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HOVEDSTYRETS
BERETNING
Hovedstyret har i løpet av 1979 avviklet 13 dagsmøter og 10 befaringsdager. Det ble behandlet i alt ca. 630 saker. En del av de saker hovedstyret
behandler, er meget omfattende og krever behandling over flere møter.
Det gjelder særlig utredninger om energipolitiske spørsmål samt regulerings- og konsesjonssaker for vassdragsutbygging og i økende grad for
Disse fører dessuten med seg
bygging av høyspenningsledninger.
omfattende befaringer og møter i berørte distrikter.
Tilgangen på nye stillinger til NVE's hovedkontor har i de senere år
vært meget liten, mens arbeidsmengden har øket ganske sterkt, bl.a. på
grunn av den store interessen som knytter seg til energispørsmål rundt
om i landet, samt økende krav til utredninger og til alternative planer.
Den bebudede utlokalisering av 15-20% av NVE's stillinger i Osloområdet pr. 1. januar 1980 vil —i alle fall for noen år framover —ytterligere
bidra til å øke arbeidspresset i administrasjonen.
Hovedstyret har i året som gikk avgitt uttalelse til Olje- og energidepartementet bl.a. om hjemfall av reguleringsanlegg og kraftverk tilhørende
A/S Saudefaldene og A/S Bjølvefossen, retningslinjer for fordeling av
nettoinntektene ved krafteksport og forslag om etablering av offentlig
tilsyn av dammer m.v. i medhold av vassdragsloven.
Hovedstyret har i 1979 tatt stilling til i alt 109 forbyggings-, senkings- og
flomskadetiltak med samlet overslag ca. 19,3 mill. kr. Tiltakene vil
beskytte og forbedre betydelige interesser langs vassdragene. Bl.a. kan
nevnes arbeidene etter katastrofeflommen i Jostedal. Hovedstyret hadde
dessuten en befaring i Oppland og Hedmark for å se på utførte
forbyggingstiltak samt natur- og landskapstiltak.
Det er videre behandlet en del vassdragsregulerings- og utbyggingssaker. Stigende krav til undersøkelser om kraftutbyggingens virkninger, og
til utredning av alternative løsninger, har gjort det stadig vanskeligere å få
saker fram til sluttbehandling i tide. Dette har gjort seg tydelig gjeldende i
1979 da det bare er sluttbehandlet saker som representerer et krafttilskudd på ca. 0,6 TWh middelsårs produksjonsevne.
Et ganske nytt innslag i vårt kraftproduksjonssystem representerer tre
mindre varmekraftverk for utnyttelse av industriell spillvarme, som er
meddelt konsesjon siste år.
i forbindelse med
NVE's uttalelse til Olje- og energidepartementet
energimeldingen har i 1979 — som i foregående år — vært den mest
omfattende sak hovedstyret har arbeidet med. Den endelige uttalelsen
ble avgitt 1. november, og offentliggjøres som vedlegg til energimeldingen.
Hovedstyret framhever her bl.a. vannkraftens store betydning for
Norge, og peker på at det ennå er store vannkraftressurser å bygge ut i
vårt land. Med rimelige hensyn til natur- og miljøvern er det mulig å dekke
den antatte økning i vårt elektrisitetsforbruk minst fram til århundreskiftet
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Hovedstyret

på gyngende grunn

ved hjelp av vannkraft, og med konvensjonell varmekraft som tørrårsreserve. Samtidig mener hovedstyret at det må satses målbevisst på
energiøkonomisering, og på en best mulig utnyttelse av allerede utbygde
vassdrag.
Hovedstyret mener Norge fortsatt bør satse sterkt på utbygging av
elektrisitetsforsyningen. Fordi vi allerede har et system for fordeling av
elektrisk energi som er ført fram til alle, koster det forholdsvis lite å utvide
kapasiteten på dette systemet. Elektrisitetsverkenes økonomi bør styrkes, og i den sammenheng bør f.eks. de midler som kommer inn gjennom
elektrisitetsavgiften kunne benyttes.
For å få en videreutvikling av samarbeidet innenfor elektrisitetsforsyningen, mener hovedstyret at ansvaret for kraftoppdekningen bør legges
til fylkesomfattende enheter.
For øvrig antar hovedstyret at NVE's arbeidsområde bør utvides til å
omfatte energisaker generelt.
Behovet for konsekvensanalyser og fullt utviklede bruksplaner for
vassdrag blir stadig sterkere ved ethvert inngrep i vassdragene. Hittil har
utredning av skader og ulemper gått inn som et ledd i behandlingen av
vassdragsreguleringssaker. I løpet av 1979 har en tatt opp til vurdering en
omlegging av forvaltningspraksis på dette området. I vassdrag hvor det
planlegges inngrep av vesentlig omfang vil det være aktuelt å stille krav
om mer fullstendige konsekvensanalyser og bruksplaner.
I løpet av året er det lagt fram en rapport med oversikt over tiltak for å
fremme bygging av småkraftverk. Den kartlegging av mindre vannkraftressurser som Vassdragsdirektoratet har gjennomført de 2-3 siste årene,
er i løpet av 1979 på det nærmeste avsluttet. Totalt er det kartlagt ca. 450
kraftverksenheter med et midlere års kraftpotensial på vel 7 TWh.
Arbeidet har foregått i nært samarbeid med de fylkesomfattende verkene.
Materialet vil nå tjene som grunnlag for fylkenes egen prioritering av
videre planlegging, søknad om konsesjon og utbygging.
Vassdragsdirektoratet har tatt opp arbeidet med å kartlegge mulighetene for modernisering og opprusting av eldre kraftverk. Dette blir et meget
omfattende arbeid, og samarbeid vil derfor bli innledet med de enkelte
kraftverkseiere. Initiativ er foreløpig tatt i nedre del av Glomma og i
Drammensvassdraget. Intensjonen er å få utarbeidet rammeplaner for
opprusting av kraftverkene i hele vassdrag eller vassdragsavsnitt sett
under ett.
Vassdragsdirektoratet har også tatt opp en ny arbeidsoppgave med å
fjerne gamle innretninger bygget i forbindelse med fløtning i vassdragene.
Foreløpig er arbeidet startet i nedre del av Drammensvassdraget.
Elektrisitetsdirektoratet har ført videre arbeidet med å få utarbeidet
planer for opprusting av ledningsnettet. Arbeidet med forsterkninger i
henhold til slike planer er kommet godt igang. Imidlertid har antagelig
tapsprosenten i fordelingsnettene økt noe de siste par årene p.g.a. sterk
lastøkning kombinert med dårlig økonomi hos elverkene og begrensede
offentlige bevilgninger til formålet.
Også i 1979 har den tekniske drift av Statskraftverkenes kraftverk,
ledninger og understasjoner gått uten store problemer. Ny driftssentral i
Sauda er tatt i bruk for fjernstyring av bl.a. Mauranger, Jukla, Sima og
Ulla-Førre. Det må ventes en økende grad av fjernstyring i årene
framover.
Det er inngått avtaler som betyr stopp for tømmerfløting i Numedalslå4

gen i løpet av 80-årene. Spørsmålet om kraftverkene da kan kjøres friere
og vannet utnyttes bedre for kraftproduksjon er nå oppe til behandling.
Takket være rikelig vanntilgang og stor eksport, oppnådde Statskraftverkene i 1979 et overskudd på 77,5 mill, kroner, mot budsjettert
underskudd 200 mill. kroner. Eksport av tilfeldig kraft innbrakte 365 mill.
kroner brutto for 4300 mill. kWh. Stortinget vedtok i november 1979 at av
eventuell beregnet nettoinntekt ved Statskraftverkenes kraftutveksling
med utlandet, skal 75% tilbakeføres til landets øvrige elverk mot at de
oppretter «tørrårsfond». For 1979 vil 36,75 mill, kroner bli tilbakeført.
For å stå fritt til å foreta eventuelle endringer i kvanta og kontraktsformular, er statskraftkontraktene for alminnelig forsyning sagt opp til utløp
30. juni 1984. Forlengelse av sperrekraftavtalen med Sverige ut over
denne dato diskuteres.
Stortinget har vedtatt en 20% økning av statskraftprisen til alminnelig
forsyning fra 1. juli 1980. Det gir 7,13 øre/kWh ved normal brukstid, levert
sentralt sted i hvert fylke.
Statskraftverkenes investeringer i 1979 var ca. 1940 mill. kroner. De
siste års sterke kostnadsøkninger ved anlegg er merkbart redusert. I
1979 er den beregnet til 6-8%.
Situasjonen for planleggende og byggende avdelinger er preget av
uvisshet, bl.a. i påvente av den avklaring om framtidige oppgaver
energimeldingen bør gi.

