
NORGES VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN 

/1 \ 
J • \ 
'' I 

/ ( - l 

." 



Forsidebildet: 
Kong Olav skriver navnet sitt på fjellveggen i Kvil/dal 
kraftverk i forbindelse med den høytidelige åpning 3. 
juni. 



Admm1strasjons
direktoratet 

D1rektor 
Ertk Nybo 

Adm1ntstras1ons
og okonom1avd 

Finn Gran 

Personal
avd 

Finn Gaarder 

Juridisk 
avd 

Trygve Bergland 

Vassdrags
direkloratet 

Direktør 
Hans Sperstad 

Vassdrags
avd 

Age Hjelm-Hansen 

Hydrologisk 
avd 

Jakob Otnes 

Avd for 
vasskraf1 -

undersokelser 
Bo Wmgård 

Natur- og 
landskapsavd 

Knut 0 Hillestad 

Forbygnings
avd 

Bård Andersen 

3 
d1sl11kts
kontorer 

4 

dtSlrtklS · 
kontoret 

5 
dtstnkts
kontorm 

HOVEDST'l'RET 

Energi
d1rektoralel 

D1rektor 
Asb1orn V1n1ar 

Elektns11e1s
avd 

Jon Tveit 

Org og 
stønadsavd. 

Andreas Rognerud 

Konses1ons
og t1lsynsavd. 
Alf Johansen 

6 
d1slnkts
kontorer 



Stats
kraftverkene 

Kraflverksd1rektcr 
Sigurd Aalet1ær 

Admin1stras1ons
avd . 

Torb1arn Mengshuel 

Bygnings
avd 

Per T Smith 

Elektro-
avd 

Ommund Hauge 

Dnfls
avd 

Thor Voldhaug 

Produks1ons
avd . 

Ola Gunnes 

Kraflledn1ngs
avd 

Rolf R Johnsen 

Varmekrafl
avd 

3 
anleggs

admin1stra
sjoner 

7 
dnfls

adrrnrnstra
sjoner 

4 
krafllednings

adm1rustras1oner 
E3 

• a• 

• oeo 
rn 

• 

[Il 

)(++" 

" t 
+ 
" + 
" " .,. 

.,. 
+ 
+ 
+ ..,. 

" • + 

" " + 
" ... 
" + 
+ 

" >; 
~ 

" 

" "" " " + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

- ~ 

+ ...... 
'I 
+ 
+ 

.>r++" 

+ 

" Jr 
Jr 

" + 
+ 
+ 

" ... ... )< 

)< 

+ 
+)(-1-

" le 

" " + 

rn 

• O.A. 
D.A. 

" + 
+ 

• DRIFTSADMINISTRASJONER 
Tokke-verkene , Dalen i Te/em< 
Auraverken, Sunndalsøra 
Rana-verkene, Korgen 
Glomfjord kraftverk, Glomfjord 
lnnsetverkene, Narvik 
Vestlandsverkene, Sauda 
Østlandsverkene , Oslo 

E3 ANLEGGSADMINISTRASJONER 
Eidfjordanleggene , Eidfjord i 
Hardanger 
Ulla-Førre-anleggene, Sand i Ryfy 
Kobbelv-anlegget, Engan i Nord 
land 

rn KRAFTLEDNINGSADMINISTRA· 
SJONER 

Bjerkvik 
Hokksund 
Lillesand 
Melhus 

D FORBYGNINGSAVDELINGENS 
DISTRIKTSKONTORER 
Østlandskontor I, Oslo 
Østlandskontor li , Oslo 
Nord-Norge-kontoret, Narvik 
Trøndelagskontoret , Trondheim 
Vestlandskontoret , Føde . 

e NATUR- OG 
LANDSKAPSAVDELINGEN, 

DISTRIKTSKONTORER 
Narvik 
Trondheim 
Sand i Ryfylke 
Førde 

0 VASSDRAGSAVDELINGEN, 
VASSDRAGSTILSYNET, 
DISTRIKTSKONTORER 
Narvik 
Trondheim 
Voss 

"' ELEKTRISITETSTILSYNET 
1. distrikt : Oslo 
2. distrikt : Oslo 
3. distrikt : Kristiansand 
4. distrikt: Bergen 
5. distrikt: Trondheim 
6. distrikt: Harstad 



Vår virksomhet 1982 



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

I 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, næringsmessl
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 organi
sert på grunnlag av et helhetssyn. 

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

- 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 



HOVEDSTYRETS BERETNING 

Hovedstyret avviklet i 1982 12 dagsmøter og hadde 14 befaringsdager. 
Befaringene har omfattet Ulla-Førre, Breheimen, Aurland, Etna-Dokka, 
Vansjø, samt en studietur til en del av Vattenfalls anlegg i Sverige. 

26. februar avsa Høyesterett i plenum enstemmig kjennelse for at det i 
forbindelse med NVE's og andre offentlige organers behandling av Alta
saken ikke var begått ulovligheter eller gjort feil som kunne ha påvirket 
det endelige utfall av saken. I september kom anleggsarbeidet i kraftsta
sjonsområdet i gang, etter a:t anleggsvegen var ført fram. 

3. juni foretok H.M. Kong Olav V den høytidelige åpning av Kvilldal 
kraftverk i Ulla-Førre. 

22. juni avga NVE-utvalget sin utredning NOU 1982 : 18 Norges 
vassdrags- og elektrisitetsvesens organisasjon til olje- og energiministe
ren. Et flertall på tre medlemmer, blant dem formannen, gikk inn for at 
NVE burde beholdes samlet i en etat, bestående av Vassdragsdirektora
tet, Energidirektoratet og forvaltningsbedriften Statskraftverkene. Et 
mindretall på to gikk inn for å dele etaten i et felles Vassdrags- og 
energidirektorat, og i statsaksjeselskapet Statskraftverkene. Olje- og 

energidepartementet sendte utredningen ut på høring med uttalefrist til i 
begynnelsen av 1983. NVE's hovedstyre sluttet seg med 7 stemmer mot 
1 i hovedsak til utvalgets flertall. Den ene, en av personalrepresentante
ne, støttet i hovedsak mindretallet. 

Regjeringen fremmet i løpet av året en rekke stortingsdokumenter av 
betydning for NVE's saksområder. Foruten den årlige budsjettproposisjon 
var det bl.a.: 
- St. meld. nr. 65 (1981-82) Om nye fornybare energikilder i Norge. 
- St.prp. nr. 115 (1981-82) Om endringer i rente- og avskrivningsprin-

sippene i Statens forretningsdrift og endringer i bevilgningsregle
mentet. 

- St.prp. nr. 126 (1981-82) Kommuners andel av kraftverk som .Staten 
overtar ved hjemfallsrett. 

- St.prp. nr. 130 (1981-82) Om kraftdekkingen i 1980-årene og forholdet 
til Samlet plan for vassdrag. 

- St.prp. nr. 157 (1981-82) Om medeiendomsrett for fylkene Rogaland, 
Hordaland og Nordland ved utbygging av statens vannkraft. 

- St.prp. nr. 6 (1982-:83) Om visse lettelser i pris- og leveringsvilkår for 
kraft fra StatskrattVerkene til kraftintensiv industri og treforedling. 
Bare ·ett av disse dokumentene, St.prp. nr. 115, Om endringer i rente

og avskrivningsprinsippene, ble behandlet av Stortinget i løpet av 1982. 
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Fra åpningen av Kvil/dal kraftverk. Kong Olav i samtale 
med kraftverksdirektør Sigurd Aalefjær, anleggsleder 
Jacob Kielland og genera/direktør Sigmund Larsen. 



Stortingsvedtaket innebærer en betydelig økning i Statskraftverkenes 
kapitalkostnader for framtiden . 

Også i 1982 var personalsituasjonen anstrengt på flere områder. Det 
ble imidlertid åpnet adgang til kontraktsavlønning for enkelte ledende 
anleggsstillinger. Senere ble det også gitt adgang til en friere lønnsfast
setting for visse ekspertstillinger. 

NVE arbeider med utredninger om kraftpotensialet i de vassdrag som 
skal vurderes i Samlet plan. Det er forutsatt at Samlet plan skal 
forelegges Stortinget innen utgangen av 1984. Dette er en altfor knapp 
tidsfrist for det arbeid NVE har ansvaret for. 

Arbeidet med en Verneplan Ill er også godt i gang, under ledelse av 
Sparstad-utvalget. 

Ved kgl. res. er det fastsatt forskrifter for tilsyn med dammer. Likeså er 
det utarbeidet en veiledning for planlegging, bygging og vedlikehold av 
små dammer. 

ln~en forbyggingssektoren er behovet for å få utført arbeider stadig 
stort, sammenlignet med de ressurser som er stilt til disposisjon. 

Elektrisjtetsdirektoratet ble fra 1 .1 . 1982 omdøpt til Energidirektoratet, 
og ble - i tillegg til tidligere oppgaver - gitt ansvar for et bredere spektrum 
av energioppgaver, så som energiplanlegging, energiøkonomisering, 
varmeforsyning , nye fornybare energikilder m.v . På grunn av begrensede 
personalressurser kom direktoratet ikke i gang med de nye oppgaver i 
særlig omfang i løpet av året. 

P.g.a. prisforholdene mellom oljeprodukter og elektrisitet økte elforbru
ket til alm innelig forsyning sterkt, og ble 3,8 TWh høyere enn forutsatt i 
Energimeldingen. Kraftintensiv industri hadde dårl ige avsetningsmulighe
ter for sine produkter, og tok ikke ut den kraft den hadde rett til. Under en 
sterk kuldeperiode i begynnelsen av året nådde belastningen en ny topp 
på ca. 16 300 MW. 

Gjennomsnittsprisen på elektrisitet til husholdninger og jordbruk var i 
1982 23,8 øre/kWh, inkl. 2,2 øre elavgift og 3,9 øre moms. Prisen lå 
15,5 % over foregående år. 

Bevilgningene til statsstønad ble redusert i forhold til foregående år. 
Dette har ytterligere vanskeliggjort arbeidet med å redusere ledningsta
pene. 

NVE's ledelse har ved ulike anledninger oppfordret elverkene til å 
stimulere bruken av tilfeldig kraft innenlands gjennom å prise kjelkraft 
lavere enn tilsvarende oljepris. Likeledes er elverkene oppfordret til å 
engasjere seg i energiøkonomisering hos brukerne gjennom praktisk 
rådgivning og finansieringsbistand . 

Statskraftverkenes regnskap ble gjort opp med et underskudd på 131 
millioner kroner, mot budsjettert 186 millioner. 

Statskraftpris til alminnelig forsyning var 11 , 13 øre fra 1 . juli 1982. 
Stortinget har vedtatt å øke den til 13,36 øre fra 1 . juli 1983. 

Statskraften til alminnelig forsyning er blitt omfordelt med virkning fra 1. 
jul i 1984, da nå gjeldende kontrakter løper ut. Da Statskraftverkene ikke 
lenger har tilstrekkelige kraftmengder til å tilfredsstille etterspørselen, vil 
alle statskraftavtakere få en underdekning på ca. 5 % i 1984/85. 

Framdriften ved kraftanleggene i Ulla-Førre, Kobbelv og Alta har vært 
tilfredsstillende. Eidfjord-anlegget er på det nærmeste fullført. 

Nye ledninger på i alt 235 km ble satt i drift i løpet av året. 
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Hovedstyret pli bøferl1 







ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 

NV!:: 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 velger 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 for øvrig organisasjonsplanen på omslagets innside. 

Sivilingeniør Sigmund Larsen er tilsatt som generaldirektør for en 
seksårsperiode fra 11. august 1981. 

Hovedstyremedlemmer valgt for perioden 1. juli 1979 - 30. juni 1983: 
Lærer Elsa Eriksen, Lenvik med bokhandler Ingvard Sverdrup, Kristi

ansund N som varamedlem. 
Mekaniker Erl ing Fossen, Høyanger med husmor Jenny Hårstad, 

Selbu som varamedlem. 
Forstkandidat Olaf Knudson, Sigdal med statssekretær Erling Norvik, 

Oslo som varamedlem. 
Tidligere stortingsrepresentant Thor Lund, Moland med ordfører Tollef 

Beitrusten, Nord-Fron som varamedlem. 
Kommunalråd Arne Næss, Bergen med bonde Sven Tjørhom, Sirdal 

som varamedlem. 
I 1982 var personalrepresentantene: 
Overingeniør Trond Ljøgodt med overingeniør Harald Saupstad som 

vararepresentant. 
Førstekonsulent Rolf Røsok med montasjeleder Odd E. Johansen 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. 
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VIRKEOMRÅDE 
Arbeidsoppgavene for direktoratene er i hovedsak fordelt slik: 

Administrasjonsdirektoratet er felles organ for administrative, juridiske 
og økonomiske saker, herunder velferds-spørsmål, 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. 

Energidirektoratet er ansvarlig for klarlegging, planlegging og utvikling 
av landets elektrisitetsforsyning. Direktoratet er videre tillagt arbeidet med 
konsesjoner på elektriske anlegg og ekspropriasjonstillatelse 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 
- Tilsy.n med elektriske anlegg 
- Forbyggings- og senkingsarbeider 
- Hydrologiske undersøkelser 
- Egen anleggsvirksomhet 
- Drift av statens kraftverker og overføringsnett 

AKTUELLE SPØRSMÅL 
NVE-utvalget, som har utredet statens framtidige organisasjon, avga sin 
innstilling 22. juni 1982. 

I NOU 1982 : 18 konkluderer et flertall på tre medlemmer at NVE bør 
fortsette som en samlet etat, bestående av Vassdragsdirektoratet. 
Energidirektoratet og forvaltningsbedriften Statskraftverkene. Sistnevnte 
med en selvstendig stilling. 

Mindretallet, 2 medlemmer, mener at etaten bør deles i to: Norges 
energi og vassdragsverk (NEV), bestående av nåværende Vassdrags
direktorat og Energidirektoratet, og statsaksjeselskapet Statskraftver
kene. 

Administrasjonsdirektoratet forutsettes awiklet under begge alternativ. 

