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Forsidebilde : 
Billedteppet 11 Bølgens heste». 
Tegnet av Gerhard Munthe 1899. 
Utført ved Nordenfjeldske kunstindustrimuseums vevskole 1907. 
Teppet henger i museet. 
Foto : Svein Lian 
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MÅL 
NVE er statens sentrale organ for be 
handling av vassdrags- og elektrisitets
saker. Etatens gjøremål er regulert ved 
instruks for Norges vassdrags - og elek
trisitetsvesen , fastsatt av Industridepar
tementet 15. juni 1960. 

I t illegg til de oppgaver som der er lis 
tet, 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 
allsidige samfunnsmessige inter
esser. 

at vern og utnyttelse av vassd ra 
gene skjer ut fra en helhetsvurde
ring der det legges vekt på all 
menne, næringsmessige, vitenska 
pel ige og kulturelle interesser. 

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

at elektrisitetsforsyn ingen bl ir or
ganisert på grunnlag av et helhets
syn . 

at sikkerhetsspørsmål i forbindelse 
med vassd rag og e·lektrisitet b lir 
forsvarlig ivaretatt. 

at NVE engasjerer seg i forskning 
og utvikl ing av betydning for en 
god vassdragsdisponering , utvik
ling av en tidsmessig elektrisitets
forsyning og samfunnsøkonomisk 
riktig anvendelse av elektrisk kraft . 

Enheter for elektrisk energi og 
effekt: 

kWh 
MWh 
GWh 
TWh 
kW 
MW 

= kilowattime 
= megawattime 
= gigawattime 
= terawattime 
= kilowatt 
= megawatt 

= (energi) 
= 1000 kWh 
= 1 mill ion kWh 
= 1 mill iard kWh 
= (effekt) 
= 1000 kW 



HOVEDSTYRETS 
BERETNING 

Hovedstyret avviklet i 1983 12 dagsmøter og hadde 18 befarings
dager. I alt ble ca 750 saker behandlet. Befaringene omfattet Vosso
vassdraget, Sima kraftverk, Atnavassdraget, Gaula, Grøvu , Orkla 
utbyggingen, Aura-verkene, Hogga kraftanlegg, Vefsnavassdraget 
og linjetraseer for 400 kV kraftledningen Kobbelv-Glomfjord . Ho
vedstyret hadde dessuten en studietur til Verdens Energikonferan 
ser i New Delhi . 

Funksjonstiden for hovedstyrets medlemmer og varamedlem
mer, som utløp 30. juni 1983, er forlenget inntil spørsmålet om eta 
tens fremtidige organisasjon er behandlet av Stortinget. 

I april la et utvalg, med høyesterettsadvokat Olaf Trampe Kindt 
som formann, fram en rapport om «Effektivisering av konsesjons
behandlingen i vassdragsreguleringssaker» . Utvalget bringer en 
rekke forslag med sikte på klarere linjer og ansvarsområder for be
handlingsprosessen, entydige rammer og krav til søknader m.v. 
Sentralt står imidlertid anbefalingen om at kompetanse og myndig 
het i konsesjonssaker bør samles i Vassdragsdirektoratet. 

NVE har for sin del sagt seg enig i de foreslåtte tiltak og har spe
sielt pekt på behovet for at Vassdragsdirektoratet blir tilført tilstrek
kelige ressurser for sin oppgave. 

Sperstadutvalget la i oktober fram forslag til Verneplan Ill. Utval 
get har enstemmig anbefalt varig vern av 46 objekter med et samlet 
kraftpotensial på 9,4 TWh . For tre objekter med et potensial på 2,5 
TWh er det dissens i ;..itvalget. 

Ellers er femten objekter med kraftpotensial 3,3 TWh tilrådd frigitt 
for konsesjonsbehandling . 

Hovedstyret har foretatt befaring til noen av disse verneobjektene 
og beregner å ha sin innstilling klar i løpet av våren 1984. 

Hovedstyret har hatt til behandling et stort antall saker som gjel
der sikringstiltak etter skadeflommer på Vestlandet høsten 1983. 
Den samlede kostnad for disse tiltakene tilsvarer nesten et års be
vilgning til forbygningsarbeider. Det er søkt om tilleggsbevilgning 
for 1984, men flomskadene vil trolig føre til at ventetiden, som nå er 
4-5 år, blir ytterligere forlenget . Etter NVE's mening bør bevilgnin
gene til denne samfunnsnyttige sektor økes betraktelig . 

Veksten i det alminnelige elektrisitetsforbruk har i de senere år 
vært vesentlig sterkere enn forutsatt . Således ligger dette forbruket 
nå ca 4 TWh over Regjeringens prognose. Samtidig er det forsinke!-
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Hovedstyret på befaring. 



Gd. Larsen i tanker på Kjeåstippen 

ser og redusert fremføring når det gjelder prosjekter som er holdt 
utenfor Samlet plan. Det vil derfor ikke være mulig å oppfylle det 
utbyggingsprogram omkring 1990 som Stortinget har lagt opp til. 

NVE la i desember fram en revidert oversikt over forbruksutviklin
gen basert på prognoser utarbeidet i fylkene 1982/83. Arbeidet er 
søkt harmonisert med forutstetninger om økonomisk aktivitet m .v. i 
perioden og fylkesprognosene er korrigert for ulikt stat istikkgrunn
lag. Etter samlet vurdering, og ved åta hensyn til en mulig økt of
fent lig innsats når det gjelder enøktiltak for forbrukssiden, har NVE 
foreslått at planleggingen av kraftutbyggingen bør ha som mål føl
gende fastkrafttilgang fra systemet : 

1985 
97TWh 

1990 
104 TWh 

1995 
115 TWh 

2000 
123 TWh 

Samlet krafttilgang bør etter dette økes med 2 TWh/år i perioden 
1983- 95. For å sikre en forsvarlig handlingsberedskap og reelle 
valgmuligheter i kraftutbyggingen i en usikker fremtid, bør kraftpro
sjekter i tillegg til dette basisprogram avklares konsesjonsmessig så 
tidlig at utbygging av disse kan starte etter Regjeringens anvisning 
på kort varsel. 

NVE har også nylig fullført en studie som viser at det over en pe
riode på 20 år kan være teknisk mulig å gjenvinne ca 4,8 TWh ved å 
ruste opp produksjons- og overføringssystemet for elektrisk kraft . 
Ellers er arbe idet for å øke innenlands bruk av tilfeldig kraft søkt vi 
dereført, bl.a . er kraftintensiv industri nå tilbudt tilfeldig kraft til 
gunstige priser som tillegg til de faste kontraktene. Bedre utnytting 
av ti lfeldig kraft er ikke bare god energiøkonomisering, det er også 
en gunstig nasjonaløkonomisk løsning . 

Tidlig i 1983 fremmet NVE forslag om en ny oppkjøpsordning som 
kan sikre bedre tilgang på ny fastkraft fra ikke-statlige utbyggings
prosjekter til regioner med kraftunderskudd . Forslaget innebærer at 
Statskraftverkene, på vegne av Staten , tilbyr en oppkjøpsavtale 
med likviditetslån for den periode da kraftverket går med under
skudd fram ti l det tidspunkt da overskudd inntreffer og lånet kan til
bakebetales. 

Ordningen er samtidig ment å være et høvelig virkemiddel når det 
gjelder styring og gjennomføring av den utbyggingsrekkefølge som 
Samlet plan for gjenværende vassdrag legger opp til. 

1983 var et kronår for norsk kraftforsyning . Vi fikk rekordstor 
kraftproduksjon på om lag 106 TWh, og utsiktene for neste år er de 
beste, med velfylte magasiner ved inngangen til vinteren. Også for
bruket økte sterkt, spesielt innen kraftintensiv industri . Likevel 
hadde vi stort kraftoverskudd med rekordstor eksport til utlandet på 
hele 13 TWh . 

NVE må advare mot å legge for stor vekt på eksporten dette ene 
året . 1983 var et ekstremt våtår med tilsvarende høy produksjon . 
Dette kan for mange gi et fortegnet bilde av vår kraftdekning . 

Budsjettåret 1983 bevirket også driftsmessig rekordoverskudd 
hos Statskraftverkene på ca 524 mill kroner mot et budsjettert un
derskudd på 179 mill kroner. 

Hovedstyret konstaterer at statskraftprisen nå har nådd det nivå 
som Stortinget forutsatte under sin behandling av siste energimel 
ding . Prisen bør derfor nå flates ut uten ytterligere realprisstigning 
de nærmeste år. 
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ORGANISASJON 
OG ADMINISTRASJON 

NVE ledes av et hovedstyre som består av generaldirektøren og fem 
andre medlemmer. To representanter fra de ansattes organ isasjo
ner deltar i hovedstyrets møter med fulle rettigheter - unntatt når 
det behandles saker av energipolitisk art. 

Generaldirektøren tilsettes av Kongen for seks år, de fem styre
medlemmer med personlige varamenn velges av Stortinget for fire 
år og personalrepresentantene velges for to år. 

Arbeidsoppgavene ved hovedkontoret er ellers fordelt på fire di 
rektorater som hvert ledes av en direktør. Tre av direktørene beskik
kes 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 distriktsorga
nisasjoner. Se for øvrig organisasjonsplanen på omslaget s innside . 

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

Hovedstyremedlemmer valgt for perioden 1. juli 1979 - 30. jun i 
1983 (Funksjonsperioden er forlenget inntil videre): 

Lærer Elsa Eriksen , Lenvik, med bokhandler Ingvard Sverdrup, 
Kristiansund N. som varamedlem . 

Mekaniker Erling 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 Kåre Schjetne med avdelingsingeniør Knut Rønnik

sen som vararepresentant . 
Montasjeleder Odd E. Johansen med førstekonsulent Rolf Røsok 

som vararepresentant. 
Generaldirektøren leder den daglige virksomhet . Han fatter be 

slutninger etter eget omdømme i alle saker unntatt slike som be
handles i hovedstyremøte, jfr. instruksens§ 7. Med spesielle unntak 
kan beslutningsmyndighet overdras til direktørene . Delegering vi 
dere til avdelingssjefer skjer der det er formålstjenlig. Samordning 
av saker på direktoratnivå skjer i regelmessige direktørmøter. 
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Vårrengjøring i 11 M iddelthunsfallene11 

Sysselsatte pr. 
31 . desember1983 

Til satte ved : Faste M idl. 

Hovedkontoret 660 37 
Dist rikt skonto rer 76 5 
Drift av kraftverk og 
overføringsa nlegg 812 
Anleggsadminist rasjon 288 
Forbyggingsanlegg 77 
Kraft- og over-
føringsa ni. 1368 

1548 1775 

Total 

697 
81 

812 
288 

77 

1368 

3323 

VIRKEOMRÅDE 
Arbeidsoppgavene for direktoratene er i hovedsak fordelt slik : 

Administrasjonsdirektoratet er felles organ for administrative, ju
ridiske og økonomiske saker, samt velferdsspørsmål , bedriftslege
ordning, EDB -tjeneste og informasjon . 

Vassdragsdirektoratet er tillagt behandling av ervervs- og regu
leringskonsesjoner og utøver kontroll og tilsyn med vassdrag og an 
legg i disse . Direktoratet står videre for hydrologiske undersøkelser 
og undersøkelser av landets vannkraft, forbyggings- og senkings
arbe ider samt landskapspleie og naturvern knyttet til vassdrags
anlegg og kraftledninger. 

Energidirektoratet er ansvarlig for klarlegging, planlegging og ut
vikling av landets elektrisitetsforsyning . Direktoratet er videre tillagt 
arbeidet med konsesjoner på elektriske anlegg og ekspropriasjons
tillatelse for slike anlegg, samt konsesjoner på kraftleie . Det fore
står også forskriftsarbeid og tilsyn med elektriske anlegg. 

Direktoratet for statskraftverkene har ansvaret for den forret
ningsmessige del av NVE's virksomhet og forestår planlegging, ut
bygging og drift av statens kraft- og overføringsanlegg . 
NVE's viktigste distriktsoppgaver omfatter i hovedtrekk : 

Tilsyn med vassdragene med anlegg 
Tilsyn med elektriske anlegg 
Forbyggings- og senkingsarbeider 
Hydrologiske undersøkelser 
Egen anleggsvirksomhet 
Drift av statens kraftverker og overføringsnett. 

PERSONALFORVALTNING 
Tilgangen på søkere utenfra har i det forløpne år vist bedring . Sær
lig gjelder dette søkere med ingeniørhøyskole, men også for visse 
kategorier siv ilingeniører. Dog skulle vi gjerne sett at tilgangen på 
søkere med noe praksis hadde vært bedre enn tilfellet er. 

Bruken av de utvidede lønnsfullmaktene har medvirket tilåredu 
sere den «turn -oven> som man tidligere har sett tendenser til for 
spesielt utsatte personalgrupper. 

Anleggsvirksomheten ved Eidfjord -anleggene er helt avviklet i lø 
pet av året. Såvel funksjonærer som arbeidere har kunnet tilbys ar
beid ved andre av etatens kraftanlegg . I samsvar med gjeldende ter
minplaner har virksomheten ved Kobbelv-anlegget hatt en sterk øk
ning i løpet av året. Ved overføringsanleggene har bemanningen 
stort sett vært stabil. Det samme gjelder forbyggingsanleggene . 

Opplæring og utvikling av etatens ansatte er fortsatt tillagt bety
delig vekt. Det interne program for ledelsesutvikling ble videreført i 
1983 med positive erfaringer, og vil inntil videre bli søkt gjennomført 
en gang årlig. Det er også arrangert interne seminarer i prosjektad -
ministrasjon . __ 

Som tidligere år har et stort antall arbeidstakere gjennomgått et
ter- og videreutdanningskurs av faglig art, både sentralt og lokalt. 
Arbeidet med å forbedre rutiner for kartlegging og analyser av opp
læringsbehov vil bli videreført i samsvar med etatens mål. 

