tveit

SBG 18 SEG




SDT 15

Ktr. for Generatorktr.




Telekontoret
generalplan Overingeniør Overingeniør
vannkraft A. Brugaard A. Gohn
Overingeniør




Y. Mæhlum





SBP 16
SET I 2




:,SDV I 1




Ktr. for
Trafoktr.
Overingen iør

Drift av
varmekraftv.

detaljplan
vannkraft

Schøyen Overingeniør
E. Diesen

Overingeniør




K. Y. Nilsen





SEU 6




SDB J 2

SBV 3




Utviklingsktr.




Byggteknisk

Ktr. for
, planlegging

Overingeniør
K. Olsen

vedlikehold
Overingeniør
Th. Hoff

varmekraft




Overingeniør




P. Storebø




SEV I




1

Varme-
kraftktr.
Overingeniør
Ø. Ulfsby

SKA

Anleggs-
kontoret

S. Oftedal

SKG

Generalpla-
ner og
domserverv.
Overi

SKL




. SOA

Anleggs-
seksjon
Faglig
ansvar for
R-gruppene

.ved anleggene
m.m.
Overingeniør
R. Thomessen

SOD 2

Driftsseksjon
Overingeniør
0. Helledal

SOP 2

Langtids-
planlegging
Konsulent
T. Fladebye
Førstesekretær
P. Langkås

SOS 4

System-
seksjon
Overingeniør
D. Kleivan

SAA 30

Kont.adm.,
int.pers., inf.
Konsulent

Berg

SAB 3

Budsj. — Div.
økonomi
Konsulent
P. Møller

SAS 3

Skatter,
erstatninger
Konsulent
F. Storaker

SAH 7

Hustrykkeri
Førstesekretær

Evje

SAI 2

Bestilljngs-
seksjon
Kånsulent
K. Breiby

SAK 16

Overingeniør

Andersen

7

11

eien-

ngeniør

1 12

Prosjekte-
ringskontor
for ledninger
Overingeniør

Schjetne

SKS 10

Prosjekte-
ringskontor
for
stasjoner
Overingeniør
G. Røste

Kontroll-
seksjon
Konsulent
0. A. Schjetne

SAM 2

Materia I
forvaltning
Matr.forvalter
H. Gundersen

SP 1 24 SV I 12

Produksj.avd.
Fagsjef
K. Nilsen

Varmekraftavd.
Varmekraftsjef
I. S. Haga

SPK

Kraftktr.
Overingeniør
H. Bleken

SPS I 1 

Salgsktr.
Overingen iør
S. Kroken

SVA 1

Sikkerhets- og
kvalitetsoverv.
Overingeniør
P. Chr. Løken

SVK 4

Kjernetekn.
Overingen iør
I. Devold

SPV 11 SVS 3

;Vannhus-
- holdn ingsktr.
Overingeniør
A. Teigset

Hjelpesystem
og serviceutr.
Sjefsingen iør
I. GIøersen

SPU 2 T. SVT 1

Utredningsktr.
Overingeniør
A. Aurlien

Turbiner
Overingeniør
T. Asvall

7.;

Sivilforsvars-
. leder

S. Foyn

51 1 6 	 113 I 20

Tokke- Aura-
verkene verkene

Driftsbest. Driftsbest.
D. Tvedt S. Ranes

85 I 15 33 I 8 


Ra na - Glomfjord
verkene kraftverk

57 1 9
Innset--
verkene

45 I 2 

Vestla nds-
verkene
Driftsbest.
V. Bern

223 1 18

Østlands-
verkene
Overingeniørene
0. Erdal
T. Haugli Nielsen

SAT 15/15

„ Transport
Transportsjef
A. Vogt.

. Driftsbest. Avd.ing. Driftsbest.
A. Ervik W. Strømslid F. Thingstad

70 I 334 132 1 681

Ulla - Førre- Eidfjord-
anleggene anleggene
Anleggsleder Anleggsleder
I. Kielland 0. Nummedal

23 1 88 49 222 4 1

Grytten- Skjomen- Leirdøla
anlegget anleggene kraftanlegg
Anleggsleder Anleggsleder Overingeniør
T. Høgestøl F. Kummeneje Å. Heggen-

hougen



6. STATSKRAFTVERKENE

ORGANISASJON OG
HJELPEFUNK SJONER

6.12 Organisasjon
Organisasjon av økonomifunksjonen, innkjøps-

arbeidet, transport og administrasjon har vært ana-
lysert delvis av prosjektgrupper. Resultatet blir tatt
opp i budsjettforslaget for 1978.

6.14 Vernearbeidet
I slutten av året inntraff to dødsulykker.

En renskebukk sviktet og en av dem som falt
ned, døde av skadene. Kontrollen med og kravene
til slikt utstyr er innskjerpet.

Kraftledningsanleggene hadde en dødsulykke da
et viktig ledd sviktet under linjestrekk. Saken er
ennå ikke ferdig utredet.

Kraftledningsanleggene hadde i alt 42 skader,
mens kraftanleggene hadde 128.

Antall skader pr. million arbeidstimer var 42,1
for kraftledningsanleggene og 50,8 for kraftanleg-
gene. Fraværsdager p.g.a. skader var henholdsvis
0,59 og 1,21 pr. 1000 arbeidstimer.
Fordelingen på arbeidsoperasjoner var:




Kraft- Kraftlednings-
anlegg anlegg

Boring 
 12,5% 4,8%
Manuell håndtering 	 28,1% 57,1%
Transport 
 6,3% 2,4%
Forskaling, støp 	 7,0% 4,8%
Sveising o.l. 	 7,8% 2,4%
Montering 	 3,1% 14,2%
Rensk, sikring 	 15,6% 0,0%
De viktigste skadeårsaker var.:




Slag, klem 	 29,6% 35,7%
Falle, snuble 	 24,2% 33,3%
Fallende gjenstander 
 32,8% 7,2%
Skjære,kutte 	 6,3% 9,5%

Statskraftverkene har fått godkjennelse som sak-
kyndig «person» for eget løfteutstyr. Vernetjenesten
har deltatt i kongresser, og det har vært arrangert
flere kurser hvor vernetjenesten var involvert.

6.15 Investering og bevilgning
I 1976 ble investert i nye anlegg 1368,5 mill.

kroner. Total bevilgning var på 1382,4 mill. kroner.

Det ble ikke gitt tilleggsbevilgning for 1976. Til
terminen 1977 er begjært overført totalt 13,9 mill.
kroner under investeringspostene.

Under investeringspostene er for 1977 bevilget
1816,9 mill. kroner. Det er ikke vedtatt bevilg-
ninger til nye vannkraftanlegg.

6.18 Effektivisering, langtidsplanlegging,
rasjonalisering m.v.

Som et ledd i prograrnbudsjettering vil Statskraft-
verkene arbeide med en nærmere tilknytning
mellom Termin- og ressursplan og budsjettene.

Fra arbeidet med rasjonalisering på driftssiden
kan nevnes: Innføring av vedlikeholdsopplegg ved
pumpekraftverk /purnpestasjoner bl.a. ved Mauran-
ger og Grytten, oppfølging og ajourføring av ved-
likeholdsopplegg ved kraftverk og transformator-
stasjoner, innføring av reservedelsopplegg, utfyl-
lingsarbeider i form av overhaling av anleggsut-
styr, vedlikeholdsopplegg for linjer, bringe orden
i underlagsmateriale fra våre leverandører, såsom
tegninger, beskrivelser, vedlikeholdsanbefalin-
ger etc.

Systemseksjonen har utviklet et opplegg for EDB-
basert nettverksplanlegging. Systemet har siden høs-
ten 1975 vært drevet rutinemessig for prosjekterin-
gen av Ulla—Førre-utbyggingen, og er i dag utvik-
let så det vil bli tatt i bruk som et nyttig planleg-
gingsredskap for prosjekteringsvirksomheten. Syste-
met blir videreutviklet for også å kunne betjene an-
leggsvirksomheten. Arbeidet med et EDB-basert
utlønningssystem for anleggene er i gang.

6.1
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6.19 Innkjøp, kontroll og transport
Innkjøp i 1976 ved innkjøpsseksjonen (SAI) ut-

gjorde 8,35 mill, kroner, mot 7,5 mill, kroner i 1975.
Kontrollseksjonen har i året 1976 behandlet ca.
25 000 innkomne fakturaer til et samlet beløp av
925 mill. kroner. Det ble behandlet utgående fak-
turaer for 14,6 mill. kroner. Foruten fakturakon-
trollen sentralt har Kontrollseksjonen foretatt sys-
tematisk kontroll av materialforvaltning og merkan-
tile rutiner ved de lokale administrasjoner, delvis
med deltakelse fra Industridepartementet og Riks-
revisjonen.

Transportseksjonen har som vanlig hatt full be-
skjeftigelse med spesialtransport-oppdrag for in-
nen- og utenlandske oppdragsgivere. Ny trekkvogn
er bestilt til stortraileren, som har vist seg meget
tilfredsstillende i bruk.

6.2 KRAFTPRODUKSJON OG SALG

6.21 Hydrologiske forhold
Nedbør og temperatudbrhold

Ved årsskiftet 1975/76 var hele landet snødek-
ket med unntak av de aller ytterste kyststrøk.

På Østlandet var temperaturen over det nor-
male i årets åtte første måneder. Juni, juli og august
var således uvanlig varme. Deretter slo tempera-

Transportseksjonens nye trekkvogn til stortraile-
ren.

4111

DB93827


turen om til en kjøligere værtype resten av året.
Første del av året hadde lite nedbør, særlig må-
nedene juni—september. Mange steder var det in-
gen nedbør i august. 1 oktober kom imidlertid
store nedbørmengder spesielt på Sørlandet; siste
del av året fikk også nedbør over det normale.

På Vestlandet hadde forsommeren en middel-
temperatur over det normale, mens ettersommeren
var kjølig. Det kom endel nedbør i april—mai,
men deretter var det svært lite på den sydlige del
av Vestlandet resten av året. Spesielt var det lite
nedbør i september. Den nordlige del av Vest-
landet fikk en del nedbør i juni—juli.

I Trøndelag var sommermånedene mai—juni
milde, men deretter kom en kjøligere værtype som
varte ut september. Det kom nedbør over det nor-
male pa ettervinteren januar—april, og i juni og
september. Forøvrig var nedbøren under det nor-
male.

I Nord-Norge var januar kjølig, men deretter
holdt det seg mildt ut juni måned. Resten av som-
meren og høsten var temperaturen under det nor-
male. Våren 1976 kom det relativt lite nedbør,
men dette endret seg og en fikk nedbør over det
normale i tiden juli—september.

Tilsig
I første del av året hadde en relativt store vinter-

tilsig til NVE's kraftverk. De store snømengdene i
fjellet ga store tilløp i juni—juli i kraftverkene på
Vestlandet og i Trøndelag / Rana-området. I sep-
tember avtok tilsigene raskt i Sør-Norge på grunn av
manglende nedbør, mens de i Rana-området fortsatt
var store. Fra og med oktober og utover lå tilsigene
svært lavt over hele landet.

Det pågikk forbitapping i tiden april—septem-
ber mcd spesielt stor forbitapping i juni—juli.

Magasinforholdene i 1976
Ved årsskiftet 1975 /76 var snømengdene i fjellet

over det normale på østlandet. På Vestlandet og
nordover til Ranaområdet var det betydelig over
normalt. I Troms var det omtrent som normalt.
Energiinnholdet i NVE's magasin inkludert andeler
av felleseide anlegg var 13 600 GWh tilsvarende
73 % fylling.

Rutinemessige snømålinger i april ga følgende
resultat: Østlandet og Vestlandet hadde mer snø
enn normalt, ca. 120 % . Vestsiden av Hardanger-
vidda hadde markert større snømengder enn de
øvrige fjelltrakter sønnafjells. Det lå også store snø-
mengder i feltene til NVE's verk i Trøndelag og
Nordland.

Ved årets utgang var samlet energiinnhold i
NVE's magasin 11 070 GWh tilsvarende 59% fyl-
ling. Snømengdene i fjellet var litt over det nor-
male på østlandet, mens resten av landet hadde
mindre snø enn normalt. Det var spesielt lite snø
på Vestlandet.
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Østlandet—Agder:

Nedbør

%av
meter normal

Tilløp

Mill. %av
m3 normal

1/1
%

Fyllingsgrad

31/12 Høyeste
% % Dato

Laveste
% Dato

Tapt
energived
overvann

GWh

Mår kraftverk 
 340 63 403 72 82 57 92 28/7 44 4/5 0,0
Nore-verkene (Nore I) . . . 429 68 1410 93 82 67 99 28/6 27 8/5 312,7
Tokke-verkene








Tokke 
 739 83 1967 84 80 64 94 31/7 31 9/5




Vinje 
 — 1621 85 80 64 94 31/7 31 9/5 9,0
Songa 
 - 738 85 80 58 95 6/8 23 16/5




Rogaland—Hordaland:








Røldal—Suldal(Suldal I) . 1168 81 1325 103 79 58 91 31/7 13 11/5 59,3
Sira—Kvina(Tonstad) . . . 926 79 2 945 86 48 45 64 29/7 28 7/5 0,0
Folgefonn (Mauranger).




— 460 75 39 44 75 16/9 14 22/4 92,9
Sogn—Sunnmøre:








Vik (Refsdal) 
 939 92 353 106 69 51 97 2/9 21 18/5 143,0

Nordmøre—Trøndelag:








Aura-verkene 	 738 123 1377 138 82 62 102 21/7 24 16/5 1031,7
Namsen (Tunnsjødal) 750 97 1717 111 86 61 102 15/9 22 11/5 364,6

Helgeland:









Rana-verkene
Øvre Røssåga 	
Nedre Røssåga 	

1420 145
—

3280
3619

120
121

87
87

70
70

99
99

8/9
8/9

56
56

16/5
16/5

598,4

Rana 
 — 1614 101 86 74 94 9/9 60 13/5 67,5

Glomfjord 	 1862 96 791 90 72 53 83 5/9 25 16/5 0,0
Ofoten—Finnmark:









Innset-verkene(Innset) . . 478 84 824 82 85 68 101 31/8 36 15/5 170,2

M I S Elektron ved en av transportene i vårt naboland. Skipets spesielle egenskap gir henne full beskjef-
tigelse hele året.

4

49



Månedlig nedbØr ved karakteristiske 100







målestasjoner 90




Magasinfylling for






Monthly precipitation at caracteristic points




Innsetverkene i

i 1976 og 1975






80




Storage in reseryoir in






M 70







500 60







Nedbør Rauland 50







400 1=I 1976 —623 mm

— Normal —795 mm
40








300 30








20








200 10








0








100




Jan. Febr. Mars Aprit Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov. Des.




100








J FMAMJ J ASOND 90




Magosinfyiling for

	

Rana verkene i

i 1976 og 1975





1976




mm
80








500 70








Nedbør Aursjøen
60








400 P 1976 —738 mm
— Normal —598 mm

50








300
40








30








200 20








10








100









0









Jan. Febr. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okl. Nov. Des.

JFMAMJJASOND
100








mm
90




Magasinfylling for Vik, Auro,

Trollheim og Namsen-verkene

i i 1976 og 1975







500
80








70








Nedbør Heggmoen








400 = 1976 —1420 mm
6








— Normal —1353 mm 50








300









40








200
30








2








100 10








0









Jan. Febr Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.

JFMAMJJ ASOND









100








M 90




Magasinfylling for kroftverkene








Nore,Mar, Tokke. MArkfoss.







