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Sammendrag

BAKGRUNN
Bakgrunnen

MÅL
for at arbeidet

blir tatt opp har mange

med en verneplan

Målene med verneplanen

nå

fastsette

Politiskeføringer:
Regjeringen

fastslo i St.meld. nr. 58 (1996-97)

om at alle sektorer
krav om sektorvise
sektoren.

har et selvstendig

på sitt område.

for ivaretakelse

knyttet

ansvar for å ta

Dette ble konkretisert

miljøhandlingsplaner,

kraftverk

til, var opprettet

energidepartementets

allerede

i 1999. Andre statsetater
sitt verneplanarbeid,

foreta en kvalifisert

dokumentasjon

i Norge for å få oversikt over

kraftverk

deres fysiske tilstand,
og arkitektoniske

et mindre

som

regulering

i innstillinger

inngikk

har

Dette kom til

fra Norsk Kulturråd

i begge disse. Våre nordiske

gått foran med gode eksempler,

naboland

har

har fredet

planen
Planen

skal være det redskap

minnemyndighetene

museumsbaserte
utvalget,

som var sammensatt

fagfolk innen
bransjen

sektoren.

ga grunnlag

for søknad

vil dessuten

og forskning

ORGANISERING

egne

Prosjektorganisasjonen

Norsk Kulturråd
av høyt kvalifiserte

Tilbakemeldingene

gruppe
opprette

fra Vestad-

om dagens forslag til Verneplan

budsjettet

fra
kraftverk

til OED om midler på stats-
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Dokumentasjonsarbeitil

i norsk kraftverkshistorie.

bør bestå av en styrings-

referansegrupper

Det er også aktuelt
i tilknytning

å

til verne-

Styringsgruppen

bør ha representanter

lige myndigheter

(NVE og Riksantikvaren)

bransjen

(bransjeorganisasjonen

er foreslått

i dag en samlet kunnskapsbase,
og kriterier
må munne

ved for-

planarbeidet.

ner, pga. arbeidets

som må ligge til grunn
verneplanen

selv den nød-

gi viktig materiale

og en prosjektgruppe.

Prosjektgruppen
Behov:
avgrensninger

som gir både kultur-

for offentog kraft-

og de store kraft-

selskapene).

for 2003.

Det mangler

verne-

og ressursbesparelse

av eldre kraftverk.

har gitt

har etablert

seg i 1988 på innstillingen

i avtale.

og praktiske

for at verne-

Bransjeinteressen

og besøkskraftverk.

formelle

og kraftbransjen

vendige forutsigbarhet

formidling

Bransjens egen interesse:
skal realiseres.

fra eiers side, evt. nedfelt

omfatter.

det i prosjektet

seg utslag i at flere selskaper

vernes gjennom

tiltak som sikrer vern av de kraftverk

valtningen

3 kraftverk!

planen

som, i sin helhet

i 1988 og

Danmark

forutsetning

bevaring)

elementer,

finne frem til økonomiske,

i 1994. Forslag om vern av kraftverk

Dette er en grunnleggende

(evt. for noen - ved

eller for bestemte

kulturminner

etter

til spesialformål

et antall viktige kraftverk

gjennomført

de senere år fått økt oppmerksomhet.

utvalg,

av særlig høy

verdi, for fredning

frivillighet

Riksantikvaren

foreta et representativt

kulturminneloven

helt eller delvis.

Bevaring av teknisk-industrielle

kulturhistoriske

antall kraftverk

nasjonal

ble utgitt

Kulturminnefaglige varderinger:

uttrykk

tekniske,

av aktuelle

verdi.

på dette grunnlag

før Olje- og

har allerede

alder og størrelse)

kategorier

er organisatorisk

miljøhandlingsplan

for vern, og avgrense

(verkenes

med

innen

Museumsordning,

Verneplan

i

inkl, mål

av kulturminnehensyn

NVEs Prosjekt

forprosjektet

kriterier

interessefeltet

Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling prinsippet
miljøhensyn

vil være å:

sider:

som er forutsetninger

for de prioriteringer
ut i.

som

personer

bør bestå av minimum
omfang

til to år. Gruppen
med historisk,

kompetanse

bør settes sammen

arkitektonisk

og ha erfaring

kulturminnearbeid.

tre perso-

og prosjektperioden

fra prosjekt-

og teknisk
og

som
av

FINANSIERING
Forprosjektet
Totalkostnadene
kraftverk

er finansiert

av NVE.

ved prosjekt

Verneplan

for

for årene 2003-2004 er kalkulert

mill. kr. De omfatter

lønn og kostnader

til 4,5

utredning,

dokumentasjon

forutsettes

delt mellom

Forprosjektet
finansiering

og drift, og utgiftene
OED/NVE og kraftbransjen.

skal arbeide videre med å sikre
av verneplanarbeidet.

ved

Maskinsalen i Kykkelsrud ved Glomma, Askim. Første byggetrinn (midtpartiet)
(Foto: Ivar E. Stav, 1997)

bygd 1900-1903 av Siemens-Schuckert.
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Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon
som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig
forvaltning.
(Lov om kulturminner av 6.9.1978 nr. 50, § 1, 1. ledd)

Tinfoss II ved Tinnelva, Notodden. Arkitektene

6

Finn og Sverre Knudsen, 1910. (Foto: NVE)

skal vernes både
miljø- og ressurs-

Innledning
OM FORPROSJEKTET
Forprosjektet

INNHOLDETI DENNERAPPORTEN

skal lede frem til oppstart

med en nasjonal

verneplan

finnes det ingen sammenfattende
dekkende

registreringer,

av denne type teknisk-industrielle
Vestadutvalgets

Verneplanen
kraftverk

innstilling

som har nasjonal

Forprosjektet,

kultur-

2002, skal legge grunnlaget

Rapporten

organisering

verneverdi.

Et høringsutkast

til utgangen

av

ved å:

instanser.

fremtidig

sentrale
Verneplan

Sammenstille
som allerede

parter

i arbeidet

med en

arbeidet

av verneplanprosjektet,

er sendt til et utvalg av berørte

i rapporten

gir tilslutning

og programmet

videre arbeid. En del konkrete
Identifisere

med forslag til

og budsjett.

