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Sammendrag
Foreliggende rapport er resultatet fra prosjekt Landsverneplan Statkraft; et prosjekt NVEs
Museumsordning har gjennomført på vegne av Statkraft i tidsrommet 1.10.2008 til
31.3.2010. Landsverneplanen er en kulturminnefaglig vernevurdering av vannkraftverk i
Statkrafts eie. Rapporten gir grunnlag for eventuell forskriftsfredning i samsvar med
kulturminneloven. Rapporten gir også oversikt over kraftverk som Statkraft gjennom sin
eiendomsforvaltning, og i samarbeid med kulturminneforvaltningen, bør verne på annen
måte. I tillegg inneholder rapporten en forenklet forvaltningsplan, som angir generelle
retningslinjer for vedlikehold og skjøtsel av kraftverkene som kulturminner. I rapporten
er Hakavik kraftverk brukt som eksempel på en mer fullstendig forvaltningsplan.
Følgende ni vannkraftverk foreslås i verneklasse I: Fredning;
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Dalsfos 1907
Glomfjord 1920
Hakavik 1922
Sauda III 1930
Aura 1953
Nedre Røssåga 1955
Tokke 1961
Hylen 1980
Saurdal 1985

Tysso I, 1908-1988, er et allerede fredet vannkraftverk og er kun kort omtalt i oversikten.
Følgende to vannkraftverk foreslås i verneklasse II: Bevaring;
■
■

Nore I 1928
Alta 1987

Nedre Leirfoss vannkraftverk fra 1910 ble allerede i 1987 regulert til spesialområde
bevaring iht. plan- og bygningsloven 1985, og er kun kort omtalt i oversikten,
De vannkraftverk som i rapporten ikke foreslås i verneklasse I eller II anmodes Statkraft å
dokumentere godt for ettertiden gjennom arkivmessig bevaring. Dette gjelder de fire
vannkraftverkene Nea 1963, Øvre Røssåga 1961, Kvilldal 1986 og Svartisen 1993.
Kraftverkene Stølsdal og Hjorteland er vurdert, men ikke funnet behov for å markere med
vernestatus.
Landsverneplanen er ikke en lovfestet plan. Den skal fungere som det faglige grunnlaget
for det videre arbeidet med fredning og vern, samt forvaltning av vannkraftverkene på
kulturminnevernets premisser. Imidlertid skal endringer og tiltak for bygninger og anlegg
som i rapporten er foreslått i verneklasse I, også i høringsperioden og før en eventuell
fredning, behandles av Riksantikvaren.
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1 Innledning
1.1

Prosjekt Landsverneplan Statkraft

1.1.1 Om prosjektet
Prosjektet ”Landsverneplan Statkraft” har vært utført av Norges vassdrags- og
energidirektorat ved Museumsordningen på oppdrag fra Statkraft i perioden oktober 2008
til mars 2010. Arbeidet i NVE har vært prosjektorganisert med Helena Nynäs som
prosjektansvarlig og Elisabeth Høvås som prosjektutførende. Seniorrådgiver Per Einar
Faugli har vært NVEs ledelsesrepresentant. Statkrafts kontaktperson for prosjektet var
Erling Nystad. For å sikre faglig kvalitet og prosesskunnskap ble en fast kontaktgruppe
med Riksantikvaren opprettet. Fra Riksantikvaren deltok Marit Vestvik og Ingrid
Melgård fra Kulturminneavdelingens Prosjektenhet for Landsverneplaner. Gruppen
avholdt jevnlige prosjektmøter, hvor også Statkrafts kontaktperson deltok. Prosjektet har
også fått kvalifisert bistand fra en rekke fagpersoner i Statkraft og NVE.

1.1.2 Rapportens oppbygging
Prosjektrapporten består av fem deler. Del 1 gir bakgrunn for arbeidet og for
landsverneplaner generelt. Del 2 er en kortfattet Statkraft-historikk. Del 3 er å anse som
rapportens hoveddel; en katalog der de utvalgte kraftverkene presenteres med kort
beskrivelse, kart, forslag til verneklasse, formål og begrunnelse for vernet samt omfang
av vernet. Del 4 omhandler den videre forvaltningen. Denne begrenser seg til generelle
retningslinjer for forvaltning for hvert av de utvalgte kraftverkene. Imidlertid er Hakavik
kraftverk her brukt som illustrasjon av en tilnærmet komplett forvaltningsplan etter
Riksantikvarens mal. Den femte delen består av referanser, begrepsliste samt kart over
kraftverkenes reguleringsområder.

1.1.3 Bakgrunn
”Lov om bygningsfredning” ble vedtatt i 1920.1 Den gang ble det ikke ansett som
nødvendig å verne statlig eiendom, da eierskapet i seg selv ble ansett som tilstrekkelig
vern. Tiden har vist at dette ikke var tilstrekkelig. For å få gjennomført arbeid med
statlige landsverneplaner ble prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer (SKE)
opprettet i 2003. Fornyings- og administrasjonsdepartementet koordinerte statens samlede
landsverneplanarbeid til og med 2008. Fra 2009 har dette ansvaret ligget hos
Miljøverndepartementet (MD). Riksantikvaren følger opp arbeidet for MD overfor de
øvrige departementer og virksomheter. En landsverneplan er ”et overordnet dokument
som framstiller kulturhistoriske eiendommer i en sektor, slik disse er kartlagt og utvalgt
av sektoren/eiendomsforvalteren i samråd med Riksantikvaren” (FAD Forvaltning av
statens kulturhistorisk eigedommar P-0931N 2000:11).
Statkraft eier mange av landets vannkraftverk. Utbyggingen av vannkraftverkene er en
betydelig inngripen i naturen, og har store konsekvenser for samfunnet. Slike inngrep er
1

”Lov om bygningsfredning” trådte i kraft 1/1 1921. I 1923 kom de første fredningene (Riksantikvaren sin

fredningsgjennomgang: 3).
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spor etter menneskelig virksomhet og pr. definisjon kulturminner. For å ivareta
ovennevnte forpliktelser, og for å ta vare på kulturminneverdiene knyttet til selskapets
vannkraftverk, har Statkraft startet arbeidet med sin landsverneplan gjennom dette
prosjektet. Det overordnete målet i prosjektet har vært å foreta et utvalg som speiler det
nasjonale perspektivet i Statkrafts virksomhet. De utvalgte vannkraftverkene er vurdert å
være av antikvarisk og vannkrafthistorisk2 verdi, sett i nasjonal sammenheng.
Fra 2004 har Statkraft vært organisert som et heleid statlig aksjeselskap under Næringsog handelsdepartementet. Statkrafts historie kan føres tilbake til 1895, da den norske stat
gjennom ervervelsen av Paulenfossen i Otra-vassdraget, Vennesla, gjorde sitt første kjøp
av fossefall for å starte elektrisitetsproduksjon3. Statkrafts organisatoriske opprinnelse
ligger i Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE) fra 1921 og dens forløpere
Kanalvesenet (1847-1906) og Vassdragsvesenet (1907-1920). Først i 1960 ble
Statkraftverkene et direktorat som ett av fire i NVE. Hovedoppgaven var konkret
planlegging og utførelse av vannkraftutbygging og drift. I 1986 ble Direktoratet for
Statkraftverkene skilt ut fra NVE, og Statkraft SF ble etablert som statlig
forvaltningsbedrift. Med energiloven i 1991 ble konkurranse på produksjon og omsetning
av salg av kraft innført. I årene 1991 til 2004 var bedriften ble delt i konkurransebasert
produksjon - Statkraft SF - og monopolbasert overføring - Statnett SF. De siste årene har
Statkraft foretatt store oppkjøp av regionale kraftverk i Norge og ekspandert i Norden og
Europa med handelsvirksomhet og produksjon. Pr. 2010 eier Statkraft, helt eller delvis,
149 vannkraftverk i Norge og er Europas største produsent av fornybar energi.

1.1.4 Kulturminner i norsk kraftproduksjon og Statkrafts kraftverk
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har, siden opprettelsen av sin permanente
Museumsordning i 2003, arbeidet med å fremskaffe landsdekkende, tematisk oversikt
over, samt å foreta en vurdering av vassdrags- og energisektorens kulturminner. Pr. 2010
er to av fire tematiske prosjekter ferdigstilt. Disse er prosjektene Kulturminner i norsk
kraftproduksjon, ferdigstilt i 20064 og Vassdragsteknikkens kulturminner, ferdigstilt i
20105. De påfølgende prosjekter er Dammer som kulturminner, som gjennomføres i
perioden 2007-2011 samt Kraftoverføringens kulturminner i perioden 2008-2010.
I prosjektet Kulturminner i norsk kraftproduksjon (KINK) ble norske vannkraftverk,
uavhengig av eierskapsforhold, vurdert med hensyn til kulturminneverdi i et nasjonalt
perspektiv. Prosjektet var et samarbeid med Riksantikvaren, hvor Energibedriftenes
landsforening (nå Energi Norge), Statkraft og Norsk Hydro deltok. 450 kraftverk med
størrelse over 1 MW ble vurdert, og prosjektet presenterte 27 anlegg som
bevaringsverdige kulturminner i et nasjonalt perspektiv. Prosjektet tok ikke stilling til
verneklasser og eiendomsforvaltning. Et sentralt oppfølgingspunkt anført i prosjektet var
at kraftverkseierne bør bidra med ivaretakelse og forvaltning av disse kraftverkene som
nasjonalt verdifulle kulturminner. Av de 27 kraftverkene var seks kraftverk - Glomfjord,

2

Vannkrafthistorisk er her synonymt med sektorhistorisk.

3

Thue, L. 1994 Statens kraft. Kraftutbygging og samfunnsutvikling 1890-1947

4

Kulturminner i norsk kraftproduksjon, NVE-rapport 2/2006

5

Mømb, A. 2010; Kulturminner i vassdrag. Flom- og erosjonssikring, kanaler og miljøtiltak, NVE- rapport 8/2010
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Hakavik, Nore I, Sauda III, Alta og Svartisen, i Statkrafts eie i 2006. De dekker sentrale
faser i norsk kraftutbygging fra tidlig på 1900-tallet til 1930, men perioden mellom 1930
og 1987 var ikke representert. Etter at KINK-prosjektet ble ferdigstilt i 2006 har Statkraft
overtatt eierskap/eierandel i flere selskaper. Dette har medført at ytterligere fire av KINKprosjektets anlegg er inkludert i foreliggende prosjekt. Dette er Tysso I, Hordaland (fredet
ved kgl.res. i 2000), Nedre Leirfoss i Sør-Trøndelag (regulert til spesialområde bevaring
av Trondheim kommune i 1987), Nea i Sør-Trøndelag og Dalsfos i Telemark.
For både å sikre historisk og geografisk bredde og representativitet ble utvalget i dette
prosjektet ytterligere supplert med kraftanleggene Aura (1950-tallet), Røssåga (Nedre og
Øvre fra hhv. 1950- og 1960-tallet), Tokke I (1960-tallet) og Ulla-Førre med kraftverkene
Kvilldal, Hylen, Saurdal og Stølsdal samt Hjorteland (1980-86). Suppleringen bidrar til
større grad av representativitet med hensyn til fasene i norsk kraftutbygging, med
momenter som energipolitikk, elektrisitetsproduksjon både til industri og alminnelig
forsyning, teknologisk utvikling, arkitektur og geografisk beliggenhet. Siden 10 av
anleggene relativt nylig ble registrert og dokumentert i prosjektet KINK, har dette
prosjektet hatt et verdifullt materiale som utgangspunkt.

1.2 Landsverneplanens formål og status
1.2.1 Kongelig resolusjon
Formålet med landsverneplaner er nedfelt i kongelig resolusjon (kgl.res.) som trådte i
kraft 01.10 2006; å fremskaffe en oversikt over statlige eiendommer med mulig
kulturhistorisk verdi. Planene skal vise bredden av og variasjonen i ulike typer
kulturminner, i form av bygninger og anlegg, knyttet til sektoren. Alle statlige sektorer
ble i resolusjonen pålagt å foreta en vurdering av sektorens bygningsmasse, med tanke på
mulig bevaring av objektene.
Resolusjonen slår fast at
1) Statens sine eigedommar skal forvaltast på ein slik måte at dei
kulturhistoriske og arkitektoniske kvalitetene til bygningane vert tekne
vare på […]. Ansvaret ligg hos dei statlege eigedomsforvalterane.
2) Det skal lagast landsverneplanar for statlege kulturhistoriske
eigedommar. […]. Planen skal danne grunnlag for fredning i medhald
av kulturminnelova, samt innehalde oversikt over dei eigedommane
sektoren/verksemda i samråd med Riksantikvaren vil verne på annan
måte.
3) Det skal utarbeidast ein forvaltningsplan for kvar enkelt […]
eigedom. Det kan lagast felles forvaltningsplan for grupper av
bygninger der desse inngår i ei naturleg eining.
4) Departementa er ansvarlege [… men i] dei tilfelle ansvaret for
eigedomsforvaltninga er lagt til ein […] underliggjande eller tilknytte
verksemder, skal forvaltninga av dei kulturhistoriske eigedomane
takast opp i styringsdialogen mellom fagdepartementene og
underliggjande eller tilknytt verksemd.
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1.2.2 Juridisk status
En landsverneplan gir grunnlaget for fredning av statlige eiendommer i henhold til
kulturminneloven. Den skal også inneholde eiendommer statsetaten vil verne uten formell
lovbeskyttelse, i kraft av landsverneplanen og/eller fremmet regulert til gjennom plan- og
bygningsloven. En landsverneplan omhandler derfor begge verneklassene6 fredning og
vern:
■

■

Verneklasse I omfatter kulturminner og kulturmiljøer som forutsettes fredet etter
kulturminneloven.
Verneklasse II omfatter kulturminner og kulturmiljøer som forutsettes vernet i
kraft av landsverneplanen og/eller fremmet for bevaring i henhold til plan- og
bygningsloven.

En landsverneplan er ikke en lovfestet plan, men omforent og utarbeidet i dialog med
Riksantikvaren. Den er forpliktende for virksomhetens forvaltning og administrasjon av
et bestemt utvalg kulturminner og kulturmiljøer. ”En landsverneplan er sektorens og
Riksantikvarens felles vurdering av hvilke bygninger og anlegg innenfor sektoren som
skal gis et formelt vern” (Arbeid med statlige verneplaner – veileder, Riksantikvaren
2005:6). Dette fordi at ”hensynet til kulturminnene må bli en integrert del av etatens
planlegging og eiendomsforvaltning” (ibid:11). Prosjektet har i henhold til dette vurdert
kraftverkene i et nasjonalt perspektiv, og utvalget viser hvilke kulturminner og
kulturmiljøer som anses best egnet til å dokumentere og formidle Statkrafts historie
nasjonalt.
Landsverneplan Statkraft kan kategoriseres som det Riksantikvaren kaller ”tematiske
verneplaner”. Av andre slike kan nevnes ”Norske fyr. Nasjonal verneplan for
fyrstasjoner”, utarbeidet av Riksantikvaren på vegne av Kystverket, og ”Kulturminner på
norske lufthavner. Landsverneplan for AVINOR”, utarbeidet av Forsvarsbygg/Nasjonale
Festningsverk på vegne av AVINOR.

1.3 Vurderingskriterier
”Et kulturminnes verdi er et uttrykk for den betydning og rolle det har spilt og spiller i en
bred samfunnsmessig sammenheng” (Torvanger 2005:95). Vernevurdering av en
bygning, et anlegg eller et kulturmiljø er ikke en objektiv vitenskap. Hvilke kriterier som
ligger til grunn preges av samtiden. Da de første fredningene ble foretatt i 1920-årene,
utgjorde enkeltstående objekter med sterk personalhistorisk forankring eller viktige
estetiske kvaliteter hovedgruppen av fredningsobjekter. Ved inngangen til det 21.
århundre tillegges objektene langt flere kvaliteter. Metodisk hviler vurderingene av
kraftverkene på en rekke forskjellige delverdier. Disse kan grovt deles i henholdsvis
dokumentasjons- og opplevelsesverdier (jfr. Torvanger 2005:95).

1.3.1 Dokumentasjonsverdier/Kunnskaps- og kildeverdier
Kunnskapsverdi kan deles i bygningshistorisk, sosialhistorisk og næringshistorisk verdi
samt i historisk verdi knyttet til person eller hendelse. I denne landsverneplanen vil det
6

Verneklasse er synonymt med vernekategori
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enkelte kraftverk sees i forhold til Statkrafts historikk, foruten de mer generelle historiske
aspektene, så som:
■
■
■
■
■
■

bygningshistorisk verdi
teknikk-/håndverkshistorisk verdi
arkitektur-/stilhistorisk verdi
samfunns-/sosialhistorisk verdi
personalhistorisk verdi
symbolverdi

1.3.2 Opplevelsesverdier
Opplevelsesverdi kan deles i estetisk verdi og identitetsverdi. Arkitektoniske eller
kunstneriske kvaliteter ved kulturminnet skal vurderes ved vern. Dette innebærer å
vurdere hvorvidt form, struktur, materialvalg og utforming står i forhold til en kunstnerisk
idé og fullførelsen av den.
■
■
■
■
■
■
■

Arkitektonisk verdi
Kunstnerisk/estetisk verdi
Håndverkskvalitets verdi
Brukspreget, alderspreget verdi/patina
Miljøskapende verdi
Identitets-/kontinuitetsskapende verdi
Forbløffelses-/nysgjerrighetsskapende verdi

Som overgripende og forsterkende forutsetninger som fremmer ovenstående verdier,
kommer:
■
■
■

autentisitet7/ekthet/troverdighet
kvalitet/vedlikeholdstilstand
tydelighet/pedagogisk potensial

Et kulturminne eller -miljø med stor grad av opprinnelighet vurderes gjerne å ha høy
verneverdi, og dette tillegges ofte stor vekt.
Representativitetsverdien viser til hvorvidt objektet/kulturminnet anses for å være
representativ for en stilperiode, en funksjon eller et område. Et tverrsnitt av historien kan
slik illustreres gjennom kulturminnene. Et kulturminne som kan vise sammenheng i tid
og rom, samt funksjonelt og sosialt vil bidra til større helhetsforståelse.
Et kulturminne inngår alltid i et landskap. Dette gjelder også de moderne
vannkraftverkene med anleggselementer bygd inni et fjell. Noen elementer, som
kraftstasjoner, rørgater og dammer, er svært tydelige i landskapet. Stier og brakker kan
derimot være mer unnselige og mindre distinkte. Tross manglende visuell kontakt mellom
elementer som tilhører et kraftverk, vil de inngå i oppfattelsen og vurderingen av
kraftverket som et kulturhistorisk og arkitektonisk hele.
Et kulturminnes identitetsskapende verdi og/eller symbolverdi, og de assosiasjoner som
knyttes til opplevelse og tilhørighet, skal tillegges vekt ved vernevurdering. Kulturminnet

7

I denne rapporten brukes begrepet opprinnelig fremfor autentisk.
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kan ha stor betydning for opplevelse, gjenkjennelse og tilhørighet både lokalt, regionalt
og nasjonalt.
Verdien av et kulturminne må også vurderes i forhold til muligheter knyttet til bevaring.
Derfor er kulturminnets tekniske tilstand av betydning. Er objektet sterkt preget av
eksempelvis råte, som krever utskiftning av store deler av originale materialer, vil en
istandsettelse kunne svekke kulturminnets opprinnelighet og verneverdi.
Bruk er det beste vern og ny bruk av bygninger bør derfor etterstrebes. Riving og nybygg
er også miljøbelastninger som må vurderes, da vern av eldre bygninger kan representere
bærekraftig utvikling med positive effekter for miljøet.

1.4 Vannkraftverk som kulturminner
Et vannkraftverk eller et kraftanlegg for elektrisitetsproduksjon består av en kraftstasjon
med tilhørende maskineri; turbiner og generatorer, sammen omtalt som aggregat, samt
transformatorer, koblingsanlegg, styrings- og kontrollsystemer og andre
hjelpeinstallasjoner. I tillegg kommer dam, inntak og vannvei og som regel ett eller flere
magasiner for lagring av vann. I det følgende er et kraftverk/kraftanlegg å forstå som
kraftstasjonen samt vannveien. En kraftstasjon er selve hovedobjektet, enten det er i form
av en frittstående bygning utendørs som på anleggene Glomfjord, Hakavik eller Dalsfos,
eller en kraftstasjon inni fjell, eksempelvis Aura eller Tokke I. Utbygging omfatter alle
kraftverkene som inngår i det nevnte prosjekt; dvs. Ulla-Førre-utbyggingen omfatter alle
de fem kraftverkene Kvilldal, Saurland, Hylen, Hjorteland og Stølsdal.

1.4.1 Klassifisering av de utvalgte kraftverkene
Som nevnt tidligere kan kulturminner tas vare på og vernes på ulike nivåer, med ulike
føringer for vedlikehold, bruk og endringer. Kulturminner kan vedtaksfredes etter
kulturminneloven § 15, dersom de har nasjonal kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi.
Lovens § 19 gir mulighet til å frede området rundt bygningen, og § 20 gir mulighet til å
frede et større kulturmiljø eller et landskap med flere typer kulturminner.
Riksantikvaren har i henhold til kulturminneloven § 22a myndighet til å fatte vedtak om
fredning ved forskrift for bygninger og anlegg i statlig eie (såkalt forskriftsfredning). For
et bygg eller anlegg som fredes ved forskrift er selve fredningsprosedyren forenklet. I
tillegg kan en forskriftsfredning omfatte større grupper av bygg og anlegg i en felles
forskrift, uavhengig av lokalisering.