PERSONALFORVALTNING 
Som tidligere har tilgangen på søkere utenfra til visse stillinger ikke vært 
tilfredsstillende. Gjennom flere år har ,dette vært særlig markert for 
ingeniør- og sivilingeniørstillinger. Mot slutten av året har det imidlertid 
vært en tendens til en viss bedring innenfor enkelte av fagområdene. 
Likevel har tilgangen på søkere med egnet faglig bakgrunn fortsatt vært 
knapp. Etaten har av den grunn fått anledning til å nytte visse utvidede 
lønnsfullmakter for å bedre denne situasjonen, bl.a. gjennom innføring av 
kontraktslønn på lederstillinger ved anleggsvirksomheten og gjennom 
muligheter til å tilby særskilte lønnsvilkår til spesialister og andre høyt 
kvalifiserte medarbeidere. 

Arbeidstakere som er blitt overflødige på grunn av nedbygging av 
virksomheten ved Eidfjord-anleggene, og som har ønsket å fortsette i 
etaten, har hittil stort sett kunnet tilbys arbeid ved andre av etatens 
anlegg. 
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Ved overføringsaneggene har bemanningssituasjonen vært stabil. Det 
samme gjelder forbyggingsanleggene. 

Det er fortsatt lagt betydelig vekt på opplæring og utvikling av etatens 
ansatte. Dette gjelder både ledelses- og arbeidsmiljøutvikling og mer 
faglig betont opplæringsvirksomhet. Program for intern ledelsesutvikling 
ble iverksatt vinteren 1982 - og erfaringene som er høstet er så positive 
at programmet inntil videre skal søkes gjennomført en gang årlig. 

Et stort antall arbeidstakere har i løpet av ~ret gjennomgått fagkurs, i 
første rekke etterutdanningskurs og perfeksjoneringskurs ved NTH, STI 
og i arbeidstakerorganisasjonens regi. I tillegg har det vært holdt interne 
kurs og konferanser. 

Etter bestemmelse i gjeldende hovedtariffavtale har det i 1982 vært ført 
forhandlinger med berørte organisasjoner på bakgrunn av disses krav 
reist i medhold av avtalens pkt. Vb. 

Arbeidsmiljøtiltak ofres stor oppmerksomhet og ved flere av de større 
uteadministrasjoner er det opprettet egne stillinger .for verneledere . 

Bedriftshelsetjenesten er organisert på noe forskjellig måte avhengig 
av de lokale forhold . På steder hvor etaten har et større antall arbeidsta
kere er det opprettet avtaler om bedriftslegeordning. Ved Ulla-Førre
anleggene er det en heldagsstilling for lege. Tjenesten har vært dekket 
opp av 2 leger, hver i halvdagsstilling. 

ØKONOMI 
Til NVE's virksomhet utenom Statskraftverkene er i 1982 medgått 129, 7 
mill. kr. Derav utgjorde forbyggings- , senkings- og flomskadearbeider 
26,7 mill. kr. 

I alt 7 forskjellige tiltak/prosjekter ble ved stortingsbeslutning finansiert 
fra Konsesjonsavgiftsfondet, mens Olje- og energidepartementets rådig
hetsbeløp ble fordelt på 40 tiltak/prosjekter. 

Nea-fondets midler er reservert for elektrisitetsforsyningen i Trønde
lagsfylkene. ' 

Fra 1.1 .1982 er det tatt i bruk et nytt regnskapssystem (avdelingsregn
skap) for kapittel 1885, dvs. for NVE eksklusive Statskraftverkene. 

JURIDISKE SAKER 
Høyesterett har avsagt dom og på alle vesentlige punkter gitt staten 
medhold i at Stortingets vedtak om utbygging av Alta-vassdraget var 
gyldig. 

I en sak vedkommende erstatning til grunneierne for utgifter de mente 
seg påført ved at Eidfjord-utbyggingen hadde påtvunget dem tilknytning 
til det kommunale vann- og kloakkanlegg, har Høyesterett stadfestet 
overskjønnets avgjørelse om erstatning til disse samt erstatning også til 
eiere av grunn innen det uregulerte vassdrag Veig's influensområde. 

NVE's elvegrunnseiendommer med tilliggende fiskerett i Driva er solgt 
til Sunndal Jeger- og Fiskerforening. 

A/S Sydvaranger har sagt opp sin avtale med staten og Sør-~aranger 
kommune fra 1971 om leie av de hjemfalte Tårnet og Kobbholm kraftverk 
i Sør-Varanger. 
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.---.---
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VELFERD 
I medhold av de statstilsattes hovedavtale er velferdsarbeidet desentrali
sert slik at aktiviteten blir tilpasset de lokale behov. Forhandlinger om 
tiltak og disponering av midler innen velferdssektoren skjer således 
mellom den lokale ledelse og de stedlige tillitsvalgte. Nødvendig koordi
nering skjer ved hovedkontoret. 

EDB 
EDB-virksomheten i NVE er bygget ut videre i 1982. Dette gjelder bl.a. det 
sentrale EBD-anlegget av typen Control Dat~ CYBER, samt tilhørende 
terminalnett. Til dette nettet er det nå knyttet over ett hundre terminaler 
fordelt på hovedkontoret og distriktskontorene. 

INFORMASJON 
Åpningen av Kvilldal kraftverk 3. juni ble viet stor oppmerksomhet i presse 
og kringkasting. Til åpningen forelå brosjyren «Ulla-Førre» og filmen 
«Ulla-Førre-anleggene under byg~ing». lnfo~masjonsmessig var arran
gementene i forbindelse med åpningshøytideligheten av stor verdi. 

Kontakten med massemediene har også i 1982 vært god. De utsendte 
pressemeldinger er i stor utstrekning blitt brukt. 

I samarbeid med Elforsyningens Informasjonstjeneste har det vært 
arrangert et pressekurs i Mo i Rana for redaksjonelle medarbeidere i 
presse og kringkasting med ca. 30 deltakere. 

I løpet av året ble 4 nye filmer ferdig. Foruten den nevnte Ulla-Førre
filmen var det «En kraftledning blir til», «Hydrologi i Norge» og «Eidfjord
anlegget og Sima kraftverk». Låntakere av våre filmer er hovedsakelig 
skoler, og interessen er stor. 

Før anleggsstart i Kobbelv utkom brosjyren «Kobbelv-anleggene». Den 
ble distribuert til samtlige husstander i Sørfold og Hamarøy kommuner, 
det er sendt klassesett til skoler og den er fordelt gjennom kommunene. 

På Mår og Tokke kraftverker har vi et informasjonsopplegg med 
lysbildeprogram, plakatutstilling og omvisning. I tillegg får de besøkende 
en folder med informasjon om kraftverkene. 

På Mår var det i sesongen ca. 8.000 besøkende. På Tokke var det ca. 
1.700 besøkende. Siste år viste en liten tilbakegang i besøkstallet. 

Ved Sima kraftverk i Eidfjord blir det gitt en muntlig orientering for 
grupper med etterfølgende omvisning. Et besøksbygg er oppført, og vil bli 
"tatt i bruk fra neste sesong. I 1982 var det her ikke mindre enn ca. 11 .500 
besøkende. 
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VASSDRAGS- OG ENERGIFORVALTNING 

ffiNING 
Vassdragskonsesjonssaker som i 1982 har vært sendt Olje- og energide
partementet med Hovedstyrets uttalelse: 

Søker Sak 
Midl. prod . 
GWh or. år Merknad 

UL Tussa Kraft 
NS Nordkraft 

Overføring av Kårdøla til Tussevatn 
Overføring av del av Austerdalsvassdraget 
til Sørfjord kraftverk 

1 O Kgl. res. 25.6.82 

58 Kgl. res . 3.12.82 

NS Istad kraftselskap Ombygging av Angvik kraftstasjon 4 

Øvre Eiker El. verk Ny Vestfos kraft stasjon 11 

Sira-Kvina kraft- Midlertidig overføring av vatn fra Blåsjø til Sira 
selskap 

NS Bjølvefossen Ny reguleringskonsesjon for Bjølvovassdraget 
Bergenshalvøens 
Komm. Kraftselskap Utbygging av Myster kraftanlegg i Vaksdal komm. 260 

Moss brukseierfor. Utbygging av Mossefossen 8,5 

UTBYGD VANNKRAFT 
Oversikten over utbygd vannkraft pr. 31. desember 1982 viser: Installa
sjon: 21.774 MW - Magasin: 63.712 GWh - Midlere tilløp: 108.681 
GWh/år. Midlere produksjonsevne: 96.963 GWh/år. (Vannkraft mindre 
enn 1 MW er ikke tatt med). 

VANNKRAFTUNDERSØKELSER 
Arbeidet med en samlet plan for gjenværende vannkraft pågår for fullt. 
Den vannkrafttekniske delen av prosjektet organiseres og ledes av NVE. 
Arbeidet her regnes i det alt vesentlige å være fullført i løpet av 1984. 
Senere gjenstår ajourføring og komplettering. 

I tilknytning til dette arbeidet er det i NVE opprettet et operasjonssenter 
som skal ta seg av lagring og bearbeiding av alle data fra samlet 
planprosjekt samt føre tilsyn med vassdragsregisteret. 

Arbeidet med kartlegging av utbyggingsmulighetene i de midlertidig 
vernede vassdragene går mot slutten, og Sperstad-utvalget vil etter hvert 
få oversendt materialet til sin vurdering av disse vassdragene. 

Arbeidet med kartlegging av opprustningsmulighetene i eksisterende 
småkraftverk er på det nærmeste avsluttet, og rapport vil foreligge tidlig i 
1983. 

r4rn p4 Nlgardsbreen 
or m4/lng av snømengder 
Jet er 7,5 m høyt. 
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På den mer generelle vassdragsforvaltningssiden er en i gang for å få 
avklart endel spørsmål angående vannbruksplanlegging samt å få 
arbeidet med disse sakene inn i mer faste former. 

NVE har også et nært samarbeid med NORAD når det gjelder 
vannforvaltning innen U-landssektoren. 

TILSYN MED VASSDRAGSANLEGG 
Ved kgl. res. av 2. april 1982 er det fastsatt «Forskrifter for tilsyn med 
dammer i vassdrag». 

Det er derved anordnet tilsyn med dammer med over 2,00 m's 
vanntrykk og et magasinvolum på over 10.000 m3

. For damhøyder 
mellom 2,00 og 4,00 m gjelder dessuten kriterier om beliggenhet og 
utførelse for at forskriftene gjøres gjeldende. Forskriftene gjelder fra: 1 . 
mai 1982 og er offentliggjort ved landsomfattende annonsering samt 
direkte meddelelse til samtlige kommuner i landet. Forskriftene gjelder 
også for eksisterende dammer, som hittil ikke har vært underlagt offentlig 
tilsyn. Disse vil etter hvert bli registrert og lagt inn under nyordningen. 

Etter flere års arbeid er «Veiledning for planlegging, bygging og 
vedlikehold av små dammer» blitt ferdig. Den er utgitt i bokform. 

Tilsynsaktiviteten har vært stigende også i 1982. Dette skyldes at en 
rekke større dammer er kommet til, samt oppfølging av ordningen med 
tilsynsforskriftene. 

HYDROLOGI 
Årsavløpet har ligget over det normale i Nord-Norge og på Sørlandet. I 
Sør-Norge forøvrig har det de fleste steder vært noe lavere avløp enn i et 
gjennomsnittsår. Alle målte breer i Sør-Norge hadde et masseunders
kudd , mens det på Svartisen ble målt et overskudd . 

· I januar og februar var avløpet til dels betydelig under normalt i 
størstedelen av landet. Forholdene normaliserte seg imidlertid i mars med 
unntak av enkelte kystområder på sørvestlandet og i Trøndelag, hvor det 
ble registrert avløp over tre ganger det normale for årstiden. På Østlandet 
og i Nordland var avløpet noe høyere enn normalt i april, mens det var 
gjennomsnittlig avrenning fra de øvrige delene av landet. I mai var avløpet 
omkring eller under det normale i hele landet med unntak av Sørlandet. 

Varmt og tørt vær utover hele sommeren i Sør-Norge ga avløp 
betydelig under det som er vanlig for årstiden. På en rekke stasjoner ble 
det kun observert 20 % av normalt månedsavløp i juni, juli og august. I 
Trøndelag og Nord-Norge var imidlertid juli svært nedbørrik og det ble 
observert avløp over to ganger det normale. 

September ga store avløp over hele landet unntatt på Østlandet, der 
forholdene var nær det normale for årstiden. 

De tre siste månedene i året ga avløp til dels betydelig over det normale 
i Sør-Norge og Finnmark, mens avløpet i Trøndelag var lavere enn 
gjennomsnittlig . 

Hydrologisk avdeling administrerer datainnsamling fra et landsomfatt
ende nett av ulike typer hydrologiske målestasjoner. Antall stasjoner ved 
utgangen av året er angitt i tabellen. 

De fleste dataene fra disse stasjonene blir lagt inn på et EDB-arkiv. En 
vesentlig del av avdelingens arbeid består i å foreta analyser og svare på 
spørsmål med bakgrunn i dette dataarkivet. Vel 30 eksterne brukere er 
knyttet til arkivet. Det er opprettet datasamband mellom NVE's regnean
legg og våre distriktskontorer i Narvik pg Trondheim. Som en veiledning 
for brukere av vannstand- og vannføringsdata er det utgitt en ajourført 
dataoversikt. Nytt av året er at den også inneholder en oversikt over de 
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data-tjenester avdelingen kan bistå med når det gjelder overflatehydrolo
gi. Det er også utgitt en urbanhydrologisk data-rapport. 