500




Tonstad og Rd1dal-Suldol i
1976og 1975 i av rnaksimalt me







Nedbør Innset 70






1976




400 p 1976 —478 mm








— Normal —572 mm
60








300 50








40








200









30








20








100









10








0








JFMAMJJ ASOND




Jan. Febr Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.

50










Tilsig til NVE's hovedmagasiner
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Midlere uketilsig til NVE's hovedmagasin.

Average weekly inflow to NVE's main reservoirs.
1976 — Normalt tilsig.

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

System
Referert generator (Referred generator busbars)




1976MWh 1975MWh
1. Innset 
 425 324,0




385824,0
2. Straumsmo 	 668698,0




641443,0
3. Skjomen 
 894560,0




644 108,0
4. Glomfjord (25 Hz) 	 912644,0




845486,0
5. Reinforsen 
 20696,0




24654,0
6. Nedre Røssåga 	 1768928,0 1655503,0
7. Øvre Røssåga 	 891957,0




775037,0
8. Langvatn 	 201 177,0




393284,0
9. Rana 	 2209548,0 1897016,0

10. Bjerka 	 153932,0




114646,0
11. Linnvasselv (NVE's del) . . 71600,0




40 190,5
12. Tunnsjødal, Tunnsjø„

Røyrvikfoss (NVE's del) 580500,0




557 125,0
13. Svorka (NVE's del) 	 57054,2




54404,6
14. Trollheim 
 801 150,0




805350,0
15. Gråsjø 	 74682,0




66982,0
16. Aura  2 113970,0 1514880,0
17. Osbu 
 109340,0




58 183,0
18. Grytten 	 310273,1




301393,0
19. Vikfalli (NVE's del) 	 616730,4




723268,7
20. Mauranger 	 767909,0 1 158874,0
21. Jukla 	 57050,0




80734,0
22. RøIdal—Suldal(NVE's del) 1216918,7 1 128490,9
23. Sira—Kvina(NVE's del). 1616887,6 1973 316,3
24. Aurland (NVE's del) 	 97999,1




91 723,6
25. Nore I 	 977609,0




890352,0
26. Nore II 
 278517,0




253413,0
27. Mår 	 1007350,0




836 166,0
28. Solbergfoss (NVE's del) 227302,4




256487,9
29. Hakavik (162/3Hz samt

50 Hz husaggr.) 	 19824,7




22 319,8
30. Tokke (inkl. husaggregat) . 2 027503,0 2 051531,1
31. Vinje 
 989003,0 1017 126,5
32. Songa 
 612810,5




554460,2
33. Haukeli 	 31743,8




34599,1
34. Byrte 	 115470,0




117156,0
35. Lio 	 226923,0




232987,0
SUm 	 23160584,5 22 198515,2

6.23 NVE's kraftomsetning
Den samlede produksjon var i 197 6 23161 GWh,

4,3 % høyere enn året før. Midlere årlig produk-
sjonsøkning de siste 10 år er ca. 7 %.

Produksjonen var for øvrig 99 % av sum bereg-
net midlere produksjon for de enkelte kraftverk og
ca. 109 % av de tilsvarende tall for bestemmende år.

Kraftomsetningen var 30151,1 GWh. Dette er
9,5 % mer enn året før. Samlet var de kontraktmes-
sige leveransene til industriavtagere og NSB om-
trent som året før. Her var imidlertid ferrolegerings-
industriens uttak noe svakere (ca. 3 %). Derimot var
leveransene til andre elektrisitetsverk 22 % høyere
enn i 1975.

Leveransen av kjelkraft har pågått fra årets be-
gynnelse fram til 1. oktober, da den av prismessige
årsaker ble innstilt.

NVE har utvekslet tilfeldig kraft med de øvrige
kraftselskaper gjennom Samkjøringen. Samkjørings-
kraftprisen var fra årets begynnelse fram til som-
meren i Sør-Norge under 1 øre /kWh og i Nord-
Norge 1-2 øre /kWh. I 3 måneder fra midten av
mai lå prisen så i Sør-Norge på «prisgulv»-nivå
(0,2 øre /kWh). I nord var den så lav bare 1 ukes
tid i annen halvdel av juli. Fra slutten av august
steg prisene etter hvert i begge landsdeler slik
at den ved årets utgang var omkring 10 øre /kWh
over hele landet.

I Sør-Norge kjøpte NVE kraft fra Samkjøringen
alle uker i året. Kvantumene varierte en del og
var størst i årets første 4 måneder med et gjennom-
snitt på noe under 150 GWh pr. uke, i høstmåne-
dene lå kjøpet omtrent på det halve av dette. Den
prismessige forskjell gjorde at omkring 80% av ut-
giftene til kraftkjøp i Sør-Norge likevel skriver seg
fra annet halvår. I alt kjøpte NVE i denne del av
landet 4479 GWh til en middelpris av 1,927 øre /
kWh. Sammenlignet med dette ble kraftsalget her
til Samkjøringen lite. Det utgjorde således 74,8
GWh til en middelpris av 2,5 øre /kWh.

Bortsett fra 9 uker i annet halvår, kjøpte NVE
også i Nord-Norge kraft fra Samkjøringen hele
året. Samlet kvantum ble her 221,8 GWh til en
middelpris av 2,265 øre /kWh. I 17 uker, hoved-
sakelig i annet halvår, solgte NVE kraft til Sam-
kjøringen, i alt 27,2 GWh til en rniddelpris av
2,493 øre /kWh.

NVE's kjøp på faste kontrakter, ekskl. kjøp fra
Trondheim Elektrisitetsverk (NEA—Hegset-kraft til
Sverige), utgjorde 1295 GWh, en økning på 208
GWh fra 1975. økningen skyldes kontraktmessig
utvidelse av leveransene fra Oslo Lysverker, ny
kortsiktig kontrakt med Aust-Agder kraftverk og
etterleveranser av manglende uttak egentlig forut-
satt tatt ut i 1. halvdel av driftsåret 197 5/76.

Midlertidig overtatte eierandeler av Sira-Kvina's
produksjonskapasitet i Tonstad og Åna-Sira kraft-
verker er holdt utenfor. Den siste 1 % til Skiens-
fjordens kommunale kraftselskap, ble tilbakeført
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NVE's kontraktforpliktelser i 1976 - effektforpliktelser (MW) ved årets utgang
Contracted power in 1976 - contracted power capacity (MW) at the end of the year

Område

Årskraftl

MW GWh

Vinterkraft

MW GWh

Tokkekraft2

MW GWh

Storindustri3

MW GWh

Eksport

MW GWh




Sum4

MW GWh

Østlandet-Agder 
 667,9 3 740,9 480,0 1849,0 199 1194 98,5




679,4




1445,4 7463,3
Rogaland-Hordaland 27,0 60,0 22,0




169,0




422,2 3 128,8




471,2 3 357,8

Sogn-Sunnmøre 	 34,0 241,7





15,4




72,9




49,4




314,6
Nordmøre-Trøndelag 187,4 1098,9 50,8




202,9




313,5 2 477,2 105,0 542,9




656,7 4 321,9
Helgeland 	 63,0 372,5 7,5




24,3




455,0 3 350,0 -




525,5 3 746,8
Salten 	






100,0




810,0




100,0




810,0
Ofoten-Varanger . . . 	 251,5 1366,1 42,0




162,0




33,5




192,6




327,0 1720,7

Sum 1976	 1-'30,8 6 880,1 602,3 2 407,2 199 1 194 1438,1 10710,9 105,0 542,9 3 575,2 21 735,1

Sum 1975	 1162,2 6 360,0 701,7 2 554,0 199 1194 1363,3 10609,0 111,3 752,0 3 537,5 21469,0

1 Inkludert 39,7 MW/232 GWh konsesjonskraft. 2Eksklusiv 1 MW/6 GWh ubenyttet rettighet. 3Bare garantert kraft,
ugarantert kvantum på 68,6 MW/550 GWh er utelatt. 4 Hertil 125 MW suppleringskraft.

eieren 1. juli. NVE kjøpte i 1976 på fast kontrakt
50 MW effekt fra Sør-Trøndelag kraftselskap.

NVE hadde i 1976 ikke leveranser av supple-
ringskraft. Dette medførte at rettighetshaverne bare
betalte effektavgift. Denne økte I . oktober fra 55

Kraftomsetning i MWh i de enkelte områder
Energy turnover in 1976 in MWh hy distribution area

6.231-6. 236 Sor-Norge til og med Salten:

1976 1975
Produsert i : MWh MWh

til 65 kroner /kWår. Samlet kontraktskvantum,




som ved årets begynnelse var 25 MW, økte 1. juli Østlandet-Agder 
 6 612055,5 6 358322,2

til 125 MW. Suppleringskraft-kontraktene er ba- Rogaland-Hordaland 	 3658765,3 4 341415,2

sert på import av sperrekraft fra Sverige.
Sogn-Sunnmøre 

Nordmøre-Trøn delag 	

	

616730,4 723268,7

	

4 118569,3 3 398508,1




Helgeland 	 5 253238,0 4 860 140,0




Salten 	 912 644,0 845846,0
NVE's kraftomsetning i 1976 i GWh




Sum 	 21 172002,5 20527 140,2
Energy turnover in 1976

1976 1975




GWh GWh Levert til ( )/mottatt fra ( --):




Totalproduksjon målt




Kontraktskraft til andre




gen. klemmer  23 160,6 22 198,5 elektrisitetsverk 
 8231510,3 6 727327,3

Fra Samkjøringen  5029,7 3922,8 Industrikraft-avtakere 	 11329447,0 11377082,0

Fra Sverige  224,5 13,2 NSB (inkl. Hakavik) 	 290 197,8 271 677,8

Fra Danmark  101,5 0,0 Kjelkraft-avtakere 	 286290,2 471626,8

Fra Sovjetunionen  34,0 12,6 Div. erstatnings-/




Div. kjøp på faste kontrak-




kompensasjonskraft 	 -17 615,5 26275,5

ter m.v.1  1525,5 1482,1 NVE's anleggsdrift 	 16583,5 13493,0

Div. utveksling med andre




Div. kjøp på faste kontrakter - 1295038,4 1086 582,8

verker (netto)  156,8 78,9 Lagringskraft til andre




Pumpekraft  81,5 25,0 elektrisitetsverk 
 34316,5 122321,8

Sum  30 151,1 27 524,8
Lagringskraft fra andre

elektrisitetsverk 
 -135 351,9 -31 431,5
Denne energi er solgt og anverult Plgende måte:




Pumpekraft 81 536,6 25031,7

Til industriavtakere  11539,9 11644,3 Trondheim elektrisitetsverk :




Til andre elektrisitetsverk




Forskudd vedr. Nea (netto) + 42 637,0 -1 730,0
inkl. NSB 	 10036,4 8240,7 Utjevning vedr. Nea (netto) -82 564,9 -27 267,0

Til Samkjøringen  118,6 546,7 For levering til




Til Sverige  6968,3 5 715,9 A/B Svarthålsforsen . . . . -230 487,0 -395 561,0
Til Danmark 	 159,4 0,0 Samkjøringen :




Elektrokjeler  286,3 461,6 Salg til 	 74866,3 542010,2

Egen anleggsdrift  40,2 48,9 Kjøp fra 
 -4 479 146,6 -3 385015,7

Tap og egetforbruk  1002,0 856,7 Stillet til disp. fra NVE,




Sum  30 151,1 27 5-14,8

	

men ikke kjørt (lagring) 

Tilbakelevert lagring 	

	

-318 066,0 -358 012,1

	

16516,7 842,6
Inkl, kjøp fra Trondheim for eksport til Stockholm. Salderingskraft (netto) . . . . -9 902,8 -34 154,8
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4.

C I S Skagerrak under utseiling .fra Svinesund den 8. juni 1976.

Sverige totalt over Hasle:

1976
MWh

Kontraktskraft til 	




0,0
Tilfeldig salg til (avtalt) . . 4 004 070,0
Tilfeldig salg til (ikke

avtalt 	 160 552,0
Tilfeldig kjøp fra (avtalt) . -6 822,0
Tilfeldig kjøp fra (ikke

avtalt) 	 -125 968,0
Div. utv. uten pengeopp-



gjør (netto) (37.070-
54.404) 	 -17 334,0

Sverige totalt over Nea og Linnvasselv
Kontraktskraft til

A/B Svarthålsforsen . . 230
Kontraktskraft til

:

487,0

Sydsvenska Kraft A/B 	 298 795,0
Tilfeldig salg til (avtalt) . 611 591,0
Tilfeldig salg til (ikke

avtalt) 
 16002,0
Tilfeldig kjøp fra (avtalt) -892,0
Tilfeldig kjøp fra (ikke

avtalt) 
 -24 519,0
Herav kontraktskraft levert

over Hasle 	




-0,0
Div. utv. uten pengeopp-



gjør (netto) (18.454-
77.019) 	 - 58 565,0

Sverige totalt over Røssåga :




Kontraktskraft til 	




0,0
Tilfeldig salg til (avtalt) . 1 198 720,0
Tilfeldig salg til (ikke

avtalt) 
 67 602,0
Tilfeldig kjøp fra (avtalt)




-0,0
Tilfeldig kjøp fra (ikke

avtalt) 
 - 54 496,0
Div. utv. uten pengeopp-



gjør (netto) (81.866-
6.422) 	 75 444,0

1975
MWh

0,0
3 623 881,0

135 641,0
-0,0

74 017,0

55 979,0

395 561,0

338 715,0
334 628,0

1976 1975
MWh MWh

Danmark totalt (Skagerrak-kabelen)
Tilfeldig salg til  159 413,3 0,0
Tilfeldig kjøp fra  -101 566,9 0,0

Overføringstap inkl, eget
forbruk

	
903 860,3 759 337,9

Sum 	 21 172 002,5 20 527 140,2

6.237 Ofiten-Finnrnark

Produsert
Innset  425 324,0 385 824,0
Straumsmo  668 698,0 641 443,0
Skjomen 	 894 560,0 644 108,0

Sum  1 988 582,0 1 671 375,0

Levert til ( )jrnottatt fra ( - )

Kontraktskraft til andre
elektrisitetsverk 

Industriavtakere (Fesil Nord)
NVE's anleggsdrift 	
NSB 	

	

4 798,0 Utv.kr. FK-NVE 

-- 1 170,0

Samkjøringen:
Salg til  27 240,3 3 896,0

Kjøp fra  -221 801,9 -144 564,5
Stillet til disp. fra NVE, men

ikke kjørt (lagring) 	 -790,0 -522,7
Sverige totalt over Sørnes:

	

Tilfeldig salg til (avtalt) .. 354 896,0 212 814,0
Tilfeldig salg til (ikke

avtalt) 	 25 632,0 9 974,0

	

Tilfeldig kjøp fra (avtalt) . -- 1 563,0 -10 170,0
Tilfeldig kjøp fra (ikke

avtalt) 	 -9 796,0 -19 828,0
Div. utv. uten pengeopp-

	

62 385,0 gjør (netto)  0,0 0,0

	

-1 900,0
Sovjetunionen over Boris Gleb:

	

- 31 099,0 Kjøp fra (kontrakt) (netto) . . -33 955,2 -12 632,0
Overføringstap inkl, eget

forbruk 	 98 238,4 97 400,1

Sum  1 988 582,0 1 671 075,084 474,0

6 094,0

-0,0

- 135 379,0

0,0
723 465,0

1481 696,4
210 487,6

23 587,8
32 980,0

+1 729,6

1213 403,3
267 180,6

35 470,4
28 250,0

-9 296,2
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NVE's KRAFTOMSETNING 1976
NVE's ENERGY-TURNOVER 1976
Tilført NVE fra egne og
fremmede kraftkilder.