Tilbakemeldingene

hovedlinjene

Det gis også en

i Sverige, Danmark

konkluderer

og finansiering

samt fremdriftsplan

mål

og

som er gjort i Norge, og

som der er lagt til grunn.

og Finland.

politiske

prioriteringer

oversikt over verneplanarbeidet

forslag til vern av

for verneplanen

kort de overordnede
gjennomgås

av kraftverk

kriteriene

gir dog et meget

som er tidsbegrenset

gjengir

vurderinger

så langt den rekker.

skal fremme

Rapporten

på feltet. Deretter

eller priori-

teringer

grunnlag,

I Norge

nasjonalt

vurderinger

minner.
verdifullt

av arbeidet

for kraftverk.

merknader

til
for det
er inn-

i rapporten.

kraftverk.

registreringer

og prioriteringer

er gjort for denne kategori

kultur)

minner,

og de kriterier

Fremme

forslag til avgrensning

som der er lagt til grunn.
av og kriterier

for verneplanarbeidet.
Foreslå faglig sammensetning,

budsjett

organisering

av en fremtidig

organisasjon

for verneplanarbeidet.

og

prosjekt-

Hammarforsen I er vurdert i det svenske verneplanarbeidet.
Arkitekt Osvald Almquist, 1928. (Foto: Lasse Brunnström, 1992,
i hans bok Estetik & ingenjörskonst, 2001)
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Bakgrunn

Det er et nasjonalt
minner

mål at mangfoldet

og kulturmiljøer

som bruksressurser

tas vare på i et langsiktig

helhetlig

omfatter

av kulturminner

kan etter sin viktighet

av nasjonal,

regional

verdi. I en landsverneplan

som

for opplevelser.

miljø- og ressursforvaltning

vern og forvaltning

kategorier

og

perspektiv

og grunnlag

blir nærmere

gjen-

på side 13.

Kulturminner

I tillegg

utvalg av kulturminner

kunnskapsressurser

nomgått

og ivaretas

med kraftverk

for opplevelse

av fysiske omgivelser.

skal et representativt
-miljøer

skal forvaltes

og som grunnlag

og videreutvikling

sammenheng

av kultur-

En
også

viktigste

i

som den foreliggende,

det sikte på anlegg av nasjonal
og mest omfattende

for vern er fredning

og kultur-

inndeles

eller lokal verneverneverdi.

formelle

tas

Det

virkemiddel

etter kulturminneloven.

miljøer.
HVA ER ET KRAFTVERK?
Etter initiativ

fra Miljøverndepartementet

Riksantikvaren

har statlige

tatt ansvar for vern av sine kulturminner.
de senere år arbeidet

Et kraftverk

og

etater og virksomheter

med verneplaner

Flere har

stasjoner,

kan bestå av en eller flere kraftmed magasiner

sentrale

elementer

(bygningen

1)•

-tunneler,

minner

bare anlegg,

og kulturmiljøer

resultatområde.

et eget miljøvernpolitisk

Her fremheves

viktige mål, som å

sikre:

omfatter

og elektrisk

mv.) og vannbyggingsdelen
og kanaler).

kraftverk,

utrustning

(dammer,

Begrepet

er i notatet

og refererer

De

kraftstasjonen

med maskineri

(OED) sin Miljøhandlingspian for olje-og energisektoren 1999 er kulturI Olje- og energidepartementet

og tunnelsystemer.

brukt

rørgater

og

kraftanlegg,
synonymt

eller

med

ikke til anleggsprosessen

eller -tiden.

At kulturminner
forvaltes

og kulturmiljøer

faglig forsvarlig,

virksomhet

ivaretar

tilfredsstillende

ivaretas

og at sektorens

hensynet

og
egen

blir ivaretatt

(kraftlinjer,
forhold

til disse på en

måte.

At forvaltningshistorien

I tillegg kommer

og

ble det oppført

bygning,

samt ingeniør-

Oljemuseum.

har oljesektoren
Prosjekt

opprettet

Museumsordning

Norsk

tiltak i

Ved mange

egen administrasjonsog arbeiderboliger.

må avklares

Hvor

og verne-

skal være for kategoriene

slike andre bygninger,
Kraftverk

innen

og avbøtende

dokumentasjonsarbeidet

vurderingene
I denne hensikt

transportsystemer

til andre vassdragsinteresser.

kraftverk
omfattende

formidlet.

nødvendige

veg, evt. jernbane)

transport

kan ligge geografisk/funksjonelt

tilknyttet

vassdrags- og energisektoren
var startet før
miljøhandlingsplanen
korn, men planen bidrar til å

andre kulturminner
(for eksempel sluser). Det kan
derfor oppstå spørsmål om fredning eller andre

styrke dette arbeidet.

vernetiltak

Kraftverkene

hevet i OEDs miljøhandlingsplan
viktige kulturminner
arkitektoniske

er spesielt

hvor kraftverk

inngår

som del av et

større kulturmiljø.

som store og

og kulturmiljøer,

og kulturhistoriske

frem-

og

nærmere.

både etter

kriterier.

HVA ERVERN?
Vern omfatter

flere tiltak som har til hensikt

til at kulturminner
forfaller

(Riksantikvaren

rapporten
Verneverdi
delkriterier
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ikke forsvinner,

brukt

ødelegges

eller

1994 s. 11). Bevaring er i

med samme betydning

knytter

å bidra

seg til summen

som vern.

av en rekke

for vern. De som kan være aktuelle

i

1) NSB,Forsvaret,Telenor,Statens vegvesenog Kystdirektoratet er
kommet langt med, og har til dels gjennomført, sine respektive
verneplaner.

Hvorfor Verneplan for
kraftverk?
mÅL

Riksantikvaren

I dag mangler
trering

sektoren

en samlet

av norske kraftverks

kulturhistoriske
lysninger

oversikt og regis-

tilstand,

og arkitektoniske

er et nødvendig

tekniske,

å formidle

verdi. Slike opp-

grunnlag

i prosessen

historie,

ved

valg av kraftverk

som bør bevares.

Hovedhensikten

med verneplanen

er å presentere

utvalg kraftverk

som har nasjonal

verneverdi

la i sin begrunnelse

Tyssedal representerer

og dokumentere
og uttalte

av den moderne

sikre at de bevares på en faglig forsvarlig
Verneplanen
strategi

skal fungere

og

måte.

omfatter

eksemplene

og gi grunnlag

for priori-

tering av anleggene.

eksteriør),

verkstedbygningen,

bassenget

og inntaksdammen.