Tre nye stasjoner for samtidig registrering av korttidsnedbør og avløp i 
tettbygd strøk er etablert i løpet av året. (Bryne, Svolvær og Setermoen). 
Det urbanhydrologiske stasjonsnettet i ·Norge omfatter med dette 20 
feltområder. Seks av disse er også utstyrt med instrumenter for registrer
ing av snøsmelteintensitet. I regi av Norsk hydrologisk komite er det 
utarbeidet et urbanhydrologisk forskningsprogram for perioden 1983-87 

med en total kostnadsramme på ca. 20 mill. kr. 
Interessen for sann tids datainnsamling og hydrologiske korttids prog

nosemodeller er stor. Denne modell-typen ble i 1982 gjort operativ for 
feltene ovenfor Kvilldal kraftverk (Ulla-Førre) og ovenfor Hanefoss 
kraftverk i Tovdal. Arbeidet med modellen for den planlagte reguleringen i 
Jostedalen pågår fortsatt. Problemene med avrenningen fra brefeltene 
synes nå å være løst. Av nye prosjekter nevnes utvikling av en 
prognosemodell for Altavassdraget. Modellen skal benyttes til flomvars
ling i forbindelse med anleggsarbeidet og til å undersøke i hvilken grad 
en slik modell kan være et nyttig redskap i driften av kraftverket. 

Beregning av tilsig fra vel 150 felter på oppdrag fra Samkjøringen 
nærmer seg avslutningen. Avdelingen har påtatt seg å oppdatere disse 
beregningene hvert år framover. Disse data utgjør det hydrologiske 
grunnlaget i en del av programmene som er utviklet ved EFI og som nå 
benyttes ved flere kraftverk. 

Arbeid~t med oppbygging av et EDB-arkiv for snødata er satt i gang og 
det er arbeidet med forbedringer av metoder og utstyr for regulære 
snøtakseringer. Med støtte fra Rådet for den kraftverkshydrologiske 
tjenesten er det igangsatt et prosjekt for å kartlegge snødekkets 
variabilitet i norske fjellområder og et prosjekt for å videreutvikle en 
teknikk med snøkartlegging ved hjelp av satellittdata i smeltesesongen. 

Massebalansen er blitt målt på Gråsubreen, Hellstugubreen, Nigards
breen, Ålfotbreen og Engabreen. Undersøkelsen under Bondhusbreen er 
avsluttet. 

Den totale massetransport ved Nigardsbreen er målt ved hjelp av en 
automatisk slamprøvetaker. Med midler fra Norsk hydrologisk komite er 
det satt i gang analyser av tidligere opptatte kjerner av bunnsedimentene 
i Nigardsvatn. 

Undersøkelser av reguleringers innvirkning på grunnvannstand er en 
hovedarbeidsoppgave for Grunnvannskontoret ved Hydrologisk avdeling. 
Undersøkelser av denne typen er igangsatt i Finna (Vågå) og for Tussa 
kraft, samtidig som det er foretatt utvidelser av observasjonsnettet i 
Gudbrandsdalslågen ved Losna. Undersøkelsene i Tovdal i Aust-Agder 
er avsluttet. 

Samarbeidet med NGU om driften av et landsomfattende grunnvanns
nett har fortsatt . 

Når det gjelder lskontorets vurderinger av en kraftutbyggings virkning 
på is- og vanntemperaturforholdene, er det nå en økende tendens til å få 
en del slike vurderinger inn på et tidligere tidspunkt i saksbehandlingen 
enn hva ofte var tilfelle for noen år siden. Dette er for lettere å kunne 
hjelpe til å gjøre det rette valg blant flere mulige alternativer, eller for 
eventuelt å kunne endre planene før delaljplanleggingen er kommet for 
langt . 

Det er utviklet en ny datalogger som ble satt i operativ drift i 1982. 
Dataloggeren kan innstilles på å foreta målinger med mellom 8 minutters 
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NYTTBAR VANNKRAFT 

I 

Utbygd 56,4 % 

Under utbygging 4,5 % 

Konsesjon søkt 9,5 % 

Forhåndsmeldt 4,0 % 
__,. 

Rest 11 ,5 % 

~ 

Vernet til 1985 7,3 % 

Vernet varig 6,8 % 



Bektronisk datalogger som brukes til registrering av 
vanntemperaturer. Kan lagre ca. 1000 data. 

og 11 timers mellomrom og kan lagre vel 1000 data. Avdelingens lskontor 
har tatt laggeren i bruk for registering av vanntemperaturer. 

En film beregnet på å spre informasjon om Hydrologisk avdelings 
virksomhet, hadde premiere på Nordisk Hydrologisk konferanse i Førde. 

Kartserien «Hydrografisk kart over Norge» (1 :500 000) ble komplett i 
1982 i og med utgivelsen av blad nr. 6 - Troms og Finnmark. 

Det er i løpet av året utført ca. 670 direkte vannføringsmålinger. Borsæ i 
Telemark ble loddet opp med tanke på å konstruere dybdekart . 

. 
FORBYGGING 
I alt 277 forbyggings-, senkings- og flomskadeanlegg har vært i gang 
kortere eller lengre tid over hele landet. De fleste arbeidene er utført i 
egen regi med i alt gjennomsnittlig ca. 75 faste arbeidstakere. Det er brukt 
ca. 26 mill. kr. av egne midler og ca. 8,6 mill. kr. av tilskuddsmidler 
(vesentlig fra Landbruksdepartementet). 

Etterspørselen etter sikringstiltak er fortsatt meget stor. Ved årsskiftet 
har avdelingen 790 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 
grunnlagsinvesteringer for næringsvirksomhet, bebyggelse og kommuni
kasjoner langs vassdragene. Utilstrekkelige bevilgninger medfører flere 
års ventetid med problemer for statlige, kommunale og private interesser. 

Forbyggingsvirksomheten er i de senere år blitt utvidet til å omfatte 
saksbehandling og praktisk bistand i forbindelse med utbygging langs 
vassdrag, veger og bruer, uttak av masser, tiltak for fiske og naturvern, 
opprydding, naturskadesaker m.v. Henvendelsene kommer fra en rekke 
offentlige etater, kommuner og private. Forbygningsavdelingen har 
ekspertise og et distriktsapparat som er tjenlig i slike saker. Det er behov 
for samfunnsmessig service og styring med disse tiltak, men det er 
problemer med midler og bemanning for å dekke oppgavene. 

I Nord-Norge har det vært forbyggingsvirksomhet bl.a. i Tana, Målselv, 
Beiarn og Saltdal. Betydelige arealer langs hovedvassdragene blir 
beskyttet mot utgraving. I Finnmark blir det også . utført forbyggings
arbeider for ca. 3/4 mill. kr. av sysselsettingsmidler. Samarbeidsprosjektet 
i Salangselv i Bardu har fortsatt. Her blir ca. 1 500 dekar innvunnet til 
jordbruksformål. 

I Trøndelag fortsetter sikringsarbeidene mot skred i Namdalen og i 
Verdal. I Røssåga er det utført et større arbeid ved Lillebakk~n for å sikre 
dyrket mark, bebyggelse og jernbane mot utgraving. NSB betaler tilskudd 
til arbeidet. I Snillfjord, Sør-Trøndelag, er en flomfarlig elv i Vuttudal blitt 
temmet og fine jordbruksområder kan tas i bruk. Langs Gaula pågår store 
forbyggingsarbeider i Melhus. 

Møre og Romsdal har vært hjemsøkt av mange skadeflommer i 1970-
årene, og fremdeles har Vestlandskontoret mye ugjort fordi midlene ikke 
strekker til. Batnfjordselv i Hemnes er et typisk eksempel. Her ble 
jordbrukseiendommer, boligområder og veger sterkt skadet høsten 1975. 
I 1982 ble det omsider plass på budsjettet, og bygda kan puste lettet. 
Også i Barstadvikelv i Ørsta kom utbedringsarbeider i gang. Her ble 
·dyrket mark, bebyggelse og fylkeveger skadet i 1980. 

I indre Sogn, spesielt i Gudvangen, Flåm og Fresvik, oppstod betydelige 
skader under en regnflom. Midlertidig utbedring ble nødvendig flere 
steder, men det kan bli behov for større arbeider. 

Utbedringsarbeidene i Jostedal i Sogn etter flomskaden i 1979 er i det 
vesentlige ferdig. Det gjenstår noen senkings_arbeider for å redusere 
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oversvømmelse. For å bedre sikkerheten mot katastrofeflommer er det 
likevel behov for flomdemping i samband med eventuell kraftutbygging i 
Breheimen. 

I Hordaland pågår bl.a. et par stqre forbyggingstiltak i Jondal i 
samarbeid med Statskraftverkene. Ved Bjordalsvatn i Ølen er det 
gjennomført et kombinert senkings- og forbyggingstiltak for å bedre 
jordbruksforholdene. Landbruksdepartementet yter tilskudd til arbeidet. 
Det er ellers utført nyttige arbeider bl.a i Vindafjord og Odda. 

Tørrleggingsarbeidene i Hedalselv, Sør-Aurdal, og i Vigga, Lunner, 
fortsetter ved lokale entreprenører. Ca. 2.300 dekar blir klargjort for 
oppdyrking. 

Flomsikringen av Selsvollene i Gudbrandsdalen er stort sett ferdig, og 
eierne av 6 - 7000 dekar kornland har fått øket trygghet mot skade
flommer. 

Samarbeidsprosjektet i Rendal, hvor ca. 10 000 dekar jord blir tørrlagt 
og sikret mot oversvømmelse, nærmer seg fullførelse. I 1982 er anlegget 
knyttet sammen med et tidligere utført flomsikringsanlegg mot Rena og 
Unsetå. 

Langs Glomma er det under utførelse flere arbeider som tar sikte på å 
hindre utgraving og oversvømmelse. Det blir også bygget pumpestasjo
ner ved en del av disse anlegg, hvor Landbruksdepartementet yter 
betydelig støtte. I Eidskog er det i de senere år utført flere senkingstiltak i 
Vrangselv. 2 - 3 000 dekar uproduktiv krattskog er blitt lagt til rette for 
oppdyrking. Her har Landbruksdepartementet dekket det vesentlige av 
utgiftene. 

I samarbeid med Natur- og landskapsavdelingen og kraftutbyggere er 
planlagt og utført en rekke terskler i regulerte vassdrag. Forbygningsav
delingen yter også bistand til Statens naturskadefond i forbindelse med 
flom og ras, og det er etablert samarbeid med Norges geotekniske 
institutt om et forskningsprosjekt angående flomskred. 

Avdelingen har dessuten i gang et forsøk ved Vassdrags- og havne
laboratoriet for å vurdere bruk av filterduk i forbindelse med flomfyllinger. 

Det er økende behov for opprydding bl.a. i vassdrag hvor fløtningen er 
nedlagt. Det er planlagt en rekke nye tiltak, men bevilgningene strekker 
ikke til. 

Forbygningsavdelingens distriktskontorer blir etter hvert utbygget med 
representanter for Natur- og landskapsavdelingen, Vassdragstilsynet og 
Hydrologisk avdeling. Dette vil bety verdifull faglig tilvekst og bedret 
service-tilbud for distriktene . 

NATUR OG LANDSKAP 
Natur- og landskapsavdelingen arbeider med saker som gjelder natur, 
landskap og arkitektur innen hele NVE's arbeidsfelt. Avdelingen har i sitt 
arbeid det samme forholdet til Statskraftverkene som til andre kraft
utbyggere. Avdelingen er liten, men den er bygget opp med en meget 
allsidig faglig sammensatt medarbeiderstab. Mulighetene for god lokal 
kontakt har en særlig søkt å fremme gjennom egne medarbeidere som 
har kontorer i Narvik, Trondheim, Førde og Sand i Ryfylke. 

Sperstadutvalget har tatt fatt på sluttbehandlingen av Verneplan Ill. 
Utvalget gjennomførte i 1982 befaringer av Lomsdalsvassdraget, Gaula, 
Bjerkreim-vassdraget og Lyngdalsvassdraget. Natur- og landskapsavde
lingen er sekretariat for utvalget. 
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Avdelingen har arrangert et symposium om vassdragsreguleringers 
virkninger på jord- og skogbruk. Materialet er under bearbeidelse for 
publisering. Rapporten fra «Gassovermetningskomiteen» om forsøkene i 
Nidelva er nå utgitt. Hovedrapporten ventes ferdig i 1983. 

Vi har lenge ønsket å presentere en større dam i landskapsmessig 
sammenheng for allmenheten. Valget falt på Sysendammen som er 
behandlet i serien «Kraft og Miljø» (Nr. 3). 

Fra 1980 er myndigheten til å gi pålegg om bygging av terskler overført 
til Vassdragsdirektoratet. Natur- og landskapsavdelingen er saksbehand
ler og utarbeider innstillinger' i slike saker. Forbygningsavdelingen tar seg 
av den tekniske siden. 

Behandlingsprosedyren i terskelsakene er meget åpen. Mange men
nesker uten tidligere erfaring kommer derfor ofte i kontakt med slike 
saker. Det er derfor et stort behov for informasjon om de mulighetene og 
begrensningene som ligger i terskelbygging. Det er nå utarbeidet en 
generell og populær framstilling om emnet i serien «Kraft og Miljø» (Nr. 4) . 
Publikasjonen har fått tittelen «Terskler, landskap og vassdrag». 

Arbeidet med utgivelse av rapporter fra Terskelprosjektet pågår 
fortsatt. I 1982 ble det bare trykket en ny. Men ytterligere 6 nummer er 
kommet så langt at en regner med å ha dem ferdige i første halvdel av 
1983. Hittil er det kommet ut 19 nummer i serien. 

Arbeidet med de spesielle «laksetersklene» og annen virksomhet som 
drives under betegnelsen «biotopjustering» går sin gang. En orienterende 
undersøkelse av fisk i forbindelse med kanalisering i Øvre Rena er 
gjennomført. Materialet er presentert som VN-rapport nr. 8. 