5

á

ORGANISASJON
OGADMINISTRASJON
NVE ledes av et hovedstyre som består av generaldirektøren og fem
andre medlemmer. To representanter fra de ansattes organisasjoner
deltar i hovedstyrets møter med fulle rettigheter — unntatt når det
behandles saker av energipolitisk art.
Generaldirektøren tilsettes av Kongen for seks år, de fem styremedlemmer med personlig varamedlemmer velges av Stortinget for fire år og
personalrepresentantene
velges for to år.
Arbeidsoppgavene ved hovedkontoret er ellers fordelt på fire direktorater som hvert ledes av en direktør. Tre av direktørene beskikkes av
Kongen, mens direktøren for Statskraftverkene tilsettes av Kongen for
seks år.
Direktoratene er videre inndelt i fagavdelinger, som igjen består av
kontorer. For en del av funksjonene er det etablert distriktsorganisasjoner. Se forøvrig organisasjonsplanen på omslagets innside.
Sivilingeniør Sigmund Larsen er tilsatt som generaldirektør for en seksårs periode fra 11. august 1975.
Hovedstyremedlemmer valgt for perioden 1. juli 1979 —30. juni 1983:
Lærer Elsa Eriksen, Finnsnes med bokhandler Ingvard Sverdrup,
Kristiansund N som varamedlem.
Mekaniker Erling Fossen, Høyanger med husmor Jenny Hårstad,
iSelbu som varamedlem.
Forstkandidat Olaf Knudson, Eggedal med partiformann Erling Norvik,
Bærum som varamedlem.
Stortingsrepresentant Thor Lund, Moland med ordfører Tollef Beitrusten, Vinstra som varamedlem.
Disponent Arne Næss, Bergen med bonde Sven Tjørhom, Tjørhom
som varamedlem.
I 1979 var personalrepresentantene:
Overingeniør Ole Gjerde med overingeniør Harald Saupstad som
varareprefentant.
Montasjeleder Odd E. Johansen med konsulent Rolf
Røsok som vararepresentant.
Generaldirektøren leder den daglige virksomhet. Han fatter beslutninger etter eget omdømme i alle saker unntatt slike som behandles i
hovedstyremøte, jfr. instruksens § 7. Med spesielle unntak kan beslutningsmyndighet overdras til direktørene. Delegering videre til avdelingssjefer skjer der det er formålstjenlig. Samordning av saker på direktoratnivå skjer i regelmessige direktørmøter.

VIRKEOMRADE
Arbeidsoppgavene for direktoratene er i hovedsak fordelt slik:
Administrasjonsdirektoratet
er felles organ for administrative, juridiske
og økonomiske saker, herunder vern og velferd, bedriftslegeordning,
EDB-tjeneste og informasjon.
7
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Vassdragsdirektoratet er tillagt behandling av ervervs- og reguleringskonsesjoner og utøver kontroll og tilsyn med vassdrag og anlegg i disse.
Direktoratet står videre for hydrologiske undersøkelser og undersøkelser
av landets vannkraft, forbyggings- og senkingsarbeider
samt landskapspleie og naturvern knyttet til vassdragsanlegg og kraftledninger.
Elektrisitetsdirektoratet
er ansvarlig for klarlegging, planlegging og
utvikling av landets elektrisitetsforsyning.
Direktoratet er videre tillagt
arbeidet med konsesjoner på elektriske anlegg og ekspropriasjonstillatelser for slike anlegg, samt konsesjoner på kraftleie. Det forestår også
forskriftsarbeid og tilsyn med elektriske anlegg.
Direktoratet for statskraftverkene har ansvaret for den forretningsmessige del av NVE's virksomhet og forestår planlegging, utbygging og drift
av statens kraft- og overføringsanlegg.
NVE's viktigste distriktsoppgaver omfatter i hovedtrekk:
Tilsyn med vassdragene med anlegg
Tilsyn med elektriske anlegg
Forbyggings- og senkingsarbeider
Hydrologiske undersøkelser
Egen anleggsvirksomhet
Drift av statens kraftverker og overføringsnett
AKTUELLE SPØRSMÅL
Spørsmålet om utflytting av enkelte funksjoner er aktualisert. Med
utgangspunkt i innstillingen fra Stortingets kommunal- og miljøvernkomit
om regional fordeling av statlige arbeidsplasser er det satt i gang arbeid
for å kartlegge mulighetene for å desentralisere 15-20% av hovedkontorets stillinger.
Ved hovedkontoret er det i løpet av 1979 installert nytt EDB-anlegg.
Første etappe i oppbyggingen av et internt EDB-kommunikasjonsnett
omfatter ca. 30 terminaler.

Sysselsatte pr.
31. desember 1979
Faste Midl.Deltid: Total
Tilsatte ved:
53
20 666
Hovedkontoret
593
73
2
6
81
Distriktskontorer
Drift av kraftverk og
724
724
overføringsanlegg
294
294
Anleggsadmin.
93
Forbyggingsanlegg
93
Kraft- og overføringsanlegg
2273
2273
(overenskomstlønte)
4131

PERSONALFORVALTNING
Interessen fra søkere utenfra, spesielt til ingeniør- og sivilingeniørstillinger
hvor det er ønskelig med praksis, har vært lite tilfredsstillende. Loven om
pris- og inntektsstopp har i 1979 forsterket dette forhold.
Det er en tendens til at unge ingeniører og sivilingeniører som begynner
i etaten, slutter etter en «opplæringsperiode» på 2-3 år. Årsaken er oftest
tilbud om bedre lønn enn det statens lønnsregulativ gir adgang til.
Arbeidstakere som er blitt overflødige på grunn av nedbygging av
virksomheten ved Skjomen- og Eidfjord-anleggene, har stort sett kunnet
tilbys arbeid ved andre av etatens anlegg. Oppbyggingen av en anleggsadministrasjon i forbindelse med Alta-anlegget har startet, og en del
interne overflyttinger av personale har funnet sted.
Ved overføringsanleggene
har bemanningssituasjonen
vært stabil i
1979. Det samme gjelder forbyggingsanleggene.
Ved kraft- og overføringsanleggene blir arbeidet i alt vesentlig utført på akkord.
Beregnede akkordtimer utgjorde 92,9% av den totale arbeidstid ved
anleggene som var 2.589.524 timer.
Det er fortsatt vanskelig å få besatt stillinger ved vedlikeholds- og
overvåkingstjenesten innenfor driften av statens krattverker med søkere
som har den nødvendige teoretiske bakgrunn. Vi må ofte fravike krav om
montørsertifikat eller fagarbeiderbevis.
Dette medfører en senking av
kompetansenivået for stillinger i driftsovervåkingen. Vi håper at ordningen
med inntak av lærlinger på lengre sikt vil bedre situasjonen.

På grunn av kravet til driftsberedskap innen elektrisitetsforsyningen er
det nødvendig med utstrakt bruk av hjemmevaktordninger. Med de
avspaseringsregler som er gjort gjeldende i arbeidsmiljøloven, har det
vært nødvendig å styrke bemanningen for å unngå at reparasjons- og
vedlikeholdsarbeidet forsømmes.
En rekke arbeidstakere har gjennomgått kortvarige eksterne kurs med
faglig innhold. Dessuten har det vært holdt interne kurs og konferanser.
Også i skoleåret 1978/79 har arbeidstakere hatt permisjon med lønn
for å gå på anleggslinjen og på kraftstasjonskurset innenfor den
videregående skolen.
Vi har også hatt deltakere ved et 5 måneders perfeksjoneringskurs for
elektromontører. Kurset har gitt teoretisk grunnlag for montørsertifikat.
I løpet av året har det vært lagt ned mye arbeid med sikte på økt innsats
innenfor opplæring og personalutvikling.
Arbeidsmiljølovens bestemmelser har ført til omorganisering av verneog miljøarbeidet i etaten. Dette er nå gjennomført ved de fleste grener av
virksomheten. I mange tilfelle er samarbeids- og arbeidsmiljoutvalgene
slått sammen.
Samarbeidsutvalgene har stått som arrangør av informasjonsmøter for
ansatte i NVE både sentralt og lokalt.
Bedriftshelsetjenesten er organisert på noe forskjellig måte, avhengig
av de lokale forhold. På steder hvor etaten har større personellkonsentrasjoner, er det —såvidt mulig —opprettet avtale om bedriftslegeordning.
Ved de store kraftanleggene er det opprettet heldagsstillinger for lege,
men det har vist seg vanskelig å få disse besatt.
ØKONOMI
Til NVE's virksomhet utenom Statskraftverkene er i 1979 medgått 82,0
mill. kroner. Derav utgjorde forbyggings-, senkings- og flomskadearbeider 22,9 mill. kroner og arbeidene med utbedring av Hogga dam 13,6
mill. kroner.
I alt 9 forskjellige tiltak/prosjekter ble finansiert ved Stortingets bevilgning
på 10,9 mill. kroner fra Konsesjonsavgiftsfondet, mens Olje- og energidepartementets «rådighetsbeløp» ble fordelt på 24 tiltak/prosjekter.
Nea-fondets midler er reservert elektrisitetsforsyningen i Trøndelagsfylkene.
JURIDISKE SAKER
Det er utarbeidet og sendt Olje- og energidepartementet forslag om
tildeling til berørte kommuner av andeler av statens nettoinntekter fra
produksjonen i hjemfalte kraftverk i Sauda, Tyssedal, Kvam (Bjølvo),
Høyanger og Svelgen.
Det er videre fremmet forslag om salg av hjemfalte deler av
reguleringsanlegg i Halden-vassdraget.
Spørsmålet om hvem som skal dekke merverdiavgift og elavgift av
frikraftleveranser til eiendommer hvorfra fallretter tidligere er solgt, står for
Høyesterett etter overskjønn yedkommende Eidfjord-utbyggingen.
Ved kgl. res. av 15. juni 1979 ble fastsatt reguleringsbestemmelser for
statsregulering av Altavassdraget for utbygging av Alta kraftverk. Begjæring om skjønn ble uttatt samme dag. Norges Naturvernforbund har reistsøksmål mot staten med påstand om at utbyggingsvedtaket for Alta
kjennes ugyldig. Samtidig krevde forbundet anleggsarbeidene stanset
inntil rettssaken er endelig avgjort. Kravet om stansing ble ikke tatt til
følge av retten, og denne avgjørelsen er rettskraftig. Spørsmålet om
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av NVE
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Naturvernforbundet har søksmålskompetanse («rettslig interesse») og
om Alta eller Oslo er rett verneting, blir brakt inn for Høyesterett da saken
er av prinsipiell betydning.
Lyse kraftverk og NVE har oppnådd enighet om oppgjøret for tilbakeføring til Lyse av 8,2% av statens andeler i Sira-Kvina kraftselskap.
INFORMASJON
14 pressemeldinger er sendt ut, bl.a. om saker som er behandlet i
hovedstyret. Det er holdt 3 pressekonferanser.
I samarbeid med Elforsyningens Informasjonstjeneste (ELI) er det holdt
en kontaktkonferanse mellom elektrisitetsforsyningen og redaktører fra
dagspressen. 20 redaktører deltok.
Publikasjonen «NVE —Mål og oppgaver», som inneholder konklusjonene i NVE's langtidsplan, er fordelt til samtlige ansatte, pressen og en
rekke organisasjoner og enkeltpersoner.
Det er utgitt en brosjyre om «Konsesjonsbehandling ved vassdragsreguleringer».
En brosjyre om «Alta-utbyggingen» ble trykket i 40.000 eksemplarer.
Den ble sendt til samtlige husstander i Alta og Kautokeino kommuner, til
de videregående skoler i Finnmark, Troms og Nordland, til NVE's ansatte
og til organisasjoner og enkeltpersoner som har bedt om den.
Ordlisten «Kraftuttrykk og kjernebegreper» er kommet i ny, revidert
utgave.
NVE har nå 7 filmer til utlån. Låntakerne er stort sett skoler, og det var i
året i alt vel 330 utlån. Nordel-filmen «Kraftutveksling over grensene»,
som NVE har medvirket til, er blitt ferdig. Sammen med filmen «Dambrudd» er den vist ved to forestillinger for ansatte ved hovedkontoret.
På Mår kraftverk er en kommet i gang med et informasjonsopplegg
som bl.a. består av et lysbildeprogram og en plakatutstilling, ved siden av
at omvisertjenesten i sommersesongen er styrket. Det var i 1979 ca.
6.000 besøkende på kraftverket mot ca. 4.000 året i forveien.
NVE's medelelsesblad Fossekallen er kommet med 10 nummer.
Bladet synes tilnærmet å ha fått den form som var tiltenkt, etter den
satsning som er gjort. Etterspørselen og interessen er stadig økende, og
opplagstallet viser en markant stigning.