Inntaket av lærlinger i NVE har vist stigende tendens . 
Etter bestemmelsene i gjeldende hovedtariffavtale og særavtale, 

har det i 1983 vært ført en rekke drøftinger og forhandlinger med be
rørte tjenestemannsorganisasjoner. 
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ØKONOMI 
Til NVE's virksomhet utenom Statskraftverkene er i 1983 medgått 
153,0 mill. kroner. Derav utgjorde forbyggings -, senkings - og flom
skadearbeider 29,8 mill. kroner. 

I alt 10 forskjellige tiltak/prosjekter ble ved stortingsbeslutning fi 
nansiert fra Konsesjonsavgiftsfondet, mens Olje - og energideparte
mentets rådighetsbeløp ble fordelt på 37 tiltak/prosjekter. 

Nea -fondets midler er reservert for elektrisitetsforsyningen i 
Trøndelagsfylkene . 

JURIDISKE SAKER 
Etter hvert som tiden utløper for en rekke konsesjoner meddelt i 
medhold av vassdragskonsesjonslovene fra 1917, melder seg en 
rekke spørsmål , bl.a. om statens hjemfallsrett og den videre dispo
nering av de konsederte kraftverk og reguleringsanlegg . For anlegg 
som hjemfaller til staten skal inntil en tredjedel av de hjemfalte an 
legg eller verdien av disse tildeles vedkommende kommuner etter 
Stortingets avgjørelse. I anledning de tidligere foregrepne hjemfall
sakene har Stortinget i 1983 vedtatt tildelinger til vedkommende 
kommuner etter nærmere angitt skala . 

I samband med utløp av A/S Sulitjelma Grubers konsesjoner for 
bergverk og vassfall i 1983 har staten gjort hjemfall gjeldende for 
kraftverk i Sulitjelmavassdraget. Tvist omkring disse forhold er av 
selskapet brakt inn for domstolene. 

I tvist om tolkningen av tiltaksordningen vedkommende fløtning / 
tømmertransport i Tokke-Vinjevassdraget har Høyesterett avsagt 
dom som ga NVE medhold i at plikten til å ordne tømmertranspor
ten er begrenset til den tidligere fløtningssesong, men NVE fikk ikke 
medhold i at tømmeret må være målt og merket før transportplikten 
inntrer. 

For så vidt gjelder konsesjonsavgifter til kommuner og årlige er
statninger til grunneiere er vedtatt endringer i vassdrags lovverket 
og utarbeidet forskrifter om justeringer av de årlige ytelser. 

VELFERD 
Velferdskontoret har i tillegg til vanlige velferdssaker arbeidet med 
arbeidsmiljøspørsmål og oppgaver i forbindelse med særavtalen 
om de ansattes medbestemmelse. 

Foruten å være sekretariat for hovedkontorets arbeidsmiljøutvalg 
har kontoret bistått ved etableringen av arbeidsmiljøutvalg i Forbyg
ningsavdelingen . 

Man er kommet inn i faste former når det gjelder informasjon på 
generaldirektørnivå og ved Statskraftverkenes drift og anlegg etter 
særavtalen om medbestemmelse. Informasjonsmøtene skal være 
et forum for gjensidig informasjon, meningsutveksling og kontakt 
med de tillitsvalgte. En del av møtene kombineres med befaringer 
og møter med de tillitsvalgte ved drifts- og anleggsadministrasjo
nene. 

Kontoret administrerer etatens gruppelivs- og ulykkesforsikrings
avtale . Oppslutningen er stabil, men det arbeides nå for en ny avtale 
som skal gi høyere forsikringsdekning . 

For øvrig har kontoret bistått de ansatte med anskaffelse og fi 
nansiering av boliger, bistått ved arrangementer og aktiviteter for 
de ansatte samt vært et kontaktpunkt i saker som angår de ansattes 
velferd . 
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Rødsildren blomstrer i tverrslaget. 

Fonds administrert av NVE i 
1000 kroner 

Konse-
sjons - Mår-

avgifts- avgifts - Nea
fo ndet fo ndet fondet 

Beholdning 
pr. 1.1.83 86 892 490 1241 
Inntekter 1983 30 624 0 394 
Utbetalt t ilskott 
1983 
v/ stortings-
beslutning 13 000 100 400 
v/ departemen-
tets beslutn ing 4474 
Beholdning 
pr. 31 .12.83 100 042 390 1235 



Line på trommel. 

INFORMASJON 
Sima kraftverk i Eidfjord betegnes som «flaggskipet» blant våre be
søksverk . Et besøksbygg ble åpnet i nærvær av kommunale repre
sentanter og representanter for reiselivsnæringen 1. juni . Bygget in 
neholder en kinosal med 63 plasser for visning av lysbildeprogram
mer og film samt for orienteringer av ulike slag . En plakatutstilling i 
vestibylen utdyper temaet kraftproduksjon og gir informasjon om 
bl.a . konsesjonsbehandling ved vassdragsreguleringer. Det er om
visning med guide tre ganger daglig i sesongen, og besøkstallet i 
1983 var ca 10 500. Ny besøksfolder forelå på norsk og engelsk til åp
ningen . 

På Mår og Tokke kraftverker har vi også et informasjonsopplegg 
med lysbildeprogram, plakatutstilling og omvisning . Tokke fikk ny 
besøksbrosjyre til siste sesong. Besøkstallene på Mår og Tokke var 
henholdsvis 6500 og vel 2000. 

Ytterligere 11 kraftverk tar i mindre omfang imot besøkende for 
omvisning, og det arbeides med å utvide tilbudet ved disse. 

Kontakten med massemediene har også i 1983 vært god. De ut
sendte pressemeldinger er i stor utstrekning blitt brukt. 

I samarbeid med Elforsyningens Informasjonstjeneste har det 
vært arrangert et pressekurs i Rauland for redaksjonelle medarbei 
dere i presse og kringkasting med ca 25 deltakere. 

En kontaktkonferanse mellom representanter for mediene og for 
elforsyningen ble arrangert på Klækken ved Hønefoss med 33 delta 
kere . Hensikten med konferansen var å bringe sammen ledende re 
presentanter for aviser og Norsk Rikskringkasting og for elforsynin 
gen for å drøfte hvordan informasjonen om elforsynings- og kraft
utbyggingsspørsmål kan bedres. 

I løpet av året er en ny film blitt ferdig - «Energi over fjellet -
kraftledningen Sima -Aurland». Etaten har nå i alt 17 filmer og lån 
takere er hovedsakelig skoler. Interessen for filmene er stor. 

NVE's blad «Fossekallen» kom med 10 nummer. Opplaget er på 
7100 eksemplarer. 

Terskel ved Skjomen krah 
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VASSDRAGS-OG 
ENERGIFORVALTNING 

VASSDRAGSFORVALTNINGEN 
Vassdragskonsesjonssaker som i 1983 har vært sendt Olje- og ener
gidepartementet med hovedstyrets uttalelse : 

Midl. prod. 
Søker Sak GWh pr år Merknad 

Selbu komm. el.verk Utb. av Slind kraftverk 70 Kgl. res. 
10.06 .83 

Buskerud kraftverker Erv. av fall ved kjøp av Kgl. res . 
Embretsfoss kr.stasj. Ill 11 .03.83 

Statskraftverkene Statsregulering av Joste- 1817 
døla og Strynselva 962 

Vesterålen Kraftlag Regulering og utbygging Kgl. res . 
av Strielva i Sortland 7 22.07.83 

Oppland fylkes el.v. Erverv og regulering av 
Etna -Dokka 770 

Østfold fylke Erverv av fall i Tiste-
dalsfoss 

Troms Kraftforsyning Erverv og regulering av Kgl. res. 
Fosselvvassdr. på Senja 31 25 .11 .83 

L/ L Sundhordland Kr.I. Erverv og regulerin g av Kgl. res. 
Kvanndalsvassdr. i Fusa 78 11.11.83 

Lærdal kommune/ Erverv/ bruksrett av fall 
Østfold fylke for Stuvane kraftverk. 120 
Sogn og Fjordane Kr.v. Regulering av Osenvassdr. 

i Gloppen 65 
Statskraftverkene Planendring av sydfelter 

av Ulla -Førre 82 
Østfold fylke/ Utbygging av fem små -
Rakkestad kommune kraftverk i Rakkestadelva 14 
Glåmdal kraftlag Utbygging av to kraftverk i 

Brødbølvassdraget 6 

UTBYGD VANNKRAFT 
Oversikten over utbygd vannkraft pr 31 . desember 1983 viser: 

Installasjon : 22 335 MW - Magasin: 65 197 GWh - Midlere til 
løp : 110 581 GWh/år. Midlere produksjonsevne: 99 208 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 le
des av NVE. Det er et stort og omfattende arbeid som vil pågå for 
fullt i 1984 og 85 og etter hvert gå over i en vedlikeholdsfase der vi -

werk for å sikre jordbruksområder mot 
·svømme/se. Tverrelv i Alta. 

13 

Vasshj ulet - den gamle kraftprodusent 
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Nyttbar v annkraft 
Exploitab le hydra power reserves 

Totalt økonomisk nyttba rt vannkraftpo 
tensial er ved utga ngen av 1983 anslått 
t il 172TWh. 
Status pr. 31 . desem ber 1983 (a lle tall 
angir mid lere årlig produksjonsevne) : 

Utbygd (developed) 99,2 TWh 

Konsesjon gitt (under ut bygg ing) 
(Licence granted (under const ruction)) 
Ul la -Førre 1.7 TWh 
Kobbelv 0.7 TWh 
A lta 0.7 TWh 
And re ' 2.9 TWh 6.0 TWh 

Konsesjon søkt (Licence appl ied for) 
Otta 3.3 TWh 
Etna -Dokka 0.8 TWh 
Tovda l 0.9 TWh 
Brehei men 3.0 TWh 
Gaular 1.2 TWh 
Rauma 1.1 TWh 
Svartisen 4.1 TWh 
And re ' 2.0TWh16,4 TWh 

Forhåndsmelding ' gitt (Under planning) 
Røida l-Suldal 1.0 TWh 
Nausta 0.7 TWh 
Sanddøla -Luru 0.8 TWh 
Vefsna 1 .6 TWh 
Andre' 3.1 TWh 7.2 TWh 

Rest , ikke vernet 
(Remaining) 18.9TWh 

Vern et (Conservation adopted) 
Til 1985 (To 1985) 12.6 TWh 
Varig (permanent) 11.7 TWh 24.3 TWh 

Nyttbar vasskraft i alt 172.0TWh 

1 Prosjekter mindre enn 0.5 TWh/ år. 
2 Under planlegging i hen hold ti l vass
dragsregulerings lovens§ 4a . 

Hydrologiske målestasjoner 

Vannsta nd 415 
Vannstand og van nfør ing 832 
Forsøksfel t urbanhydrologi 25 
I stykke Ise 30 
lskartleggi ng og notater om isforhold 

100 
Vanntemperatur 250 
Sal t holdighet og temperatur i fjorder 70 
Frostrøykfotografering 10 
Termohydrogra f er 10 
Grunnvannstand 746 
Telegrense 36 
Grunnvanntemperat ur 29 
Lufttemperat ur 41 
Snødybde 27 
Antall snøbybdemåli nger på breer 534 
Anta ll snøbydemålinger for øvrig 500 
Anta ll må linger av snøens vanninnhold 
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dere bearbeiding av prosjekter samt ajourføring av nye data vil være 
det viktigste . 

En viktig brikke i dette arbeidet er også Operasjonssenteret for 
vanndata som ble opprettet i NVE og som tar seg av lagring, bear
beiding og distribusjon av ulike typer av data tilknyttet vassdragene, 
herunder også vassdragsregisteret . 

Arbeidet med kartlegging av utbyggingsmulighetene i de midler
tidig vernede vassdragene ble avsluttet i 1983 og materialet ble be
nyttet av Sperstadutvalget som kom med sin rapport om Verneplan 
Ill sent på høsten . Videre bearbeiding av prosjekter som Sperstad 
utvalget ikke enstemmig foreslår gitt varig vern, vil foregå innenfor 
rammen av Samlet plan. 

VANNRESSURSFORVALTNING 
På den mer generelle vassdragsforvaltningssiden pågår det fortsatt 
endel forsøksvirksomhet og forberedende arbeider for å få vann 
bruksplanlegging inn i en form og et system som er hensiktsmessig 
i ulike typer av vassdrag . 

Innenfor vannsiden på U-landssektoren har NVE et nært samar
beid med NORAD og en rekke oppdrag på dette felt er utført i 1983. 

TILSYN MED VASSDRAGENE 
Tilsynsaktiviteten har vært stigende også i 1983. Rutinemessig kon 
troll av bestående dammer har vært gjennomført. For enkelte av 
disse har det vært utarbeidet nye flomoppgaver iht. damforskriftene 
av 1981 for kontroll av stabiliteten og flomavledningsarrangement
ene. Flere meget store fyllingsdammer og betonghvelvdammer er 
p .t . under bygging og gir interessante og viktige kontrolloppgaver. 

Arbeidet med et EDB -register for damdata går godt fremover. 

HYDROLOGI 
1983 var et uvanlig år med hensyn til nedbør og avløp . Årsavløpet 
var langt høyere enn normalt over hele landet bortsett fra Østlandet . 
Ved flere avløpsstasjoner på Vestlandet og i Trøndelag ble det no
tert døgn-, måneds- og årsmaksima. 

I januar lå avløpet over det normale i hele landet med unntak av 
Nord-Norge. For resten av vinteren, februar - april, normaliserte 
forholdene seg bortsett fra et lokalt område på Sør-Vestlandet . 

I mai var avrenningen omkring eller over det normale . På Vestlan 
det var det store snømengder som under smeltningen førte til må
nedsavløp på over to ganger normalt . 