Statlige eiendommer
enklere

vil gi grunnlag

og kvalitet

i arbeidet

slike kulturminner.
og målrettet,

for nødvendig

forutsig-

med forvaltningen

Forutsigbarhet

dig for at ressursbruken

av

er også nødven-

skal kunne

bli mer effektiv

som eiere.

prosedyre,

og

fordelings-

kan fredes etter en noe
ved forskrift

Statkrafts

bygninger

selskapet

privatiseres.

iht. kulturminnekan anvendes

for

pr. i dag, men ikke om
Ved salg av statlige bygninger

eldre enn 50 år skal Riksantikvaren

varsles iht.

avhendingsinstruksen.
Et annet juridisk
spesialområde

Verneplanen

vil bidra til økt bevissthet

for bevaring

på nasjonalt

betydning

(interiør

rørgaten,

både for kulturminnemyndighetene

og kraftbransjen

historien

Norge

i 1905." Fredningen

både kraftstasjonsbygningen

loven § 22a. Denne bestemmelsen
barhet

på fram-

industrinasjonen

som en samlet plan og

for vernearbeidet

Verneplanen

til

bl.a.: "... industrisamfunnet

etter unionsoppløsningen
et

som er velegnet

deler av nyere norsk

Tyssedal er ett av de markante
veksten

vekt på at

en helhet

er relativt

og lokalt nivå. Kraftverks-

kort, men kraftverkenes

for industrialiseringen

velstandsutvikling,

av Norge og vår

vil komme

bevaring

er regulering

myndighet.
fra planen,
bevaring

som vedtaks-

Bestemmelsen

omfatter

ikke interiører.

med kommunens

adgang

til å dispensere

gir regulering

et noe svakere vern. Det er

ikke kjent om noen kraftverk

til nytte for hele

til

etter plan- og bygningsloven

§ 25 1. ledd nr. 6, med kommunen
Sammen

tilsier at disse kulturminnene

tas vare på. Verneplanen
samfunnet

og forståelse

virkemiddel

i dag. Forprosjektet

er regulert

til

bør avklare dette.

og vil være et viktig bidrag til dokumen-

tasjon og formidling

av norsk kraftverkshistorie.

Bortsett

fra Tyssedal er våre eldre kraftverk

uten

formelt

vern. Flere av anleggene

i drift,

med ordinært

VIRKEMIDLER

kraftanlegg

vedlikehold

er fortsatt

av eierne. En rekke små

er bevart ved lokalt initiativ

kulturråd

1988, s. 107).

Verneplan

for kraftverk

(Norsk

JURIDISKE(FREDNING, REGULERING,AVTALE)
Fredning

er det sterkeste juridiske

sikre et formelt
Hjemmelen

vern av kulturminner

er kulturminneloven

og anlegg (inkl. interiør),
rundt,

virkemiddel

og -miljøer.

§ 15 for bygninger

evt. også § 19 for området

eller § 20 for et større kulturmiljø.

treffes av Riksantikvaren.
surskrevende.

for å

Prosedyren

Særlig gjelder

Vedtaket

er relativt

det fredning

res-

etter § 20.

hetene

det nødvendige

hvilke kraftverk
være aktuelle

fredet, som landets

i Odda kommune

grunnlag

for fredning
utkast

(betegnet

til veileder).

som blir ansett verneverdige
interessene

for å vurdere

som har så høy verneverdi

Riksantikvarens

sikres gjennom

ved regulering
I mai 2000 ble Tyssedal kraftverk

vil gi kulturminnemyndigat de vil

som klasse 1 i
For de øvrige

(klasse 2), bør verneavtaler med eierne,

til spesialområde

bevaring

evt.

iht. plan-

og bygningsloven.

første og hittil eneste.
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initiativ

til en bevaringsplan

for kraftverk

arbeid og samfinansiering
(Vattenfall

i sam-

med kraftbransjen

AB og Svenska Kraftverksföreningen).

Ca. 230 kraftverk
potensielt

fra før 1950 ble valgt ut som

bevaringsverdige.

over bevaringskriterier

Den omfattende

er gjengitt

listen

på side 14. En

arkitektur- og en teknologihistoriker foretok
dokumentasjonen, og foreslo at 40 anlegg skulle
bevares i sin helhet, samt elementer av ytterligere
33. Riksantikvarieåmbetet

publiserte

dokumenta-

Elektriska vattenkraftverk.
siste fase skulle være forhandlinger
med

sjonen i 1995 under
Prosjektets

tittelen

eierne av de utvalgte

verkene

med sikte på at de

frivillig påtok seg ansvar for vern. På grunn
endrede

rammeforutsetninger

kulturminnesektoren

er denne

fulgt opp. Röret kraftverk
Brekke i Halden. Teknisk-industrielt kulturmiljø fra 1924.
Kraftstasjon, arkitekt Thorvald Astrup, og Nord-Europas høyeste
sluser. (Foto: Østfold Energi 1999)

innen

av

miljø- og

prosessen

i Jönköping

ikke blitt

fra 1918 ble

fredet i 1993.
FINLAND
Museiverket,

ANDRE VIRKEMIDLER

minner,

Parallelt

perioden

med de nevnte tiltakene

verneplanen

er det viktig at

tar opp andre virkemidler,

holdningsskapende

som:

arbeid overfor kraftverkeiere

å gi praktiske
samarbeid

råd for vern og vedlikehold,

i

med kulturminnemyndighetene

å innarbeide

hensynet

til verneinteressene

NVEs egne retningslinjer

foretok dokumentasjon

kraftselskapet

Imatran
omfattet

og -tekniske,

De økonomiske

konsekvensene

av vern bør også

men utgangspunktet

ansvaret

ligger hos kraftselskapene

vil her måtte være at

med

bygget før 1960-

ut fra historiske,

Resultatet

av kulturhistorisk

interesse

i

bygnings-

miljø- og landskapsmessige

kriterier.

var en tentativ

liste med 94

betydning.

ble gjennomført

som i Sverige,

for å spre kunnskap

for feltet. Deretter

ca. 30 kraftverk
utredes,

kraftverk

kraftverk

og skal publiseres

rutiner.

av kraftverk

Voima (fra 1998 Fortum).

årene. Disse ble vurdert

Dokumentasjonen

i

og saksbehandlings-

for kultur-

1995-1999 - de siste årene i samarbeid

Undersøkelsen
historiske

og allmennheten

som er forvaltningsorganet

om og vekke

vil Museiverket

velge ut

som har eller har hatt særlig

nasjonal

verdi. Målet er å få til frivillig avtale om

bevaring

med eierne.

selv.
DANMARK
I år 2000 la Miljø- og energiministeriet

VERNAV KRAFTVERK
I ANDRE NORDISKELAND
I Sverige, Danmark
foretatt

omfattende

av kraftverk

og Finland

er det de senere år

kulturhistoriske

som grunnlag

mark var siktemålet

dokumentasjon

registreringer

for verneplaner.

formell

fredning,

landene

var siktemålet

frivillige

avtaler med kraftverkenes

I Dan-

i de to andre

av landets

frem en

vannkraftverk

oppført

før 1940 2)som grunnlag for valg av fredningsobjekter. Tre anlegg er senere formelt fredet:
Christiansdal,
Harteværket og Karlsgårde. Danmarks
største, Tangeværket,

er også foreslått

fredet, men

her avventes et naturoppretningsprosjekt.

i større grad vern gjennom
eiere.

