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MÅL
NVE er statens sentrale organ for behand-
ling av vassdrags- og elektrisitetssaker.
Etatens gjøremål er regulert ved instruks for
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen,
fastsatt av Industridepartementet 15. juni
1960.

l tillegg til de oppgaver som der er listet,
skal NVE i sin virksomhet innordne seg de
rammer og mål som overordnet myndighet
fastsetter. For tiden gjelder disse mål for det
arbeid etaten driver:

- at vassdragene blir disponert ut fra allsi-
dige samfunnsmessige interesser.

- at vern og utnyttelse av vassdragene
skjer ut fra en helhetsvurdering der det
legges vekt på allmenne, næringsmessi-
ge, vitenskapelige og kulturelle inter-
esser.

- at det skaffes til veie nok elektrisk kraft
med minst mulig forbruk av natur og
penger.

- at elektrisitetsforsyningen blir organisert
på grunnlag av et helhetssyn.

- at sikkerhetsspørsmål i forbindelse med
vassdrag og elektrisitet blir forsvarlig iva-
retatt.

- at NVE engasjerer seg i forskning og
utvikling av betydning for en god vass-
dragsdisponering, utvikling av en tids-
messig elektrisitetsforsyning og sam-
funnsøkonomisk riktig anvendelse av
elektrisk kraft.

Enheter for elektrisk energi og.
effekt:

kwh  =  kilowattime (energi)

MWh  =  megawattime  =  1000 kWh
GWh  =  gigawattime  =  1 million kWh
TWh  =  terawattime = 1 milliard kWh
kW = kilowatt (effekt)
MW  =  megawatt  =  1000 kW
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Hovedstyret awiklet i 1980 14 dagsmøter og hadde 19 befaringsdager.

l alt ble 660 saker behandlet.

29. februar la Regjeringen fram sin energimelding og en proposisjon

om ytterligere vern av vassdrag mot Kraftutbygging. Stortingets industri-

komité hadde et større møte med etatens ledelse som et ledd i sitt arbeid

med innstillingen til Energimeldingen. Stortinget behandlet Energimeldin-

gen og Verneproposisjonen 30. oktober. Etter dette har NVE fått klarere

retningslinjer for det videre arbeid på en rekke områder:

- Den videre vekst i kraftforbruket framover mot år 2000 skal i det

vesentlige dekkes med vannkraft.

- Det skal utarbeides en samlet plan for disponeringen av gjenværende

vassdrag som ikke er vernet. Oppgavefordelingen her er imidlertid ikke

endelig avklart

- Vassdragsdirektoratet skal styrkes på området vannbruksplanlegging

- Planene om et større kullfyrt kraftverk i Oslofjordområdet skal ikke
videreføres

- Det anses ikke nødvendig med kjernekraft i Norge i dette århundre

- Arbeidet med en rasjonalisering av organisasjonsstrukturen i norsk

elforsyning skal styrkes

- Elektrisitetsdirektoratet skal utvikles til et Energidirektorat

- Etatens egen organisasjonsstruktur skal gjennomgås av et offentlig

utvalg

Etter anmodning av Olje- og energidepartementet har hovedstyret

avgitt en uttalelse om delvis utlokalisering av etatens virksomhet i Oslo-

området. Bakgrunnen er Stortingets vedtak om at noen statsetater, bl.a.

NVE, bør stabilisere antall arbeidsplasser i dette området på et nivå 15-
20% under nivået 1.1.1980. Hovedstyret har gått inn for at utlokalisering

fortrinnsvis bør skje på frivillig basis og at hensynet til etatens effektivitet
må tillegges stor vekt. For øvrig bør etatens organisasjonsmønster først

avklares.

Det offentlige utvalg som skal utrede dette spørsmål ble oppnevnt i

Statsråd 28. november. Fylkesmann Lars Leiro er formann. Sekretariatet
er lagt til NVE. Utvalget er bedt om å avgi sin innstilling innen sommeren

1982.

Personalsituasjonen har vært meget vanskelig, spesielt ved hovedkon-

toret og i ledelsen ved anleggene. Bl.a. har dette sammenheng med at
statstjenesten lønnsmessig er sakket akterut i forhold til privat og

kommunal virksomhet. Spørsmålet er tatt opp med overordnet myn-

dighet.

3

Sigbjørn Bernhoft Osa spil/er ved åpningen av

Sima kraftverk.

l



Hovedstyret besøkte i mai vår danske samarbeidspartner Elsam på

Jylland. Spørsmålet om en utvidelse av kabelforbindelsen over Skagerrak  A
vil bli ført fram til en avklaring i løpet av de nærmeste år.

l juni besøkte den kinesiske visestatsminister med følge Ulla-Førre-

anleggene. Besøket var et ledd i en oppfølging av det norsk-kinesiske

industri- og energisamarbeidet.

Det er opprettet en avtale mellom NVE og NORAD om rådgiving i
forbindelse med uwiklingshjelp.

Vassdragsdirektoratet har avsluttet en kartlegging av potensialet for

bygging av småkraftverk. Ca. 500 verk med en totalproduksjon på 8,6
TWh  i  midlere år er funnet økonomisk utbyggbare.

17. juni ble Sima kraftverk høytidelig åpnet av statsminister Nordli. Mer i
det stille er også Oksla og Hylen kraftverker samt nye aggregateri Rana
og Skjomen, kommet i drift i løpet av året. Statskraftverkene har dermed
fått økt installert effekt med ca. 1000 MW i sine stasjoner.

Tross denne tilveksten og den tilveksten som vil komme fra kraftverk

under bygging, vil Statskraftverkene i de kommende år ikke være i stand
til å etterkomme fullt ut ønskene om. tildeling av statskraft. Forsinkelser
med å komme i gang med nye prosjekter og muligheten for å måtte avgi
eierandelen i statens utbygginger til utbyggingsfylkene, vil ytterligere

forringe Statskraftverkenes muligheter for å efiektuere ønskene om mer

statskraft. _ `
Også en lang rekke større og mindre ikke-statlige vannkraftprosjekter

er i løpet av året blitt forsinket i forhold til det som var forutsatt i

Energimeldingen. i

Disse forhold, sammen med at enkelte fylker nå har få egne prosjekter

igjen, har ført til en meget ulik dekningssituasjon fylkene imellom.

Omfordelingen av statskraft, som skal skje fra 1.7.1984, vil i noen grad
kunne utjevne skjevhetene. Det er imidlertid en fare for at dekningen i alle

fall blir dårlig. .
De sterkt stigende fyringsoljeprisene gjennom hele 1980 forventes å

føre til en stadig overgang fra oljefyring til eloppvarming.

Disse forhold fører også til at det blir vanskelig for Statskraftverkene å
avse mer kraft til kraftintensiv industri de nærmeste årene.

Massemediene har i 1980 vært spesielt sterkt opptatt av NVE og

etatens arbeidsoppgaver. l første del av året hadde det sammenheng

med Energimeldingen og offentliggjørelsen av den. Siden var det
Stortingets tredje behandling av Altaprosjektet, og utover høsten skjønns-

rettens behandling av dette, som sto i fokus. NVE ble i denne forbindelse i

enkelte organer utsatt for angrep som etter hovedstyrets oppfatning var

tildels sterkt usaklige og misvisende. i  '  ’ .

Det har imidlertid også vært en god del positiv kontakt med medierep-

resentanter gjennom året. Bl.a. har til sammen ca. 40 medarbeidere fra
presse og NRK deltatt i pressekurs som ble arrangert i samarbeid med

Elforsyningens Informasjonstjeneste i Ulla-Førre og Hallingdal.
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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 styremed-

lemmer med personlig varamedlemmer velges av Stortinget for fire år og

personalrepresentantene velges for to år.
Arbeidsoppgavene ved hovedkontoret er ellers fordelt på fire direktora-

ter 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 distriktsorganisasjo-

ner. 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, Lenvik med bokhandler lngvard Sverdrup, Kristi-

ansund N som varamedlem.

Mekaniker Erling Fossen, Høyanger med husmor Jenny Hårstad,

Selbu som varamedlem.
Forstkandidat Olaf Knudson, Sigdal med redaktør Erling Norvik, Sør-

Varanger som varamedlem.

Stortingsrepresentant Thor Lund, Moland med ordfører Tollef Beitrus-
ten, Nord-Fron som varamedlem.

Kommunalråd Arne Næss, Bergen med bonde Sven Tjørhom, Sirdal

som varamedlem. '

I 1980 var personalrepresentantene:

Overingeniør Ole Gjerde med overingeniør Harald Saupstad som
vararepresentant. Montasjeleder Odd E. Johansen med konsulent Rolf
Røsok som vararepresentant.

Generaldirektøren leder den daglige virksomhet. Han fatter beslutnin-
ger etter eget omdømme i alle saker unntatt slike som behandles i

hovedstyremøte, jfr. instruksens § 7. Med spesielle unntak kan beslut-

ningsmyndighet overdras til direktørene. Delegering videre til avdelings-

sjefer skjer der det er formålstjenlig. Samordning av saker på direktoratni-

vå skjer i regelmessige direktørmøter.

7
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VIRKEOMRÅDE
Arbeidsoppgavene for direktoratene er i hovedsak fordelt slik:

Administrasjonsdirektoratet er felles organ for administrative, juridiske
og økonomiske saker, herunder velferdsspørsmål, bedriftslegeordning,
EDB-tjeneste og informasjon.

Vassdragsdirektoratet er tillagt behandling av ervervs- og regulerings-

konsesjoner 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 landskaps-

pleie 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 ekspropriasjonstillatel-

ser for slike anlegg, samt konsesjoner på kraftleie. Det forestår også

forskriftsarbeid og tilsyn med elektriske anlegg.

Direktoratet for statskraftverkene har ansvaret for den forretningsmes-

sige 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 miljøvernkomité

om regional fordeling av statlige arbeidsplasser er det avgitt uttalelse til

Olje- og energidepartementet om mulighetene for å etterkomme en

målsetting fra Stortinget om å desentralisere 15 - 20% av hovedkonto-
rets stillinger.

Ved hovedkontoret er det i 1980 gjennomført en videre utbygging av

det nye EDB-anlegg. Det er således installert et internt EDB-

kommunikasjonsnett som omfatter ca. 30 terminaler.

PERSONALFORVALTNING V
Interessen fra søkere utenfra, spesielt til ingeniør- og sivilingeniørstillinger
hvor det er ønskelig med praksis, har vært lite tilfredsstillende. Situasjo-
nen har således ytterligere forverret seg i 1980. Det er en tendens til at

unge ingeniører og sivilingeniører som begynner i staten, slutter etter en

«opplæringsperiode» på 2-3 år. Årsaken er oftest tilbud om vesentlig
bedre lønn enn det statens lønnsregulativ gir adgang til.

Arbeidstakere som er blitt overflødige på grunn av nedbygging av
virksomheten ved Eidfjord-anleggene, har hittil stort sett kunnet tilbys

arbeid ved andre av etatens anlegg.