Perioden juni - september hadde avløp under eller omkring nor
malt i Finnmark, Østlandet, Sørlandet og Rogaland. I resten av lan 
det lå avløpet over det normale . Spesielt i august var avrenningen 
ekstremt høy i Trøndelag og Nordland med månedsavløp på over tre 
ganger det normale. 

Pålandsvind og mye nedbør, med periodevis snøsmelting , førte til 
en uvanlig våt høst langs helste vestkysten. Det ble registrert avløp 
på over tre ganger det normale for årstiden . Dette resulterte i ska 
deflommer i flere vassdrag og elver på Vestlandet og i Trøndelag. 

Østlandet og Sørlandet hadde avløp under normalt for oktober 
desember. Resten av landet hadde avrenning nær det normale i 
årets siste måned . 

Hydrologisk avdeling vedlikeholder og administrerer datainnsam-
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ling fra landsomfattende nett av ulike typer hydrologiske målesta
sjoner. Antall stasjoner ved utgangen av året er angitt i tabellen. De 
fleste data fra disse stasjonene blir lagt inn på EDB -arkiv. En vesent
lig del av avdelingens arbeide består i å foreta analyser og besvare 
forespørsler med bakgrunn i dette dataarkivet. 

Datakontoret har arbeidet med å åpne EDB -arkiver og program 
systemer for interesserte brukere . Antall eksterne brukere er nå økt 
til 36, disse står for 10% av bruken av arkivene . 

Arbeidet med å opprette en snødatabase med tilhørende bruker
program er satt i gang . 

Det er anskaffet og programmert kurveleser for digitalisering av 
grafisk registrerte data fra de ordinære limn igrafinstrumenter. 

En er kommet fram til en enkel nedbør/avløpsmodell som ut fra 
nedbørsforhold kan brukes til å simulere avløpet fra store flommer. 

En inngående flomanalyse for Møsvatn/ Mår/Tinnsjøen er satt i 
gang . 

Overflatekontoret arbeider med et prosjekt angående ferskvann 
tilsig til norskekysten i perioden 1940 - 80. Prosjektet er planlagt av
sluttet sommeren 1984. 

Ny utgave av avløpskart for Norge er under arbeid. Det er planlagt 
ferdig i slutten av 1984. 

Det er utført 692 vannføringsmålinger i løpet av året . 
Det urbanhydrologiske stasjonsnett er nå ferdig utbygd . Det om 

fatter 21 urbane feltområder og fire små naturl ige felt. Enkelte av 
stasjonene vil fortsatt bli opprustet. 

Brekontoret har sammen med Rådet for den kraftverkshydrolo 
giske tjenesten satt igang utprøving av en norskutviklet snøradar. 

Materialhusholdningen er målt for Ålfotbreen, Nigardsbreen, 
Hardangerjøkulen , Hellstugubreen, Gråsubreen og Engabreen . De 
kystnære breene økte sitt volum med omlag 1 m vann . Tilveksten var 
minimal i Jotunheimen . 

Materialtransporten fra Nigardsbreen er bestemt. Suspendert 
materiale ble målt ved hjelp av automatisk vannprøvetaker. Bunn 
transporten ble bestemt ved opplodding av innløpsdeltaet i Nigard 
vatn . 

Grunnvannskontorets hovedoppgave har vært undersøkelse av 
reguleringers innvirkning på grunnvannstanden. Undersøkelser av 
denne art pågår i forbindelse med de løpende eller planlagte utbyg 
ginger i Breheimen, Jotunheimen, Svartisen/ Saltdal , Kobbelv, Al 
taelv, Lågen'/ Losna, Lågen/ Otta , Otto/ Finna, Dokka/ Etna, Otra/ 
Hekni , Hovdefoss, Glomstadfoss, Austefjordelv, Rauma , Orkla og 
Stjørdalselva/Verdalselv. Dessuten foretas det etterundersøkelse i 
Eidfjord . 

En del tilsigfelt blir fortsatt drevet. Basert på et utvalg av disse har 
det vært publisert månedlige oversikter over den naturlige variasjon 
i grunnvannstanden . 

Driften av et landsomfattende grunnvannsnett har fortsatt som 
før i samarbeid med Norges geologiske undersøkelser (NGU) . 

I årets løp har Iskontoret lagt vekt på å utstyre flest mulig av sine 
målestasjoner med dataloggere . En har videre lagt økende vekt på 

· den videregående analyse av innsamlet datamateriale. 
Vurderingen av elvereguleringers virkning på is - og vanntempera 

turforhold har vært en hovedoppgave. Det er skrevet til sammen ca 
120 slike konsesjonsvurderinger for Samlet plan og i forbindelse 
med konsesjonssøknader. 
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Nyttbar vannkraft 

Forhåndsmeldt 4.2°1. 

Rest, ikke vernet 11.0°lo 

Vernet til 1985 7.3 '!. 
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En kum for /imningraf (vannstandsmåler) står 
i forbinde/se med vannet i elva. Her kontrolleres 
vannstanden i Rømua på Romerike. 

Opprydding etter fløting ved Håkenstad lenser 
på Ringerike 

FORBYGGING 
I alt 232 forbyggings -, senkings- og flomskadeanlegg har vært i 
gang kortere eller lengre tid over hele landet. De fleste arbeidene er 
utført i egen regi med avdelingens maskiner og ca 80 faste arbeids
takere . Det er brukt ca 30 mill. kroner av egne midler og ca 15 mill. 
kroner av t i lskuddsmidler (vesentlig fra Landbruksdepartementet). 

Bemanningen ved Forbygningsavdelingen omfatter for øvrig ca 
50 funksjonærer fordelt på hovedkontor og to distriktskontorer i 
Oslo samt distriktskontoret i Førde i Sunnfjord , i Trondheim og i 
Narvik. Bemanningen har vært uendret i mange år. 

Etterspørselen etter sikringstiltak er fortsatt meget stor. Ved års - . 
skiftet har avdelingen 850 uekspederte søknader. Disse tiltak er som 
oftest en nødvendig forutsetning for næringsvirksomhet, boliger og 
kommunikasjoner langs vassdragene, og de kan betraktes som 
grunnlagsinvesteringer i forbindelse med utnyttelse av nye områ 
der. Utilstrekkelige bevilgninger medfører flere års ventetid med 
problemer for statlige, kommunale og private interesser. 

Forbyggingsvirksomheten er i de senere år blitt utvidet til å om 
fatte saksbehandling og praktisk bistand i forbindelse med utbyg 
ging 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. For
bygningsavdelingen 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 be
manning for å dekke oppgavene. 

I Nord -Norge har det vært forbyggingsvirksomhet bl.a. i Tana, Ka 
rasjok, Målselv, Nordreisa og Saltdal. Betydelige arealer langs ho
vedvassdragene er blitt beskyttet mot utgraving og bebyggelse er 
blitt sikret. I Finnmark blir det også utført forbyggingsarbeider for ca 
3/ 4 mill. kroner av sysselsettingsmidler . Samarbeidsprosjektet i Sa
langselv i Bardu har fortsatt i 1983. Her blir ca 1500 dekar innvunnet 
til jordbruksformål. 

I Trøndelag pågår omfattende sikringsarbeider mot skred . I Nam 
dalen er det utført arbeider for ca 40 mill. kroner. I Helgådalen i Ver
dal skjedde det en naturkatastrofe i 1893. Elva grov ut nesten 1000 
dekar dyrket mark. Forbygningsavdelingen utførte noen sikringsar
beider omkring århundreskiftet . Nå gjennomføres mer omfattende 
arbeider for å sikre bebyggelse og jordbruk. Statens naturskade
fond dekker 45 % av utgiftene. Ellers er betydelige forbyggingsar
beider under utførelse bl.a . i Røssåga , Vefsna , Gaula og Surna. Ved 
Sokna i Midtre Gauldal blir verdifulle bolig - og industriområder sik
ret mot oversvømmelse. 

Møre og Romsdal har vært hjemsøkt av mange flommer i 
1970-årene, som har skadet bebyggelse, dyrket mark og veger. 
Fremdeles sli ter Vestlandskontoret med arbeider fra disse årene 
som følge av utilstrekkelige bevilgninger. I 1983 er bl.a . utført tiltak 
i Gjemnes, Hen , Ørsta og Sykkylven. Et samarbeidsprosjekt i Har
eid, senking av Grimstadvatn, er også omsider blitt gjennomført. 
Her yter bl.a . Miljøverndepartementet tilskott av hensyn til fuglein 
teresser. 

Også i Sogn og Fjordane er det flomskadearbeider som utgjør ho
vedtyngden av anleggsvirksomheten, med arbeider bl.a . i Stryn , 
Gloppen og Jostedal. 
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I Hordaland pågår forbyggingsarbeider i Jondal i samarbeid med 
Statskraftverkene, dessuten er det utført nyttige arbeider i Vinda 
fjord og Odda for å bedre jordbruksforholdene. På Stord er Åd 
landsvatnet senket for å hind re oversvømmelse og bedre tørrleg 
g ingsmulighetene for dyrkede områder. Også fiskeoppgangen er 
blitt bedret. 

Tørrleggingsarbeidene i Hedalselv, Sør-Aurdal , og i Vigga , Lun 
ner, som utføres av lokale entreprenører, er snart ferdige. Ca 2300 
dekar blir klargjort for oppdyrking . 

Samarbeidsprosjektet i Rendal, hvor ca 10 000 dekar jord blir tørr
lagt og sikret mot oversvømmelse, nærmer seg også avslutning. I 
1983 er det som tilleggsarbeid bygget flomsikre verker og pumpe
stasjon ved Kvarsevja . 

I Folldal er det utført arbeider for ca 1,2 mill. kroner for å stoppe 
utgraving av dyrket mark langs Folla . 

Ved Glomma er det under utførelse flere arbeider som tar sikte på 
å hindre utgraving og oversvømmelse . Det blir også bygget pumpe
stasjoner ved en del av disse anlegg , hvor Landbruksdepartementet 
yter betydelig støtte . I 1983 er det brukt ca 8 mill . kroner til tre slike 
anlegg i Solør. Ved det største av disse tiltak, ovenfor Kongsvinger, 
blir flomsikringen kombinert med omlegging av riksvegen . Vegve
senet deltar i kostnadene, som også omfatter flere store pumpesta 
sjoner. 

I Søndre Starelv, Stange, gjennomføres et komplisert senkings
prosjekt med avdelingens maskiner. Ca 3000 dekar jord blir innvun 
net og forbedret . 

I samarbeid med Natur- og landskapsavdelingen og kraftutbyg 
gere er planlagt og utført en rekke terskler i regulerte vassdrag . For
bygningsavdelingen yter også bistand til Statens naturskadefond i 
forbindelse med flom og ras, og det er etablert samarbeid med Nor
ges geotekniske institutt om et forskningsprosjekt angående flom 
skred. 

Avdelingen har dessuten fått utført et forsøk ved Vassdrags - og 
havnelaboratoriet for å vurdere bruk av filterduk i forbindelse med 
flomfyllinger . 

Det er økende behov for opprydding , bl.a. i vassdrag hvor fløtnin 
gen er nedlagt. Det er planlagt flere nye tiltak, men bevilgningen 
strekker ikke til. 

Distriktskontorene blir etterhvert utbygget med representanter 
for Natur- og landskapsavdelingen, Vassdragstilsynet og Hydrolog
isk avdeling . Dette vil bety verdifull faglig tilvekst og bedret service 
ti lbud for distriktene . 

Høsten 1983 kom det rekordartet nedbør på store deler av Vest
landet. Månedsnedbøren i oktober var godt over 1000 mm en rekke 
steder, med maksimum på 1116 mm i Brekke i Sogn . Det har vært 
målt døgnnedbør på eksempelvis 163 mm i Gjesdal i Rogaland . Flere 
steder kom snøsmelting i tillegg til nedbørmengdene. 

Nedbøren forårsaket storflommer i en lang rekke vassdrag . Det er 
på det rene at flomtoppene flere steder har vært minst like store 
som katastrofeflommene i 1940 og 1962. I Rogaland og Hordaland 
(nntraff de verste skadene 5. - 6. og 25. - 26. oktober. Også i Sogn 
og Fjordane og i Møre og Romsdal var det verst i siste halvdel av ok
tober, med flomtopper 26. - 27 . oktober. I tillegg inntraff regnflom 
med jordras i mange småvassdrag 24. september. 
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Flomsikringsarbeid i Glomma ved Roverud 



Elva Atna er av Sperstadutvalget foreslått 
varig vernet. På bildet et gammel sagbruk 
ved Atna bru. 

Flommene har påført de berørte distrikter betydelige skader. 
Store områder har stått under vann , dyrket mark er blitt gravet vekk, 
veger og bruer er ødelagt, bolighus er blitt skadet av flomvann og 
noen uthus er ødelagt. 

I hovedstyremøte 29.11 .83 ble følgende flomskadesaker behand
let : 

Møre og Romsdal , 
Sogn og Fjordane, 
Hordaland , 
Rogaland , 

I alt 

27 saker, samlet overslag ca 5,9 mill. kr . 
44 saker, samlet overslag ca 7,4 mill. kr . 
34 saker, samlet overslag ca 2,8 mill. kr . 
21 saker, samlet overslag ca 3,7 mill. kr . 

126 saker, samlet overslag ca 19,8 mill. kr . 

Det er senere kommet til ytterligere saker, som øker beløpet fore 
løpig til ca 22 mill. kroner. 

Det er søkt Olje- og energidepartementet om tilleggsbevilgning. 
For å hindre større skader er noen av tiltakene igangsatt med mid

ler på 1983-budsjettet. Det vil være påkrevet med betydelig økning 
av innsatsen i 1984. 