SVERIGE
Både kulturminnemyndighetene
utilfreds

med mangelen

og bransjen

på nasjonalt

var

perspektiv

og

Undersøkelsener publisert av Skov-og naturstyrelsen, Miljø-og
Energiministeriet: Vanddrevne elværkeDanmark 1890-1940
Temagennemgang 2000.
2)

enhetlige

normer

kulturhistoriske

10

i spørsmål

om svenske kraftverks

verdi. Riksantikvariedmbetet

tok

,ffif;

Trr.r"

=
W. 1G I al
:ffi

Tyssedal kraftstasjon, Tyssoelva, Odda. Arkitekt Victor Nordan, akvarell 1911. (Utlånt fra arkitektfirmaet

)41r

Nordan)

INE 111,111

Illitl1111
1

Kraftstasjonen i Pyhäkoski, Finland, var ferdig i 1951. Arkitekt Aarne Ervi. (Foto: Hannu Vallas 1999, Museiverket)
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Status for verneplanarbeidet i Norge
VURDERING OG PRIORITERING

arkitekter

Forslag til vern og bevaring

kirkearkitekt

av kraftverk

ganger blitt satt på dagsordenen.
bli trukket

har flere

er representert

Olaf Nordhagen

to førstnevnte

Her vil to initiativ

sektoren.

frem.

- Thorvald

Astrup,

dom-

og Victor Nordan.

er blant de største navn innen

Innstillingen

De

kraft-

ble fulgt opp med fredning

av Tyssedal i år 2000.
Norsk Kulturråd
og industrielt

opprettet

(Vestadutvalget)
vurdere

forelå i 1988. Vestadutvalget

historiske

kriterier

Gruppen

mente

at det ville være naturlig

ordning.

Enkelte var allerede

andre kraftverk

av feltet, ut over det som lå

for Kulturrådets

ningsspørsmål

at fler-

arbeidet

med på en slik

på arkitekturhistorisk

1989-1994 et rådgivende

for vern av

grunnlag.

(i dag EBL) hadde i årene
utvalg for bevaring

i forbindelse

blir nettopp

Utvalget

til kraftverkene

og var i kontakt

om bevaring

kulturminnemyndighetene.
som

råd

i hele landet,

lokale interesser

Riksantikvaren,

innstilling

teknisk-industrielle

ble videre behandlet

kulturminner.

i hvert fall for doku-

mentasjonens

går frem til 1990-

vedkommende,

store og kontroversielle

Selv om den formelle
-stasjoner

av

for

forvaltes
Tiltakene
samarbeid

Den omfattet

kulturminner

er så ressurskrevende

at bare få objekter

prioriteres

sammenheng.

i nasjonal

fattet derfor fire kraftverk:
Tyssedal og Glomfjord.

og -miljøer
kan

Forslaget

Kuråsfossen,

Utvalget

ble nevnt

at vern av slike

Så vel den anonyme
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byggeskikk

I stor utstrekning
retningslinjer.

med, eller overlatt

problemstillinger
Slindelva

til kommune

i vernearbeidet
kraftverk

delen fra 1923 fant Vestadutvalget

selv, evt. i
eller

illustre-

i Selbu. Den eldste
bevaringsverdig,

men den ble revet iht. pålagte konsesjonsvilkår
nybygging. Et annet problem gjelder bygnings-

for

Fotland,

har spredning

til industrieventyret

og

omså vel

geografisk som i tid - fra 1896 til 1920 (og noen
senere endringer). Det omfatter to mindre anlegg samt to store knyttet

ikke er

er satt i verk av energibransjen

Som eksempler

større teknisk-industrielle

og

antall kraftverk

disse etter antikvariske

res av tilfellet

erkjente

verneprosessen

eller besøkskraftverk.

Aktuelle

anlegg.

som er et

historie

fått et reelt vern, ved at de er tatt i bruk

med tillegg av noen repre-

Riksantikvaren

utbyggingsfasen,

langt, har et betydelig

drag eller høye vannfall,
mindre

fra den siste

samfunnsutvikling.

museumsinstitusjon.

11 kraftverk.

også kraftverk

i nyere norsk politisk

bl.a. forslag til en landsverneplan
for kraftverk.
Hovedvekten her lå på store anlegg ved store vasssentative

hvor den skal

skal settes en grense.

kommet

og

ønsket bevart.

som i 1994 la fram Verneplan

med det nye verneplan-

tidsgrensen,

Mye kan tale for at prosjektet,

som museer
Norsk Kulturråds

kriteavgrens-

med

Det ble laget en oversikt

over gamle og nye besøksanlegg
småkraftverk

formidlet

Denne var

settes, eller om det overhodet

viktig innslag

av an-

legg innen kraftforsyningen.

innstilling.

til teknologihistoriske

tallet. Da vil den omfatte
Norges Energiverksforbund

og syste-

rier, og tiden frem til 1925. Et vesentlig

og innenfor

I tillegg ble det pekt på behovet

dokumentasjon

til grunn

som nevnt begrenset

som

Av disse var 7 av lokal verneverdi.

tallet ble tatt vare på av eierselskapene
deres budsjetter.

matisk

så på

har

med at Riksantikvarens

forslag ikke var basert på en omfattende

før 1925. Ut fra teknologi-

ble 32 av disse vurdert

Når det er behov for en ny form for verneplan,
dette dels sammenheng

våren 1987 for å

og legge fram en bevaringsplan.

anlegg prosjektert/bygget
bevaringsverdige.

3)

En egen arbeidsgruppe

ble nedsatt

kraftanlegg

Innstillingen

i 1984 Utvalg for teknisk

kulturvern.

•

4)

som tre kjente

Utvalget besto av Harald Vestad, tidl. utbyggingssjef i Oslo
Lysverker,KnutAlming, tidl. prof. i vasskraftmaskiner,
NTHog
ErikWestgaard, tidl.prof.i el.maskiner, NTH.
En egen verneplanfor "industrieventyret"
(knyttet til vasskraft
og kraftkrevencleindustri)er delvis overlappende,men omfatteri
tillegg Sauda og Høyanger.

Sauda 111,Sauda i Rogaland. Norges eneste kraftstasjon i art deco-stil. Arkitektene
Ellefsen Entreprenørforretning i Det Nye Oslo, 1934. Foto: 0. Væring)

skader som oppstår
nedlegging

når oppvarmingen

uteblir

ved

av driften.

Bjercke og Eliassen, 1929. (Fra omtale av A.S. Høyer

representativt
viktigste

utvalg som skal vernes. En av de

oppgavene

er derfor å utarbeide

kriterier

for verneverdi.
I vedlegg 2 til denne rapporten
over de kraftverk
stillingene

som har vært behandlet

fra Kulturrådet

1994, samt et mindre
bevaringsverdige

utvalg av anlegg vurdert

eller besøksverk.