Ved overføringsanleggene har bemanningssituasjonen vært stabil i

1980. Det samme gjelder forbyggingsanleggene.

Det er fortsatt vanskelig å få besatt stillinger ved vedlikeholds- og
overvåkingstjenesten innenfor driften av statens kraftverker med søkere



som har den nødvendige teoretiske bakgrunn. En må ofte fravike krav om

montørsertifikat eller fagarbeiderbevis. Dette medfører en senking av

kompetansenivået for stillinger i driftsovervåkingen. En håper at ordnin-

gen 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 regler

som er gjort gjeldende i arbeidsmiljøloven om medregning av hjemme-

vakt i arbeidstiden, har det vært nødvendig å styrke bemanningen for å

unngå at reparasjons- og vedlikeholdsarbeidet forsømmes.

En har funnet det riktig å øke innsatsen for opplæring og utvikling av

etatens personale. Dette gjelder både generell lederutvikling og mer

faglig betonet opplæringsvirksomhet.

Et internt arbeidsutvalg - hvor også hovedsammenslutningene for de

statstilsatte er representert - vil i nært samarbeid med Statens forvalt-

ningshøgskole utarbeide et program for lederopplæring i etatens egen

regi.

Det er innledet et samrbeid med Olje- og energidepartementet og

Oljedirektoratet med tanke på bedre planlegging, administrasjon og
styring av en del faglig Kursvirksomhet. l denne forbindelse ble det høsten

1980 gjennomført en behovsanalyse for visse kurstyper innenfor eget

departementsområde. Dette har gitt et bedre budsjetteringsgrunnlag for

framtidig opplæringsvirksomhet.

Et stort antall arbeidstakere har i 1980 gjennomgått eksterne fagkurs, i

første rekke etterutdanningskurs og perfeksjoneringskurs ved NTH, STl

og i arbeidstakerorganisasjonenes regi. I tillegg har det vært holdt interne

kurs og konferanser.
Arbeidsmiljølovens bestemmelser har ført til omorganisering av verne-

og miljøarbeidet i etaten. Dette er nå gjennomført ved de flest grener av

virksomheten.

Samarbeidsutvalgene har stått som arrangør av informasjonsmøter for

ansatte  i  NVE både sentralt og lokalt.
Avtalen om samarbeidsutvalg er avløst av regler i hovedavtalen

innenfor statstjenesten om økt medbestemmelse for de ansatte. Det har

vært ført forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene om tilpasning

av regelverket for NVE's del. En regner med at retningslinjene for

praktisering av de nye bestemmelser vil være klare i begynnelsen av

1981.
Bedriftshelsetjenesten er organisert på noe forskjellig måte, avhengig

av de lokale forhold. På steder hvor etaten har større personellkonsentra-

sjoner, 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 1980 medgått 82,0

mill. kroner. Derav utgjorde forbyggings-, senkings- og flomskadear-

beider 25,7 mill. kroner og arbeidene med utbedring av Hogga dam 4,0

mill. kroner.

I alt 12 forskjellige tiltak/prosjekter ble ved stortingsbeslutning finan-

siert fra Konsesjonsavgiftsfondet, mens Olje- og energidepartementets

«rådighetsbeløp» ble fordelt på 35 tiltak/prosjekter.
Nea-fondets midler er reservert elektrisitetsforsyningen i Trøndelags-

fylkene.
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Fonds administrert av NVE

Konse-

sjohs- Mêf- Nea.

aV9'fl5' 5V9 S' fondet
detfondet l0fl

Behmdmngpr f1.80 64929 228 4438
lnmekær 18647 138 523
Utbetahtflskofi
v/slortingsbeslutning 12.350 50 1.939
v/dep besl 4  000  — -
Behmdmngpr3112.80 67226 316 3022



JURiDlSKE SAKER
Det er utarbeidet og sendt Olje- og energidepartementet forslag om salg

av hjemfalte deler av reguleringene i Bygdin, lvlesnavatn og Osensjøen,

samt salg av det hjemfalte Sørfjord kraftverk i Tysfjord.

Spørsmålet om hvem som sitat dekke merverdiavgift og elavgift av

frikraftieveranser til eiendommer hvorfra fallretter tidligere er solgt, er av

Høyesterett hjemvist til ny behandling ved overskjonnet vedkommende
Eidfjord-utbyggingen.-

l Norges Naturvernforbunds seksmåi mot staten for Alta herredsrett om
gyldigheten av utbyggingsvedtaket i Alta ble spørsmålene om forbundets

søksmàlskompetanse og verneting behandlet og avgjort særskilt, og ved

kjennelse i Høyesterett 23.4. 1980 fikk staten medhold i at Alta herreds-

i rett ikkerer rett verneting. tlílrn Naturvernforbundet reiser nytt søksmål ved
rett domstol, er det denne domstoi som etter Høyesteretts avgjørelse i

tilfelle må vurdere om betingelsene for søksmål, «rettslig interesse».
foreligger.

Spørsmålet om gyldighet av irtbyggingsvedtaket generelt ble behandlet

i skjønn ved Alta lierredsrett som anså vedtaket gyldig, og besluttet 5.12.

1980 at skjønnet skulle fremmes. Denne avgjørelse er anket til lagmanns-
retten. Staten har imidlertid sekt om å få brakt anken direkte inn for
Høyesterett.

INFORMASJON
Kontakten med massemediene har som vanlig vaert omfattende. Inter-

essen for NVEs virksomhet er meget stor. Det er sendt ut en rekke
pressemeldinger. l samarbeid med Elforsyningens Informasjonstjeneste

har lnformasjonskontoret arrangert to kurs for redaksjonelle medarbeide-

re i pressen og NRK med omkring 20 deitakere på hvert kurs. Det første

ble holdt i Sand i Ryfylke i september med befaring til anleggsområdene

for Ulla-Førre-utbyggingen. Det andre ble arrangert i oktober på Gol med

befaring i Hallingdal med orienteringer om Oslo Lysverkers utbygginger
og besøk på Nes kraftstasjort. Hensikten med kursene er å`gl deltakerne

.basiskunnskaper om kraftutbyggings- og energispørsmål.
lnformasjonskontoret arrangerte i november - i samarbeid med Buske-

rud Lektorlag og Buskerud Kraftverker - et kurs på Hokksund for lektorer i

skolene i Buskerud. Hensikten var å beiyse situasjonen for norsk
elforsyning i deg og framtidsutsikterte med utgangspunkt i energimeldin-

gen, forklare saksgangen i konsesjonsbertandlingen samt å redegjøre for
hvilke virkninger kraftutbygglngen kan ha for naturgrunnlag og klima og

på biologien i vassdrag samt forteile om landskapsmessige tiltak.

En stor begivenhet for NVE i "l98t3 var åpningen av Sirna kraftverk i

.Eidfjord 17. juni. lnformasionskontoret hadde mange arbeidsoppgaver i

forbindelse med markeringen av denne dagen. En brosjyre om kraftver-

igket forelå til åpningen.
Det er gitt ut to brosjyrer om konsesjonsbehandiing - en om saksgan-

gen ved vassdragsutbygging og en om elektriske anlegg og leie av

ielektrisk kraft.

En ny brosjyre om Nordal, som er organ for nordisk samarbeid innenfor

elforsyningen, er kommet i norsk og engelsk utgave. Den er bl.a.

iberegnet til bruk  i  skolene.
NVE har nå 7 filmer, og det har i alt vaert ca. 500 utlån. Låntakerne er

ífortsatt skoler av forskjellig slag.

`10



Mår kraftverk, som har et fast informasjonsopplegg med lysbildepro-

gram, plakatutstilling og omvisning, hadde vel 5000 besøkende. På
Tokke kraftverk har en foreløpig bare plakatutstilling i tilknytning til

omvisning i stasjonen. Der var besøkstallet i sommersesongen ca. 2000.

Et viktig ledd i informasjonsarbeidet består i opplegg for besøk ved

hovedkontoret. Eksempelvis har en rekke skoleklasser fra Oslo-området
fått orienteringer om ulike spørsmål innen energisektoren og om land-

skapspleie og naturverntiltak. Nytt av året var en orientering for saksbe- 

handlere på departementsplan. For denne gruppen ble det også arran-

gert en befaring ved Sima kraftverk.  V

NVE’s blad Fossekallen er kommet med 10nummer. Opplaget er nå '
7800eksemplarer, en økning på 1700fra foregående år. Interessen for

bladet er stadig stigende og det kommer mange henvendelser fra
personer utenfor etaten som ønsker å få det tilsendt. Fossekallen blir nå
sendt til alle NVE's pensjonister. “

11
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Vassdragskonsesjonssaker som  i  1980 har vært sendt Olje- og energide-
partementet med Hovedstyrets uttalelse:

Søker

Nord-Salten Kraft-
lag A/L
Aust-Agder kraftverk

Gjøvik Elverk

Arendal komm. Elverk

A/S Sognekraft

Buskerud Kraftverker

Hol kommune

A/S Salten Kraft-
samband
Lyse Kraftverk

A/S Årdal og Sunndal
Verk
Bergen Lysverker

Statskraftverkene

Halden Hovedvassdrags
Brukseierforening
Halden Hovedvassdrags

Brukseiertorening
Glommens og Laagens
Brukseiertorening
Glommens og Laagens
Brukseierforening

Sak

Slunkajavrre kraftverk
bruksrett og utbygging
Åmli kraftverk
erverv og utbygging
Erverv og utbygging i
Hunnselva

Utvidelse av Evenstad kr.v.

Erverv og regulering av
Årøyvassdraget
Erverv og utbygging av
Pikerfoss i Numedalslågen
Erverv og utbygging

Ustekveikja kraftverk
Erverv og regulering i
Sjønstàelva
Erverv og regulering
Tjodan kraftverk
Erverv og regulering i
Nyset-Steggjevassdraget
Regulering og utbygging i
Samnangervassdraget
Regulering og utbygging av
Kobbelv m.v.
Ny reguleringskonsesjon
for Øgderen
Ny reguleringskonsesjon
for Øymarksjøen m.fl.
Ny reguleringskonsesjon
for Bygdin
Ny reguleringskonsesion
for Osensjøen

UTBYGD VANNKRAFT

Midl. prod.
GWh pr. år

73

85

9,4

38

31 1

65

73

233

314

347

123

691

Merknader

Kgl.res 27.6.80

Kgl.res. 19.12.80

Kgl.res. 15.8.80

Økt produksjon
Kgl.res. 14.11.80
Kgl.res. 28.11.80

Kgl.res. 14.11.80

Kgl.res. 24.10.80

For private fall-

eiere
For private fall-
eiere
For private tall-
eiere
For private fall-
eiere

Oversikten over utbygd vannkraft pr. 31. desember 1980 viser (vann-

kraftverk mindre enn 1 MW er ikke medtatt):
r

Installasjon: 19 422 MW - Magasin: 59 084 GWh - Midlere tilløp: i  '

101 511 GWh pr. år - Midlere produksjonsevne: 89 676 GWh pr. år.

13
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VANNKRAFTUNDERSØKELSER
Kartleggingen av mulige småkraftverk er avsluttet i løpet av året. l alt

ca. 1000 prosjekter har vært vurdert over hele landet og ca. 500 av disse

er beregnet å ligge innenfor den kostnadsramme som i dag regnes som

økonomisk akseptabel. Den totale produksjonsevne fra disse ca. 500
enhetene er beregnet til 8,6 TWh midlere årsproduksjon. Resultatet fra

denne undersøkelsen, som har pågått siden 1977, vil bli publisert i løpet
av 1981.