NATUR OG LANDSKAP 
Natur- og landskapsavdel ingen arbeider med saker som gjelder na
tur, landskap og arkitektur innen hele NVE's arbeidsfelt. Begrens
ningene her følger i det vesentlige bare av kapasiteten ved avdelin 
gen som er liten , men bygget opp med en meget allsidig faglig sam 
mensatt medarbeiderstab. Mulighetene for god lokal kontakt har en 
særlig søkt å fremme gjennom egne medarbeidere som har konto
rer i Narvik, Trondheim, Førde og Sand i Ryfylke . Avdelingen har i 
sitt arbeid samme forhold til Statskraftverkene som til andre kraft 
utbyggere . 

Virksomheten i Natur- og landskapsavdelingen er så spesiell at 
medarbeiderne trenger forholdsvis lang tid for å gjøre seg fortrolig 
med arbeidsoppgavene. I 1983 har vi skiftet tre medarbeidere. Det 
har gjort en meget presset arbeidssituasjon enda vanskeligere . 

Avdelingen var sekretariat for Kontaktutvalget, kraftutbygging/ 
naturvern under arbeidet med «Verneplan for vassdrag Ill». Det har 
i stor grad preget virksomheten ved avdelingen . Utredningen fra ut
valget forelå i 1983. Forberedelse av saken for behandling i hoved 
styret tok til umiddelbart etter at utredningen var ferdig. 

Myndigheten til å avgjøre saker vedrørende allmennhetens bruk 
av anleggsveger er delegert til NVE. Sakene behandles i Vassdrags
direktoratet, med Natur- og landskapsavdelingen som saksbehand 
ler. Det er i seg selv ofte tidkrevende og vanskelige saker å be 
handle . Dessuten blir de i mange sammenhenger ekstra kompli 
serte ved at bestemmelsene i konsesjonsvilkårene gjennom årene 
har skiftet fram og tilbake fra at vegene i utgangspunkter skal være 
åpne til at de skal være stengt for allmennheten . 

I 1965 ble satt i gang et 3-årig prosjekt om vegetasjonsetablering 
i samarbeid med Institutt for dendrologi og planteskoledrift ved 
Norges landbrukshøgskole (NLH). Prosjektet ble avsluttet etter de 
tre årene, bl.a . fordi en ønsket å vinne mer erfaring fra praktisk virk
somhet på anleggene. Dette ble kombinert med en del enkle prøve
felter . Etter hvert har avdelingen samlet en god del praktisk kunn 
skap om emnet. Det har bl.a . fremmet ønske om mer systematisk 
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kunnskap om edafiske (jordbunnsmessige) forhold i anleggsområ
dene særlig om steinmasser (tipper). Det er derfor innledet et sam
arbeid med Institutt for jordkultur ved NLH . I 1983 ble gjennomført 
en befaring av en del typiske anlegg omkring i landet. Det ble tatt 
prøver som senere er analysert ved instituttet. 

Rein og anleggsdrift er stadig et kontroversiel t emne. På oppdrag 
har dr. philos . Eigil Reimers ved Zoofysiologisk Institutt, Universite
tet i Oslo , skrevet en rapport om emnet. Det er bygget på en omfat
tende litteraturstudie og bærer tittelen «Virkningen på rein og cari 
bou av anleggstekniske inngrep inklusive veier, kraftlinjer, olje/ 
gassledninger og tilhørende trafikk» . Rapporten er nå under tilrette
legging for publisering i serien Kraft og Miljø. 

Arbeidet med systematiske biotopjusterende tiltak er fremdeles i 
oppstartingsfasen, men går sin gang. 

Det er sendt ut to publikasjoner i serien Kraft og Miljø, nummer 5 
og 6 som bærer titlene «Morenetaket i Umskar» og «Vilt og kraftut 
bygging» . 

Nr 5 er en oppfølging, i tekst og bilder, som viser utviklingen i et 
massetak fra driften ble avsluttet og det fikk sin landskapsmessige 
behandling i 1967, og fram til situasjonen i 1982. Publikasjonen tar i 
stor grad sikte på å vise at landskapsmessige tiltak må planlegges 
på lang sikt . Dessuten håper vi at den skal gi folk muligheter for 
egne «etterundersøkelser». 

Nr 6 i serien er en kortfattet og populært formet, kommenterende 
oppsummering av foredrag og diskusjoner ved et sympos ium som 
tidligere er arrangert om samme emne (omtalt i NVE's årsmeldinger 
for 1980 og 1981 ). 

Informasjonene fra Terskelprosjektet er nå kommet opp i 23. 
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Terskel under bygging i regulert vassdrag 



Gruntvannsområde som er danr.v ; ' øvre enden 
av et terskelbasseng. 

ENERGIFORVALTNING 
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 22 613 MW, 
hvorav 278 MW var varmekraft . Av dette utgjør Statskraftverkene 
(NVE) 30,9 %, kommunale og fylkeskommunale kraftstasjoner 
52,6 % og private og industrikraftstasjoner 16,5 % . 

I løpet av året har utvidelser og nye installasjoner økt den sam
lede maksimale stasjonsytelse med 407 MW, dvs. 1,8 % . Gjennom
snittlig økning de siste 10 år har vært 4,0 % . 

PRODUKSJON OG FORBRUK 
1983 var et meget nedbørrikt år; det nyttbare tilsiget til kraftproduk
sjonssystemet på landsbasis var hele 111,4 % av normalt, svarende 
til 111, 1 TWh . De uvanlig store tilsigene gjorde det også nødvendig 
å slippe vann tilsvarende en produksjon på 5,8 TWh forbi driftsklare 
maskiner grunnet manglende avsetningsmuligheter. Den totale 
kraftproduksjonen ble likevel rekordstor - 106,2 TWh. Dette er nær 
13 TWh over tidligere registrert årsproduksjon. Til sammenligning 
kan nevnes at produksjonsevnen for fastkraft i systemet for 1983 er 
beregnet til 91 TWh (inkludert importrettigheter på 4 TWh) . 
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Utvidelse av produksjonssystemet i 1983 
Expansion of the power production system in 1983 

Kraftstasjon og fylke 

Power station and county 

Rånåsfoss (utv.) Akershus 
Sandkilkraft (økn. utov. 286 GWh)Hedmark 
Vinkelfallet Oppland 
Eidefoss Oppland 
Eidsfoss (utv.) Oppland 
Nedre Mesna Oppland 
Skollenborg Buskerud 
Åmfoss (Nidelv) Aust-Agder 
Gjøv Aust-Agder 
Hunnevatn (ovf. Sira -Kvina) Vest -Agder 
Guri- Krokatjern (overf.) Rogaland 
Ulla -Førde {økn. utov. 1900 GWh) Rogaland 
Aurland (økn . utov. 1922 GWh} Sogn og Fjordane 
Årøy Sogn og Fjordane 
Tussa (Kårdøla , ovf.) Møre og Romsdal 
Svorkmo Sør-Trøndelag 
Grana {økn . utov. 50 GWh) Sør-Trøndelag 
Bra ttset (økn . utov. 130 GWh} Sør-Trøndelag 
Litjfoss (økn . utov. 20 GWh) Sør-Trøndelag 
Slunkajavrre Nordland 
Sørfjord (økn. utov. 40 GWh} Nordland 
Sørfjord (ovf.} Nordland 
Brynvatn Nordland 
Norddalen Nordland 

Økning i produksjonsevne pga . 
utvidelser og nye kraftstasjoner 
Total increase of production ca 
pacity 

Maksimal 
stasjons-

ytelse 
Max. plant 
capacity 

{MW) 

45 

6 
13 
2 

12 
39 

5 
14 

95 
91 

53 

20 

4 
8 

407 

Fastkraft-
bidrag 

Firm power 
contribution 

(GWh ) 

30 
12 
18 
40 
5 

30 
50 
21 
44 

108 
9 

200 
364 
248 

10 
60 

182 
133 
101 
50 

104 
46 
11 
5 

181\1 



Bruttoforbruket av fastkraft - som omfatter nettoforbruk fast
kraft og de totale nett-tap, dvs. også tap på eksport og tilfeldig kraft 
- økte med 5,8 % til 89,0 TWh . Dette forbruket har de siste 10 år i 
gjennomsnitt økt med 3, 1 % pr år . 

I alminnelig forsyning økte forbruket referert kraftstasjon med 
2, 1 % til 58, 1 TWh. Korrigert for unormale temperaturforhold er for 
bruket beregnet til 59, 1 TWh, en økning på 3, 1 % fra året før . Sam 
menlignet med en jevn forbruksvekst fra det f aktiske forbruket i 
1977 og fram til det prognoserte forbruk i 1985 ifølge Energimeldin 
gen (St.meld . nr. 54 [1979 - 80] : Norges framtidige energiforbruk og 
produksjon), var det temperaturkorrigerte bruttoforbruket 3,7 TWh 
høyere enn forutsatt . 

Også i 1983 har abonnenter med husholdningstariffer hatt klare 
økonomiske fordeler ved å dekke sitt oppvarmingsbehov medelek
trisitet fremfor parafin og lettolje . Energikostnaden i en H-4 tariff 
var i landsgjennomsnitt ca 24 øre/kWh inkl. alle avgifter, mens ekvi
valent energikostnad ved lettoljefyring var oppunder 40 øre/kWh. 
Likevel var prisdifferansen - både relativt og absolutt - mindre i 
1983 enn i de to foregående år. Omregnet til ekvivalent mengde 
elektrisitet levert forbruker ser salget av parafin og lettoljer ut til å 
bli ca 10 TWh i 1983, en nedgang på 1,8 TWh fra året før . 

Kraftintensiv industri har i løpet av 1983 oppnådd klart bedre av
setning for sine produkter, og har mot slutten av året produsert opp 

Produksjon og forbruk av elektrisk kraft 1978-83 
Production and consumption of electric energy 19 78 - 83 

Alle tall i GWh 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 ' 

Nettoforbruk: 
Husholdninger og jordbruk 21 916 23 452 23 625 25 092 26 361 26 460 
Bergverk og industri 
(eks kl. kraftintensiv) 10 768 11 548 11 798 11 923 11 647 11 670 
Tjenesteyting m.v. 9 290 10 225 10 577 11 482 11 898 11 950 

Sum alminnelig forsyning 41 974 45 225 46 000 48 497 49 906 50 080 
Kraftintensiv industri 26112 28 825 27 875 26 963 25 790 28 820 

Sum netto fast -
kraftforbruk 68 086 74 050 73 875 75 460 75 696 78 900 

Bruttoforbruk 
(inkl. antatt tap i overførings- og fordelingsnettet) : 
Alminnelig forsyning 2 48 876 52 365 52 918 56 488 56 887 58 050 
Kraftintensiv industri 2 26 895 29 690 28 711 27 772 26 564 29 690 

Sum 75 771 82 055 81 629 84 260 83 451 87 740 
Øvrige tap i nettet 2 3 398 516 279 672 687 1 240 
Sum brutto fastkraft 76 169 82 571 81 908 84 932 84138 88 980 
Tilfeldig kraft til elektrokjeler 
og pumpekraft (netto) 1 424 1 901 1 728 3 235 2 956 3 840 

Sum brutto totalforbruk 77 592 84 472 83 636 88 167 87 094 92 820 
Eksport - Import 3 405 4 651 464 5 230 6 062 13 380 

Produksjon av elektrisk kraft 80 997 89 123 84100 93 397 93 1 56 1 06 200 

' 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 prosent av tilfeldig kraft og eksport målt ved grensen . 
Kilde : NOS - Elektrisitetsstatistikken . 
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mot full kapasitet. Mens forbruket i 1982 var sterkt preget av de dår
lige konjunkturene, steg forbruket i 1983 med 11,7 % til 29,7 TWh . 
Dette er nær opp til den kraftmengde industrien er sikret gjennom 
faste kontrakter og egenproduksjon (ca 30 TWh). Den relative pro
duksjonsoppgangen har vært sterkest for produktgruppene kje
miske råvarer og jern , stål og ferrolegeringer. 

Kraftutvekslingen med Sverige og Danmark ga en rekordstor net
toeksport på 13,4 TWh, mot 6,0 TWh som gjennomsnitt for de siste 
5 år. Forbindelsen over Skagerrak til Danmark var nesten hele året 
fullt belastet, i alt eksporterte vi 4,3 TWh . Mot Sverige eksporterte vi 
9,4 TWh, og importerte 0,4 TWh . 

Omsetningen av tilfeldig kraft til elektrokjeler var 3,4 TWh mot 2,4 
TWh i 1982 og 2,2 TWh som middel de siste 5 år. 

Maksimalbelastningen, som refererer seg til det innenlandske 
forbruket, inntraff 19. desember og er beregnet til 15 277 MW målt 
ved kraftstasjon . 

ELEKTRISITETS - OG ENERGIFORSYNINGENS ORGANISASJON 
NVE - Energidirektoratet medvirker ved dannelse av lokale organi 
sasjonskomiteer i distriktene, og i samarbeid med disse vurderes 
behov og muligheter for organisasjonsendringer innen fordelings
og engrossektoren . 

Arbeidet i 1983 har hovedsakelig foregått innen fordelingssektor 
en i områder med små elverk, hvor det er antatt at en større elverks 
enhet vil være den naturlige organisasjonsform . 

Ønsket om en koordinert nettplanlegging for flere eksisterende 
forsyningsområder, og behov for statstilskudd ti l elforsyningen , har 
vært to av flere virkemidler i dette arbeidet . 
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Organisasjonsendringer innen fordelingssektoren i 1983 
Gruppe 1: Sammenslutninger som formelt ble gjennomført i 1983. 
Gruppe 2: Sammenslutninger som er besluttet gjennomført i 1984. 