I stigende grad blir det inngått avtaler om bygging av terskler i vassdrag 
som er regulert før det ble vanlig å ta inn i vilkårene hjemmel for å gi 
pålegg om bygging. I 1982 ble det på frivillig grunnlag satt i gang bygging 
av terskler i Tunnsjøelva til Namsen. Der bygget kraftverkene i Øvre 
Namsen 7 terskler. 11983 regner en med å fullføre prosjektet som i alt vil 
koste ca. kr. 250.000,-. Planene for dette prosjektet blir utarbeidet av et 
lokalt utvalg der blant andre kraftverket og avdelingen er representert. 
Tersklene bygges av tre. Typen er utviklet av Nord-Trøndelag 
Elektrisitetsverk. 
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ENERGIFORVALTNING 
Fra 1.1.82 ble Elektrisitetsdirektoratet omdannet til Energidirektoratet. I 
tillegg til oppgaver på området elektrisitetsforsyning er direktoratet 
dermed satt til å arbeide med energispørsmål mer generelt. Dette krever 
personale med spesiell fagkompetanse i tillegg til den direktoratet har 
basert seg på hittil. Med flere ubesatte stillinger har ikke direktoratet hittil 
hatt kapasitet til å ta seg av nye oppgaver i stor utstrekning. 

ELEKTRISITETSFORSYNINGEN 
Registrerte vann- og varmekraftstasjoner som hver for seg har en 
produksjonsevne (maskininstallasjon) på 1 MW eller mer, hadde pr. 31. 
desember en samlet maksimal stasjonsytelse på 22 200 MW, hvorav 278 
MW var varnekratt. Av dette utgjør Statskraftverkene (NVE) 31,4 %, 
kommunale og fylkeskommunale kraftstasjoner 51,8 % og private og 
industrikraftstasjoner 16,8 %. 

I løpet av året har utvidelser og nye installasjoner økt den samlede 
maksimale stasjonsytelse med 817 MW, dvs. 3,8 %. Gjennomsnittlig 
økning de siste 10 år har vært 4,5 %. 

PRODUKSJON OG FORBRUK 
Det nyttbare tilsiget til kraftproduksjonssystemet på landsbasis var 
98,2 % av normalt, svarende til 96,9 TWh. Den totale elektrisitetsproduk
sjonen var 93, 1 TWh, en nedgang på 0,3 TWh fra året før. Til 
sammenligning kan nevnes at produksjonsevnen for fastkraft i systemet 
ved årets utgang er beregnet til ca. 89 TWh (inkludert importrettigheter på 
ca. 4 TWh). I gjennomsnitt for de siste 1 O år har elektrisitetsproduksjonen 
øket med ca. 3,3 % pr. år. Bruttoforbruket av fastkraft - som omfatter 
nettoforbruk fastkraft og de totale nett-tap, dvs. også tap på eksport og 
tilfeldig kraft - gikk ned med 0,5 % til 84,4 TWh. Dette forbruket har de 
siste 10 år gjennomsnittlig øket med 3,4 % pr. år. 

I alminnelig forsyning økte forbruket referert kraftstasjon med 1,2 % til 
57,2 TWh. Korrigert for temperaturforhold er forbruket beregnet til 57,5 
TWh, en økning på 4,8 % fra året før. Sammenlignet med en ·jevn 
forbruksvekst fra det faktiske forbruket i 1977 og fram til det prognoserte 
forbruk i 1985 ifølge Energimeldingen (St.meld. nr. 54 (1979-80): Norges 
framtidige energibruk og -produksjon), var det temperaturkorrigerte 
bruttoforbruket 3,8 TWh høyere enn forutsatt. 

Den sterke stigningen i elektrisitetsforbruket skyldes i første rekke den 
store forskjell i kostnad for fyring med lettolje og med elektrisitet, som gjør 
det svært lønnsomt for forbrukerne å gå over fra olje til elektrisitet. De 
variable kostnader ved lettoljefyring var i 1982 nær det dobbelte av 
energileddet i strømtariffene. Salget av fyringsparafin gikk ned med vel 
20 % i 1982, salget av lette fyringsoljer noe mindre. Omregnet til 
ekvivalent mengde elektrisitet tilsvarer salgsnedgangen for lette fyrings
produkter fra 1981 til 1982 i overkant av 1 ,5 TWh levert forbruker. 

Kraftintensiv industri har spesielt i 2. halvår av 1982 gått med lav 
kapasitetsutnyttelse, og bruttoforbruket sank med 26,4 % fra 1981 til 26,4 
TWh. Gjennom egenproduksjon og leveringskontrakter er industrien 
sikret et fastkraftkvantum på i underkant av 30 TWh. 

Aret ble innledet med ekstreme kuldeperioder, og strømforsyningsnet
tet ble utsatt for store påkjenninger. Maksimalbelastningen referert 
kraftstasjon inntraff 8. januar og er beregnet til 16.026 MW. 

Kraftutvekslingen med Sverige og Danmark ga en nettoeksport på 6,0 
TWh. De .siste 5 år har vi gjennomsnittlig hatt en nettoeksport på 4,0 TWh. 
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Power statlon and county Max. plant Firm power 

capacity contribution 

MWGWh/år 
L1t1toss Hedmark 75 20· 
UstekvelkJa Buskerud 36 64 
Pikerloss Buskerud 16 43 
Holen (tillegg 
overf mag l Aust-Agder 52 363 
Kvilldal Rogaland 310 1200· 
Hetland (utv ) Rogaland 2 4 
Blå!alh 
(tillegg 31 
over! mag' Hordaland 
Oksla 
(111iegg mag J Hordaland 40 
Aur1ard li Sogn ogFJd. 30 50" 
Taf1ord V 
(tillegg overt ) Møre og Rd 70" 
Brattset Sor-Trondelag BO 130' 
Grana Sor-Trondelag 75 50• 
Slldvk Nordland 65 185 
Sortiord Nordland 66 40' 
LavkaJåkka Troms g 20 

Utvidelser 
forovng 32 
(Other exterisions 

Øking . produks1onsevne p g a 
utvidelser og nye 1nstallas1oner 
Total 1ncrease of produr.t1an capac1ty 817 2342 

Produks101 sevnen for fastkra It vil oke ytterligere 
roe 1963 og senere 
The f•r"l power producibhty w11i mcrease during 
1983 and later 

-- -

Omsetningen av tilfeldig kraft til elektrokjeler var 2,3 TWh i 1982 mot 1 ,7 
TWh i middel de siste 5 år. Det har ikke gått nevneverdig vann tapt forbi 
driftsklare maskiner for kraftproduksjon. 

ELEKTRISITETS- OG ENERGIFORSYNINGENS ORGANISASJON 
I løpet av året har 2 elektrisitetsverk innen fordelingssektoren gått inn i 
andre elektrisitetsverksenheter, og ett elverk har endret status til produk
sjonsverk, slik at det pr. 31. desember var 274 elverksenheter med 
ansvar for detaljforsyning. I året ble det dessuten vedtatt at 12 
elektrisitetsverk i løpet av 1983 skulle gå sammen til 5 større enheter. Ved 
utgangen av året var det i alt 458 enheter innen elforsyningen hvorav: 
27 4 elektrisitetsverk/energiverk 

70 engrosverk og kraftselskaper 
93 industriverk (som har omr. kons. evt. kraftprod. til eget bruk) 
21 små produksjons- og foredlingsverk (f.eks. gårds og grendeverk) 

Energidirektoratet medvirker ved dannelse av lokale organisasjons
komiteer i distriktene, og i samarbeid med disse vurderes behov og 
muligheter for organisasjonsendringer innen fordelings- og engrossek
toren . Arbeidet i 1982 har hovedsakelig foregått innen fordelingssektoren 
i områder med små elverk, i både grisgrendte og mer tettbygde strøk og 
hvor det er antatt at en større elverksenhet vil være den naturlige 
organisasjonsform. 

Ønske om en koordinert nettplanlegging for flere eksisterende 
forsyningsområder under ett og behov for statstilskudd til elforsyningen 
har vært to av flere virkemidler i dette arbeidet. 

Etter foreliggende oppgaver har 20 lokale komiteer vært engasjert i 
organisasjonsarbeidet rundt om i landet i 1982. Direktoratet deltok med 
konsultativ eller sekretærbistand i 15 av disse. 

Produksjon og forbruk av elektrisk kraft 1977-82 
Production and consumption of electric energy 1977-82 

Alle tall i GWh 
Nettoforbruk: 1977 1978 1979 1980 1981 19821 

Husholdninger og jordbruk: 21 293 21 916 23 452 23 625 25 092 26 000 
Bergverk og industri 
(ekskl. kraftintensiv) 10 038 10 240 10 967 11168 11 285 10800 
Tjenesteyting m.v. 9 221 9 818 10 806 11 207 12120 12 550 

Surn alminnelig forsyning 40 552 41 974 45 225 46000 4B 497 49 350 
Kraftintensiv industri 24 673 26112 28 825 27 875 26963 25 620 

Surn netto fastkralt1orbruk 65 225 68 086 74050 73 875 75 460 74970 

Bruttoforbruk (inkl. antatt tap i 
overførings- og fordelingsnettet) : 

Alminnelig forsyning2) 47048 4B 876 52 365 52 918 56 488 57 250 
Kraftintensiv industri2) 25 413 26 895 29 690 28 711 27772 26 390 

Sum 72 461 75 771 82 055 81 629 84260 83 640 
Øvrige tap i nettet2) 3) 172 398 516 279 672 660 

Surn brutto fastkraft 72 633 76169 82 571 81 908 84 932 84300 
Tilfeldig kralt til elektrokjeler 
og pumpekraft (netto) 822 1 423 1 901 1 728 3 235 2770 
Surn brutto totalforbruk 73 515 77 592 84472 83 636 88167 87 070 

Eksport - import - 1 083 3405 4 651 464 5 230 6 050 

Produksjon av elektrisk kraft 72 432 80 997 89123 84100 93 397 93120 

1) Foreløpige tall anslått av NVE 
2) Beregnet av NVE 
3) Øvrige tap i nettet er tap i forbindelse med tilfeldig kraft og eksport, regnet lik 7 

tilfeldig kralt og eksport målt ved grensen. 
Kilde: NOS - Elektrisitetsstatistikken. 
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PRISER OG TARIFFER 
Gjennomsnittsprisen på elektrisitet til husholdninger og jordbruk var i 
1982 23,8 øre/kWh inkl. elavgift og merverdiavgift. Dvs. en økning på ca. 
15,5 % i forhold til 1981. 

Elavgiften var i 1982 2,2 øre/kWh. Den er hevet til 2,5 øre/kWh i 1983. 
Beregningsgrunnlaget for merverdiavgift på elkraft er øket fra 19,5 øre/ 
kWh i 1982 til 23 øre/kWh fra 1 .1 .1983. Merverdiavgiften vil således 
utgjøre 4,6 øre/kWh i 1983, mens den i 1982 utgjorde 3,9 øre/kWh. 
Fylkene Nordland , Troms og Finnmark er fritatt for merverdiavgift på 
elektrisitet til husholdninger. 

Energidirektoratets anslag viser at landsgjennomsnittet for 1983 vil bli 
ca. 27,8 øre/kWh (inkl. elavgift og mva.) Dvs. en økning på ca. 16,8 % i 
forhold til 1982. 

H-4-tariffen er nå innført ved de aller fleste elverk, og vi antar at over 
halvparten av husholdningsabonnentene nå har denne tarifftypen. 

INVESTERINGER 
Investeringene i elektrisitetsforsyningen i 1982 er anslått til ca. 7,3 
milliarder kroner, og utgjør ca. 9 % av de samlede brutto investeringer i 
landet. 

FINANSIERING 
Finansiering av kraftutbygging utenom Statskraftverkene har vært henvist 
til det norske partialobligasjonsmarkedet. I 1982 ble det tatt opp partial
obligasjonslån for i alt 2 750 mill. kroner. Vilkårene er i prinsippet 
gjenstand for forhandlinger mellom låntakerne og den bank eller finansin
stitusjon som skal legge ut lånet. I tillegg er det bevilget lån på i alt 148 
mill. kroner fra Norges Kommunalbank. 

ORGANISASJONSENDRINGER INNEN 
FORDELINGSSEKTOREN I 1982 

Gruppe 1: Sammenslutninger som formel t ble gjennomført i -82. 
Gruppe 2: Sammenslutninger som er besluttet gjennomført i -83. 

Antall elverk pr. 31.12.81 : 277 Antall elverk pr. 31.12.82:274 

Navn på nytt Navn på 
Dato for 

Fylke Gruppe sammen-elverk gml. elverk 
slutning 

Østfold 2 Moss Lysverker Moss Lysverker 1.1 .83 
Våler komm. elverk 

Rogaland Dalane elverk, Dalane elverk 1.1.82 
Moi elverk 

2 Stavanger el.lag Stavanger elektrisitetsverk 1.7.83 
Randaberg elverk, 
Rennesøy komm. elverk 

Hordaland Kvinnherad Kvinnherad Kraftverk 1.1 .82 
Kraftverk Rosendal elverk 

Sogn og Fj. Vadheim komm. Vadheim komm. Lysverk 1.1 .82 
Lysverk UL Lavik Kraftlag 

2 A/S Sognekraft A/S Sognekraft 1.1.83 
Leikanger komm. elverk 

2 Vadheim komm. Lysverk Vadheim komm. Lysverk 1.7.83 
UL Måren Kraftl. 

2 UL Luster Kraftlag UL Luster Kraftlag 1.1.83 
UL Jostedal Kraftlag 
UL Hafslo Kraftlag 
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Noen engrospriser pr. 19831
) 

Some whole sale pnces pr 
01.01.1983 

Pris 1 orf'lkWn 

v/5000 v•600(1 
bruk. t>r u~'l 

timer t1rr('r1
• 

at 'iOOCI at 6000 
~our rour 

ut1llza•10n ul1lit l" m 

Akershus Energiverk 1J 10 1~ 43 
Bergenshalvoens komm kr s '171) Eir 
Buskerud Kraftverk("" 17 01) 1 t: 51) 

Fi;inmark Kraftforsyrmg 12 ')4 1<07 
Hedmark Energiverk 19 '30 18,80 
Lyse Kraftverk 1')40 •)_8J 

Oppland Fylkes Elverk 13.76 13 .i,• 

Sunnhordland Kraftlag 13,20 12 ;·2 
Sør T ondelag Kraftselskap 162:. i:,;;.1 

Tafjord KraltselsKap 12.60 1' 88 
Vestfold K•aftselskap 12 i:io '12 
Østfold Kraftselskap I 52 00 
StatskraftverKeoe 11 26 ',J 

1) Spenningsrnvåene kan være u11ke slik li ~ri 
sene ikke er tielt sarrrrerhgnbare 

2) 3000 brukst1 E:• vir ter 200(. b• Uk •lrrnu 
sommer 

3) 4000 br'.kstlf"'er v1rter tOOC t1ru~5t1me1 
sommer 

Statsstønad 

I alt bi" det tor 1982 bevilge• 110 mill ~ one· 
statsstønad 111 lrerr"'le av elektr10.11t'H fl,rwn1r u"r. 
Fordelinger av ri1dlene pa p1 c-s1el\TtyPe1 

Planleggingsstotte 
Opprusting av fordellngs:ie" 
Overføringsanlegg 
Bygging av produks1orsan1egg 
Strømlese steder 
Reservemateriel; 
Drlttsstonad 

3.0 m11 "r JflOI 

64 7 l"'lill ~r'Ollt" 
37 .c mill xr•inf1r 

1 2 111 111 xrrnmr 
1 B mill 11rJ:1e• 
1,2 l"'lili llrO/ll!' 