I arbeidet

med verneplanen

foreligger.

er det naturlig

i de opplysninger

NORSKEBEVARINGSPLANENE

som

systematisk

og vurdere

Innstillingen

av 1988 hadde fire generelle

for utvalg av teknisk-industrielle
Tilknytning

som

både å foreta

dokumentasjon

kriteriene

å ta

og vurderinger

Men det vil være nødvendig

en omfattende,
bestanden,

KRITERIERI DE TIDLIGERE

i inn-

1988 og Riksantikvaren

av eiere og som i dag har status av

museums-

utgangspunkt

finnes en oversikt

av

for vern nærmere.

Betydning

til miljøet
for den historiske

og industriell
Representativt

fordeling

For kraftverkene

å bevare et tilstrekkelig

for kraftverk,

og foreslå et

fallhøyde,

med virksomheter

for vedkommende

Verneplanarbeidet
av bevaringsverdien

av teknisk

utvalg

KRITERIERFORVERNEVERDI
en samlet vurdering

utvikling

kultur

Distriktsmessig
karakteristisk

skal omfatte

kriterier

kulturminner:

ble det spesielt

turbintype

distrikt.

pekt på behovet

for

antall typiske anlegg mht.
og tekniske

løsninger.
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De utvalgte

kraftverk

logiske utvikling

skulle representere

for turbiner,

rørgater/trykk-kammere,
ringsmaskiner
verneplan

generatorer,

og kontroll/styring.
seg generelt

tillagt ulik vekt. Hvert kraftverk
dette grunnlag.

Noe forenklet

kulturminner

på følgende

fra

Alder: Inndeling
perioden

kriterier:

fordeling

Virksomheter
utvikling

dammer,

og næringer

med betydning

for

av Norge som industrinasjon

Representanter

i 8 grupper.

Høyest rangert

var

før 1895, lavest 1940-1950.
pionerarbeid

vannveger

ved utforming

av

eller maskinhus.

Elektro- og maskinteknisk
Arkitekturhistorisk

for den tidlige fasen av

industrialiseringen

listen

følgende:

magnetise-

Byggteknisk
Geografisk

ble tildelt poeng på
omfatter

Riksantikvarens

for teknisk-industrielle

1994 baserte

den tekno-

turbinregulatorer,

pionerarbeid

verdi, med fire

underkategorier

av Norge

Arkitektoniske

detaljer

og kunstnerisk

utsmykning
For kraftverkene

ble det lagt vekt på et utvalg som

viste hele bredden

innen kategorien,

på de store anlegg knyttet
høye vannfall,
mindre

med hovedvekt

til store vassdrag

samt representative

eller

eksempler

Opplevelsesverdi
Opprinnelighet
Kontinuitet

på

(representant

for flere epoker)

Sjeldenhet

kraftverk.

Representativitet
Miljø (helhet)
Tilgjengelighet

for besøkende

KONKLUSJON
De svenske kriteriene
men behovet
vurderes

nærmere.

kriterier

av teknologisk,

kulturhistorisk
Vestadutvalget

VALG AV KRITERIER

til norske forhold

Likeså avveiningen

mellom
og alment

At utvalget

er representa-

av de maskinkategorier

påpekte,

bør

arkitektonisk

karakter.

tivt for utviklingen

Nedre Leirfoss ved Nidelva, Trondheim. Prestisjebygning:
Natursteinskledning og Trondheims byvåpen over hovedporten.
Arkitekt Axel Guldahl, 1909. (Foto: NVE)

kan tas som utgangspunkt,

for en tilpasning

som

bør være en forutsetning.

I tillegg bør det legges vekt på om enkelte
er av en særlig betydning

kraftverk

i en større nasjonal-,

lokal-

og/eller industrihistorisk
sammenheng.
Ved valg av
verneobjekter
bør det også være med kraftverkstyper som er karakteristiske

for ulike landsdeler.

Utvelgelsen

av kraftverk som skal inngå i en verneplan bør i første rekke baseres på en grundig vurde-

Valg av kriterier

ring av kulturhistoriske

mest sentrale

praktiske

aspekter.

konsekvenser

Økonomiske

og

og avgrensninger

oppgaver

vil være av de

i verneplanens

første fase.

ved vern er også viktig, men

bør ikke være avgjørende,

og bør bare trekkes

inn

ved valg mellom

som har vesentlige

felles-

kraftverk

trekk.
I et representativt

utvalg skal det være kraftverk

som viser ulike epokers teknologi
dessuten

omfatter

formål (alminnelig

utbygger

og ulike vassdragstyper

i høy-, mellom-

og

mht. størrelse,

forbruk/industri),

(kommune/stat/privat)
avspeiles

og arkitektur,

ulike kategorier

(som

og lavtrykksanlegg).

DEN SVENSKEREGISTRERINGEN
Her ble bevaringsverdien

fastsatt

ulike kriterier.

ble innbyrdes

14

Kriteriene

på grunnlag
rangert

av 12
og

Rånåsfoss, smørekanner - design til minste detalj.
(Foto: Ivar E. Stav, 2000)

Bransjen - engasjement og
interesse? Konsekvenser
En viktig del av arbeidet

i forprosjektet

kartlegge

interesse

kraftbransjens

Kontakten

med bransjen

Å informere
arbeidet
kraftverk

begrenset

som allerede

Motivere bransjen
gjennomføring

for verneplanen.

vendigvis

måtte koste noe. Det gjelder både når

vernet går på å bevare bygninger,

har hatt to formål:

om igangsetting

(vesentlig

har vært å

andre installasjoner

av verneplan-

og hvor det legges føringer

til eiere av

modernisering

er prioritert

for vern).

til å delta, bl.a. økonomisk,

maskineri

på muligheter

av igangværende

av verneplanarbeidet.

synene til både vern og fortsatt

som ivaretar

kontakt

positiv. Bransjens

tabel måte.

prosjektet
sentral
praktisk

med bransjen

interesse

og kritisk

suksessfaktor.

Finansieringen

av hovedprosjektet

kostnadsdeling

mellom

større antall som forutsettes

sektor.

fredet vil

i eierens bruk. For det
vernet

gjennom

eierselskaper

i eierstruktur,

med større

- som kan ha større avstand

potensielt

problem

i forhold

avtale

i sakens natur. Vern vil nød-

selskaper

har stor historisk

som at mange kraftbevissthet,

har tatt vare på eldre kraftverk
kulturhistoriske

arven bevisst til å profilere

har god økonomi.

optimisme

og frivillig

- og bruker

i dette bildet hører også at kraftbransjen
gående

til de

- kan være et

til verneinteressene.