”Dette [å frede større grupper av bygg og anlegg] er særlig aktuelt i
forbindelse med landsverneplaner, der en tenker seg at fredning av
alle bygninger og anlegg i vernekategori I kan gjennomføres i ett
fredningsvedtak”
(Arbeid med statlige verneplaner – veileder, Riksantikvaren 2005:11)
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I stortingsmeldingen ”Leve med kulturminner” slås det fast at tekniske og industrielle
kulturminner kun er mulig å bevare i begrenset omfang grunnet objektenes størrelse og
fysiske omfang (St.meld. nr. 16 2004-2005:31). Dersom nedleggelse eller større
endringer er påkrevet kan grundig kulturminnefaglig dokumentasjon - arkivmessig
bevaring - av kraftverk være et alternativ til fredning eller bevaring. På denne måte sikres
kunnskapen og informasjonen om hvert enkelt anlegg for fremtiden, både til internt bruk
og til bruk når endringer utover ordinær drift og vedlikehold skal planlegges og
godkjennes. Former for dokumentasjon er:
■

■
■

■

byggtegninger for å vise strukturelle/bygningstekniske forhold og relasjoner som
viser virksomheten, bygningsstrukturen og arealdisponeringen
fotodokumentasjon
inventering; registrering av materialbruk og byggeteknikk, bruk av rom,
innredning og inventar/produksjonsutstyr
intervjuer; gir sosialhistorisk informasjon, forklaring av arbeidsforhold og
arbeidsprosesser (jfr. Rossnes 2007:51-53).

I denne rapporten er de utvalgte kraftverkene plassert i de tre kategoriene verneklasse I,
verneklasse II og arkivmessig bevaring:
■

Bygninger og anlegg i Statkrafts eie som anses fredningsverdige tilhører
verneklasse I. Disse vil kunne fredes ved forskrift, Kulturminneloven § 22a. For
disse skal alle endringer og tiltak som går ut over vanlig vedlikehold godkjennes
av Riksantikvaren, eventuelt regional kulturminnemyndighet. Vernet kan omfatte
både den ytre fasaden samt inventar, innvendige installasjoner og gjenstander,
dvs. både eksteriør og interiør.

Endringer og tiltak for bygninger og anlegg som i rapporten er foreslått i verneklasse I
skal behandles av Riksantikvaren, også i høringsperioden/før en eventuell fredning er
ferdig behandlet av Riksantikvaren.
■

Bygninger og anlegg i Statkrafts eie som vurderes å være bevaringsverdige er
plassert i verneklasse II. Disse foreslås bevart gjennom landsverneplanen og/eller
vil kunne fremmes til regulering i henhold til plan- og bygningsloven (Pbl).8 For
disse anlegg skal endringer og tiltak som går ut over vanlig vedlikehold håndteres
i egen organisasjon etter retningslinjer gitt i landsverneplanen og/eller rette
kommunale instans.

Det anbefales at tiltaksplaner oversendes Riksantikvaren i utarbeidelsesprosessen for å
sikre at kulturminneverdier ikke går tapt.
Alle anlegg som inngår i Statkrafts landsverneplan, uavhengig av verneklasse, er å anse
som viktige kulturminner, og skal dokumenteres. For de anlegg som ikke angis med
verneklasse I eller II anbefales arkivmessig bevaring.

8

Plan- og bygningsloven ble endret 01.07.2009, og er foreløpig lite utprøvd i denne sammenheng
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2 Fra Kanalvesenet til Statkraft
Statkraft har en omfattende historie, som ikke vil gjengis fullstendig her9. Selskapet har
vært en del av departementsstrukturen via forvaltningssystemet, innom foretaksmodellen,
og til sist etablert som et aksjeselskap i 2004. I det følgende er det lagt vekt på å gjengi de
grove trekkene av Statkrafts utvikling for å skape en ramme og forståelse for
vannkraftverkenes bygningshistorikk. Egne avsnitt om de ulike kraftverkene er lagt inn
fortløpende i teksten.

2.1 Statkraft med mange navn og faser
Dagens Statkraft har hatt en rekke navn og ulike organisasjonsformer, siden den første
statlige handlingen innen vannkraftsektoren ble foretatt i 1895. Staten, ved Kanalvesenet,
kjøpte da fallrettighetene i Paulenfossen i Otra. Utviklingen videre kan i korte trekk
skisseres slik:
■

■

■

■

■

■

■

■

■
■
■

1895-1907: Kanalvesenet ivaretok de statlige oppkjøp av fallrettigheter. Etaten
skiftet navn i 1907, slik at i perioden
1907-1920 hadde Vassdragsvesenet ansvaret. Det ble foretatt en rekke oppkjøp av
fosser, som senere ble bygd ut.
1921-1986 hadde Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE) ansvaret for det
statlige vannkraftengasjementet;
1921: NVE ble etablert med tre direktorater og Fossedirektoratet var ansvarlig for
det statlige vannkraftengasjementet
1935: NVE ble omorganisert og det statlige vannkraftengasjementet ble lagt på is.
Direktoratene ble erstattet med avdelinger
1948: Etter krigen ble NVE utvidet. Stortinget vedtok økt vannkraftutbygging og
-produksjon. Den nyetablerte Bygningsavdelingen fikk ansvaret for disse
oppgavene
1960: Direktoratet for Statkraftverkene ble opprettet som ett av fire direktorater
ved NVEs omorganisering
1986: Statkraftverkene ble skilt ut fra NVE og ble en selvstendig
forvaltningsbedrift
1986-1992: Statkraft som forvaltningsbedrift
1992-2004: Statkraft som egen bedrift, statsforetaket Statkraft SF
2004: Statkraft som aksjeselskap, konsernet Statkraft AS, etableres.

2.2 Frem til 1905: Pionerenes tid
Et vesentlig grunnlag for at Norge kunne innlede sin pionertid som vannkraftnasjon på
1840-tallet, var landets topografi og vannrikdom. Naturlig magasinering i fjellvann og
store fallhøyder bidro til å legge forholdene tilrette for utnyttelsen av vassdragene, og
spesielt for produksjon av elektrisitet. I begynnelsen av 1840-årene ble vannkraftens
mekaniske energi tatt i bruk som elektrisitet for moderne industri i Norge. På slutten av
1860-tallet kom treforedlingsindustrien. Nye mekaniske bedrifter, som Myrens Verksted,
9

For mer omfattende historikk, se Thue et al; Statens kraft ... . 3 bind
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produserte turbiner som avløste vannhjulene. Frem mot 1900 var dette i hovedsak små
10
turbiner og lisensiert produksjon.
Kanalvesenet, forløperen til NVE og Statkraft, ble etablert i 1847. Kanalutbyggingen
skulle bidra til at det norske samfunnet ble modernisert og utviklet, samt styrke den
norske økonomien. I løpet av århundret besørget staten etableringen av telegrafverk,
jernbane og felles tidsregning over hele landet, samt innføring av frimerker og
enhetsporto.
1800-tallet brakte også med seg en lang rekke tekniske nyvinninger som muliggjorde
utnyttelsen av landets fossekraft og vannressurser, her kan nevnes generatoren – eller
dynamoen. Uten dynamoen kunne ikke fossefallene produsert elektrisk energi.
Elektrifisering ble introdusert av private interesser på slutten av 1870-tallet: På Lisleby
Brug ble det første elektriske lysanlegget installert i 1877, og et mer omfattende lysanlegg
kom på Bentse Brug, Kristiania, i 1882. Flere slike fulgte, mens elektromotoren først kom
i bruk utover 1890-årene.
I 1885 begynte Laugstol Brug, Skien, som det første i landet å levere strøm for salg til
abonnenter. Innen industri og gruvedrift ble det også tidlig bygget elektrisitetsverk til eget
forbruk; Røros kobberverk bygget Kuråsfossen kraftverk i 1896. På 1890-tallet ble det en
gradvis overgang til høyspent vekselstrøm til overføring, som følge av at Teslas 3-fase
vekselstrøm gjorde det mulig å overføre kraft på en rasjonell måte med mindre tap.
Kykkelsrud kraftverk i Glomma ved Askim leverte fra ca. år 1900 strøm til
Aktieselskabet Christiania Portland Cementfabrik i Slemmestad. Strekningen på hele 87
km innebar et stort sprang for overføringsteknologien.
Som en følge av den særnorske vassdragsretten, hvor grunneier har eiendomsrett til
vannet, startet i 1876 arbeidet med en ny vassdragslov. Denne skulle regulere rettighetene
for ulike bruksområder som fløting, ferdsel og industri. I 1895 begynte så staten å kjøpe
opp vannfall, hvor det første var Paulenfossen i Vest-Agder for 23 245 kroner. Formålet
var elektrifisering av Setesdalsbanen.
Stortingsmann (og senere statsminister) Gunnar Knudsen hadde allerede noen år tidligere
tatt til orde for statlig kjøp av vannfall til bruk for jernbanedrift, utvikling av industri og
turisttrafikk samt for å hindre spekulasjon.

”… Vandkraft, der nu i afsidesliggende Dalfører spildes uden
nogensomhelst Værdi, vil uden Tvivl i Fremtiden kunde udnyttes […] til
1. Drift af industrielle Anlæg. 2. Drift af Jernbaner. 3. Belysning. 4.
Fremstilling af Metaller.”
(Gunnar Knudsen i brev til Stortinget; 15. februar 1892; fra Aars & Østrem (red) 1996:14)

Forslaget om statlige kjøp til industriformål ble avvist, mens elektrifisering av jernbanen
fikk bred støtte. Videre foreslo Knutsen statlige vassdragsoppkjøp, som i neste omgang
skulle selges til industrien, for å forhindre fossespekulasjon og utenlandsk oppkjøp av
naturressursene. Dette ble imidlertid for radikalt i forhold til samtidens oppfattelser om
10

Den følgende teksten bygger på ulike forfattere, jfr. referanser i avsnitt 5.3.
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statlig engasjement, til tross for den nasjonale bølgen som gikk over landet frem mot
1905. Imidlertid ble det kjøpt opp en del fallrettigheter og eiendommer med vannfall på
slutten av 1800-tallet. Blant disse kan nevnes Coldevins Gods i 1895 og Røssåga 1898
(begge i Nordland) samt Nore-fallene (Buskerud) i 1907. Flere av disse ble ikke bygget ut
før etter relativt lang tid, hvorav det første var Nore kraftverk hvor aggregatene ble satt i
gang i 1928.
Landets første kommunale elektrisitetsverk ble bygget i Hammerfest i 1891, med 1,2 km
kraftledning. Kristiania fikk lysverk året etter. Landets første elektrisitetslov for å sikre og
regulere produksjon og overføring kom i 1891, hvor politiet ble pålagt overvåkningen av
at loven ble fulgt.

2.3 1905-1920: Gjennombruddet for det moderne
Norge
Norges første tid som selvstendig nasjon ble preget av Venstre, sosialliberalismen og altså
med Gunnar Knutsen som en svært sentral skikkelse både politisk og vannkrafthistorisk.
Dette ble også gjennombruddsperioden for Norge som et industrialisert samfunn, og
bærebjelken var storproduksjon av elektrisk energi.
Vannkraft- og elektrisitetspolitikken ble relativt tidlig todelt: På den ene siden la staten til
rette for kommunalt dominert utbygging og eierskap av den alminnelige forsyningen.
Tanken bak var at dette igjen ville medføre fremvekst av lokal småindustri. På den andre
siden sørget staten for kontroll med ressursene og den private storindustriens
vannkraftutbygging gjennom konsesjonslovgivningen. Den første konsesjonsloven,
kravet om kongelig godkjenning for å utnytte ressursene, kom i 1906 og er senere omtalt
som ”panikkloven”. Loven skulle forhindre oppkjøp av norske vannfall ved hjelp av
utenlandsk kapital for videresalg av rettigheter og/eller utbygget kraftvirksomhet.

Dalsfos
I dag er det Statkraft, som majoritetseier i Skagerak Energi, som eier
kraftverket som begynte som Kragerø Fossekompani og kjøp av tre fall
i Kragerøvassdraget i 1899. Grunnlaget for utbyggingen av Dalsfos
kraftverk bygde på mange års statistikk av vannføring og beregnet
potensiell energimengde.
I 1900 ble arbeidet satt i gang, og dammen ved Tokevatnet sto klar i
1903. Fossekompaniet fikk økonomiske problemer og i 1906 ble Norsk
Elektrokemisk Aktieselskap (NEA) konstituert; et selskap som skulle
produsere karbid. Kraftverket med tre aggregater på til sammen 5 MW
startet opp i 1907. Strømmen ble imidlertid ikke satt på før i 1908. Av
disse tre er ett fortsatt i drift pr 2009, mens to ble byttet ut i 1958.
Før kraftverket sto ferdig hadde de daværende eierne inngått avtaler
med kommunen om å levere strøm til alminnelig forbruk. I 1909
inngikk derfor kommunen en ny avtale, denne gang med NEA.
Kommunen kjøpte også opp tomter som skulle huse karbidfabrikken.
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Kraftstasjonsbygningen er representativ for samtidens kraftverk ved å
uttrykke makt og dominans ved sin store bygningskropp i forhold til de
omkringliggende bygningene. Den skiller seg også ut ved å være i
utmurt bindingsverk, mens de andre bygningene i området er enkle
reisverksbygninger med panelkledning. Bygningens konstruksjon er
enestående blant norske kraftstasjoner. Vinduenes utforming, og ulike
detaljer i interiøret, viser tydelig samtidighet med jugendstilen.
Tidstypisk nok vokste det også rundt dette kraftverket frem et liten
bygd, med blant annet boliger for å huse ansatte under utbygging samt
i den videre driften. Til tross for at bygningene ikke er arkitektonisk
like, utgjør Dalsfos kraftverk et helhetlig kulturmiljø.

Senere på 1900-tallet ble det krav om konsesjon også for norske eiere, samt at private
eiere ble pålagt hjemfall. Dette siste medførte at private etter et gitt antall år måtte
overdra fall og kraftverk til staten vederlagsfritt.
Den store, kraftkrevende industrien fikk sitt fotfeste i denne perioden. Den bidro til å
legge grunnlaget for statlig innsats også innen feltet industrikraft. Det statlige
vannkraftengasjementet vokste som en følge av at Stortinget i årene etter 1906 økte
bevilgninger til kjøp av vannfall. Til sammen ga lovgivningen og bevilgningene staten en
stadig viktigere rolle i utbygging og drift av vannkraft.
Frem til 1900 var vannrike vassdrag på Østlandet de teknologisk mest gunstige for
utbygging. Da høytrykksanleggene kom noen år senere, muliggjorde dette utnyttelse av
de store fallhøydene. Her kunne kraftverk og fabrikker legges nær isfrie havner. På
Vestlandet kom Tysso I i Hardanger, med et fall på 414 m., Glomfjord er et nordnorsk
eksempel og i 1930 sto Sauda III ferdig som en følge av utbyggingen i Sauda, Rogaland.
Fortsatt var overføringen en teknisk utfordring og den nye kraftkrevende
prosessindustrien ble derfor lagt der hvor elektrisiteten ble produsert. Med det ble også
landets bosettingsmønster endret og nye industristeder som Odda, Rjukan, Glomfjord og
andre vokste frem.
Stortinget fortsatte i årene frem mot 1917 med å vedta en rekke lover som hadde
innvirkning på utviklingen; det kom lov om kjøp av vannfall, kraftleie,
ekspropriasjonsrett for grunn til master og linjeføring samt vassdragsregulering. I tillegg
ble myndighetenes forvaltningsorganer styrket i takt med at det direkte statlige
engasjementet vokste. Med dannelsen av Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE) i
1921 ble et reguleringsregime etablert. Et forslag om utskillelse av statens kraftverk ble
nedstemt og den statlige utbyggingsvirksomheten ble plassert i Fossedirektoratet, NVE.

Tysso I
Byggingen av kraftverket startet i 1906, og anlegget sto ferdig i 1918.
Når kraftverket ble bygd var det et av de største høytrykksanlegg i
verden. Fra 1908 til nedleggelsen i 1988 leverte Tysso I elektrisitet til
karbidfabrikken ved smelteverket i Odda (fabrikken ble lagt ned i
2003).

17

Da kraftverket stod ferdig var det installert 15 aggregater med
Peltonturbiner på til sammen 100 MW. Kraftstasjonen produserte 25
Hz kraft og hadde en midlere årsproduksjon på 700 GWh. Tysso I
dekket i sin tid omtrent 10 % av det samlede kraftforbruket i Norge.
Kraftverket skilte seg ikke bare ut som et teknologisk fremskritt.
Arkitekturen er også bemerkelsesverdig. De to arkitektene Victor
Nordan og Thorvald Astrup hentet inspirasjon fra italienske kirker og
katedraler.
Kraftverket ble fredet i 2000. Fredningen omfatter
kraftstasjonsbygningen med interiør fra maskinhall, kontrollrom,
rørkjeller og produksjonsutstyr i disse rommene, og alt eksteriør fra
perioden 1908-1988; dessuten eksteriøret i verkstedsbygning, rørgate
og fordelingsbasseng; interiør, eksteriør og utstyr i de øvrige
bygningene og vokterboligen; samt inntaksdammen ved Vetlevann.
Statkraft står pr 2010 som eier av det fredete anlegget.

Som alternativ til de karakteristiske rørgatene nedover fjellet, kom det frem mot 1920
også sprengte trykksjakter, men kraftstasjonsbygningene ble fremdeles lagt i dagen. Den
teknologiske utviklingen gjorde det mulig å bygge store demninger og etablere magasin
med stor lagringskapasitet. Eksempler på slike er Ringedalsdammen i Tyssedal og
Tunhovddammen ved Rødberg. Dette muliggjorde jevn produksjon gjennom hele året.
Tunhovddammen var en forutsetning for byggingen av Nore I på Rødberg, Numedal. Mot
slutten av perioden kunne også lengre elvestrekninger med mindre stryk utnyttes som
følge av ny teknologi for lavtrykksanlegg. Et eksempel er Vamma kraftanlegg i Glomma,
Østfold.
Kraftverkene ble arkitektoniske samtidssymboler for nasjonsbygging, menneskets seier
over naturen, modernitet og fremskritt. I 1905 ble Norsk Hydro etablert og bygget stadig
større kraftverk; Vemork var ved oppstart i 1911 verdens største med 145 MW.
Prestisjefylte bygningstyper var inspirasjonskilder for utformingen av kraftverkene, noe
som kommer tydelig til syne på for eksempel Nedre Leirfoss med borg,
festningsreferanser og krenelering, huggen stein og andre kostbarheter i
fasadeutsmykningen. Stilmessig ble det nyttet både nasjonalromantiske og andre
stilelementer. Den bygningstekniske nyvinningen armert betong ble til fulle utnyttet ved
kraftverksutbyggingen; både i kraftstasjoner og dammer. I tillegg ga betong mange
muligheter for variasjon i den arkitektoniske utformingen.

Nedre Leirfoss
Nidelven har gitt grunnlag for elektrisitetsproduksjon i mer enn 100 år,
etter at ”Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei” ble dannet i 1901
for å kjøre sporvei i Trondheim med strøm fra Øvre Leirfoss, hvor
strømmen var satt på allerede i 1890. De første 20 årene hadde
sporveien i Trondheim og Trondheim Energiverk felles disponent.11
11
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Dernest ble Nedre Leirfoss bygget hvor de to første aggregatene ble
satt i gang i 1910. Stasjonens største endring kom rundt 1980-tallet, da
det ble ført en vannledning fra fjernvarmeanlegget på Heimdal
gjennom bygget og det ble satt inn en elektrokjele midt i maskinsalen.
Nedre Leirfoss ble tegnet av Axel Guldahl og har en særpreget
arkitektur. Stasjonsbygningen ligger langs elven med rørgaten i
bakkant. Bygningen er avlang, med avrundete hjørner, og har klare
middelalder- og borgreferanser på gesimsen som er trukket opp over
det flate taket, med skyteskår og tårnoppbygg. Nedre Leirfoss er
oppført i betong forblendet med natursteinsmur. Arkitektonisk viser
stasjonsbygningen samtidstilhørighet til eksempelvis NTNU-bygget på
Gløshaugen og Finansdepartementet i Oslo. Alle porter på Nedre
Leirfoss er i massivt tre, hvilket også understreker soliditet og trygghet.
Interiørets svungne håndførere i tre på smijernsrekkverk illustrerer
stilmessig påvirkning fra jugend/art nouveau.
Kraftstasjonens rørgate ligger i dagen, slik det var vanlig frem til 19451950. Den er kort (ca 75 m), og består av fire rør. Nedre Leirfoss har
fem horisontale Francisturbiner, og fem aggregater på til sammen
16 000 kW. To aggregater er fra 1910, de tre siste ble satt inn senere,
hvorav det siste i 1957. Anlegget ble pusset opp og modernisert i 1975.
Da ble det satt inn nytt høyspenningsanlegg og kontrollrom. Det gamle
kontrollrommet er demontert. Statkraft er gjennom eierskap i
Trondheim Energi/TEV, eier av dette kraftverket.
Det var en uttalt politikk frem til 1945 at staten ikke skulle stå for utbygginger til lokal
kraftkrevende industri; staten skulle kontrollere utbyggingen og ivareta norske interesser
gjennom lovverket og bestemmelsen av konsesjonsvilkår. Ett unntak ble gjort ved
Glomfjord da staten valgte å kjøpe konkursboet. Dette sikret realiseringen av kraftverket
og industrietableringen som var avhengig av dette. Perioden ble således avsluttet med
driftsstart ved Glomfjord kraftverk, Nordland, Statkrafts nest eldste anlegg pr 2010.

