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I samarbeid med Statnett SF, Energibe- 

driftenes Landsforening (EBL) og Riks-

antikvaren, skal NVEs museumsordning 

kartlegge kraftlinjer, kabler, master og 

traseer, samt bygninger og anlegg for 

transformering og fordeling av kraft. 

Tidligere har det blitt gjennomført en 

samlet kulturhistorisk verdivurdering 

av kraftproduksjon, og nå skal altså 

kraftoverføringsanlegg dokumenteres. 

Ved nøye vurdering etter fastlagte krite-

rier vil et utvalg bli utpekt som særlig 

kulturhistorisk verdifulle i et nasjonalt 

perspektiv. Utvalget skal være geografisk 

og kronologisk representativt, og det 

skal ta hensyn til ulike epoker, spennings-

nivåer og tekniske løsninger.  

Prosjektet vil gi en historisk skisse med 

mål om å belyse de samfunnsmessige og 

teknologiske hovedtrekkene ved norsk 

kraftoverføring. Kraftoverføringens kul-

turminner vil dermed være et nybrotts-

arbeid, og vil gi et faglig grunnlag som 

Prosjektet Kraftoverføringens 
kulturminner startet opp 
høsten 2008. Dette er et sam- 
arbeidsprosjekt med hovedmål 
å presentere et utvalg nasjonalt 
bevaringsverdige kraftover- 
føringsanlegg. 

sikrer nettbransjen og kulturminne-  

og energimyndighetene forutsigbarhet 

i fremtidig forvaltning av anleggene. 

Det vil også være et viktig bidrag til 

forskning innen norsk kraftoverførings- 

historie. 

Prosjektet er planlagt ferdigstilt i  

bokform høsten 2010.  

Flesaker transformatorstasjon. Foto: Henning Weyergang-Nielsen, NVE

 
Bevaring av teknisk- 
industrielle kulturminner 
har i de siste tiårene fått 
økt oppmerksomhet. NVE 
følger opp sitt sektoran-
svar gjennom museums-
ordningen, og dens fire 
prosjekter: Kulturminner 
i norsk kraftproduksjon 
(KINK), Vassdragstek-
nikkens kulturminner, 
Dammer som kulturmin-
ner og Kraftoverføringens 
kulturminner. 
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Fra bedriftsinterne 
anlegg, til internasjonale 
motorveier av strøm
Utbyggingen av kraftoverføringsanlegg 

i Norge har endret og utviklet seg gjen-

nom historien. Utviklingstrekkene har 

oppstått blant annet som følge av nye 

arbeidsmetoder, tekniske nyvinninger 

og utvikling av teknologisk kunnskap, 

i tillegg til politiske, organisatoriske, 

økonomiske og samfunnsmessige 

endringer.  

I elektrisitetens første fase fantes det 

små muligheter for overføring av strøm 

over lengre avstander, og de fleste 

anlegg var derfor bedriftsinterne. Først 

mot slutten av 1800-tallet endret dette 

seg, og Hammerfest kommune fikk i 

1891 strøm til landets første elektriske 

gatebelysning, overført over en strek-

ning på 1,8 km. 

Tidlig på 1900-tallet fikk flere av de 

største byene strøm fra vannkraftanlegg 

like utenfor bygrensene, og transfor-

matorstasjonene i byene fremstod ofte 

som monumentale statusbygg. Linjene 

ble stadig lengre, og med stadig høyere 

spenning. Linjene fra Kykkelsrud i Øst-

fold til Slemmestad og Hafslund var 

de første i landet med henholdsvis 20 

kV og 50 kV spenning, og i 1913 bygget 

Treschow-Fritzøe den første 60 kV 

linjen i landet, fra Hogstad til Larvik. 

Gjennom mellomkrigstiden ble stadig 

nye utfordringer innen linjebygging 

overvunnet. Overføringene fra Rjukan 

(1922) og Nore (1928), og ikke minst 

linja mellom Tafjord og Nørve (1923), 

ble bygget med lange spenn og høy 

spenning i svært ulendt og værutsatt 

terreng. Kraften fra de ulike kraftkil-

dene ble langt bedre utnyttet gjen-

nom opprettelsen av samkjøringen på 

Østlandet i 1932, der staten (NVE) også 

kom med i 1937. 