Power Supplies to NVE
from own Power
Stations and from others.

Fra
Samkjøringen
og innkjøp
av
kontr_kraft
m. v. 22,0 %

Fra Danmark,
Sverige og
Sovjet 1,2 %

Produsert
Ofoten—
Finnmark 6,6 %

Produsert
Salten 3,0 %

Produsert
Helgeland—
Rana 17,4 %

Produsert
Nordmøre—
Trøndelag 13,7 %

Produsert
Sogn—
Sunnmøre 2,1 %

Produsert
Hordaland—
Rogaland 12,1 %

Produsert
Østlandet—
Agder 21,9 %

GWh

30000

28000

26000

24000

22000

20000

18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

NVE's kraftsalg.

NVE's Sales of Power.

Tap og
3,3 % eget forbruk

1,0 % Elektrokjeler

0,5 % Til Danmark

23,1 % Til Sveri.je

Til

0,4 % Samkjøringen

0,1 % Egen

anleggsdrift

Andre
elektr.verk

33,3 % inkl. NSB

Industrikraft
38,3 % avtakere

Krafttilgang :

4.kv.

4. kv.

4. kv.

Produksjon
GWh/

/ 4 uker

2500

2000

1500

1000

500

0
1.kv. 2. kv. 3. kv.

1976

Kjøp av fastkraft

GWXuker

200

150

10

50

0

1.kv. 2. kv. 3. kv.
1976

Kjøp gjennom Samkjøringen

GW/Xuker

800

60

40

20

0
1.kv. 2. kv. 3. kv.

1976

lmport av tilf. kraft og sperrekraft

GV°X.uker

500

400

30

200

100

0

0
1.kv. 2. kv.

1976
3. kv. 4. kv.

54



55

4.kv .

4.kv.

Levert kjelkraft
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NVE'S KRAFTOMSETNING FORDELT OVER ÅRET 4-ukers verdier

NVE's Energy-turnover—distributionover the year 4-weeks values

Leveranser:
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6.24 Utveksling med Sverige.
Tilfeldig kraftutveksling

Det var betydelig eksport av tilfeldig kraft til
Sverige helt fra årets begynnelse til ut i oktober
måned. Det samlede salg i 1976 utgjorde 6439,1
GWh inkl 269,8 GWh ikke forhåndsavtalt kraft.
Dette var 26% høyere enn året før og det høyeste
tall som er oppnådd.

Denne eksport innbrakte 255,8 mill, kroner eller
4,0 øre /kWh i middel. Prisen har variert en del.
Den var første del av året omkring 3 øre /kWh,
og noe lavere om sommeren, mens den i høstmå-
nedene steg til ca. 8 øre /kWh. 64,7% ble levert
over Hasle, 19,7% over Røssåga, 5,8% over Nea,
3,9% over Linnvasselv og det ble kjøpt 224,1 GWh
fra Sverige, det vesentligste som ikke avtalt kraft,
og ujevnt fordelt over året. Middelprisen ble der-
for 6,2 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. I
hvert enkelt høve ble dette gjort opp i løpet
av året i større grad enn tidligere, som en direkte ut-
veksling. Det var balanse mellom partenes transitt,
og det ble derfor i netto for året bare avgitt 0,1
GWh i overføringsgodtgjørelse til det svenske nett.

28,1%

Kontraktskraft
Kontraktsleveransene har pågått programmessig.

298,8 GWh ble levert til Sydkraft til middelpris
4,9 øre /kWh. Eksporten til Stockholms Energi-
verk utgjorde 230,5 GWh til samme middelpris.
Sistnevnte leveranse ble dekket ved tilsvarende
kjøp fra Trondheim Elektrisitetsverk. Det er her
medregnet etterleveranser på Nea-kontrakten som
utløp i 1975.

Sperrekraft-kontrakten
Denne kontrakt har også i 1976 stått som reserve,

med importmulighet på inntil 400 MW før 1. juli
og med økning til 550 MW fra denne dato. Fast-
avgiften for denne importrettighet utgjorde 42 kr./
kWår eller i alt 19,6 mill, kroner for 1976. Om den
hadde blitt benyttet i 1976, ville energiprisen ved
uttak ha ligget på 12-14,5 øre /kWh i tillegg til
fastavgiften .

GWh/år

Import fra Sovjet

Import fra Sverige

Import fra Danmark

Kjap fra samkj.
.kontrakter•div.kjap

Egen produksjon

Tap og eget forbruk

TiIftil samkj.

Kjelkraft

Til Danmark

TiIf.til Sverige

Kontr. til Sverige

Kontr.industriavtakere

Kontr. andre verke-
•NSB og egen en:.kraft
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KraftutvekslingenmedSverige

Til Sverige :

1976
Middel-

pris
n.øre/

GWh kWh2 GWh

1975
Middel-

pris
n.øre/
kWh2

Kontraktskraft 	 529,3 4,89 734,3 4,55
Tilfeldigsalg(avtalt)  6 169,3 3,91 4894,8 4,07
Tilfeldigsalg(ikke

avtalt) 	 269,8 5,49 212,8 4,01

Transittkraftm.v.' 	 137,4 - 170,8 -
Sum 7 105,8 - 6011,7




Fra Sverige :




Tilfeldigkjøp (avtalt) . 9,3 9,19 13,2 3,01
Tilfeldigkjøp (ikke

avtalt) 	 214,8 6,07 131,0 4,18

Transittkraftm.v.1 	 137,8 165,8 -
Sum 
 361,9 310,0




Transitt overdet svenskenettetmellomRøssågaogNea.
2 Omregnetetter kurs 1,25.

KRAFTUTVEKSLING

NORGE-SVERIGE 1976

Exchange of energy

Norway-Sweden 1976

Lyngen-Porsanger

Øst-Finnmark

44 - 34,0GWh
*

" :

Ofoten-Lyngen

0111"1.1. 374,0GWh

4,,,- ; 1 	

	

.? __ 4 8 GWh
/ •,.._.:

r
'..*
:.-

i

1111,
1287,4GINS

Helgeland

132,1GWh

13.9,1,m/hIffill~ 253,3GWh

18,2GWh

Salten

6.25 Utveksling med Danmark
Skagerrakkabelen kom i drift sommeren 1976. De

første måneder medgikk til prøvedrift; anlegget var
også en tid ute av funksjon på grunn av at kabe-
len ble ødelagt av uforutsett stort trålutstyr. Det ble
overført noe kraft hver veg i månedene juli, august
og delvis september.

Kraftledningsanlegget kom så i kommersiell drift
5. oktober. Det ble etter denne tid levert kraft
fra Norge i perioder på dagen med høy belastning
i Danmark. Energien bak denne leveranse retur-
nerte danskene på natt-tid når belastningen var
lavest. I tillegg ble det kjøpt noe tilfeldig kraft fra
Danmark på natt-tid.

Samletkraftutvekslingmed Danmark i 1976ble:

Mill. Middelpris
GWh N.kr. n.øre/kWh

Til Danmark 	 159,4 13,1 8,2
Fra Danmark 	 101,5 8,9 8,8

6.26 Import fra Sovjetunionen
Import over 154 kV forbindelsen Boris Gleb-

Kirkenes utgjorde 34,0 GWh. Middelprisen var
8,2 øre /kWh. Gjeldende kontrakt gir rett til im-
port av inntil 20 MW med full brukstid.

6.27 Nye krafttildelinger og endringer i pris- og
leveringsbetingelser

Tildelinger
Det har i 1976 ikke vært foretatt ny tildeling av

kraft til alminnelig forsyning.
Til den kraftkrevende industri derimot er det av

Stortinget godkjent en del mindre tildelinger vesent-
lig ved omgjøring av tidligere tilfeldig og ugarantert
kraft til fastkraft. Denne tildeling er beskrevet i
St.prp. nr. 165 (1975-76) «Om kraftleiekontrakter

kraftkrevende industri». De samlede tildelinger
var 2081 GWh fastkraft og 705 GWh ikke
garantert kraft. Kraften ble fordelt på følgende be-
drifter:

A /S Ardal og Sunndal Verk
Mosjøen Aluminiumsverk
Elkem Aluminium A /S & Co.
K /S A /S Fesil-Nord & Co.
A /S Ila og Lilleby Smelteverker
A /S Meråker Smelteverk
Rafnesprosjektet
Odda Smelteverk A / S
Norzink A / S
Hertil kommer gjenopptakelse av Statskraftver-

kenes tidligere kontraktsleveranse til Årdal og Sunn-
dal Verk i Årdal. Denne ble behandlet i egen
St.prp. nr. 87 (1975-76), «Om modernisering av
Ardal Verk». Denne kraftleveranse trer i kraft fra
1.1.1978.

Forøvrig er forutsatt at også levering av stats-
kraft til Tinfos Jernverk skal stortingsbehandles i
løpet av 1977.

Pris og vilkår for ovennevnte nye industrikraft-
leveranser ble forelagt Stortinget i St. prp. nr. 81
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(1 975-7 6). Om detaljer i denne henvises til års-
beretningen for 1975. 


Statskraftpris til alminnelig forsyning:
1. januar 1976 var priser for Statskraft til alminnelig for-
syning :

Effektavgiftårskraft  95 kr/kWår
Effektavgiftvinterkraft 	 85 kr/kWår
Effektavgiftsommerkraft 	 18kr/kWår
Energiavgiftvinter 	 3,5 ore/kWh
Energiavgiftsommer 	 1,75ore/kWh
Disse priser gir for årskraft med 6000 brukstimer
en midlere pris på 4,50 øre /kWh.

Stortinget vedtok 16. desember 1976  Budsjett-
innst. S. nr. 8 19 76-7 7. Av denne innstilling frem-
går at statskraftprisen til alminnelig forsyning fra
1. juli 1977  skal heves med 10 % . Den midlere pris
for årskraft vil da bli forhøyet fra 4,50 til 4,9 5
øre / kWh.

6.28 Fiskestell
Produksjonen ved oppdrettsanleggene for fisk har gått
meget bra og følgende utsettinger har funnet sted :

OPPDRETTSANLEGG FOR FISK
NVE -STATSKRAFTVERKENE

Egne anlegg

Egne anlegg under bygging

Andelslag

r)2

2 Skjomen

Innset-verkene

Laks Sjøørret Innenlands ørret

Smolt Smolt 1-somrig 2-somrig

Skjomen 	 1700 300




Glomfjord Krqftverk





Storglomvatn m/flere




8000
Rana - verkene





Rana 
 43200 - 11800
Korgen 	 15100




Vefsn 
 27000 7 500
Røssvatn 	




— 5 800
Aura-verkene





Surna 	 35000




Svorka 	 15000




Bævra 	 300001




Eira 
 57500




Aursjømag. m/fiere . — 42000
Gryt ten 
 - 3 100
Vikfalli





Vikja m/flere 	 15500




Tysso





Tyssevatn m/fiere




7500
Vestlands-verkene





Folgefonn 
 — 10000




Tokke-verkene 
 — 65000 5 700
Nore-verkene 	 — 70000 100

Sum 
 240000 10300 214900 11600

:p

0 Rana

Lundamo

1 Eresfjord

Yngel.

Ved utbygging i Eidfjord og Skjomen ga Miljø-
verndepartementet begge steder pålegg om bygging
av oppdrettsanlegg for fisk. For Eidfjord legges an-
legget nært opptil kraftstasjonen i Simadalen for
å nyttiggjøreseg kjølevannet fra stasjonen. I Skjo-
men legges anlegget til Forsheim forskningsstasjon
der en tidligere har drevet forsøk med oppdrett
av fisk. Begge anlegg er beregnet ferdige i 1977. 


Bygging av fisketrapp i Bjerka elv i Korgen er
fullført, og det meldes om god oppgang i trappen
i sommer. Driften av trappen er overtatt av den

2 Eidfjord

00

Reinsvoll

58



lokale fiskeforening som forøvrig disponerer salg av
fiskekort for elva.

Laksetrappen i Reinfossen i Rana fikk lagt inn
elektrisk lys i 1975 (trappen går i tunnel). Dette
har utvilsomt gitt gode resultater. Oppgangen av
laks i trappen har vært slik i tiden 1974-1976:

1974: 26 stk. laks —ca. 102 kg.
1975: 98 stk. laks —ca. 378 kg.
1976: 165 stk. laks —ca. 694 kg.
I samme vassdrag, men høyere oppc, setter Stubb-

fossen en øvre grense for laksens oppgang. En er nå
i gang med å sprenge bort denne hindringen for
derved å åpne nye områder for laksen. Ranavass-
draget vil derved i løpet av få år ha fått øket gyte-
og oppvekstområder for laks fra ca. 10 km til ca.
50 km elvestrekning.

Skiensvassdraget skal gjøres lakseførende og i
Skottfoss skal det bygges en større laksetrapp. Som
regulant i vassdraget (Tokke—Vinjeutb.) deltar vi
sammen med andre regulanter i dette arbeidet.

Bygging av terskler i regulerte vassdrag er hittil
stort sett gjort ut fra hensynet til naturvern, jord-
og skogbruk. I forbindelse med pålegg for bevaring
av fiske, gis det nå pålegg om bygging av terskler
i kombinasjon med fiskepassasje. I Skjomen

(Skjoma elv) er vi pålagt å bygge en rekke terskler,
og fem av disse skal ha oppgangsmulighet for fisk.
Herav er to under bygging. En må anta at antallet
av slike terskler vil øke i tiden framover. Det vil
derfor være riktig å forsøke å komme fram til enk-
lere og rimeligere terskeltyper som likevel dekker
fiskets interesser.

6
DRIFT AV KRAFTVERK OG

.3
OVERFØRINGSANLEGG

6.31 Driftsforstyrrelser
Antall driftsforstyrrelser og feil i 1976 har vært

omtrent som vanlig. Enkelte større eller spesielle feil
er omtalt i neste avsnitt. For øvrig vil det bli utgitt
en egen publikasjon med oversikt over driftsfor-
styrrelser i 1976 hvor NVE's anlegg har vært be-
rørt, med angitt årsak skader, produksjonstap, stans
og tap for forbrukere osv.

6.32 Drift og vedlikehold
6.321 Driftsforholdene generelt

Driftskoblingene
132 kV nettet i Finnmark og Troms har vært

delt i to, med delingspunkt som oftest i Alta eller
Lakselv. Den nordøstre delen har i lange perioder
vært tilkoblet det russiske nettet over 154 kV led-
ningen fra Kirkenes. Den sør-vestre delen har hatt
samdrift med det nordiske system over forbindelsen
Sørnes—Sverige.

Det norske hovednettet sør for Salten ligger nor-
malt sammenkoblet, og med forbindelser til det
svenske stamledningsnettet over Nedre Røssåga,
Nea og Hasle, men i store deler av 1976 måtte
nettet deles opp på grunn av omfattende arbeider.

Fra og med april til og med september var forbin-
delsen fra Nea til Sverige ute for ombygging fra
220 kV til 275 kV driftsspenning. I denne perio-
den ble det også delt mellom Trøndelag og østlan-
det. I oktober og deler av november måtte nettet
deles i Nedre Røssåga på grunn av ombygging av
275 kV-anlegget der.

Fra 9. november kunne en igjen etablere ring-
drift med Sverige over Nedre Røssåga, Nea og
Hasle. Nettet var da forsterket endel, på grunn av
at spenningen på ledningen Nea var hevet til
275 kV, og at det var installert seriekompensering
av hele forbindelsen Nedre Røssåga—Aura. En
kunne derfor koble også Salten-nettet til og med
Sunntjord til det nordiske nettet, mens Salten-nettet
nord for Sjona tidligere måtte drives separat.