á
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VASSDRAGSFORVALTNING
Vassdragskonsesjonssaker som i 1979 har vært sendt Olje- og
energidepartementet med hovedstyrets uttalelse:
Midl. prod.
GWh pr. år

Søker

Sak

Bergenshalvøens
kOmmunale kraftSelskap

Ytterligere senking
av Holskarvatn

39

Bergenshalvøens
kommunale kraftselskap

Ytterligere regulering og overføring i
Matre-Haugsdalsvassdraget

25

Regulering og utbygging av Tverrelva.
Kvalsund kraftverk

74

Lavkajåkka kraftverk i
Skibotn. Erverv og utbygging

24

Sira-Kvina kraftselskap

Overføring av Hunnedalsfeltet til Siravassdraget

150

Mesna kraftselskap

Ombygging av Mesnafallene, erverv m.v.

32

Finnmark Kraftforsyning

Troms Kraftforsyning

Merknader

Kgl. res. 7.12.79

Økt produksjon

A/S Saudefaldene

Ny regulenngskonsesjon

750 GWh

Nye Stavanger
Staal A/S

Erverv av A/S Ryfylke
kraftanleggs rettigheter, bl.a. reg. av
Jørpelandsvassdraget

42 GWh

Buskerud fylke

Regulering og utbygging av Dagalifallene.
Anke til Stortinget på
avslag av reguleringssøknad

Øvre Eiker
elektrisitetsverk

Erverv av fallrettigheter tilknyttet Vestfossen kraftstasjon

IIS Skollenborg
Kraftverk

Utbygging av LabroGraven-Tofstadfoss i
Numedalslågen

Anken avslått i
Stortinget 30.10.79
752

237

Økt produksjon.
Kgl. res. 12.10.79

UTBYGD VANNKRAFT
Oversikten over utbygd vannkraft pr. 31. desember viser (vannkraftverk
mindre enn 1 MW er ikke medtatt):
Installasjon: 18.182 MW. Magasin: 57.746 GWh. Midlere tilløp: 98.889
GWh pr. år. Midlere produksjonsevne: 87.072 GWh pr. år.
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VANNKRAFTUNDERSØKELSER
Det vesentlige av innsatsen når det gjelder vannkraftundersøkelser har
vært konsentrert omkring kartlegging av mulige småkraftverk, samt om
opprusting av eldre kraftverk. Kartleggingen av småkraftverk er på det
nærmeste avsluttet i løpet av 1979. Det er registrert ca. 450 kraftverksenheter innenfor den kostnadsramme som i dag regnes som økonomisk
akseptabel. Den totale produksjonsevne fra disse er beregnet til vel 7
TWh midlere årsproduksjon. Arbeidet med å registrere opprustingspotensialet i eldre kraftverk ble påbegynt i 1979. Arbeidet vil bli søkt utført for
hele vassdrag eller vassdragsavsnitt under ett og i nært samarbeid med
kraftverkseierne. En vil videre søke å knytte opprustingsplanene til planer
for den totale bruk av de aktuelle vassdrag. Foreløpig er kraftpotensialet
ved opprusting grovt anslått til ca. 6 TWh midlere årsproduksjon. Såvel
småkraftverk som opprusting er inkludert i den tabellariske oversikt over
nyttbar vannkraft, og går inn under kategorien «rest».
VANNRESSURSPLANLEGG ING
Innen vassdragsforvaltningen vil det bli en stadig viktigere oppgave å få
samordnet de ulike bruker- og verneinteresser knyttet til vassdragene.
Kravet om konsekvensanalyser og fullt utviklede bruksplaner for vassdrag blir stadig sterkere ved ethvert inngrep i vassdragene. Hittil har
utredning av skader og ulemper gått inn som et ledd i behandlingen av
vassdragsreguleringssaker.
I vassdrag hvor det planlegges inngrep av
vesentlig omfang vil det være aktuelt å stille krav om mer fullstendige
konsekvensanalyser og bruksplaner.
Dette vil kreve øket faglig og administrativ kapasitet, og det anses
dessuten helt nødvendig med en styrking av samarbeidet såvel til andre
sentrale forvaltningsinstitusjoner
som til regionale myndigheter, forskningsinstitusjoner og konsulenter.
HOGGA DAM
I henhold til Stortingsbeslutning er ny dam ved Hogga for BandakNorsjøkanalen under bygging. Dammen som bygges i Vassdragsdirektoratets regi, blir ferdig utpå våren 1980. Kanalen har vært stengt for trafikk
under dambyggingen.
TILSYN MED VASSDRAGSANLEGG
Vassdragstilsynet har i 1979 hatt et meget aktivt år. De 3 distriktskontorer
i Voss, Trondheim og Narvik er nå alle etablert. For 1979 er det krevet inn
tilsynsavgifter på ca. kr. 650.000. Det er fremmet forslag om etablering av
offentlig tilsyn i henhold til vassdragslovens § 144.
HYDROLOGISKE FORHOLD
Årsavløpet i 1979 gir små avvik fra normalen for landet sett under ett.
Forløpet året igjennom viser imidlertid store variasjoner fra landsdel til
landsdel og rekordstore avvik fra månedsnormalene på flere stasjoner.
Om en ser bort fra Østlandsområdet, kan 1979 karakteriseres som et
uvanlig år hydrologisk sett.
Lave temperaturer i januar og februar ga rekordlavt avløp i disse
månedene. Flere stasjoner på Sør- og Vestlandet noterte under 20% av
normalt avløp. Også i mars/april holdt avløpet seg under det normale i
hele landet. Normale snøforhold i hele landet resulterte i normale
avløpstall i mai og juni med unntak av enkelte stasjoner i sørlige del av
Sør-Norge. Her førte regn til avløpstall over det normale.
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Mens avløpsforholdene i juli var relativt normale i hele landet, ga
august rekordstore avløpstall i sørvestlige og sentrale deler av SørNorge. Det var skadeflommer en rekke steder. Spesielt ekstreme var
forholdene i Jostedalen der en kombinasjon av sterk nedbør og høy
temperatur med bresmelting førte til store materielle ødeleggelser. Ved
utløpet i fjorden var maksimalvannføringen trolig i overkant av 1000
kubikkmeter pr. sekund. Det betyr at for hver kvadratkilometer var det en
avrenning på 1500 I. pr. sekund. Ved flommen i Jostedalen ble
slamføringen fra breen målt kontinuerlig. Det viste seg at på ett døgn
fraktet bre-elven like mye slam, stein og grus som i løpet av en hel,
normal sommer.
Lite nedbør i august ga lave avløpstall i Nord-Norge.
I september var avløpsforholdene normale i hele landet med unntak av
nordlige del av Vestlandet og Trøndelag, som kan vise til verdier opp til
det dobbelte av normalt septemberavløp.
De tre siste månedene i året var avløpstallene noe under normalen de
fleste steder i landet.
Det er i løpet av året utført i alt 770 direkte vannføringsmålinger og
etablert 42 nye målestasjoner for grunnvann.
De første stasjoner med helautomatisk overføring av vannstander til
Hydrologisk avdeling kom i drift i 1979. Overføringen går over det
offentlige telenett.
Ved Bondhusbreen foregår undersøkelser for å finne hvordan smeltevannet tar seg fram under isen. Et nytt, detaljert brekart ble konstruert i
1979 til bruk for bre-hydrologiske undersøkelser.
Nytt i 1979 er at snøsmeltingsforholdene i urbane felt nå vies spesiell
oppmerksomhet. Det er opprettet et forsøksfelt i Tromsø, og to er planlagt
i Sør-Norge.
Det er i 1979 utgitt to nye isohydatkart —ett over Østlandet og ett over
Breheimen. Isohydatkart viser avrenningsforholdene i et område.
Kart over hydrometriske stasjoner i Norge kom også ut i 1979. Ved
hydrometriske stasjoner måles vannstand, vannføring, undertiden også
vanntemperatur.
FORBYGG ING
I alt 260 forbyggings-, senkings- og flomskadeanlegg har vært under
arbeid i kortere eller lengere tid over hele landet. De fleste arbeidene er
utført i egen regi med i alt gjennomsnittlig 93 faste arbeidstakere. Det er
brukt ca. 23 mill. kr. av egne midler og ca. 10 mill. kr. av tilskuddsmidler,
vesentlig fra Landbruksdepartementet.