Glomfjord
Fykanåga, elven fra Storglomvatnet til Glomfjorden, ble tidlig ansett
for å være gunstig som kraftkilde til elektrisitetsproduksjon, og
fallrettighetene ble første gang kjøpt i 1898. Konsesjon og regulering
for vassdraget forelå derimot ikke før i 1912. Elektrisiteten skulle
brukes til produksjon av kvelstoff. De opprinnelige utbyggerne gikk
konkurs og staten kjøpte konkursboet i 1918. Anlegget er det første
statlige kraftanlegget bygget for industri. Staten inngikk en avtale om
strømleveranse til Glomfjord Smelteverk A/S og i 1920 kom de to
første aggregatene i gang. I 1922 ble det tredje aggregatet igangsatt.
Planene var, som på Rjukan, å etablere et komplett lokalsamfunn
basert på vannkraft og storindustri. Glomfjord ble omtalt som ”det nye
Rjukan” og ble formet etter 1920-tallets byidealer med all nødvendig
infrastruktur. Både bygninger og anlegg fikk høy arkitektonisk kvalitet.
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En annen parallell til Rjukan er at arkitekt Olaf Nordhagen også her
tegnet kraftstasjonen.
Tegninger og prosjekter fra 1912 viser at både rørgate og
stasjonsbygningen ble foreslått bygget inni fjell. Stasjonsbygningen og
rørgaten ble liggende i dagen, og har til felles med andre samtidige
anlegg at den har et stort hovedvolum for maskinsalen. Stilmessig
ligger den nærmest nyklassisismen, men det er også trekk fra andre
stilarter.
Under krigen ble det i tysk regi satt i gang utvidelser, for å sikre
aluminiumsproduksjon. Dette førte til sabotasjeaksjoner, hvor en
rekke mennesker mistet livet.
Kraftverket i Glomfjord har en lang tilblivelseshistorie. Blant annet
forelå det planer for hvordan kraftverket kunne levere strøm til
jernverket i Mo i Rana etter 1945. Planen ble skrinlagt, og i stedet ble
det bygget en ammoniakkfabrikk i Glomfjord. Pr. 2010 inngikk
kraftverket i Stor-Glomfjord-utbyggingen etter at vann fra
Storglomvatnet føres til Svartisen kraftverk (oppstartet i 1993, utvidet i
2009), mot tidligere til Glomfjord. Disse to kraftverkene er en
driftsenhet. De illustrerer samlet sett bygging og drift av store
kraftverk fra hele 1900-tallet med vidt forskjellige forutsetninger,
funksjoner og tekniske løsninger.
Det karakteristiske for perioden frem mot 1920 var bygging av de mange
småkraftverkene for grender, sykehus og små, lokale industribedrifter. Men også staten
bygget noen kraftverk. Hakavik kraftverk i Buskerud ble bygget i 1916-1922 for å
forsyne Drammensbanen med strøm.

Hakavik
Hakavik kraftverk ligger på østsiden av innsjøen Eikeren. Vassdraget
ble kjøpt av staten i 1914. Byggingen ble påbegynt i 1916 etter vedtak
fra 1912 om å elektrifisere jernbanen. Hakavik skulle være ett av flere
jernbanekraftverk, men den planlagte utbyggingen ble ikke
gjennomført. Det ble i stedet senere valgt å bygge vanlige kraftanlegg
med trefase vekselstrøm på 50 Hz som så omformes til formålet.
I utbyggingsperioden gikk det livlig for seg med streiker, slagsmål,
vareknapphet, attentat, rasjonering og prisstigning. Tross dyrtid,
verdenskrig og andre tumulter kom de første aggregatene i drift i mai
1922, og det fjerde og siste i mars 1936.
Stasjonsbygningen er vanskelig å kategorisere arkitektonisk i forhold til
andre kraftverk fra samme tid. Den har nærmest en svært forenklet og
monumentalt utformet nyklassisisme. Som andre samtidige kraftverk
er bygningsvolumet stort. Maskinsalen, stasjonens sentralrom,
markeres med høye, rutete rundbuete vinduer. Østgavlen, mot sjøen,
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viser fortsatt tysk kamuflasjemaling fra 2. verdenskrig. Kamuflasjen
skulle beskytte stasjonsbygget under krigen og understreker
stasjonens viktighet for infrastrukturen på Østlandet. At kraftverket ble
tatt av tyske flybårne tropper allerede 9. april 1940, understreker også
hvilken betydning kraftverket ble ansett å ha.
Anleggets tekniske innretninger med blant annet fire Peltonturbiner
står så godt som uendret fra oppstarten. I de senere årene er
kraftverket drevet fra driftssentralen i Tokke, men dette har ikke ført
til større teknologiske utskiftninger.

2.4 1920-1940 Stagnasjon og nedgangstider
Etter statens store satsing på kraftutbygging i Nore og på Glomfjord innså man behovet
for samordning av forvaltningen i saker som omhandlet vassdrag og elektrisitet. NVE ble
med denne bakgrunn etablert i 1921, og fikk blant annet ansvaret for utbygging og drift
av statens kraftverk. En sterk økonomisk nedgang slo hardt innover mange kommuner
med lånefinansiert kraftutbygging. Høykonjunkturen på slutten av forrige periode, under
1.verdenskrig, var definitivt over da verdensdepresjonen spredte seg fra 1929. I tiåret
1920-1930 falt industriproduksjonen med 30 %. Strømoverføring var ikke lenger et
problem og sammen med krisen medførte dette nye teknologiske løsninger med økt bruk
av maskinelt utstyr i industrien. I tillegg var elektrisitet blitt vanlig også i hjemmet.
I statlig regi ble det i perioden 1920 frem mot 1940 bare bygget to kraftverk, det rent
statlige Nore-anlegget i Buskerud, samt Solbergfoss i Glomma (Østfold) som var en
fellesutbygging mellom staten og Kristiania kommune. Hovedtyngden disse årene lå på
utbygging og oppføring av små kommunale kraftverk. Vedtakene om Nore og
Solbergfoss ble da også gjort før 1920.
Som en motvekt til at staten skulle produsere elektrisitet til alminnelig forsyning etablerte
elektrisitetsverker på Østlandet Foreningen Samkjøringen i 1932. Samarbeid ble likevel
nødvendig, og staten ble medlem i 1938. Samkjøringen ble landsomfattende i 1971, men
ble etter innføringen av markedsbasert kraftomsetning, basert på energiloven av 1990,
nedlagt.
Statkrafttanken fikk sitt gjennombrudd i denne perioden. Staten skulle sikre strøm til
elektrifisering av jernbanen (jf. Hakavik), videre skulle staten bidra ved å bygge ut de
store vannfallene til alminnelig forsyning som krevde mer enn kommunene kunne makte
(eksemplet Nore I), samt bistå utkantkommunene som ikke var i stand til å klare en
utbygging. Midt på 1930-tallet kom det både en oppgang i økonomien og en
omorganisering i 1935 av statens virksomhet på feltet. Stortinget så nå for seg at det
statlige engasjementet ville bli minimalt og NVEs oppgaver ble begrenset til å gi
konsesjoner og kontrollere driften av de statlige kraftverkene. Glomfjord og Nore I ble
ansett som pengesluk, og Nore I ble planlagt solgt.
Mellomkrigsårenes kraftanlegg ble preget av enklere arkitektonisk utforming i
nyklassisisme: Nore I er et særlig godt eksempel på en kraftstasjonsbygning hvor dette er
den mest fremtredene arkitektoniske stilarten.
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Nore I
Oppkjøp av fallrettighetene til Norefallene startet på 1800-tallet, men
først i 1907 kjøpte staten disse rettighetene. Reguleringskonsesjon ble
vedtatt av Stortinget i 1915 og Tunhovddammen sto ferdig i 1920,
samtidig med at arbeidet med resten av kraftverket startet. I 1928 ble
de første aggregatene satt i gang, og Nore I ble et av de første statlige
utbygde kraftanleggene for allmenn forsyning. Maskinsalen og
aggregatene er bygget ut i to omganger. Kraftverkets opprinnelige
rørgate ble faset ut i 1997, men ligger fortsatt intakt.
Ved utbyggingens begynnelse var det kun et par mindre gårder på
Rødberg øverst i Numedal. Dagens tettsted er en følge av utbyggingen
og driften av kraftverket. Utbyggingsperioden var langvarig og i 1921
var ca. 1300 personer engasjert. Dette bød til tider på store sosiale
utfordringer på flere plan i en økonomisk vanskelig tid, og kom bl.a. til
uttrykk ved todelt skolegård mellom bygdens egne og utbyggernes
barn. Tilflyttingen krevde også bygging av en rekke provisorier, som
skoler, boliger, butikker og sykehus.
Utformingen av kraftstasjonen var et resultat av en storstilt utlyst
arkitektkonkurranse. Utfallet ble en tradisjonell løsning med en
voluminøs bygningskropp hvor grunnplanet gjenspeiler de ulike
funksjonene, og med nyklassisistiske trekk. Stilmessig viser bygningen
et tverrsnitt av ulike stilarter; den peker fremover ved å være oppført i
malt, plasstøpt betong, med forskalingsmerkene som en del av det
dekorative uttrykket. Utformingen av enkelte vinduer og dørblad på
stasjonsbygningen peker fremover mot funksjonalismen. Enkelte
lampetter i interiøret er nær jugendaktige mens montasjesalen har en
klassisk tempelgavl.
Den funksjonalistiske arkitekturen kom også til å prege norske kraftstasjoner utover
1930-tallet. Til tross for dette, er periodens mest markante anlegg Rånåsfoss ved Glomma
fra 1921 i nyklassisistisk stil, og Sauda III fra 1930 i ren art-deco-stil. Av andre tekniske
nyvinninger fra perioden kan nevnes at norsk turbinproduksjon omfattet flere
egenutviklede og stadig større maskiner. Videre kom Kaplanturbinen som en revolusjon
for utnyttelsen av lave fall.

Sauda III
Sauda III (Søndenå) kan sees som et klassisk eksempel på norsk
kraftutbyggingspolitikk for perioden 1906 frem til andre verdenskrig;
kraftverk til industriformål ble bygget ut av industriutbyggerne selv.
Sigurd Kloumann var en av initiativtakerne til firmaene Saudefaldene
og Høyangerfallene. Som ung ingeniør hentet han tydeligvis nyttig
erfaring ved å være med på Rjukan-utbyggingen for Hydro. Etter at
1920-årene hadde vært preget av økonomiske krisetider var
aluminiumsindustrien var blant de første industriene som tok seg opp
igjen, som følge av opprustningen.
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Oppkjøp av rettighetene til Storelvvassdraget startet i 1907, og
overdratt Saudefaldene i 1913. I 1914 ble det noe motvillig gitt
konsesjon med hjemfall etter 65 år. Motviljen bunnet i at det
amerikanske Union Carbide skulle motta kraften. Imidlertid var
utbyggings- og driftsselskapet norsk, og en søknad kunne derfor
vanskelig avslås.
Med tiden ble det i alt bygget fire kraftanlegg i Sauda, etter hvert som
smelteverksindustrien krevde stadig mer energi. Av de andre
stasjonene er Sauda I (Storlivatn, startet 1919) vedtatt revet, den
gamle kraftstasjonen Sauda II (1922) er revet og ny stasjon reist og satt
i drift i 2006, og Sauda IV er en kraftstasjon i fjell.

2.5 1940-1945: Norsk vannkraft under
okkupasjonen
I 1940 ble det tyske selskapet Nordische Aluminium Aktiengesellschaft, NORDAG
opprettet. Det skulle organisere utbygging av norsk aluminiumindustri basert på tilgangen
på billig norsk vannkraft. Det norske A/S NORDAG ble i 1941 stiftet som datterselskap.
Det skulle ta seg av aluminiumsanlegg i Glomfjord, Tyssedal, Herøya og Sauda, foruten
kryolittfabrikker, magnesiumfabrikk og omfattende vannkraftutbygging. Tross de
opprinnelig omfattende tyske planene om utbygging av vannkraft i Norge, ble imidlertid
lite realisert i krigsårene. Allerede i 1942 ble de store planene redusert eller oppgitt og
arbeidet ved flere av anleggene stanset. Oksydfabrikken i Sauda var i drift det meste av
1944, men ble stanset på slutten av året. Anleggene i Årdal i Sogn og Glomfjord var
nesten ferdige ved krigens slutt. Glomfjord-anlegget ble sabotert i september 1942 og
angrepet stanset både smelteverket og kraftanlegget for resten av krigen.
Krigen ble for øvrig innledet med tyskernes bombing av Simavik kraftverk på
Ringvassøy, og ved tilbaketrekningen fra Finnmark og Nord-Troms ødela de kraftverkene
Hammerfest, Porsa i Kvalsund og Mattisfoss i Alta.

2.6 1945-1965: Gjenreisning og kraftsosialisme
Høsten 1945 vedtok samtlige politiske partier et fellesprogram, som fastslo at norske
vannfall planmessig skulle utbygges for industri og alminnelig forsyning. Arbeiderpartiet,
som hadde flertall på Stortinget, satte i årene fremover i verk et omfattende økonomisk og
sosialt moderniseringsprogram.
I partiets langtidsprogram fra 1947 ble den norske vannkraftens verdi for europeisk
økonomi understreket. Målet ble å gjøre Norge til Europas sentrum for kraftkrevende
industri, hvilket i neste omgang ville skape arbeidsplasser og sikre eksportinntekter og
tiltrengt utenlandsk valuta. Den tidligere skepsisen til utenlandsk kapital var med andre
ord nå snudd til en positiv holdning - ikke minst fordi denne ofte var en nødvendig
forutsetning for gjennomføring av utbyggingene. Statens vannkraftengasjement utviklet
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seg dermed til å omfatte ikke bare strøm til alminnelig forbruk, men også til
storindustrien. Ønsket om å finne frem til en internasjonal arbeidsdeling, men også
behovet for sikre leveranser av aluminium til flyindustrien, lå bak USAs bidrag i form av
lån. Aura var et av flere tyske A/S NORDAG -prosjekter, som ble overtatt og fullført.
Smelteverkene i den metallurgiske industrien ble fortsatt lagt nær kraftkildene og ivaretok
slik også distriktsutbyggingen. I tillegg til statlig satsing på kraft til industrien fortsatte
staten å gi tilskudd til elektrifisering av landsbygda, ofte i form av mindre kraftverk og
sammen med kommunene.
Den teknologiske utviklingen gjorde at anlegg som ble planlagt og bygget i denne
perioden antok helt nye dimensjoner. De store anleggene ble i regelen lagt i fjell, ikke
minst av beredskapshensyn. Det var også langt mer rasjonelt med tunnelsjakt i fjell
fremfor rørgater. Fjellanlegg med store maskinhaller ga arkitektene nye utfordringer:
Maskinhallene ble mange steder monumentale slik de var også på de gamle
kraftstasjonene, mens kraftverkets ytre bygning, portalbygningen, ofte fikk en heller
enkel utforming. Aura er representativt for slike anlegg. Selve utbyggingen startet tidlig
på 1900-tallet, men til tross for at den tyske okkupasjonsmakten så muligheter for
aluminiumsproduksjon, ble Aura ikke fullført og satt i drift før i 1953.

Aura
I 1913 fikk A/S Aura (startet 1907) konsesjon til karbid- og
cyanidproduksjon, og i perioden 1913 til 1919 ble anlegget bygget ut.
Selskapet ble i 1940-1943 kjøpt av okkupasjonsmaktens A/S NORDAG
for å starte utbygging med tanke på lettmetallproduksjon. Prosjektet
ble imidlertid ikke gjennomført, og staten overtok derfor i 1946.
I 1947 kom stortingsvedtaket om statlig utbygging av Aura med 120
MW. Første byggetrinn besto av to aggregater på 30MW og utbygging
av kraftoverføring for alminnelig forsyning, til såkalt ”borgerlig behov”.
I 1951 besluttet imidlertid Stortinget å reise et aluminiumsverk på
Sunndalsøra. Dette medførte utvidelse av Aura kraftverk til 290 MW.
Byggingen av kraftverket var allerede godt i gang og det var derfor
mest hensiktsmessig å utvide ved rent fysisk å bygge ytterligere en
maskinsal. Det medførte imidlertid ikke noe konkret skille på hvor
strømmen ble utnyttet; kraftverket var i utgangspunktet planlagt med
et særdeles komplisert koblingssystem som tillot sjonglering med
produksjonen mellom alle de syv ulike aggregatene.
De første aggregatene startet opp i 1953, og da alle syv aggregatene
hadde startet opp i 1956 var kraftverket landets største målt i
installasjon. Neste byggetrinn ble vedtatt i Stortinget i 1958; det
innebar å bygge ut 14 km. overføringstunnel, og begrepet ”takrenne”;
oppsamling av vann fra en rekke tilsig, ble benyttet for første gang.
Kraftverket var i kontinuerlig drift i 30 år i perioden 1956 til 1986,
ettersom det var nødvendig å sørge for jevn forsyning til
aluminiumsverket. Etter at ny transformator ble bygget ble det mulig å
levere strøm til Norsk Hydros industrianlegg utenom Aura.
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Aura er arkitektonisk representativt for mange av etterkrigstidens
fjellanlegg, med en enkel portalbygning, men mer storslåtte
maskinsaler. Som ved mange andre anlegg er kontrollrommet lagt på
en kortvegg, og viderefører trekk fra de tidligere kraftverkene ved å
plassere det en etasje opp og med et stort vindu mot maskinsalen. Til
forskjell fra andre kraftverk har Aura to maskinsaler, og
kontrollrommet fungerer for begge. Som mange andre tidlige
etterkrigsanlegg er veggene i salene kledd med betongstøp og plater
av ulike materialer, gulvene er flislagt. Aura har også de tradisjonelle,
frittliggende inntaksrørene. Rørgaten ligger synlig i 1 100 m lange
fjellsjakter inne i fjellet.

På Aura ble det montert i alt syv horisontale Peltonturbiner. Peltonturbiner var, og er
fortsatt, enerådende i Norge ved utnyttelse av fall på mer enn 600 m Nedre Røssåga er et
godt eksempel på hvordan lavere fall (ca 250 m), i årene etter krigen ble bygget ut med
Francisturbiner, i dette tilfelle av vertikal type.

Nedre Røssåga
Utbyggingen av Nedre Røssåga kraftverk i Korgen sør for Mo i Rana,
var en gigantutbygging både hva gjaldt anleggsdrift og mannskap.
Kraftverket ble satt i drift i 1955 - 1958. Det ble bygget for å gi kraft til
industriproduksjonen i Mo i Rana, men allerede i byggeperioden ble
det klart at behovet var større enn først antatt og utbyggingen av Øvre
Røssåga ble igangsatt (i drift fra 1961).
Dette var det første rent statlige prosjektet siden utbyggingen av Nore
omtrent 30 år tidligere. Mange og nye maskiner medførte stadig nye
rekorder i tunneldrift. Utbyggingen sysselsatte mer enn 1100
mennesker på det meste, og i driften gikk det tre skift i døgnet.
Anlegget fikk landets første kvinnelige hjullastkjører, men ellers var
anleggsarbeidet forbeholdt menn, mens kvinnene jobbet i brakkene.
Imidlertid var ikke kvinnene ansatt av NVE, men ble betalt av
anleggsarbeiderne og hadde derfor svært vanskelige lønns- og
organisasjonsforhold helt frem til staten påtok seg arbeidsgiveransvar i
1974. Helse ble etter hvert et tema, og på Røssåga kom det
bedriftslege og sykepleier fra 1950. Alfred Hauge anses som en av de
store innen arbeidet for bedring av lønnsforhold og arbeidsrettigheter
i LOs historie. Han begynte på Røssåga i 1948. En del arbeidskonflikter
mellom organiserte, uorganiserte og ledelsen under utbyggingen,
endte både i rettsystemet, hos statsråden og i avisene. Det oppsto
også konflikter om strømtilførsel og -behov mellom lokalbefolkningen i
området og anlegget samt vedrørende ekspropriasjoner og følgene av
oppdemming som medførte fraflytting av flere gårder.
Arkitektonisk tilhører Nedre Røssåga trenden innen etterkrigstidens
arkitektur som videreførte trekk fra 1930-tallets funksjonalisme, med
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geometriske volumer. Dette vises særlig i portalbygningen, men også i
maskinsalens særegne skråstilte pilastre.
Den teknologiske utviklingen og andre endringer i alle ledd av produksjonen muliggjorde
færre, men store maskiner. Dette, kombinert med vertikal oppstilling og montering ga
mindre arealkrevende maskinsaler. Videre ble behovet for driftspersonell redusert
gjennom automatisering og fjernstyring. Tokke-utbyggingen i Telemark ble gjennomført
for nettopp fjernstyring og samkjøring av i alt åtte kraftverk.

Tokke I
I 1961 sto Tokke I ferdig, og i 1964 var mesteparten klart i den store
Tokke-utbyggingen, som omfattet en rekke kraftverk bygget nettopp
med tanke på samkjøring. Tokke-utbyggingen økte strømproduksjonen
i landet med 10 %.
Behovet for kraft var akutt på 1950-tallet, og det var et enstemmig
Storting som vedtok utbyggingen i 1956, finansiert gjennom stat,
kommuner, industri og lån i Verdensbanken. Det var et nasjonalt løft
og produksjonen ved Tokke-verkene kunne dekke hele Oslos behov. Da
Tokke I ble startet av statsminister Einar Gerhardsen, fremsto
kraftstasjonen nær et teknologisk underverk innen datidens moderne
kommunikasjonsteknologi. Her ble først seks, senere åtte, kraftanlegg
samkjørt og kontrollert fra én driftssentral, i ett og samme rom utstyrt
med norsk datateknologi. I 2009 kontrolleres alle Statkrafts anlegg på
Østlandet fra administrasjonen i Dalen.
Arkitektonisk skiller kraftstasjonen seg ut ved at kontrollrommet er
lagt langs maskinsalens ene langvegg, og ikke, som vanlig er, på
kortveggen.
Statkraftverkenes virksomhet hadde i hovedsak vært konsentrert på Østlandet og på
kysten av Vestlandet. Mot slutten av perioden og i de neste tiårene ble ressurser rettet mot
planlegging og utbygging innerst i Vestlandsfjordene med anlegg som Sima og UllaFørre.
Til tross for at den kalde krigen var på det ”heteste” i perioden, ble det i samarbeid med
Sovjetunionen bygget vannkraftverk på begge sider av grenseelven Pasvikelven,
12
Finnmark. I Trøndelag foregikk også utbyggingen på tvers av landegrensen.