132 kV nettet i Møre og Sogn ble i første kvar-
tal drevet separat, på grunn av feil på en ledning.
Resten av året var nettet delt i to, med nordre del
tilkoblet Trøndelag over Aura, og søndre del tilkob-
let østlandet over Aurland.

275 k V nettet på Sør-Vestlandet ble kjørt sepa-
rat i februar og mars av stabilitetsgrunner, men var
tilkoblet mot østlandet resten av året.

Fra sommeren 1976 harlikestrømforbindelsen fra
Kristiansand gitt asynkron sammenkobling med
Jylland og nettet på Kontinentet.

Stabilitetsforhold
Stabilitetsforholdene i det nordiske system er blitt

bedre de siste årene gjennom nettforsterkninger og
reguleringstiltak. Allikevel ga stabilitetsforholdene
visse begrensninger for utnyttelsen av det sør-
norske kraftsystem i første halvår av 1976. I spe-
sielle situasjoner måtte en dele opp nettet for å
kunne øke effekttransporten. I annet halvår endret

kraftsituasjonen seg, og det er bare utnyttelsen av
kraftverkene i Salten og Rana som har vært begren-
set av stabilitetsmessige grunner.

Samdriften med Jylland gir i seg selv ingen sta-
bilitetsproblemer, siden den er asynkron. Med bare
-± 250 MW utveksling har heller ikke den nye sam-
kjøringsmuligheten medført restriksjoner på effekt-
transporten i det sør-norske nettet i den driftssitua-
sjon som var høsten 1976.

Frekvens- og effektregulering
Det har fortsatt vært fri frekvensregulering mel-

lom Norge og Norden forøvrig. Det har vært arbei-

det i NORDEL-regi i flere år med spørsmål som
angår frekvensreguleringen og driftsreserven i Nor-
den. Nye retningslinjer for frekvensreguleringen
ventes satt i prøvedrift i 1977.

6.322 Vannvei og mekanisk system
Ved Rana-verkene ble det høsten 1975 observert

betydelige erosjonsskader på Akersvassdammen på
grunn av bølgeslag. Vann-siden ble utbedret seson-
gen 1976 fra topp og 13 rn nedover uten at det
ble nødvendig å slippe vann.
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Betongdam med flom- og

bunntappeløp.

Til høyre:
Støpt overløp på omløpstunne-
len der vannet ledes bort under

bygging av Sysendammen.

På Kalvassdammen er det også endel skader,
som er midlertidig utbedret.

Ved Trollheim kraftverk, Follsjø dam, oppsto en
større lekkasje da en steinblokk under den støpte
overløpsterskelen løsnet. Magasinet var fullt, og
måtte senkes 4 m for å få utbedret skaden.

Ved Vinje kraftverk var en større del av platen
i sugerøret for turbin 2 løsnet på grunn av trett-
hetsbrudd.

6.323 Elektrisk system
Feil på generator 1 i Tokke og generator 2 i

Straumsmo førte til driftsstans i henholdsvis 1 må-
ned og 14 dager.

De unormalt store snømengder nordenfiells vin-
teren 1975-76 førte til endel uønskede utkoblinger.

Atmosfæriske overspenninger ga overslag til jord
på en 66 kV oljefattig effektbryter i Mauranger.
Trykkstigningen i 66 kV rommet førte til at en
Leca-vegg falt mot en transformator og skadet
denne.

Utviklingen av hovednettet har avslørt et behov
for linjevern med bedre selektivitet og reserve-
funksjon. Det arbeides med utviklingen av et nytt
norskprodusert distansevern, og en regner med å ta
i bruk en prøveserie i 1977.

I løpet av 1976 har en også kommet fram til et
enklere og forhåpentlig mer selektivt jordstrøm-
vern for 275/380 kV nettet. I de nærmeste år vil
det eksisterende vernet bli utskiftet.

Kontroll av likestrømsanlegg har ført til økende
utskifting av eldre batterier.

6.324 Overføringsledninger
Det var uvær med usedvanlig kraftig vind over

store deler av landet de første dagene av året. Vin-
den medførte sjørokk i Oslofjorden, og dette ga
saltbelegg på isolatorene slik at ledningen falt
ut.

Særlig Vestlandet og Nordland fikk svære snø-
mengder med skader på et betydelig antall lednings-
master. Skader av denne art skjer når snømeng-
dene siger sammen og deformerer enkelte jern i
mastene. Det kan nevnes at ca. 200 master var be-
rørt, og det gikk med ca. 120 tonn stål for utbed-
ring.

Av beredskapsgrunner ble det denne sommeren
satt i gang framstilling av en betydelig del av erstat-
ningsstålet på egne verksteder i Flesaker og i Sme-
stad. Resultatet var vellykket, og framtidig tas det
sikte på å følge samme opplegg så langt kapasi-
teten rekker.

Vinterværet som satte inn over østlandet i midten
av oktober, ga en god del ising på ledningene i
området. Dette førte den 20. oktober til total-

havari av 2 master på en 380 kV ledning og 3 mas-
ter på en 275 kV ledning. Det ble valgt å bruke nye,
forsterkede master til gjenoppbyggingen, og begge
de to nevnte ledninger var i drift igjen etter 4 ukers
stans.

To 132 kV overspenningsavledere og en 132 kV
spenningstransformator ble ødelagt da det i februar
oppstod sammenslagning mellom 132 kV ledningen
Aura—Osbu og 275 kV ledningen Aura—Vågåmo.
Lignende feil har skjedd fiere ganger tidligere, og
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det har vist seg nødvendig å øke avstanden mel-
lom de to ledningene på grunn av de spesielle ter-
reng- og vindforholdene i Lilledalen. Tidligere er
fem master flyttet, og det er nå planlagt å flytte
ytterligere en mast for å øke driftssikkerheten.

Under den store skogbrannen i Heddal i august
måtte en dobbelt 132 kV ledning og to 275 kV led-
ninger gjennom det brannherjede området tas ut av
drift noen dager av hensyn til sikkerheten for
slokkemannskapene.

6.325 Telekommunikasjoner
Det er siste år satt i drift 16 nye høyfrekvens-

telefoner, 5 driftsautomatsentraler og 4 lavfrek-
vens-forbindelser.

Det er utskiftet 5 en-kanals faste radioforbindel-
ser, og satt i drift 3 bredbånds radiolinjer med
multipleksutstyr for 6 telefonkabler.

Fjernmåleutstyr for overføring av 2 måleverdier
er satt i drift.

6.326 Opplæring og etterutdanning

Det er ikke arrangert kurs i egen regi for drifts-
personale i 1976, men ganske mange har deltatt i
eksterne kurs. En del har på fritid gjennomført
kurs i elektroteknikk, den nye tekniske fagskoles
pensum osv.

6.327 Vernearheid

Det har vært tilløp til en ulykke som kunne ha
medført alvorlig personskade i 1976. To personer
sto nær en skillebryter som ble feilkoblet, men ingen 


ble skadet av den kraftige lysbuen som oppstb.
1 året 1976 er spesielt arbeidet med opplæring i

driftsforskrifter for høyspenningsanlegg. Videre er i
alle driftsområdene vurdert personsikkerheten i
kraftforsyningsanlegg i fjell, og det er foreslått til-
tak for å øke denne. Arbeidet med å utføre til-
takene vil bli videreført i 1977.

NYANLEGG OG STØRRE
6.4 UTVIDELSER SATT I DRIFT 1976

Oversikt over anlegg satt i drift:
Lediiinger:




Feda Kristiansand 	 6.5.76
Skjornen—Kanstadbotn 
 20.10.76
Skagerrak-overføringen 	 5.10.76
Understasjoner:




Krist iansand transformatorstasjon 
 12.5.76
Hjorteland transformatorstasjon 	 14.6.76
Mo transformatorstasjon 
 14.6.76
Hinnøy koplingsstasjon 	 13.9.76
Porsgrunn transformatorstasjon 	 1.10.76

6.41 Østlandet—Agder
Hasle transformatorsta4on

For å kunne imøtekomme et større uttak til
A /S Hafslund i Hasle transformatorstasjon er det
installert en ny transformator.

Ombyggingen til fjernstyring av Hasle har fort-
satt i 1976. Det vesentligste av arbeidet er gjen-
nomført.
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transformatorstasjon
For å bedre spennings- og overføringsevne i

østlands-nettet er det installert en ny fasekompen-
sator i Sylling.

Kompensatoren er den største som hittil er in-
stallert her i landet.

Porsgrunn transformatorstasjon
I forbindelse med den nye 275 kV ledningen fra

Porsgrunn til Kristiansand er det bygget en ny trans-
formatorstasjon ved Porsgrunn. Den vil gi en be-
tydelig forsterkning av krafttilførselen til distriktet.

Flesaker transtbrmatorstasjon
Arbeid med ombygging til fjernstyring har fort-

satt i 1976, men det står ennå noe igjen som vil bli
satt i drift i 1977.

Rød transformatorstasjon
Ved siden av ombyggingen til fjernstyring har

man foretatt en del forenklinger av 17 kV anlegget.
Arbeidet er gjort for å øke driftssikkerheten, men
først og fremst personsikkerheten i anlegget.

Kristiansand transformatorstasjon
Stasjonen er bygget dels for transforrnering fra
275 kV til 132 kV for forsyning av distriktet, dels
som det ene endepunktet for Skagerrak -overføringen.
I første byggetrinn er det bygget 275 kV samle-
skinne over 17 felt med ytterligere utvidelsesmulig-
heter. Stasjonen får 2 stk. 275 kV ledninger: Kri-
stiansand—Feda og Kristiansand—Arendal. Linjen
Feda—Kristiansand med tilhørende linjefelt ble satt
i drift 6. mai 1976.

Strømretteranlegget får en kapasitet på 500 MW
fordelt på to poler og er tilkoplet 275 kV anlegget
på vekselstrømsiden. Likestrømspenningen er 250
kV mot jord.

Overføringen er satt i drift med en pol på
250 MW.

6.42 Rogaland—Hordaland
Hjorteland transfbrmatorstasjon

Hjorteland transformatorstasjon er bygget for
anleggsforsyningen til Ulla—Førre-anleggene, men
inngår i den permanente forsyningen av kraftver-
kene og distriktet.

Mo transfbrmatorstasjon
Mo transformatorstasjon er bygget for anleggs-

forsyningen til Ulla—Førre-anleggene, men vil inngå
i den permanente lokalforsyningen.

66 kV ledningen fra Mo til Saurdal ble satt i
drift 8. desember. Denne ledningen skal i framtiden
føres fram til Saurdal kraftverk, men vil inntil
videre forsyne en provisorisk transformatorstasjon
for anleggsforsyningen.

Dale transformatorstasjon
Dale transformatorstasjon er utvidet med et bry-

terfelt.

6.43 Nord-Møre—Trøndelag
Grytten transformatorstasjon

Uttaket fra Grytten transformatorstasjon til dis-
triktet er bedret ved å øke transformatorkapasite-
ten. Det er installert en ny transformator med til-
hørende bryterfelt.

MEDIAN PRODUKSJONSEVNE PR. ANSATT VED DRIFTEN

Median production capacity per employee in service

30

15

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

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

Only production in power plants which have been under control of The State Power System are included.
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Brandhol transformatorstasjon
For å forsyne distriktet ved Brandhol på en til-

fredsstillende måte er det bygget et 22 kV anlegg
og installert transformator i Brandhol.

formator er det foretatt en del ombygging i 275 kV
anlegget og flytting av tidligere installert transfor-
mator.

Aura kraftverk
Det økende kraftbehovet på Sunndalsøra er

dekket ved å installere en ny transformator, samt å
utvide 22 kV anlegget for to nye utgående 22 kV
ledninger.

Klæbu transfbrmatorstasjon
For å forbedre spenningsforhold og overførings-
evne i Trøndelagsnettet er det installert en fase-
kompensator i Klæbu.

Rindal kompenseringsstasjon
Overføringsevnen mellom Aura og Trøndelag er

økt ved et seriekondensator-batteri i Rindal.

Eidum transfbrmatorstasjon
Overføringsevnen mellom Rana og Trøndelag er

økt ved et seriekondensator-batteri i Eidum. Batte-
riet er tilkoplet 275 kV ledningen Verdal-Strinda.

Jørstadelva kompenseringsstasjon
I Jørstadelva er det installert et seriekondensator-

batteri i 275 kV ledningen Tunnsjødal—Verdal for
å forbedre overføringsevnen mellom Rana og Trøn-
delag.

6.44 Helgeland
Nedre Røssåga kraftverk

I forbindelse med installasjon av en ny trans-

Mosjøen traformatorstasjon
For å imøtekomme behovet for et større uttak

på 22 kV til Helgeland kraftlag A /L, er det instal-
lert en ny transformator.

6.45 Ofoten—Lyngen
Sortland tranfbrmatorstasjon

For å forsterke reserven og øke uttaksmuligheten
er det installert ny transformator.
Vesterålen kraftlag har økt sitt uttak med en ny
22 kV ledning.

Hinnøy koplingsstasjon
Stasjonen er bygget med tre 132 kV bryterfelt

og dessuten er nok et bryterfelt prosjektert.

Kanstadbotn transfbrmatorstasjon
Det er foretatt en del ombygging og transfor-

mator er installert.

Skjomen kraftverk
I Skjomen er 132 kV SF6 anlegget utvidet med

et bryterfelt for ledningen til Kanstadbotn.

Narvik transfbrmatorstasjon
For en ny ledning til Narvik kommunale elek-

trisitetsverk er det installert et nytt 33 kV bryter-
felt i Narvik transformatorstasjon.

PERSONER BESKJEFTIGET MED DRIFTEN

Personnel employed in service

1000 1111 Sentra ladm D Time lonnede RegulativIonnede D Totalt

900

800 810

741 743 759

700 693 690
709

600
574

607

500 507 512 525 533

4 37

400

300

200
150

100
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74 78 92 87
62 78
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NVE's messe i Eidfjord —et koselig sted som glir godt inn i de praktfulle omgivelsene.

6.5 ANLEGG UNDER UTFØRELSE

6.54 De enkelte kraftanlegg
6.541 Oksla-anlegget
Anleggsarbeidene kom i gang for fullt i 1976, og

arbeidsstokken har ligget mellom 40-50 mann.
Bortsett fra utløpstunnelen er tunnelsystemet i

stasjonsområdet stort sett ferdig drevet. Ved årets
slutt er en i gang med sprenging av stasjonshall og
tilløpstunnel.

Fjellet i stasjonsornrådet har vært bra, og arbeidene
ligger foran framdriftsplanen.

6.542 Sira-Kvina
Regulering av Svartevann

Arbeidet med plastringen av damkronen var
ferdig i midten av november og samtidig var all
instrumentering for kontroll av den ferdige dam
innbygget. Totale fyllmasser i dammen ble ca.
4,8 mill. rn3.

Det gjenstår til neste år å bygge bro over flomlø-
pet og å gjøre den permanente veien frem til dam-
men og over damkronen ferdig. Dessuten skal det
legges strømsløyfer i dammen i forbindelse med
dambruddsvarsling.

Duge krajtverk
Alle sprengningsarbeider i selve kraftstasjonen

var ferdige i løpet av I. kvartal og hvelv med kran-




bane over hallen ferdig støpt slik at sugerørsmon-
tasjen kunne begynne.

Ved årsskiftet var kraftstasjonen støpt opp i høy-
de med maskinsalgulvet. Kabelsjakter opp til muf-
fehuset er sprengt ferdig og montering av trapp på-
går. Muffehuset er støpt ferdig og klar for mon-
tasje.