Så langt synes det imidlertid

er basert på

som ventes formelt

og stadige endringer

og rentabilitet,

eldre anlegg, både fysisk og kulturelt

henseende.

privat og offentlig

det bli lagt begrensninger
ligger frivilligheten

er en helt

Det gjelder både i

og, ikke minst, økonomisk

For de få anleggene

var meget

og velvilje for verneplan-

og dets videre oppfølging

hen-

drift på en aksep-

Den stadig økende vekt på økonomi
Den innledende

for

anlegg. En utford-

ring kan ligge i å søke løsninger
til

og

som ikke lenger har nytteverdi,

denne
seg. Med

gjennom-

Dette gir grunnlag

for

i det videre arbeid med verneplanen.
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Organisering

PROSJEKTORGANISASJON

REFERANSEGRUPPE(R)

Prosjekt Verneplan

Det kan være aktuelt

for kraftverk

med en prosjektgruppe

bør organiseres

og en styringsgruppe.

kan i tillegg være aktuelt

å opprette

ransegrupper

Det

å opprette

en eller flere refe-

for å utfylle prosjektgruppens

tanse, og avlaste og kvalitetssikre

referansegrup-

per som kan bidra med spesialkompetanse

på

Særlig vil dette være aktuelt

i forhold

områder

dette.

elektro- og bygningstekniske

spørsmål.

der prosjektgruppen

Prosjektet

bør forankres

selv mangler

være naturlig

i NVE.

SAMMENSETNING AV STYRINGSGRUPPEN
Styringsgruppen
ringen

vil stå ansvarlig

av prosjektet.

sentanter

som deltar ifberøres

ved Riksantikvaren

Aret 2002 er en forfase til hovedprosjektet.

ved

EBL og store kraftselskap,

myndigheter,

det gjøres mest mulig forberedende

og

prosjektorganisasjonen

og NVE.

bør bestå av minimum

omfang

erfaring

er ønskelig.

innenfor

forberedende

hvorav

etter arbeidets

på to år, og henvisning

fra Sverige. Deltagerne

risk kompetanse
Tidligere

Dette er vurdert

og tidsavgrensning

til erfaringene

3 personer,

arkitektur

fra arbeid innen kulturminnevern

Lederen bør ha erfaring

for verneplanarbeidet
midler

(styringsgruppe,

arbeidsgruppe,

faglig nettverk),

utforming

med aktuelle

for de ulike funksjoner.

Det planlagte

grovt skissert

nedenfor:

i tabellen

Det

forslag til prosjekt-

ransegruppe,

og kontakter

kan
tilsagn

fra OED og bransjen.

arbeid vil omfatte

organisasjon
beskrivelser

bør ha histoog ingentørfag.

Da bør

arbeid slik at

i gang tidlig i 2003. Dette forutsetter

om de nødvendige

SAMMENSETNING AV PROSJEKTGRUPPEN
en er prosjektleder.

i kraftbransjen,

og relevante

FREMDRIFTSPLAN

av verne-

komme
Gruppen

kompetanse
Forening

Da vil det

for gjennomfø-

Dette gjelder både kraftbransjen,

bransjeorganisasjonen
offentlige

til maskin-,

Den må derfor bestå av repre-

for de parter

planarbeidet.

å benytte

Norske Sivilingeniørers
museer 5).

kompe-

dens arbeid.

refe-

av stillingsfagpersoner

arbeidet

er

fra prosjekt-

ledelse.
Avhengig

av prosjektgruppens

toradministrativ
opprette

støtte bør det i tillegg vurderes

en administrativ

å

stilling.

TID

OPPGAVE

2003

Prosjektorganisasjonen

2003 - 2004

Dokumentasjon:
Kartlegging, registrering,
Fotografering,
arkivarbeid
Reise- og feltarbeid

Prosjektgruppe

2003 - 2004

Utredning

Prosjektgruppe

Referansegruppe(r)

2004 3. og 4. kvartal

Ferdigstillelse

Prosjektgruppe,

eksterne

2004 4. kvartal

Sluttkonferanse
med
presentasjon
av verneplan

Norsk Teknisk
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behov for rent kon-

UTFØRES AV
etableres

og trykking

Museum,Norsk Industriarbeidermuseum,
Norsk

Vasskraft- og

Prosjektlederiprosjektgruppe

Prosjektleder/prosj

Industristadmuseum.

konsulenter

ektgruppe

Økonomi

KOSTNADSOVERSLAG
POST

2004

2003

Lønn
Dokumentasjon,

reise

Lay-out, trykking

av plandokument

1 650 000

1 650 000

200 000

100 000
300 000
100 000

Sluttkonferanse
Materiell,

foto

Drift
Utgift pr. år
Totale

prosjektkostnader

200 000

100 000

100 000

100 000

2 150 000

2 350 000

4 500 000

FINANSIERING

I følge overslaget vil de samlede prosjektkostnader
bli om lag 4,5 millioner kroner. Midlene skal dekke

En forutsetning

lønnsutgifter
til de ansatte i prosjektgruppen,
samt
kostnader ved utredning,
dokumentasjon
og drift.

arbeidet, er at kostnader i tilknytning
til prosjektet
fordeles på det offentlige (OED/NVE) og kraftbran-

De enkelte

postene

sjen. Et slikt spleiselag

nisasjonen

er etablert.

må spesifiseres

når prosjektorga-

av at kraftbransjen
gjenstand

for gjennomføringen

er rimelig

av verneplan-

sett på bakgrunn

eier kulturminnene

for en nasjonal

kartlegging

som nå er
og priori-

tering.
Før selve verneplanarbeidet
ringsgrunnlaget

foreligge.

kan starte, må finansieSom ledd i dette har NVE

søkt OED om prosjektmidler
Det vil også være nødvendig
bransjens

for budsjettåret
2003.
å arbeide for å sikre

bidrag til prosjektet.
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Forprosjektet - veien videre
De viktigste

oppgavene

vil være å:

•

fortsette

innsamling

av informasjon

om kraft-

verk.
avklare aktuelle

bidragsytere

og sikre finansie-

ring.
avklare kriterier
forberede

•

profilere

•

opprettholde

av prosjektorganisasjonen.

med Verneplan

kontakten

verneplanprosjekter

og avgrensningsspørsmål.

opprettelse

arbeidet

•

holde Riksantikvaren
utvikling i arbeidet.

kraftverk.

med andre statsetaters

og lære av deres erfaringer.
orientert

om status og

Grønnvollfoss ved Tinnelva, Notodden.
Funkisinteriør maskinsal. Arkitektene
Thorvald og Henning Astrup ca 1932.
(Foto: Ivar E. Stav, 2002)
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Vedlegg 1

Historisktilbakeblikk
Over en periode
betydelig

på ca. 120 år har det vært en

utbygging

av kraftverk

er over 500 ulike kraftverk
omkring

forrige århundreskiftet,

bygget etter krigen. Resultatet
kraftverk

i Norge. Per i dag

i drift, de eldste fra

som representerer

mangefasetterte

historien

ulike epoker i den
om vannkraftutbyggingen

i Norge. Kraftverkshistorien
oppsummeres

men de fleste er
er en lang rekke

kan i korte trekk

slik:

1880-1905 PIONERENESTID
Før 1900 ble de vannrike
betraktet

som gunstigst

stasjonenes

vassdragene

ytre ble gjerne utformet

øvrige industriarkitektur,
(nyromanske)

Maskinsalen i Øvre Leirfoss kraftstasjon ved Nidelva, Trondheim
fra 1901. Arkitekt Gabriel Kielland. (Foto ca 1922 i Trondhjem
Elektrisitetsverk og Trondhjems Sporvei 1902-1927)

lik tidens

som Tinfos I og Øvre

kunne

være mer påkostet.