Nea
Trondheim Energiverk (TEV) startet opp i 1901, blant annet med
utbygging i Nidelven og Leirfoss-anleggene (se Nedre Leirfoss).
Allerede fra 1917 ble det fra TEV lagt planer for utnyttelse av de store
kraftressursene som lå i Nea, mellom svenskegrensen og Selbusjøen,
med damanlegg på svensk side av grensen.

12

På norsk side bygde Pasvik Kraft ut Skogfoss i 1964 og Melkefoss i 1978.
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Det gikk 60 år før Nea-prosjektet kom til utførelse. Grunnet
finansiering inngikk TEV samarbeid med Stockholm Elverk.
Tilbakebetaling skulle skje i form av kraftleveranse til Sverige. Dette
møtte rikspolitisk motstand midt på 1950-tallet i en tid da krafteksport
var tenkt å skulle være et statlig anliggende.
I 1960 startet Nea kraftverk opp. Diskusjonen rundt krafteksport
stilnet raskt. Den skyldtes blant annet at den første kraftoverføringen
gikk fra Sverige til norsk forbruk, på grunn av ”vårknipe” i norske
magasiner. Etter 15 år, og levering av omtrent 50 % av produksjonen til
Sverige, var kraftverket nedbetalt samtidig som kontrakten med
Stockholm gikk ut.
Arkitektonisk fremstår kraftverket som et godt eksempel på
samtidsarkitektur med kvalitetsmaterialer, som heltre teak, kobber og
tegl samt høy håndverksmessig utførelse. Dette skyldtes blant annet at
kraftverket skulle være et besøksverk. Arkitekt Helge Ryvardens grep
med til dels nakne vegger i maskinsalen var fortsatt nytt da denne
løsningen ble valgt i Nea. Det tradisjonelle var kontrollrommet på den
ene kortveggen, det mer utradisjonelle var at kontorene over dette
fikk samme åpne glassløsning mot maskinsalen.
I 1948 fikk den nyetablerte Bygningsavdelingen i NVE ansvaret for den statlige
vannkraftutbyggingen. Ved en større omorganisering av NVE i 1960, ble utbygging og
drift av kraftverkene samlet i Direktoratet for Statskraftverkene, ett av fire nye
direktorater. Sektorens organisering ble med andre ord ikke ulik slik det hele hadde vært
frem til dannelsen av NVE i 1921.
I 1954 fikk man lov om naturvern, og Statens Naturvernråd ble opprettet i 1955. Blant
annet på denne bakgrunn ba Stortinget i 1960 regjeringen å utarbeide en oversikt over
vassdrag som burde unntas for kraftutbygging. Behovet for landskapsmessige vurderinger
ble erkjent og vokste utover 1960-tallet, og i lovverket og konsesjonsvilkårene ble det
innarbeidet krav om at dette skulle ivaretas.

2.7 1965-1990 Vern og grenser for vekst
På 1960-tallet ble kraftutbyggingen mer kontroversiell og det politiske konfliktnivået
økte. Ord som naturvern, økologi og miljøpolitikk dukket opp og natur- og miljøvernerne
aksjonerte mot utbygginger. Det ble også reist spørsmål om det var forsvarlig at NVE
både var forvalter, utbygger og driftsansvarlig. Forholdet mellom forskning og
forvaltning kom også opp i debatten. Økonomene kritiserte opplegget med
selvkostbaserte prisregimer og statens kontrakter med kraftkrevende industri. I perioden
ble det også turbulens rundt andre forhold ved utbyggingene; blant annet krevde
kraftkommunene fordeler av utbyggingene. I etterkant huskes ikke minst Altautbyggingen for striden rundt samenes rett til land, vann og reindriftsområder.
Eksportindustrien, som hadde stått som mottaker av og forutsetning for mange av de store
utbyggingene i etterkrigstiden, ble i perioden preget av tapte markedsandeler og
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tilbakeslag etter å ha hatt sterk vekst på sekstitallet. På 1980-tallet ble ovnene på
jernverket i Mo i Rana og aluminiumsverket i Tyssedal slukket. Imidlertid ble de erstattet
av ferroindustri. I hele perioden var det også konflikt rundt Statkraftverkenes priser til
industrien; lave priser til industrien førte til lav inntjening og bedriftsøkonomiske
problemer. Dette løste Statkraftverkene blant annet ved å heve prisen til alminnelig
forsyning. Hadde elektrisiteten til industrien blitt solgt til markedspris i 1996 kunne
inntjeningen ligget på to-tre milliarder kroner mer enn faktisk inntjening.
I 1986 ble Statkraftverkene skilt ut fra NVE etter lengre politisk debatt. Fra da av var
Statkraft en forvaltningsbedrift underlagt Olje- og energidepartementet.
Slutten av 1980-tallet var preget av kraftoverskudd, og dette ga Statkraft problemer. Nær
90 % av det som ble omsatt på ordinært engrosmarked til alminnelig forsyning, ble
produsert av Statkraft. Kraften ble i hovedsak solgt på femårskontrakter og til lik pris
over hele landet. Energiloven av 1990 ga mulighet til å kjøpe billig, tilfeldig kraft
gjennom Samkjøringen. Dette gjorde at Statkraft satt med et overskudd på 7 TWh kraft i
1990. Bransjen reagerte og tilpasset seg de nye markedsforholdene blant annet ved en
kraftig nedgang i produksjonsinvesteringer.
Større områder ble satt i fokus når vannkraftanlegg var under planlegging i henhold til
datidens vassdragsreguleringslov. Det var også ønskelig å etablere store magasiner
enkelte steder for å sikre produksjon i tørrår. Kraftverkene ble også samkjørt slik at
utnyttelsen ble mest mulig effektiv.
Den teknologiske utviklingen muliggjorde utsprengning av lange overføringstunneler i
fjell, og oppsamling av vann fra mange bekker og elver over store områder.
”Takrennesystem” ble lansert med Aura-utbyggingen (1953). Tokke-utbyggingen på
slutten av 1950-årene var også et tidlig eksempel på slik helhetlig planlagt og samlet
utbygging av et større nedbørsområde.
En av de siste store utbyggingene ble Ulla-Førre i Rogaland som omfatter
fellesutbyggingen av en rekke vassdrag med utløp til Otra i sør, ved Kristiansand, til
Suldalslågen ved Sand i nordvest. Den omfattet fem kraftverk: Hylen, Kvilldal, Saurdal
pumpekraftverk, Stølsdal kraftverk og pumpe, samt Hjorteland pumpe. Ut fra produksjon
var dette landets nest største utbygging. De første fallrettighetene i området ble kjøpt i
1912, og dernest i 1916, men det endelige utbyggingsvedtak kom ikke før i 1974.
Utbyggingen var lite omstridt i sin samtid (jf. Alta-utbyggingen). En uenighet mellom
kommunene om de to alternativene, Førre- eller Suldalsalternativet, ble løst ved en
skatteavtale mellom kommunene Suldal og Hjelmeland.
Arkitektonisk ble kraftanleggene fra denne perioden preget av at administrasjonsbygg og
andre synlige bygg og anlegg fikk samtidig industriinspirert arkitektur. Arkitekt Egil
Sorteberg tegnet i denne perioden mange av Statkraftverkenes anlegg, fra Ulla-Førrekraftverkene i sør til Alta i nord.
I tillegg deltok landskapsarkitekter ved utforming av tippområder for masse, vei- og
damsteder samt linjebygging, ved steinbrudd og ved avbøtende tiltak i berørte vassdrag.
Dette var en følge av tidligere nevnte krav og konsesjonsvilkår om naturtilpasning og
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landskapspleie, som bygde på NVEs nybrottsarbeid på miljøsiden som resultat av
13
landskapsarkitekt Knut Ove Hillestads innsats.
Ulla-Førre-utbyggingen
Det var på 1980-tallet blitt mulig å tilpasse at stadig flere kraftverk kunne være, eller
kunne bli, besøkskraftverk. Dette påvirket arkitekturen i både i materialvalg og
utforming, noe som ses tydelig på maskinsalene ved Hylen, Kvilldal og Saurdal, samt
Alta og Svartisen. Den nye fjernstyringsteknologien minsket dessuten behovet for
tilstedeværelse og tilsa en mer forenklet arkitektonisk utforming, som ved for eksempel
Stølsdal.

Hylen
Hylen kraftverk (1980) var det første kraftverket som ble startet opp i
landets største utbygging frem til 2006; Ulla-Førre-utbyggingen. Hylen
har en spennende arkitektonisk utforming. Eksteriøret på
portalbygningen er i koksgrå plasstøpt betong med trappehuset
avrundet og fremskutt i forhold til innkjøringsporten og kontorfløyen,
som tårnet på en ubåt. Portalbygningen på Hylen har en mer
spennende utforming enn på Kvilldal, og paralleller kan trekkes tilbake
i norsk kraftverksarkitektur med fartøylignende trekk som inspirerte
mange funksjonalistiske arkitekter tidlig på 1900-tallet. Den innvendige
dekoren på Hylen er imidlertid den samme som på Kvilldal om enn i
mindre format: Begge lyses opp av skjult belysning bak fargesprakende
hvitt, gult, oransje og rødt. Stilmessig kan den defineres som
postmoderne på bakgrunn av kraftig fargebruk som kontrast til fjellet. I
tillegg har arkitekten lånt trekk fra klassisismen ved å bruke
spiraltrappen som et sentrert fondmotiv.

Kvilldal
Når alle de fire aggregatene går for fullt yter Kvilldal kraftverk 1240
MW, og er landets største kraftverk regnet i maskinytelse. Anlegget
har et luftputekammer for rask regulering av energien. Tverrsnittet på
tilløpstunnelen er på imponerende 160 m2.

Saurdal
Kraftverket har fire aggregater (to Francisturbiner) på 160 MW hver,
hvorav to (pumpeturbiner) kan kobles om til å fungere som pumper og
lede vannet opp til Blåsjømagasinet for magasinering.
Arkitekt Sorteberg har også ved Saurdal brukt LECA som hovedelement
i oppbyggingen av maskinsalens vegg. Her er det bygget en lav
brystning, malt i hvitt med sirkulære åpninger symmetrisk plassert og
markert med klar, kongeblå farge.

13

Yngve Nielsen 2010: Landskapsarkitekten Knut Ove Hillestads virksomhet i NVE 1963-1990. NVE rapport (in

press)
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Stølsdal pumpe- og kraftverk
Stølsdal kraftverk er et ”overføringskraftverk”, hvor fallutnyttelsen
bare er et biprodukt. Hovedsaken er å overføre vannet til magasiner
hvorfra det så ledes til Kvilldal og Hylen kraftverk for utnyttelse av
vannet ved stor høyde.

Hjorteland
I dette lille pumpekraftverket føres vannet fra Mosvatnet i en 7,3 km.
lang tunnel frem til Sandsavatnet. De tre pumpene er hver på 2,2 MW.
Stasjonen er oppført i en form for lite forseggjort industriarkitektur og
står slik i kontrast til de andre Ulla-Førre-kraftverkene; veggene er i
råfjell med en buet, hengende platehimling.
Både Ulla-Førre- og Alta-utbyggingen har ført til omfattende forskning og utredning om
blant annet vannkraftverkenes påvirkning på laksebestanden, i henholdsvis Suldalslågen
og Altaelva.

Alta
De første planskisser for kraftverk i Alta forelå i 1922. I skissen fra 1922
ble et anlegg på 72 MW ansett å kunne dekke Finnmarks fremtidige
etterspørsel for all tid. Først i 1970 startet Statkraftverkene
planleggingen av det som ble dagens Alta kraftverk.
Utbyggingssøknaden ble sendt i 1974 til driften kom i gang først i mai
1987. Alta-utbyggingen førte til store demonstrasjoner og ulike former
for sivil ulydighet. Konsesjonsvedtaket ble sist behandlet på
høyesterettsnivå. Saken medførte sterkt fokus på samisk kultur og
rettigheter. Omfattende undersøkelser for å vurdere virkningen på laks
og laksefiske ble utført og innvirkningen på reinbeitet ble grundig
utredet.
Da Alta skulle bygges ut sto krav om tilpasning til landskapet sentralt.
Det eneste synlige arkitektoniske uttrykket ble en enkel plasstøpt
betongkonstruksjon med tradisjonelle norske elementer som svalgang
over innkjøringstunnelens port, brunbeiset rekkverk og trehvite
interiørdetaljer. Utformingen av stasjonens portalbygning og andre
deler av anlegget må ses i forhold til samtidens reaksjoner på
utbyggingen; den massive motstanden tilsa et anlegg som ikke var
provoserende synlig.
Kraftverket startet opp i 1987 med en installasjon på 150 MW, med to
aggregat med vertikale Francisturbiner på henholdsvis 100 og 50 MW.
Dammen, en dobbelkrummet hvelvdam, er Norges største i sitt slag
(130 000 m3 betong), og ligger oppstrøms Nord-Europas største
canyon Savco. Daminntaket er på to høydenivåer, for å kunne justere
vanntemperaturen av hensyn til laksebestanden nedstrøms. Som type
er Alta et elvekraftverk med kraftstasjon i fjell med et lite magasin –
om enn med en ganske stor reguleringshøyde.
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Utviklingen av teknologi og anleggsmetoder fortsatte, og på 1980-tallet ble det flere
steder boret med fullprofilbor i tunneler. Det ble bygget luftputekammer fremfor
tradisjonelle svingkammer i vannveien for å ta i mot og stabilisere ved start og stopp av
kraftverket. I forhold til konvensjonell fjellsprengning ga fullprofilboring økt hastighet i
tunneldrivingen. I tillegg kunne det bores med store tverrsnitt, slik som ved Svartisen
kraftverk hvor boremaskinen ”Madam Felle” drev ut tilløpstunnelen med en diameter på
8,5 m Nye elvekraftverk med lite fall ble også mulig på grunn av ny teknologi med
rørturbiner.

2.8 1990-2008: Markedsliberalisme og
internasjonalisering
Den nye energiloven av 1990 førte til en kraftig omforming av, og en ny epoke i,
energiforsyningen. Fra å ha vært en samfunnsbygger med hovedformål å skaffe strøm til
alminnelig forsyning og de viktigste industriaktørene billig kraft, ble Statkraft nå en
ordinær markedsaktør. Norge ble et foregangsland i verden når det gjelder liberalisering
av markedet for elektrisitet. I korthet gikk omleggingen ut på at kjøp og salg av kraft
skulle være gjenstand for konkurranse. Kraftoverføringen skulle derimot fortsatt være
monopolbasert. Statkraft fikk etter dette en dobbelt rolle, ved både å ha høye
inntjeningsmål, men samtidig levere rimelig kraft til nøkkelindustrien i henhold til
politisk styrte kontrakter. Disse forholdene, i tillegg til økende vansker med å få
utbyggingstillatelse har ført til at kraftprodusentene de siste 20 årene har satset mer på
opprustnings- og utvidelsesprosjekter fremfor ny utbygging. Saltfjellet-Svartisen i
Nordland er et eksempel på en utbygging som ble kraftig redusert ut fra de første planene.
For best mulig utnyttelse ble det levert inn søknad om fem separate utbygginger i 1977.
Av disse utgikk ett anlegg allerede på 1970-tallet og Svartisen kraftverk ble satt i drift i
1992. De tre siste utgikk for godt i 2001 - til tross for at konsesjonen ble gitt i 1990.

Svartisen
I 1993 ble aggregat 2 på Svartisen kraftverk satt i gang etter 20 års
planlegging og seks års byggeperiode. Imidlertid var ikke de to store
steinfyllingsdammene ferdig før i 1998. Aggregat 1, som egentlig er det
andre aggregatet, ble innsatt i 2009.
Opprinnelig var det fem utbyggingsforslag for Saltfjellet-Svartisenområdet som ble utarbeidet av Statkraftverkene. Imidlertid ble bare
veitunnelen Fykanvatnet-Kilvik og Svartisen kraftverk realisert. Både
veitunnelen, som ved åpning var Nord-Europas lengste, og
kraftverkstunnelene satte nær rekord i fullprofilboring.
Kraftverket bruker i stor grad vann fra under breen, i et av landets to
subglasiale inntak. Å finne breelvenes lokalisering under utbyggingen
var krevende. Under den tilstøtende Engabreen er det bygget et
brelaboratorium for studier av breens bevegelser og egenskaper.
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Utbyggingen, som er Statkrafts siste store utbygging, fikk også direkte
følger for Glomfjord kraftverk. Storglomvatnet ble etter byggingen av
Storglom- og Holmvassdammene magasin for Svartisen kraftverk, med
en kapasitet på 3,5 milliarder kubikkmeter vann. Deler av vannet
herfra, som tidligere ble ført mot Glomfjord kraftverk, ble etter denne
utbyggingen i stedet ledet til Svartisen. I 1992 ville egentlig Statkraft
stoppe byggingen av de store steinfyllingsdammene. Imidlertid ønsket
staten byggingen gjennomført av distriktspolitiske årsaker, og endte
med å kompensere Statkraft for den økonomiske kostnaden ved
byggingen.
Arkitektonisk er det lite utvendig som gjenspeiler kraftverkets
størrelse, med et anonymt industrilignende 1980-talls bygg. I
maskinsalens utforming kan en se likhetstrekk til andre samtidige
anlegg tegnet av arkitekt Egil Sorteberg, med bland annet bruk av
råmur og LECA-blokker.
Energiloven av 1990 førte også til at et felles norsk-svensk energimarked ble en realitet
fra 1996. Energiloven delte kraftsektoren; produksjon og omsetning ble
konkurranseutsatt, mens overføringen av kraft ble monopolisert. Dette resulterte i
delingen av Statkraft i 1992. Fra å ha vært en forvaltningsbedrift, ble selskapet nå et
statsforetak. Kraftproduksjonen ble lagt til Statkraft SF. Sentralnett og driftskoordinering
av kraftsystemet ble organisert i det nyopprettede Statnett SF.
I 1993 ble Statkraft Anlegg og Statkraft Engineering skilt ut som heleide datterselskap.
Begge disse selskapene er senere solgt ut. I begynnelsen av det 21. århundre fikk Statkraft
tilført i alt ti milliarder kroner i ny egenkapital. I 2004 ble Statkraft omorganisert til
Statkraft AS. Energiforsyningen har i denne perioden blitt kraftig internasjonalisert.
Statkraft har kjøpt seg inn i foretak i en lang rekke europeisk land samt i flere norske
kraftselskaper. Etter hvert har imidlertid konkurransemyndighetene lagt begrensninger på
ytterligere ekspansjon i Norge.
Ved utgangen av 2009 hadde Statkraft ansatte i over 20 land og var Europas største
produsent innen fornybar energi, fremstilt av blant annet vann-, vind- og gasskraft. I
tillegg jobber konsernet aktivt innen forskning og utvikling på ulike energiformer, som
marin energi, salt- og solkraft. Bakgrunnen for konsernets sterke stilling i Europa var at
Statkraft i perioden 1993 til 2002 hadde ekspandert betydelig gjennom oppkjøp av
regionale kraftselskaper i Norge. I 1996 ble så det svenske markedet liberalisert og
Statkraft anså at det ville være lønnsomt å kjøpe seg inn i svensk vannkraft. Statkraft
kjøpte en aksjepost på 5,1 prosent i Sydkraft. I årene som fulgte investerte Statkraft
ytterligere i dette selskapet og hadde i 2004 44 prosent av stemmene, mens tyske E.ON
Energie (tidligere Preussen Elektra) hadde 55 prosent. I 2008 inngikk så Statkraft og
E.ON AG en byttehandel. Statkraft byttet sin eierandel på 44,6 prosent i E.ON Sverige
AB (tidligere Sydkraft) samt et svensk vannkraftverk mot en tredel av E.ON Sveriges
vannkraftproduksjon. Transaksjonen hadde en anslått markedsverdi på 25 milliarder
kroner og ga Statkraft 39 vannkraftverk og 5 fjernvarmeanlegg i Sverige, 2 gasskraftverk
og 11 vannkraftverk i Tyskland, 1 vannkraftverk i Storbritannia og aksjer i E.O.N.
Selskapet har vært - og er fortsatt, aktivt med i utbygging også i andre deler av verden.
Av fullfinansierte prosjekter kan nevnes Khimti i Nepal og Theun-Hinboun i Laos.
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3 Kronologisk katalog
Følgende del er en oversikt over vannkraftverkene som har vært vurdert i arbeidet med
Landsverneplan Statkraft 2010. Kraftverkene følger kronologisk, og anleggene er
nummerert. Nummeret består av kommunenummer, anleggsnummer og bygningsog/eller romnummer. Nummereringen er utarbeidet for prosjektet og følger ikke eventuell
nummerering ellers i Statkraft.
Hvert anlegg behandles først på kompleksnivå, dernest omtales de enkelte bygninger og
anleggselementer. Bygg og anleggselementer som ikke er foreslått gitt verneklasse
omtales ikke andre steder enn i tabellen Omfang og anleggsoversikt, innledningsvis for
hvert anlegg. Felles struktur for kompleks og anleggselementene er at først beskrives
hvert objekt, så følger forslag om verneklasse og omfang, formål samt en kortfattet
begrunnelse. Fotodokumentasjon av aktuelle objekter avslutter de ulike
katalogoppslagene.
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3.1 081501 Dalsfos kraftverk 1907

08150101 Kraftstasjonen med 08150104/05 Damstyringshusene og dammen i bakgrunn, 08150106 Rørgaten ned fra
venstre. Nynäs/NVE 2009

14

14

Kartutsnittenes bygningsnumre er i denne sammenheng irrelevante, da det er laget et eget

nummereringssystem for Landsverneplan Statkraft 2010.
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Kompleksnivå
Beskrivelse kulturmiljø og landskap: Litt nord for E18 ved Kragerøvassdraget ligger
Dalsfos kraftverk i et typisk lavlandsvassdrag med sjøer og vann. Vegetasjonen står tett
på kraftverket og boligene som tidligere tilhørte anlegget. Dalsfos kraftverk har inntaket
fra det nå regulerte Tokevatnet. Det er i 2010 et lite kraftverk av typen magasinkraftverk.
Imidlertid har det mye til felles med elvekraftverk av eldre type, med inntak via en kort
vannvei og kraftstasjon i dagen. Kraftstasjonsbygningens arkitekt er ukjent. Bygningen
har utmurt bindingsverk og jugendinspirerte vinduer og andre dekorelementer.
Forslag verneklasse: I; Fredning eksteriør og interiør
Formål: Vern av et kraftverk fra tidlig 1900-tall, med særpreget og unik arkitektonisk
utforming som i nasjonalt og vannkrafthistorisk perspektiv er uvanlig kompakt og
komplett.
Omfang og anleggsoversikt:
08150101

Stasjonsbygning

I; Fredning Eksteriør og interiør

08150102

Lukehus

I; Fredning Eksteriør

08150103/04/05

Damstyringshus (3 stk)

I; Fredning Eksteriør

081501006

Rørgate

I; Fredning Eksteriør

Begrunnelse: Anlegget er representativt for privat utbygging av industrikraft tidlig på
1900-tallet. Kragerø kommune var imidlertid rask til å inngå avtale, så kraftverket leverte
også tidlig strøm til alminnelig forsyning. Bygningene og det tekniske anlegget har høy
grad av opprinnelighet, høy aldersverdi og sjeldenhetsverdi, samt høy kulturhistorisk,
arkitektonisk og pedagogisk verdi. Nærheten mellom dammen med de tre styringshusene
og kraftstasjonen med lukehus og rørgate er særegen på nasjonalt nivå. På grunn av det
kompakte kulturmiljø og et tilnærmet komplett bygningsmasse, fra tidlig 1900-tall, er det
enkelt å forstå produksjonsprosessen. Bygningene utgjør et interessant krafthistorisk
kulturmiljø fra den tidlige fasen av elektrisitetsproduksjon i Norge.