0 9 11"11 kror I'' 

11 (, "11 i kr iner 

STATSSTØNAD 
Stortinget bevilget 110 mill. kroner i statsstønad for 1982 til fremme av 
elforsyningen. Fordeling av midlene framgår av tabellen . 

Planleggingsstønad som er ført opp med 3,0 mill. kroner, blir brukt til å 
undersøke muligheten for å bygge småkraftverk og utarbeide forprosjek-· 
ter 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 
fordelingsnett for å redusere ledningstap. 

Pr. 31 .12.82 er i alt 23,4 mill. kroner stilt til disposisjon til planleggings
formål, og i 1982 er utbetalt ca. 4,6 mill. kroner av dette, hvorav ca. 0,94 
mill. kroner til småkraftverkutredning og ca. 3,66 mill. kroner til nettanaly
ser (fellesutg. fordelt) . 

Hittil er i alt disponert 6, 16 mill. kroner til utredning av småkraftverk. 
Resultatet av småkraftverkutredningen er at 8 anlegg med til sammen 

80 GWh midlere årsproduksjon er bygget eller er under bygging. 7 
prosjekter med til sammen 188 GWh midlere årsproduksjon ventes å bli 
bygget i de nærmeste år, og 11 prosjekter er under planlegging og ikke 
ferdig utredet. I tillegg er det 23 prosjekter som Energidirektoratet har 
anbefalt holdt utenfor samlet plan. 

Nettanalysene, som det er stilt stønadsmidler til disposisjon for å få 
gjennomført, omfatter fylkene Østfold og Hedmark samt deler av Opp
land, Telemark, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og 
Romsdal, Sør-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Analysene 
omfatter ikke lavspenningsnettet. 

Til nettanalyse er det ved utgangen av året disponert i alt ca. 11,83 mill. 
kroner. 

Til sammen for undersøkelse av småkraftverk og nettanalyse inkl. lønn 
til engasjerte ingeniører m.v. (ca. 2,0 mill. kroner), er det ved utgangen av 
året disponert i alt ca. 20 mill. kroner. 

Analysen for de hittil ferdiganalyserte fordelingsnett viser at de 
angjeldende elverk kan vinne inn til sammen ca. 568 GWh i sine 
høyspenningsnett over en 20 års-periode (som analysen omfatter) ved å 
forsterke nettet etter samfunnsøkonomiske kriterier, istedenfor å holde 
nettet på det lavest mulig kapasitetsnivå (teknisk minsteløsning). 

Samfunnsøkonomisk utbygging vil koste ca. 101 mill. 'kroner mer enn 
de tekniske minsteløsninger, og det tilsvarer ca. 17 øre pr. kWh i 
gjennomsnitt for den energi som innvinnes. Tillegg for å sikre en 
tilfredsstillende stabil elforsyning er da tatt med i kostnadene. 

De dyreste kilowattimer som innvinnes (marginale tap) er da satt til 
langtidsgrensekostnad for tilført kraft. 

KONSESJONER OG EKSPROPRIASJONER 
Det er i 1982 gitt konsesjoner for en samlet generatorytelse på ca. 375 
MVA mot ca. 1332 MVA i 1981 . Dessuten er konsesjoner gitt for bl.a. nye 
transformatorer og utvidet transformatorytelse på til sammen ca. 3221 
MVA mot ca. 3466 MVA i 1981. Dette tall omfatter så vel transformatorer 
for nedtransformering i forsyningsområdene og dessuten regulerings
transformatorer. 

Det er i alt gitt 249 konsesjoner, hvorav 50 områdekonsesjoner og 
utvidelse av områdekonsesjoner. -Det er fattet vedtak i 26 saker om 
tvungen avståelse av grunn og rettigheter for bygging av elektriske 
kraftledninger, transformatorstasjoner m.v. 
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På NVE's foranledning, og ved kongelig resolusjon av 5. november 
1982, er fylkesmennene bemyndiget inntil videre å treffe vedtak om eller 
samtykke i ekspropriasjonsinngrep etter lov om oreigning av fast eigedom 
§ 2 nr. 19 Elektrisk kraftline. Bemyndigelse er begrenset til å gjelde 
elektriske anlegg for inntil 22 kV som omfattes av en områdekonsesjon. 

Konsesjoner i 1982 for en del større overføringsanlegg: Hinnøy 
koplingsstasjon i Sortland til Risøysundet i Andøy 28,4 km , Ulset -
Savalen 56 km, Evanger kraftstasjon til ny transformatorstasjon på 
Hauga 23 km, Nore I kraftstasjon til kommunegrensen Sigdal/Krødsherad 
og videre til Ringerike transformatorstasjon 65 km, Ringerike transforma
torstasjon - Sylling transformatorstasjon 47 km, Brattset kraftverk -
Litjefossen kraftverk - Ulset kraftverk 26 km, Hofstad i Stjørdal til Klæbu 
transformatorstasjon 44 km, Fauske transformatorstasjon til Rognan 
transformatorstasjon 25 km, Flesaker - Sylling koblingsstasjon 29 km, 
Fana innføringsstasjon til NVE's ledning Mauranger - Dale ved Børdal 37 
km, Ofoten - Kobbelv, seksjon Hellemotjorden - Kobbelv 33 km, 
Kvitfossen sekundærstasjon - Fygle sekundærstasjon 54 km, mellom 
sekundærstasjonene Skei - Reed - Bø i Stryn 47,8 km, Tonstad 
koblingsstasjon - Solhorn kraftstasjon 22,4 km. 

KONSESJONSKRAFT 
Det er foretatt 5 tildelinger av konsesjonskraft til kommuner i forbindelse 
med vassdragsreguleringer. Herunder er foretatt samlet fordeling av 
konsesjonskraften for samtlige kraftverk i Telemark. Beregning av pris for 
konsesjonskraft etter de retningslinjer departementet trakk opp i brev 
2.11 .81 har vært under utredning . 

KONSESJON PA KRAFTLEIE 
Det er gitt 56 konsesjoner på kraftleie som utgjør til sammen 302 585 kW 
fastkraft og 43 990 kW tilfeldig kraft til elektrokjeler mot i 1981 182 210 
kW fastkraft og 35 400 kW tilfeldig kraft til elektrokjeler. Avgiften i henhold 
til kraftleiekonsesjoner utgjorde for 1981 ca. kr. 4 594 000,- mot ca. 
4 602 000,- for 1980. 

FORSKRIFTER OG TILSYN 
NVE har med Meddelelse nr. 1 /82 fastsatt «Driftsforskrifter for lav- og 
mellomspenningsanlegg». Forskriftene vil tre i kraft 1. juni 1983. I 
tilslutning til disse forskrifter har NVE utarbeidet og utgitt en orientering 
om driftsforskriftene «Sikkerhet ved arbeid i lav- og mellomspenningsan
legg». Hensikten med denne orienteringen er å beskrive filosofien bak 
forskriftene, gi en del utfyllende kommentarer og noen praktiske opplys
ninger og råd i tilknytning til forskriftene . Driftsforskriftene og orienterin
gen er godt mottatt av næringen, og det er sammen med berørte 
organisasjoner, planlagt et praktisk informasjonsopplegg for å få mest 
mulig effektiv innføring av forskriftene. 

Som et ledd i en best mulig informasjon til elforsyning og industri om 
Driftsforskrifter for høyspenningsanlegg, har NVE samlet og gitt ut 
orientering om og fortolkninger av disse driftsforskrifter i heftet «Driftsfor
skrifter for høyspenningsanlegg, med utfyllende orientering .» 

Ved Meddelelse nr. 2/82 fastsatte NVE forskrifter om faglig utdanning 
for dem som selvstendig skal forestå og/eller utføre reparasjon eller 
offentlig kontroll av elektromedisinsk utstyr. Forskriftene trådte i kraft 1 . 
juli 1982, og ved utgangen av året var det gitt godkjenning til ca. 150 
personer. 
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Anslag for pris i øre/kWh ved 
salg til husholdninger pr. 
01.01.1983, inkl. elavgift og mer
verdiavgift . . 

Estimated price in øre/kWh for 
sale to households pr. 01.01.1983, 
electricity tax and v.a.t. included 

Gjennom- Høyeste Laveste 
snitt 

Østfold 26,9 36,3 24,1 
Akershus 27,6 34,2 22,9 
Oslo 27,1 
Hedmark 34,6 40,0 29,9 
Oppland 29,5 35,4 18,5 
Buskerud 28,5 39,4 15,0 
Vestfold 29,0 35,5 21,1 
Telemark 24,9 34,2 15,4 
Aust Agder 26,8 28,3 19,1 
Vest Agder 23,9 26,1 21,8 
Rogaland 27,2 33,9 15,4 
Hordaland 28,5 36,4 21,0 
Sogn og Fjordane 28,7 33,0 17,7 
Møre og Romsdal 30,5 36,0 22,4 
Sør Trøndelag 29,0 40,4 25,5 
Nord Trøndelag 29,3 
Nordland 1

) 24,9 28,9 18,9 
Troms 1

) 25,5 28,0 24,3 
Finnmark 1) 23,1 27,0 21,3 
Landsgjennomsnitt 27,8 

1 ) De tre nordligste fylker er fritatt for merverdiavgift 

Elektrisitetstilsynet pli. kontroll pli. boreplattformen 
Borgsten Delphin. 



Ved Meddelelse nr. 3/82 frafalt NVE det tidligere krav om at dersom 
oppsetting og interne koplinger av strålevarmeanlegg skal utføres av 
andre enn fabrikanten, skal vedkommende være spesielt godkjent av 
NVE. 

Ved Meddelelse nr. 4/82 fastsatte NVE forskrifter for montering av 
motorvarmere, ladelikerettere og kupevarmere i kjøretøyer. 

Det er igangsatt et omfattende revisjonsarbeid av forskrifter for lav-, 
mellom- og høyspenningsanlegg for å få disse i samsvar med IEC og 
CENELEC. Arbeidet er en følge av Norges forpliktelser i henhold til Gatt
avtalen om tekniske handelshindringer og frihandelsavtalen med EF. 

Virksomheten innen den maritime sektor - skip og sjøredskaper 
inklusive plattformer - har vært meget omfattende, spesielt hva angår 
flyttbare bore- og boligplattformer. Det har vært plattformer under bygging 
i Japan, Korea og Singapore samt i flere land i Europa. 

Det har vært et nært og godt samarbeid med klassifikasjonsselskapene 
i dette arbeidet, spesielt Det norske Veritas, Lloyds Register of Shipping 
og American Bureau of Shipping. 

Det er fastsatt en del nye forskrifter innen maritim elektrosektor. Med 
Meddelelse nr. 5/82 ble fastsatt tilleggsforskrifter for høyspenningsanlegg 
om bord i skip og sjøredskaper, og med Meddelelse nr. 6/82 ble fastsatt 
driftsforskrifter for slike anlegg. 

NVE har i stigende grad deltatt i arbeid innen IEC, CENELEC og IMO 
(tidligere IMCO), både i tekniske komiteer og arbeidsgrupper samt i 
aktuelle administrative fora. 

ANDRE ENERGIFORMER ENN ELEKTRISITET 
Kostnader for ulike typer varmekraftprosjekter er oppdatert i NVE-E 
publikasjon nr. 2/1982. 

Energidirektoratet vurderer ethvert energiinnvinningsprosjekt som til
skudd til det totale bestående energisystem. Direktoratet arbeider med 
prinsippene for innpassing av nye energiformer i det norske kraftforsy
ningssystem. En søker å holde seg orientert om forskning og utvikling 
innen området for alternative energikilder for å kunne gi råd om 
innpassing av slike produksjonsformer. Interessante prosjekter kan være 
fjernvarme basert på utnyttelse av spillvarme fra industri eller energi fra 
avfall. Direktoratet deltar i et interdepartementalt utvalg (AVØK) som 
behandler teknisk-økonomiske sider ved slike prosjekter. 

Direktoratet har også deltatt i en ECE-konferanse i Ohrid (Jugoslavia) 
om sluttforbruk av varme og hvordan ulike energikilder kan dekke det 
framtidige varmebehov. Til et internasjonalt energiforum er det presentert 
en utredning om hvor langt en kan og bør gå når det gjelder å basere et 
samfunns energiforsyning på elektrisitet. 

INTERNASJONALT ENGASJEMENT 
NVE er fra tid til annen engasjert i enkeltoppdrag av kortere eller lengre 
varighet i utviklingsland. Det er opprettet avtaler mellom NVE og NORAD 
om rådgivningstjeneste fra NVE's side. Bl.a. gjelder dette assistanse for 
oppbygging av elektrisitetsforsyningen i Mosambik. Denne virksomheten 
koordineres gjennom direktørmøter i NVE. Ved Energidirektoratet er det 
opprettet en ordning som virker som NVE's kontaktledd i tilknytning til 
avtalen med NORAD. 