Etter 2. verdenskrig ble det opprettet 

ulike samkjøringsnett over hele landet. 

På begynnelsen av 1960-tallet fikk 

Norge den første kraftutvekslingen 

med Sverige, og mellom samkjørings-

områdene på Østlandet, Vestlandet og 

i Trøndelag. Linjene fra Tokke (1961-64) 

ble bygget for 300 kV, et spenningsnivå 

som er spesielt for Norge.  

På 1970-tallet fortsatte utviklingen av 

kraftutveksling med utlandet gjennom 

linja fra Boris Gleb i Sovjetunionen 

til Kirkenes (1971), og gjennom de 

to første Skagerrakkablene til Dan-

mark (1976 & 1977). I denne perioden 

ble også miljø- og landskapsvern et 

adskillig viktigere element, særlig i 

forhold til trasévalg og mastedesign. 

Kraft-Norge ble samlet til ett rike da 

Nord-Salten ble tilkoblet samkjøringen 

i 1980, og i 1994 ble samkjøringsnettet 

sammenhengende innenlands med 

kraftlinje gjennom Nordland. Under-

sjøisk kabel mellom Norge og Neder-

land ble offisielt åpnet 11. september 

2008. 
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A Forutsetninger for utviklingen av 
overføringsnettet i Norge: 
 Spredt befolkning. 

 Høyt forbruk pr. person. 

 Overføringer fra vannkraftkilder til befolkningssentra. 

 Viktige overføringslinjer må ofte bygges i vanskelig 
terreng - over fjell og fjorder. 

 Linjenettet er sterkt utsatt for klimatisk påvirkning 
gjennom vind, is, snø og salt.

Smestad transformatorstasjon tar imot og fordeler kraft fra blant annet Rjukan og 
Nore. Foreningen Samkjøringen hadde sitt hovedkvarter på Smestad, og i dag holder 
Statnetts hovedsentral til i nybygg ved siden av stasjonen.  
Foto: Henning Weyergang-Nielsen, NVE

Detalj i Flesaker transformatiorstasjons 
bygning fra 1928. Foto: Sissel Riibe, NVE



Om linjebygging før og nå
I dag utføres maste- og linjebygging i stor grad ved hjelp 

av helikopter, som flyr ferdigbetong og større ferdigbygde 

komponenter ut til de ulike mastepunktene. Arbeiderne 

benytter seg av tekniske nyvinninger som letter arbeidet, og 

de kan reise hjem til en varm seng etter arbeidsdagens slutt. 

Slik har det imidlertid ikke alltid vært. Dag Ove Skjold for-

teller i boka ”Statens nett” blant annet en historie fra Johan 

Bråthen, linjebygger på Nore-linja på 1920-tallet:

”Da ble det å ta seg inn i løer eller småstuer langs linjene. 
Her hendte det en sjelden gang at det fantes ovner det var 
mulig å koke litt mat på. Men ofte måtte karene utstyre seg 
med matpakke for hele arbeidsuka. Ei heller var det vanlig 
at stuene var isolerte. Det hendte at håret var frosset fast til 
veggen når vi våknet om morgenen. Ellers var telt et alternativ 
som ble brukt flittig. 1”  
Et annen utfordring kunne være den daglige reiseveien. 

Dette eksempelet er hentet fra linjebygging over Ospfonna 

i 1100 meters høyde, på linja Grytten-Giskemo i 1960-årene: 

”Arbeiderne bodde i brakker i Tresfjorden. Om morgenen ble 
de først kjørt fra brakka til foten av fjellsiden. Derfra måtte 
de forsere en stigning på 800 høydemeter til fots, før de kom 
opp på fjellplatået, hvorfra de ble fraktet videre med Muskeg 
ytterligere 300 meter opp til Ospfonna. Turen var et inderlig 
slit. 2”
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Generelle utviklingstrekk: 
 Utvidelse av linjenettet. 
 Økende spenningsnivå. 

 

1 Skjold, Dag Ove, i Skjold & Thue (red.) 2007: 430 
2 Skjold, Dag Ove, i Skjold & Thue (red.) 2007: 434

 Økende grad og omfang av integrering: fysisk,  
   organisatorisk og markedsmessig.
 Etter 2. verdenskrig: økende miljøhensyn. 