Antall elverk pr 31 .12.82: 274 
Antall elverk pr 31 .12.83 : 268 

Fylke Gruppe 

Østfold 

Navn på nytt Navn på gml. 
elverk elverk 

Moss 
Lysverker 

Moss Lysverker 
Våler Komm .elverk 

Dato for 
sammen 
slutning 

1.1.83 

Rog aland Stavanger 
el.lag 

Stavanger 1.7.83 

Sogn og 
Fjordane 

Nordland 

2 

2 

2 

A/ S Sogne-
kraft 

L/ L Luster 
Kraftlag 

Vadheim 
komm. 
Lysverk 
Ytre Sogn 
og Sunnfjord 
Energiverk 

Nord-Salten 
Kraftlag A/ L 

e I e ktri s itetsve rk, 
Randaberg elverk, 
Rennesøy komm.elverk 

A/ S Sognekraft, 1.1.83 
Leikanger komm. 
elverk 
L/ L Luster Kraftlag 1.1.83 
L/ L Jostedal Kraftlag 
L/ L Hafslo Kraftlag 
Vadheim komm . 1.7.84 
Lysverk , 
L/ L M åren Kraftlag 
Solund Kraftlag L/ L 1.1 .84 
Fjalerkraft 
Hyllestad Kraftlag L/ L 

Nord-Salten 1.1.84 
Kraftlag A/ L 
Indre Tysfjord 
Kraftla AL 



Etter foreliggende oppgaver har 32 lokale kom iteer vært engasjert 
i organ isasjonsarbeidet rundt om i landet i 1983. Direktoratet deltok 
med konsultativ eller sekretærteknisk bistand i 25 av disse . 

I løpet av året har 6 elektrisitetsverk gått inn i et av sine naboverk, 
slik at det pr 31. desember 1983 var registrert 268 elektrisitetsverk 
med ansvar for detaljforsyningen . 

Antall engrosverk og kraftselskap er i år registrert til 70 enheter . 
Gruppen andre små produ ksjons- og fordel ingsverk (gårds- og 

grendeverk) er nå registrert til 21 enheter. 
Antall industriverk (som har områdekonsesjon , evt . kraftproduk

sjon til eget bruk), er registrert til 94 enheter. 
Ved utgangen av året er det således registrert i alt 453 enheter 

som har organisasjonsmessig betydning. 
I året ble det dessuten besluttet at 7 elektrisitetsverk, det ene av 

dem registrert under små produksjons - og fordelingsverk, skulle gå 
sammen til tre større enheter, i løpet av 1984. 

I energimeldingens omtale av elektrisitetsforsyningens organisa 
sjon uttales det at departementet, i samarbeid med NVE, vil enga 
sjere seg sterkere i arbeidet med å fremme mer rasjonelle og bære
kraftige enheter i elforsyningen . 

Organisasjonsarbeidet innen fordelingssektoren vil bli konsen 
trert om de minste elverkene med 1000 eller færre abonnement (27 
enheter) . 

PRISER OG TARIFFER 
Gjennomsnittsprisen på elektrisk kraft til husholdninger og jordbruk 
var i 1983 27,8 øre/kWh inkl. elavgift og merverdiavgift. Dvs. en øk
ning på ca 16,8 % i forhold til 1982. Elavgiften va r i 1983 2,5 øre/kWh , 
og er hevet til 2,7 øre/kWh i 1984. 

Beregningsgrunnlaget for merverdiavgift på elkraft er øket fra 23 
øre/ kWh i 1983 til 26 øre/ kWh i 1984. Merverdiavgiften vil således 
utgjøre 5,2 øre/ kWh i 1984, mens den i 1983 var 4,6 øre/ kWh. Fyl 
kene Nordland , Troms og Finnmark er fritatt for merverdiavgift på 
elkraft til husholdningsformål. 

Energidirektoratets anslag viser at landsgjennomsnittet for 1984 
vil bli ca 31 øre/kWh (inkl. elavgift og mva.) . Dette er en økning på ca 
11 ,5 % i forhold til 1983. 

H4-tariffen er innført ved de fleste elverk nå, og vi antar at over 
halvparten av husholdningsabonnentene har denne tarifftypen. 

INVESTERINGER 
Investeringene i elektrisitetsforsyningen (medregnet fjernvarmean 
legg) i 1983 er anslått til ca 8,3 milliarder kroner. Dette utgjør ca 8 % 
av landets samlede bruttoinvesteringer i fast kapital. 

FINANSIERING 
Finansiering av kraftutbygg ing og linjebygging utenom Statskraft
verkene , har vært henvist til det norske partialobligasjonsmarkedet . 
For 1983 ble det g itt tillatelse til å ta opp 2999 mi ll. kroner innenfor 
kraftverkskvoten. Av dette ble 2774 m ill. kroner emittert i kalender
året. Vilkårene er i prinsippet gjenstand for forhand ling mellom lån
taker og emisjonsbanken , men det nåværende høye renten ivå v irker 
tyngende for utbyggerne . Fra Norges Kom munalbank ble bevilget 
lån på 118 mill. kroner t il elsektoren . 
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Noen engrospriser pr 1.1.841 

S ame whole sale prices pr. 1. 1 .84 
Pris i øre/ kW h 

v/ 5000 v/ 6000 
Navn bruks- bruks -

timer2 timer ' 

Østfold Kraftforsyning 12,68 12,10 
Akershus Energiverk 15,70 14,97 
Hedmark Energiverk 20,68 20,14 
Opp land fy lkes elverk 16,26 15,92 
Buskerud Kraftverker 18,30 17,84 
Vestfo ld Kraftselskap 15,00 14,13 
Lyse Kraft 12,00 11,38 
Sunnhordla nd Kraft lag 15,40 14,92 
Bergensha lvøens 
komm . Kraftse lskap 10,71 10,18 
Sogn og Fjorda ne 
Energiverk 12,38 12,24 
Møre og Romsdal 
Kraftse lskap 13,51 13,36 
Tafjord Kraftselskap 15,30 14,42 
Tussa Kraft 13,57 13,06 
Sør Trøndelag 
Kraftselskap 19,50 18,67 
Salten Kra ftsamban d 16.00 16.00 
Finn mark 
Kraftforsyning 15,13 14,60 
Statskraftverkene 13,51 13,36 
1 Spenningsn ivåene kan være ulike slik 
at prisene ikke er helt sammen lign bare. 
2 3000 brukstimer vinter, 2000 brukst imer 
sommer. 
3 4000 brukst imer vinter, 2000 brukst imer 
sommer. 

Anslag fo r pris i øre/ kWh ved sa lg til 
husholdninger og jordbruk pr 1.1.84, 
inkl. elavgift og merverdiavgift 
Estimated price in drelk Wh for sale to hou-
seho!ds pr 1.1.84, e!ectrici ty tax and v.a.t. 
included 

Gjennom -
snitt Høyeste Laveste 

Østfold 29,7 40,4 25,8 
Akershus 31 ,6 38,6 27,4 
Os lo 30,6 30 ,6 30 ,6 
Hedmark 37 ,2 44,1 32,7 
Oppland 33 ,6 43 ,8 28,2 
Buskerud 31 ,3 42,7 16,4 
Vestfold 32,3 40,5 24,1 
Telemark 28 ,0 38,0 17,1 
Aust -Agder 30,5 31 ,8 22 ,3 
Vest -Agder 27 ,0 29,2 24,6 
Roga land 29,5 37 ,0 17,9 
Hordaland 31,4 38,4 15,9 
Sogn og 
Fjordane 32,0 35,9 19,9 
Møre og 
Romsdal 36,2 38,4 28,2 
Sør-
Trøndelag 32 ,2 46,1 28,4 
Nord-
Trøndelag 31,9 31 ,9 31 ,9 
Nordland 1 28,4 32 ,8 19,2 
Trom s' 27,4 32,0 25,7 
Finnmark ' 27 ,0 30,6 25,1 
Lands -
gjennomsn itt 31 ,0 

1 De tre nord ligste fy lke r er fritatt for mer-
verdiavg ift på elkraft til husho ldningsfor-
mål. 



Statsstønad 
I alt ble det for 1983 bevilget 112 mill . 
kroner i statsstønad t il fremme av elek
t risitetsforsyningen . Fordelingen av m id
lene på prosjekttyper . 

Pia n legg i ngsstøtte 
Opprusting av for 
del ingsnett 
Overføringsan legg 
Strøm løse steder 
Reservemateriell 
Driftsstønad 

4,0 mi ll . kroner 

65 ,3 mill . kroner 
38.4 mi ll . kroner 
2,9 m ill . kroner 
0,5 m ill . kroner 
0,9 mill . kroner 

120,0 mi ll . kroner 

STATSSTØNAD 
Stortinget bevilget 112 mill. kroner i statsstønad for 1983 til fremme 
av elforsyningen . Fordeling av midlene fremgår av tabellen. 

Planleggingsstønad som er ført opp med 4,0 mill. kroner, blir 
brukt til å undersøke muligheten for å bygge småkraftverk og utar
beide forprosjekter for slike kraftverk. Videre blir den brukt til nett
analyser for å bringe på det rene i hvilken utstrekning det vil være 
riktig å ruste opp elverkenes fordelingsnett for å redusere ledning
stap. 

Pr 31.12.83 er i alt ca 27.4 mill. kroner stilt til disposisjon til plan
leggingsformål , og i 1983 er utbetalt ca 5.4 mill. kroner av dette, 
hvorav ca 1,2 mill. kroner til småkraftverkutbygging og ca 4,2 mill. 
kroner til nettanalyser. 

Ved utgangen av 1983 er det gitt tilsagn om utredningsstøtte til 40 
småkraftverk-prosjekter. Av disse er 26 ferdig utredet, og 10 av 
disse er bygget eller under bygging. Hertil antas at ytterligere 14 vil 
bli bygget, dersom konsesjon blir gitt og finansieringen blir ordnet 
tilfredsstillende . Til sammen representerer de klarlagte prosjektene 
en midlere årsproduksjon på ca 674 GWh. 

Av de nevnte 40 prosjektene antas 7 ikke å være aktuelle for ut
bygging, og 9 er under utredning . Det foreligger for øvrig 13 søkna 
der om utredningsstøtte som en foreløpig ikke har kunnet ta stand
punkt til. Det skyldes dels manglende opplysninger og dels at en av
venter resultatet av «Samlet plan»-behandlingen . 

Nettanalysene, som det er stilt stønadsmidler til disposisjon for å 
få gjennomført, omfatter nå hele eller deler av de fleste fylker i lan
det. 

Til nettanalyse er det ved utgangen av 1983 disponert i alt ca 18 
mill. kroner. 

Analysen for de hittil ferdiganalyserte fordelingsnett for 91 elverk 
viser at de angjeldende elverk kan vinne inn til sammen ca 40 GWh 
i gjennomsnitt pr år i sine høyspenningsnett ved å forsterke nettet 
etter samfunnsøkonomiske kriterier, istedenfor å holde nettet på 
det lavest mulige kapasitetsnivå (teknisk minsteløsning) . 

Samfunnsøkonomisk utbygging vil koste ca 119 mill. kroner mer 
enn de tekniske minsteløsninger, som bare tar hensyn til spennings
ag overbelastningskriteriet . 

PLANLEGGING AV HOVEDNETTET 
Innpassing av en ny ledning i hovednettet går prinsipielt ut på å fast
sette hvorvidt den samfunnsøkonomiske nytte ved en videre utbyg
ging overstiger den samfunnsmessige kostnad eller ikke. I praksis 
er dette en meget komplisert oppgave, og det arbeides stadig vi
dere med å finne bedre metoder for behandling av problemet. 

Av nettutredningssaker som det i 1983 har vært nedlagt vesentlig 
arbeidsinnsats på, kan nevnes : 
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overføringskapasitet Vestlandet- Østlandet 
evt. utvidelse av Skagerrak-forbindelsen 
forsterkningsbehov i det norske nett ved evt . utvidelse av Ska
gerrak-forbindelsen 
nettutforming ved evt. kraftutbygging i Svartisen 
300 kV forbindelse Aura - Giskemo. 



De systemmessige utredninger vedrørende en eventuell forbin 
delse mellom Finland og Nord-Norge er avsluttet, og prosjektet blir 
nå gjenstand for forhandlinger mellom de to land . 

Det er innledet et samarbeid med Vattenfall for å utrede nettfor
sterkningsbehovet mellom Nord -Norge og Sør-Norge, og hvor man 
vurderer en felles utnyttelse av de to lands overføringsnett. 

Videre har det vært arbeidet med lokale forsyningsspørsmål , 
f .eks . forsyningen til Kårstø , Stavanger- og Bergensområdet m .v . 

I Nordel -regi har det vært arbeidet med nytt datasett som under
lag for bestemmelse av overføringskapasiteten i det nordiske sys
tem for 1990-stadiet. Videre har Nordels nettdimensjoneringskrite 
rier vært oppe til vurdering . 

KONSESJONER OG EKSPROPRIASJONER 
Det er i 1983 gitt konsesjoner for en samlet generatorytelse på ca 
870 MVA mot 375 MVA i 1982. 

Dessuten er konsesjoner gitt for bl.a . transformatorer og utvidet 
transformatorytelse på til sammen ca 5289 MVA mot ca 3221 MVA i 
1982. Dette tall omfatter så vel transformatorer i kraftstasjoner for 
opptransformering som transformatorer for nedtransformering i 
forsyningsområdene og dessuten reguleringstransformatorer. 

Det er i alt gitt 194 konsesjoner, hvorav 27 områdekonsesjoner og 
utvidelse av områdekonsesjoner. Det er fattet vedtak i 20 saker om 
tvungen avståelse av grunn og rettigheter for bygging av elektriske 
kraftledninger, transformatorstasjoner m .v. 

Konsesjoner i 1983 for en del større overføringsanlegg : 
Nedre Røssåga kraftverk - Trofors 65 km. Fra vinkelpunktet ved 

Liastølen på kraftledningen Hylen - Saurdal til Førre transformator
stasjon 18 km, Førre - Duge 29,8 km, Alsten sekundærstasjon - -
Nesna transformatorstasjon 43 km , Sjona kraftstasjon - Nesna 
kraftstasjon 30 km, Åskåra - Bryggja 24 km, Brand hol - Ystad 25,4 
km (ombygging) . 