Etter
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flommen

i Jostedalen

Etterspørselen etter sikringstiltak er fortsatt økende. Ved årsskiftet
hadde avdelingen nesten 700 ubehandlede søknader, en økning på ca.
8% fra 1978. Bemanningen ved avdelingen er uendret. Tiltakene må
betraktes som grunnlagsinvesteringer
for næringsvirksomhet, bebyggelse og kommunikasjoner langs vassdragene. Utilstrekkelige bevilgninger skaper problemer for statlige, kommunale og private interesser.
I Nord-Norge har virksomheten vært størst i Tana, Alta, Målselv og i
Skjærstad. I Altaelv og sideelven Eibyelv er betydelige jordbruksområder,
riksveg og bebyggelse blitt sikret mot utgraving og oversvømmelse.
Trøndelagskontoret
har fortsatt arbeidet med å beskytte rasfarlige
områder bl.a. langs Røssåga, Namsen, Bjøra, Verdalselv og Gaula. I
Orkdal pågår betydelige arbeider for å sikre jordbruk og boligområder mot
flomskader. Ved Ljøkel—Kvåle bygges flomsikre, kjørbare fyllinger i
nesten 5 km lengde for å sikre ca. 1500 da. dyrket mark og bebyggelse på
flere bruk.
På Vestlandet ble 1979 et vanskelig år. Midt i arbeidet med å utbedre
skadene etter storflommen på Møre høsten 1978 kom flommen i Jostedal
14.-15. august. Ekstraordinære nedbørsmengder kombinert med snøsmelting førte til katastrofale tilstander. Jostedalselv steg i høyder som
aldri tidligere var registrert og store arealer ble oversvornmet. Flere steder
stod vannet i høyde med gulv i 2. etasje. Sideelver førte grus og stein ned
i dalen, og det oppstod en rekke nye elvebrudd. Ca. 100 bolighus ble
flomskadd, 14 offentlige og private bruer og store vegstrekninger ble
ødelagt og dyrket mark ble dekket med sand og grus. De samlede skader
er beregnet til ca. 32 mill. kr.
Det er utført betydelige forbyggingsarbeider i Jostedal, spesielt i årene
1903-09 og 1915-22. Senere er det bygget flomverk for å hindre
oversvømmelse og utført flere senkingstiltak. Flomverkene var flere
steder kombinert med offentlige veger. Disse arbeidene har sikret store
verdier i Jostedal, men de var ikke tilstrekkelige under de ekstraordinære
vannmengder i 1979.
Flommen 14.-15. august gjorde seg også gjeldende i tilgrensende
strøk, bl.a. i Jølster og Stryn. Dessuten oppstod skader i søndre områder
av Hordaland og i nordre deler av Rogaland. Skadene på disse stedene
er ikke av samme katastrofale karakter som i Jostedal, men sikringsarbeider er nødvendige for å hindre større skader.
I Jostedal ble utbedring igangsatt omgående, og samtidig ble det
foretatt undersøkelser for planlegging av mere omfattende tiltak. Ved
årsskiftet var det igangsatt og planlagt arbeider for i alt ca. 8,5 mill. kr. Det
ble gitt en tilleggsbevilgning i 1979 på 2 mill. kr.
I Fusa i Hordaland er arbeidet med omlegging og senking av Orraelv
ferdig. Her er 7-800 da. blitt lagt til rette for oppdyrking. I Telemark er det
under utførelse en rekke arbeider for å hindre utgraving og oversvømmelse langs Bøelv og Heddøla. Kraftverkene deltar med 1/3av utgiftene,
og verdifull dyrket mark og bebyggelse blir beskyttet.
Det har vært hektisk anleggsvirksomhet i Rendal, i Alvdal —Tynset og
på Lesja. Disse anleggene, som tilsammen vil sikre og forbedre ca.
23 000 da. dyrket jord, fører til sterkt øket aktivitet i bygdene. I Rendal vil
således arealet av dyrket mark bli nesten fordoblet.
I Grue i Solør er ytterligere 2 flomverk med pumpestasjon blitt ferdig.
Landbruksdepartementet
yter tilskott til arbeidene, som vil beskytte ca.
4000 da. kornland mot oversvømmelse.
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NATUR OG LANDSKAP
Natur- og landskapsavdelingen arbeider med natur- og landskapsspørsmål innen hele NVE's virksomhet. Det er lagt særlig vekt på å ha en faglig
allsidig stab. Den lokale kontakten sikres gjennom 4 lokale medarbeidere
som har kontorsteder i Narvik, Trondheim, Førde og Sand i Ryfylke.
Mye av avdelingens virksomhet er knyttet til vassdragsreguleringer og
kraftutbygginger. Det skjer særlig gjennom vurdering og godkjenning av
planer og tilsyn under anleggstiden og senere vedlikehold. Det er en klar
utvikling mot at andre sider ved etatens virksomhet blir tillagt større
oppmerksomhet. Etaten er bl.a. pålagt å ta initiativ til kontroll og tilsyn
med landskapspleie i forbindelse med bruken av vassdragene.
Avdelingen utarbeider innstillinger til departementet om bygging av
terskler i regulerte vassdrag. I løpet av året er det avgitt innstillinger som
gjelder Numedalslågen,
Begnavassdraget, Glomma, Mandalselv,
Arnvikselv og Otra med sideelver.
Utvalget som arbeider med «lakseterskler» har fortsatt sitt utviklingsog forsøksarbeide. Forskjellige varianter er bygget eller vil bli bygget i nær
framtid.
I det biologiske forskningsprosjektet «Terskelprosjektet» er feltarbeidet
nå praktisk talt avsluttet, og bearbeidelsen av materialet er i gang. Det er
hittil bevilget ca. 4,5 mill, kr. til prosjektet som får sin formelle avslutning i
juni 1980. I de 5 årene prosjektet har gått, har en rekke personer hvert år
vært knyttet til det i noe varierende grad.
Det er utarbeidet en rapport fra symposiet «Vassdragsreguleringers
biologiske virkninger i magasiner og lakseelver> som ble arrangert i 1978.
Rapporten ble lagt fram på en pressekonferanse i mars. Den viser bl.a. at
virkningene av reguleringer på langt nær er så entydig og markert
negative som en får inntrykk av i dagens debatt.
Praktiske prøver med tiltak for å etablere vegetasjon på tipper m.v.
fortsetter.
Natur- og landskapsavdelingen representerte etaten i «Transportutvalg
for tømmer», som avga innstillingen «Langtransport av tømmer i Norge»
til Landbruksdepartementet i oktober. Innstillingen inneholder viktige
konklusjoner om framtidige fløtningsinteresser i vassdragene.
Iblant hender det at en ut fra landskapsmessige vurderinger ønsker at
det blir brukt tremaster til kraftledninger. Det forekommer at byggherren
motsetter seg dette ved å vise til hakkespettenes herjinger. For å
kartlegge omfanget av skade forårsaket av hakkespetter er det gjennomført en undersøkelse ved hjelp av spørreskjemaer. Materialet er under
bearbeidelse.
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ELEKTRISITETSFORVALTNING
ELEKTRISITETSFORSYNINGEN
Registrerte vann- og varmekraftstasjoner som hver for seg har en
produksjonsevne (maskininstallasjon) på 1 MW eller mer, hadde pr. 31.
desember 1979 en samlet maksimal stasjonsytelse på 18533 MW,
hvorav 138 MW var varmekraft. Av dette utgjør statskraftverkene (NVE)
25%, kommunale og fylkeskommunale kraftstasjoner 56% og private og
industrikraftstasjoner 19%.
I løpet av året har utvidelser og nye installasjoner økt den samlede
maksimale stasjonsytelse med ca. 817 MW, d.v.s. 4,6%. Gjennomsnittlig
økning de siste 10 år har vært ca. 4,0%.
PRODUKSJON OG FORBRUK
I 1979 var det relativt gunstige tilsigsforhold for kraftverkene, og
elektrisitetsproduksjonen var 88,9 TWh mot 81,1 TWh året før. Produksjonsevnen for fastkraft i systemet ved årets utgang er beregnet til ca. 81
TWh (inkludert importrettigheter på ca. 4 TWh.) Produksjonsoppgangen
det siste år var ca 9.7%, mens de siste 10 år har hatt en gjennomsnittlig
produksjonsvekst på ca. 4,5% p.a.
Forbruket av fastkraft medregnet tapet i ledningsnettet (dvs. bruttoforbruket) økte med 8,2% til 82,4% TWh (ikke temperaturkorrigert).
Gjennomsnittsøkningen de siste 10 år har vært på ca 4,1% pr. år.
I alminnelig forsyning økte nettoforbruket (dvs, målt hos forbrukerne)
med 7,2% til 45 TWh. Noe av denne økningen skyldes at 1979 var
kaldere enn 1978. Korrigert for temperaturforhold er forbruksøkningen
beregnet til 6%.
Produksjonsindeksen for industri eksklusive bergverk og oljevirksomProduksjon og forbruk av elektrisk kraft 1974-191,9.
Alle tall i GWh.
Production and consumption of electric energy 1974-1979
All figures in GWh
Nettotorbruk

1974

1975

1977

1978

17 246

18 145

19 784

21 293

21 916

Bergverk og industri
(ekskl. kraftintensiv)

10 856

10 740

10 248'

10 038-

Tienestevting m v
um aminnelig torsyning
Kraftintensw industr,
Sum netto tastkraftforbruk

5
33
27
61

6
35
26
61

8
38
26
64

9
40
24
65

10
9
41
26
68

Husholdninger

Bruttoforbruk

og jordbruk

(inkl, antatt tap i overforings-

Alminnelig forsyning"
Kraftintensiv industri
Sum
Ovriqe tap nettet
um Prut-to tastkraft
Tilfeldig kraft til elektrokjeler
o pumpekraft mettol
um brutto totaitorbruk
Eks ort rm ort
Produksior av eiektrisk kratt

727
829
439
268

349
234
211
445

1976

289
321
517
838

221
552
673
225

2402
818.
974
1 12
08E

1979'

45
28 590
73 590

og fordelingsnettet).