På nedstrømssiden er sugerørene og lukesjak-
tene med svingekammer og lukekammer ferdig
utsprengt i løpet av året.

Gruppesentral Tonstad
Utstyret for gruppesentralen i administrasjons-

bygget var klart for prøvedrift fra 15. desember.
De nødvendige ombygningsarbeider i Tonstad
kraftstasjon har gått parallelt.

Sentralverksted Tonstad
Det nye lager og verkstedbygg ble påbegynt i

begynnelsen av året og var ferdig til innflytting før
jul. Det gjenstår en del arbeid utvendig med pla-
nering og arrondering.

5. byggetrinn
Konsesjonssøknad for regulering og overføringer

i forbindelse med planene for utbygging av Ro-
skrepp og Kvinen Kraftverker i øvre del av Kvina-
vassdraget ble innsendt 1. mars.
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6.543 Kjela (Tokka IV)
Det er sluttet kontrakt med Ingenior Thor Furu-

holmen A /S, om bygningsentreprisen.
Riggearbeidene begynte i siste halvdel av april,

og anleggsdrift har pågått fra begynnelsen av juni.
Samlet er av bygningsmessige arbeider utført

20% av det totale volum.
De største leveransene av permanent utstyr er

bestilt.

6.545 Grytten-anlegget
Etterjulsvinteren var særlig plagsom med urolig

vær og store snømengder. Ras ved Rangå knuste
kompressorstasjon, elektriske anlegg og annen til-
rigging, og med sen vår i tillegg måtte det en rirne-
lig god høst til for å kunne fullføre arbeidene
ved denne utsatte arbeidsplass. Overføringen ble
etablert i november.

6.544 Eielfjord-anleggene
I 1976 vedtok Stortinget en del nye reguleringer

for Eidfjord-anleggene, hvorav de viktigste er:

Sysenvatn LRV endret fra kote 860
til 874
HRV endret fra kote 900
til 940

—Rembesdalsvatn LRV uendret
HRV endret fra kote 901
til 905

—Rundavatn/Austdolnutvatn Nytt inntaksmagasin for
Lang—Simai Austdola-
vassdraget
LRV 1013,HRV 1040

De nye reguleringsbestemmelsene medfører end-
ringer i vannveier og damvolum, i særdeleshet for
Sysendammen.

I 1976 korn arbeidene i gang ved samtlige ar-
beidssteder i reguleringsområdet, og den totale ar-
beidsstyrke kom opp i 887 mann inklusive funksjo-
nærer og entreprenører.

Veiforbindelsen Bruravik—Ulvik ble fullført av
Statskraftverkene sist sommer og Veivesenet satte
fergeforbindelsen Brimnes—Bruravik i drift.

Ved Rembesdalsvatn ble sprengningsarbeidene i
omløpstunnel og tilløpstunnel stort sett fullfort og
damfotarbeidene kom i gang.

Det er besluttet å sprenge en del av overførings-
tunnelen Sysenvatn—Rembesvatn fra Rembesdalen
som vinterarbeide for å redusere den store sesong-
variasjon i arbeidsstokken. Tilsvarende disposisjo-
ner blir også foretatt andre steder.

Damarbeidene ved Sysenvatn kom i gang for fullt
sommeren 1976.

Driving av trykksjakten for Lang—Sima ble full-
ført siste år, og legging av skinnegang for rørmon-
tasje er i gang. Denne sjakten ble, som første sjakt
her i landet, drevet med en 2 boms sjaktrigg.

Sprengningsarbeidene i stasjonsområdet ble stort
sett avsluttet og støpearbeidene kom i gang i stasjons-
hallen. Utendørs ble råbygget for apparathuset full-
ført og støpingen av muffehusene startet.

Totalt utsprengt fjell i tunneler, sjakter og kraft-
stasjoner var ved årsskiftet ca. 615 000 rI13 fast
masse.
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6.546 Ulla—Forre-anleggene
Ulla—Førre har også i 1976 vært preget av å

være i en oppbyggingsfase. Vegbygging, anleggs-
kraftforsyning og boligbygging har hatt en domi-
nerende rolle. I løpet av året er ca. 30 km veg,
ca. 50 km anleggskraftledninger, 30 km telesam-
band og 14 boliger ferdigstilt av diverse entrepre-
nører. Anleggsarbeidet forøvrig har tatt seg sterkt
opp i 1976. Ved Kvilldal kraftstasjon er hvelvsek-
sjonen for både maskinsal og transformatorhall
ferdig sprengt og sikret, og betongarbeidene med
krandragerne for maskinsalkranen er godt i gang.
Den første av de fire trykksjaktene og hele for-
delingskammeret er ferdig sprengt. Tilløpstunnelen
mot Saurdal skal drives i to etasjer på grunn av det
store profilet (135 m2) og toppstollen er nå 500 m
inne. Undervannstunnelen (165 m2) drives på sam-
me måte og ca. 200 m toppstoll er ferdig.

Området ved Saurdal kraftstasjon har også sett
en vesentlig opptrapping av virksomheten. Tverr-
slaget på tilløpstunnelen til Kvilldal, som ble på-
begynt for over et år siden, har gitt de helt store
fjellproblemer med store og forsinkende sikrings-
kostnader som resultat. I alt er det sprengt ca.
900 m tunnel i området i år. En vesentlig del av
tilriggingen er også utført i år.

Arbeidsstedet Flottene med ca. 12 km over-
foringstunnel er satt bort på entreprise i likhet
med en vegtunnel på øvre Moen og omløpstun-
nel ved Oddatjørn som veg til Bråtveit. Tilsammen
utgjør disse entreprisene en verdi av ca. 130 mill.
kroner.

Hylen kraftstasjon og tilløp er også påbegynt i
året som gikk, etter at Vegvesenet fullførte sin tun-
nel som ga anlegget adkomst til Hylen.

Antall ansatte var ved årets utgang ca. 600 per-
soner, hvorav ca. 200 tilhører diverse entreprenører.

6.547 Leirdøla
Anleggsarbeidene (hovedentreprenør H. Eeg-

Henriksen A /S) har pågått for fullt hele året, og
gode værforhold ga gunstig damsesong.

6.548 Skjomen-anleggene
All tunneldrift på overføringene Sælkajokka—

Losi, Langvatn—Sitasjaure og Sitasjaure—Kjårda-
vatn er avsluttet i løpet av 1976.
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Det gjenstår nå kun en del arbeid med montasje
av luker og tverrslagsporter før gjennomslag kan
tas. Overføringene skal i ovennevnte rekkefølge
være driftsklare 15. februar, 25. april og 4. april
1977.

I Skjomdalen er vannforsyningsanlegget full-
ført, og en har kommet godt i gang med byggingen
av terskler i Skjoma.

En har i løpet av året begynt med opprydnings-
arbeidet og terrengbehandlingen over store deler
av anlegget, men mye er ennå ugjort.

Den totale bemanning ved anlegget var i siste
sesong maksirnalt 250 personer og ved årets ut-
gang 180 personer.

6.56 De enkelte overføringsanlegg
6.5 61 ostlandet—Agder

Follo—TØrrfest-ledningen
380 kV, lengde: 21 km.

Fundamenteringen og mastemonteringen har vært
utført i egen regi, mens linemonteringen ble satt
bort til privat entreprenør. Ledningen var bereg-
net satt i drift I. desember 1976, men ble av for-
skjellige grunner ikke ferdig før ved årsskiftet
1976777. Idriftsettelsen kan imidlertid ikke skje
nå på grunn av Follo transformatorstasjon (se ne-
denfor), men er beregnet til medio mars 1977.

DAMMASSER FYLT PR. ÅR
VED STATSKRAFTVERKENES ANLEGG

Egen regi
Annual placed fill in dams at plants of

The State Power System
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Hasle —Halden-ledningen
380 kV, lengde: 30 km.

Dette er den første del av Tveiten—Hasle—Hal-

den—Sverige-overføringen. Her er med få unn-
tak benyttet en svensk mastetype. Disse master kre-
ver mindre stål pr. km, men må til gjengjeld bardu-
neres i linjeretningen. Ledningen blir den første i
landet med triplex-linebilde.

Fundamenteringen er 90 ferdig.

Usta—Nore-ledningen
380 kV, lengde: 50 km.

Fundamentarbeidet er ca. 80 % ferdig og maste-
monteringen ca. 20 % ferdig. Linemonteringen skal
påbegynnes medio mars 1977. Ledningen bygges
nied linetverrsnitt duplex-Parrot og er den første
hos oss med så stort duplex-tverrsnitt.

Sylling transfbrmatorstasjon 11/111
Stasjonen er delvis satt i drift, bl.a. 275 kV og

380 kV anleggene. En transformator med omset-
ning 380 kV /138 kV og skulle vært i drift den I.
oktober 1976. Denne er forsinket og er nå bereg-
net satt i drift ultimo mars 1977.

Follo transfbrmatorstasjon I

Stasjonen bygges kun for transformatoromset-
ning 380 kV /47 kV og skal således forsyne distrik-

1960 6 5 1970 75

tet. På grunn av forsinket transformatorleveranse
er idriftsettelsen utsatt fra 1. desember 1976 til
medio mars 1977. Anleggsarbeidene fortsetter med
å fullføre sjakt for neste transformator. Disse ar-
beider er ca. 75 % utført.

Frogner transformatorstasjon II
Dette byggetrinn omfatter utvidelse med bl.a.

3 stk. transformatorer. Arbeidet går etter planen.

Hasle transffirmatorstasjon I V
Denne stasjonen er stort sett ferdig. Det vil imid-

lertid bli noe aktivitet i forbindelse med innføringen
av linjene fra Halden og fra Tveiten henholdsvis
1978 og 1979.

Halden transformatorstasjon I
Første byggetrinn omfatter en transformator med

omsetningsforhold 380 kV /47 kV. Koblingsanleg-
get blir bygd som 5F6-anlegg. Arbeidet med sta-
sjonen ble satt i gang i høst.
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Vang transfbrmatorstasjon II

Utvidelsen består av en transformator med om-
setning 275 kV/132 kV og med tilhørende linje-
felt på utendørsanleggene. Arbeidet ligger jevnt
med arbeidsprogrammet.

Minne transfbrmatorstasjon III

Dette byggetrinn omfatter en transformator med
omsetningsforhold 275 kV /132 kV med tilhøren-
de linjefelt, samt et innendørs koblingsanlegg for
66 kV med 6 stk. linjefelt. Arbeidet ble påbegynt
sommeren 1976.

Nore kraftverk, ombygging II

Byggetrinn II omfatter en transformator, om-
setning 380 kV /275 kV og transformator, om-
setning 380 kV /12 kV. 380 kV koblingsanlegget
blir et SF6-anlegg. Det er foretatt endel sanering
av bestående anlegg for å gi plass til utvidelsen.
Arbeidet er i rute.

Arendal—Porsgrunn-ledningen

275 kV, lengde: 85 km.
Idriftsettelsen er forandret fra 15. september 1976

til I. april 1977. Fremdriften ligger jevnt med det

5B


nye arbeidsprogram. Fundarnentene er 100 % fer-
dig, mastemonteringen ca. 95 % og linemonterin-
gen ca. 85 % ferdig.

Idenne ledningen inngår et luftspenn over Frier-
fjorden. Spennet er delt i to med en ca. 105 m høy
bæremast plassert på en liten holme i fjorden. Det
ble benyttet spesialline med bruddlast ca. 88 tonn.
Fjordspennet ble montert i august.

Kristiansand—Arendal-ledningen.

275 kV, lengde 66 km.
Ledningen ble ferdig i mars 1976, og vil først

komme i drift I. april 1977, samtidig med Aren-
dal—Porsgrunn-ledningen.

Tonstad—Feda-ledning II

275 kV, lengde: 43,5 km.
Denne ledningen bygges som en parallell-led-

ning til Tonstad—Feda-ledning I som er bygd for
samme spenning, og som ble satt i drift i 1969.

Ledning II ligger i øyeblikket litt etter arbeids-
programmet, fundamentene er ca. 75% ferdig og
mastemontasjen ca. 25 % ferdig, men beregnes å
komme i drift som planlagt I. oktober 1977.
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6.562 Sogn—Sunnmøre
Leirdøla—Gaupne-ledningen
275 kV, ca. 2 x 3 km.

Fundamenteringen og mastemonteringen er fer-
dig. Linemonteringen gjenstår, men vil bli ferdig i
god tid før den planlagte idriftsettelsesdatoen som
er 1. september 1977.

Fra denne dato vil ledningen bli benyttet som
anleggskraft-ledning fram til idriftsettelsen av Leir-
døla kraftverk.

6.563 Nordmøre—Trøndelag
Tunsjødal—Namsos-ledningen
275 kV, lengde: 61 km.

Fundamentene er ca. 75% ferdig og masternon-
teringen ca. 15% ferdig. Arbeidet ligger jevnt
med det oppsatte arbeidsprogram som går ut på
idriftsettelse 1. desember 1977. Ledningen må dri-
ves med 66 kV spenning inntil Namsos transforma-
torstasjon kommer i drift 1980.

Verdal transfbrmatorstasjon
Den pågående utvidelse består her av en transfor-

mator med tilhørende linjefelter. Omsetningsforhol-
det er 275 kV /66 kV. Arbeidet er bygningsteknisk
ferdig. Transformatoren er blitt noe forsinket og
idriftsettelsen blir primo mars 1977 mot planlagt
15. desember 1976.

Nedre Røssåga kraftverk —utendørsanlegg IV
Utvidelsen ved dette anlegg består av en trans-

formator med omsetning 275 kV/132 kV, samt
linjefelt på 275 kV, 220 kV, og 132 kV anleg-
gene. Transformatoren veier ca. 200 tonn. For
transporten av denne er man avhengig av spesiell
jernbanevogn og dette har skapt forsinkelse. Trans-
porten kan først foretas på nyåret 1977, og idrift-
settelsen er derfor utsatt til primo april 1977 mot
planlagt 1.12.1976.

6.564 Ofoten—Lyngen
Skjomen—Båtsvatn-ledningen
132 kV, lengde: ca. 30 km.

Ledningen er nå blitt delt i 2 seksjoner idet den
føres innom Ofoten transformatorstasjon. Seksjo-
nen Skjomen—Ofoten bygges med stålmaster og Ofo-
ten—Båtsvatn bygges med trestolper. Den sist-
nevnte seksjon, med unntak for linemonteringen
bygges av privat entreprenør. Arbeidet ligger noe
etter programmet, og det er satt inn ekstra hjelp
for å greie idriftsettelse med Båtsvatn kraftverk.

Olbten transformatorstasjon I
Dette blir landsdelens første anlegg med 380 kV

spenning. Det første byggetrinnet omfatter 1 stk.
transformator, omsetning 380 kV/135 kV. Hertil
3 stk. linjefelt på hver av utendørsanleggene 380 kV
og 132 kV. Idriftsettelsesdatoen er foreløpig I. ok-
tober 1978, men det går nå sterkt i retning av ca.
I års utsettelse.

Mestervik tranformatorstasjon II
Utvidelsen her består hovedsakelig i bygging av

4 felt på 132 kV anlegget samt kontrollbygning.
Arbeidet ligger jevnt med programmet, og idrift-
settelsesdatoen er I. september 1977.

6.57 Driftssentraler
I Narvik er det nye utstyret under utprøving.

Dette er den første av våre driftssentraler som blir
basert på prosessdatamaskiner og hvor all fjern-
kontroll vil foregå via TV-farge-skjermer og tasta-
turer. Operatøren vil kunne velge inn skjemaer,
måleverdier etc, av de deler av nettet han ønsker
på billedskjermene og foreta alle styringer og regu-
leringer.