KONSESJONSKRAFT 
Det er foretatt to tildelinger av konsesjonskraft til kommuner i for
bindelse med vassdragsreguleringer. Departementet har erstattet 
tidligere retningslinjer for avgivelse, fordeling og pris på konse 
sjonskraft med nytt brev av 7. juni 1983 og fastsatt konsesjonskraft
prisen for 1983 til 4,9 øre/kWh ved konsesjoner gitt etter 10.4.1959. 

KONSESJON PÅ KRAFTLEIE 
Det er gitt 59 konsesjoner på kraftleie som utgjør til sammen 311 820 
kW fastkraft og 151 600 kW tilfeldig kraft til elektrokjeler mot i 1982 
302 585 kW fastkraft og 43 990 tilfeldig kraft til elektrokjeler. Avgif
ten i henhold til kraftleiekonsesjoner utgjorde for 1982 ca kr 
4 769 400, - mot ca kr 4 594 000, - for 1981 . 

FORSKRIFTER OG TILSYN 
NVE har med Meddelelse EK-45(1983) påbudt at meldingsblankett
sett godkjent av NVE 1983 skal tas i bruk senest 1.1.1985 for melding 
av lav- og mellomspenningsanlegg til Det stedlige tilsyn . Dette er 
gjort for bl.a . å gjøre det enklere for elektroinstallatører med anlegg 
i flere forsyningsområder, å oppfylle forskriftenes bestemmelser i 
§ 12 om melding av elektriske anlegg . 
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Strømførende liner klar for strekking 

På grunn av varmgang i sikringer av typen Diazed fastsatte NVE 
med Meddelelse EK-46(1983) at det som vern mot overbelastning av 
inntaksledninger og -kabler skal brukes høyeffektsikringer med 
knivkontakter, automatiske brytere eller automatsikringer, dersom 
sikringenes merkestrøm er over 16 A. 

Med Meddelelse EK-47(1983) er det fastsatt forskrifter for prøving 
av kabeloverdekningsplater/bord for å sikre t ilstrekkelig kvalitet ved 
hjelp av mer entydige prøvebetingelser enn tidligere. 

Det stedlige tilsyns bes iktigelseshyppighet er med Meddelelse 
EK-48(1983) tilpasset endrede behov og muligheter. 

Med Meddelelse EK-49(1983) har NVE opphevet den del av påleg
get om stedlig tilsyn som gjelder elverks fordelingsnett for lavspen 
ning og mellomspenning , herunder kraft - og transformatorstasjo 
ner. 

Med Meddelelse 50(1983) fastsatte NVE NSS-rekommandasjon 
nr 2/1982 som norske forskr ifter for elektriske installasjoner i cam 
pingvogner . De nye forskriftene er stort sett i samsvar med de for
skrifter vi har hatt i Norge fram til nå . 

Det har vært utført et omfattende informasjonsarbeid med møter 
over hele landet for å f å innført «Driftsforskriftene for lav- og mel 
lomspenningsanlegg» på en mest mulig effektiv måte. 

Revisjonsarbe idet av forskrifter fo r lav-, mellom- og høyspen
ningsanlegg for å få disse i samsvar med IEC og CENELEC, har på 
gått for fullt i 1983. Arbeidet er en følge av Norges forpliktelser i 
henhold til GATI-avtalen om tekniske handelshindringer og frihan 
delsavtalen med EF. 

Et internt EDB -utvalg har utført en forstudierapport om informa
sjonsbehandling innenfor fagområdet Elsikkerhet. Det tas sikte på å 
finne fram til et egnet EDB -basert internt informasjonsopplegg som 
kan tre i funksjon samtidig med forskriftsrevisjonen . 

Virksomheten innen den maritime sektor - skip og sjøredskaper 
inklusive plattformer - har også i år vært meget omfattende, spe
sielt hva angå r 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 klassifikasjonssel 
skapene i dette arbeidet, spesielt Det norske Veritas , Lloyds Regis 
ter of Shipping og American Bureau of Shipping . 

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 
Hovedstyret har i brev av 23.2.83 til Oed trukket opp retningslinjer 
som anbefales lagt til grunn for enøk-arbeidet og innpassing av nye 
energiformer i forsyningssystemet . 

Av nye energiformer kan fjernvarme i enkelte tilfelle representere 
aktuelle løsninger. Direktoratet deltar i et interdepartementalt ut
valg (AVØK) som behandler tekniske-økonomiske sider ved slike 
prosjekter, spesielt fjernvarmeprosjekter basert på utnyttelse av 
spillvarme fra industri eller energi fra avfall . Direktoratet deltar også 
i en styringskomite for et NTNF-prosjekt som bl.a. analyserer fjern 
varme i samspi ll med elektrisitet. 
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Det er i 1983 arbeidet med å fremskaffe nødvendig underlag for 
en eventuell beslutning om å bygge et prøveanlegg for vindkraft i 
Norge . Dette underlag med kravspesifikasjoner for et anlegg og 
vurderinger av tilbud m.v. skal foreligge innen 15. februar 1984. 

Det er undersøkt flere alternative lokaliseringsområder for prøve
anlegget. NVE har tilrådd at Frøya (Skipheia ved Titran) blir bygge
sted for et eventuelt prøveanlegg. Olje- og energidepartementet 
har sluttet seg til NVE's forslag om dette. 

Intensjonene med vindkraftprogrammet er å frembringe den nød 
vendige kunnskap og erfaring slik at vindkraft kan vurderes mot 
konvensjonelle energikilder når det gjelder å dekke energivehovet. 

Energidirektoratet har oppnevnt et rådgivende utvalg for vind 
kraftarbeidet . Utvalget, som har representanter fra forskningsinsti 
tusjoner og kraftselskaper, blir rådgivende overfor direktoratet både 
når det gjelder prøveanlegget og videreføringen av et måleprogram 
for registrering av vindkraftpotensialet i Norge. 

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 rådgivn ingstjeneste fra NVE's side. Bl.a . gjelder 
dette assistanse for oppbygging av elektrisitetsforsyningen i Mo
sambik. Denne virksomheten koordineres gjennom direktørmøter i 
NVE. Energidirektoratet fungerer som kontaktledd i forbindelse 
med NORAD -avtalen. 

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

STATSKRAFTVERKENE 
ØKONOMISK DRIFT GENERELT 
Statskraftverkenes driftsregnskap for 1983 viste et overskudd på 
523,7 mill . kroner. Det var opprinnelig budsjettert med et under
skudd på 179,0 mill. kroner. Høsten 1983 ble budsjettet revidert til et 
overskudd på 431 ,0 mill . kroner. 

Diagrammet til høyre viser resultatet av driften de siste fire år og 
utgiftenes fordeling i 1983. Av totalinntektene i 1983 på 3,6 milliarder 
kroner utgjorde kraftsalg 3,3 milliarder kroner . 

Statskraftverkenes investeringer utgjorde i 1983 2, 181 mill . kro
ner. Av dette falt 690 på Ulla - Førre-anleggene, 274 på Kobbelv
an legget og 83 på Alta -anlegget. Til overføringsanlegg medgikk 804 
mill . kroner. 

TEKNISK DRIFT 
NVE hadde ved utgangen av 1983 i drift 36 kraftstasjoner med sam 
let effekt på 6205 MW, og disponert i tillegg 797 MW i ar:idre kraft 
verk hvor staten er medeier. Dessuten hadde NVE i drift 63 transfor
matorstasjoner med en samlet ytelse på 15 017 MVA, og 6808 km 
overføringsledninger, vesentlig med driftsspenninger 420, 300 og 
132 kV. 

Det har vært et normalt driftsår, uten spesielt store driftsforstyr
relser eller overføringsproblemer. 

KRAFTOMSETNING 
Kraftomsetningen ble i 1983 44.471,4 GWh. Dette er en økning på 
19,9 % fra foregående år. Produksjonen ved egne verk økte med 
15,7 % t il 29.305,2 GWh. Økning var det også i leveringen til indu 
strien inkl. NSB på 5,3 %. Videre var det en nedgang til alminnelig 
forsyning på 4,5 %. 

UTVEKSLING MED SVERIGE 
Den samlede fysiske utveksling til Sverige (ekskl. produksjon i Linn 
vasselv 121,7 GWh) utgjorde 9.460,5 GWh. Av dette ble 2,7 % målt i 
Tornehamn, 4,2 % målt i Ritsem, 5,5 % målt i Gejmån, 0,8 % målt i 
Linnvasselv, 10,5 % målt i Nea og 76,3 % målt i Hasle/Halden . 

1ing av asfaltkjerne i Storvassdam 
, Ulla-Førre -anlegget. 
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Driftsresultat for de 4 siste år 
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NVE's produksjon i MWh 
Production of electric ity in MWh by 
The State Power System 
Referert generator 
(Referred generator busbars) 

1983 1982 
MWh MWh 

1. Innset 463516,0 400 503,0 
2. Straumsmo 705 506,0 615477 ,0 
3. Skjomen 1 135 550,0 919 960,0 
4. Norddalen (Satt i drift 

uke 46) 8 196,0 
5. Båtsvatn 135159,0 118 638,0 
6. Glomfjord (25 Hz) 813 870,0 756 366 ,0 
7. Reinforsen 28 035,0 23 340,0 
8. Nedre Røssåga 1 764 835 ,0 1 791 260,0 
9 Øvre Røssåga 850 132,0 846 849,0 

10. La ngvatn 348 377 ,0 298 052.0 
11 Rana 1 915 896,0 1 881 895,0 
12. Bjerka 129155,0 127 892,0 
13. Linnvasse lv (NVE's del) 57 201,0 41 087 ,0 
14. Tunnsjødal , Tunnsjø , 
Røyrvikfoss (NVE's del) 623 988,0 483 621,0 
15. Svorka (NVE's del) 57 568,6 42 525,5 
16. Troll heim 771 830,0 640 690,0 
17. Gråsjø 53 289,0 57 504,0 
18. Aura 1 563 055,2 1 632 337,0 
19. Osbu 72 940,0 77 681,0 
20 . Grytten (NVE's del) 515308,0 398 541,8 
21 Vikfalli (NVE's del) 759 229,0 617103,0 
22. Leirdøla 449 570,0 464 244,0 
23 Sy-Sima 1 813 086,0 1 194 504,0 
24. Lang -Sima 1 119 050 ,0 908 611 ,0 
25. Oksla (NVE's del) 94 000,2 65 165,6 
26. Mauranger 1 058 361.0 1 085 214,0 
27 . Jukla 79 969,0 91 718,0 
28. Hylen (NVE 's del) 290 974,2 334 173,3 
29. Kvil ldal (N VE's del) 1 104 798,4 1 522 077 ,2 
30. Røldal - Suldal (NVE's 
del) 175 011,6 148 460,5 
31 . Sira - Kvina (NVE's de l) 2 502 454,6 1893357,0 
32 . Aurland (NVE 's del) 1991 13,1 108179,5 
33 Nore I 1013591,0 852 381 ,0 
34. Nore l i 316 055,0 257 288,0 
35 Mår 1 145 567 ,0 887 476,0 
36 . Solbergfoss (NVE's 
del) 243598,1 256 640.4 
37 . Hakavik (16 2/, Hz samt 
50 Hz husaggr.) 27 991,0 20 901 ,0 
38. Tokke (inkl. husaggre -
gat) 2 426 684,0 1712201 ,0 
39. Vinje 1 282 624,0 765 015,0 
40. Songa 480 434,0 367 028,0 
41. Haukeli 36 597,0 33 537,0 
42. Syrte 135921,0 137 346,0 
43. Lio 281 783,0 245 804,0 
44. Kjeia 255 273,0 210 020,0 

29 305 142,0 25 332 663,8 

Statskraftpriser fra 1. juli 1983 
Effektavgi ft , årskraft 171 ,40 kr/kWår 
Effektavg ift , vin terkraf t 155,60 kr/kW år 
Eff ektavg ift , som merkraft 32,80 kr/kW år 
Energi avg ift, vi nter 12,6 øre/kW h 
Energiavgift , sommer 6,3 øre/kWh 

Den samlede fysisk målte utveksling fra Sverige (ekskl. produk
sjon i Linnvasselv) utgjorde 427,7 GWh . Av dette ble 0, 1 % målt i 
Tornehamn , 27,3 % målt i Ritsem , 40,9 % målt i Gejmån, 6,8 % målt 
i Linnvasselv, 23,4 % målt i Nea og 1,5 % målt i Hasle/Halden . 

Netto utveksling 9.032,8 GWh ( + 121,7 GWh) . 
Norsk produksjon i Linnvasselv er holdt utenfor da Statistisk 

Sentralbyrå i sin statistikk ikke tar denne med . 

UTVEKSLING MED DANMARK 
Skagerrak-anlegget var i drift hele 1983. Utvekslingen over anlegget 
ga en netto eksport på 4.378, 1 GWh a 9,81 øre pr kWh . 

Til Danmark ble solgt 4.387,4 GWh til middelpris 9,81 norske øre 
pr kWh og fra Danmark ble kjøpt 8,3 GWh til middelpris 9, 15 øre pr 
kWh . 

Fysisk ble det målt 4.379,1 GWh til Danmark. 0,0 GWh fra Dan 
mark. 

IMPORT FRA SOVJETSAMVELDET 
Kontrakten med Sovjetsamveldet ga i 1983 en uttaksrett på inntil 20 
MW og 10 GWh pr måned . Dette ble betalt med en fastavgift på 4,2 
mill . kroner og 11 , 1 øre pr kWh. I 1983 utgjorde importen fra Sovjet
samveldet 2,8 GWh. 

Den fysiske målte utvekslingen med utlandet vil avvike noe fra 
våre avregningstall . Nettoutvekslingen vil derimot være lik. 