Betongmaster ved Rjukanfoss. Foto: NVE

Mastebygging i Tafjord Foto: NVE



Prosjektets organisering 
og gjennomføring

Organisering
Den praktiske gjennomføringen av 

prosjektet utføres av en prosjektgruppe 

på to personer tilknyttet NVEs museums- 

ordning. Prosjektgruppen vil ha 

jevnlige møter med styringsgruppen 

bestående av representanter fra NVE, 

Statnett SF, EBL og Riksantikvaren. 

Styringsgruppen vil ha det overordnede 

ansvar for plan, økonomi, større 

avgjørelser og endringer. Prosjektgrup-

pen vil knytte til seg en fleksibel res-

sursgruppe av ulike fagpersoner med 

relevant fagkompetanse.  

Framdrift 
Hovedprosjektet er planlagt med en 

varighet på to år, fra høst 2008 til høst 

2010, og kan deles inn i følgende fem 

faser:

Fase 1: Prosjektetablering, synliggjø-

ring og oppbygging av kontaktnett. 

Fase 2: Kartleggingsfase, oversikt over 

hvilke anlegg som kan være aktuelle 

for utvelgelse.  

Fase 3: Verdivurdering av registrerte 

anlegg. 

Fase 4: Bokproduksjon av fagartikler og 

anleggsbeskrivelser.

Fase 5: Avslutningsfase hvor det ende-

lige sluttproduktet ferdigstilles. 

Linker
Statnett SF: www.statnett.no 

Energibedriftenes Landsforening:  

www.ebl.no

Riksantikvaren: www.ra.no 

Prosjektgruppe, NVE
Prosjektleder Sissel Riibe,  

tlf 22 95 91 95, e-post smr@nve.no 

Rådgiver Henning Weyergang-Nielsen, 

tlf 22 95 94 18, e-post hwn@nve.no

Ytterligere informasjon om prosjektet 

finnes på NVEs hjemmesider:  

www.nve.no/museum 

Ansvarlig redaktør:  
Informasjonsdirektør Sverre Sivertsen

Fagansvarlig: Sissel Riibe,  
tlf 22 95 91 95, e-post smr@nve.no

Layout: Rune Stubrud 

Trykk: NVEs kopisenter 
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Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er et 

direktorat under Olje- og energidepartementet med 

ansvar for å forvalte landets vann- og energires-

surser. 

NVE skal sikre en helhetlig og miljøvennlig for- 

valtning av vassdragene, fremme en effektiv kraft- 

omsetning og kostnadseffektive energisystemer  

og bidra til en effektiv energibruk. 

NVE har en sentral rolle i beredskapen mot flom 

og vassdragsulykker og leder den nasjonale kraft-

forsyningsberedskapen. 
 

NVE er engasjert i FoU og internasjonalt samarbeid 

innen sine fagområder. NVE er nasjonal fag- 

institusjon for hydrologi. 

Norges vassdrags-  
og energidirektorat

Region Nord (RN)
Kongensgate 14-18, 
P.boks 394, 8505 Narvik
Tlf: 76 92 33 50, 
Faks: 76 92 33 51
E-post: rn@nve.no

Region Midt-
Norge (RM)
Trekanten,  
Vestre Rosten 81, 
7075 Tiller
Tlf: 72 89 65 50, 
Faks: 72 89 65 51
E-post: rm@nve.no

Region Øst (RØ)
Vangsveien 73,  
P.boks 4223,  
2307 Hamar
Tlf: 62 53 63 50, 
Faks: 62 53 63 51
E-post: ro@nve.no

Hovedkontor:  
Middelthunsgt. 29 
Postboks 5091,  
Majorstua 0301 Oslo

Region Vest (RV) 
Naustdalsvn. 1b,  
P.boks 53, 6801 Førde
Tlf: 57 83 36 50, 
Faks: 57 83 36 51
E-post: rv@nve.no

Region Sør (RS)
Anton Jenssens gt. 5
Postboks 2124,  
3103 Tønsberg
Tlf: 33 37 23 00, 
Faks: 33 37 23 05
E-post: rs@nve.no

Telefon: 22 95 95 95, 
Telefaks: 22 95 90 00
Internett: www.nve.no

Regionkontorer

Tokke-linjene  Foto: Elisabeth Høvås, NVE