39 195

40 865

44 838

47 048

28 262
67 457
608
68 065

26 997
67 862
635
68 497

27 313
72 151
668
72 819

25 413
72 461
172
72 633

48 876
26 895
75 771
398
76 169

82 430

3 091
71 156

3 371
71 868

2 677
75 496

5 544
76 700

5 619
77 487

6 637
82 133

882
73 515
1 083
7 2 432

1
77
3
80

1 800
84 230
4 640
88 870

423
592
405
997

52 470
29 450
81 920

510

tall anslått av NVE
Fra og med 1976 er ca. 1 TWh overført fra gruppen industri til tjenesteyting.
Beregnet av NVE
Øvrige tap i nettet er tap i forbindelse med tilfeldig kraft og eksport, regnet lik 7% av netto forbruk
tilfeldig kraft og eksport målt ved grensen.
Kilde: NOS —Elektrisitetsstatistikken.
Forelopige
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het viste en oppgang på ca. 2,2% i forhold til året før. Kraftintensiv industri
hadde et nettoforbruk på 28,6 TWh. Dette tilsvarer en noe nær fiuii
kapasitetsutnyttelse i denne industrien.
1979 har vært et år med store forbrukstopper, maksimalbelastningen
referert kraftstasjon er anslått til 13 541 MW.
Kraftutvekslingen med Sverige og Danmark ga en nettoeksport på ca.
4,6 TWh. De siste 5 år har vi i gjennomsnitt hatt en nettoeksport på ca. 3,9
TWh. Omsetningen av tilfeldig kraft til elektrokjeler var 1,4 TWh i 1979
mot 1,8 TWh i middel de siste 5 år.
ELEKTRISITETSFORSYNINGENS
ORGANISASJON
NVE-Elektrisitetsdirektoratet har medvirket ved dannelse av lokale organisasjonskomiter i distriktene, og i samarbeid med disse har direktoratet
vurdert behov og muligheter for organisasjonsendringer innen fordelingsog engrossektoren.
19 komMer er nå engasjert i organisasjonsarbeidet rundt om i landet.
Direktoratet deltar med konsultativ eller sekretærteknisk bistand i 13 av
dem
I løpet av året er 3 elektrisitetsverk innen fordelingssektoren sluttet
sammen eller gått inn i andre elektrisitetsverksenheter slik at det pr. 31.
desember 1979 var 292 elektrisitetsverk med ansvar for detaljforsyning. I
året ble det dessuten vedtatt at 6 elektrisitetsverk i løpet av 1980 skal gå
sammen til en større enhet. Ved utgangen av året var det i alt 487 enheter
innen elektrisitetsforsyningen:
292 elektrisitetsverk
74 engrosverk og kraftselskaper
87 industriverk, dvs, større industritiltakog kraftintensiv industri som har
egne kraftverk.
34 små gårds- og grendeverk.

PRISER OG TARIFFER
På grunn av prisstopp var det bare små endringer i elektrisitetsprisene fra
2. halvår 1978 til 1979.
Elektrisitetsdirektoratet foretok en større undersøkelse i august 1979
for å bringe på det rene hvilke prisøkninger som kan ventes fra 1. januar
1980.
Beregningene viser at elektrisitetsverkene i gjennomsnitt ville øke sine
priser med ca. 20% eller 2,4 øre/kWh eksklusive elektrisitetsavgift og
merverdiavgift.
Senere på høsten ble det kjent at for elektrisitet ville prisstoppen fra
1.1.1980 bli etterfulgt av skjerpet prisregulering og at elektrisitetsverkene
ved salg til konsument bare kunne øke prisene med 1,2 øre/kWh, eller
nøyaktig det halve av hva verkene selv hadde regnet med.
Engrosverkene har fått anledning til å øke sine priser til elektrisitetsverkene med 0,7 øre/kWh. Prisene pr. 1.1.1980 ved en del engrosselskaper
er vist i tabell.
Direktoratet har også foretatt en foreløpig beregning av prisene ved
salg til husholdninger og jordbruk pr. 1.1.1980, fordelt etter fylke. Alle
priser er inklusive elavgift på 2 øre/kWh og merverdiavgift. Det er blittgitt
en del dispensasjoner fra prisreguleringen. Totalvirkningen av disse er
foreløpig beregnet til 0,1 øre/kWh.
Elektrisitetsdirektoratet regner med at en vesentlig del av den inntekts20

svikt elektrisitetsverkene får som følge av de to siste års prisreguleringer,
vil forårsake at arbeidet for å redusere tapene i ledningsnettet blir
redusert. Mye tyder på at de senere års prisreguleringer har ført til
stigende tapsprosent i ledningsnettet.
Etter at Norske Elektrisitetsverkers Forenings årsmøte høsten 1979
vedtok å normere en enkel kilowattimetariff, H-4, ser det nå ut til å være
stor interesse ved elektrisitetsverkene til å gå inn for denne tariff som
eneste tariff for husholdningsabonnenter.
INVESTERINGER
Investeringene i elektrisitetsforsyningen er i 1979 anslått til ca. 5,8
milliarder kroner og utgjør ca. 10% av de samlede brutto realinvesteringer
i landet.
STATSSTØNAD
I forbindelse med Regjeringens «Handlingsprogram for ,energiøkonomisering» ble det i 1977 bevilget midler fra Konsesjonsavgiftsfondet til
planleggingstiltak for ledningsnett og småkraftverk. Fra og med 1979 er
det videre arbeidet med dette blittfinansiert av de ordinære statsstønadsbevilgninger. I tillegg til igangsatte nettanalyser i 1977 og 1978 (større
områder i Oppland, Sør-Trøndelag, Hordaland og Møre og Romsdal samt
hele Østfold og Rogaland fylker) er nettanalyseringsarbeidet i 1979
utvidet med områder i Hordaland, Telemark, Sogn og Fjordane og
Hedmark fylker. Dessuten har elektrisitetsverkene i Vestfold og Akershus
gått sammen med de respektive fylkeskraftverkene for i egen regi å
utrede mulighetene for spenningsheving.
Omleggingen til 22 kV er allerede i gang i Vestfold, delvis finansiert ved
statsstønad.
Nettanalysene tar sikte på å gjennomføre en systematisk undersøkelse
av fordelingsnettene på landsbasis for å gi svar på hvor store tapene er,
hvor store investeringer som er nødvendig og til hvilken tid disse bør
foretas for å redusere tapene til akseptabelt nivå.
Det er dessuten gitt statsstønad til planlegging av en rekke småkraftverkprosjekter. De første av disse er allerede under bygging. En del
prosjekter er videre ferdig planlagt og tatt under konsesjonsbehandling.
Spesielt kan nevnes at det er gitt stønad til å gjennomføre planlegging av
et prøveprosjekt i Rakkestadelva i Østfold, hvor det kan være aktuelt med
utbygging, opprusting eller gjenoppbygging av flere småkraftverk.
For planlegging av både ledningsnett og småkraftverk er det lagt vekt
på å få i stand et aktivt samarbeid mellom engrosverk f.eks. fylkeskraftselskap og de enkelte elektrisitetsverk eller private utbyggere.
PLANLEGGING AV KRAFTSYSTEMET
Arbeidet med innpassing av nye produksjonsanlegg går i hovedsak ut på
å kontrollere dimensjonene på anlegget og gi anbefaling om når det bør
settes i drift. Rekkefølgen for prosjektene bør være slik at de tas i bruk
etter stigende kostnad pr. kWh.
Verdien av fastkraftproduksjonen gjennom hele levetiden til et prosjekt
kalles indifferenskostnaden. Den blir derfor også lik den maksimalt tillatte
kostnad for prosjektet. Tabellen angir dette ved prisnivå januar 1980.
Grunnlaget for vurderingene er en samlet plan for dekningen av
etterspørselsøkningen, slik den framstår i stortingsmeldinger om energiforsyningen, Regjeringens langtidsprogrammer m.v.
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Av prosjekter som er vurdert i 1979 nevnes:
Vannkraft: Tovdalsvassdraget,
Orklaverkene, Tjodan, Naddvik, Kvalsund, Sørfjord, Lavkajåkka, Årøy og Rånåsfoss.
Varmekraft: Øye, Tofte, utvidelse av sperrekraftavtalen med Sverige,
Orkla, Tromsø, Vadsø, plattformkraftverk og industrikraftverk basert på
spillvarme og tilleggsfyring med kull.
En samlet plan for videre utbygging av kraftproduksjonssystemet
ble
foreslått i NVE's uttalelse av 1.11. 79 til Olje- og energidepartementet.
HOVEDNETTET
Fra planleggingen av hovednettet nevnes noen av de større saker som
det har vært arbeidet med:
Behovet for reaktiv kompensering (for nettstabilisering og tapsreduksjon) i forbindelse med høyspentledningen frå Ofoten til Tromsøomårdet.
Nettutbyggingsprogram for hovednettet i Nord-Norge på lengre sikt.
Nettutformingen i Salten
Undersøkelse av overføringskapasiteten ved ledningsdublering Rana —
Trøndelag
Nettutformingen fra Sunndalsøra til Høyanger
Behovene for fortsatt utbygging av nettene fra henholdsvis Eidfjord/
Aurland og Sør-Vestlandet til Oslofjordområdet
Det reaktive kompenseringsbehovet
i hovednettet på Østlandet i
midten av 80-årene
I Nordel-regi har det pågått utredninger med sikte på å klarlegge
overføringskapasitetene
mellom de nordiske land på stadium 1985/86.`
Videre er det startet et arbeid med å revurdere Nordels nettdimensjoneringsregler fra 1972.
Fra det omfattende samarbeidet med elverkene om nettplanlegging på
hovedfordelingsnivå kan nevnes drøftinger og vurderinger av framtidig
nettutforming i Østfold, Hedmark, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og
Sunnhordland.
Karakteristika for enkle overforingsledninger med ulike
systemspenninger.
Characteristics for simple transmission lines at different system
voltages
Karakteristika
Typisk overføringskapasitet, MW
Gjennomsnittlig byggekostnad, mill. kr./km
Byggeforbudsbelte, m,
og arealanvendelse, da/km ledningslengde
Utnyttelsesgrad, MW/m tra.Sebredde
Typisk mastehøyde, m