1885: Laugstol Bruk elektrisitetsverk
Den første kraftstasjonen

Kraft-

med rundbuede

teglbygninger,

Leirfoss. Interiørene

i Øst-Norge

for kraftutbygging.

bygget i Skien.

i Norge som produserte

elektrisitet

for salg.
1894: Første innkjøp

Den nasjonale

KREVENDESTORINDUSTRI
av vassfall for statens

bølgen på slutten

mot unionsoppløsningen
ten engasjerte
ske oppkjøp

1906 —20: DEN NYE ARBEIDSDAGEN.KOMMUNAL
ALMINNELIG FORSYNING OG PRIVATKRAFT-

regning.

av 1800-tallet

frem

i 1905 ga støtet til at sta-

seg for å sikre landet
av våre naturressurser.

1905: Norsk Hydro etableres.

mot utenland-

Det utviklet

seg et todelt system for vannkraft-

elektrisitetspolitikken.

Staten ga prioritet

kommunalt

alminnelige

også medførte
annen

dominerte
etablering

å kontrollere

den private

til den

forsyning,

av småindustri.

side prøvde staten gjennom

og
som

På den

konsesjonslovene

storindustriens

Vemork ved Månaelva, Rjukan, oppført 1909-11. Arkitekt Olaf Nordhagens tegning var utstilt på jubileumsutstillingen
(Foto: Spesialsamlingene, Univ.bibl. i Trondheim.)

i 1914.
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Nore I ved Numedalslågen, Rødberg. Perspektivtegning av arkitektene
(Byggekunst 1925)

kraftutbygging.

Etter hvert dreide interessen

mot høye vestlandsfosser,
fjorder. Her kunne
ferdige produkter

råvarene

for effektiv overføring
forbedres

1920 - 40: STAGNASJONOG NEDGANGSTIDER.

seg

KRAFTKOMMUNALISME

med fall ned mot isfrie
fraktes til fabrikkene

eksporteres

og

hele året. Teknologien

av kraft over lengre avstander

ble sett på som symbol for den nye tid,

på menneskets
et relativt

økonomisk

nedgangstid

tilbakeslag

seier over naturen

fattig samfunn,

nasjonsbyggingen

og framskrittet

og står som uttrykk

etter 1905. Stasjonene

Vemork med 145.000 kW var verdens

i

lånefinansierte

for

ble større,

største i 1911.

De ble gjerne tegnet av tidens store arkitekter,

som

domkirkearkitekt
Olaf Nordhagen. Utformingen
referanser til prestisjefylte bygningstyper
som

gir

borger (Tinfoss II, Nedre Leirfoss, Herlandsfoss),

slott

for perioden.
enklere

etter 1. verdenskrig

for mange kommuner
utbygging

små kommunale

vesentlig.

Kraftverkene

Ree og Buch. Vinnerutkastet fra arkitektkonkurransen.

under

Nye kraftstasjoner

oppføres

Dale og Nore I) og funksjonalisme
Grønnvollfoss,

Mørkfoss-Solbergfoss
løsninger

prangende

Så vel nasjonale
nybarokk

bygningstekniske

formelementer

side innføres

armert

1906: "Panikklovene"

- (midlertidige)

skal hindre

oppkjøp

utlandsk

1906: Tyssedal kraftverk
storindustri

som den

(Såheim) tas i bruk. På den
betong.

konsesjonslover

1919 - 1928: Statlig utbygging
(Nore I).

for å gi kraft til
gir energi til

Norsk Hydros storstilte industrireisning

på Rjukan.
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Store planer
ble realisert,
etterkrigstida.

i Odda.

1911 - 16: Vemork og Såheim kraftverk

for

i ulike

av Norefallene

"Norgevil med tiden bli senteretfor Nord-Europaskraftforsyning. Dermedfår også Norge endelig engang sin
historiske misjon." Adolf Hitler.
smelteverk

av fossene.

påbegynnes

(Skjerka,

og Nore I gir innblikk

1940 - 45: NORGE SOM DET

fasadene.

(Brekke,

av denne byggeoppgaven.

TREDJERIKETSDYNAMO?

i

med

Evenstad). Arkitektkonkurransene

(Longerak) og kirker (Kopperå I), med påkostede
som huggenstein,

er karakteristisk

og stil - nyklassisisme

detaljer

og materialbruk,

krigen. Mange nye,

kraftutbygginger

detaljering

ga

som

for kraftutbygging
og krafteksport

med henblikk

til Tyskland.

men de ga viktige føringer

på

Få planer
for

1945 - 65: GJENREISNINGOG KRAFTSOSIALISME

var i tråd både

nær de nye kraftkildene

(smelteverk)

som kunne

Det

gi landet valutainntekter.
positivt

var et gjennomgående

for

og behovet

til distriktsutbygging

med hensynet

syn på utenlandsk

- ofte var den en nødvendig

til utbyggingen

kapital

industri

av ny elektrometallurgisk

Etableringen

eksport

for storindustrien.

kraftutbygging

en omfattende

Staten satte i gang

ble prioritert.

De store enhetene

forutsetning.
gjorde det mer

Forbedret

sprengningsteknikk

rasjonelt

å bygge tunnelsjakter

ved å sprenge

merutgiftene

forsvarte

Innsparingene

i stedet for rørgater.

ut også selve kraftstasjonen

i fiell. De fleste av

etterkrigstidens

nye, større kraftstasjoner

rene fjellanlegg.

De store maskinhallene

nye utfordringer

til å finne monumentale

er derfor
i fjell ga
arkitek-

toniske løsninger.
Eksempler

på kraftverk

anleggene

i Telemark

fra denne tiden er Tokkeog Fossumfoss

i Askim.