Direktoratet har vært noe engasjert i spørsmål som gjelder informasjon 
i utlandet om norsk industri på området kraftforsyning. 
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FORRETNINGSMESSIG VIRKSOMHET 

ØKONOMISK DRIFT GENERELT 
Statskraftverkenes driftsregnskap for 1982 viste et underskudd på 131 ,0 
mill. kr . Det var opprinnelig budsjettert med et underskudd på 186,0 mill. 
kr. Høsten 1982 ble budsjettet revidert til et underskudd på 36, 1 mill. kr. 

Diagrammet til høyre viser resultatet av driften de siste 4 år og 
utgiftenes fordeling i 1982. Av totalinntektene i 1982 på 3,0 milliarder 
kroner utgjorde kraftsalg 2,8 milliarder kroner. 

Statskraftverkenes investeringer utgjorde i 1982 1.779 mill. kr . Av dette 
falt 743 på Ulla-Førre-anleggene, 94 på Kobbelv-anlegget på 20 på Alta
anlegget. Til overføringsanlegg medgikk 670 mill. kr. 

TEKNISK DRIFT 
NVE hadde ved utgangen av 1982 i drift 35 kraftstasjoner med samlet 
effekt på 6.197 MW, og disponerte i tillegg 771 MW i andre kraftverk hvor 
staten er medeier. Dessuten hadde NVE i drift 65 transformatorstasjoner 
med en samlet ytelse på 15.267 MVA, og 6.758 km overføringsledninger, 
vesentlig med driftsspenning 420, 300 og 132 kV. 

I begynnelsen av året var det kaldt , og den høyeste belastning vi noen 
gang har hatt. Det var da anstrengte driftsforhold med full utnyttelse av 
kapasiteten på endel overføringer, og liten reserve av aktiv og reaktiv 
effekt. Ellers har det vært et rolig driftsår. 

Det har vært et par større sammenbrudd i nettet, og endel mindre 
driftsforstyrrelser, men ikke fler enn normalt. Større overføringskapasitet 
vest-øst har lettet nettdriften i Sør-Norge. Ved NVE's landssentral er det 
tatt i bruk et nytt informasjonssystem som gir en bedre oversikt over 
situasjonen i hovednettet til enhver tid . 

KRAFTOMSETNING 
Kraftomsetningen var 37.076,3 GWh. Dette er ca. 5,2 % mer enn året før. 
Samlet var de kontraktsmessige leveranser til industriavtakere og NSB 
8,6 % lavere enn året før. Nedgangen i ferrolegeringsindustriens uttak 
var 8,9 % Uttaket til alminnelig forsyning økte med 8, 1 % . 

UTVEKSLING MED SVERIGE 
Det samlede salg av tilfeldig kraft til Sverige i året utgjorde 2.792,4 GWh. 
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<=ørvassdsmmen ved Ulla·Forrø-anleggene blir Nord 
::uropas største betongdam. 

Driftsresultat for de 4 siste år 
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NVE's produksjon I MWh 
Production of electricity in MWh by 
The State Power System 

Referert generator 
(Refered generator busbars) 

1982 1961 
MWh MWh 

1 Innset 400 503,0 323 450,0 
2 St•aumsmo e154n o 514 462,0 
3 SkJOmen 919 980,0 1 012930,0 
4 Båtsvatn 118 638,0 138840,0 
5 Glomfiord (25 Hz} 756 366,0 803676,0 
6 Aemforsen 23340,0 27 898,0 
7 Nedre Røssåga 1 791 260,0 1Jn571,0 
8 Øvre Røssåga 846849,0 633602,0 
9. Langvatn 298052,0 247 415,0 

10 Rana 1 881 895,0 1433825,0 
11 Bjerka 127 892 0 119 241,0 
12 Llnnvassetv 

(NVEs del) 41 087,0 52 009,7 
13 Tunnsiooal Tunns10 

"lcyrvikfoss tNVE s del) 483 621,0 479 163,0 
14 Svorka INVE s del) 42 525,5 50763,6 
'fi Troilheun 640 690,0 785 020,0 
'6 Grås10 57 504,0 68893,0 
17 Aura 1632337,0 1 693 160,0 
18 Osbu nsa1,o 92 292,0 
11 Grytten (NVEs del) 398 541,8 517 461,0 
20 V•kfalll (NVEs del) 617103,0 766149,0 
21 Le1rdola 464 244,0 415 902,0 
22 Sy Sima 

San 1 drrft uke 10) 1 194 504,0 1 710 767,0 
23 Lang Sima 908 611,0 926 500,0 
24 Oksla (NVEs del) 65 165 6 81 632.7 
25 Mauranger 1085214.0 1343338,0 
2f.. JuKla 91 718,0 119 912,0 
27 ~Irr> 1NVE s del) 334 173,3 123 637,0 
28 villdal (NVEs del) 1 522 On,2 68 957,6 
29 Roldal·Suldal 

(NVEs del) 148 460,5 265 090,0 
30 S1ra-Kv1r>a 

(NVEs del) 1 893 357.0 2 007 239,3 
31 Aurland (NVE's del) 108179,5 165398,9 
32 Nore I 852 381,0 1 049 038,0 
33. t.Jore li 257 288,0 317 328,0 
34 Mår 887 476.0 990 339,0 
35 SolbergflJSS 

(NVEs del) 256 640.4 248115,6 
36 Hakavik (1 ' Hz 

samt 50 Hz husaggr ) 20 901.0 16 376,0 
37 Tokke 17122010 2360447.0 
38 V1n1e 765015,0 1137105,0 
39 Songa 367028.0 576260,0 
40. Haukel 33 537 0 37 449,0 
41 Syrte 137 346,0 , 15 240,0 
42 L.o 245 004,0 270406,0 
4" l(jela 210 020.0 239761,0 

25 332 663.8 25 724 061.3 

STATSKRAFTPRISER FRA 
1. JULI 1982 

Ettektavg1f1, årskraft 
Ettektavg1f1. vinterkraft 
Etfektavg1ft sommerkraft 
Energiavgift vinter 
E'11 rg1avglf1 sonrrer 

142,80 kr/kWår 
129,65 kr/kWår 
27 35 kr/kWår 
10.5 øre/kWh 
5 ,25 øre/kWh 

Av dette ble 0,7 % levert over Sørnes, 11,7 % over Skjomen, 2,2 % over 
Røssåga, 1 ,2 % over Nea og 84,2 % over Hasle/Halden. 

Samtidig kjøpte vi 482,9 GWh. Av dette ble 3,6 % mottatt over Sørnes, 
10, 1 % over Skjomen, 1 ,0 % over Røssåga, 1 ,2 % over Nea og 84, 1 % 
over Hasle/Halden. Utvekslingen av tilfeldig kraft resulterte altså i en 
netto eksport på 2.309,4 GWh. 

278,5 GWh kontraktskraft ble levert Sydkraft til en middelpris på 6,42 
øre/kWh og til Stockholms Energiverk 203, 1 GWh til en middelpris på 
6,33 øre/kWh. Sistnevnte leveranse ble dekket ved tilsvarende levering 
fra Trondheim Elektrisitetsverk. 

Transittkraften som ble levert over Hasle utgjorde 579,3 GWh, mens 
transittkraften til Norge og Ritsem utgjorde 177,0 GWh. 

Det ble ikke importert sperrekraft i 1982. (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 i alt 
28,8 mill. kroner. Dersom kontrakten var blitt benyttet, ville energiprisen 
ved uttak ha ligget på 38,3-45,5 øre/kWh i tillegg ti l fastavgiften . 

UTVEKSLING MED DANMARK 
Skagerrak-anlegget var i drift hele 1982. Utvekslingen over anlegget ga 
en netto eksport på 2.945,1 GWh. 

Til Danmark ble solgt 2.971 ,1 GWh til middelpris 11 ,6 norske øre pr. 
kWh og fra Danmark ble kjøpt 26,0 GWh til middelpris 11 ,2 øre pr. kWh. 

IMPORT FRA SOVJETSAMVELDET 
Kontrakten med Sovjetsamveldet ga i 1982 en uttaksrett på inntil 20 MW 
og 10 GWh pr. måned. Dette ble betalt med en fastavgift på 4,0 mill. kr og 
9,45 øre pr. kWh. Overskridelser av effekten ble for vedkommende 
måned dette skjedde, betalt med kr 15.020,- for hver MW uttaket 
overskred 20 MW. I 1982 utgjorde importen fra Sovjetsamveldet 5,6 
GWh. 

ALMINNELIG FORSYNING 
Prisene ble satt opp med 30 % fra 1. juli. Midlere statskraftpris som den 
første del av året hadde vært 8,56 øre/kWh, økte da til 11 , 13 øre/kWh. 

KRAFT ANLEGGENE 
ULLA-FØRRE-ANLEGGENE 
Aggregat 3 i Kvilldal kraftstasjon ble overlevert i februar . Dette innledet 
innspurten på arbeidet i stasjonene som kulminerte 3. juni med at H.M. 
Kong Olav foretok den offisielle åpning. Dermed er nok en viktig etappe 
fullført. 

Stasjonshallen for Saurdal pumpekraft var ferdig sprengt og første 
sugerør på plass før årsskiftet. Betongarbeidene er i gang, og alt tyder på 
idriftsettelse av 1 . maskin som planlagt høsten 1985. Fullprofilboring av 
trykksjakter ble her benyttet av NVE for første gang, og fullført høsten 
1982 med godt resultat. 

Ved Stølsdal pumpe- og kraftverk er sprengningsarbeider utført i 
samsvar med terminplanen som forutsetter idriftsettelse våren 1986. 

Hjorteland pumpeverk ble påbegynt sist høst og har ved årsskiftet 
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NVE's kontraktsforpliktelser i 1982 - effektforpliktelser (MW) ved 
årets utgang 
Contracted power in 1982 - contracted power capasity (MW) at the 
end of the year 

Årskraft 1) Vinterkraft Tokkekraft 2) Storindustri 3) Eksport Sum 4) 

GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW 

Region 1 7.714 1.477 7.932 581 1.194 199 1.185 146 6006) 100 12.625 2.503 
Region 2 1 .9455) 401 5) 269 70 0 0 3.490 437 0 2707) 5.704 1.178 
Region 3 2.823 450 354 93 0 0 7.192 938 500 105 10.869 1.586 
Region 4 2.014 324 330 88 0 0 143 36 0 0 2.488 448 
Sum 1982 14.496 2.652 2.885 832 1.1 94 19912.010 1.557 1.100 475 31 .686 5.715 
Sum 1981 13.656 2.530 2.712 825 1.194 19912.166 1.559 1.100 

1. Inklusive konsesjonskraft, industrikraft på alm. forsyn. vilkår og sommerkraft. 
2. Eksklusive 1 MW/6GWh ubenyttet rettighet. 
3. Eksklusive ugarantert kraft 131 MW/1005 GWh. 
4. Hertil kommer 120 MW Suppleringskraft. 
5. Inklusive Sogn og Fjordane kraftverk. 
6. Transittkraft. 
7. Toppeffekt - Elsam. 

NVE's kraftomsetning Energy turnover 

Tilgang 

1. Totalproduksjon målt gen. klemmer 
2. Fra Samkjøringen 
3. Fra Sverige 1) 
4. Fra Danmark 2) 
5. Fra Sovjetunionen 
6. Div. kjøp på faste kontrakter m.v. 3) 
7. Div. utveksling med andre verker 

8. Pumpekraft 

Sum 

Denne kraften er solgt eller brukt på følgende måte: 

1. Til industriavtakere 
2. Til andre elektrisitetsverk inkl. NSB 
3. Til Samkjøringen 
4. Til Sverige 1 ) 
5. Til Danmark 2) 
6. Elektrokjeler 
7. Div. utveksling med andre verker 
8. Egen anleggsdrift 
9. Driftskraft 

10. Pumpekraft 
11. Tap og eget forbruk 

Sum 

1) Inkl. transittkraft 2) Avregningskvanta 
3) Inkl. kjøp fra Trondheim for eksport til Stockholm 

-I 1982 
GWh 

25 332,7 
8 484,7 

661 ,0 
26,0 
5,6 

1 542,0 
1 024,3 

0,0 

37 076,3 

12 005,5 
16098,4 

99,8 
3 853,3 
2 971 ,1 

239,0 
1 056,5 

61,5 
9,4 

66,4 
615,4 

37 076,3 

475 30.825 5.588 

I 1981 
GWh 

25 724,1 
7 242,1 

861 ,0 
134,6 
31,8 

1 239,0 
84,1 

(netto) 
46,4 

35 270,3 

12 524,4 
15 009,1 

473,4 
2 811 ,8 
3 531 ,8 

419,2 

79,9 
5,1 

415,6 

35 270,3 

) 

Utveksling med Sverige Exchange with Sweden -, 
Middel

pris 
Til : 

... 
Kontraktskraft 
Transittkraft 11) 

Tilfeldig salg (avtalt) 
Tilfeldig salg (ikke avtalt) 
Div. utv. uten pengeoppgjør l 
Sum j 
Fra: 
Transittkraft 1 ) 

Tilfeldig kjøp (avtalt) 
Tilfeldig kjøp (ikke avtalt) 
Sperrekraft 
Div. utv. uten pengeoppgjør 

Sum 

1982 
GWh 

481,6 
579,3 

2 409,1 
383,3 

15,6 

3 868,9 

177,0 
183,5 
299,4 

0,0 
16,8 

676,7 

Middel
pris 

n. øre/kWh 2 ) 

6377 
10202 
11 500 
11479 

13400 
8 371 

11 285 

1) Transitt over Hasle/Borgvik tilbake over Ritsem/Skjomen. 
2) Omregnet etter kurs 1,015 i gj.snitt 

1981 
GWh 

560,0 
336,2 

1 596,3 
319,3 

4,4 

2 816,2 

275,7 
209,4 
335,6 

0.0 
44,7 

865,4 

n. øre/kWh 2) 

6359 
12 053 
8 313 
8 278 

13 610 
7 452 
8348 
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KRAFTUTVEKSLING 
med utlandet 1982. 
Foreign exchange of 
power 1982. 
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Terskel og fisketrapp I Skjomen. 