08150101 Kraftstasjonsbygning
Beskrivelse: En avlang bygningskropp huser aggregater og annet nødvendig utstyr for å
produsere strøm, og 08150101maskinsalen utgjør bygningens hovedvolum og midtre
deler. Fra inngangsdøren ligger maskinsalen en etasje ned via en åpen, buet trapp. På
bygningens venstre side og nedre del av langveggen ligger 081501012 ventilrommet, som
en lav fløy med pulttak i hvitmalt pusset betong/mur og smårutet vindusrekke mot
rørgaten med inngang via en kort gang fra maskinsalen. Bygningens høyre side utgjør et
overbygg over utløpsrør; utført i pusset betong/mur og hvitmalt. På denne siden er det
kontorer og tekniske rom på nivå med maskinsalen, samt det tidligere 08150103 12Vkoblingsrommet en etasje opp. Bygningens hovedvolum er oppført i blank mur av rød
teglstein med utmurt hvitmalt bindingsverk i øvre del. Vinduenes utforming er en
kombinasjon av nasjonalromantikk og jugend, med et stort, midtstilt buet vindu på
kortvegg mot elven og dammen, mens kortveggen mot adkomst har buete vinduer.
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Forslag verneklasse: I; Fredning eksteriør og interiør
Formål: Vern av en av landets arkitektonisk mest særpregete kraftstasjonsbygninger, fra
rundt 1900.
Begrunnelse: Kraftstasjonsbygningen på Dalsfos er arkitektonisk unik, i jugendstil med
utmurt bindingsverk og synlige bærende taksperrer i maskinsalen. Den er opprinnelig og
har høy estetisk og håndverksmessig verdi. Maskinsalen i bygningens hovedvolum og
dets størrelse er et arkitektonisk uttrykk for aggregatenes betydning.

08150102 Lukehus
Beskrivelse: Reisverksbygning på svært høy betong grunnmur med to høye rundbuete
nisjer, stående panel og tre torams smårutete vinduer.
Forslag verneklasse: I; Fredning eksteriør
Formål: Vern av bygningen hvor vannet ledes inn mot aggregatene.
Begrunnelse: Bygningen er i en enkel nyttearkitektur og utgjør et viktig del av
kulturmiljøet. Eksteriøret synes opprinnelig. I grunnmuren (mot kraftstasjonsbygningen)
er det dekorative elementer som gjentar kraftstasjonsbygningens formspråk. Disse gir
bygningen estetisk verdi.

08150104 /05/06 Damstyringshus
Beskrivelse: Tre enkle reisverksbygninger med stående rødmalt panel på natursteins
sokkel/grunnmur, saltak tekket med papp og bølgeblikk, med hvitmalte hjørnekasser.
Forslag verneklasse: I; Fredning eksteriør
Formål: Vern av bygningene som huser det tekniske utstyret som er nødvendig for
manøvreringen av dammens nålestengsler.
Begrunnelse: Bygningene som huser manøvreringsutstyret av dammens nålestengsler er
viktige. Bygningene er manøvreringsteknisk og vannkrafthistorisk interessante. Det
tekniske anlegget er uvanlig og har høy grad av opprinnelighet, samt høy aldersverdi.
Betongdammen er Statkrafts eldste kjente med denne typen stengsel og av en slik
størrelse.

08150103 Rørgate
Beskrivelse: Sirkulære, klinkete malte jernrør.
Forslag verneklasse: I; Fredning eksteriør
Formål: Vern av rørgaten, som leder vannet inn i kraftstasjonen, ved et tidlig 1900-talls
vannkraftverk som er av nasjonal og vannkrafthistorisk interesse.
Begrunnelse: Rørgaten er opprinnelig.
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08150102 Lukehuset og 08150104 Rørgaten sett fra 08150101 Stasjonsbygningen. Høyre: Utløpet nedstrøms
stasjonen. Nynäs/NVE 2009

0815010101 Maskinsalen. NVE 2004

12 V-koblingsrommet i 2.etasje. Nynäs/NVE 2009

0815010102 Ventilrom med sine flotte vingemuttere på ventilene. NVE 2004
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3.2 122801 Tysso I 1908-1988

Tysso I. Ansnes/NVE 2008

Kraftverket ble fredet i 2000. Fredningen omfatter kraftstasjonsbygningens eksteriør med
alle byggetrinn fra 1908 til 1988, med interiør fra maskinhall, kontrollrom, rørkjeller og
produksjonsutstyr i disse rommene. Videre gjelder fredningen eksteriøret på
verkstedsbygning, rørgaten og fordelingsbasseng. I tillegg inngår interiør, eksteriør og
utstyr i de øvrige bygningene og vokterboligen; samt inntaksdammen ved Vetlevann.
Kraftstasjonsbygningen er bygd i etapper og tegnet av arkitektene Thorvald Astrup og
Victor Nordan, med nyere tilbygg tegnet av arkitekt Geir Grung.
(Se: http://www.ra.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=1484 )
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3.3 160101 Nedre Leirfoss kraftverk 1910

16010101 Kraftstasjonsbygningen sett fra parkområdet. Høvås/NVE 2009

Nedre Leirfoss kraftverk ble i 1987 regulert til Spesialområde bevaring av Trondheim
kommune i henhold til plan- og bygningsloven 1985.
”Gnr/bnr 92/4 er i klasse B, høy antikvarisk verdi. Området rundt bygningen er
spesialregulert til bevaring; reguleringsplannummer R0254. Eksisterende bevaring pålagt
av Trondheim kommune iht. plan- og bygningsloven.” Vedtaket slår fast at
”kraftverksanlegget [er] svært interessant som kulturhistorisk dokument. Her skulle det
ligge vel til rette for visning av den krafthistorisk og tekniske utvikling fra starten i 1910
og fram til våre dager.” (Se: Trondheim kommune (R0254:3 1987) og
http://braplan.geoweb.no/braplan/planInnsyn.jsp?kildeid=1601&planid=R0254 )
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3.4 183701 Glomfjord kraftverk 1920

18370101 Kraftstasjonen Glomfjord sett fra Hydros anlegg. Høvås/NVE 2009

Kompleksnivå
Beskrivelse: Kraftverket ligger på Fykan, innerst i Glomfjorden, omkranset av høye fjell
hvor svaberget stuper ned og møtes bak kraftstasjonsbygningen. Hovedanlegget på den
smale landflaten består av kraftstasjonsbygningen med et nyere påbygg og kaiskur på
sjøsiden. Bak stasjonsbygningen ligger det andre driftsbygninger. Rørgaten, med
avslagshuset oppe i fjellsiden, strekker seg også opp i fjellsiden bak kraftstasjonen.
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Til anlegget er det også et uttakshus, men dette kan ikke ses fra stasjonsområdet. Det er
heller ikke visuell kontakt mellom stasjonsområdet, forlegningsbrakken, avslagshuset,
taubanen og trappen opp til høyfjellet bak, og stasjonsområdet. Anlegget, og stiene hvor
fysisk krevende arbeid ble utført under utbyggingen og senere drift, utgjør et helhetlig
krafthistorisk landskap og kulturmiljø. Det var en stor utbygging for sin tid. Utbyggingen
var et privat initiativ for å kunne forsyne lokal industri, men anlegget ble tidlig overtatt av
staten på grunn av konkurs. Utbyggingen omfattet ikke bare kraftverk og industri, men
også bybebyggelse med boliger og annen infrastruktur. Glomfjord ble både formet etter
1920-tallets byidealer og omtalt som ”det nye Rjukan”.
Forslag verneklasse: I; Fredning eksteriør II; Bevaring interiør
Formål: Vern av et industrikraftverk fra 1920 som et helhetlig kulturmiljø av nasjonal og
lokal vannkrafthistorisk verdi.
Omfang og anleggsoversikt:
18370101

Stasjonsbygning

I; Fredning

Eksteriør

18370102

Kaiskur

I; Fredning

Eksteriør

18370103

Rørgate

I; Fredning

Eksteriør

18370104

Avslagshus

I; Fredning

Eksteriør

18370105

Veier, stier

I; Fredning

Eksteriør

18370106

Forlegningsbrakke

I; Fredning

Eksteriør

18370107

Kabelbane, gondolbane og trapp

I; Fredning

Eksteriør

18370108

Uttakshus

I; Fredning

Eksteriør

Begrunnelse: Kraftverket er et tidlig industrikraftverk og det første som ble bygget og
eiet av staten for industriformål. Kraftverket har høy pedagogisk verdi ved å vise selve
produksjonsprosessen, men også fordi det viser hvordan tilgang på vannkraft bestemte
lokaliseringen av industrien som skulle utnytte kraften, samt bygging av nødvendig
infrastruktur og boliger. 18370101 Kraftstasjonsbygningen har bevart mye av opprinnelig
utforming og materialbruk, og er et godt eksempel på nygotikk brukt i kraft- og
industribygg i perioden. Anlegget er tillagt symbolverdi, både over rallarenes innsats i
norsk kraftutbygging, samt norske og alliertes sabotasjeaksjoner i perioden 1940-1945.
Kraftverket inngår i den senere Stor-Glomfjord-utbyggingen, som omfatter kraftverkene
på Fykan og Svartisen og viser slik nær 100 års utvikling innen norsk vannkrafthistorie.

18370101 Kraftstasjonsbygning
Beskrivelse: Vinkelformet, grovslemmet betongbygning tegnet av arkitekt Olaf
Nordhagen. Det huser aggregater og annet nødvendig utstyr for å omdanne vannkraft til
strøm. Fløyene har saltak mens hjørnebygget er market som et tårn under et bratt
pyramidetak. Takflatene er dekket med skifer. Vinduer på sjøsiden av 1837010101
maskinsal, som utgjør bygningens hovedfløy og sentralrom, er nye. Imidlertid har en
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beholdt den opprinnelige formen med smårutete, avrundete rammer i rundbuete smyg og
med en rekke små, kvadratiske glugger oppunder gesimsen. Kortfløyen med opprinnelige
kontorlokaler har tre rekker med vinduer av ulike størrelser. Et tilbygg med nye
administrasjonslokaler og et verksted, som overgangs-/mellomfløy, ble bygget til på
1980-tallet. Det ligger i enden av og til dels foran hovedfløyens sørende. Det tar opp i seg
trekk fra den opprinnelige bygningen, men i 1980-tallets formspråk.
Forslag verneklasse: I; Fredning eksteriør II; Bevaring interiør; maskinsal
Formål: Å frede et representativt eksempel på tidlig 1900-talls industrikraftstasjon.
Begrunnelse: Kraftstasjonen er utformet i et egnet formspråk hvor et stort hovedvolum
synliggjør maskinsalens plassering og anleggets betydning. Vernet skal sikre
kraftstasjonsbygningens særpreg med materialbruk og detaljering. Fasaden har en rekke
opprinnelige elementer og tilpassete, nyere vinduer. Påbygget er bygget inntil, men er
likevel klart definert fra den opprinnelige kraftstasjonsbygningen. Andre byggetrinn,
basert på originale tegninger, ses som en skjøt i bygningskroppen. Dette styrker
bygningens historiefortellende verdi, ved å vise hvordan kraftstasjoner er under
kontinuerlig endring og tilpasning. Teknologi- og vannkrafthistorisk er det interessant at
flere av de opprinnelige aggregatene fortsatt er intakte. Kraftstasjonsbygningen er et
viktig referansebygg for stedets befolkning og besøkende.

18370102 Kaiskur
Beskrivelse: Enetasjes reisverksbygning med stående panel, på betongsåle. Det har
rødmalte vegger, hvite hjørnekasser og gerikter, og er tekket med korrugerte takplater.
Bygningen skal beskytte det mekaniske maskineriet og elektromotorer, samt styreenhet
for drift av kaikranen. Frem til veitunnelen åpnet 1964 foregikk all ordinær transport til
kraftstasjonen med båt. Materielltransport til anlegget kom sjøvegs også etter 1964.
Forslag verneklasse: I; Fredning eksteriør
Formål: Bevare en viktig bygning for ivaretakelse av det tekniske anlegget for kaikranen.
Begrunnelse: Bygningen har historiefortellende og samferdselshistorisk betydning samt
en teknologihistorisk verdi. Skuret er fremdeles i bruk som beskyttelse for de tekniske
installasjonene. Dette styrker skurets totale verneverdi.

18370103 Rørgate
Beskrivelse: Stålrør på betongsokler. Rørgaten er ekstremt bratt, montert på glatt
svaberg.
Forslag verneklasse: I; Fredning eksteriør
Formål: Bevaring av rørgaten fra 1920-tallet.
Begrunnelse: Rørgaten viser på en direkte måte hvor krevende det var å anlegge et
kraftverk i dette terrenget. Den er viktig for forståelsen av sammenhengen i anlegget, og
er teknologi- og vannkrafthistorisk interessant fordi den er opprinnelig og svært bratt.
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18370104 Avslagshus (Fordelingskammer)
Beskrivelse: En bygning i plasstøpt betong, med saltak og opprinnelig tre arker på taket.
Bygningen har vært igjennom en rekke endringer. Søndre fasade har tre torams smårutete
vinduer. Bygningen huser installasjoner for å lede vannet inn i rørgaten, samt ta imot
vannet om det skulle slå tilbake som følge av en eventuell stopp lengre ned i systemet.
Forslag verneklasse: I; Fredning eksteriør
Formål: Bevare bygningen som huser den tekniske installasjonen som regulerer
vanntilførselen.
Begrunnelse: Bygningens funksjon gjør dette til et avgjørende element på et
vannkraftverk fra tidlig 1900-tall. Bygningen har et relativt opprinnelig arkitektonisk
utseende.

18370105 Veier, stier og 18370106 forlegningsbrakke
Beskrivelse: Kraftverket ligger i Nordnorsk kystlandskap, med bratt fall fra høyfjellsnivå
via svaberg ned mot havoverflaten. All infrastruktur manglet da utbyggingen startet og er
derfor et resultat av denne og senere drift.
18370106 Forlegningsbrakke: En enkel, enetasjes saltaksbygning, omtalt som
”papphuset”. Panelkledning på reisverkskonstruksjon og betongsokler.
18370105 Veier, stier: Anleggsveier med og uten asfalt. Tråkk.
Forslag verneklasse (felles): I; Fredning eksteriør
Formål (felles): Vern av viktige landskapselementer og tekniske installasjoner i et
krafthistorisk landskap som ble skapt av utbyggingen og som er oppretthold gjennom
driften.
Begrunnelse (felles): Elementene i området forteller om utbygging og drift av et stort
kraftverk i et landskap uten infrastruktur. De utgjør viktige elementer i historien om
kraftutbyggingen og driften av kraftverket på Fykan. Elementene har høy symbolverdi
som minnesmerker over det krevende og til dels livsfarlige arbeidet, som ble utført i et
ugjestmildt klima. Forlegningsbrakken var nødvendig tilholdssted ved periodevis arbeid i
området, og har også hatt fast bosetting av ansatte tilsynsfolk med familier.

1837010701-03 Kabelbane, gondolbane og trapp
Beskrivelse: All infrastruktur manglet da utbyggingen startet og er derfor et resultat av
denne og senere drift.
1837010701 Kabelbane: Enkel stålvaierkonstruksjon med platting i tre og jern.
1837010702 Gondolbane: Drivverksbygningene med malt gondolvogn i stål og
vaieropplegg.
1837010703 Tretrapp: Enkel, åpen trekonstruksjon som følger terrenget, ca. 1200 m
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Forslag verneklasse (felles): I; Fredning eksteriør og interiør
Formål (felles): Vern av viktige landskapselementer og installasjoner i et krafthistorisk
landskap fra tiden før 1920.
Begrunnelse (felles): Elementene i området forteller om utbygging og drift av et
kraftverk i et utilgjengelig landskap uten infrastruktur. De utgjør derfor viktige elementer
i historien om kraftutbyggingen og driften av stasjonen på Fykan. Elementene har høy
symbolverdi som minnesmerker over det til dels krevende og livsfarlige arbeidet som ble
utført ved å bygge store, kompliserte anlegg i områder med et ugjestmildt klima og bratt
terreng.

18370108 Uttakshus
Beskrivelse: Den noe eiendommelige høye, smale bygningen er tegnet av en ukjent
arkitekt. Bygningen er i slemmet betong, med korrugerte plater på pulttaket, nygotiske
trappegavler og høye, smale vinduer som understreker bygningens form. Den ligger kloss
inntil rv.17. Det er ikke direkte visuell kontakt mellom uttakshuset og resten av
kraftstasjonsområdet. Tross den avsidesliggende plasseringen inngår uttakshuset klart i
kraftverkets kulurmiljø.
Forslag verneklasse: I; Fredning eksteriør
Formål: Vern av en bygning som huser viktige tekniske installasjoner for
kraftoverføringen fra et industrikraftverk.
Begrunnelse: Bygningen har stor historiefortellende verdi, som et av Norges eldste
uttakshus og av de få som fremstår så opprinnelig i materialbruk og formspråk. Den er et
eksempel på nygotikk med en sen etterklang av middelalderborgmotivet, som er kjent fra
andre, eldre kraftstasjonsbygninger. Det underbygger bygningens historiefortellende verdi
at den fortsatt fungerer som uttakshus. Tross endringer i de tekniske installasjoner har
bygningskroppen stått nærmest uendret gjennom 90 år. I tillegg er det originale master for
linjenettet i umiddelbar nærhet. Dette gjør bygningen også teknologihistorisk interessant.
Videre er den et eksempel på at utbyggerne brukte ressurser på alle typer driftsbygninger.

18370101 Kraftstasjonsbygningens eldste del, med kontorfløy til venstre og 1837010101 Maskinsal til høyre i bildet.
Høvås/NVE 2009
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18370104 Avslagsbygningen og toppen av 18370103 Rørgaten. Høvås/NVE 2009

18370108 Uttakshuset ved rv. 17. Høvås/NVE 2009 18370106 Forlegningsbrakke. Statkrafts fotoarkiv.
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3.5 062501 Hakavik kraftverk 1922

06250102 Kraftstasjonsbygningen på Hakavik sett fra 06250109 Rørgaten. Høvås/NVE 2009

Kompleksnivå
Beskrivelse kulturmiljø og landskap: Kraftverket ligger i et typisk sentralt østlandsk
kulturlandskap i Eikerens strandsone (19 moh.), på vestsiden av innsjøen og ca. 10 km sør
for eidet ved Fiskum. Mot øst avgrenses området av sjøen, mot vest av Nesfjellet og i sør
av Skibergfjellet. Det sentrale 06250101 stasjonsområdet omfatter foruten
kraftstasjonsbygningen fire driftsbygninger: 06250102 Kraftstasjonsbygningen er tegnet
av Sigurd Brænne og utgjør midtpunktet på området. Videre er det tre bygninger på
sjøsiden (mot sørøst) og et lager på nordsiden (06250106) av stasjonsbygningen.
06250103 Smien og 06250104snekkerverksted ble oppført aller først, som nødvendige
forutsetninger for selve kraftverkets (ut)bygging. Vest for adkomstveien og
kraftstasjonsbygningen kommer 06250109 rørgaten ned fra fjellkammen på Nesfjellet.
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Rester etter 06250110 trallebanen kan sees parallelt med denne. Da utbyggingen startet,
foregikk transporten til vanns. Det var utbygging og senere drift av kraftstasjonen som
førte til veibygging og fremveksten av en liten bygd nord for kraftstasjonen. Kraftverket
har derfor stor verdi for forståelsen av den lille bygdas beliggenhet. I tillegg består
kulturmiljøet av 06250108 inntaksbygning på toppen av rørgaten og enkelte andre
driftsbygninger, samt dam. Kraftverket ble oppført for å produsere strøm til
Drammensbanen. Anleggets trafobygning står fortsatt på Asker stasjon.
Produksjonsmessig kategoriseres anlegget i dag som et stort ”småkraftverk” (1-10 MW).
Forslag verneklasse: I; Fredning eksteriør og interiør
Formål: Fredning av landets eneste kraftverk som produserer strøm direkte på
jernbanefrekvens, det gir anlegget stor nasjonal og vannkrafthistorisk betydning.
Omfang og anleggsoversikt:
06250101

Stasjonsområde

I; Fredning

Eksteriør

06250102

Kraftstasjonsbygningen

I; Fredning

Eksteriør og interiør

06250103

Smie

I; Fredning

Eksteriør

06250104

Snekkerverksted og lager

I; Fredning

Eksteriør og interiør

06250105

Garasje/lager

I; Fredning

Eksteriør

06250106

Lager Nord

I; Fredning

Eksteriør

06250107

Administrasjonsbygning

06250108

Fordelingsbasseng

I; Fredning

Eksteriør

06250109

Rørgate

I; Fredning

06250110

Trallebane m/ drivverkshus

I; Fredning

Eksteriør

06250111

Inntakshus; bekkeinntak

II; Bevaring

Eksteriør

06250112

Lukehus(dam)

Begrunnelse: Kraftverket har høy historiefortellende verdi, som et unikt eksempel på et
kraftverk som har produsert enfaset jernbanestrøm i nær 100 år.15 Det har dermed en
viktig posisjon i fortellingen om statlig utbygging av landets infrastruktur og fremveksten
av det moderne Norge. Hver enkelt bygning har høy verneverdi. Imidlertid ligger ikke
minst verneverdien i kraftverket som et enestående komplett og tidstypisk kraftverk fra
1920-tallet. Det er også et eksempel på en helhetlig utbygging og driftsenhet. Kraftverket
er sjeldent fordi det er et høytrykksanlegg sentralt på Østlandet. Det har høy pedagogisk
verdi ved å være så kompakt. Tre av de fire opprinnelige aggregatene er i bruk, stasjonen
er bygningsteknisk og installasjonsmessig nært opprinnelig, samt representativ for sin tids
bygg-, maskin- og elektroteknikk.