Utstyret er komplisert, og vi må derfor regne
med lenger utprøving enn for vanlig konvensjonelt
utstyr.

Utprøving av de neste sentraler, Trondheim og
Kristiansand, vil starte i løpet av våren og høsten
1977, noe etter opprinnelig program.

6.58 Skagerrak-overføringen
NVE's nye spesialskip som ble bygget ved Einar

øgrey mek. Verksted i Vågsbygd ved Kristiansand,
ble 29. januar døpt c /s Skagerrak.

Skipet ble bygget for å legge ut og for å reparere
Skagerrak-kablene.

I begynnelsen av juni 1976 var ca. 130 km til-
svarende 6300 tonn likestrømkabel innlastet på
c /s Skagerrak ved Standard Telefon og Kabelfa-
briks nye fabrikkanlegg i Halden.

8. juni gikk skipet til Bulbjerg på dansk side av
Skagerrak for ilandtrekking av sjøkabelenden som
skulle skjøtes til den 3,6 km lange landkabelen som
var lagt sommeren 1975. På grunn av at det er
meget langgrunt på denne kyststrekningen av Dan-
mark kunne ikke kabelskipet komme nærmere land
enn ca. 1,8 km. Kabelenden måtte fløtes i land på
spesielle flytelegemer.

Utleggingen startet fra Bulbjerg 10. juni. Vind-
styrken var 10 m /sek., økende til kuling. Utleg-
gingshastigheten ca. 1 knop.

Så vel kabelmaskiner (svingskive, kabelspill og
lineærmaskin) som navigasjonsanlegg fungerte
som beregnet, og etter 57 timers overfart ankret
c /s Skagerrak opp i Kvarenesfjorden på norsk
side.

Kabelskade
4. august fikk NVE melding om skade på Skager-

rakkabelen.
Med pulsekkometer ble feilstedet målt til 37 km

fra danskekysten. Ved hjelp av søkestrøm 50 Hz
fra Danmark og Norge ble feilstedet lokalisert. Dyp
ca. 30 m. Froskemenn fant feilen. En mini-under-
vannsbåt ble leiet for å undersøke feilstedet og
kabelens forlegning ned til et dyp på ca. 250 m.

Det viste seg at 2000 m kabel var ødelagt, og
årsaken til skaden kunne føres tilbake til hollandsk
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eller belgisk bomtrål, et fiskeredskap for fangst av
bunnfisk. Trålen veier 6 tonn, —hvert fartøy trek-
ker 2 redskaper samtidig med en hastighet på
8 knop.

Skaden var reparert 3. september, og 2000 m
kabel var utskiftet.

6.6 PLANER UNDER FORBEREDELSE

6.61 Vannkraft
På kartet vises de anlegg Statskraftverkene har

under planlegging og utbygging.

Nedgravningsutstyr for Skagerrak-kablene
Høsten 1975 inngikk NVE —Statskraftverkene og

ELSAM i samarbeid med Electricite de France
(EDF) og Central Electricity Generating Board
(CEGB) en utviklingsavtale med det franske dyk-
kerfirma Comex for utvikling av ned- og oppgrav-
ingsredskap for primært Skagerrak-kablene, men
også generelt andre sjøkabler.

Prover har imidlertid vist at metoden vanskelig
kan tilpasses en kabel med Skagerrak-kabelens di-
mensjoner.

Kontakt med andre firmaer om nedgraving av
Skagerrak-kablene har også gitt negativt resultat.

ELSAM gjorde sommeren 1976 prøver for om
mulig å finne fram til et system for nedgraving av
Skagerrak-kablene. Det ble bygget en gravevogn
med 2 parallelle rekker å 8 rør som ble prøvet i full
malestokk i Skagerrak i november.

Prøvene var 100 % vellykket. Med en hastighet
på 5 meter pr. minutt gravde vognen en 1 meter
dyp kabelgrøft.

Gravevognen populært kalt «ELSAM-orgelet» ut-
styres nå med fiernstyring og selvdrift for ned-
graving av Skagerrak-kabel I og 2 i en 25 km bred
trålsone på dansk side.

Alta
NVE —Hovedstyret har tilrådd utbygging, om-

fattende Joat'kajavrit og overføring av Tverrelva.
Utløpet fra Savtso kraftverk er flyttet noe lengre
opp i vassdraget, og man reduserer derved skade
på oppvekstforhold og selve laksefisket i elva. Alta
og Kautokeino kommuner har begge gått imot ut-
byggingsplanene, men Finnmark fylke aksepterer en
utbygging uten Joat'kajavrit. Fylket anbefaler også
at det utarbeides en verneplan som omfatter Joat'-
kajavrit og Iesjav'ri. Skisse over utbyggingen er
vist i årsberetning for 1975.

Helleino
Utbyggingsplanene ble nærmere omtalt i årsbe-

retning for 1975. Den teknisk /økonomiske plan er
ennå ikke ferdig. På grunn av økonomi og kraft-
mengde er prosjektet prioritert etter Kobbelvutbyg-
gingen, og dette har medført at undersøkelser i
marken fortrinnsvis er utført i Kobbelvområdet. Det
gjenstår en rekke undersøkelser som må utføres i
kommende år.

Kobbelv
Statskraftverkene har i det alt vesentlige klar

en teknisk /økonomisk plan i forbindelse med en

BYGGING 132-380 kV OVERFØRINGSLEDNINGER

Construction of 132-380 kV transmission lines.

El 380 kV Ledninger D 275 kV —»— 13220 kV —»— III 132 kV —»—

300

200

100

1950 55 1960 65 1970 75

69



ALTA

SKJOMEN
HELLEMO

KOBBELV

SVARTISEN

VEFSNA

GRYTTEN

JOTUNHEIMEN

LEIRDØLA

EIDFJORD

OKSLA

QrULLA-
FØRRE

p--KJELA

FOLGEFONN
Under planlegging
In planning

Under utbygging
In construction

70



søknad, og skissen viser utbyggingen med hoved-
data. Det er gode magasinmuligheter ved senking
av en rekke vatn. I Reinoksvatn har vi også gode
muligheter for oppdemning, og vi kan få en maga-
sinprosent på over 300. Vi regner med å kunne
sende vår søknad så snart vi har mottatt rapporten
over dette arbeidet.

SVartisen—Saltfjellet

Også sommeren 1976 har vi hatt omfattende
undersøkelser i marken. Befaringer har vært fore-
tatt både av NVE —Hovedstyret og Svartis—Salt-
fjell-utvalget.

De tekniske /økonomiske planer er ferdig for
de 5 delprosjekter som er vist på skissen. Her
er også angitt hoveddata for utbyggingene. I for-
hold til det vi tidligere har diskutert har vi en
vesentlig endring i Nord-Rana. Vi har nå utelatt
en stor regulering i Bjøllådalen. Videre har vi sløy-
fet reguleringsmagasinet i Øvre Tollaga, det såkalte
Rebbevagge-området, og derved har man oppnådd
å etablere et større uberørt fjellområde som gir
gode muligheter for avgrensning til en eventuell
nasjonalpark.

Søknaden ventes fremlagt i 1977.

Vefsna

Etter de undersøkelser og vurderinger som er
gjort, vil vi gå inn for utbygging i ett trinn ned
til Trofors. Den teknisk /økonomiske plan er fer-
dig utarbeidet. Vi gjengir i en skisse hvorledes ut-
byggingen blir etter vår innstilling. Søknad vil
foreligge i løpet av første halvår 1977.

Eidfford

NVE — Hovedstyret tok standpunkt til utbyg-
gingen av Veig i 1975 og anbefalte separat utbyg-
ging ned til Eidfjordvatn og med et magasin i
Brandaleite.

forbindelse med planene for utbygging av
Dagalifallene og for samordnet plan for bruk av
Hardangervidda har departementet bedt om at
Hovedstyret vurderer Veig på nytt.

Breheimen 1 Øvre Otta

Kommunene i Skjåk, Lom, Vågå og Fron har av-
gitt foreløpige uttalelser, og de går alle inn for en
delt utbygging, det vil si at øvre Otta bygges øst-
over.

Kommunene rundt Mjøsa vil utsette en avgjørelse
til forurensningsforholdene i Mjøsa er noe mer av-
klaret. Luster og Stryn kommuner har ennå ikke
ønsket å ta standpunkt til utbyggingsplanene. Luster
ønsker at kommunenes krav om varige arbeidsplas-
ser i forbindelse med utbyggingen av Leirdøla først
skal innfris.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er
fortsatt i gang med sine undersøkelser som er lagt
opp med henblikk på en overvåking av vassdraget.
NVE —Statskraftverkene har hatt kontakt med Sta-
tens forurensningstilsyn og N IVA vedrørende ma-




nøvreringsreglernent av betydning for løsning av
forurensningsproblemene, spesielt i Mjøsa. Stats-
kraftverkene har gjennomført beregninger av de
økonomiske konsekvenser dette medfører. Vass-
drags- og havnelaboratoriet i Trondheim har gjen-
nomført en omfattende undersøkelse vedrørende
blanding av ferskvannsutslipp fra kraftverket i
Lom. Man ønsker å unngå øket isdannelse og der-
av følgende innvirkning på klimaet nær Nordfjord.
Miljøvernministeren har foretatt en befaring av
vassdragene i forbindelse med Statskraftverkenes
planer.

Midlertidig overMring av Brattelidna til Sira-Kvina

Søknaden ble innsendt i mars, og Hovedstyret
sluttbehandlet den i november. Saken er nå til be-
handling i Industridepartementet.

Arbeidene kan igangsettes straks etter at over-
føringen eventuelt er vedtatt av Stortinget.

6.62 Varmekraft
Behandlingen i Stortinget av Energimeldingen

varen 1975 ga ingen avklaring av spørsmålet om
innføring av varmekraft i Norge. Det er ventet at en
ny energimelding vil bli framlagt for Stortinget til
behandling i 1979.

I samband med behandlingen av Energimeldingen
anmodet Stortinget Regjeringen å oppnevne et bredt
sammensatt utvalg for å vurdere spesielt kjerne-
kraftens sikkerhetsmessige problemer. Utvalget ble
oppnevnt i begynnelsen av 1976. Resultatet av ut-
valgets arbeid vil utgjøre endel av grunnlaget for
den nye Energimeldingen. Varmekraftavdelingen
har —sammen med en rekke andre institusjoner —
bistått utvalget med å skaffe materiale som kan leg-
ges til grunn for dets vurderinger.

En vurdering av konsekvenser av oljefyrte kraft-

verk i Østlandsområdet ble bearbeidet og framlagt
i begynnelsen av året. En konklusjon fra rapporten
er at det ikke er noen vesentlige forskjeller i virk-
ningen av utslipp fra et slikt kraftverk for de for-

skjellige vurderte byggestedene i Oslofjorden.
Mulighetene for å nytte gass for kraftproduksjon

på plattform ute i Nordsjøen og overføring av kraf-
ten til land via kabel har vært vurdert. Konklusjo-
nen av denne vurdering er at et slikt kraftverk
bare kan bli lønnsomt i forhold til et landbasert
oljefyrt kraftverk dersom kostnadene for gassen
levert til plattformverket er meget lave. For de vur-
derte felter er kraftverk ikke lønnsomt.

Forøvrig har virksomheten når det gjelder kjerne-
kraft dette aret bestått i å følge med i det som
skjer på området ute i verden. For konvensjonell
varmekraft pågår det stadig fordypning av kunn-
skapen om såvel teknisk utførelse, muligheter for
å redusere miljøpåvirkninger, utnyttelse av spill-
varme, kostnader etc.

Økingstakten i forbruk av elektrisk energi og
vanskelighetene med å få tillatelse til å bygge ut
vannkraften, gjør at vi må beholde en relativt høy
beredskap på varmekraftsiden.
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Tverrdam ved TinnhØlen.

6.63 Overforingsanlegg
En rekke kraftledninger og transformatorstasjoner

har vært under vedtaks- og klagebehandling. Av de
viktigste nevnes ledningen Sima—Dagali, Halden
—Sverige, Tunnsjødal—Namsos, Sverige—Ofoten—
Sørnes, Balsfjord—Mestervik, og Goulos—Ski-
botn—Balsfjord. Av disse er utvilsomt Sima—Dagali-
ledningen den som har tatt lengst tid og vakt mest
diskusjon. Ved årets utløp var det ikke truffet noen
endelig avgjørelse om trasevalget her.

Endel kraftledninger har vært og er under be-
handling som forprosjekt. Av disse nevnes Follo—
Skullerud—Frogner, Halden—Sverige, Tveiten—
Hasle, Kvilldal—Holen—Rød, Kolsvik—Tunnsjødal
og Sørnes—Balsfjord. Det er videre to prosjekter
som peker seg ut fordi de har vært og fremdeles
blir viet stor omtale: Det er Frogner—Skullerud—
Follo-ledningen som vil berøre deler av østmarka
ved Oslo, og det er Tveiten—Hasle-ledningen hvor
det har vært store problemer å finne en noenlunde
akseptabel traseløsning, for sjøkabelen over Oslo-
fjorden såvel som for ledningstraseen, spesielt i
Østfold.

For tlere av de sistnevnte ledninger vil det bli
søkt om vedtak om bygging og drift i 1977.

På noe sikt vil det komme flere ledninger som
forprosjekt og til vedtaksbehandling. Det gjelder
f.eks. ledninger mellom Ofoten og Salten og videre 


innom Svartisområdet til Rana, kraftledninger i
Jotunheimen, Sira-Kvina-området, Bergensområ-
det og Mjøsaområdet.

6.64 Forsknings- og utviklingsoppdrag
En vesentlig del av utviklingsarbeidet med

420 kV, 5F6-isolerte anlegg ble fullført med mon-
tering og idriftsettelse av en 1-fase prototyp.

Undersøkelser av opptredende overspenninger,
holdfasthet og overspenningsvern av SF6-anlegg på-
går som oppdrag hos EFI. Utviklingen av elektro-
nisk distansevern er nå etter en rekke forsinkelser
inne i sluttfasen.

Montering i fabrikk er påbegynt av generator
til Lang—Sima for fullskala prøving av kjølesyste-
met som er utviklet under en tidligere utviklings-
kontrakt. Undersøkelser cr utført av regulerings-
forholdene for spenning og reaktiv effekt i under-
stasjoner med fasekompensator og vil fortsettes med
mer avanserte målemetoder. For beregning av over-
spenninger på kabler og risiko for gjennomslag, er
det i samarbeid med EFI utviklet et omfattende
EDB-program som ventes å bli meget nyttig. Hoved-
tyngden av oppdragene hos EFI har forøvrig ligget
på programutvikling for EDB innen områdene sys-
temanalyse og isolasjonskoordinering. EFI's høy-
spennings-laboratorium har vært flittig benyttet
til undersøkelser av ledningsisolasjon.
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KOBBELYUTBYGGINGEN
Data pr. 1/1-77. Prisnivå 1. oktober 1975

Øvre Nedre
utbygging utbygging Sum

Midlere produksjon  GWh/år 693 140 833
Installasjonved midlere

fallhøyde  MW 250 3 283
Investeringinklusive 10%

rente i byggetiden.
(Prisnivå 1/10- 1975) 	 Mill. kr. 630 160 790
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NORD-RANA-UTBYGGINGEN —HOVEDDATA
Pr. 19/1-1977

Stormdalen Rovatn
kraftverk kraftverk Sum

Midlere produksjon  GWh/år 113 920 1033*
Installasjon ved midlere

fallhøyde 	 MW 40 200 240
Investering inklusive 10%

rente i byggetiden
(prisnivå 1/10-1975) Mill. kr. 700

*Hertil kommer økning i Langvatn kraftverk på 16 GW1-11år.