KRAFTANLEGGENE 

ULLA- FØRRE-ANLEGGENE 
Mens fjorårets værforhold ble karakterisert som de beste, tror vi 
nok forholdene i 1983 vil få betegnelsen de ve'rste . 3305 mm nedbør 
viste målestasjonen ved Sandsa , 160 % av det som er middelver
dien av de seks foregående år. 

En betydelig del av dette kom som ekstreme snømengder. Etter at 
den endelig var forsvunnet , kom regnet, som kulminerte i oktober 
med en månedsnedbør på 778 mm. 

Under slike forhold er det ikke enkelt å drive damarbeid, i alle fall 
ikke der man nytter morene som tetningskjerne . I så måte viste as 
faltkjernen ved Storvatn sin overlegenhet. 

Nå r likevel damsesongen som helhet ble god, skyldes dette iher
dig innsats, og fram for alt påpasselighet med å nytte de muligheter 
som bød seg. 

Det samlede årsresultat for de tre fyllingsdammene ble i under
kant av 3,0 mill . m 3 , hvilket er ny årsrekord . 

Disse massene fordeles slik : Storvassdammen 1 760 000 m 3 , Før
reskardammen 351 000 m 3

, Oddatjørndammen 875 000 m 3 . 

Det betyr at for fyllingsdammene ble innbygd ca 100 000 m 3 mer enn 
planlagt. 

I og med årets påfyll er Oddatjørndammen vokset til 5 114 000 m 3 , 

og er dermed blitt Norges største. 
Et vesentlig bidrag til inntrykket av at damsesongen ble god kom

mer fra Førrevass, der damkroppen etterhvert begynner å ruve i ter 
renget. Den ble påbygget nye 56 400 m 3 . Dette er 25 % mer enn det 
som var målet . 

30 



NVE's kontraktsforpliktelser i 1983 - effektforpliktelser (MW) ved 
årets utgang 
Contracted power in 1983 - contracted power capacity (MW) at the 
end of the year 

Årskratt ' Vinterkratt Tokke-kraft ' Storindustri 3 Eks pal'!' 

GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW 

Region 1 7 614 1438 1856 548 1194 199 1 085 143 300' 50 
Region 2 1 934 ' 330' 269 70 0 3 440 430 0 270 
Region 3 2 875 466 354 96 0 0 7 181 937 406 84 
Region 4 1 908 299 328 85 0 120 15 0 0 

Sum 1983 14 331 2533 2807 799 1194 199 11 826 1525 706 404 

Sum 1982 14 496 2652 2885 832 1194 199 12 010 1557 1100 475 

, Inklusive konsesjonskraft, industrikraft på alm . forsyn .vilkå r og sommerkraft . 
' Eksklusive 1 MW / 6 GWh ubenyttet rettighet. 
' Eksklusive ugarantert kratt. 121 MW/ 812 GWh. 
' Herti l kommer 120 MW suppleringskraft . 
5 Inklusive Sogn og Fjordane kraftverk . 
6 Transittkraft. 
' Toppeffekt - El sam. 

NVE's kraftomsetning i GWh 
Energy turnover 

Tilgang 
1. Totalproduksjon målt gen.klemmer 
2. Fra Samkjøringen 
3. Fra Sverige 1 

4. Fra Danmark 
5. Fra Sovjetunionen 
6. Div. kjøp på faste kontrakter m .v.3 

7. Div . utveksling med and re verker 
8. Pumpekraft 

Sum 

Denne kraften er solgt elle r brukt på følgende måte : 
Sa lg 

1. Til industriavtakere 
2. Til andre elverk inkl. NSB 
3. Til Samkjøringen 
4. Til Sverige ' 
5. Til Danmark 
6. Elektrokjeler 
7. Div. utveksling med andre verke r 
8. Egen anleggsd rift 
9. Driftskraft 

10. Pumpekraft 
11 Tap og eget forbruk 

Sum 

1 Inkl. transi ttkraft . 
2 Avregningskvanta. 
' Inkl. kjøp fra Trondheim for eksport t il Stockholm . 
4 M ålte verdier. 

1983 
GWh 

29305,1 
11 773,2 

427 ,7' 
0,0' 
2,8 

1 829.7 
1 132,9 

0,0 

44471 ,4 

12 541 ,8 
15 505 ,5 
1 009 ,5 
9 460 ,5' 
4 379,1' 

88,5 
843,2 
68.7 

2,8 
51 ,1 

520.7 

44 471.4 

Utveksling med Sverige Exchange with Sweden 

1983 Middelpris 1982 
Til : GWh n. øre/ kWh GWh 

Kontraktskraft 409 ,6 6,69 481 ,6 
Tran sittkraft 0,0 579,3 
Tilfeldig salg (avtalt ) 8 782,9 4,03 2 409,1 
Tilfeldig salg (ikke avtalt) 415,2 4,03 383,3 
Div. utv. uten pengeoppgjør 14,8 15,6 

Sum 9 622.4 3 868,9 

Fra: 
Transittkraft 0,0 177,0 
Ti lfeldig kjøp (avta lt) 14,2 4,30 183 ,5 
Tilfeldig kjøp (ikke avtalt) 429,5 4,30 299.4 
Sperrekraft 0,0 - 0,0 
Div. utv. utenpengeoppgjør 24,2 - 16,8 

Sum 467 ,9 676.7 

Sum 4 

GWh MW 

12 049 2 378 
5 643 1 100 

10 816 1 583 
2 356 399 

30 864 5460 

31 686 5715 

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 
16 098.4 

99 ,8 
3 853,3 
2 971 ,2 

239 ,0 
1 056,5 

61 ,5 
9.4 

66.4 
615, 4 

37 076, 

Middelpris 
n. øre/ kWh 

6,377 
10 202 
11 500 
11 479 

13 400 
8 371 

11 285 
-
-
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KRAFTUTVEKSLING 
med utlandet 1983. 
Foreign exchange of 
power 1983. 
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Utsetting av fisk i 1983 

Driftsområde Laks Sjøørret Inni.ørret 

Smolt Smolt 
Innset-verkene : 
Skjoma-elv 6 000 
Div. reg . vann ···7 500 

Glomfjord Kraftverk: 
Div. reg . vann ·8 ooo 

Rana -verkene : 
Rana 61 800 
Røssåga 35 000 
Vefsna 17 000 
Div. reg . vann ·79 000 

Aura -verkene : 
Surna 35 000 
Svorka 6 000 
Bævra ·30 000 
Eira 56 600 ·9 000 
Aura elv 14 800 
Div. reg . vann · 21 000 

"5 500 
Grytten Kraftverk : 
Glutra ·2 000 ·3 000 
Henselva 850 
Div. reg . vann ·3 600 

Vikfalli : 
Vikja 26 000 8 000 
Dalselva 2 300 2 000 
Narøydalselva 2 600 1 000 
Div. reg . vann •7 900 

Leirdøla Kraftverk : 
Jostedøla 1 000 
Tunsbergsdal -
svann ···1 500 

Vestlandsverkene : 
Eio/ Bjoreia 5 800 1 300 

· 15 000 
Sima 3 000 4 000 
Osa ·11 000 500 
Div. reg . vann, 
Eidfjord ·4 000 

."9 000 
Mauranger 12 200 8 750 •5 600 

• "1 500 
Sulda lslågen 5 000 
Ulla elv 2 000 3 100 

Tokke-verke ne: 
Div. reg . vann ·71 900 

"2 000 
Nore-verkene: ".9 700 

Div. reg . vann "78 000 
. "700 

Til sammen 277 150 44450 · 279 000 
·43 000 ·27 000 "7 500 

."29 900 

• ved t allet betyr 1-som rig 
•• ved ta llet betyr 1-årig 

•••ved tallet betyr 2-som rig . 
Uten stjerne ; smolt 

1983 bar fortsatt preg av stor aktivitet på «tunnelfronten» . 
Samlet lengde av nye tunneler og sjakter ble nemlig 17,5 km , hvil

ket innebærer at det i årets løp er boret og sprengt ut 610 000 km 3 

fra nye tunneler og bergrom. 
Fjellforholdene var jevnt over gode i første halvår. De siste 6 må

nedene har de imidlertid forverret seg igjen, slik at bildet av året 
som helhet er noenlunde normalt hva geologiske fo rhold angår. En 
blanding av godt og vondt. 

Hardest rammet ble stuffen på Beinlei mot Storevatn der et stor
ras - det største vi har opplevd - fylte hele tunnelen. Pallstrossen 
i tilløpstunnelen fra Oddatjørn har også vært heftet av store sik
ringsarbeider. 

Helhetsbildet bringes allikevel godt over på den positive siden 
ved gode resultater andre steder. 

Største bidrag i så måte kommer fra tunnelboremaskinen i Støls 
dal som i årets løp har gnaget seg igjennom nye 3770 m av hard, 
norsk gneis. Dette gir 85,7 m/uke, mot 65 m/uke ifjor. 

I Saurdal har året vært preget av omfattende betongarbeider i 
kraftstasjonsområdet. Arbeidene har gått meget bra, og er fint i 
rute . Beklagelig er det likevel at det ennå etter et års diskusjoner 
ikke er gitt tillatelse til gjeninnføring av ordinær arbeidstid, noe som 
fordyrer arbeidene . 

Montasje- og betongarbeider for byggetrinn 2 i Kvilldal er kom
met igang og følger fremdriftsplanen . 

Det samme gjelder spenningsarbeidene i Stølsdal stasjon . 
Oddatjørnmagasinet har, bortsett fra litt tapping vår og sommer 

- vært under oppfylling siden ventilen ble stengt i oktober 1982. 
Tappingen ha r først og fremst skjedd for å få utprøvet tappeventi
len , men også for å unngå å hindre de pågående anleggsarbeider 
både ved Oddatjørn og ved Storvatn . 

Overløp til Storvatn inntraff i november ved kote 1021,7. 
Tilgangen på arbeidskraft har - i likhet med ifjor - ikke bydd på 

problemer. 
Ved sommersesongens slutt måtte i alt 220 egne ansatte sies opp 

eller permitteres - omtrent det samme antall som if jor høst . 
Den gjennomsnittlige bemanning i året var 1047 ansatte, hvorav 

244 hos entreprenør og 803 i egen regi . 
Maksimal bemanning var i juni med 1363, et tall som ved årsslutt 

er redusert til 800. De tilsvarende tall i 1982 var 1407 og 794. 

KOBBELV-ANLEGGET 
Rigging av anleggssenter er sluttført. I kraftstasjonen er hvelvet 
sprengt ut og sikret. En ligger noe etter programmet pga. tidkrev
ende problemer med sprakfjell og slepper. 

I Tverrelvdalen er vi i gang med fullprofilboring med tunnelbor
maskin med diameter på 6,25 m . Uventet hardt og tett fjell og start
vansker ellers gjør tiden fremover spennende . En søstermaskin er 
såvidt kommet igang med boring av vegtunnel i Holandsfjord (i 
Kobbelvanleggets regi). og denne har gunstige fjell fo rhold og me
get god fremdrift . Taubanen ble satt i drift i september, og tunneld 
rift er i gang ved Varrevæjekajav'ri mot Fossvatn og Langvatn . Noe 
damfotrensk er utført ved Fossvatnet. Ca 10 km veg opp Gjerda len 
er ferdig grovplanert . Anlegget hadde ved årets sl utt ca 300 egne 
ansatte og 50 entreprenøransatte. 
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ALTA-ANLEGGET 
Atkomst til damfoten ble etablert ved ferdigstillelse av spiraltunnel. 
Omløpstunnel er ferdig drevet og elva omlagt forbi damstedet og 
fangdam (betong), er under utførelse for ferdigstillelse til vårflom 
men 1984. Derved er den planlagte forsering av anlegget på 1 år 
ajour. Vederlagssprengning for dammen er startet og vi ligger godt 
foran eksisterende fremdriftsplaner. I stasjonsområdet er arbei 
dene godt i rute og sprengningsarbeidene ventes avsluttet i løpet av 
første halvår 1984. Prosjekteringsplaner er ajour og det meste av 
permanentutstyr er nå bestilt . 

Bemanning er på totalt ca 150 mann, hvorav 60 % er lokal arbeids 
kraft. Samarbeidet med lokalbefolkningen er meget bra. 

NORDDALEN SMÅKRAFTVERK 
Kraftverket ble satt i ordinær drift 10. november. Det gjenstår noe 
terrengbehandling og opprydding . 

OVERFØRINGSANLEGGENE 
Også 1983 ble blant våre store byggeår. Som figuren viser, bygget vi 
ca 268 km mot ca 218 km året før. Av disse ble 158 km ledning fer
digstilt og tilknyttet samkjøringsnettet mot 235 km i 1982. 

Det benyttes mye helikopter i ledningsbyggingen. Fakturert mer
verdi er ca 22 mil l. kr i 1983 mot 19 mill. kr året før. 

Videreutvikling av metoder og redskaper tilpasset helikopterbruk 
pågår fortsatt . På andre områder foregår det også videreutvikling 
(mastetyper, fundamentfarskalling,) alt med henblikk på å redusere 
de totale kostnader. Skjerpede renteberegningsregler krever at vi 
stadig forbedrer planlegging , arbeidsmetoder og ressursanven
delse med sikte på å redusere byggetiden. Imidlertid er vedtaksbe
handlingen fremdeles meget tidkrevende . 

Vårt nye opplæringssenter på Melhus med øvingsfelt startet sitt 
første kurs 29. november. Kursene foregår i vesentl ig grad midtvin 
ters. Det vil bli 10 kurs med varighet fra 3-5 dager første vinter. Ut
viklingsarbeidet vil heretter i størst mulig grad bli lagt til Melhus. 
Målsettingen er at økt produktivitet skal finansiere driftsutgiftene 
ved senteret. 