15

Kjosfossen produserer både jernbane- og ordinær strøm
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06250101 Stasjonsområdet
Beskrivelse: Kraftstasjonsbygningen med smie og lagre, ligger i en grunn vik og
avgrenses naturlig av fremstikkende odde sør for bygningene, vannet mot øst og fjellet
mot vest. Adkomst er fra nord, hvor en kommer kjørende ned mot kraftstasjonsområdet.
På området er det kaianlegg med bryggeplatting, molo bak garasjen, de fem bygningene
samt et skurtak i vinkel på lager Nord. I tillegg er det master, rørgate med fundamenter,
utløpskanal. Armatur for utebelysning er trolig tegnet til bygningen i form av jernlamper.
Utebelysning på sokkel: Søyle i råkopp/huggenstein med glasskuppel med
jernforsterkning.
0625010101Utløpskanal: fint steinsatt kanal i granitt fra kraftstasjonsbygningen til
vannet
0625010102 Bro over utløpskanal: Jernbro med tredekke og smijernsrekkverk med port.
0625010103 Brygge: Tredekke på fundament av betongpilarer og jernbjelker, med
rekkverk i tre og jern.
0625010104 Molo/innelukket havn: Basseng sikret med tilhugget, tørrmurt steinmur i
granitt, som er lukket på fire sider med en smal åpning til øst.
0625010105 Overføringsmaster: Ulike typer; originale i betong og nyere i stål
0625010106 Utebelysning/-armatur på sokkel, råkopp/huggenstein, glasskuppel med
jernforsterkning
Forslag verneklasse: I; Fredning eksteriør
Formål: Formålet er å bevare stasjonsområdet som et viktig kulturmiljø, rundt en
kraftstasjon fra 1920-tallet.
Begrunnelse: Kulturmiljøet rundt kraftstasjonen har stor pedagogisk, arkitektonisk og
teknologihistorisk verdi. Hakaviks kulturmiljø gjør det mulig å se nesten hele
produksjonsprosessen i ett øyekast.

06250102 Kraftstasjonsbygning
Beskrivelse: Kraftstasjonsbygningen er tegnet av Sigurd Brænne og huser aggregater og
annet nødvendig produksjonsutstyr. Det er en noe uryddig bygningskropp, med flere
takvinkler og takflater i ulik høyde, nå tekket med papp. Bygningen er oppført i plasstøpt
betong, på betongsåle i en utsprengt sjakt. Ytre vegger er grovslemmet og pussbehandlet.
Hovedvolumet ligger med gavlen/kortveggen mot øst og sjøen og huser
0625010201maskinsalen i første etasje. Det åpne kontrollområdet, kalt ”Brettet”, et
maskinsjefkontor (0625010204) og et pauserom (0625010205) ligger på et mellomnivå
og med vinduer inn i maskinsalen. Ved siden av maskinsalen, i første etasje, ligger også
verksted og garderobe. Nordre vegg i 06250201 maskinsalen, bygningens sentralrom, har
store buevinduer mot innkjørselen for å understreke rommets betydning. Sørveggen er
slett, med vindusrekke på omformernivået (0625010207 omformerrom; 3.etg.) som er
blendet igjen, men smyg viser opprinnelig størrelse og plassering. Nyere rulleport og
vinduer på vestre kortvegg ved 0625010202 verksted, og to originale porter på østre
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kortvegg. Søndre del av bygningskroppen rommer ulike tekniske rom i flere etasjer, samt
tidligere kontor for maskinsjefen (0625010206) og 0625010208 arkivet.
Forslag verneklasse: I; Fredning eksteriør og interiør
Formål: Vern av hovedbygningen ved et særlig komplett og nasjonalt enestående
vannkraftverk fra rundt 1920.
Begrunnelse: Kraftstasjonsbygningen har arkitektonisk verdi. Bygningen og opprinnelig
inventar viser høy håndverksmessig kvalitet. Maskinsalen med kontrollområdet ”Brettet”
og andre tekniske installasjoner så vel som bygningen er nær opprinnelig fra bygging og
oppstart i 1922. Dette er uvanlig for denne funksjons-/anleggstypen, og er blant de
forhold som gir Hakavik en enestående posisjon i norsk sammenheng. De to kontorene,
innredet for kraftverkets maskinsjef, illustrerer bransjens stadige krav og behov for
forandring. Mye opprinnelig utstyr står intakt. Bygningens størrelse og monumentalitet
gjenspeiler jernbanens og kraftverkenes viktige samfunnsposisjon. Kraftverket var det
installasjonsmessig største av landets tre kraftverk for jernbanestrøm. Østgavlens
kamuflasjemaling, fra 2. verdenskrig, er et viktig historiefortellende element.

06250103 Smie
Beskrivelse: En enkel reisverksbygning med panelkledning, papptekket saltak og
betongsåle. En esse er oppmurt i østre ende av bygningen.
Forslag verneklasse: I; Fredning eksteriør
Formål: Frede smien som et avgjørende element for byggingen og senere driften av et
vannkraftverk fra 1920-tallet.
Begrunnelse: Smien er en av to bygninger som ble oppført da utbyggingen startet. Det
var behov for å kunne fremstille ulike bygningselementer, stå for reparasjoner og annet på
stedet. Dette gir den en historiefortellende verdi. Smien utgjør sammen med andre
bygninger et helhetlig kraftverkshistorisk kulturmiljø. Eksteriøret er opprinnelig, med
original kledning og vinduer.

06250104 Snekkerverksted og lager
Beskrivelse: Panelt reisverksbygning på grunnmur og støpt betongsåle med en rekke
smårutete vinduer; 12 og 15 glass pr. ramme. Ulike former for dører og porter
(fyllingsdør, lemmedør, rulle- og skyveport). Nordvestre hjørne i 1.etasje utgjør et
stykklager med stedsbygd innredning. På hemsen over er det også lager og kontor med
stedsbygd innredning. Bygningens midtre del er åpen til møne. På hemsen i østenden er
det også kontor/værelser.
Forslag verneklasse: I; Fredning eksteriør og interiør
Formål: Frede snekkerverksted og lager fra 1920-tallet som var viktig både under
oppføringen og i den senere driften av et kraftverk.
Begrunnelse: Snekkerverksted og lager inngår i et nasjonalt enestående helhetlig
kraftverkshistorisk kulturmiljø. Videre er bygningen den andre av de to bygningene som
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ble oppført da utbyggingen startet, på grunn av behovet for å kunne stå for å fremstille og
reparere deler og annet på stedet. Fastbygde innredning, bidrar til å øke verneverdien.
Eksteriøret er tilnærmet opprinnelig, men enkelte slitasjeutsatte elementer er byttet; disse
bidrar imidlertid til å underbygge bygningens historiefortellende verdi, fordi det speiler
behovet for teknologiske endringer i anleggets driftstid (stadig større biler krever større
porter, etc.).

06250105 Garasje/lager
Beskrivelse: Bygningen har pulttak og står på støpt betongsåle. Den ene delen er i
plasstøpt betong, den andre har panelkledning.
Forslag verneklasse: I; Fredning eksteriør
Formål: Bevare garasje/lager for transportmateriellet på kraftverket.
Begrunnelse: Garasje/lager beskytter kjøretøyene, som er viktige for driften av
vannkraftverket. Bygningen inngår som et vesentlig og selvstendig element i et større
kulturmiljø. Bygningens funksjon vises i dets utforming. Eksteriøret er opprinnelig,
endringene viser behovet for tilpasninger i løpet av anleggets driftstid.

06250106 Lager Nord
Beskrivelse: Enkel, panelkledd reisverksbygning med saltak på grunnmur og betongsåle.
Torams vinduer.
Forslag verneklasse: I; Fredning eksteriør
Formål: Vern av lager for reservedeler og annet ekstra utstyr.
Begrunnelse: Bygningen har original kledning og vinduer. Den er et viktig
historiefortellende element i kulturmiljøet rundt kraftstasjonsbygningen.

06250108 Fordelingsbasseng
Beskrivelse: Bygningen er oppført i pagodeform (svakt hellende vegger opp mot taket)
av plasstøpt betong med slakt saltak tekket med korrugerte takplater. Det fungerer som
inntakshus for rørgaten.
Forslag verneklasse: I: Eksteriør
Formål: Bevare en bygning fra 1920-tallet som huser viktige tekniske installasjoner for
et vannkraftverk.
Begrunnelse: Fordelingsbassenget inngår i kraftverkets bygningsmiljø, det har en viktig
funksjon, samt er opprinnelig.

06250109 Rørgate
Beskrivelse: Sirkulære, klinket og malte stålrør; ligger på eller løper igjennom plasstøpte,
betongfundamenter.
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Forslag verneklasse: I: Eksteriør
Formål: Vern av rørgaten fra 1920-tallet.
Begrunnelse: Rørgaten har en viktig funksjon, er original og inngår som et viktig
element i kulturmiljøet.

06250110 Trallebane med drivverk
Beskrivelse: Smalsporet skinnegang som går fra kraftverksbygningen nede ved sjøen opp
til inntaksmagasinet. Det består av skinner, tresviller og vogn med jernramme. Bygning,
på toppen av banen, er nyere enn selve trallebanen og drivverket. Det er oppført i pusset
og malte LECA-blokker, har papptekket flatt tak og enkle torams vinduer med
innervindu.
Forslag verneklasse: I: Trallebanen med vogn og drivverket til banen
Formål: Bevaring av en trallebane med drivverk fra 1920-tallet.
Begrunnelse: Det manglet infrastruktur i området da utbyggingen startet opp, og
trallebanene ved datidens kraftverk var avgjørende for å kunne bygge og senere
vedlikeholde rørgaten. Store deler av banen er pr. 2009 fjernet pga. forfall. De resterende
deler er viktige historiefortellende elementer, og bidrar til å beholde helheten i anlegget.

06250111 Inntakshus; bekkeinntak
Beskrivelse: Liten, rektangulær betongbygning på høy sokkel, med ny panelkledning,
vindu og platetekket saltak. Eksteriøret er holdt i opprinnelig formspråk.
Forslag verneklasse: II: Eksteriør
Formål: Vern av et inntaksbygg som fører vannet fra en åpen bekk via rørgaten inn til
kraftstasjonen.
Begrunnelse: Bygningen har liten antikvarisk verdi, men stor verdi som del av et
kulturmiljø. Den viser hvordan vann fra selv små flombekker blir utnyttet.

06250112 Lukehus
Beskrivelse: Liten, rektangulær reisverksbygning med saltak tekket med korrugerte
takplater på høy betongsokkel. Oppløft midt på taket for maskineri. Bygningen som står
på dammen, ble gjenoppbygget i 2009 som en replika etter originaltegninger, men har
bevart enkelte originale deler.
Forslag verneklasse: II; Eksteriør
Formål: Å bevare en bygning som huser reguleringsteknisk viktige installasjoner for
dammen.
Begrunnelse: Bygningen har liten antikvarisk verdi, men er viktig som et element i det
helhetlige kulturmiljøet som kraftverket utgjør.
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0625010201Maskinsalens kontrollområde ”Brettet” med inngang til 0625010204 Maskinsjefens kontor til venstre i bildet
og dør inn til 0625010205 Pauserom i høyre billedkant. Høvås/NVE 2009

06250201 Maskinsalen med aggregat og ”sektorspesifikke gjenstander”, hengende på sine faste plasser på veggen, til
venstre i bildet. Løst inventar - det som i LVP Statkraft omtales som ”sektorspesifikke gjenstander”, er objekter som var
nødvendige for å kunne drive og vedlikeholde aggregater o.a. , som disse oljekannene. Høvås/NVE 2009

0625010204 Maskinsjefens kontor og 0625010205 Pauserom. Begge rom synes avdelt fra kontrollområdet, trolig på
1950- eller 1960-tallet. Høvås/NVE 2009
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Fra trappesjakten inn i 0625010208 Arkiv og detalj av interiøret på 0625010206 Maskinsjefenes første kontor.
Høvås/NVE 2009

06250104 Snekkerverkstedet til venstre, 06250103 Smien til høyre og 06250105 Garasjen i bakgrunn, sett fra
stasjonsbygningen. På bildet til høyre er 06250105 Garasje/lager til venstre og 06250104 Snekkerverkstedet til høyre,
06250103 med smien i bakkgrunn, sett fra bryggen. Høvås/NVE 2009

06250102 Kraftstasjonsbygningen med 062501003 Brygge og 06250101 Utløpskanal i front, 06250106 lager Nord bak
til høyre. Bemerk tilpasset armatur på venstre hjørne, samt midt på stasjonsbygningen foruten søyle helt til høyre over
portbladet. Høvås/NVE 2009
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06250109 Rørgaten med 06250110 Trallebane sett fra kraftstasjonen. Høvås/NVE 2009

06250108 Fordelingsbassenget med sålerester for 06250110 Trallebanen i forgrunn. Høvås/NVE 2009

Til venstre: 06250111 Inntakshuset for bekkeinntaket. 06250112 Lukehuset på dammen til høyre. Høvås/NVE 2009
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3.6 063301 Nore I kraftverk 1928

06330101 Kraftstasjonsbygningen på Nore I. Høvås/NVE 2009
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Kompleksnivå
Beskrivelse kulturmiljø og landskap: Nore I ligger på nordbredden av
Rødbergdammen, med Grytingfjellet i ryggen mot nord. Anlegget består av
kraftstasjonen, et båthus, to verksteder, en svært lang garasje, et nyere
administrasjonsbygg, samt en karakteristisk rørgate i åsen bak stasjonsbygget.
Garasjerekken vest på området er noe nyere enn det opprinnelige anlegget. På stasjonens
østside ligger et stort overføringsanlegg. Fremveksten av tettstedet Rødberg og byggingen
av Numedalsbanen kom som en følge av utbyggingen. En rekke boliger og andre
bygninger ble oppført som følge av utbyggingen, og jernbanen ble bygget for å kunne
frakte materiell til utbyggingen av Nore I på Rødberg. Kraftverket er et tidlig eksempel på
statlig engasjement innen utbygging av den alminnelige kraftforsyningen.
Forslag verneklasse: II; Bevaring Eksteriør og interiør
Formål: Å ta vare på hovedelementene i et helhetlig krafthistorisk kulturmiljø.
Omfang og anleggsoversikt:
06330101

Stasjonsbygning

II Bevaring

Eksteriør

06330102

Gammelt verksted med
smie

II Bevaring

Eksteriør

06330103

Nytt verksted

II Bevaring

Eksteriør

06330104

Båthus

II Bevaring

Eksteriør

06330105

Rørgate

II Bevaring

Eksteriør

06330106

Garasje

II Bevaring

Eksteriør

06330107

Administrasjonsbygg

Begrunnelse: Stasjonens eksteriør i monumental nyklassisisme er opprinnelig, med høy
arkitektonisk verdi. Stilen ble valgt for å speile den betydning anlegget ble tillagt i
samtiden. Stasjonen har teknologihistorisk verdi med opprinnelige generatorer og
Peltonturbiner som fortsatt er i drift. Kraftverket i sin helhet har høy historisk verdi, som
den første statlige utbyggingen for alminnelig forsyning over et så langt overføringsstrekk
(Rødberg-Oslo). Til sammen utgjør de ulike driftsbygningene et helhetlig
kraftverkshistorisk kulturmiljø. Dette gir kraftverket en sterk symbol- og identitetsverdi,
samt øker forståelsen av stedet og kulturlandskapet Rødberg. Numedalsbanens levninger,
på samme måte som mange veistrekninger i Norge, illustrerer kraftverkenes betydning for
utbygging av viktig infrastruktur for hele landet.

06330101 Kraftstasjonsbygning
Beskrivelse: En tre etasjes og volummessig stor L-formet bygningskropp, i armert betong
med støpehud på betonggrunnmur og papptekket saltak. Den ble tegnet av arkitektene
Lorentz Harboe Ree og Carl Buch. Bygningen fremstår som tredelt: Hovedvolumet er
maskinsalen (øst-vestakse) med store rundbuete, smyg for smårutet glassvinduer i

56

jernrammer, østenden består av en montasjehall med klassisk greskinspirert gavl og
glassport. Den tredje delen er omformerbygningen med kortvegg mot sjøen. Her har
nordre langvegg vinduer med smårutet glass i jernrammer i tre etasjer (i 1 og 2.etasje;
ettrams med åtte glass, i 3.etasje; ettrams med ni glass). Fasadene står med et puss/malingslag som tydelig viser støpehuden og fremstår som et vesentlig formuttrykk; bl.a.
med skråstilte linjer i dekorative, sirkulære, smyg i fasaden mot sjøen.
Forslag verneklasse: II; Bevaring eksteriør
Formål: Å bevare et godt eksempel på en kraftstasjon fra sent på 1920-tallet med god
arkitektonisk utforming i monumental nyklassisisme.
Begrunnelse: Stasjonsbygningen er et relativt tidlig eksempel på bruk av armert betong
til sivilt formål. Bygningen har interessant materialbruk og detaljering. Eksteriøret er
opprinnelig og har høy arkitektonisk verdi, samt håndverksmessig kvalitet. Turbinene og
generatorene har vannkrafthistorisk interesse, ettersom de har stor ytelse for sin tid.

06330102 Gammelt verksted med smie
Beskrivelse: Nær kvadratisk bygningskropp i plasstøpt (armert) betong på
betonggrunnmur, med pyramidetak. Ulike vinduer, hvorav bl.a. et sirkulært vindu over
døren til lageret med niruters glass i jernramme.
Forslag verneklasse: II; Bevaring eksteriør
Formål: Å bevare en smie fra sent på 1920-tallet.
Begrunnelse: Verkstedet med smie var en viktig driftsbygning for fremstilling av deler
og elementer til kraftverket ved oppføringen og senere i driften. Bygningen har et svært
opprinnelig eksteriør. Bygningen inngår det helhetlige kraftverkshistorisk kulturmiljøet.
Denne og andre bygninger på stasjonsområdet er tidlige eksempler på bruk av armert
betong til sivilt formål.

06330103 Nytt verksted
Beskrivelse: Todelt bygning med kortvegg mot kraftstasjonsbygning. Verkstedets første
byggetrinn fra ca. 1955 er i plasstøpt betong under saltak, med dobbelport og vinduer på
langsiden mot sjøen. Annet byggetrinn fra 1993; betongelementbygg med todelt
takkonstruksjon (midtdelen mot første byggetrinn er flatt, med pulttak som skyter opp
over dette) for innslipp av lys. Det er port og dør på kortvegg mot stasjonsbygning, samt
dører mot Rødbergdammen (sjøsiden). Bygningen er bygget som en erstatning for det
opprinnelige verkstedet (her kalt ”gammelt verksted og smie”).
Forslag verneklasse: II; Bevaring eksteriør
Formål: Bevare verkstedet med en viktig funksjon for drift av kraftverket.
Begrunnelse: Bygningen inngår det helhetlige kraftverkshistorisk kulturmiljøet.
Eksteriøret er opprinnelig, men enkelte slitasjeutsatte elementer er byttet.
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06330104 Båthus
Beskrivelse: Enkel panelkledd reisverksbygning på grunnmur fra ca. 1920, med
papptekket skjevrøstet saltak som har et fremtrukket overheng på landsidens langside.
Brukt/brukes til oppbevaring av båter og annet utstyr.
Forslag verneklasse: II; Bevaring eksteriør
Formål: Å bevare et opprinnelig båthus fra 1920-tallet av betydning i driften av
kraftverket.
Begrunnelse: Båthuset med sitt opprinnelige eksteriør understreker kraftverkets
tilknytning til vannet, og behovet for å kunne rydde dammen som også er et magasin for
nedenforliggende kraftverk. Bygningen inngår i det kraftverkshistoriske kulturmiljøet på
Rødberg.

06330105 Rørgate
Beskrivelse: Åtte 750 m. lange sirkulære og malte, klinkete stålrør på
betongfundamenter. Utfaset 1997.
Forslag verneklasse: II Bevaring Eksteriør
Formål: Å bevare rørgaten som er et hovedelement i produksjonen ved et kraftverk. I
tillegg er den et visuelt element i kulturlandskapet.
Begrunnelse: Rørgaten er opprinnelig og var et avgjørende og uhyre viktig
produksjonselement på tidlige høytrykksanlegg. Den har stor historiefortellende verdi.