66
50
0.2

Systemspenning, kV
132
300
420
150
500 1 000
0.4
0.9
1.2

25
28
2
5
15 15-20

34
15
25

33
26
28

800
2 000
2.0
55
36
35

KONSESJONER OG EKSPROPRIASJONER
Det er i 1979 gitt konsesjon for en samlet generatorytelse på ca. 1658
MVA mot ca. 550 MVA i 1978. Dette tall omfatter også 3 varmekraftverk
på tilsammen 98 MVA i tilknytning til industribedrifter.
Dessuten er konsesjoher gitt for bl.a. nye transformatorer og utvidet
transformatorytelse på tilsammen ca. 6380 MVA. Dette tall omfatter såvel
transformatorer i kraftstasjoner for opptransformering som transformatorer for nedtransformering i forsyningsområdene og dessuten reguleringstransformatorer.
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Det er i alt gitt 315 konsesjoner, hvorav 125 områdekonsesjoner og
utvidelser av områdekonsesjoner.
Det er fattet vedtak i 26 saker om tvungen avståelse av grunn og
rettigheter for bygging av elektriske kraftledninger, transformatorstasjoner m.v.
Konsesjoner i 1979 for en del større overføringsanlegg: Vang —Minne
55 km, Skibotn —Balsfjord 62 km, Langfjord —Tilrem 33 km.
Konsesjoner på kraftleie utgjorde tilsammen 237.700 kW fastkraft og
116.000 kW tilfeldig kraft til elektrokjeler mot 282.000 kW fastkraft i 1978.
Avgifter i henhold til kraftleiekonsesjoner utgjorde for 1978 ca. kr.
4.137.660 mot ca. kr. 4.334.000 for 1977.
FORSKRIFTER OG TILSYN
Det ble i mai 1979 av NVE fastsatt en rekke endringer i Forskrifter for
elektriske anlegg med ikrafttreden 1.1. 1980. Endringene er kunngjort i
Norsk Lovtidende og ved at det er sendt ut nærmere 50 erstatningsblader
til forskriftene. Endringene er i samarbeid med British Standards Institution, BSI, oversatt til engelsk for komplettering av den engelske utgaven
av forskriftene, som forhandles gjennom BSI.
Nye driftsforskrifter for høyspenningsanlegg trådte i kraft 1.1. 1979.
NVE har utarbeidet og distribuert en orientering om disse.
Elektrisitetsdirektoratet, Konsesjons- og tilsynsavdelingen og Elektrisitetstilsynet. 1. distrikt har hatt til behandling det elektriske anlegg om bord
i S/S «Norway» (tidligere S/S «France»), som er verdens største
passasjerskip. Skipet ble som kjent innkjøpt til Norge sommeren 1979, og
vil etter ombygging ha det største elektriske anlegg som er installert om
bord i noe passasjerskip.
STORTINGSMELDING OM NORGES ENERGIFORSYNING
Elektrisitetsdirektoratet har i 1979 i likhet med foregående år, arbeidet
med innsamling og presentasjon av underlagsmateriale i forbindelse med
Olje- og energidepartementets arbeid med Stortingsmelding om Norges
energiforsyning. Den endelige uttalelsen fra NVE ble avgitt 1. november
1979
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FORRETNINV
V1RKSOMHE

ØKONOMISK DRIFT GENERELT
Statskraftverkenes driftsregnskap viste et overskudd for 1979 på ca. 78
mill. kroner. Det var opprinnelig budsjettert med et underskudd på 200
mill, kroner, mens et revidert budsjett høsten 1979 viste et overskudd på
37.3 mill. kroner. Det gunstige driftsresultat skyldes det gode tilsiget og
dermed et stort salg av tilfeldig kraft innenlands og til eksport.
Stortinget har vedtatt at det med virkning fra 1.1. 1979 blir foretatt en
fordeling av inntektene ved eksport/import
av tilfeldig kraft mellom
Statskraftverkene og de øvrige medlemmer av Samkjøringen av kraftverkene i Norge.
Diagrammene til høyre viser resultat av Statskraftverkenes drift de siste
4 år og utgiftenes fordeling i 1979. Av totalinntekten i 1979 på 1.7
milliarder kroner utgjorde kraftsalg 1.6 milliarder kroner.
Statskraftverkenes investeringer utgjorde i 1979 1.937 mill. kroner. De
største anleggene er Ulla-Førre med 582 mill. kroner og Eidfjord med 381
mill. kroner. Til overføringsanlegg gikk med 662 mill. kroner.

Tiliopstunne

krativerk

Mill kr

Wa,Forre

Inntekter

Utgiftei

1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200 •
1100 —
1000
900
800

TEKNISK DRIFT
NVE hadde ved utgangen av 1979 i drift 31 kraftstasjoner med en samlet
ytelse på 3972 MW, og disponerte i tillegg 773 MW i andre kraftverk hvor
staten er medeier. Dessuten hadde NVE i drift 6107 km overføringsledninger, vesentlig med driftsspenninger 420, 300 og 132 kV, og 62
transformatorstasjoner med en samlet ytelse på 11.463 MVA. 1979 var et
jevnt godt driftsår, uten spesielt mange eller store driftsfeil.
NVE's samlede produksjon i 1979 var 24.147 GWh, eller 9,55% høyere
enn året før. Dette er en stigning på 55,7% i forhold til produksjonen ved
begynnelsen av inneværende 10-års periode, 1000 GWh større enn den
hittil høyeste produksjon, fra 1976. Produksjonen i 1979 var for øvrig hele
107,1% av sum beregnet midlere produksjon for de enkelte kraftverk.
KRAFTOMSETN ING
Kraftomsetningen var 33 719 GWh. Dette er ca. 13.4% mer enn året før.
Samlet var de kontraktmessige leveranser til industriavtagere og NSB ca.
6.4% høyere enn året før. Økningen i ferrolegeringsindustriens
uttak
fortsatte i 1979, og var 19.8% større enn i 1978. Samtidig økte også
uttaket til alminnelig forsyning som var 11% høyere.
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NVE's kontraktsforpliktelser i 1979 - effektforpliktelser (MW) ved årets utgang
Contracted power In 1979 - Contracted power capasity (MW) at the end of the year
Område
Østlandet A. Agder
V. Agder Hordaland
Sogn 5)
Møre Trøndelag
Helgeland
Salten
Ofoten
Varanger
Sum f7gSum 1978

Eksport
Arskraft 1) Vinterkraft Tokke-kraft 2) Stonndustn 3)
MW GWh MW GWh
MW GWh
MW GWh MW GWh

Sum 4)
MW GWh

199 1194

1035 5437

534 2116

164 1025

0

0

1932 9772

660
983

35
0

161
0

0
0

0
0

383 3117
81
650

270
0

0
0

810 3938
244 1633

300 2087
553
90
36
6

75
8
0

271
30
0

0
0
0

0
0
0

357 2836
425 3400
110 810

105
0
0

500
0
0

837 5694
523 3983
116 846

282
80
732
808 2954

0

0

122
163

318 1797
2034 11553
1687 9278

199 1194

34
0
265
1554 12103 375
1541 12110 375

432 2344
0
500 4894 28210
440 4610 25976

1) Inklusiv konsesjonskraft - industrikraft pa ai-4) Hertil kommer 125 MW suppleringskraft (sperrekraft fra Sverige)
minnelig forsynings vilkår
. 2) Eksklusiv 1 MW/6 GWh ubenyttet rettighet 5) Inklusiv Sogn og F!ordane kraftverk
3) Bare garantert kraft. ugarantert kvantum på
124 MW/950 GWh er utelatt.

NVE's kraftomsetning i 1979
Energy turnover in 1979
Totalproduksjon. målt generatorklemmer
Fra Samkjøringen
Fra Sverige '
Fra Danmark
Fra Sovjetunionen
Div. kjøp på faste kontrakter m v.
Div. utveksling med andre verk. netto
Pumpekraft
Sum

1979
GWh
24 147.1
7 649,0
420.4
217.2
65.2
1 213,6
71.8
- 65.2

1978
GWh
22 041.2
5 903,9
352.8
56,8
48.7
1 455,2
- 64.5
- 50.7

33 719 1

29 743 4

13 395,6
13 402.7
186,0
3 214.0
2 253.3
241,3
53,9
1.9
970,4

12 591.5
12 095.2
115,0
1 741,0
2 182.0
119.2
73,7
1.9
823,9

33 719,1

29 743 4

Denne energi er solgt og anvendt på følgende måte.
Til industriavtakere
Til andre elektrisitetsverk. inkl. NSB
Til Samkjøringen
Til Sverige 4'
Til Danmark 2
Til elektrokjeler
Egen anleggsdrift
Driftskraft - Lånekraft
Tap og eget forbruk
Sum
Ekskl. transittkraft.
Avregningskvanta

Til Sverige
Kontraktskraft
Tilfeldig salg (avtalt)
Tilfeldig salg (ikke avtalt)
transittkraft m.v. ' '
Lagring:o_g_
Bum
Fra Sverige
Tilfeldig kjøp (avtalt)
Tilfeldig kjøp (ikke avtalt)
Sperrekraft
Lagring- oltransittkraft m.v.1
Sum

3) Inkl, kjøp fra Trondheim for eksport til Stockholm
4) Inkl. overføringsgodtgjørelse for transittkraft.