MELFJORD-UTBYGGINGEN —HOVEDDATA
Pr. 19 1-1977

Flatisvatn- Storvatn

	

fallet fallet Sum
Midlere produksjon 	 GWh/år 401 388 789*
Installasjon ved midlere

fallhøyde 	 MW 77 103 180
Investering inklusive 10%

rente i byggetiden
(prisnivå 1110-1975) 	 Mill. kr. 755

*Dette er bruttoproduksjon. Herfra ma trekkes tapt produksjon i
Langvatn kraftverk på 103 GWh/år.

Regutert vatn

Uregulert

Nedb•car feltg-ense

Tunnel

Kraftstasion

-  Ekweterende veg

==== = Planlagt veg

Eks.sterencle kraftverk

BEIARN-UTBYGGINGEN
Data for kraftverket. Pr. 19/1-1977

Midlere produksjon 	 GWh/år 432
Installasjon ved midlere fallhøyde 	 MW 100
Investering inklusive 10(,),;„rente i byggetiden

(prisnivå 1/10-1975) 	 Mill. kr. 286

STORGLOMFJORD-UTBYGGINGEN —HOVEDDATA
Pr. 19/1-1977




Trollberget
kraftverk

Holands-



fjord
kraftverk Sum

M idlere produksjon 	 GWh/år 76 2 076 2 152*
Installasjon ved midlere

fallhøyde 	 MW 24 600 624
Investering inklusive 10%

rente i byggetiden
(prisnivå 1/10-1975) Mill. kr.




1300

*Dette er bruttoproduksjon. Herfra må trekkes tapt produksjon i
Glomfjord og Langvatn kraftverker på h.h.v. 780 og 10 GWhIår.

SALTDAL-UTBYGGINGEN
Data for kraftverket. Pr. 19/1-1977

Midlere produksjon (fratrukket tapt produksjon i
Langvatn) 	 GWhiår 577

Installasjon ved midlere fallhøyde 	 MW 140
Investering inklusive 10% renter i byggetiden

(prisnivå 1/10-1975) 	 Mill. kr. 330
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Nvcrrende tunnel, kraftstasjon og darn
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VEFSNA-UTBYGGINGEN
Trofors kraftverk. Uten Stilla. Liten regulering i Unkervatnet.

Data pr. 11-1977. Prisnivå 1110-1975 

Fallet fra

Nedre Fallet fra Fallet fra
Fipling- Unker- Svenning-
vatnet vatnet dalselva Sum

Midlere
produksjon* GWIt/år 45 1 151 217 1413

Installasjon
ved midlere
fallhoyde MW 400 50 450

Investering
inklusiv 10%
rente i
byggetiden
(prisnivå
1/10-1975) . Mill. kr. 47 878 225 1 150

*Uten fradrag for tapt produksjon på grunn av eventuelle forbitap-
pinger.



KRAFTPRODUKSJON, TRANSFORMERING OG OVERFØRING

Planlagt eller under bygging

I drift

Produksjon

Transformering, kopling

Overføring:

380 kV
275 kV
220 kV

132 kV
110 kV

SKIBOTN

BARDUFOSS

INNSET-VERKENE

k • GÅR D5jvj,

SKJ -MEN

STATSKRAFTVERKENES - helt eller delvis

ANDRES

•

Alta

SAVTS0

ADAMSELV

Kirkenes

»BORISG

SKOGFOSS

KVÆNANGSBOTN

Namsos
NAMSEN-VERKENE

BROKKE Halden

Sira

Kvina

Arendal

Fredrikstad

Knstiansand

Stavanger 7114.

s'\\\

Steinkjer

AURA-VERKENE

Sunndalsøra

\\ ie TAFJORD

Vagamo

FORTUN
VINSTRA

TESSA
TYIN

AURLAND

'EVANGER

LÆRDAL

HEMSI L ABJØRA

HALLINGDALS

VERKENE

NORE

TYSSEDALVER KENE
•

ROLDAL
SULDAL

TOKKEVERKEN 'El\NN

NN

Rjukan
•

VIKFALLI
MATRE

Molde

Lillehammer

Bergen

FOLGEFONN

VESTLAN DS-VE RK FNE

Oslo

GLOMMÄ
VERKENE

•

SJONA

RANA -VERKENE

Mosjøen

Sira-Kvina,

	

NVE's 40,3% . 	
Tonstad 	
Åna-Sira 	
Tjørhom 

Solhom 

Sum 	
Roldal-Suldal,

NVE's 4,8%*
Suldal I 	
Suldal II 

Røldal 	
Novle 	
Kvanndal 

Sum 	
Folgefonn-verkene:
Mauranger 

Jukla 

Sum 	
Aurlandsverkene,

NVE's 7% 	

Vik-verkene,
NVE's 88% 18,0

Målset 	
Refsdal 	 80,0
Hove 	 53,0
Sum 	 151,0
Aura-verkene:
Aura  290,0
Osbu 	 20,0
Svorka, NVE's 50%  11,0
Trollheim  130,0
Gråsjø  15,0
Grytten, NVE's 88% 120,0
Sum  586,0
Namsen-verkene,

NVE's 50('„
Tunnsjø  12,5
Tunnsjødal  72,5
Linvasselv  12,5

	

260,0 Røyrvikfoss  7,5

	

40,0 Sum 	 105,0

	

48,0 Rana-verkene :
72,0 Nedre Røssåga 	 250,0

	

420,0 Øvre Røssåga 	 160,0
Reinfossen  3,4
Langvatn  90,0

	

7,7 Rana  375,0

	

7,2 Bjerka 	 20,0

	

7,7 Sum 	 898,4

	

1,9 Innset-verkene:

	

1,9 Innset  80,0

	

26,4 Straumsmo 	 130,0
Skjomen  200,0

	

230,0 Båtsvann  30,0

	

35,0 Sum 	 440,0

	

285,0 Total  4 482,6
*NVE disponerer større an-



30,8 del fram til 1.juli 1981.

NVE's FJERNLEDNINGER
Km ledning i drift pr. 31. desember 1976

Område 380 kV 275 kV 220 kV 132 kV

Østlandet-Agder 	 208' 1545 593
Rogaland-Hordaland 318
Sogn-Sunnmøre  1412
Nordmøre-Trøndelag 478 490
Helgeland 	 180 58 141

Ofoten-Lyngen  608

Lyngen-Porsanger  317
Sum  208 2 662 58 2 149

Hvorav 90 km foreløpig drives med 275 kV.
2 Hvorav 55 km foreløpig drives med 132 kV.

NVE-KRAFTVERKER
Installert maskinytelse MW,

pr. 31. desember 1976

Noreverkene:
Nore I 	 220,0
Nore II 	 55,0
Sum 	 275,0
Mår kraftverk 	 180,0
Mørkf.-Solbergfoss,

NVE's 1/3 37,0
Tokke-verkene:
Tokke

 430,0

Vinje
 300,0

Songa
 120,0

Haukeli  4,0
Byrte

	
20,0

Lio  40,0
Sum 	 914,0
Hakavik kraftverk 14,0



á



BOKFØRT KAPITAL I STATSKRAFTVERKENE

Eiendeler




Bokført kapital

1.1 1976

Kapitalbevegelse

1976

Bokført kapital

31.12 1976

Statens vassfall 	




102039 896,81 14326673,11




116366569,92
Nore-verkene 
 39075426,71 -693 653,30




38381773,41
Mår kraftverk 	




25971969,41 -1 069 115,48




24 902853,93
Morkfoss-Solbergfoss 	




1696291,30 9 087,33




1705378,63
Tokke-verkene 	




616 890343,80 -26 816290,68




590074053,12
Ostlands-overføringene 	




774271682,70 569332297,95 1343603980,65
Hakavik kraftverk 	




274 782,85 -4 800,00




269982,85
Sira-Kvina 
 16331 123,38 -236 000,00




16095 123,38
Røldal-Suldal 	




50000000,00




0,00




50000000,00
Tyssovassdraget 	




44 140636,39 -787 874,65




43 352761,74
Vestlands-verkene 
 639982 380,85 7 846592,99




647 828973,84
Vik-verkene 	




300 747046,35 -1 780659,81




298966386,54
Aurlands-verkene 	




45445329,00 11120258,00




56 565587,00
Aura-verkene 
 962497 038,60 33441 159,10




995938 197,70
Namsen-verkene 	




84799057,53 -5 474315,00




79 324742,53
Rana-verkene 	




837662632,23 -13 249620,26




82441" 311,97
Glomfjord kraftverk 
 9 006423,37 -240 113,40




8 766309,97
Innset-verkene 
 852997430,98 186496645,95 1039494076,93
Boris Gleb-Kirkenes-linjen 	




5 186559,46 -107 000,00




5079 559,46
M/S «Elektron» 	




2 715263,05 -299 000,00




2416263,05
C/S «Skagerrak» 
 46 214930,90 -12 616260,95




33598669,95
Tungtransportrnidler 	




5 663 882,11 225963,07




5 889845,18
An leggsmaskiner etc. for overføringsanleggene




6 802842,33 2 528375,33




9 331217,66
Anlegg under utførelse 
 1019 991729,14 403014 356,91 1423006086,05

Sum 	 6490404699,25 1 164966 706,21 7655371405,46

Anlegg under utførelse :








Kjela kraftanlegg 	




1417 742,89 39377793,08




40 795535,97
Ulla-Førre-anleggene 
 155749539,32 224349227,83




380098767,15
Eidfjord-anleggene 	




290 106080,93 285255 845,95




575361926,88
Oksla kraftverk 
 4 908431,49 23963 399,05




28 871830,54
Leirdola kraftanlegg 
 43 611431,97 66972030,24




110583462,21
Skjomen-anleggene 
 58 884 185,16 -58 884 185,16




0,00
Anleggssenter Lillesand 	




329459 225,16 -206 212 196,45




123247028,71
Anleggssenter Hokksund 
 70 107591,40 46944 579,13




117052 170,53
Anleggssenter Melhus 	




17250001,86 5 780939,82




23030941,68
Anleggssenter Bjerkvik 	




48 497498,96 -24 533076,58




23964422,38

STATSKRAFTVERKENES DRIFTSINNTEKTER OG DRWTSUTGIFTER

Inntekter og utgifter
Inntekter:

Alle tall i hele tusen kroner
Regnskap 1975 Regnskap 1976

1. Kraftsalg inklusive overføringsavgifter egen kraft 
 890822




996 790
2. Overforingsavgifter andres kraft 	




44 621




56469
3. Leieinntekter 
 7052




7 322
4. Refusjon fra andre verk for reguleringer 
 1943




2 145

Sum inntekter 	




944438 1062 727
Utgifter:






1.Administrasjon 	




35939




42 629
2. Drift og vedlikehold 
 78 370




101771
3. Erstatninger - avgifter 	




25999




28467
4. Skatter 	




65 119




79233
5. Andel reguleringer 	




807




1485
6. Andel avdrag og renter for lånekapital i kraftselskaper 	




60 697




64470
7. Kjøp av kraft 	




92257




128216

Sum driftsutgifter 	




359 188




446271
8. Avskrivninger 	




175663




191050
9. Renter 	 • 256944




292037

Sum utgifter 	




791795




929 357
Driftsresultat (overskudd) 	




152643




133370
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HOVEDTALL FRA NVE's REGNSKAP

Alle tall i hele tusen kroner

Kap. Post Regnskap 19751 Regnskap 1976'

985 Hovedstyret :
1. Lønninger  15521 17394

10. Kjøp av utstyr 	 514 580
15. Vedlikehold 	 159 222
29. Andre driftsutgifter  4 199 5022

Sum kap. 985  20 393 23218

3985 Vassdrags- og elektrisitetsvesenet :
01. Avgift for tilsyn med vassdragsanlegg 	 —330 —1091

Leieinntekter Middelthunsgt. 29  -769 —906
Salg og innbytte av utstyr  0 - 11

52. Refusjon fra konsesjonsavgiftsfondet vedkommende hovedstyrets
driftsutgifter  —90 --90
Sum kap. 3985  -- 1189 —2098

987 Tilsyn med elektriske anlegg :
1. Lønninger  4 488 5058

10. Kjøp av utstyr 	 115 91
15. Vedlikehold 	 12 18

Andre driftsutgifter  1799 2 184
Sum kap. 987  6414 7 351

3987 Tilsyn med elektriske anlegg :
01. Gebyrer m.v 	 —6497 —7768

991 Tilskudd til elektrisitetsforsyningen 	 44 348 48 135

995 Forbyggings-, senkings- ogflomskadearbeider :
Anleggsarbeider  23556 18445
Senking av øyeren  11232 2 041
Sum kap. 995  34788 20486

3995 Forbyggings-, senkings- ogflomskadearbeider :
Distriktsbidrag fra private 	 --639 —64
Distriktsbidrag fra kommuner  —3178 379
Sum kap. 3995  —3817 315

2454 Statskraftverkene :
1. Driftsresultat 	 —152643 —133370

30-49 Investeringer  933 618 1368537

2754 Statskruftverkene :
30. Salg av eiendommer 	 ---3679 —11494

Utgifter uten fortegn. Inntekter med —fortegn.
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MÅRAVGIFTSFONDET




Fondets størrelse 1. januar 1976 




Kr. 128949,68

Inntekter i 1976 	 Kr. 68004,47




Utgifter i 1976 
 » 50000,00 » 18004,47
Fondets størrelse 31. desember 1976




Kr. 146954,15

NEA-FONDET




Fondets størrelse 1.januar 1976 




Kr. 24 133993,47

Inntekter i 1976 :




Salg av kraft til Sverige 	 Kr. 654655,80




Renter 	 » 1322621,50 Kr. 1977277,30




Kr. 26 111270,77

Utgifter i 1976 :




Nord-Trøndelag E-verk 	 Kr. 20000,00




Selbu komm. E-verk 	




60000,00




Sor-Trøndelag kraftselskap 
 588000,00 Kr. 668000,00
Fondets størrelse 31. desember 1976




Kr. 25443270,00
Fondets midler er anbrakt slik :





Innestående i Statskassen 	




Kr. 18706270,77
Kommuneobligasjoner 	




» 1971000,00
Komrnuneforetaksobligasjoner 	




» 1766000,00
Kredittforeningsobligasjoner 	




» 3000000,00





Kr. 25443270,00

KONSESJONSAVGIFTSFONDET





Fondets størrelse 1.januar 1976 





Kr. 65552434,36

Inntekter i 1976 :





Betalte avgifter 	 Kr. 12747817,22




Renteinntekter 	 » 3942949,61




Agio 	 » 161000,00 Kr. 16851766,83





Kr. 82404 201,19

Utgifter i 1976 :





Refusjon fra NYE's administrasjon . Kr. 90000,00




Tilskott ifig. stortingsvedtak 
 » 7 544 150,88




Tilskott gitt av ID's rådighetsbeløp 1245500,00 Kr. 8 879650,88
Fondets størrelse 31. desember 1976




Kr. 73524550,31

Fondets midler er anbrakt slik :





Innestående i Statskassen 	




Kr. 50598439,91
Statsobligasjoner 	




1478 500,00
Kommuneobligasjoner 	




» 2083000,00
Kredittforeningsobligasjoner 	




» 5040000,00
Kommuneforetaksobligasjoner 	




» 410000,00
SAS lånebevis 	




» 1763 153,90

Lån til kommuner :





Aurdal kommune 





Kr. 600000,00
Bardu komm une 





» 100000,00
Gildeskål kommune 





» 100000,00
Hemnes kommune 





» 320000,00
Kvinnherad kommune 





» 2 390000,00
Narvik kommune (tidligere Ankenes)




» 512000,00
Rana kommune 	




» 200000,00
Rauma kommune 





» 1000000,00
Sirdal kommune 





» 1259456,50
Suldal kommune 	




» 1500000,00
Ullensvang kommune 	




» 2 170000,00
Ulvik kommune 





» 2 000000,00





Kr. 73524550,31
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NVE har i 1976 utbetalt tilskott ifølge vedtak av Stortinget til følgende
institusjoner/formål:
Glommens og I aagens brukseierforening. Statens erstat-

ninger i forbindelse med reguleringen av Aursunden . .
Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. Langsiktige under-

søkelser av fiskedammer og av tiltak for å forhindre
skader ved vassdragsreguleringer 


Elektrisitetsforeningens Forskningsinstitutt (EFI), Forsk-

Kr.