06330106 Garasje
Beskrivelse: Garasjerekke fra ca. 1950, på betongsåle med bærende vegger i armert
betong under et pulttak. Tak tekket med takpapp og med 20 doble originale dørblad med
fiskebeinsmønster. Total bygningslengde 90 m.
Forslag verneklasse: II; Bevaring eksteriør
Formål: Bevare garasjen som en viktig del av kulturmiljøet på Nore I. I tillegg har den
fortsatt en praktisk funksjon.
Begrunnelse: Garasjen har historiefortellende verdi og illustrerer overgangen fra tog til
bil som det selvfølgelige transportmiddel. Garasjerekken har en fin, enkel arkitektur og
utgjør en viktig del av det helhetlige kulturmiljøet og inntrykket av anlegget. Bygningens
eksteriør er opprinnelig og selvforklarende.
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På stasjonsbygningens sydvegg er merkene fra forskalingsbordene i støpehuden svært tydelige. Høvås/NVE 2008

06330105 Rørgaten sett nedenfra og ovenfra mot kraftstasjonsbygningen og Rødbergdammen. Høvås/NVE 2008
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06330102 Gammel verksted og smie delvis bak 06330101 Stasjonsbyningen. Bildet til høyre viser 06330103 verksted
med påbygg. Høvås/NVE 2008

06330106 Garasjerekken på ca 90 m. fra 1950-tallet. Høvås/NVE 2008

06330104 Båthuset ved bredden av Rødbergdammen. Høvås/NVE 2008
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3.7 113501 Sauda III kraftverk 1930

11350101 Kraftstasjonen Sauda III med 11350102 Rørgaten i bakgrunn er trolig landets mest arkitektonisk særpregete
kraftstasjon og rørgate. Nedrelid/NVE 2008
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Kompleksnivå
Beskrivelse kulturmiljø og landskap: Innerst ved Saudafjorden ligger et kulturmiljø
bestående av Sauda III kraftstasjon med Sauda smelteverk som nærmeste nabo og avtaker
for kraften. I øst har kraftverket en bratt ås og rørgaten i ryggen. Tettstedet Sauda ligger
vest for smelteverket igjen. Kraftstasjonen Sauda III, som sto ferdig i 1930, er viktig for
lokalbefolkningen og stedets identitet. Stedssituasjonen formidler sammenhengen
mellom tung, kraftkrevende industri og kraftverket som kraftprodusent. Anlegget er
representativt for hvordan private utbyggere på første del av 1900-tallet bygde både
industrien og kraftverkene som var nødvendig for denne.
Forslag verneklasse: I; Fredning eksteriør og interiør
Formål: Fredning av landets eneste kraftstasjon i Art Deco-stil. Kraftstasjonen og
rørgatens formspråk har også internasjonal verneverdi.
Omfang og anleggsoversikt:
11350101

Stasjonsbygning

I; Fredning

Eksteriør og interiør

11350102

Rørgate

I; Fredning

600m

Begrunnelse: Kraftstasjonen Sauda III er arkitektonisk unik i nasjonal sammenheng, og
også sjelden i Europa. Den har særdeles høy arkitektonisk og håndverksmessig kvalitet;
dekorelementer og inventar er opprinnelig og visuelt helhetlig utformet og kan
karakteriseres som et ”gesamtkunstverch”. Sammen med forankringsblokkene med
dekorativ elementer (ukjent på andre slike) og rørgaten utgjør den et helhetlig kulturmiljø
og et arkitektonisk samstemt hele. Rørgaten særegne forankringsblokkene med relieffstøp
har arkitektonisk stor verdi, og rørene er viktige for forståelsen av produksjonsprosessen
og anleggets helhet. Videre har rørgaten flere luftspenn, hvilket er spesielt. Sauda III
inngår i et større hele, bygget sammen med Sauda I og II for å utnytte ressursene i
området. Komplekset er representativt for tidlig kraftverksutbygging, hvor stasjonene ble
bygget etter hvert som det oppsto behov eller mulighet for større utnyttelse av ressursene.

11350101 Kraftstasjonsbygning
Beskrivelse: Malt, pusset, plasstøpt betongbygning på grunnmur av samme med flatt tak,
tegnet av arkitektene Bjercke og Eliassen. Den har fire skulpturer over vindusbåndet av
kvadratiske vinduer mot sjøen i jernrammer, samt tre runde vinduer med ”skygge” under
dette. Mot vest er det et rundt rosevindu over en stor inngangsport, med glass innfelt i
jernrammer. Den er tilbakeført til original fargesetting med bygningskropp i lys sjøblå
med hvite detaljeringer.
Forslag verneklasse: I; Fredning eksteriør og interiør
Formål: Frede kraftstasjonen fra 1930 i et nasjonalt unikt og internasjonalt sjeldent
arkitektonisk formspråk.
Begrunnelse: Kraftstasjonsbygning i gjennomført arkitektur i eksteriør og interiør med
spesialtegnete detaljer i Art Deco. Bygningen er arkitektonisk unik, med høy nasjonal og
internasjonal verdi. Eksteriøret er tilbakeført til opprinnelig utseende med originale
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vinduer og andre detaljer i original fargesetting. Kraftverket er viktig for å forstå
utviklingen av smelteverksindustrien og den samtidige fremveksten av stedet Sauda.

11350102 Rørgate
Beskrivelse: Sirkulære, malte stålrør på betongsokler/-festeblokker. Rørgaten har minst
to fritt hengende spenn.
Forslag verneklasse: I; Fredning av rør med forankringsblokker (lengde ca. 600 m målt
fra stasjonsbygningen).
Formål: Bevare rørgaten fra 1930 i opprinnelig formspråk.
Begrunnelse: Rørgaten har verdi som et viktig produksjonselement.
Forankringsblokkene er unike grunnet sin dekorative utforming. Utformingen er en
forlengelse av kraftstasjonens formspråk og bidrar til det helhetlige uttrykket i anlegget.

Trappen fra maskinsalnivået ned til inngangsporten. Nynäs/NVE 2008 Østveggen i 1135010101 Maskinsalen med
rosevindu og prospektet av rørgaten. Nedrelid/NVE 2008
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3.8 153601 Aura kraftverk 1953/1956

Portalbygningen på 153601Aura. 15360103 ”Ventilkammeret” ligger på fjellkammen over, i venstre del av bildet.
Høvås/NVE 2009

Kompleksnivå
Beskrivelse kulturmiljø og landskap: Aura kraftverk ligger vest for Sunndalsøra
sentrum og Hydro Aluminiums store produksjonsanlegg innerst i Sunndalsfjorden, på
flaten mellom Vikfjellet og Vinnufjellet. Kraftverket utnytter vann fra fjelltraktene
mellom Romsdalen i sør og Sunndalen i nord. Grunnlaget er sammenknytting av
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Lilledalselva og Aura: Kraftverket utnytter dermed to store nedbørsfelt, samt fanger opp
en del mindre elver og bekker i området i et ”takrennesystem” inn til magasinering. Det
eneste som sees av kraftverket er en enkel, hvit portalbygning nederst ved foten av fjellet,
samt at 15360103 ”Ventilkammeret” kan skimtes høyt oppe i fjellsiden over denne. Sør
(til venstre) for portalbygningen er det et stort overføringsanlegg (trafoanlegg), som
tilhører Statnett. De eier også den lave toetasjes kontorbygningen i teglstein hvor Statkraft
pr. 2009 leier kontorlokaler, kontrollrom og andre lokaler. Sør for kraftverket ligger et
boligfelt som ble etablert for de ansatte. Nord (til høyre) for portalbygningen lå tidligere
uttakshuset, som ble revet i 2008. Kraftverket i sin helhet ligger i fjellet bak
portalbygningen. Da alle syv aggregatene ble startet opp i 1956 (de første tre startet i
1953) var anlegget landets største målt i installasjon. Kraftverket var i kontinuerlig drift i
30 år, i perioden 1956 til 1986. Først da kom det en ny transformator som gjorde det
mulig å kjøre strøm til Norsk Hydros industrianlegg utenom Aura. Kraftverket har en
lang forhistorie.
Forslag verneklasse: I; Fredning Interiør
Formål: Vern av en kraftstasjon i fjell som eksempel på stor, statlig vannkraftutbygging i
tidlig etterkrigstid (1950-tallet).
Omfang og anleggsoversikt:
15360101

Portalbygning

15360102

Kraftstasjon i fjell;

I; Fredning

Interiør

1536010201/02 Maskinsal Sør og Nord

I; Fredning

Interiør

1536010203

I; Fredning

Interiør

1536010204/05 Rørfordeling Syd og Nord

I; Fredning

Interiør (ikke rørene)

1536010206

Heis- og trappesjakt

I; Fredning

Interiør

1536010207

Pauserom (Maskinsjefkontor) I; Fredning

Interiør

1536010208

Arkiv (kontor 2)

I; Fredning

Interiør

15360103

”Ventilkammeret”

I; Fredning

Interiør

1536010304

Kjøkken

I; Fredning

Interiør

1536010301/02 Soverom

I; Fredning

Interiør

1536010303

I; Fredning

Interiør

Kuleventilkammer

Oppholdsrom

Begrunnelse: Kraftverket representerer etterkrigstidens statlige vannkraftutbygging og
industripolitikk. Planløsningen, med to stasjoner i parallelle maskinsaler og tekniske
løsninger inne i fjellet under et tak, er spesiell så vel teknologisk som vannkrafthistorisk.
Anlegget er et godt eksempel på opprinnelig 1950-talls modernisme i vannkraftsektoren
og offentlig bygg. Ved oppstart var alle ulike sentrale funksjoner, som verksted, kontorer
og annet, plassert inne i fjellkomplekset. Disse eksisterer fortsatt. Dette er enestående og
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sjeldent for slike anlegg. Kraftstasjonen er godt egnet til formidling ettersom det her er
mulig å se hele produksjonsprosessen.

15360102 Kraftstasjon i fjell
Beskrivelse: Fra portalbygningen som ligger i fjellsiden med front i dagen, går det to
tunneler parallelt inn til kraftstasjonen. Denne er en betongkonstruksjon bygget i en stor
utsprengt fjellhall. Tre parallelle saler utgjør hovedvolumet, hvor to er maskinsaler for
kraftproduksjon og en er et ventilkammer. Salene er forbundet gjennom tverrstoller. Alle
bygningselementene er i plasstøpt, pusset og malt betong.

1536010201 Maskinsalene Søndre og 1536010202 Nordre
Beskrivelse: De to maskinsalene ligger parallelt, den ene med tre og den andre med fire
aggregater. Arealmessig er de nær like. Overflate og himlinger er noe ulike, mens
gulvdekket er likt. Salene er fargesatt i ulike gule valører. Det ble allerede fra starten av
brukt belysning for å bevisst bedre HMS-vilkårene for de ansatte.
1536010202 Nordre maskinsal har fire gule aggregater med nållukking, med
kuleventiler plassert i åpne, nedsenkete nisjer i høyre langvegg (sett fra kontrollrommet
på kortvegg over innkjøringsport fra adkomsttunneler). Galleriet under kontrollrommets
vindu gjentar dragernes form; midtre del av galleriet er løftet i forhold til resten. Tre
liggende vinduer med avrundete hjørnet i metallinnfatning danner et vindusbånd under
galleriet. Under disse igjen er det montert et rødt og hvitt veggur, som fungerer som et
svært nyttig og dekorativt blikkfang. Øvre del av veggen er glattpusset og malt i dyp
oransje, mens nedre del av veggen har en betongstøpt ”not og fjær”-imitasjon.
Platehimlingen ligger på betongstøpte dragere med brunt listverk.
1536010201 Søndre maskinsal har tre gule aggregat med nållukking. Kuleventilene
ligger i tilstøtende ventilkammersal. Øvre del av veggen er platekledt med
”trekkspilleffekt”, glattpusset og malt i rødoransje. Den nedre delen av veggen har en
betongstøpt ”not og fjær”-imitasjon. Platehimlingen med fiberplater ligger på
betongstøpte dragere.
Forslag verneklasse: I; Fredning interiør
Formål: Bevare en teknologihistorisk sjelden løsning for produksjon i to parallelle
maskinsaler i et 1950-talls vannkraftverk i fjell.
Begrunnelse: Maskinsalene fremstår som nær opprinnelige, med modernistisk arkitektur.

1536010203 Kuleventilkammer
Beskrivelse: Enkelt, langt rom parallelt med maskinsalene i pusset betong med hvitmalte
vegger, ubehandlet betongdekke, og tversgående ”kummer” for ventilene. Ledig
gulvplass har vært utnyttet som verkstedsareal.
Forslag verneklasse: I; Fredning interiør
Formål: Å bevare et rom som er og var viktig som del av det helhetlige anlegget.
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Begrunnelse: Lokalet fremstår som originalt. Lokalet har en viktig historiefortellende
funksjon, som en del av helheten sammen med de to maskinsalene.

1536010204 Rørfordeling Syd og 1536010205 Rørfordeling Nord
Beskrivelse (felles): Stasjonen har to tilløpssjakter utsprengt i fjell, for fremføring av
rørgatene fra ventilhuset ned til kraftstasjonen i fjellet. I hver tunnel går det to tilførselsrør
med en skinnegang for trallebane mellom. I Rørfordeling Syd er den opprinnelige
trallebanen med åpen tralle i behold
Forslag verneklasse: I; Fredning interiør med trallebane og tralle
Formål: Å bevare de parallelle sjaktene for doble rørgater med teknisk løsning og
trallebane fra tidlig 1950-tall med, med sjeldenhetsverdi og vannkrafthistorisk betydning.
Begrunnelse: Åpne tilførselstunneler/-sjakter for rørgater ble bare planlagt og bygd i en
kortere periode og er derfor sjeldne. De ulike rørene (fordelt på to sjakter) har ulik
utforming/konstruksjon. Trallen på trallebanen i søndre sjakt er opprinnelig. Den er
fortsatt et viktig transportmiddel opp til ventilhuset.

Kontorblokk
Aura Kraftverk var planlagt med drift- og kontrollfunksjoner inne i fjellet, og
kontorblokken gir et godt inntrykk av hvordan slike lokaler så ut på begynnelsen av 1950tallet.

1536010206 Heis-/trappesjakt
Beskrivelse: Platekledde overflater på vegger og i tak, originalt armatur, skiferkledd
håndfører i trapp og linoleum gulvdekke. Trappehuset inngår i publikumsdelen av
stasjonen og har høy håndverksmessig kvalitet.
Forslag verneklasse: I; Fredning interiør
Formål: Å verne et sentralt rom på kraftverket med sitt opprinnelige modernistiske
interiør fra 1950-tallet.
Begrunnelse: Et sjeldent originalt 1950-tallsinteriør i ulike tidstypiske materialer og
fargesetting.

15360102- Kontorer
Beskrivelse (felles): Enkelt, tilnærmet kvadratisk rom med trerams blindvindu og skjult
belysning for å illudere ”dagslys”. Opprinnelig gardinbrett og stedsbygd, veggfast
inventar.
1536010207 Pauserom (Maskinsjefens kontor/Kontor 1) ble opprinnelig benyttet som
maskinsjefens kontor. Det ble pusset opp på 1980-tall, og har gulvdekke, tapet og
tidstypisk fargesetting fra denne perioden. Imidlertid er det opprinnelige gardinbrettet,
stedsbygd inventar og vindu i behold.
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1536010208 ”Arkiv-rommet” (kontor 2) har originalt gardinbrett og overflater (tapet),
og ordinære, kontormøbler fra 1950-tallet og stedsbygde hyller. Dør inntil tilstøtende
sjefskontor (nå pauserom). Nyere gulvdekke.
Forslag verneklasse (felles): I; Fredning interiør
Formål (felles): Bevaring av to kontorer med håndverksmessig høy kvalitet på stedsbygd
inventar i rom som fremstår nær originalt fra 1950-tallet.
Begrunnelse (felles): Fargesetting og materialvalg i Pauserommet er med å dokumentere
stasjonens tidsdybde sammen med de opprinnelige møblene og inventarelementene. Især
1536010208 ”Arkiv” fremstår som et godt eksempel på 1950-tallets kontorløsninger. Det
er håndverksmessig høy kvalitet på det stedsbygde inventaret.

15360103 ”Ventilkammeret”16
Beskrivelse: Dels frittliggende, enetasjes bygning i fjellsiden bygget på betongplatting
med svakt skrånende, platekledd pulttak, panelkledning og høyt pipeløp. Enkle
toramsvinduer. Bygningstypen har fått utforming etter stedets topografi.
Bygningen var bolig for personalet i en uke av gangen. Den har derfor to soverom
(1536010301/ 02), 1536010303 oppholdsrom og bl.a. et hobbyrom. 1536010304
Kjøkkenet er enkelt med malte, platekledde overflater og vinduer mot Sunndalsøra. Det
har en tidsriktig, ordinær innredning, med lakkerte overflater i trefiber. Soverommene er
enkle med inngang på kortveggen og vindu på motstående vegg. Servant og skap på hver
sin vegg rett innenfor døren, adskilt fra sovedel med en lettvegg. Teakseng med
tilhørende nattbord på hver langvegg.
Forslag verneklasse: I; Fredning interiør
Formål: Bevare en viktig bygning med flere funksjoner for driften av kraftverket.
Begrunnelse: Ventilkammerbygningen inngår i et helhetlig kulturmiljø. Den utfordrende
plasseringen på en fjellhylle gir bygningen tilleggsverdi. Soverommene er opprinnelige,
og det samme er kjøkkenet med et inventar fra 1950-tallet.

Til venstre: 1536010201 Søndre maskinsal, til høyre 1536010202 Nordre maskinsal som har ventilene i samme rom.
Høvås/NVE 2009

16

Andre steder kalles bygningstypen ”Avslagshus”
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Galleriet under vinduet til kontrollrommet, i 1536010202 Nordre maskinsal. Høvås/NVE 2009

1536010206 Heis og trappesjakt gir et godt tidsbilde av 1950-tallets fargesetting og materialbruk. Høvås/NVE 2009
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1536010207 Pauserom var opprinnelig kontor for maskinsjefene. De faste skapene (på høyre bilde) er opprinnelige,
men ikke fargesettingen ellers i rommet (jf venstre bilde). Høvås/NVE 2009

1536010208 ”Arkivet” (høyre bilde) er det kontoret som foreslås fredet. Imidlertid bør møbler og løsøre fra kontor 3
(venstre bilde) bør flyttes hit, slik at kontoret blir så nær opprinnelig utstyrt som mulig. Høvås/NVE 2009

1536010204 Rørfordeling Syd med rørgate og trallebane som går opp til 15360103 Ventilkammeret. Høvås/NVE 2009
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3.9 183201 Nedre Røssåga kraftverk 1955

Portalbygning på Nedre Røssåga. Høvås/NVE 2009

Kompleksnivå
Beskrivelse kulturmiljø og landskap: Kraftverket ligger noe syd for Mo i Rana, ved
Korgen. Kraftstasjonen Nedre Røssåga er oppført i armert betong inne i en utsprengt
fjellhall. Denne ligger bak en iøynefallende portalbygning med vanger som er delvis
forblendet og med klar inspirasjon fra 1920-tallets funkis. Nedre Røssåga er et av de to
Røssågaverkene; det er et selvstendig anlegg, men også en del av en større utbygging.
Forslag verneklasse: I; Fredning eksteriør II; Bevaring interiør
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Formål: Vern av et kraftverk i fjell fra midten av 1950-tallet som er vannkraft- og
sosialhistorisk viktig.
Omfang og anleggsoversikt:
18320101

Portalbygning

I; Fredning

Eksteriør

18320102

Kraftstasjon i fjell:

1832010201

Maskinsal

II; Bevaring

Interiør

1832010202

Trafohall

1832010203

Undervannskammer

1832010204

Husaggregat

II; Bevaring

Interiør

1832010205

Tilførselssjakt m. rørgate

II; Bevaring

Interiør

1832010206

Heis- og trappsjakt

II; Bevaring

Interiør

1832010207

Kontrollrom

II; Bevaring

Interiør

Begrunnelse: Kraftverket er teknologihistorisk viktig med de vertikale aggregatene med
45 MW Francis-turbiner. Dette var de største aggregatene som kunne lages midt på 1950tallet. Det har klare arkitektoniske kvaliteter og håndverksmessig høy standard og
utførelse. Utbyggingen førte til bedringer i arbeidsforholdene for de ansatte. Anlegget har
derfor også sosialhistorisk verdi. Anleggsdriften ble historisk innen tunneldrift/-bygging,
gjennom å slå flere ”rekorder”.

18320101 Portalbygningen
Beskrivelse: Plasstøpt portkonstruksjon med rulleport og delvis forblendet med rosa
marmor og delvis med gjennombrutte kvadratiske åpninger, med klare referanser til den
1930-talls funkisinspirert gjennombruddsdekoren. Det er dessverre ikke kjent hvem som
har tegnet dette kraftverket.
Forslag verneklasse: I; Fredning eksteriør
Formål: Fredning av portalbygningen på et kraftverk som er vannkraft- og sosialhistorisk
viktig.
Begrunnelse: Bygget fra 1950-tallet er en modernistisk konstruksjon med klar
inspirasjon fra 1930-tallets funksjonalisme. Den har høy arkitektonisk verdi, er særpreget
og påkostet. Bygningen har dekorelementer som leder tankene til kraftstasjoner fra tiden
rundt 1910, så vel som til 1930-talls ”funkis”. De to anleggene Nedre og Øvre Røssåga
har - tross nærhet i tid og en felles utbygging, svært forskjellig utforming. De to
kraftverkene er derfor arkitekturhistorisk interessante sett i forhold til hverandre. Som en
følge av anleggsdriften på Nedre og Øvre Røssåga kom det flere viktige endringer i de
ulike gruppers arbeidsvilkår i forbindelse med kraftverksutbygging. Dette gir
kraftverkene sosialhistorisk verdi.
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18320102 Kraftstasjon i fjell;
1832010201 Maskinsalen
Beskrivelse: Rommet har buet, hengende himling av fiberplater og hvitmalte lister, og
keramiske fliser på gulv. Åpningen for å løfte opp aggregatene er markert med
mønsterlagte fliser. Nedre del av langveggene er markert med grønnmalt brystnings i
panelmønstret betong. Den øvre delen av vegglivet har liggende grå betongstein med grov
overflate, som brytes av lufteluker i stål som ligger inn i veggflaten med stående
stålrister. Pilastre for traverskranens bærebjelke står parvis i V-form med tre og tre
stående armaturer symmetrisk langs langveggene og den ene kortveggen. På kortveggen
motsatt for 1832010207 kontrollrommet ligger verkstedet, bak en nyere stålrulleport.
Interiøret er enhetlig fargesatt i grønt og grått på bygningselementer, og med røde
aggregattopper. Galleriet på kortveggen utenfor kontrollrommet (i motsatt ende for
verkstedet og inngangen) i betong med terazzo. Det er heltre bjørk håndførere i gelender
og smijernsrekkverk som viser tidsriktig materialbruk og fargesetting. Interiøret er preget
av autentisitet, samt høy håndverksmessig og materiell kvalitet.
Forslag verneklasse: II; Bevaring interiør
Formål: Vernet skal ivareta det opprinnelige arkitektoniske uttrykket i kraftverkets
hovedrom maskinsalen.
Begrunnelse: Maskinsalens interiør er i 1950-tallsmodernisme, der geometriske
formelementer sammenstilles med et visst nøktern dekorativ effekt som resultat. De
synlige V-formete pilastrene som understøtter skinneopplegget for traverskranen er
spesielt egenartet. Den buete himlingen er dekket av spesiallagete fiberplater for å dempe
støyen. Interiøret for øvrig er representativt for byggeperioden.