Registreringen av opprustingspotensialet i eldre kraftverk har vært søkt
lagt opp i samarbeid med kraftverkseierne. Arbeidet er meget omfattende

og vanskelig, fordi det krever inngående detaljkunnskap om de enkelte
kraftverk. Det er initiativ i gang i nedre del av Glomma, i Drammensvass-

draget og i Otra med tanke på en samordnet planlegging av opprustings-

mulighetene. En antar nå at opprusting av eldre kraftverk representerer

ca 8 TWh midlere årsproduksjon, men undersøkelsene er ikke ferdige.
Såvel småkraftverk som opprusting av eldre kraftverk er inkludert i den
tabellariske oversikt over nyttbar vannkraft, og det vesentligste går inn

under kategorien «rest».
Stortingets behandling av Verneplan ll har ført til visse endringer i

oversikten over nyttbar vannkraft.

Det er gjort forberedelser for å få satt i gang videre utredninger av

utbyggingsmulighetene i de midlertidig vernede vassdrag. NVE har
fremmet forslag om lånefinansiering til dekning av planleggingsutgifter,
og utredningsarbeidet vil bli overlatt til de aktuelle utbyggingsinteressen-

tene. Arbeidet må være avsluttet i løpet av 1982.

Under Stortingets behandling av Stortingsmelding nr. 54 (1979-80) om

Norges framtidige energibruk og -produksjon (Energimeldingen), bebu-

det Regjeringen at den vil sette i gang arbeidet med en samlet plan for

gjenværende vannkraft. Det er gjort forberedelser til å få satt igang dette

arbeidet, som vil kreve store ressurser de nærmeste årene.

VANNBRUKSPLANLEGGING OG VANNRESSURSFORVALTNING
Kravet om en mer samordnet planlegging av vannressursene har sin

naturlige bakgrunn i den stadig økende belastning på vassdragene
gjennom forurensning, kraftutbygging, jordbruksvanning, rekreasjon m.v.,

sammen med de sterke ønsker om vern som gjør seg gjeldende.
Gjennom Bygningsloven og den nye Planleggingsloven er det tillagt de

regionale myndigheter (fylkeskommunene) et betydelig ansvar når det

gjelder utarbeidelse av vannbruksplaner, men det vil være nødvendig å

ha en sterk, sentral kompetanse til å ivareta det sentrale forvaltningsan-
svar. I Energimeldingen påpekes nødvendigheten av å styrke Vassdrags-
direktoratets faglige ekspertise på dette området.

Sentrale oppgaver for Vassdragsdirektoratet i denne forbindelse vil

være:
- Å sørge for en landsomfattende vannressurskartlegging innenfor

direktoratets forvaltningsområder.
- A følge med i den regionale vannbruksplanlegging og sørge for at

nasjonale interesser knyttet til NVE's forvaltningsområder blir ivaretatt.

- Å tilføre den regionale planlegging informasjon og materiale som NVE

sitter inne med, samt å bistå med ekspertise i de tilfeller den regionale

planlegging har behov for det.

- Å foreta vannbruksplanlegging i vassdrag hvor regional planlegging

ellers vanskelig kan bli utført.
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I  tilknytning til disse oppgavene er det viktig å få styrket ekspertisen på

området konsekvensanalyser. Dette er et viktig element såvel  i  konse-

sjonsbehandlingen som i den mer generelle variribruksplarileggirrgen.

Det er i løpet  av  året skjedd en vesentlig avklaring av  oppgaver og

behov  på dette området, men det vil kreve betydelige budsjettmessige

økninger for å bygge opp den administrative og faglige ekspertise som er

nødvendig.

Direktoratet har vært engasjert  i  et samarbeidsprosjekt med NIVA

vedrørende vannbruksplanlegging i  Lena-elva.

I  løpet av året er det laget nye vassdragsnivellernent for 50 km

elvestrekning.

HOGGA  DAM

Den nye dammen ved Hogga for Baridak-Norsjøkarialen ble ferdig ijuni

og kanalen ble deretter åpnet for normal trafikk. Darnkostnadene beløper

seg til ca. 20,8 millioner kroner.

TILSYN  MED  VASSDRAGSANLEGG

Forskrifter for dambygging ble vedtatt i  1980  og er gjort gjeldende fra

1.1.1981. Vassdragsdirektoratet har dessuten under utarbeidelse en

veiledning for bygging av smådammer. Et forslag om etablering av

offentlig tilsyn for dambygging i henhold til vassdragsloven  §  144, som ble

fremmet  i 1979, er fortsatt under behandling. Disse tiltak vil styrke

Vassdragstilsynets kontrolladgang med darnrner, noe som lenge har vært

ansett som nødvendig.

HYDROLOGISKE FORHOLD

Årsavløpet har for landet under ett vært lavere enn normalt. Spesielt

lavt avløp er registrert i  de  nordlige deler av Vestlandet, i Trøndelag og i
Nord-Norge, der det stedvis er observert ned mot 50% av et normalt

årsavløp.  I  Sør-Norge var det små avvik fra de normale avløpstallene.

I  årets første måneder var avløpet lavere enn normalt  i  hele landet.

Spesielt lave avløpsverdier ble registrert på Vestlandet, i  Trøndelag og

Nordland.

Normale snømengder i høyfjellet resulterte  i  normale avløpstall i april,

mai og juni. llavereliggende deler av Vestlandet var det imidlertid lite snø.

Avløpet  i  vårmånedene ble tilsvarende lavt. Varmt vær i juni gav

avrenning godt over det normale fra brefelt på Vestlandet.  Med  unntak av

Østlandsområdet og Troms var avløpet  i  sommermånedene juli og august

lavt. Spesielt lave verdier ble registrert på Møre, i  Trøndelag og i Nordland

der flere stasjoner viste avløpstall på under  30%  av rrormalverdien for

måneden. -
Avløpet holdt seg tildels betydelig under normalen også i årets siste

måneder på Møre, i Trøndelag og hlord-Norge.  I  landet forøvrig var

avløpet som normalt eller høyere. Spesielt store nedbørmengder i oktober

resulterte  i  avløp over det dobbelte av normalt  i  denne rnåneden på flere

stasjoner  i  Sør-Norge.

Hydrologisk avdeling administrerer irinsarnling, bearbeiding og kontroll

av data fra et landsomfattende nett av stasjoner. Antall rnålesteder er

oppgitt  i  tabellen til høyre. '

På enkelte av målepunktene registreres også endel meteorologiske

elementer som lufttemperatur, nedbør og snødyp. Det er  i  løpet av 1980

utført ca. 750 direkte vassføringsrnållrlger.
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En vesentlig del av den hydrologiske databehandling er blitt tilpasset

NVE's nye EDB-anlegg. Et velutstyrt terminalrom gir mulighet til raskt åfå
utført analyser av hydrologiske data.

Arbeidet med å opprette helautomatiske målestasjoner er ført videre.

Ved utgangen av året ble vannstanden-fra seks stasjoner overført via det

offentlige telenettet til Hydrologisk avdeling i Oslo. Dessuten overføres
snødybden på Nigardsbreen automatisk via satellitt og en mottakersta-

sjon i Tromsø til NVE’s hovedkontor  i  Oslo.
Etter etablering av tre stasjoner i 1980 omfatter avrenningsundersøkel-

sene fra by-områder ved utgangen av året 14 stasjoner. Materialet fra
disse vil være med å' danne grunnlaget .for våre framtidige vann- og

avløpstekniske beregningsnormer.

Askerelvprosjektet ble igangsatt i 1980. lprosjektet deltar skolene i
Asker, lokale institusjoner og foreninger samt enkelte sentrale offentlige

institusjoner. Målet er å belyse vassdragets nåværende tilstand, og
komme fram til en framtidig vannressursplan for Askerelva. Fra NVE
deltar representanter fra Hydrologisk avdeling og Natur- og land-

skapsavdelingen.

EtZ-årig samarbeidsprosjekt med Geografisk Institutt ved Universitetet

i Oslo og Norsk Polarinstitutt om undersøkelser under Bondhusbreen

(Folgefonna) 'er startet. Formålet er å øke forståelsen av miljø og

prosesser under en bre. ~

Spesielt ønsker en å få bedre kjennskap til vannets vei under breen, og
hvordan isen sliper og former undergrunnen og transporterer slam og

stein. Slik kunnskap kan blant annet komme til nytte i kraftverksprosjekter
med inntak av smeltevann fra bre (Breheimen, Svartisen).

Hydrografisk kart over Nordland er utkommet. Hele kartserien på i alt

seks blad ventes ferdig i 1981 . Det er produsert dybdekart for 22 innsjøer.

I tillegg til innenlandske oppdrag har avdelingen i året som gikk deltatt

med hydrologisk ekspertise ved kartlegging av vannressurser i Tanzania,

på Filippinene og på Færøyene. i å

å FOHBYGGING
l alt 238 forbyggings-, senkings- og flomskadeanlegg har vært igang

kortere eller lengere tid over hele landet. De fleste arbeidene er utført i

egen regi med i alt gjennomsnittlig ca. 90 faste arbeidstakere. Det er brukt

ca. 25 mill. kr. av egne midler og ca. 12 mill. kr. av tilskuddsmidler
, (vesentlig fra Landbruksdepartementet). _

Etterspørselen etter sikringstiltak er fortsatt meget, stor. Ved årsskiftet
hadde avdelingen over 700 ubehandlede søknader. Bemanningen, som
har. vært uendret i mange år, omfatter i alt ca. 50 funksjonærer fordelt på
hovedkontor og 2 distriktskontorer i Oslo samt distriktskontor i Førde i

Sunnfjord, i Trondheim og i Narvik. Tiltakene må betraktes som grunn-
lagsinvesteringer for næringsvirksomhet, bebyggelse og kommunikasjo-

ner langs vassdragene. Utilstrekkelige bevilgninger medfører flere års

ventetid med problemer for statlige, kommunale og private interesser.

Avdelingen behandler også en mengde henvendelser om tiltak i

vassdrag, opprydding, vegarbeider, naturskader m.v., gir praktiske råd og

bistår med utførelse. å
l Nord-Norge har virksomheten vært stor i Tana, Alta, Balsfjord, Beiarn

og ved Tromsø. Verdifulle jordbruksområder og bebyggelse er blitt sikret
mot utgraving og Oversvømmelse.
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Trøndelagskontoret er kommet i gang med sikringstiltak i Helgådalen,

Verdal. Rasfarlige områder med store jordbrukseiendommer, veger m.v.
blir sikret. Statens naturskadefond dekker 45% av utgiftene. Langs

Ranaelv blir et større boligområde beskyttet mot utgraving, med tilskudd

fra Norsk Jernverk. Ellers er det bl.a. utført betydelige arbeider  i

Namdalen, i  Stjørdal og i Vefsn.

Utbedringsarbeidene etter flomskadene i Jostedal har fortsatt, og de

mest utsatte strekninger er sikret. Det ble gitt en tilleggsbevilgning for

1980 på 4 mill. kr. til disse arbeidene, men det er ikke tilstrekkelig. En
eventuell Kraftutbygging i Breheimen vil kunne gi verdifull flomdemping

for Jostedal.