Utveksling med Sverige
Exchange with Sweden
1979
Middelpris
n.øre/kWh2
GWh
476,4
5,64
2 504,1
7.63
233,5
8.62
20,0
3 234.0
71,1
345,7
0.0
23,6
440,4

1) TransItt over det svenske nettet mellom Røssåga og Nea
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GWh
462,9
1 033,0
245,2
74
1 748,5

1978
Middelpris
n.øre/kWh ?
5,35
6,98
7,22

131,5
209,0
0,0
19,8
360.3
2) Omregnet etter kurs 1 16 - 1,18
8,53
8,64

9,43
7,26
-

UTVEKSLING MED SVERIGE
Det samlede salg av tilfeldig kraft til Sverige i året utgjorde 2 737,6 GWh
eller over dobbelt så mye som foregående år. Av dette ble 2.1% levert
over Sørnes, 3.8% over Røssåga, 0.9% over Linnvasselv, 2.5% over
Nea og 90,7% over Hasle/Halden. Samtidig kjøpte vi 416,8 GWh eller
22.5% mer enn foregående år. Av dette ble 19,5% mottatt over Sørnes,
2% over Røssåga, 0.1% over Nea og 78.4% over Hasle. Utvekslingen av
tilfeldig kraft resulterte altså i en eksport på 2 321 GWh.
Forbindelsen Skjomen —Ritsem kom i drift i desember, og bidro bare
ubetydelig til omsetningen i 1979.
272,3 GWh kontraktskraft ble levert Sydkraft til middelpris på 5,66 øre /
kWh og til Stockholms Energiverk 204,1 GWh til middelpris 5,62 øre/
kWh. Sistnevnte leveranse ble dekket ved tilsvarende levering fra
Trondheim Elektrisitetsverk.
Det ble ikke importert sperrekraft i 1979. (Dette er kraft som kan
importeres i medhold av inngått avtale unntatt under topplastperioder i
Sverige da importrettigheten er sperret.) Kontrakten på 550 MW har
derfor stått som reserve. Fastavgiften for denne rettighet utgjorde 47 kr./
kW eller i alt 25.7 mill. kroner. Dersom kontrakten var blitt benyttet, ville
energiprisen ved uttak ha ligget på 19-33 øre/kWh i tillegg til fastavgiften,
høyest mot årets utgang.

KRAFTUTVEKSLING
med utlandet 1979.
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UTVEKSLING MED DANMARK
Skagerrak-anlegget var i drift hele 1979. Utvekslingen over anlegget ga
et eksportoverskudd på 2 036,1 GWh, litt mindre enn 1978.
Til Danmark ble solgt 2253,3 GWh til middelpris 9,3 norske øre pr. kWh
og fra Danmark ble kjøpt 217,2 GWh til middelpris 8,4 norske øre pr, kWh.

ROSSAGA
292,6 GWh
169,9 GWh

Hekgeland

L1NNVASSELv
99,6 GWh

IMPORT FRA SOVJETSAMVELDET
Kontrakten med Sovjetsamveldet ga i 1979 en uttaksrett på inntil 20 MW
og 10 GWh pr. måned. Dette ble betalt med en fastavgift på 3.2 mill. kr. og
8 øre pr. kWh. Overskridelser av effekten ble for vedkommende måned
dette skjedde, betalt med kr. 13 350 for hver MW uttaket overskred 20
MW. I 1979 utgjorde importen fra Sovjetsamveldet 65.2 GWh nokså jevnt
fordelt over de 9 første måneder, mens uttaket i de 3 siste måneder var
ubetydelig. Middelpris for året ble 15.29 øre/kWh.
ALMINNELIG FORSYNING
I forbindelse med fastkrafttildelingene for perioden 1.7.80 —30.6.82 ble
det i løpet av året tegnet nye kontrakter med de fleste avtagere. Denne
økte fastkrafttilgang svarte ikke fullt ut til avtagernes ønsker. Tildelingen
var derfor basert på at den relative underdekning skal bli lik hos alle.
Kontraktene innen den alminnelige forsyning ble oppsagt i 1979 med
virkning fra 1.7.84. Dette gjelder også de forannevnte som derved bare
gjelder i ca. 5 år. Oppsigelsene er begrunnet i den usikkerhet som knytter
seg til krafttilgangen fra det tilfeldige kraftmarked i kombinasjon med
sperrekraftavtalen med Sverige og kabelavtalen med Danmark.
Fire kontrakter med kortere oppsigelsesfrist ble sagt opp med virkning
allerede fra 1.7.82. Dette ble gjort med sikte på senere å kanalisere
statskraften gjennom fylkes- eller fylkesomfattende selskaper og derved
å bidra til en mer hensiktsmessig organisasjonsform.
Kraftprisen til alminnelig forsyning var den samme som i 1978 p.g.a.
prisstoppen. Midlere statskraftpris var 5.94 øre/kWh.
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KRAFTANLEGGENE

ULLA-FØRRE-ANLEGGENE
Hylen kraftstasjon ligger i rute til å produsere kraft fra 1. august 1980 med
første maskin. De større betongarbeider er avsluttet. Turbinen er på
plass, og elektromontasjen godt igang.
Kvilldal kraftstasjon følger også framdriftsplanen. De to første turbintrommene er på plass og betongarbeider ca. 70% ferdig. En regner med
igangkjøring 1.10.81.
Mer usikkert er det for en 75 m2 overføringstunnel som skal gi den
vesentlige vanntilførselen til Kvilldal i første byggetrinn. Vanninntrenging i
tunnelen med oversvømmelse og 6 måneders driftsstans som resultat,
har satt tidspunktet for ferdigstillelsen, 1.10.81, i alvorlig fare.
Saurdal kraftstasjon er under utsprenging uten spesielle problemer.
Oddatjørndammen på 5 mill. rn3 er kommet igang. Til tross for en
nedbørrik sommer og vanskelig injisering er ca. 0.5 mill. rri3 masse
plassert. Suldalsdammens
første halvpart er fullført og den annen
påbegynt.
Ved årets slutt var det ca. 1200 arbeidstakere på Ulla-Førre, hvorav ca.
300 var ansatt hos diverse entreprenører.
LEIRDØLA-ANLEGGET
Hovedentreprenør er H. Eeg-Henriksen A/S. Avsluttende arbeider og
opprydding er blitt noe forsinket, delvis p.g.a. storflommen i Jostedalen i
august. Reguleringen av Tunsbergdalsvatn bidro til å redusere flomskadene i Gaupne.

Fiskestell
Produksjonen ved NVE s settefiskanlegg
normal og utsettingen har vært slik
Laksesmolt
Skjomen
Rana
Korgen
Vefsa
Surna
Svorka
Bævra
Eira
Aursjomag.
m/flere
Grytten
Vik
Vik
Eidfjord
Tysso
Mauranger
Mauranger
Tokkeverkene
Noreverkene