1965 - 1990: VERN OG GRENSERFORVEKST
grad ble politisk

tiltagende
avslutningen
prosjekter.

i

av at kraftutbygging

karakteriseres

Perioden

og

kontroversielt,

på epoken med store utbyggingsKraftsosialismen

av en
Fossumfoss ved Glomma, Askim. Arkitektfirmaet
Hellern, 1960-tallet. (Foto: Ivar E. Stav, 1997)

natur- og miljøverntanke-

stadig mer omfattende
gang, som medfører

ble utfordret

utarbeiding

av verneplaner

Astrup og

og

samlet plan for vassdrag. Det ble gitt regler for
av kraftverk og pålegg om utrednaturtilpassing
av utbygging.

om miljøkonsekvenser

ninger

Milepæler

i denne fasen er:
i Møre og Romsdal.

1970: Mardøla-aksjonen

opprettet

1972: Miljøverndepartementet
1973: Verneplan
1979

-

I for vassdrag

1981: Alta-aksjonen

1982: Kvilldal kraftverk
Rogaland

i Finnmark.

i Ulla-Førre-utbyggingen

i

åpnet. Norges største kraftverk.
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Vedlegg

Ove

rsi

kt

kraftverk fra før 1930 som tidligere er

foreslått vernet og/eller faktisk er museums- eller besøksanlegg

De aller fleste av kraftverkene
stillingene
antikvaren

fra hhv. Kulturrådet

i 1988 og Riks-

i 1994. Flere av disse er i dag museums-

eller besøkskraftverk.
utvalg andre kraftverk
museale

var tatt med i inn-

funksjoner.

Dessuten

er det tatt med et

som er nedlagt

og/eller har

I noen tilfeller

er det gitt opplysninger

tur-/bygningshistorisk
av kraftanlegg
stilling

under

for vern

1988 ga i sin inn-

av maskinutrustningen).

følger det samme

som i 1988-utredningen.

Kopperå li Meråker, nå museumsanlegg. Arkitekt Jacob Holmgren 1915. (Foto: Ivar E. Stav, 2000)
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art. (Arbeidsgruppen
Kulturrådet

en gjennomgang

Rekkefølgen

av arkitek-

topografiske

system

Forklaringer til tabellen:

Forkortelser:

Innst.: (19)88: Kulturrådet/Vestadutvalget.
Riksantikvaren.

(19)94:

ikke med i 88/94.

År: Byggeår (anleggsarbeidene
flere år). Tall bak skråstrek

materiale:

funk. = funksjonalisme,

kunne
refererer

Under arkitekt/stil,

ofte gå over
til nytt bygge-

trinn.

ranse, maborg
barokk,

ad. = art deco,

konk. = arkitektkonkur-

= middelalderborg,

ng. = nygotikk,

rb. = rundbue/nyromansk,

ns. = natursteinskledning,

nyklas. = nyklassisistisk,

nyren. = nyrenessanse,

ukj. ark. = ukjent

Navn

Eier

Innst.

År

Arkitekt, stil, materiale

Kuråsfoss

Røros E.verk

88/94

1896

Tre

Strømsfoss

Aremark

1988

Brekke

Halden kffistfold E.
Spydeberg kom ev.
Hafslund

1924

Astrup,

Smalelva
Vamma

kommune

1988
1988

Status/Merknad

nyklas.
Delv. tre, sveitserstil

Ved sluseanlegg

1912

Astrup,

Visning

Nedl./Museum

nybar.

Hafslund

1988

1903

Siemens-Schuckert

Mørkfoss/Solbergfoss

Viken E/Statkraft

1988

1919

Bredo Greve, konk.

Sarpsfossen

Borregaard

1988

Nedlagt
Besøk
To turbiner

Rånåsfoss

Akershus

Sem

Asker Museum

1988

1912

Småkr.verk

Museum

Toverud

Hadeland

Energi

1988

1915

Heiberg

Museum

1925

Ree og Buch, konk,nykl.

Begrenset

Kraftprod.

1988

1910

Herman

Museum

1912

Energi

1988

1921

Astrup,

nyklas.

Besøk/museum

Nore I

Statkraft

Labrofoss

Buskerud

Vestfoss

Øvre Eiker Energi

1988

Hakavik

Statkraft

1988

1922

Tinfoss II

Tinfos AS

1988

1911

F. og S. Knudsen,

Vemork

Norsk Hydro

88/94

1910

Nordhagen,

Såheim

Norsk Hydro

1994

1912

Nordhagen

Longerak

Aust-Agder

1988

1915

Biong, "slott,

Nomeland

Agder Energi

1988

1916

Astrup,

borg

krv

Backer, nyren.

Time El.verk

88/94

1914

88/94

1907/11

Astrup,

Nordan

Bjølvefoss

Statkraft

1988

funk.

Søndenå

Saudafallene

Dale

BKK

Astrup,

Bjercke og Eliassen,

1927

Arent Greve, nyklas.

Besøk

1916

Ukj. ark., maborg,

Nedl. Besøk

BKK
Hydro Aluminium

1988

Tafjord

Tafjord Kraftprod.

1988

1918

Øvre Leirfoss

Trondheim

Energi

1988

1901/20

Energi

Nedre Leirfoss

Trondheim

Elkem Meråker

Ulivilla

Nord-Tr.lag averk

Glornfjord

Statkraft

Mølnfoss

Narvik Energi

1988

1922

Helleren

Sør-Troms Elforsyn.

1988

1958

Simavik

Tromsø

1988

1913

rb./ng.
rnaborg,

1988

1909

A. Guldahl,

1915

J. Holmgren,

1988

1913

A. Guldahl

88/94

1916

Nordhagen
(Maskineri
Notodden

formelt

museal

fredet med hjemmel

Ingen er regulert

i kulturminneloven.

til spesialformål

plan- og bygningsloven.

bevaring

Noen få er undergitt

etter
rent

ns.

Nedl. Besøk/Mus.

Nedl. Museum
G. Kielland,

1988

er det bare ett, Tysso I, som er

ad.

1918

Kopperå I

Kommentarer:

Fredet. Museum

1918/38

Herlandsfoss

Av disse kraftverkene

Besøk

1929

Høyanger

kommune

nb.

ns.

Tyssefallene

I

Nedl. Museum

og Astrup,

Fotland

besøk

maborg. Nedlagt.

ns.

Tysso I

88/94

arkitekt.

1912

Kykkelsrud

Ind. Ltd

nybar. = ny-

forvaltning

Smalelva,

"kirke"

ns.
Nedl. Museum
Delv. nedl. Besøk

fra
ca 1907)

(som Vemork, Labrofoss,

Sem). De andre har det vern som er basert

på frivillighet
med utadvendt

fra eiers side - ofte i kombinasjon
virksomhet,

som besøksverk

og

bedriftsmuseum.
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