OVERFØRINGSANLEGG SØR - OG VESTLANDET 
Anleggene ledes fra anleggssenter Lillesand. Etter den betydel ige 
nedgangen i virksomheten året før, bærer aktiviteten i år preg av 
dette . Ledningen Kvilldal - Holen ble satt i drift 1.10.83. Ved Blå 
sjøombyggingen (Førre-Dalen ledn.) ble 10 nye master satt opp. 
Ledningen Saurdal - Førre ligger noe foran skjemaet. 

OVERFØRINGSANLEGG ØSTLANDET 
Anleggene ledes fra anleggssenter Hokksund. Ledningene Si
ma -Aurland som var satt bort til privåt entreprenør ble satt i drift 
som planlagt 1.10.83. Videre er ledningen Minne - Frogner satt i 
drift. 

Arbeidet er i gang på følgende ledninger: 
Nore- Ringerike - ldriftsettelse 1.12.84. Flesaker - Sylling -
ldriftsettelse 1.12.84. Ringerike - Sylling - ldriftsettelse 1.12.85. 
Ådal - Ringerike - ldriftsettelse 1.10.84. Tørrfest - Tegneby 
ldriftsettelse 1.10.84. 

Alt går som planlagt på samtlige ledninger. 
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Bygging av overføringsledninger 
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Fra Ulla -Førre -anlegget 

Borerigg ved Altaanlegget. 

Arbeidet på Ringerike transformatorstasjon går svært bra . ldrift
settes 1.10.84, det samme for koblingsstasjonene Follum og Ådal. 

OVERFØRINGSANLEGG MIDT-NORGE 
Anlegget ledes fra anleggssenter Melhus. Ledningen Verdal -
Klæbu ligger godt an for idriftsettelse 1.10.84. Ledningen Nedre 
Røssåga- Namsskogan er påbegynt. Ca 12 km av ledningen Brand
hol _:_ Istad skal stå ferdig til 1.10.84, resten i 1985. 

Anleggssenter Melhus har for øvrig endel mannskap med erfaring 
fra fjordspenn og sjøkabelarbeid, og har i enkelte perioder lånt ut 
mannskaper ti l et større kabelprosjekt som Standard Telefon og Ka 
belfabrik har i Vancouver, Canada . 

OVERFØRINGSANLEGG NORD-NORGE 
Anlegget ledes fra anleggssenter Bjerkvik. Ledningen Kvandal - -
Bardufoss ligger godt an for idriftsettelse 1.12.84. Ledningen 
Ofoten - Kobbelv går bra , med planlagt idriftsettelse 1.10.86. Led 
ningen Sørnes- Sildvik. Fundamenter støpt. ldriftsettelse 1.10.84. 
Ledningen Alta - Kvænangen, som er satt bort til privat entrepre 
nør, går etter planen og ventes ferdig i rett tid 1.12.84. Balsfjord 
transformatorstasjon går etter planen med idriftsettelse 1.12.84. 

NYE PROSJEKTER 
Prosjekter merket * er med i Samlet plan. 

HELLEMO * 
Også i 1983 har planarbeidet vært stilt i bero til forde l for andre pro
sjekter, men vitenskapelige undersøkelser pågår. I «Verneplan for 
vassdrag 111 » ( N 0 U 1983:41) ble vassdragene foreslått varig vernet . 

SALTFJELLET/ SVARTISEN 
Søknad av september 1978 er nå til sluttbehandling i Vassdragsdi 
rektoratet . Under høringsrunden kom det inn ca sytti uttalelser. Det 
antas at hovedstyrets innstilling foreligger våren 1984. 

KRUTÅGA 
Alt underlagsmateriale er klart . Det vil bli holdt åpent orienterings
møte lokalt, og deretter blir den tekniske planen oppdatert, og søk
nad sendt. 

VEFSNA* 
I NOU 1983:41 ble også Vefsna foreslått varig vernet. 

SVOR KA* 
3. mars ble det holdt åpent orienteringsmøte i Bæverfjord om even
tuell overføring av Øvre Bævra . For øvrig har planarbeidet vært stilt 
i bero. Det har vært laget rapporter om kulturminner og vilt . 

STRYN 
Søknaden ble sluttbehandlet i hovedstyret 3. mars, men videre 
saksbehandling ble stoppet av departementet, som ga pålegg om 
ytterligere vitenskapelige undersøkelser. Det er laget et alternativ 
med større magasinkapasitet og større installasjon for høytfalldelen 
av prosjektet. 

JOSTEDALEN 
3. mars sluttbehandlet hovedstyret søknaden og gikk inn for full ut-
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bygging (med Fåbergstølmagasin, også kalt alternativ B), dog skulle 
Breelvi fra Nigardsbreen foreløpig tas ut av planen . St .prp. nr. 7 
(1983- 84) ble fremlagt 16. september og Regjeringen gikk inn for å 
sløyfe Fåbergstølmagasinet (alternativ D) . Det ventes vedtak i Stor-

, tinget i vårsesjonen 1984. 

LEIRDØLA 
Søknaden om å øke installasjonen fra 100 til 115 MW ble anbefalt av 
hovedstyret i desember 1982. Saken ventes sluttbehandlet av de
partementet tidlig i 1984. 

ULLA - FØRRE 
Ved kgl. res . 17. juni ble det gitt tillatelse til midlertidig overføring til 
Sira- Kvina av vann som ikke kan lagres i Blåsjø til Saurdal kraftsta 
sjon settes i drift . 

Hylen kraftstasjon skal stå i juni og juli. Årsaken er frykt for at lak
sen ville bli lokket inn i Hylsfjorden istedenfor å gå opp i Suldalslå 
gen . Ved kgl. res . 4. november ble manøvreringsreglementet justert 
slik at man kan overføre vann t il Hylsfjorden for å unngå skadeflom 
i Suldalslågen . 

Søknaden om planendring i området sør for Jøsenfjorden og Før
reåna ble sendt inn 21. mars. Etter vanlig høringsrunde ble storpar
ten av søknaden anbefalt av hovedstyret 5. september, og inntaket 
i Kvivatnet 28. november. Saken er nå i departementet. 

HOGGA 
Søknad av 24. januar har vært til høring . Sluttbehandlingen i hoved 
styret ble utsatt i påvente av utredning om eventuelle ferdselproble
mer i elva ved inntaket. 

PÅLS BU 
Søknad av 14. april er ute til høring . 

OTTA* 
Falleierne er fremdeles ikke blitt enige om eierandelenes størrelse i 
et eventuelt utbyggingsselskap. 

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

En rekke av disse prosjektene ble utredet for «Samplet plan», i til 
legg til dem som er nevnt foran (*). 

OVERFØRINGSANLEGG 
I tillegg til vedtatt anlegg er det i vår langtidsplan fram til 1998 reg 
net med bygging av ca 2650 km ledninger, derav 271 km 132 kV, 683 
km 300 kV og 1696 km 420 kV. Hertil kommer transformator- og kob
lingsstasjoner. Det dreier seg blant annet om anlegg i forbindelse 
med utbygging av Svartisen og Breheimen , samt forsterkning av 
det bestående nett ellers i landet. Av de viktigste skal nevnes lednin 
gene Kvilldal - Flesaker og Aura - Ørskog . 

GENERELL FORSKNING 
Foruten de mange vitenskapelige undersøkelsene og utredningene 
som gjøres direkte for vannkraftprosjektene, medvirker Statskraft
verkene også i generell forskning . Etter initiativ og finansiering av 
Statskraftverkene har NHL - Vassdrags - og Havnelaboratoriet la
get en lærebok om nitrogenovermetning og fiskedød . 
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SUM MARY . 
A conservation plan no. 3 for watercourses was presented in Octo
ber. The committee unanimously recommended permanent conser
vation of 46 objects with a total power potential of 9,4 TWh. There 
was a dissention in the committee with regard to three objects with 
a potential of 2,5 TWh. Moreover 15 objects with a power potential 
of 3,3 TWh were recommended released for licence management. 

The board of NVE expects to deliver its recommendation during 
the Spring 1984. 

The growth in the general electric consumption has in recent 
years been considerably greater than anticipated . The consumption 
is now about 4 TWh above the programme of the government's 
Energy White Pa per for 1980. There are at the same time delays and 
reduced progress in projects which are excluded from the compre
hensive plan for remaining watercourses . Consequently it will not 
be possible to fulfil the development programme for 1990 which the 
Storting had intended. 

In Decem ber NVE presented a revised survey of the development 
of consumption based on a prognosis worked out for the counties in 
1982/83. After a total evaluation and consideration of possible in
creased public effort concern ing energy economization by the con
sumers, NVE has proposed that the planning of power development 
should have as an aim the following supply of power from the sys
tem : 

1985 
97TWh 

1990 
104 TWh 

1995 
115 TWh 

2000 
123 TWh 

Total power supply should therefore be increased by 2 TWh/year 
during the period 1983-95. 

NVE has recently completed a study showing that duringa period 
of 15-20 years it will be technically possible to regain about 5 TWh 
by improving existing power plantsand the transmission system . 

In 1983 we set a record in power production of about 106 TWh, 
and the prospects for 1984 are optimal since the reservoirs were full 
at the onset of winter. The consumption has also increased heavily, 
especially in the power intensive industries . Nevertheless, we had a 
large surplus of power with a record export of not less than 13 TWh. 

The State Power System's account had a surplus of about 524 
million NOK which isa record. A deficit of 179 million NOK was bud
geted . 
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PUBLIKASJONER UTGITT AV NVE 11983 
Vår virksomhet 1982 
Årsberetning for Elektrisitetstilsynet 1982 
Fossekallen - Meddelelsesblad for NVE - 10 nr. 
Tokke -verkene. Besøksbrosjyre . Norsk og engelsk utgave. 

VASSDRAGSDIREKTORATET 
Rapporter utgitt ved Hydrologisk avdeling 
Nr 1 Kjeldsen , 0 .: Materialtransportundersøkelser i norske breelver 1981 (39 s) 
Nr 2 Andersen , J . H. , Hjukse, T. , Roald , L. og Sælthun, N. R.: 

Hydrologisk modell for flomberegninger (40 s) 

Oppdragsrapporter : 
Nr 1 Hansen, E. og Roen , S.: 

Virkningen av en Breheim -utbygging på isforholdene i Lusterfjorden . En fore 
løpig rapport (31 s) 

Nr 2 Tvede, A. M .: Vetlefjordutbyggingen . Moglege endringar i vasstemperatur og 
istilhøve i vassdraga og i Vetlefjorden {16 s) 

Nr 3 Lofsberg , P. K., Tilrem, Ø. og Willen , A.: 
Kvalitetskontroll av tilsigsdata i Nidelv/ Neavassdraget (77 s) 

Nr 4 Tvede, A. M.: Jørpelandsvassdraget. Mulige endringer i vanntemperatur og 
isforhold ved en utbygging (14 s) 

Nr 5 Petterson , L-E.: Beregning av dimensjonerende flom i Arendalsvassdraget 
{104 s) 

Nr 6 Asvall , R. Pytte : Breheimutbyggingen - Stryn . Mulige virkninger på vanntem 
peratur- og isforhold i berørte vassdrag. 

Meddelelser utgitt ved Hydrologisk avdeling: 
Nr 45 Andersen , T. : Operational Snow Mapping by Satellites (6 s.) 
Nr 46 Tvede, A. M. og Wold , B.: Glasiologi {24 s) 
Nr 47 Kanavin , E. V.: Fifty years of experiences in the field of ice problems for river 

engineering {15 s) 

VN-publikasjoner 
Kraft og miljø : 
Nr 5 Knut Ove Hillestad : Morenetaket i Umskar 
Nr 5 Odd Kjos-Hansen : Vilt og kraftutbygging 

Terskel prosjektet : 
Nr 20 Yngvar Hagala : Eggproduksjon, yngeltetthet og dødelighet og vekst hos ørret 

yngre enn 3 år (Salmo trutta L.) i øvre del av Eksingedalselva 
Nr 21 Torfinn Fredin Andersen: 

Bestandstetthet og dødelighet hos ørret eldre enn 2 år {Salmo trutta L.) i øvre 
del av Eksingedalselva 

Nr 22 Per Aass: Ørreten i Hallingsdalselva og Hemsil 
Nr 23 Jan E. Raastad: Tersklers virkning på bunndyr i regulerte vassdrag , med ho

vedvekt på insektsgruppen knott {Diptera , Simuliidae) 

ENERGIDIREKTORATET 
«Paragrafen» Informasjon fra Konsesjons- og tilsynsavdelingen 2 nr. 
Meddelelse EK-45 (1983) : Melding av elektr isk installasjonsarbeid 
M eddelelse EK-46 {1983) : Forskrifter for sikring av inntaksledninger og -kabler 
Meddelelse EK-47 {1983) ; Forskrifter for prøving av kabeloverdekningsplater/ -bord 

rimelig vern 
Meddelelse EK-48 (1983) : Det stedlige tilsyns besiktigelser av meldingspl iktige elektriske 

anlegg. Besiktigelseshyppighet 
M eddele lse EK-49 (1983) : Endringer om pålegg om stedlig tilsyn 
Meddelelse EK-50 (1983) : Elektriske installasjoner i campingvogner. 

STATSKRAFTVERKENE 
Tøndevold , Erik : Minstevassføring i utbygde fallstrekninger . (Foredrag på Vassdrags 

regulantenes Forenings seminar) . 
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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 

rn TRANSMISSION SYSTEM 
CONSTRUCTION ADMINISTRATIONS 

Eljerkvik 
Hokksund 
Lillesand 
Melhus 

0 RIVER MAINTENANCE DEPARTE 
MENT DISTRICT OFFICES 
Østlandskontor I, Oslo 
Østlandskontor li , 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 

..Ill Electrical lnspectorate 
District number one: Oslo 
District number two: Oslo 
District number three : Kristiansand 
District number tour: Bergen 
District number live: Trondheim 
District number six : Harstad 
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Director General 
Erik Nybø 
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