»

46

750

450,88

000,00

nings- og utviklingsprosjekter 
 » 2 650 000,00
Norsk Hydrologisk Komité. Norges deltakelse i Det inter-

nasjonale hydrologiske program (IHP). Undersøkelser
av vannressurser og vannbalanse i Norge 
 » 775 000,00

NVE-Terskelprosjektet. Undersøkelser av de økologiske
endringer som finner sted i rennende vann ved regule-
ringer og terskelbygging  » 745 700,00

Rådgivende utvalg for fjordundersøkelser. Undersøkelser
av endringer i de fysiske og biologiske forhold ved vass-
dragsreguleringer  » 1 177 000,00

Vassdrags- og havnelaboratoriet ved NTH. Diverse forsk-
ningsprosjekter av betydning for planleggingen av kraft-

utbyggingen m.v.  » 1400 000,00




Kr. 7 544 150,88

NVE har i 1976 utbetalttil følgendeinstitusjoner/formåltilskott innvilgetav
Industridepartementetsrådighetsbeløp:
Norsk Elektronisk Kornite (NEK). Arbeid med inter-

nasjonale normer og standarder på det elektroniske
området  Kr. 440 000,00

Universitetet i Oslo —Kontaktutvalget for vassdragsregu-
leringer. Arbeid for å ivareta naturvitenskapelige inter-
esser ved utbygging og regulering av vassdrag  » 230 000,00

Universitetet i Oslo —Zoologisk Museum. Fiskeribiolo-
giske undersøkelser  » 44 500,00

Universitetet i Trondheim —Zoologisk avdeling. Tiltak for
å øke fiskeproduksjonen i regulerte vassdrag 	 » 75 000,00

Elforsyningens informasjonstjeneste (ELI). Kurs i energi-
journalistikk  » 15 000,00

Norske Elektrisitetsverkers Forening (NEVF):




Administrasjon av fagprøver og installasjonsprøver m.v. » 75 000,00
Revidering og modernisering av NEVF's normer for
tremastlinjer inntil 20 kV  » 20 000,00

Elforsyningens Kursråd. Kabelkurs for høyspennings-
mon tører  » 20 000,00

Norsk Elektriker- og Kraftstasjons forbund (NEKF).




Kurs for personell innen installasjonsv irksomheten . . . » 25 000,00
Selskapet for Lyskultur. Driftstilskott 	 » 10 000,00
Den norske komité for verdensenergi-konferanser. Norges

avdeling av den internasjonale komité for store dammer 





Kontingent  » 6 000,00

Norges Landbruksvitenskapelige Forskningsråd (NLVF).




Klimaundersøkelser i Øvre Glomma og Rendalen . . Kr. 40 000,00
Rådet for Teknisk Terminologi (RTT). Ordbøker i elektro-

kraft-teknikk og automatiseringsteknikk  » 35 000,00
Norges Landbrukshøgskole, Institutt for kulturteknikk.




Undersøkelse av grunnvannsstandens innvirkning på
planteproduksjonen  » 25 000,00

NVE:




Elektrisitetsdirektoratet. Undersøkelseriutredninger . . » 100 000,00
Administrasjonsdirektoratet. Kurs i energi-journalistikk » 25 000,00
Vassdragsdirektoratet :




Publikasjonsserien «Kraft og Miljø» 	
Spesialfilmer om landskapspleie og naturvern ved
kraftutbygging  » 60 000,00

Kr. 1245 500,00
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NVE'S REPRESENTASJON I NASJONALE OG INTERNASJONALE

STYRER M.V. FOR
KRAFTVERK OG
SAMKJØRINGSORGANER

Fellesskapet Staten-
A/S SvorkaKraftselskap
Styret :
Fagsjef T. Voldhaug
Fagsjef K. Nilsen

Kraftverkene i Øvre Namsen
Styret :
Fagsjef T. Voldhaug
Fagsjef P. T. Smith

Linnvasselv Kraftlag
Styret :
Fagsjef T. Voldhaug

Mørkfoss-Solbergfossanlegget
Driftsdireksjonen:
Kraftverksdirektør S. Aalefjær
Fagsjef T. Voldhaug

Røldal-Suldal Kraft A/S
Styret:
Kraftverksdirektør S. Aalefjær
Fagsjef 0. Hauge

Sira-Kvina Kraftselskap
Styret :
Kraftverksdirektør S. Aalefjær
Fagsjef K. Nilsen
Representantskapet :
Fagsjef T. Voldhaug
Fagsjef P. T. Smith
Sjefingeniør J. Sørensen
Kontorsjef T. Mengshoel

Vikfalli
Styret:
Kraftverksdirektør S. Aalefjær
Overingeniør T. Haugli Nielsen

Samkjøringenav
kraftverkenei Norge
Styret :
Kraftverksdircktør S. Aaletjær

Overforingsrådet
Fagsjef K. Nilsen
Overingeniør A. Aurlien

Energiutvalget
Overingeniør J. Tveit

Styringskomitéfor
simuleringsmodeller
Overingeniør J. Ingvaldsen
Overingeniør E. Tøndevold

ANDRE STYRER, RÅD,
KOMITEER, UTVALG
M.V.

Norges Elektriske
Materiellkontroll
Styret :
Kontorsjef G. Ibenholt
Representantskapet :
Overingeniør Jørgen Flood
Rådgivende komite :
Overingeniør L. B. Grøn
Ankenemnda:
Overingeniør H. Hindrum
Provenamnda:
Fagsjef A. Johansen

Elektrisitetsforsyningens
forskningsinstitutt(EFI)
Styret :
Fagsjef 0. Hauge
Rådet:
Direktør G. Vatten
Luftledningskomiteen:
Fagsjef R. R. Johnsen
Overingeniør I. Steine

Norske Elektrisitetsverkers
Forening
Styret:
Fagsjef T. Voldhaug
NVE er for øvrig representert
i en rekke tekniske utvalg
innen NEVF

Norsk Elektroteknisk Komitk
(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
Varmekraftsjef I. S. Haga

Utvalg for vurdering av
sikkerhetsforholdene ved
kjernekraftverk
Varmekraftsjef I. S. Haga

Styret for Statens Atomtilsyn
Overingeniør K. Amundsen

Komitk for elektroteknisk
forskning
Fagsjef 0. Hauge

Den permanente
forskriftskomité
Fagsjef A. Johansen
Overingeniør J. Flood
Overingeniør H. J. Johansen
Overingeniør I. Steine
Overingeniør F. Løvmo

Serfifiseringskomit&n
Overingeniør I. Steine

Sertifiseringsutvalget for
skipselektrikersert"at
Overingeniør F. Løvmo

Rådet for teknisk terminologi
(RTT)
Rådet :
Fagsjef Å. Hjelm-Hansen
Utvalg:
Produksjon, overforing og

. fordeling av elektrisk energi:
Overingeniør K. Amundsen
Vannfirsyning og avlop:
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

Rådet for Vassdrags- og
havnelaboratoriet
Fagsjef P. T. Smith

Det Norske Veritas,
Materialteknisk Råd
Overingeniør T. Asvall

Norges Byggstandardiserings-
råd
Overingeniør K. Y. Nilsen

Rådet for elektronikk-
laboratoriet ved NTH
Overingeniør T. Eriksen

Beskyttelsestiltak mot sterk-
strømsforstyrrelser på svak-
strømsanlegg
Fagsjef A. Johansen
Overingeniør K. Hage

Sikkerhetsforskrifter m.v. for
undersøkelse og boring etter
olje på kontinentalsokkelen
Interdepartementalt utvalg:
Kontaktmann for
koordinering av besiktigelser :
Overingeniør T. Kjær

Bruk av elektrisk utstyr
i sykehus
Overingeniør L. B. Grøn

Ettergransking av større
sjøulykker
Sakkyndig råd til å bistå
Sjofartsdirektoratet :
Overingeniør F. Løvmo

Norges geografiskekommisjon
Direktør H. Sperstad

Norsk oseanografisk komitk
Forstehydrolog R. Pytte Asvall

Reguleringsforeningens
landssammenslutning
Styret :
Overingeniør H. Ødegaard

Det meteorologiske råd
Fagsjef J. Otnes

Utvalget for tilsigsprognoser
Fagsjef J. Otnes
Overingeniør A. Teigset

Kontaktgruppe til koordinering
av vassdragsundersøkelser
Fagsjef Å. Hjelm-Hansen

Økonomiske kartarbeider
(Kartrådet)
Overingeniør A. Borchgrevink

Virkninger av økt
vintervassføring i fjorder
Førstehydrolog R. Pytte Asvall

Klimaendringer i forbindelse
med vassdragsregulering
Fagsjef J. Otnes

Statens teknologiske institutt
Yrkesutvalget ved den
elektrotekniske avdeling:
Fagsjef A. Johansen

Samordning av utdanningen
i elektrofagene
Overingeniør I. Steine

82



UTVALG, STYRER, RÅD, KOMITÉER M. V. PR. 31. DESEMBER 1976

InstallasjonsprøveGruppeL
Klagenemnd:
Overingeniør E. Ødegård

Statensdataforum
Kontorsjef A. Vatnehol

Finansieringav kraftverk,
kraftverksutbyggingm.v.
(Kraftfinansieringsutvalget)
Direktør G. Vatten

Garantifondetfor lån i
Norges Kommunalbank
For å tiltre styret som medlem
ved behandlingen av saker om
lån til elektrisitetsfirsyningen:
Direktør G. Vatten

Nore kraftverksfond
Forvaltningskomiteen:
Kontorsjef T. Mengshoel

Bandak-Norsjøog
Norsjo-Skiens-kanalens
fremtidigestilling
Overingeniør A. Gudal

Glommensog Laagens
Brukseierforening
Generalforsamlingen:
Overingeniør A. Teigset

Øst-Telemarkens
Brukseierforening
Styret :
Overingeniør H. Ødegaard

Norges Standardiseringsforbund
Utvalg vedrorende
anbudsregler :
Overingeniør A. Hage

A/L Settefisk,Reinsvoll
Avdelingsingeniør 0. Johansen

A/S SettefiskanleggetLundamo
Avdelingsingeniør 0. Johansen

Forsøksanleggetfor fisk på
Sunndalsøra
Overingeniør H. A. Ødegaard

«Fossekallen»
Redaktør S. Nesdal
Bladstyret :
Konsulent 0. Dyrdahl
Avdelingsingeniør
P. M. Breistein
Konsulent J. Døsvik
Konsulent K. Breiby
Instrumentmaker
K. Baltzersen
Avdelingsingeniør
F. W. Gusdal

NVE's Biblioteknemnd
Kontorsjef A. Sunde
Overingeniør Ø. Aars
Overingeniør K. Køber

Samarbeidsutvalgene
Sentraladministrasjonen i NVE :
Direktør Torolf Moe
Direktør Gunnar Vatten
Direktør Hans Sperstad
Personalsjef Erik Nybø
Kontorsjef Torbjørn Mengshoel
Overingeniør Arne Berg
Avdelingsingenior

Knut Rønniksen
Førstesekretær
Arne Andreassen
Førstesekretær Odd Styrmo
Overingeniør
Oddbjørn Dammerud

Driften av statskraftverkene :
Direktør Sigurd Aalefjær
Direktør Torolf Moe
Driftssjef Thor Voldhaug
Overingeniør
Thor Haugli N ielsen
Overingeniør Ola Erdal
Montasjeleder Gunnar Grimnes
Maskinm.ass. John Bottolfsen
Ledningsformann
John Haaranes
Ingeniør Hans Kristiansen
Avdelingsingeniør
Terje Mikkelsen

Statskraftverkenes anlegg :
Direktør Sigurd Aalefjær
Direktør Torolf Moe
Bygningssjef Per Tønder Smith
Sjefmgeniør Tor Vinje
Fagsjef Rolf Johnsen
Sekretær Harald Øveraas
Reparatør Olav Dale Haugen
Forr.fører Kåre Rasmussen
Oppsynsmann Magnulf Aanvik
Avd.ingeniør Jonas Sømme

Forbygningsavdelingen :
Fagsjef Bård Andersen
Overingeniør Erik Bjørbek
Personalsjef Erik Nybø
Anleggsarb. Odd Rusten
Anleggsarb. Harald J. Grande
Oppsynsmann
Magnus Bjørknes

NORDISKE
KOMITEER
M.V.

Nordiskrådgivendeorganfor
elektrisitetsforsyningsspørsmål
(NORDEL)
Kraftverksdirektør S. Aalefjær
Driftsutvalget :
Fagsjef T. Voldhaug
Planleggingsutvalget :
Overingeniør K. Amundsen
Overingeniør J. Tveit
Kjernekraftkomiteen :
Varmekraftsjef I. Haga
Miljovernkomiteen :
Overarkitekt K. 0. Hillestad
Kontaktmann for Norge
vedrarende NORDEL-saker :
Overingeniør E. Kindingstad

Nordiskkomitefor samordning
av elektriske
sikkerhetsforskrifter
Fagsjef A. Johansen
Overingeniør I. Steine

INTERNASJONALE
KONFERANSER,
KOMMISJONER M.V.

Verdensenergikonferanser
(WEC)
Dennorskekomite:
Generaldirektør S. Larsen

ConferanceInternationaledes
GrandsReseaux Electrique
(CIGRE)
Den norske komite :
Fagsjef A. G. Vinjar
Studiekomit&r og
arbeidsgrupper :
Transformatorer :
Omformeranlegg vs/ls:

Fagsjef 0. Hauge
Luftledninger :
Fagsjef R. R. Johnsen
Utbyggingsplanlegging :
Overingeniør I. Glende
Kraftoverforingssystemer :
Overingeniør K. Amundsen
Gjeninnkopling :
Overingeniør T Haugli Nielsen
Effektbrytere :

UnionInternationaledes
Producteurset Distributeurs
d'EnergieElectrique
(UNIPEDE)
Studiekomite for vann-
kraftverk :
Fagsjef P. T. Smith
Studiekomite fbr atom-
kraftverk :
Overingeniør E. Diesen
Studiekomite for
vannkrafttilgjengelighet :

InternationalCommissionson
Rules for the Approvalof
ElectricalEquipment(CEE)
Fagsjef A. Johansen

Den norskedamkomite(ICOLD)
Overingeniør B. Sundt
Overingeniør A. Hage

Den Meteorologiske
Verdensorganisasjon(WMO)
Commission for Hydrology :
Fagsjef J. Otnes

InternationalAssociationon
WaterPollutionResearch
(IAWPR)
Den norske komite :
Fagsjef Å. Jjelm-Hansen
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