22. august inntraff en ny ekstraordinær flom på Vestlandet. Denne

gang gikk det verst utover noen områder ved Ørsta, men også deler av

Romsdal ble rammet. Veger, bebyggelse og dyrket mark ble skadet. Det

er gjennomført noen midlertidige tiltak delvis med støtte fra Naturskade-

fondet, men ytterligere arbeider må vente på bevilgninger. Det gjenstår .

ennå arbeider etter flomskadene i 1973-75.

l Fjærland i Sogn blir ca. 3000 da dyrket mark, bolighus og veger sikret

mot oversvømmelse. Landbruksdepartementet gir tilskott til arbeidene,

som snart er ferdige. Ellers er et rasfarlig område ved Rauma blitt sikret.

l Kvinnherad og Etne, Hordaland pågår senkings- og forbyggingsar-
beider som vil styrke næringsgrunnlaget for veldrevne gårdsbruk. l
Rogaland har flom og ras skapt problemer bl.a. for vegvesenet. Forbyg-

ningsavdelingen assisterer med planlegging og forslag til samarbeidsav-

taler. l de senere år er det kommet en rekke søknader om sikringstiltak fra

Agderfylkene, og det kan bli nødvendig å styrke bemanningen i denne

landsdelen.

l Østlandsområdet har storanleggene på Lesja, i Alvdal - Tynset og i

Rendal gått etter programmet. Det er allerede stor aktivitet for å få tatt i
bruk de ca. 23 000 da dyrkbar jord som blir sikret og forbedret.

Forbygningsanlegget i Glomma ved Auma er ferdig og dermed er siste

leddet i samarbeidsavtalen mellom Vegvesenet, Landbruksdepartemen- _

tet, kommunene og NVE blitt oppfylt. Glomma er senket ca.  1  ,4 m, ca.

10 000 da er blitt bedre sikret mot flom, det er bygget 4 km flomverk med

pumpestasjon for innvinning av 2300 da jord, og ny riksveg 30 er lagt

langs Glomma på masser fra senkingsområdet og kombinert med

flomsikring og tørrlegging av myrområder.

Ellers er det  i  gang flomsikring av dyrket mark og bebyggelse i Solør og

tørrlegging av dyrkbare arealer ved Matrand.
Opprydding i vassdrag er blitt et nytt arbeidsfeltfor Forbygningsavde-

lingen. I 1980 er et parti av Drammenselva ved Mjøndalen blitt ryddet for

gamle fløtningsinnretninger, spesielt lensefester av tømmer, som er

farlige for båttrafikk m.v. Arbeidet vil fortsette i årene framover.

Forbygningsavdelingens anleggsverksted på Elverum utfører overhal-

ing og vedlikehold av maskinparken. Det er også verdifullt for kurs og

etterutdanning av arbeidstakere.
Forbygningsavdelingens distriktskontorer blir etterhvert utbygget med

representanter for Natur- og landskapsavdelingen, Vassdragstilsynet og

Hydrologisk avdeling. Dette vil bety verdifull faglig tilvekst og bedret

service-tilbud for distriktene. . '
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Terske/ i elva Plura som ble regulert i forbind-

else med byggingen av  Rana  kraftverk.

 
NATUR OG LANDSKAP

Natur- og Iandskapsavdelingen har en to-delt arbeidsoppgave. Den

ene delen går vesentlig ut på å påvise overfor saksbehandlere, utbygge-
re, politikere og administrasjoner av forskjellig slag, hva som kan og bør

gjøres innen avdelingens arbeidsfelt. Den andre delen går vesentlig ut på

å gjøre kjent hva som er eller vil bli gjort. De to oppgavedelene henger

nøye sammen, men hittil har det vært naturlig å prioritere den første delen

høyest. Nå synes imidlertid de grunnleggende prinsippene for naturvern-

messige hensyn og landskapspleietiltak å være så godt innarbeidet og
anerkjent at en i noe større grad kan legge vekt på den siste delen.

En vesentlig del av virksomheten går ut på vurdering og uttalelser med
eventuell godkjenning av planer og etterfølgende tilsyn under anleggs-

tiden og senere vedlikehold. Men forsøksarbeid, publikasjoner, foredrag,

artikler, filmarbeid, opplysningsmøter m.v. spiller også en stor rolle.

Olje- og energidepartementet har overført myndigheten til å gi pålegg

om bygging av terskler til NVE. Generaldirektøren har ført myndigheten

videre til Vassdragsdirektoratet. Natur- og Iandskapsavdelingen er fort-

satt saksbehandler for disse sakene og er etter det som har skjedd,

kommet ennå «tettere» inn på sakene.
l 1980 er det behandlet en rekke terskelplaner og gitt pålegg om

bygging av terskler i Leirdøla, Steinslandsvassdraget, ved Eidfjordanleg-

get, i Eksingedalsvassdraget, i Hallingdal, ved Folgefonnanlegget, i Øvre

Otra, i  Tya, Røldal-Suldal Kraftverker, i Faslefoss, Lærdalsvassdraget,

ved Mørre Kraftverk, i Mandalselva (Laudal) og Bogna.

Der anleggene er så gamle at det i konsesjonsvilkårene ikke finnes

direkte hjemmel for pålegg om bygging av terskler, har byggingen skjedd

på frivillig grunnlag.
Terskelprosjektet er offisielt avsluttet, og publisering av resultatene

pågår.  11  rapporter er til nå kommet ut, 6 er under trykking og ytterligere
7-8 er ventet ferdig fra forfatternes side i mars-april 1981. Sluttrapporten

vil foreligge når de fleste delrapportene er kommet ut. Den offisielle

avslutning av prosjektet ble markert med et symposium på Leangkollen i

juni 1980 og ca. 50 personer deltok.

I samarbeid med Forbygningsavdelingen ble det i april bygget  7

«lakseterskler» i Lærdalselva. Konstruksjonene er fortsatt på forsøkssta-

diet, men erfaringene til nå ser lovende ut. Arbeide med biotopforbedring

vil gå videre i øket omfang. En studiegruppe med representanter fra

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Forbygningsavdelingen og Natur-
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'og Iandskapsavdelingen var i Mellom-Europa i høst for å se på tiltak som

der gjennomføres  i  vassdragene. En er nå beredt til å sette i gang

praktiske tiltak og forsøk som  i  vesentlig grad vil bygge på kunnskaper og

erfaringer høstet gjennom Terskelprosjektet.

Avdelingen har arrangert et dagskurs i Oslo for naturvernkonsuientene

i alle landets fylker. Emnet var terskler og terskelbygging.

I samarbeid med Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk ble det i 1978

arrangert et symposium om vassdragsreguleringers biologiske virkninger

i  magasiner og lakseelver. Som en naturlig oppfølging ble det i 1980

arrangert et tilsvarende symposium om virkninger på vilt. Kompendiet fra

viltsymposiet ventes å foreligge i løpet av første halvår 1981.

Spørsmålet om vannkraftverk i visse situasjoner kan skape gassover-
metning og dermed fiskedød ble aktualisert i 1979 og resulterte i

etablering av en forskningsgruppe i 1980. Natur- og Iandskapsavdelin-

gens limnolog er Vassdragsdirektoratets representant  i  gruppen, som

også har medlemmer fra Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk,

Fiskeforskningsstasjonen på Sunndalsøra, Vassdrags- og havnelabora-

toriet og Reguleringsforeningenes Landssammenslutning. Praktiske for-

søk i marken skal nå settes i gang og kjøres parallelt med laboratoriefor-

søk som også har pågått i store deler av 1980.

Oppfølging av vegetasjonsetablerende tiltak er stadig aktuelt. Praktiske

prøver gjennomføres.
Landskapsarbeidene ved Grytten kraftverk er for det vesentligste utført.

Ved oppsummeringsbefaringen sammen med representanter for Rauma

og Nesset kommuner ble det gitt utrykk for stor tilfredshet med resultatet.

Uttalelser i kraftledningssaker har hatt et betydelig omfang.

Søknader om uttak av stein fra tipper øker i antall. Flere kontroversielle

tipper, f.eks. i Hallingdal, er fjernet l løpet av de senere årene. Mange

tipper som er behandlet etter moderne metoder, er imidlertid blitt så

vellykkede deler av landskapet ellers at søknader om uttak må avslås.

l samarbeid med Zenith Film A/S Scandinavia har en fått ferdig 2 filmer
i 1980. «Liv i regulerte vassdrag» er i det vesentligste en presentasjon av

Terskelprosjektet og de resultatene det har gitt. Den andre filmen tar for

seg anleggsvirksomheten  i  forbindelse med Eidfjordanleggene, og er nr.

2 i en serie på tre som behandler dette anlegget. Filmen ble vist under

arrangementet ved oppstarting av anlegget. Den er nå til bearbeidelse og

supplering for å bli helt ferdig noe senere.
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gen beregnet til 3,0%. Sett pâ bakgrunn av at den sterke prisøkningen på
oljeprodukter i 1980 har gitt et sterkt privatøkonomisk motiv for overgang
fra lettolje- til elektrisitetsbasert romoppvarming, synes forbruksveksten å
være lav. At forbruksveksten ikke ble høyere, antas å ha sin årsak i  den

svake  økonomiske utvikling generelt, energiøkonomiseringstiltak og øket
interesse for ovnsfyring med faste brensler.

Kraftintensiv industri reduserte sitt forbruk med 2,9% fra 1979 til 28,0

TWh.

Mens denne industri i 1979 og første halvår 1980 hadde en noe nær full

kapasitetsutnyttelse, bød annet halvår 1980 på konjukturnedgang og
avsetningsvansker for industrien. Særlig var produksjonsnedgangen

merkbar for produktgruppen jern, stål og ferrolegeringer.

1980 har vært et år med store forbrukstopper, maksimalbelastningen

referert kraftstasjon er anslått til 14 182 MW.

Kraftutvekslingen med Sverige og Danmark ga en nettoeksport på ca.
0,5 TWh. De siste 5 år har vi i gjennomsnitt hatt en nettoeksport på ca. 2,8

TWh. Omsetningen av tilfeldig kraft til elektrokjeler var 1,0 TWh i 1980

mot 1,5 TWh i middel de siste 5 år.

ELEKTRISITETSFORSYNINGENS ORGANISASJON
I løpet av året er 7 elektrisitetsverk innen fordelingssektoren sluttet

sammen eller gått inn i andre elektrisitetsverksenheter slik at det pr. 31.
desember 1980 var 285 elverksenheter med ansvar for detaljforsyning. I

året ble det dessuten vedtatt at 7 elektrisitetsverk i løpet av 1981 skal gå

sammen til en større enhet. Ved utgangen av året var det i alt 474 enheter

innen elforsyningen hvorav:

285 elektrisitetsverk

68 engrosverk og kraftselskaper
87 industriverk, d.v.s. større industritiltak og kraftintensiv industri som

delvis dekker sitt behov ved egenprodusert kraft.