Utsetting av fisk I 1982 

Lekse S1øaure 
smalt small 

Innset-verkene 
Skjorna elv 6 000 
Div. vatn. Skjornen 

Rana-verkene 
Rana 16 000 ·eooo 
Korgen 5000 • 10000 
Vefsn '0 000 • 5000 
Bjerka elv 'B 770 
Aura-verkene 
Surna 35 000 
Svor ka 15000 
Bævra • 30 000 

Eira 56 500 
Aura elv 4 200 
Div vatn 

Grytten kraftverk 
Glutra • 2 500 • 3000 
Henselva 850 

Div. vatn 
V1kfalli 
Dalselv 1 025 1100 
Naroydalselv 2 260 1 625 

Div vatn 
Le1rdola kraftverk 
Leirdøla 2315 
Tunsbergdalsvann 
Vestlands-verkene 
B1oreia/Eio 45150 6440 
Sima 5 370 10730 
Norddøla 600 
Austdøla 700 
Osa 700 500 

Div vatn 
Mauranger 10880 27900 
Ulla-Førre 7000 6000 
Tokke-verkene 
Div vatn 

Nore-verkene 
Div. vatn 

216 935 61 010 

• 32 500 • 32 770 

• ved tallet betyr 1-somng 
" ved tallet betyr 2-sornrig 

Innlands 
orret 

1 og 2-
somng 

• 1 500 
"4000 

• 6 830 
• 20 340 
•• 8 300 

•• 21 000 
•• 5 500 

• 3 000 

• 4 900 

• 2 500 

'10000 
• 2 800 

• 67100 
•• 13 700 

'BO 900 

• 220 670 

•• 31 500 

adkomst og stasjon ferdig sprengt. Etter planen skal idriftsettelse være 
våren 1987. 

Damarbeidene i sesongen -82 gikk meget bra, også begunstiget av fint 
vær. Den første asfaltbetongen i kjernen for Storvassdammen er på 
plass, og ca. 1 mill. m3 stein er fylt opp av det totale volum på 9,4 mill. m3 . 

Utviklingen for Førrevassdammen har også vært fin . Produksjonsan
leggene og tilrigging for øvrig er klar, damfotarbeidene ferdige og selve 
støpearbeidene for betongbuedammen kommet godt i gang . I ferdig dam 
vil betongvolumet være ca. 260.000 m3 . 

Ved Førreskarddammen har vanskelige injeksjonsarbeider foregått, og 
endel steinmasser er innfylt. 

Oddatjørndammens problemer med tetting i damfundamentet er en
delig løst tilfredsstillende. Årets fyllingsprogram er mere enn oppfylt slik at 
av de totale 5,5 mill. m3 dammasser gjenstår å fylle ca. 1,2 mill. m3 . 

Ventilen i omløpet ble stengt 4. september og dermed er begynnelsen på 
magasinering i det framtidige Blåsjø et faktum. 

Tunneldriving har også i 1982 vært hemmet av mye dårlig fjell. Det er i 
løpet av året drevet ca. 15 km til sammen. 

Bemanningen svinger mye pga. sesongarbeidene, fra topp på ca. 1400 
til knapt 800 ved årets slutt. 

EIDFJORD-ANLEGGENE 
Det er vesentlig nedrigging og etterarbeider som har foregått med ca. 1 oo 
sysselsatte på topp i sesongen. Regnskapsavslutning regnes klar høsten 
1983. 

ALTA-ANLEGGET 
Vegen til anleggsområdet ble ferdig i rett tid, likedan framføring av 
anleggskraft og idriftsettelse av radiolink. 

Hovedentreprenøren kunne starte etter planen 1. september, og det er 
bl.a. rigget med mannskapsforlegninger, kontor, lager, verksted og 
avløpsanlegg. 

Tunneldrift både mot damfot og stasjonshallen er kommet godt igang, 
og det er god framdrift i arbeidet. 

Samarbeidet med reineierne har hittil vært positivt, og det er opprettet 
kontaktutvalg og plangruppe som skal samordne og tilpasse de forskjel
lige interesser best mulig. 

KOBBEL V-ANLEGGET 
Utenom fortsatt tilrigging i anleggsenteret har vegtunnelen som gir 
utløsing for Kobbvassgrend vært en hovedsak. Ved årsskiftet var drevet 
ca. 2.000 m og det gjenstår bare gjennomslaget. Dette vil bli sprengt i 
januar, og da det i mellomtiden også er bygget ferdig vegtilslutning på 
den andre siden vil dermed forbindelsen til kraftstasjonsområdet være 
etablert. 

Ellers har entreprenør rigget mannskapsforlegning og påbegynt driving 
av adkomst til kraftstasjonen, foruten vegbygging. 

Taubane for adkomst til de sydlige overføringer og reguleringsarbeider 
m.v. er under arbeid . 

Anlegget er ajour med oppsatt framdriftsplan og hadde ved årets slutt 
ca. 80 egne sysselsatte. 

NORDDALEN ( «SMAKRAFTVERK») 
Anlegget er bortsatt i entreprise. Det er noe forsinket etter planen, men 
forsinkelsen antas å kunne tas igjen slik at maskinen kan settes i drift som 
planlagt 1 . oktober 1983. 
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Som 1981 ble også 1982 blant de store byggeårene i vår ledningsbygg
. ing, selv om vi idriftsatte færre km ledning enn rekordåret 1981 . I alt ble 
235 km ledning ferdigstilt og tilknyttet samkjøringsnettet. 

Det benyttes stadig mye helikopter i ledningsbyggingen, ca. 19 mill. kr i 
1982 mot 24 mill. kr året før. Også i år har vi benyttet helikopter til planlagt 
utvikling av metoder og redskaper med sikte på å bruke helikopter mer og 
mer som monteringsredskap i forbindelse med maste- og linemontering. 

Vedtaksbehandlingen er fortsatt tidkrevende, men har i år, bortsett fra 
et par tilfeller, ikke medført alvorlige hindringer for gjennomføringen av 
prosjektene. Skjerpede renteberegningsregler vil fra nå av tilsi kortere 
byggetid for enkeltprosjektene. Dette medfører betydelige endringer i 
arbeidsmetoder og ressursanvendelse , og ytterligere krav om forbedring 
av anleggsplanleggingen. 

OVERFØRINGSANLEGG SØR- OG VESTLANDET 
Anleggene ledes fra anleggssenter Lillesand. Etter meget stor aktivitet 
har det her vært en betydelig nedtrapping, med overflytting og oppsigelse 
av folk . Ledningen Roskrepp - Kvinen er satt i drift. Ledningen Kvilldal -
Holen går etter planen, og skal være ferdig i 1983. 

OVERFØRINGSANLEGGENE ØSTLANDET 
Anleggene ledes fra anleggssenter Hokksund. Ledningen Sima -Aurland 
er satt bort til privat entreprenør. Kontrollarbeidet utføres av vårt 
avdelingskontor i Aurland. ldriftsettelse er 1.10.83. Seksjonen Sima -
Bergensbanen ble ferdig 1 .11 .82. 

Ledningen Rød - Tveiten ble idriftsatt 1.12.82. 
Ledningen Vang - Minne ble idriftsatt 1.3.82. 
Ledningen Minne - Frogner er idriftsettelsesdatoen utsatt 1 år til 

1.10.83. Arbeidet ligger her litt foran dette skjema. 
Ledningen Tørrfest - Tegneby startet også opp i år og ve~tes klar 

1.10.84. 
Ledningen Nore - Ringerike ligger foran planen og ventes ferdig i rett 

tid 1.12.84. Det foreligger nå vedtak for hele ledningen. 
Ledningen Ådal - Ringerike går etter programmet og ventes klar til 

1.10.84. 
Ringerike transformatorstasjon . Anleggsarbeidet går svært bra. Plan

lagt ferdig 1.10.84 som også er datoen for koblingsstasjonene i Ådal og 
Follum. 

OVERFØRINGSANLEGG MIDT-NORGE 
Anlegget ledes fra anleggssenter Melhus. Ledningen Kolsvik - Tunnsjø
dal , seksjon Namsskogan - Tunnsjødal ble idriftsatt 1.10.82. Tidligere er 
seksjon Kaisvik - Namsskogan satt i drift 1.12.79. 

Ledningen Namsos - Verdal ble idriftsatt 15.2.82. 
Ledningen Verdal - Klæbu. Her foreligger nå vedtak for nesten hele 

ledningen. Arbeidet er forsert slik at idriftsettelse blir 1.10.84, ett år før 
planlagt. 

Melhus-området har for øvrig endel mannskap med erfaring fra 
fjordspenn og sjøkabelarbeid. 
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OVERFØRINGSANLEGG NORD-NORGE 
Anlegget ledes fra anleggssenter Bjerkvik. Ledningen Kvandal - Bardu
foss. Etter å ha ligget noe etter arbeidsprogrammet har vi kommet ajour i 
1982. ldriftsettelse 1.10.84 etter planen. 

Ledningen Ofoten - Kobbelv får sin gang med foreløpig idriftsettelse 
1 .10.86. Dette faller sammen med Kobbelv kraftverk. Vedtak er gitt for 
hele ledningen. 

Ledningen Alta - Kvænangen er satt bort til privat entreprenør. 
Kontrollarbeidet ledes av vårt avdelingskontor i Aurland. Vedtak er gitt for 
hele ledningen. Ledningen skal stå ferdig 1.12.84. 

Kvandal transformatorstasjon ble satt i drift 2.3.82. 
Balsfjord transformatorstasjon . Her ligger vi stort sett likt med planen. 

ldriftsettelse 1 .12.84. 

Prosjekter merket * med i «Samlet plan». 

HELLEMO* 

Også i 1982 har planarbeidet vært stilt i bero til fordel for andre prosjekter, 
men vitenskapelige undersøkelser pågår. 

SALTFJELLET /SVARTISEN 
Søknad av september 1978 har vært ute til uttalelse. Den er nå behandlet 
av samtlige berørte kommuner, i Saltdal kommune var den også 
gjenstand for en rådgivende folkeavstemning. 

I mai ble det fra fylkesmannen i Nordland sendt ut et forslag til 
verneplan for Saltfjell/Svartisen-området. Også dette har vært ute til 
høring hos de enkelte kommuner og er blitt behandlet parallelt med vår 
søknad. 

Kommunenes uttalelser antas å foreligge i begynnelsen av 1983, og 
fylkestinget i Nordland skal behandle søknaden mars 1983. 

Sluttbehandling i Stortinget kan tidligst skje i 1984. 

KRUTÅGA 
Planarbeidet er fullført, men utarbeidelse av søknadsdokumenter ble 
utsatt til fordel for andre prosjekter. Søknad vil bli innsendt i 1983. En 
utbygging vil gi 123 GWh/år ved en installasjon på 30 MW. 

VEFSNA* 
Planarbeidet for Eiteråga er fullført. En utbygging vil gi 177 GWh/år ved 
en installasjon på 36 MW. 

SV ORKA 
NS Svorka Kraftselskap og staten eier 50 % hver i Svorka kraftverk, som 
ble satt i drift i 1963. Tilløpet kan økes ved å overføre Øvre-Bævra til 
Bævervatnmagasinet. Planlegging er igangsatt. 

BREHEIMEN 
Revidert søknad av september 1980 er ute til uttalelse. 

De innkomne uttalelser er kommentert, og søknaden vil antagelig bli 
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sluttbehandlet i hovedstyret i begynnelsen av 1983 straks Sogn og 
Fjordane fylkeskommune har sendt sin uttalelse. 

Reguleringstillatelse kan tidligst foreligge høsten 1983. 

LEIR DØLA 
Kraftstasjonen ble satt i drift i 1978. På grunn av problemer med turbinen 
vil det bli installert nytt løpehjul. Det er funnet riktig å øke ytelsen fra 100 til 
115 MW. 

Søknad ble innsendt i august, og den ble anbefalt av hovedstyret i 
desember. Saken er nå i departementet. 

OKSLA 
Ved kgl.res. 25.06. fikk Statskraftverkene tillatelse til å utnytte Ringedals
vatnets bunnmagasin. 

ULLA- FØRRE 
Søknad om midlertidig overføring til Sira-Kvina av vann som ikke kan 
lagres i Blåsjø til Saurdal kraftstasjon settes i drift, ble anbefalt av 
hovedstyret i august. Saken er nå i departementet. 

HOGGA 
Generalplanen ble fullført, og søknad vil bli innsendt i januar 1983. 

Hele fallet mellom Bandakmagasinet og Vrangfoss kraftstasjon utnyt
tes. Kraftstasjonen har 17 MW installasjon, og produksjonen er beregnet 
til 82 GWh/år. 

PÅLS BU 
Generalplanen ble fullført, og søknad vil bli innsendt i februar 1983. 

Kraftstasjonen ligger mellom Pålsbufjorden og Tunnhovdfjorden, og 
fallhøyden avhenger relativt mye av vannstandene i disse to magasinene. 
Installasjonen er 10 MW, og produksjonen er beregnet til 24 GWh/år. 

OTTA* 

I søknaden av desember 1973, med visse justeringer i 1978, ble øvre Otta 
foreslått utnyttet i ett fall ned til Ottavatnet sammen med Bøvri i Ånstad 
kraftstasjon. En oppdatering av dette alternativet i to deler ble fullført i 
1982. Den ene delen omfatter en utbygging uten nye magasiner (også 
kalt 1. byggetrinn) mens den andre delen beskriver full utbygging. 

Dessuten er det laget et alternativ med separat utnyttelse av de to 
elvene. I dette alternativet utnyttes øvre Otta i flere trinn. 

Interessentene (falleierne) er fremdeles ikke blitt enige om eierforhol
det i et eventuelt utbyggingsselskap. 

SMÅ VANNKRAFTKILDER 
I statens vassdrag er en rekke utbyggingsmuligheter ennå ikke utnyttet. 
Oversikten blir stadig supplert med nye prosjekter. 

OVERFØRINGSANLEGG 
I tillegg til vedtatte anlegg er det i vår langtidsplan regnet med bygging av 
ca. 2866 km ledninger, derav 302 km 132 kV, 737 km 300 kV og 1827 km 
420 kV fram til 1998. Hertil kommer transformator- og koblingsstasjoner. 
Det dreier seg blant annet om anlegg i Svartisen, Breheimen, anlegg i 
Finnmark og forsterkning av bestående ledninger. 