6 500
30 000
17 000
15 000
35 000
15 000
30 000
51 200

Sporretsmolt

har vært

Innenlandsorret
1-somng 2-somng

1 500

10 000
6 700

5 000
16 900

2 200

2 000.
4 800
6 300
500

3 000
16 700
1 200

5 200
5 300

2 800
6 900

21 000
5 350
750

4 200

2 000
15 500

-

64 400

9 700

c.)00
000

1 En-sonne,

KJELA
Kraftstasjonen, som har et aggregat på 60 MW, ble satt i drift 1. juli.
Tunneldriften for Bordalsoverføringen
har i 1979, som tidligere, hatt
fortløpende driftsvanskeligheter
med sonderboringer og injeksjoner.
Sprengingsarbeidene pågikk ut året.
EIDFJORD-ANLEGGENE
I reguleringsområdet
Sy-Sima ble Sysendammen
fullført. Bjoreiaoverføringen ble slått igjennom, og overføringen Sysenvatn —Rembesdalsvatn ble praktisk talt ferdig. Tilløpstunnel Rembesdalen —ventilkammer Kjeåsen ble sprengt ferdig, og 527 m av totalt 787 m av pansringen i
sjakt Sy-Sima ble ferdig.
I reguleringsområdet
Lang-Sima går overføringene Demmevatn og
Skruelsvatn etter programmet. Dammene Rundavatn og Langavatn
ligger begge etter programmet i tid p.g.a. vanskelige værforhold. Disponibelt magasin er fylt opp i begge.
I stasjonsområdet
er bygningsmessige
arbeider stort sett fullført.
Generatormontasjen nærmer seg fullførelse for aggregat 3 og 4.
OKSLA
Tilløpstunnelen er fullført. Bygningsmessige arbeider i stasjonen bortsett
fra en del maling og andre etterarbeider er ferdige. Det samme gjelder
montasjearbeidene.
Anlegget forutsettes fullført 11980.
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OVER FØR INGSANLEGGENE
1979 var et stort byggeår. lalt ca. 300 km ledning ble klargjort for
idriftsettelse. Året vil i ettertiden også bli registrert som det år da bruk av
helikopter for alvor slo igjennom i kraftledningsbyggingen i NVE.
OVERFØRINGSANLEGG SØR- OG VESTLANDET
Anleggene ledes fra anleggssenter i Lillesand. Virksomheten i dette
området har hovedsakelig fordelt seg på tre anlegg:
Ledningen Duge —Rosskrepp ble ferdigbygget og satt i drift i slutten av
desember.
Ledningen Solhom —Arendal, som vil bli satt i drift i 1980.
Ledningen Holen —Rød ble påbegynt. Planlagt idriftsettelse i 1981.
Arendal transformatorstasjon bygges i første byggetrinn ut som koblingsstasjon. Den er bygningsmessig ferdig, og idriftsettelsen er den
samme som for Solhom —Arendal-ledningen.
OVERFØRINGSANLEGG ØSTLANDET
Anleggene ledes fra anleggssenter i Hokksund.
Ledningen Sima —Dagali på 105 km har vært av de meste arbeidskrevende i området. Anlegget ble ferdig i desember.
Ledningen Tveiten —Hasle inklusive kabelanlegget over Oslofjorden er
nå det største anlegget i området. Idriftsettelsen er planlagt i 1981.
Ledningen Vang —Minne er såvidt begynt.
I Østlandsområdet er det ikke igangsatt bygging av nye transformatorstasjoner, men det foregår utvidelse flere steder.
OVERFØRINGSANLEGG
MIDT-NORGE
Anleggene ledes fra anleggssenter i Melhus.
Av ledningen Kolsvik —Tunnsjødal er seksjonen Kolsvik —Namskogan
på 41 km satt i drift. Neste seksjon, ca. 31 km, skal være i drift 1.10. 1982.
Ledningen Namsos—Verdal er i takt med arbeidsprogrammet.
Idriftsettelse skjer i 1981.
Namsos transformatorstasjon skal settes i drift i 1981, og fra da av kan
ledningen Tunnsjødal —Namsos få økt spenning.
Ved Orkdal transformatorstasjon pågår betydelige ombygnings- og
utvidelsesarbeider.
OVERFØRINGSANLEGG NORD-NORGE
Anleggene ledes fra anleggssenter i Bjerkvik.
Det er for tiden relativt høy aktivitet i dette området. Ledningen Sverige
—Ofoten er ferdig, og samkjøringen med Sverige ble etablert i desember.
Likeledes ble ledningen Guolasjokka —Skibotn ferdigbygget, og satt i
drift etter planen sammen med Skibotn kraftverk.
Ledningen Balsfjord —Mestervik er ferdigbygget. Den tas i drift samtidig
med at ledningen Bardufoss —Balsfjord blir satt i drift. Denne ledningen
drives med lavere spenning til Balsfjord transformatorstasjon kommer i
drift i 1983.
Ledningen Ofoten —Kvandal inklusive fjordspenn over Rombakfjorden
følger arbeidsprogrammet. Idriftsettelsesdatoen er 1.12. 1980.
I Ballangen, ved Skjomen —Kanstadbotn-ledningen, bygges koblingsstasjon om er beregnet ferdig 1.10.1980.
Det største stasjonsarbeidet i området foregår i Kvandal transformatorstasjon, som skal utvides med bl.a. 2 stk. transformatorer. Den første
idriftsettelsen skal skje i 1981.
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NYE PROSJEKTER
ALTA
Stortinget vedtok 6. juni at Altasaken ikke skal gjenopplas
Stortin-get.
Reguleringsbestemmelser og manøvreringsreglement ble vedtatt ved kgl.
res. 15. juni. Anieggsveien ble påbegynt i iuni. Regjeringen besluttet 15.
oktober å stanse alle anleggsarbeider og at Altasaken på ny skal legges
fram for Stortinget i en stortingsmelding.
HELLEMO
Planarbeidet har i 1979 vært stilt i bero til fordel for andre prosjekter, men
vitenskapelige undersøkelser pågår.
KOBBELV
Søknad om reguleringstillatelse ble sendt Vassdragsdirektoratet
videre derfra i august til uttalelse i distriktet.
SVARTISEN/ SALTFJELLET
Søknad om reguleringstillatelse
februar til uttalelse i distriktet.

i april og

ble sendt fra Vassdragsdirektoratet

VEFSNA
Alle bestilte rapporter er innkommet. Det gjenstår å utarbeide forslag til
minstevannføringer ved bestemte punkter. Deretter kan konsekvensanalysen fullføres. Generalplan og søknad vil bli framlagt i 1980.
AURSJØDAMMEN
Aursjødammen skal ombygges. I den forbindelse er det naturlig a
revurdere magasinstørrelsen i lys av dagens kostnader og energiverdier
Finner man det riktig å øke magasinvolumet. vil søknad om høyere dam
bli innsendt i 1980.
BREHEIMEN
Det har vært arbeidet med nye planer, som bestemt av hovedstyret
høsten 1978. Dette har medført tilleggsundersøkelser
i marken av
forskjellig slag. De nye planene vil bli framlagt i 1980.

EIDFJORD
Veig ble vang vernet under Stortingets behandling av Hardangerviddaplanen 30. oktober. ULLA-FØRRE
I juli ble det innsendt forhåndsmelding etter Vassdragsreguleringslovens
§ 4a om planlegging av overføring av Hålandsåna m.m.
TOKKE
siden
høsten 1975. Søknad om endring ble sendt Vassdragsdirektoratet
januar, og Statskraftverkene fikk de innkomne uttalelsene til kommentar
desember. Saken ventes avgjort i 1980
Manøvreringsreglementet

for Kiela elv har vært under revurdering

OTTA
1979 brakte ingen avklaring i behandlingen av søknaden. Statens
forurensningstilsyn kunne ikke foreslå vilkår etter Vannvernloven på basis
av de foreliggende rapporter. Det ble derfor besluttet å avvente rapporten
fra NIVA's mangeårige målinger i Ottavassdraget. Gudbrandsdalslågen
og Mjøsa, som ble avsluttet i 1979.
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SMÅ VANNKRAFTKILDER
I statens vassdrag er en rekke utbyggIngsmuligheter
Oversikten blir stadig supplert med nye prosjekter.

enna ikke utnyttet

Parallelt med den forskning som pågår på området, har vi satt i gang en
undersøkelse for å finne mulige lokaliseringssteder for bølgekraftverk.
Arbeidet har hittil bestått i å skaffe en oversikt over mulige lokaliseringsteder. Etter hvert vil også mulige konflikter med andre interesser som
skipsfart, fiske, friluftsliv, bosetting osv, bli registrert.
LOKALISERING AV BØLGEKRAFTVERK
Arbeidet vil føre fram til en oversikt over områder langs kysten som peker
seg ut som de beste for plassering av bølgekraftverk. med en avveining
av ulemper og konflikter med andre interesser.
VARMEKRAFT
Det har vært få arbeidsoppgaver på området. Stortingets behandling
1980 av regjeringens energimelding vil forhåpentlig gi svar på hvilke
arbeidsoppgaver vi får på dette området i årene framover.
OVERFØRINGSANLEGG
Ifølge gjeldende planer skal vi i årene 1980-85 sette i drift henimot 1600
km nye kraftledninger, hvorav en vesentlig del for 420 kV. I tIllega
planlegger vi å fullføre ca. 500 km 132 kV-, ca. 750 km 300 kV- og ca.
1500 km 420 kV ledninger med tilhørende stasjoneriløpet av langtidsperioden fram til 1995.
Det foregår en del forsknings- og utviklingsarbeid vedrørende nye
fundament- og mastekonstruksjoner, bi.a. laminerte trestolper. Fastsettelse av is- og vindlaster er også gjenstand for forskningsarbeid
samarbeid med forskningsinstitusjoner
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NVE —The Norwegian Water Resources and Electricity Board —is the
governmental body for water resources and electricity matters. NVE is
managed by a President, who is also Chairman of the Board, which in
addition has 5 members appointed by Parliament. NVE consists of 4
departments, Department for Administrative, Legal and Economic Matters, Water Resources Department, Electricity Department and Department for the State Power System.
The licencing prosedure for construction of new hydro power plants is
becoming ever more complicated and time consuming as more investigations for various consequences and alternative schemes of the plants are
demanded. Thus in 1979 the Board has finished its dealing with plants
with a medium annual production capacity of 0,6 TWh only.
For the future it is considered appropriate to work out comprehensive
multi-purpose plans for utilization of water-courses where power plants
are integrated.
Quite a new type of contribution to the Norwegian power system forms
3 minor thermal power stations, which were granted licence in 1979,
utilizing waste heat from industry.
The most comprehensive issue of the Board last year was a statement
to the Ministry for Petroleum and Energy on a governmental energy white
paper. This statement is published as an appendix to the white paper in
February 1980. The Board here emphasizes the great importance of
hydro power for Norwegian economy and that still considerable hydro
power resoures can be developed. The expected increase of electrisity
consumption for the rest off this century can be met by hydro power
developments, reasonable considerations being paid to environment and
nature conservation. In addition the efficiency of operating the total hydro
power resoures can be developed. The expected increase of electricity
consumption for the rest of this century can be met by hydro power
A registration work of the national potensial for mini hydro power
stations is about to be completed. This potential is assessed to be of
about 7 TWh medium annual production capasity in some 450 stations. In
1979 a plan for promoting construction of such mini power stations was
presented.
A registation of the potensial in improvement and modernization of
older hydro plants has just started. So is a renovation work of the rivers of
old installations once beeing used for timber floating. A ,great number of
enterprises for flood control are carried out also in 1979.
Reinforcement of the electricity distribution network is beeing planned
and implemented to reduce transmission losses.
The hydro power stations and transmission grid of the State Power
System has operated without great problems last year. As part of a
programme for remote control of power stations and sub-stations a
regional central has been commissioned in West Norway.
Through rich water precipitation and hence great power export to
Sweden and Denmark, the State Power System had a net profit of 78
millions N. kr. last year, as compared to an estimated deficit of 200
millions N. kr.
The investments of the State Power System last year reached 1940
millions N. kr. The cost increase was 6 — 8% during 1979. Further
planning and construction activities were somewhat undecided, awaiting
the Energy white paper of February 1980.
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