34 små gårds- og grendeverk

l Energimeldingens omtale av elektrisitetsforsyningens organisasjon

uttales at departementet i samarbeid med NVE vil engasjere seg sterkere

i arbeidet med å fremme mer rasjonelle og bærekraftige enheter i

energiforsyningen.
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(reguleringsendring)
Fasle. Oppland
Faslefoss. Oppland
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(Ombygging)
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ELEKTRISITETSFORVALTNIN   
ELEKTRISITETSFORSYNINGEN
Registrerte vann- og varmekraftstasjoner som hver for seg har en ytelse

(maskininstallasjon) på 1 MW eller mer, hadde pr. 31. desember 1980 en

samlet maksimal stasjonsytelse på 19622 MW, hvorav 193 MW var

varmekraft. Av dette utgjør Statskraftverkene (NVE) 28,9%, kommunale

og fylkeskommunale kraftstasjoner 52,6% og private og industrikraftsta-

sjoner 18,5%.

I løpet av året har utvidelser og nye installasjoner økt den samlede

maksimale stasjonsytelse med ca. 1 138 MW, dvs. 6,2%. Gjennomsnittlig
økning de siste 10 år har vært 4,4%.

PRODUKSJON OG FORBRUK.
1980 var et relativt nedbørfattig år, og det nyttbare tilsiget til kraftproduk-

sjonssystemet var bare 87% av normalt. Den totale elektrisitetsproduk-
sjonen var 84,0 TWh, mot 89,0 TWh året før. Til sammenligning kan

nevnes at produksjonsevnen for fastkraft  i  systemet ved årets utgang er

beregnet til i underkant av 84 TWh (inkludert importrettigheter på ca. 4

TWh). Produksjonsnedgangen siste år var 5,6%, mens de siste 10 år har
gitt en gjennomsnittlig produksjonsvekst på ca. 3,8% pr. år.

Forbruket av fastkraft medregnet tapet  i  ledningsnettet (dvs. bruttofor-

bruket) gikk ned med 0,5% til 82,0 TWh (ikke temperaturkorrigert).

Gjennomsnittsøkningen de siste 10 år har vært på ca. 3,9% pr. år.

I alminnelig forsyning økte nettoforbruket (dvs. målt hos forbrukerne)

med 0,8% til 45,6 TWh. Korrigert for temperaturforhold er forbruksøknin-

Produksjon og forbruk av elektrisk kraft 1975 - 80
Alle tall  i  GWh.

1975 1976 1977 1978 1979 1980“

Nettolorbruk:
Husholdninger og jordbruk 18 145 19 784 21 293 21 916 23 452 23 740
Bergverk og industri
(ekskl. kraftintensiv)” 10 740 10 248 10 038 10 240 10 010 11 030
Tjenesteyting m.v.2' 6 349 8 289 9 221 9 818 10 761 10 830
Sum alminnelig forsyning 35 234 38 321 40 552 41 974 45 223 45 600
Kraftintensiv industri 26 211 26 517 24 673 26 112 28 846 28 000
Sum netto fastkraltforbruk 61 445 64 838 65 225 68 086 74 069 73 600

Bruttoforbruk (inkl. antatt tap i
overtørings- og fordelingsnettefl:

Alminnelig forsyninga 40 865 44 838 47 048 48 876 52 181 52 900
Kraftintensiv industrial 26 997 27 313 25 413 26 895 29 711 28 840
Sum 67 862 72 151 72 461 75 771 81 892 81 740
øvrige tap i  nettet” “l 635 668 172 398 519 230
Sum brutto fastkraft 68 497 72 819 72 633 76 169 82 411 82 020
Tilfeldig kraft til elektrokjeler
og pumpekraft (netto) 3 371 2 677 882  I  423 1 924 1 510
Sum brutto totalforbruk 71 868 75 496 73 515 77 592 84 335 83 530

Eksport - import 5 619 6 637 - 1 083 3 405 4 650 450

Produksjon av elektrisk kraft 77 487 82 133 72 432 80 997 88 985 83 980

1) Foreløpige tall anslått av NVE
2) Fra og med 1976 er ca. 1 TWh overført fra gruppen industri til tjenesteyting.
3) Beregnet av NVE
4) 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.
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Noen engrospriser pr. 1.1  .  1981 'l
Some gross sale prices pr. 1.1.
1981

Pris i øre/kWh
v/5000 v/6000
bruks- bruks-
timer2 timera

at 5000 at 6000
utilization utilization

Verk (Utility) hours hours

Østfold Kraftforsyning 10.08 9.45
Akerhus energiverk 9.94 9.38
Hedmark Kraftverk 12.50 12.00
Opplands Fylkes E.verk 10.19 9.83
Buskerud Kraftverker 12.04 11.53
Vestfold Kraftselskap 7.06 6.55
Lyse Kraftverk 7.80 7.33
L/L Sunnhordland Kraftlag 8.90 8.42

' Bergenshalv. Komm. Krafts. 7.90 7.37
Sogn og Fjordane Kraftverk 8.80 8 57
Tussa Kraft‘ 9.00 8.50
A/S Møre og Romsdal Krafts. 8.66 8.56
Sør-Trøndelag Kraftselskap 11.00 10.40
Finnmark Kraftforsyning 8.10 7.20
Statskraftverkene 8.66 8.56

1) Spenningen kan variere noe mellom selskape-
ne, slik at prisene ikke er helt sammenlignbare.

2) 3000 brukstimer vinter, 2000 brukstimer
sommer.

3) 4000 brukstimer vinter. 2000 brukstimer
sommer.

4) 7.55 øre ved 4500 brukstimer (2700 vinter,
1800 sommer). Overskytende betales etter

gjennomsnitt samkjøringspris l vedkommende
ar.

Statsstønad

I alt ble det for 1980 bevilget 117 mill. kroner i

statsstønad til fremme av elektrisitetsforsyningen.

Beløpet ble fordelt slik.

Opprusting av fordellngsnettet 59,8 mill. kroner

Overføringsanlegg 42,6 mill. kroner

Planleggingssttte 7.4 mill. kroner

Bygging av produksjonsanlegg 2,9 mill. kroner

Stromløse steder 3.5 mill. kroner

Driftsstønad 0,8 mill kroner
117.0 mill. kroner

BISTAND TIL UTVIKLINGSLAND

Det er opprettet en hovedavtale mellom NVE og NORAD om rådgiv-

ningstjeneste fra NVE's side. Bl.a. gjelder dette assistanse med  2

sivilingeniører for oppbygging av elektrisitetsforsyningen i Mozambique.

Ved Elektrisitetsdirektoratet er det opprettet et sekretariat som skal

ffingere som NVE's kontaktledd i tilknytning til hovedavtalen med

NORAD.

PRISER OG TARIFFER
Etter nær to år med prisstopp på elektrisk kraft, ble det fra 1.1. 1980 gitt

anledning til å øke elektrisitetsprisene med 1,2 øre/kWh ved salg til

forbrukere. Det ble gitt noen dispensasjoner fra prisreguleringen, og den

totale prisøking i 1980 er foreløpig beregnet til 1,3 øre/kWh.

I november ble det gjort kjent at det ikke ville bli prisrestriksjoneri 1981.

Elektrisitetsdirektoratet har på grunnlag av opplysninger beregnet at

elektrisitetsverkene har øket prisene til alminnelig forsyning med gjen-

'nomsnittlig ca. 2 øre/kWh. I tillegg har elektrisitetsavgiften øket med 0,2

øre/kWh. Beregningsgrunnlaget for merverdiavgift er øket fra 13,25 øre/

kWh til 16,5 øre/kWh. Tilsammen har dette ført til at pris på elektrisitet til

husholdningsformål gjennomsnittlig har øket fra ca. 17,5 øre/kWh i 1980

til ca. 20,5 øre/kWh i 1981.

Stadig flere elektrisitetsverk går over til tariff H-4 etter det opplegg som

er beskrevet i Energimeldingen, d.v.s. at det blir lagt vekt på at tariffens

energiledd får større prismessig betydning enn tidligere, slik at man

oppnår størst mulig grad av energiøkonomisering.

INVESTERINGER

Investeringene i elektrisitetsforsyningen i 1980 er anslått til ca. 5,7

milliarder kroner, og utgjør ca. 8% av de samlede brutto realinvesteringer

i landet.

FINANSIERING
Finansieringsordningen for kraftutbyggingen er lagt om i 1980. Fellesopp-
Iåningen i utlandet gjennom Norges Kommunalbank er slutt, og lån til

kraftutbygging er henvist til det norske partialobligasjonsmarkedet på

vilkår som markedet tilsier. Vilkårene er i prinsippet gjenstand for

forhandling mellom låntakeren og den bank eller finansinstitusjon som

skal legge ut lånet.

STATSSTØNAD
Stortinget bevilget 117 mill. kroner i statsstønad for 1980 til fremme av

elforsyningen. Fordelingen av midlene framgår av tabellen. Planleg-

gingsstønad som er ført opp med 7,4 mill. kroner, blir brukt til å undersøke

muligheten for å bygge småkraftverk og utarbeide forprosjekter for slike

kraftverk. Videre blir den brukt til nettanalyser, for å bringe på det rene i

hvilken utstrekning det vil være riktig å ruste opp elverkenes fordelings-
nett, for å redusere ledningstap.

Det er inntil 31.12. 1980 gitt tilsagn om stønad til prosjektering av 26
forskjellige kraftverk eller totalvurdering av mindre vassdrag med mulig-
het for flere kraftstasjoner. Nettanalysene, som det er stilt stønadsmidler

til disposisjon for å få gjennomført, omfatter det meste av fylkene Østfold,

Hedmark, Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag, samt større deler av

Oppland, Sogn og Fjordane og Troms.
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Til disse undersøkelser og prosjekteringer, inkl. lønn til engasjerte

ingeniører m.v., er det pr. 31.12. 1980 disponert i alt ca. 13 mill. kroner.

Det foreligger ennå ikke noen samlet oversikt over når prosjektene bør

gjennomføres, hva dette i alt vil koste og hva resultatet vil bli i innvunnet

energi. Å
Noen av småkraftverkprosjektene blir imidlertid gjennomført etter hvert,

og det foregår en kontinuerlig utbygging og forsterkning av elforsynings-

anlegg i  de distrikter som på forhånd har de svakeste nett og de største
prosentvise ledningstap. De stønadsbeløp som er oppført under beteg-

nelsene opprusting av fordelingsnett og overføringsanlegg, blir i vesentlig

grad benyttet til tiltak som reduserer ledningstap.

PLANLEGGING AV PRODUKSJONSSYSTEMET
I årsberetningen for 1979 ble det gitt en oversikt over det arbeid som

gjøres i Elektrisitetsdirektoratet ved innpassing av nye produksjonsan-

legg. I 1980 er bl.a. følgende prosjekter blitt vurdert:

Vannkraft: Kvitt-ingen, Sjønstå, Kobbelv, Slunkajavrre, Mesna, Tøsse,

Slind, Rånåsfoss, Eidefoss, Evenstad, Årlifoss, Mosvik, Blåfalli I, Foss-

mark, Frøystul, Pikerfoss, Åmli, opprustningsvurdering av Glomma,

Drammensvassdraget, Otra og Nidelv.

Varmekraft: Fiskå og Holla smelteverker.

Elektrisitetsdirektoratet har sammen med Norsk Elektroteknisk Forening

holdt en større konferanse om elforsyningens økonomi, som er av stor

betydning for utviklingen av kraftproduksjonssystemet.