Det foregår løpende utviklingsarbeider. Noe av dette vil heretter foregå 
på opplæringssenter i Melhus med tilhørende øvingsfelt når dette starter 
opp høsten/vinter 1983-84. 
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C/S «SKAGERRAK» 
Statskraftverkenes spesialskip for utlegging av sjøkabler, C/S SKA
GERRAK, fullførte i 1982 første etappe av transport og legging av 12 
sjøkabler mellom fastlandet og Vancouver Island. Operasjonen er en del 
av en avtale mellom oppdragsgiveren British Columbia Hydro and Power 
Authority og fra norsk side Standard Telefon og Kabelfabrik om levering 
og utlegging av kablene. Det legges fire sjøkabler i hvert av årene 1982 -
1984, og C/S Skagerraks innsats baserer seg på et avtalekompleks som 
høsten 1980 ble inngått mellom nevnte norske bedrift og Statskraftver
kene. 

Hver av kablene legges ut i to etapper på respektive 8 kilometer og 29 
kilometer, største dyp er 400 m. 

C/S Skagerrak utførte transport og legging progammessig uten kompli
kasjoner av noen art. 

VARMEKRAFT 
Statskraftverkenes engasjement i byggingen av et nytt kullkraftverk og 
overføringsnett for fjernvarme i Longyearbyen ble videreført i 1982. Store 
Norske Spitsbergen Kullkompani er byggherre. 

Montasjen er nær fullført ved utgangen av året, og en regner med at 
anlegget er i full produksjon i februar 1983. 
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SUMMA RY 

In February The Supreme Court unanimously pronounced sentence in 
the Alta case. The court found that neither NVE nor any other public body 
had acted illegally nor made any other faults in their handling of the Alta 
development application, that might have influenced the final outcome of 
the case. In September the construction work started at the power plant 
site, after the completion of the access road . 

In the beginning of June H.M. Kong Olav V undertook the grand 
opening of Kvilldal Power Station in the Ulla-Førre area. 

In later part of June a governmental appointed committee delivered to 
the Ministry of Oil and Energy its recommandations concerning the 
organization structure of NVE. A majority of three members recommen
ded that NVE should be kept as ane organization, comprised of the Water 
Directorate, the Energy Directorate and the State Power System. A 
minority of two members recommended that NVE .should be divided into 
two separate organizations, namely a common Directorate of Water and 
Energy, and a State Power Company. The NVE Baard in their hearing 
comments supported the committee majority by seven votes to ane. 

During 1982 the Government issued a number of Parliamentary papers 
related to the various NVE business responsibilities. Same examples of 
the content of the papers are listed below: 
- a white paper on new, renewable energy sources in Norway 
- a proposition on new rules for calculation of interest and depreciation in 

public commercial undertakings 
- a proposition on municipal rights to partownership in private power 

plants going over to the State at expiration of the concession period 
- a proposition on counties' partownership in same new State Power 

developments 
- a proposition on certain reliefs in prices and delivery conditions of 
power from the State Power System to the power intensive and the wood 
industries. 

A comprehensive plan for remaining watercourses will be submitted to 
the Parliament by 1985. NVE is working on a survey of the power 
potential of the watercourses. Work on a conservation plan no. 3 for 
watercourses is also underway. 

Regulations for dam inspection are sanctioned by the Government. 
Guidelines for planning, construction and maintenance of small dams are 
published. 

Within the flood and erosion control sector the need for actions by far 
exceeds the resources available. 

From the first of January the Electricity Directorate was renamed the 
Energy Directorate and allotted additional tasks , such as energy plan
ning, energy conservation , heat supply, new renewable energy sources 
etc. 

Because of price relations between oil products and electricity the 
general electricity consumption had a remarkable growth, and was 3,8 
TWh above the programme of the 1980 Energy White Paper. The power 
intensive industries had a bad market of trade , and could not utilize all 
power allocated to them. 

Average price of electricity to householdsand for agricultural purposes 
was in 1982 23,8 øre per kWh, included 2,2 øre electricity tax and 3,9 øre 

V.A.T. The price increase was 15,5 % compared with the preceeding 
year. 
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The management of NVE has repeatedly urged the utilities to promote 
domestic surplus power consumption by pricing power to boilers lower 
than equivalent oil price. The utilities are also requested to concern 
themselves with consumers energy conservation through practical con
sulting and financial assistance. 

The State Power System's account had a deficit of 131 million NOK, 
whereas the deficit was budgeted to be 186 million NOK. 

The Statepower price to general purposes has been 11 ,3 øre from 1. 
July 1983. 

The State Power delivery to general purposes has been redistributed. 
This goes into effect July 1, 1984, when excisting contracts expire. As the 

State Power System has no longer sufficient power quantities to meet all 
demand, all state power customers will get approximately 5 % less power 
by 1984 - 85 than what meets their needs. 

The progress of the construction works at Ulla-Førre, Kobbelvand Alta 
is satisfactory. The Eidfjord plant is almost completed. 

235 km of new transmission lines were put in operation during 1982. 
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PUBLIKASJONER UTGITT AV NVE 11982· 

Vår virksomhet 1981 
Årsberetning for Elektrisitetstilsynet 1981 
Fossekallen - Meddelelsesblad for NVE - 10 nr. 
Ulla-Førre - brosjyre 
Kobbelv-utbyggingen - brosjyre 

VASSDRAGSDIREKTORATET 
Rapporter utgitt av Hydrologisk avdeling 
Nr. 1-82 Haakensen, Nils: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1980 

(87 s) 

Oppdragsrapporter: 
Nr. 1-82 Roen, Syver: Kvanndalsvassdraget i Fusa. Virkninga av den 

planlagte utbygginga på vanntemperatur- og isforholdene i 
vassdraget og i fjorden (15 s) 

Nr. 2-82 Roen, Syver: Flana-vassdraget. Virkninger av en planlagt 
kraftutbygging på vanntemperatur- og isforhold i Flena og 
Storsjøen. (13 s) 

Nr. 3-82 Tvede, Arve M: Hekni kraftverk i Otra. Mulige endringer i 
vanntemperatur og isforhold ved utbygging. (1 Os) 

Nr. 4-82 Wold, Knut: Is- og vanntemperaturforhold i Saltdalsvassdraget 
før og etter utbyggingen. (69 s) 

Nr. 5-82 Asvall , R. Pytte : Temperaturforhold i Altaelva ved et øvre og 
nedre inntak i Virdnejav're. 

Nr. 6-82 Sletaune, Børge: Oppdrag Færøerne. Rapport fra hydrologiske 
undersøkelser 1980-82. 

Nr. 7-82 Tvede, Arve M. : Kosåna i Mandalsvassdraget. Mulige endrin
ger i vanntemperatur- og isforhold ved utbygging. 

Norsk Hydrologisk komite: Årsrapport 1982 
Aars, Ø.: «Practical experience with real-time operation of hydrosys

tems: A Scandinavian example». Særtrykk. (inngår som et av 
kapitlene i boken «Experience in operation of hydrosystems», 
Water Res. Publ. , Littleton, Colorado, USA). 

Kraft og miljø: 
Nr. 3-82 Hillestad, Knut Ove: Sysendammen og landskapet. 
Nr. 4-82 Hillestad, Knut Ove: Terskler, vassdrag og landskap. 

VN-rapporter: 
Nr. 7-82 Stork, Karel: Kraft - kajakk og kano. 
Nr. 8-82 Hamarsland, Arne T. og Gammelsrud, Sjur: Fisk i øvre Rena 

etter kanalisering . 

Terskelprosjektet: 
Nr. 19-82 Heggberget, Tor G.: Om laks og ørret i Skjoma etter regulering 

og terskelbygging. 

ENERGIDIREKTORATET 
«Paragrafen» - Informasjon fra Konsesjons- og tilsynsavdelingen 2 nr. 
Meddelelse nr. 1 /82: Driftsforskrifter for lav- og mellomspenningsanlegg. 
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Meddelelse nr. 2/82: Forskrifter om faglig utdanning for dem som 
selvstendig skal forestå og/eller utføre repara
sjon eller offentlig kontroll av elektromedisinsk 
utstyr. 

Meddelelse nr. 3/82: Montasje av strålevarmeelementer innebygget i 
tak, vegger og gulv. 

Meddelelse nr. 4/82: Forskrifter for montering av motorvarmere, ladeli

kerettere og kupevarmere i kjøretøyer. 
Meddelelse nr. 5/82: Tilleggsforskrifter for høyspenningsanlegg om bord 

i skip og sjøredskaper. 
Meddelelse nr. 6/82: Tilleggsforskrifter for drift av høyspenningsanlegg 

om bord i skip og sjøredskaper. 
«Sikkerhet ved arbeid i lav- og mellomspenningsanlegg" 
(en orientering om driftsforskrifter for lav- og mellomspenningsanlegg) 
«Driftsforskrifter for høyspenningsanlegg, med utfyllende orientering.» 
Vinjar, Asbjørn: Scientific Forum, Paris. 

«Hvor langt kan og bør en gå med elektrisitet? Spørsmå
let belyses med referanse til Norge." 

CIGRE rapport: (NVE-EFI) 
lntegrated planning of the electrical energy market and 
the power generation system in Norway 
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Fotografer: 
Jostein Granli 
s. 3, 8, 26, 32 øverst og 35 
Knut Ove Hillestad 
s. 5, 6, 9, 11, 18 øverst, 30 og 31 
Hans Hindrum 
s . 19 
Nils Haakensen 
s. 12, 17 og siste omslagsside 
Knut Mikalsen 
s.34 
Stein Morch-Hansen 
forsiden og s. 23 
Henrik Svedahl 
s. 16 
Zenith Film A/S Scandinavia 
s. 18 nederst, 25 og 32 nederst 

Redaksjon: 
Øystein Skarheim 
Lay.- [!,_1.j 
out CiEi 
Sats og trykk: 
Frogner Trykkerier A/S, 
2044 Frogner 
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• OPERATION ADMINISTRATIONS 
Tokke-verkene , Dalen in Telemark 
Auraverkene , Sunndalsøra 
Rana-verkene, Korgen 
Glomfjord kraftverk, Glomfjord 
lnnsetverkene , Narvik 
Vestlandsverkene , Sauda 
Østlandsverkene, Oslo 

8 POWER CONSTRUCTION 
ADMINISTRATIONS 
Eidfiordanleggene, Eidfjord in 
Hardanger 
Ulla-Førre-anleggene , Sand in Ry
fylke 
Kobbelv-anlegget, Engan in Nord
land 

ITl TRANSMISSION SYSTEM 
CONSTRUCTION ADMINISTRA TIONS 

Sjerkvik 
Hokksund 
Lillesand 
Melhus 

0 RIVER MAINTENANCE DEPARTE 
MENT DISTRICT OFFICES 
Østlandskontor I, Oslo 
Østlandskontor fl, Oslo 
Nord-Norge-kontoret, Narvik 
Trøndelagskontoret . Trondheim 
Vestlandskontoret. Førde 

e ENVIRONMENTAL 
AND LANDSCAPING DEPARTMENT 
DISTRICT OFFICES 
Narvik 
Trondheim 
Sand i Ryfylke 
Førde 

0 WATER RESOURCES 
DEPARTMENT 
WATERWORK SUPERVISION 
DIVISION 
DISTRICT OFFICES 

Narvik 
Trondheim 
Voss 

.Å Efectrical lnspectorate 
District number one: Oslo 
District number two : Oslo 
District number three: Kristiansand 
District number four : Bergen 
District number five : Trondheim 
District number six: Harstad 

D1rec!ora1e of Administrative 
Legai and Econom1c Affa1rs 

D1rector General 
Erik Nybo 

0Ppc;rtmen1 of 
Aom1ni~tration 

and F1nance 
F•nn Gran 

Per&oorwl 
Oepartment 

F1rin Gaarder 

Lega1 Oepartment 
Trygve Bergland 

Directorate of 
Water Resources 
D1rector General 
Hans Spe-stad 

Wate• Resources 
Department 

Age H1e1m·Hanscn 

Hyorolog1cal 
Depart111ent 
Jacob O!nes 

Wate1 Resources 
Developrnem Depanment 

8o Wrngård 

Env11onr11ental ar•d 
lancscap1ng Departrnent 

Kntit 0 H1fleotad 

River Marnteriance 
Depanment 

Bård Ander$en 



THE BOARD 

Ch;ef Executive and Cha1rmar• 
of the Baard 

3 
D1sl11ct 
Off•ces 

4 
01stnc: 
Oflices 

5 
D1smc1 
omces 

Sigmund Larsen 

Energy 
01redorate 

Director General 
Asbiom V•niar 

Oepartme'>: of 
System P'anning 

Jon Tven 

Oepartmenl of Energy 
D1st11but1on Technology 

Andreas Rognerud 

Oepar.ment of Electrical 
lnstallal1on L1cens1ng 

and Safety 
Alf Johansen 

6 
01str1c1 
Ott1ces 

The D1redorate of 
1he State Power System 

Director General 
Sigurd Aalef1ær 

Adm1nistra11ve 
Atta1rs Department 

Tortirørn Mengshoel 

Power Plant Design an!l 
Construction Department 

Per T Smith 

Elcctrical Engineering 
Deoartment 

Ommund Hauge 

Power System 
Operat1ons Oepartmenl 

Thor Voldhaug 

Electric Power Pr0<1ucl1on 
and Sales Departmenl 

Ola Gunnes 

T ransm!ss1on Lines 
Oepartment 

Rott R Johnsen 

Thermal Power 
Department 

3 
Powe• Construct.on 

Adm1n1strat1ons 

7 
Opera11on 

Adm.n1strat1ons 

4 
Transm1ss1on System 

Construct1on 
Adm1n1slrat1ons 



Baksidebi/de: 
Det såkalte «Vinduet» som ligger «fastklort» i fjellsiden 
ved Bondhusbreen. Stedet er både helikopterland
ingsplass og bolig for de som arbeider inne i fjellet 
under breen. 