Arbeidet med andre energiformer enn elektrisitet blir gradvis opptrap-

pet. Områder som solenergi, varmepumper, avfallsforbrenning,

flisfyringsanlegg m.v. er blitt studert i en viss utstrekning.

Det er foretatt en konsekvensanalyse av kostnadene ved å dekke den

opptredende etterspørsel etter elektrisk energi på forskjellige måter. I

Energimeldingen er det gitt et basisalternativ for krafttilgang som skal

dekke innenlands fastkraftforbruk framover. Det er også gitt anslag for år

2000.Det er foreslått et tak på 110 TWh pr. år fastkraft fra vannkraft (125

TWh midlere årsproduksjon). Elektrisitetsdirektoratet har belyst fem

måter å velge rekkefølge for utbygging av vannkraftprosjekter på innenfor

denne totale rammen for krafttilgang. For hvert alternativ er nåverdien av

alle framtidige kostnader beregnet. Forskjellen er gitt i tabell nedenfor til

høyre, prisnivået er januar 1980.

OVERFØRINGSSYSTEMET
Av større utredningssaker vedrørende hovednettet kan nevnes:

Nettforsterkningsbehov i NordreNordland og i Troms på lang sikt

Nettutformingen i Rana-området

Nettutformingen i Salten

Vurdering av behovet for/nytten av økt overføringsevne mellom Sør-

Vestlandet og Oslofjordområdet
- 420 kV nettet på østsiden av Oslo

Når det gjelder hovedfordelingsnett har det vært arbeidet bl.a. med:

Nettutformingen i Hordaland, Buskerud, Nedre Telemark, Østfold og

Hedmark.

Forsyning av Vest-og Midt-Telemark

Krafloverføring fra Solbergfoss

Reserveforsyning til Rennesøy/Midtre Ryfylke-området

l

23

Anslag for pris i øre/kWh ved
salg til husholdninger pr. 1.1.
1981, inkl. elavgift og merverdi-
avgift
Estimated  price in  øre/kWh for
sale to households pr. 1.1.  1981,
electricity tax and v.a.t. included

Østfold 22,1

Akershus 21,6

Oslo 18,9

Hedmark 25,9

Oppland 21,8

Buskerud 21,2

Vestfold 19,8

Telemark 17,2

Aust-Agder 20,2

Vest-Agder 19,0

Rogaland 20,2

Hordaland 21,1

Sogn og Fjordane 21,1

Møre og Romsdal 22,6

Sør-Trøndelag 21,1

Nord-Trøndelag 22,3

Nordland" 19,1
Troms” 18,6
Finnmark” 18,1
Landsgjennomsnitt 20,6

1) De tre nordligste fylker erfritatt for merverdiav-
gift.

Kostnadsøkning i  forhold til
plan 1

1.

2.

3.

4.

5.

Millioner kroner

Flefe-
ranse

Elverkenes plan med et tak på 110 1 950
TWh fastkraft fra vannkraft
Elverkenes plan med foreslåtte pro- 1286
sjekter sonen etter stigende kostnad
Elverkenes plan med foreslåtte pro- 412
sjekter sortert etter stigende kostnad

og et tak på 110 TWh fastkraft fra
vannkraft
Miljøverndepartementets plan ref. En- 6 253
ergimeldingen tabell 5.1.1c, A-C

Elverkenes plan



..
F

 

r

7
q,

 5
5.

1?
 3

-' 
f' 

s‘

‘I

L.

J .
`

K
.1

...
kn



ØKONOMISK DRIFT GENERELT

Statskraftverkenes driftsregnskap for 1980 viste et underskudd på 461,9

mill.kroner. Det var opprinnelig budsjettert med et underskudd på 287,5

mill. kroner. Høsten 1980 ble det budsjetterte underskudd revidert til

389,55 mill.kroner. Det ugunstige driftsresultatet skyldes vesentlig svikt i

tilsigene utover høsten slik at det måtte kjøpes betydelige mengder kraft

for å sikre de kontraktsmessige leveranser.
Diagrammene til høyre viser resultatet av driften de siste 4 år og

utgiftenes fordeling i 1980. Av totalinntekteri 1980 på 1,6 milliarder kroner

utgjorde kraftsalg 1,5 milliarder kroner.

Statskraftverkenes investeringer utgjorde i 1980 1,924 mill.kroner. De

største anleggene var Ulla-Førre med 671 mill.kroner og Eidfjord med

356 mill.kroner. Til overføringsanlegg medgikk 687 mill.kroner.

TEKNISK DRIFT
NVE hadde ved utgangen  av  1980 i drift 34 kraftstasjoner med en samlet

ytelse på 4877 MW, og disponerte i tillegg 815 MW i andre kraftverk hvor

staten er medeier. Dessuten hadde NVE i drift 6298 km overføringsled-

ninger, vesentlig med driftsspenninger 420, 300 og 132 kV, og 63

transformatorstasjoner med en samlet ytelse på 12 907 MVA.

Det var spesielt mye tordenvær over Sør-Norge sommeren 1980, men

Oil gjengjeld var høsten og vinteren rolig, slik at det ble omtrent normalt

antall driftsforstyrrelser i løpet av året. Av alvorligere feil kan nevnes et

brudd i et kraftledningsspenn over Sunndalsfjorden, og flere sammen-

brudd av hovednettet i Troms-Finnmark, som er svakt og vanskelig å

håndtere. Hovednettet i Sør-Norge har vært hardere belastet enn i de

senere år, og det er gjennomført endel tiltak for å øke driftssikkerheten i

høylastperioder. l lavlastperioder, dvs. i helgene, iferietiden m.m., har det

vært problemer med for høy spenning.
NVE's samlede produksjon i 1980 var 22.979 GWh, eller 4,8% lavere

enn áret før. Det er en stigning på 38,9% i forhold til produksjonen for 10

år siden. Produksjonen i 1980 var 6,2% under beregnet midlere

produksjon for de enkelte kraftverk.
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NVE’s produksjon  i  MWh

Production of electricity in  MWh
by The State Power System
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(Flefered generator busbars)

1_o')uu_.x:._c,.)rxJ—-N) _. (“I (L) (1:äi (13 ur asI\) l\)l’\)l\.)—-—‘A
t.) r\)-©u:>(xx4

r\J
F”

Lai
l.

f»
ul

.Siraumsmo

_ Hylen iSarl  u or u 311
. Røldal-Suldal

mmmmm r\)r\)r\)I\)
<,2r\)—Ao_<o «Joan;-ye.

 

uamcomm
—-o_zo_oo_\1g-1

7979

F.‘ W  'i

lnnset

Skjomen 1 1
Batsvaln
Glomijord 125 Hz)
Re nforsen
\lec'e Rossaga
Owe Fiossage
;e'1g.'EZ’1
Ra";
Eierka    /~ «_

. Linnvasselv
(NVES del) 31 417,0 49 709.0

.  Tunnsjodal, `l`unns)o.
Royrvikioss lNVEs del)
Sv0rl<a1NVE`s dell
Tfoflte m

Gass
-‘ma

OSDJ
Grytten WE 6 oe:
Vlkfalli :NVE sdeli
Lemma
Sma iSatl .
drit! uke 1‘.

O-<s=e e ' _
AS 11 “vucs de
lllaorange' 1 1*

Jtlkia

433 6220 548 478  G
JET",

         
(NVE S dell
Sira-KV na
1NVE s dell 1
Aurland [NVE’s del)
Nore l

:ink nuseggregav

Vinle

Statskraftpriser  i  1980

Eflektavgift arskraft
Efiektavgift. vlnterkraft
Effektavglft sommerkra“.
Eriergiavgift vinter
Energlavgift, sommer

 
 

NVE's kontraktsforpliktelser  i  1980 - effektforpliktelser (MW)
ved årets  utgang
Contraced power  in  1980  —  contracted  power  capasity (MW)
at the end of the year

Årskrattt) ' Wnterkraft Tokkeikrvaízf 3?0Fi“dU-‘M i
MW  ewli MW own Mw GWh MW gwh jüMVliíGWh/ i M\_/v_GAwh

Hegion1 1900 6410 616 1697 199 1194 146 1220) 100119900 226910961
negionz <5>274 f>>1710 47 172‘ o  0 446 9661 M W270 0 1096 6649
Regions 969 2966) 91' 929. 0. 0, 940 7046 106- 476 161910200
negi6n4 325 1917 96 919; oi 01 _g_96__2_66 __, 0__g 0 g 466, 2604 i
sUlvl1960 2262 12992'76; 26610499 g11_9_4T_1gs__1g_1_9_5 _i75: 776 g 6279 29206
SUM1979 2020 11669 791 2660 )_`199 1194_L1§64_)12109M(976) 600 4909 26210

1) inklusiv konsesionskrafl, industrikratt pà alminnelig lorsyningsvilkár og sommerkraft.
2) Eksklusiv 1 MW/6 GWh ubenyttet rettighet.
3) Bare garantert kraft, ugarantert kvantum  pà  124 MW/1047 GWh er utelatt.
4) Heltil kommer 125 MW suppleringskrait.
5) inklusiv Sogn og Fjordane Kraftverk.
6) Transittkraft
7) Toppefiekt - ELSAM

NVE's kraftomsetning Energy turnover

1980 1979
GWh GWh

1. Totalproduksjon malt generator-klemmer 22 978,7 24 147,1
2. Fra Samkjøringen 5 290,3 7 649,0
3. Fra Sverige " , 937,8 420,4
4. Fra Danmark 2’ i 727,9 217,2
5. Fra Sovjetsamveldet 49,4 65,2
6. Div. kjøp på faste kontraktet m.v. " 1 250,4 . 1 213,6
7. Div. utveksling med andre verk (netto) 19.9 71,8
8. Pumpekratt +  60,2 + 65,2

Sum _ 31 194,2 33 719,1

Denne energi er solgt og anvendt påfølgende måte.
1. Til industriavtakere u' 13143,0  '  13395.6
2. Til andre elektrisitetsverk inkl. NSB 14 946,0 13 402,7
3. Til Samkjøringen 3,6 186,0
4. Til Sverige 4’ 1 502,4 - 3 214,0
5. ‘Fl Danmark 2’ 726,1 2253,3
6. Til elektrokjeler 30,7 l 241,3
7. Egen anleggsdrift 81,8 53,9 i
8. Driftskraft  -  Lánekraft 5,1 1,9
9. Tap og eget forbruk 755,5 970,4

Sum 31 194,2 33 719,1

1) Ekskl. transittlcraft. 2) Avregningskvanta. 3) lnkl. kjøp fra Trondheim for eksport til Stockholm.
4) lnkl. overtøringsgodtgjørelse for transittkraft.

Utveksling med Sverige Exchange/vlrith Svedenw

' 1960 1979
; Middelpris i Middelpris

77ISven'ge: l . ”Mti .g .rieøiellswhzlh T GWh T n.ore/kWh?’
Kontraktskraft i 429,7 i' 6,749 ' 476,4 i 6,644
Transittkrafl" ) 990,6  j  10,069 0,0 -
Tilfeldig salg (avtalt) 421,9 1 16,729 , 26041 7,626
'Tilfeldig salg (ikke avtalt) ) 320,0 ; 14,517 ) 233,5 8,619
Div. utv. uten pengeoppgjør _ ) ij11£+*,_ _ im _ , __ 20,0

Sum i 1 614,0 3  294,0

Fra Sverige: I
Transittkraft 'l k 921,6  ' 10,766 0,0 -
nlrelaig lqapravlalt) l 940,9 i 19,269 i 71,1 6,691
Tilfeldig kjop (ikke avtalt) ‘ 266,7 : 14,730  ' 946,7 6,696
Sperrekraft 4 0,0 `, - 0,0 -
Div. utv. uten pengeoppgjør 20,4 I - 23,6

Sum 949,5 440,4

1) Transitt over Hasle/Borgvik tilbake over Ritsem/Skjomen. 2) Omregnet etter kurs 1,17.
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KRAFTUTVEKSLING
med utlandet 1979.
Foreign exchange of
power  1979.

KRAFTOMSETNING
Kraftomsetningen var 31 .194,2 GWh. Dette er ca. 7,5% mindre enn året

før. Samlet var de kontraktmessige leveranser til industriavtagere og NSB

1,8% lavere enn året før. Nedgangen i ferrolegeringsindustriens uttak var
4,1 %. Uttaket til alminnelig forsyning økte med 11,7%.

. .
‘\ (DstvFinnmark

s, I

'  ‘\ 49_d GWh  5

\\` d; 'xyff/:Exrfåí

UTVEKSLING MED SVERIGE "‘
Det samlede salg av  tilfeldig kraft til Sverige i året utgjorde 741,9 GWh '._
eller ca. ‘/4  av  foregående år. Av dette ble 4% levert over Sørnes. 1,4% ,_y,,ge,,_po,5ange, :g

over Skjomen, 2% over Røssåga og 92,6% over Hasle/Halden. `~" '.

Samtidig kjøpte vi 607,6 GWh eller 45,8% mer enn foregående år. Av \_ gm, ,-3".

dette ble 7,9% mottatt over Sørnes, 20,6% over Skjomen, 1% over "~~.;*° I"

Røssåga, 5.1% over Nea og 65,4% over Hasle/Halden. Utvekslingen av ofoteh_Lyngen"+_
tilfeldig kraft resulterte altså i en eksport på 134,3 GWh. v*

257,5 GWh kontraktskraft ble levert Sydkraft til en middelprís på 6,77
øre/kWh og 172,2 GWh til Stockholms Energiverk til en middelprís på ,3 smn/v5s
6,71 øre/kWh. Sistnevnte leveranse ble dekket ved tilsvarende levering /-\_i____:, 47 C 2GW"
fra Trondheim Elektrisitetsverk. ' E SKJOMEAICO-2 GWh

Transittkraften som ble levert over Hasle utgjorde 330,8 GWh, mens Salten +

transittkraften til Norge over Fiitsem utgjorde 321,5 GWh. 1
Det ble ikke importert sperrekrafl i 1980. Dette er kraft som kan

importeres i medhold av inngått avtale unntatt under topplastperioder i 'w i ”ØSWÅ
Sverige, da importrettigheten er sperret. Kontrakten på 550 MW har i.
derfor stått som reserve. Fastavgiften for denne rettighet utgjorde i alt Helgeland 1.
28,2 mill. kroner. Dersom kontrakten var blitt benyttet, ville energiprisen ‘L

ved uttak ha ligget på 29,6-40,1 øre/kWh i tillegg til fastavgiften, høyest _----"'É
mot årets utgang. 52.3 cw» '_‘;~"V‘°5“" «o GWh

UTVEKSLING MED DANMARK
Skagerrak-anlegget var i drift hele 1980. Utvekslingen over anlegget ga

og 10 GWh pr. måned. Dette ble betalt med en fastavgift på 4 mill. kroner

61.3 Gwh
n.rv

I-
+

Nordm¢re—Trondelagt Nea

w 48 9 Gwn
en nettoimport på 1,8 GWh. ".

Til Danmark ble solgt 726,1 GWh til middelprís 12,1 norske øre pr. kWh *1, “m GW"
og fra Danmark ble kjøpt 727,9 GWh til middelprís 11,4 øre pr. kWh. 1,53*

.....
IMPORT FRA SOVJETSAMVELDET ------ "’?V_ H‘:
Kontrakten med Sovjetsamveldet ga i 1980 en uttaksrett på inntil 20 MW '  "- åì

Sogn-Sunnmøre  :.  i* M3—,3Gwh
4I

og 9 øre pr. kWh. Overskridelser av effekten ble for vedkommende øsxäggfr- 'z

måned dette skjedde, betalt med kr. 15.020 for hver MW uttaket _\/_v',\ 95-fmwh
overskred 20 MW.  I  1980 utgjorde importen fra Sovjetsamveldet 49,4 '_,." n' "-._

GWh. Uttaket de første 7 mnd. lå svært lavt (ca. 1,5% av uttaket i året). ' ROgaland_§ E

Resten ble tatt ut jevnt fordelt over de siste 5 mnd. Middelpris for året ble Hordaland 'r '

17,833 Øre/kWh.

ALMINNELIG FOHSYNING
I begynnelsen av året ble avtakerne her underrettet om at det neppe vil bli

mulig å utvide leveransene utover de nå kontraktfestede før 1. juli 1984.
Mulighetene etter dette tidspunkt er også små. Prisene ble satt opp med
20% fra 1. juli. Midlere statskraftpris som den første del av året hadde

vært 5,94 øre/kWh, økte da til 7,13 øre/kWh.
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ULLA-FØRRE-ANLEGGENE
Hylen kraftverk kom  i  drift med første maskin i august. Etter en anleggstid

på vel  4  år,  kunne  Statskraftverkene sende nye 80MW inn på nettet som
planlagt i tidskjemaet fra  1976.

I  Kvilldal kraftstasjon er betongarbeidet så godt som ferdig, mens

montasjen går for fullt. Den første maskinen skal stå klar til å produsere
kraft 1.10.81, noe som ser ut til å holde. For et år siden kunne

årsmeldingen melde om store fjellproblemer i tunnelsystemet som skal
forsyne Kvilldal kraftverk med det meste av vannet. Problemene har

vedvart hele 1980 med fare for forsinkelser. Det gjelder også andre

tunneler på anlegget.
l Saurdal kraftstasjon er hvelvet sikret og sprengningsarbeidet i rute.
Av de 5,7 mill m3 masser som skal utgjøre Oddatjørndammen er nå 1,6

mill. m3 på plass.-
Damstedet for Førreskardammen (1,5 mill. ma fyllingsdam) er grov-

rensket.

Ved Førrevassdammen (betong buedam) er omløpstunnelen ferdig

sprengt.

På Storvassdammen som er den største av de 4 store dammene som

utgjør magasinet Blåsjø (fyllingsdam på 8,6 mill. ma), er tilriggingsarbeidet
og damfotrensk kommet igang.

Ved utgangen av året var det ca. 1 350 ansatte på Ulla-Førre, hvorav

ca. 350 hos diverse entreprenører.

ALTA-ANLEGGET
Stortinget ga i mai på nytt sin tilslutning til utbyggingen. Klarsignal til

anleggsstart ble gitt av Regjeringen etter domsavgjørelsen om at skjønnet

kunne fremmes falt i desember, og ny oppstarting av vegarbeidene vil

skje  i  januar 1981. Forsinkelsen er nå så stor at det vil få konsekvenser
for tidspunktet for idriftsettelsen.

OKSLA-ANLEGGET

Dette ble som planlagt, fullført i 1980. Aggregatet på 200 MW kom i

regulær drift den 17. mars.

EIDFJORD-ANLEGGENE
Alle anlegg i  regulerings- og tilløpsområdene ble praktisk talt fullført og er

satt i drift. Det som gjenstår ved årets utgang, er mindre avsluttende
arbeider samt hovedtyngden av nedrigging, opprydding og terrengbe-

handling. Det samme gjelder tilløpssystemet. Den siste trykksjakten ble
påsatt vann i begynnelsen av desember. Aggregat nr. 4 ble satt i regulær

drift 18. mars og aggregat nr. 3 ca.  2  måneder senere. Aggregat nr. 2 er

under idriftsettelse ved årsskiftet og ventes i regulær drift ved månedskif-

tet januar - februar 1981. Det fjerde og siste aggregatet i Sima

Kraftverk ventes i drift medio mars 1981, og dermed er 1120 MW fra
denne stasjonen på nettet noenlunde etter tidsskjemaet.

Den offisielle åpningen av Sima Kraftverk fant sted 17. juni, en
begivenhet som ble bivånet av en tallrik forsamling av innbudte gjester fra

fjern og nær med statsminister Odvar Nordli i spissen.
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_ 1980 var, som 1979, et stort byggeår. I alt 240 km ledning ble klargjort for

idriftsettelse. Bruk av helikopter økte også  i  1980. Det ble totalt betalt ca.

12 mill. kroner for ca. 2000 flytimer. Tilsvarende tall for 1979 var ca. 4,5

mill. kroner for ca. 750 flytimer. I 1980 ble helikopter brukt ikke bare til

transport, men også til maste- og linemontasje.

Vedtaksbehandlingen av nye prosjekter synes å bli stadig mer kompli-

sert og tidkrevende. Dette har resultert i sysselsettingsproblemer, bl.a.

med oppsigelser til følge.

OVERFØRINGSANLEGG SØR- OG VESTLANDET
Anleggene ledes fra anleggsenter i Lillesand.

Ledningen Kvinen-Solhom er påbegynt og skal settes i drift i septem-

ber1981. '
Ledningen Holen-Rød er det største prosjektet (140 km lang). Lednin-

gen skal settes i drift i oktober 1981. Det er en meget anstrengt tidsplan.

Ledningen Kvilldal-Saurdal og dobbeltledningen fra Førre-Sauda-

ledningen inn til Saurdal er begge satt bort til entreprenør. De skal settes i
drift i september 1981.

Ledningen Kvilldal-Holen er påbegynt. Den skal settes i drift i oktober

1982.
Ledningen Solhom-Arendal er forsinket. Planlagt idriftsettelse er nå

våren 1981.

OVERFØRINGSANLEGG ØSTLANDET
Anleggene ledes fra anleggsenter i Hokksund.

Ledningen Sima-Dagali ble satt i drift i mars.
Ledningen Sima-Aurland er påbegynt. Arbeidet er satt bort til entrepre-

nør. Det er den største entreprisekontrakt vi har inngått. Arbeidene følges

opp av vårt avdelingskontor i Aurland.
Ledningen Tveiten-Hasle med kabelanlegget over Oslofjorden er

praktisk talt ferdig og vil bli satt i drift våren 1981.
Ledningen Rød-Tveiten er påbegynt.

Ledningen Vang-Minne går etter programmet og skal settes i drift i
desember 1981 .

Det foregår utvidelse av endel transformatorstasjoner. Sysselsettings-
situasjonen er kritisk ved årsskiftet, idet det er forsinket vedtaksbehand-

ling på et par prosjekter.

OVERFØRINGSANLEGG MIDT-NORGE
Anleggene ledes fra anleggsenter i Melhus.

Ledningen Namsos-Verdal og ny transformatorstasjon i Namsos er i

rute og skal settes i drift i oktober 1981. Da kan også spenningen heves
på Tunnsjødal-Namsos-ledningen.

Ledningen Kolsvik-Tunnsjødal, seksjon Namskogan-Tunnsjødal, er i
rute for idriftsettelse i oktober 1982. Seksjon Kolsvik-Namskogan er
forlengst i drift.

Ombyggings- og utvidelsesarbeidene ved Orkdal tranformatorstasjon
pågår fortsatt. '- V

Sysselsettingsmessig kan det bli krise dersom det oppstår forsinkelse

med vedtaksbehandling og starting av nye kraftledningsprosjekter.
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OVERFØRINGSANLEGG NORD-NORGE
Anleggene ledes fra anleggsenter i Bjerkvik.

Ledningen Skibotn-Balsfjord er påbegynt. Arbeidet er satt bort til
entreprenør, og det følges opp av en egen stab utenom Bjerkvik.

Ledningen Ofoten-Kvandal er noe forsinket. Planlagt idriftsettelse er nå
våren 1981.

Ledningen Kvandal-Bardufoss er påbegynt. Imidlertid er det ikke fattet

endelig vedtak for den midtre del av ledningen, ca. 50% av lengden. _

Dette gjør at den gjeldende termin for idriftsetting, oktober 1983, må
forskyves ett år til 1984.

Ledningen Ofoten-Kobbelv er påbegynt. Her foreligger ikke vedtak for

den siste delen. ldriftsettelse er planlagt til samtidig med Kobbelv

kraftverk, 1986. Det er en tung og tildels vanskelig ledning å bygge, med

flere større fjordspenn.

Ledningene Bardufoss-Balsfjord og Balsfjord-Mestervik ble satt i drift i

1980, likeledes koplingstasjonen i Ballangen.

Større arbeider foregår i Kvandal transformatorstasjon.

 
HELLEMO
Også i 1980 har planarbeidet vært stilt i berotil fordel for andre prosjekter,

men vitenskapelige undersøkelser pågår.

KOBBELV
På grunnlag av innkomne uttalelser foreslo Statskraftverkene visse

endringer  i  utbyggingsplanen, bl.a. ble utnyttelsen  av  det lave fallet fra

Gjerdalsvatnet og Veikvatnet sløyfet.
Både hovedstyret og Stortingets industrikomité har vært på befaring.

Hovedstyret avga sin innstilling til departementet i desember, og saken
antas å bli behandlet i Stortinget i vårsesjonen 1981.

SVARTlSEN/SALTFJELLET
Søknad om reguleringstillatelse er ute til uttalelse. For å klarlegge

reguleringenes virkninger på turisme, reindrift og jordbruk har faglige
utvalg vært i arbeid.

KFlUTÅGA
Krutåga er et tilløp til Røsvatnet, som er hovedmagasin for Røssågaver-
kene. Det har vært arbeidet med utbyggingsplan.

VEFSNA
Planarbeidet for Trofors kraftverk har vært stilt i bero til fordel for andre

prosjekter. Generalplan og søknad antas å bli innsendt i 1981.
Det har vært arbeidet med utbyggingsplan for sideelva Eiteråga.

AURSJØDAMMEN
Aursjødammen skal ombygges, og i den forbindelse ble magasinstørrel-

sen vurdert på nytt. Det ble besluttet å beholde nåværende regulerings-
grenser.
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BREHEIMEN
I september ble en ny utbyggingsplan oversendt Vassdragsdirektoratet,

som i oktober sendte den ut til uttalelse i distriktet. Det foreslås bygget tre

kraftstasjoner, to  i  Jostedalen ved Fåbergstølen og Gaupne og en i Stryn
ved Skora i Hjelledalen.

EIDFJORD
Tinnhølens nedbørfelt, som ble midlertidig overført til Numedalslågen i
1942, ble tilbakeført til Bjoreio i august.

OKSLA
Ftingedalsvatnet er i dag regulert 47 m. Den valgte løsning for Okslas

tilløpstunnel gjorde det naturlig av tekniske grunner å ha inntak langt

under nedre reguleringsgrense. l november ble det innsendt søknad om å
utnytte 45 m bunnmagasin.

ULLA-FØRRE
Vorma ble varig vernet av Stortinget 30.10. Planleggingen av overføring

av Hàlandsána m.m. er stoppet fordi Rogaland fylkeskommune og Suldal

kommune anbefaler Hàlandsàna varig vernet.
Søknad om planendring i Stølsdalsområdet vil bli innsendt i 1981.

TOKKE

Søknad om endring av manøvreringsreglementet for Kjela elv ble sendt

Vassdragsdirektoratet i januar 1979. Hovedstyret var på befaring i juni og
avga innstilling like etterpå. Saken er nå i departementet, og avgjørelse

ventes i 1981.

HOGGA
l desember 1979 fikk Statskraftverkene i oppdrag å totalplanlegge

elvestrekningen mellom Bandak og inntak Vrangfoss. Dette er den

eneste uutbygde fallstrekningen i Vest-Telemarkvassdraget. To alternati-

ver ble framlagt i november. l det ene utnyttes hele fallet med en tunnel,
og i det andre utnyttes storparten med kanalisering. Søknad vil bli

innsendt i 1981.

PÅLSBU
Planleggingen startet i juni. En vil utnytte fallet gjennom Pålsbudammen

og dessuten øke dette ved å kanalisere nedover i Tunhovdfjorden.

Søknad vil bli innsendt i 1981.

OTTA
Heller ikke 1980 brakte avklaring i behandlingen av søknaden.

Tidlig på áret forelå to viktige rapporter, fra Direktoratet for vilt og

ferskvannsfisk om fisket og fra NIVA med vurderingen av forurensning i
Gudbrandsdalslågen og Mjøsa. Hovedstyret venter på uttalelse fra
Miljøverndepartementet, som på sin side hevder at en ikke kan gi

uttalelse om første byggetrinn alene.

SMÅ VANNKRAFTKILDER
I statens vassdrag er en rekke utbyggingsmuligheter ennå ikke utnyttet.

Oversikten blir stadig supplert med nye prosjekter.
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OVERFØRINGSANLEGG
lfølge gjeldende planer skal det i årene 1980-85 settes i drift henimot

1600 km nye kraftledninger, hvorav en vesentlig del for 420 kV. I tillegg

planlegger en å fullføre ca.50O km 132 kV, ca. 750 km 300 kV og ca. 1500

km 420 kV ledninger med tilhørende stasjoner i løpet av perioden fram til

1995. Det dreier seg blant annet om kraftledninger i Finnmark, ledningeri
forbindelse med Svartisen- og Breheimen-utbyggingene, samt forsterk-

ning av bestående nett.
Det foregår en del forsknings- og utviklingsarbeid vedrørende nye

fundament- og mastekonstruksjoner, bl.a. laminerte trestolper. Fastsett-

else av is- og vindlaster er også gjenstand for forskningsarbeid i
samarbeid med forskningsinstitusjoner.

VARMEKRAFT
Varmekraftavdelingen har i 1980 vært sterkt engasjert i prosjekteringen

av et nytt kullkraftverk i Longyearbyen, Svalbard, for Store Norske
Spitsbergen Kulkompani. Kraftverket vil ferdig utbygget kunne levere 15
MW elektrisk kraft. Foreløpig er 10 MW vedtatt.

Kraftverket skal også kunne levere 20 MW fjernvarme til Longyearby-

en. Byggingen av hovedledninger for fjernvarme inngår i kraftstasjons-

prosjektet.

Byggearbeidene starter i 1981. Kraftverket og fjernvarmesystem ven-

tes satt i drift  i  løpet av 1983.

Forundersøkelsene for å klarlegge tekniske og økonomiske forutsetnin-
ger for et mindre kullfyrt kraftvarmeverk  i  Tromsø ble avsluttet i 1980.

Saken er nå til vurdering hos Troms .Kraftforsyning og lokale og
kommunale instanser.

Utarbeidingen av grunnlagsdokumentasjon for konsesjonssøknad for

et kullkraftverk i Oslofjordområdet ble videreført i 1980. Etter Stortingets
behandling av Energimeldingen høsten 1980, der det ble nei til at

Statskraftverkene skulle sende ut en slik konsesjonssøknad, er imidlertid

alle videre arbeider på dette prosjekt stilt i bero.

Giganter i' virksomhet. Fra sreinbrudder ved ij~:.;-'.:--‘-‘>*

Oddatjørn, Ul/a-Førre-anleggene.  
få*-
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Roteeionebor i steinbrudd ved Ull:
anleggene. Bore! veier 65 tonn 09 N'
Mmhoydo pa 17 mm. som: dinmeh 9'
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Vår virksomhet 1979
Årsmeldingen for Elektrisitetstilsynet 1979

Fossekallen - Meddelelsesblad for NVE - 10 nr.
Sima kraftverk, Eidfjord
NVE informerer om konsesjonsbehandling - Vassdragsutbygging
NVE informerer om konsesjonsbehandling - Elektriske anlegg og
kraftleie
Veiledning om elektriske tilkoplinger du selv kan foreta

VASSDRAGSDIREKTORATET
Rapporter fra Hydrologisk avdeling:
Nr. 1-80 Ola Kjeldsen: Materialtransportundersøkelser  i  norske breelver

1979.

Oppdragsrapporter:
Nr. 1-80 Rolf Medalen Krogh: Grunnvannsundersøkelser i Romsdal og

Lesja.

Nr. 2-80 Knut Wold: Vanntemperatur- og isforhold i Etna/

Dokkavassdraget og Randsfjorden.
Nr. 3-80 Knut Wold: ls- og vanntemperaturforhold  i  Ranavassdraget før

og etter Nord-Rana utbyggingen.

Nr. 4-80 Eivind Berg: Grunnvannsundersøkelser i Etna- og Dokkavass-
draget.
N.R. Sælthun: Beregning av regulerte avløp for flommen  i
Kvina september 1975. Sluttrapport.

N.R. Sælthun: Knappom i Flisavassdraget  —  tilpasning av
hydrologiske modeller.
N.R. Sælthun: Ølsjø/Bløytjerns lokalfelt - tilpasning av hydro-

logiske modeller.
N.R. Sælthun: Bøylefoss Iokalfelt - tilpasning av hydrologiske

modeller.
Avdeling for vasskraftundersøkelser:

Small Scale Hydroelectric Power Technology
(Report to the UNIPEDE expert group on small hydro power)

Natur- og landskapsavdelingen: '
VN rapport nr. 4: «Naturvitenskapelige rapporter og undersøkelser i

forbindelse med vassdragsreguleringer»
Informasjon nr. 11 fra terskelprosjektet: «Tersklenes innvirkning på

biologiske forhold i regulerte vassdrag»

ELEKTRISITETSDIREKTORATET
Paragrafen - informasjon fra Konsesjons- og tilsynsavdelingen,  2  nr.

Meddelelse nr. 1/80: Tillatelse for ikke-faglærte til å utføre visse mont-
asje- og reparasjonsarbeider på elektriske appa-

rater o.l.

Vleddelelse nr. 2/80: Tilsyn med elektromedisinsk utstyr
Meddelelse nr. 3/80: Forskrifter for elektromedisinsk utstyr

Meddelelse nr. 4/80: Fradrag i  læretid for skolegang
Meddelelse nr. 5/80: Forskrifter om faglig utdanning for elektrofagfolk.

Endring og tillegg
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