1832010204 Husaggregat
Beskrivelse: Pussete, ensfarget, malte betongoverflater, keramiske gulvfliser som i
maskinsal. To aggregater med skjold i rustrødt og blått.
Forslag verneklasse: II; Bevaring interiør
Formål: Bevare husaggregatet som ga strøm til anlegget under oppføring, i sine
opprinnelige omgivelser.
Begrunnelse: Dette er et av stasjonens viktigste rom med avgjørende funksjon for
bygging og igangsetting av kraftverkets hovedaggregater. Rommet fremstår som
opprinnelig og med en rekke originale tekniske elementer. Det har arkitektonisk og
historiefortellende verdi som en kontrast til den store maskinsalen, som er malt i sterke
farger og med dekorative søyler og armaturer. De bygningsmessige elementene viser at
”bakrommene” var svært enkle, men likevel utført i høy håndverksmessig og materiell
kvalitet. Rommet har tidsriktig materialbruk og fargesetting i forhold til dette.
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1832010206 Heis- og trappesjakt
Beskrivelse: Trapp i terassostøp, heltre bjørk håndførere i gelender og smijernsrekkverk
(jf. galleri utenfor kontrollrommet). Det er tidstypisk materialbruk og fargesetting.
Teakdør og -listverk til og i heis.
Forslag verneklasse: II; Bevaring interiør
Formål: Å ivareta et tidstypisk rom med en sentral funksjon som sammenbindende ledd i
anlegget.
Begrunnelse: Heis- og trappesjakten er opprinnelig og har en god arkitektonisk
utforming, tidsriktig materialbruk og fargesetting, samt håndverksmessig utførelse og
materiell kvalitet. Sammen med maskinsalens innredning viser trappesjaktens oransjerøde
jerngelender med håndfører i bjørk, trappens terrassooverflate, teaklister og overflater i
heisen soliditet og ønske om å skape et helhetlig uttrykk.

1832010207 Kontrollrom
Beskrivelse: Modernisert med nye overflater, inventar og tekniske instrumenter.
Imidlertid er det originale trelister og gerikter rundt vinduer og dør, i glassveggen, ut mot
maskinsalen.
Forslag verneklasse: II; Bevaring interiør
Formål: Bevare stasjonens ”hjerne” i tidstypisk utførelse.
Begrunnelse: Kontrollrommet har opprinnelige elementer - gerikter, vindusinndeling og rammer. Disse har høy håndverksmessig og materiell kvalitet. De bygningsmessige
elementene illustrerer tidens materialbruk og fargesetting.

1832010201 Maskinsal. Høvås/NVE 2009
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1832010206 Trapp og heissjakt, samt 1832010207 Kontrollrommets vegg mot 1832010201 Maskinsal. Høvås/NVE
2009

1832010204 Husaggregatet på 183201 Nedre Røssåga. Høvås/NVE 2009
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3.10

166501 Nea kraftverk m/ Tya 1960

16650101 Portalbygning som på folkemunne kalles ”Fosenferga”, over innkjøringsporten til Nea kraftstasjon.
Høvås/NVE 2009
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Kompleksnivå
Beskrivelse kulturmiljø og landskap: Kraftverket ligger i en utsprengt fjellhall i Tydal
kommune. En særegen portalbygning markerer adkomsttunnelen. I området rundt
portalbygningen ligger det flere boliger og messebygg, som ble oppført for ansatte ved
kraftverket.
Forslag verneklasse: Arkivmessig bevaring
Formål: Dokumentere et kraftverk i fjell fra 1960-tallet med kulturhistorisk,
samfunnspolitisk og teknologisk verdi.
Omfang og anleggsoversikt:
16650101

Portalbygning

Arkivmessig bevaring

Eksteriør

16650102

Kraftstasjon i fjell

Arkivmessig bevaring

Interiør

1665010201

Maskinsal

Arkivmessig bevaring

Interiør

Begrunnelse: Kraftverket har verdi som første anlegg bygget for krafteksport. Det var
også det første anlegget som ble bygget for utenlandsk (svensk) kapital etter 1945.
Kraftverket ble åpnet av statsministrene Einar Gerhardsen og Tage Erlander, etter en
opphetet politisk debatt.
1665010201maskinsal er påkostet i materialbruk og et eksempel på utforming av
kraftverk på tidlig 1960-tallet av arkitektonisk og håndverksmessig verdi. Det samme
gjelder kontorene på annet plan (tilsvarende øverste etasje) på maskinsalens ene kortvegg.
Arkitekt Helge Ryvarden tegnet kraftstasjonen i 1959. Den fikk en utforming som ble
ansett som radikal da den sto ny. Nea (1960) og Tya (1964), som er to separate kraftverk,
har imidlertid samme kraftstasjon. Det er representativt for doble kraftverk med to
forskjellige fall eller nedbørsområder og teknologi fra 1960-tallet. Kraftverkene har hatt
stor betydning for Tydal kommune.

1665010201 Maskinsalen ved Nea. Høvås/NVE 2009
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3.11

083301 Tokke kraftverk 1961

08330104 Adkomsttunell til venstre, dernest 08330101 Portalbygningen med 08330103 Kranbygningen i skråningen
opp til høyre. Høvås/NVE 2008.

Kompleksnivå
Beskrivelse kulturmiljø og landskap: Gjennom en åpen adkomsttunnel kommer man
frem til portalbygningen med kranhuset bortenfor, samt overføringsanlegget innerst på
området. Bygningene utgjør et fint, lite kulturmiljø på nordsiden av Bandak ved Dalen.
Selve kraftverket ligger i en utsprengt fjellhall bak portalbygget. Kontrollrommet har
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interiør i utpreget 1960-talls modernisme. Kontrollbordet er som ved oppstart, kun
styringspulten er noe utvidet. Innredningen på tekjøkkenet ved siden av er uforandret. Det
er en maskinprodusert ferdiginnredning (Norema).
Forslag verneklasse: I; Fredning eksteriør og interiør II; Bevaring interiør
Formål: Å bevare et anlegg fra tidlig 1960-tall som illustrerer første generasjons
norskprodusert databasert teknologi for fjernstyring og samkjøring av flere kraftverk.
Omfang og anleggsoversikt:
08330101

Portalbygning

I; Fredning

Eksteriør

0833010101

Driftssentral

I; Fredning

Interiør

0833010102

Tekjøkken

I; Fredning

Interiør

08330102

Kraftstasjon i fjell

II; Bevaring

Interiør

0833010201

Maskinsal

II; Bevaring

Interiør

08330103

Kranbygning

I; Fredning

Eksteriør

08330104

Adkomsttunnel

Begrunnelse: Tokke-utbyggingen var et nasjonalt gjennombrudd for fjernstyring og
samkjøring av flere kraftverk. Utbyggingen var planlagt med totalt seks kraftverk17, med
oppstart av Tokke 1 kraftverk i 1961. Dette gir anlegget nasjonal og vannkrafthistorisk
betydning. Driftssentralen er nær uforandret, og med arkitektonisk og håndverksmessig
kvalitet i 1960-tallets modernistiske formspråk. Likeledes står tekjøkkenet, vegg i vegg
med kontrollrommet, som det gjorde da det var et nytt og moderne norsk produkt.

08330101 Portalbygning
Beskrivelse: Betongbygning med trekledning i form av stående - og liggende panel malt i
to valører av gult. Gerikter og listverk, samt grunnmur er hvitmalt. Kledningen og
vinduer er skiftet, men tross dette er anlegget preget av bevisst ivaretaking av det
arkitektoniske uttrykket. Kontorer i 2. og 3.etasje; stående panel mellom parvise vinduer,
og vindusbånd på frontfasaden mot sjøen og svalgang foran driftssentralen på øverste
plan (4.etasje). Tekjøkkenet ligger i tilknytningen til driftsentralen. På grunnplanet ligger
de mekaniske og tekniske servicefunksjonene (verkstedslokaler), adkomst og port for
innkjøring til fjellanlegget.
Forslag verneklasse: I; Fredning eksteriør og interiør
Formål: Å frede portalbygningen som rommer viktige teknologihistoriske elementer,
samt dets fasade i 1960-talls funksjonalisme.

17

Totalt inngår 8 anlegg i Tokke-utbyggingen; Tokke 1 – 6 samt Haukeli, som var ment brukt som

anleggskraftverk for byggeperioden, og Hogga.
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Begrunnelse: Portalbygningens fasade (eksteriør) er tidstypisk 1960-talls arkitektur, med
stående, liggende panel og vindusbånd. Dette gir anlegget (portalbygning og kranhuset) et
helhetlig preg.

0833010101 Driftssentral
Beskrivelse: Rom i bygningens 4’etasje: Søndre langvegg er åpen med vinduer mot sjøen
og galleriet utenfor, nordre langvegg er en lettvegg kledd med panel, vestre del av
rommet er fradelt med en buet lettvegg i tre. Veggen er kledd med aluminium, mot
kontrollbordet, påmontert en modell av tekniske installasjoner og linjer for styring av
disse. De tekniske styringsmaskinene og personalets arbeidsplasser er plassert
henholdsvis bak og foran den buete lettveggen. Stående ubehandlet panelkledning på
forsiden av skilleveggen, bak denne - i den tekniske del av rommet; betongvegger og her
er rommet i tillegg fraskilt noe areal innerst (mot vest) de senere år, for å huse et
friskluftsystem. Himling i tre; ubehandlet (”trehvit”). Opprinnelige kulelamper foran
kartvegg, kvadratisk armatur innfelt i himling med aluminiumsraster. Opprinnelig
tekniskpult. Nyere nålefilt på gulv.
Forslag verneklasse: I; Fredning interiør
Formål: Å frede et vannkrafthistorisk banebrytende norsk, datateknologisk
styringssystem i et opprinnelig eksteriør og interiør i 1960-talls modernisme.
Begrunnelse: Driftssentralen på Tokke I var den første norske sentralen for samkjøring
av i alt åtte kraftverk. Kontrollbordet er opprinnelig med enkelte tilføyelser som viser
utviklingen. Med den buete kartvegg og kuleformete lamper er rommet et godt eksempel
på 1960-talls modernisme.

0833010102 Tekjøkken
Beskrivelse: Nær kvadratisk rom, vegg i vegg med driftssentralen, uten vinduer.
Innredning med opprinnelig, tidstypiske overskap og rette underskap. Malt tapet og fliser
på vegg. Nyere himling.
Forslag verneklasse: I; Fredning interiør
Formål: Frede kjøkkenet med tidstypisk interiør fra 1960-tallet.
Begrunnelse: Rommet er med på å illustrere drift og arbeidsforhold i et kraftverk fra
tidlig 1960-tall. Kjøkkenet fremstår som et tidsbilde. Det er uvanlig å finne slike
opprinnelige og godt vedlikeholdte interiører i et kraftverk. Et kulturhistorisk interessant
objekt; en ”klassisk” tidlig 1960-talls husholdningsinnredning.

08330102 Kraftstasjon i fjell
0833010201 Maskinsal
Beskrivelse: Smal maskinsal med buet, hengende skallhimling, malt i hvitt og lys blå.
Gul teglsteinsforblending på veggene, rulleporter i samme gule nyanse på langvegger.
Aggregattopper i grått, hvitt og rødt. Kontrollrom på langvegg med teak i lister og
gerikter rundt vinduer. Nyere gulvfliser. Overlysarmatur over bjelke og løperom for
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traverskran i blått. Søyler og bjelke for traverskran i hvit, pusset betong. Veggur på
kortveggen ved inngangsporten.
Forslag verneklasse: II; Bevaring interiør
Formål: Bevaring av et sentralrom fra tidlig 1960-tall med en uvanlig romløsning, samt
tidstypisk interiør og opprinnelige aggregattopper.
Begrunnelse: Maskinsalen på Tokke 1 skiller seg fra andre fra samme periode fordi
kontrollrommet er plassert på den ene langveggen (ikke kortveggen). Salen har beholdt
opprinnelig i fargesetting og har flere tidstypiske elementer.

08330103 Kranbygning
Beskrivelse: Nær kvadratisk bygning i plasstøpt betong som ”henger” i fjellveggen
ovenfor portalbygningen. Blåmalt, liggende kledning på fasade mot sjøen. Vindusbånd
lavt i vegglivet; rammer og listverk i teak. Bygningen har opprinnelig kledning (til
forskjell fra portalbygningen) og vinduer. Pulttaket er noe trukket frem over frontfasade.
Forslag verneklasse: I; Fredning eksteriør
Formål: Å frede bygningen som rommer drivverket til kaikranen.
Begrunnelse: Kranbygningen utgjør sammen med portalbygningen, den overdekkete
innkjøringen og overføringsanlegget et helhetlig, lite kulturmiljø av vannkrafthistorisk
interesse. Begge bygningene har tidstypiske modernistiske fasader fra sent 1950/tidlig
1960-tall, hvor kranbygningen er særlig funkisinspirert. Bygningens funksjon vises
gjennom dets utforming.

0833010201 Maskinsalen på Tokke er uvanlig smal. Kontrollrommet for Tokke I ses til høyre i bildet; markert med
smalere felt mellom pilsatrene. Merk også fargesetting i taket og gul teglstein. Høvås/NVE 2009
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Kontrollbordet i 0833010101 Driftsentralen med oversikt over de ulike kraftverkene som opprinnelig ble samkjørt herfra.
Høvås/NVE 2008

På bildet til venstre: 0833010102 Tekjøkkenet som ligger ”veggivegg” med 0833010101 Driftsentralen, og på høyre
bilde: 08330103 Kranbygningen. Høvås/NVE 2008
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3.12

183102 Øvre Røssåga kraftverk 1961

18310201 Portalbygningen på Øvre Røssåga. Høvås/NVE 2009

Kompleksnivå
Beskrivelse: Kraftstasjonen ligger bak et enkelt portalbygg i plasstøpt betong.
Portalbygningen og kraftstasjonen er forbundet med en enkel tunnel. En bygning for
kontorer, verksted og garasje i typisk anonym industriarkitektur fra slutten av 1900-tallet
ligger noen hundre meter fra portalbygningen. Øvre Røssåga inngikk i en større
utbygging, for å skaffe elektrisitet til både alminnelig forbruk og industri i Nordland som
i sin tur skulle styrke landsdelens næringsliv og bosetting. Utbyggingen ga bedrete
arbeidsforhold og vilkår for anleggsarbeiderne (se: Nedre Røssåga).
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Formål: Å dokumentere et vannkraftverk fjellanlegg med god arkitektur og
håndverksmessig kvalitet på innredning og overflater.
Forslag verneklasse: Dokumentasjon; Eksteriør og interiør
Omfang og anleggsoversikt:
18310201

Portalbygning

Arkivmessig bevaring

Eksteriør

18310202

Kraftstasjon i fjell

Arkivmessig bevaring

Interiør

Arkivmessig bevaring

Interiør

1831020201 Maskinsal
18310203

Administrasjonsbygg

Begrunnelse: Kraftverket inngikk i en av landets største utbygginger etter 1945 og inngår
derfor i en større kulturhistorisk sammenheng. Kraftverket har sosialhistorisk verdi
ettersom anleggstiden var viktig for bedring av anleggsarbeidernes arbeidsvilkår.

18310201 Portalbygning
Beskrivelse: Enkel, rettlinjet bygning i plasstøpt betong. To- og trerams vinduer er
symmetrisk plassert øverst i fasaden. Kontordelen er trukket frem fra vegglivet. På
bakkenivå er det tre enkle vinduer på hver side av porten. Her kan en gjenfinne
modernistenes inspirasjon fra skipsdesign i vindusutformingen. Dette tas opp i
fargesetting; hvitmalt med blå detaljering av vinduene på bakkenivå.
Forslag verneklasse: Arkivmessig bevaring
Formål: Dokumentere portalbygningens arkitektonisk utforming.
Begrunnelse: Portalbygningen har arkitektonisk verdi som et modernistisk 1950-talls
bygg, med fine proporsjoner (jf. omtale av Nedre Røssåga).

18310202 Kraftstasjon i fjell
Beskrivelse: Kraftstasjon i en plasstøpt betongkonstruksjon i en utsprengt fjellhall med
adkomst rett inn i maskinsalen. Bare aggregattoppene er synlige av det
produksjonstekniske utstyret. Maskinsalen tilsvarer to etasjers høyde. Ved inngangen er
det en åpen mesaninetasje med verkstedfunksjoner, mens på motsatte kortveggen er det
kontrollrom i 1.etasje og kontorer i 2.etasje. I etasjene under maskinsalnivået ligger
teknisk produksjonsutstyr, i enkle, hvitmalte lokaler. Til tross for at anlegget ble startet
opp som en del av et felles utbyggingsprosjekt med Nedre Røssåga, har de to
kraftverkene fått svært ulike arkitektonisk uttrykk. Spesielt fargesettingen er markant
ulik, med lys fargesetting på Øvre Røssåga. Begge er imidlertid tydelig hjemmehørende
innen femtitallets modernistiske formspråk. Maskinsalen er opprinnelig, relativt liten, har
pussete og malte betongvegger og buet himling. Imidlertid har den høy håndverksmessig
kvalitet på interiørets utforming og kontrollrommet er markert med glattpolert skifer.
Bare aggregattoppene er synlige i maskinsalen, med. Pilastre bærer gesimsen med
traverskranens skinner.
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Forslag verneklasse: Arkivmessig bevaring
Formål: Å dokumentere et fjellanlegg med 1950-talls arkitektur og håndverksmessig høy
kvalitet på innredning og overflater. Maskinsalens interiør har også høy arkitektonisk
kvalitet.

1831020201 Maskinsalen sett fra verkstedet på mesaninen. Høvås/NVE 2009

1831020201 Maskinsalen: Polerte steinfliser markerer kontrollrommet. Høvås/NVE 2009
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Ulla-Førre-anlegget
Et av de største vannkraftanleggene i Norge, Ulla-Førre-verkene, omfatter de fem
kraftverkene Hylen, Kvilldal, Saurdal, Stølsdal og Hjorteland.

3.13

113401 Hylen kraftverk 1980

11340101 Portalbygningen med 1134010101 Spiserom og andre nødvendige rom i fløyen til høyre. Høvås/NVE 2009
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Kompleksnivå
Beskrivelse kulturmiljø og landskap: Portalbygningen til Hylen ligger innerst i den
dype og trange Djupvik. Stedet var i tidligere tider et sentralt knutepunkt for trafikken
mellom Stavanger og Setesdal, som anløpssted for båt før man begynte vandringen
østover. Da riksveien ble bygget og biltrafikken kom, falt stedets funksjon bort. Slik ble
det liggende veiløst ca. 1000 m unna riksveien, frem til kraftverket ble bygget på slutten
av 1970-tallet. Uttakshuset, portalbygningen og stasjonen inne i fjellet utgjør et
kraftverksmiljø. Anlegget tegnet av arkitekt Egil Sorteberg og er et god eksempl på 1980tallsmodernisme. Kraftverket er bygget for fjernstyring og kan kjøres uten daglig tilsyn
og fast bemanning.
Forslag verneklasse: I; Fredning eksteriør og interiør
Formål: Å frede et typisk og godt eksempel på kraftverk av høy arkitektonisk kvalitet fra
tidlig 1980-tall.
Omfang og anleggsoversikt:
11340101

Portalbygning

I; Fredning Eksteriør og interiør

1134010101

Spiserom

I; Fredning

11340102

Kraftstasjon i fjell

I; Fredning Interiør

1134010201

Maskinsal

I; Fredning

Interiør

1134010202

Regulatoretasje (1’underetasje)

I; Fredning

Interiør

Interiør

Begrunnelse: Hylen kraftverk er et representativt eksempel på norske vannkraftverk fra
tidlig 1980-tall. Det er et av fem kraftverk i en av landets hittil siste store
vannkraftutbygginger og er dermed en viktig referanse i norsk vannkrafthistorikk. Sett
sammen med de fire andre kraftverkene i Ulla-Førra-komplekset er Hylen med på å
dokumentere viktig vannkraft- og teknologihistorie. Hylen kraftverk er et kompakt,
helhetlig, moderne krafthistorisk kulturmiljø. Sikkerhet og fare for krigshandlinger
medførte at kraftstasjonene hovedsakelig ble lagt i fjell etter 2. verdenskrig. På Hylen (og
Saurdal) er sikkerhetsaspektet tydelig ved at det er bygget maskingeværluker i portal- og
andre frittliggende bygg og anleggsdeler, ettersom de ble bygget under ”den kalde
krigen”. Bygningene og fjellanlegget er opprinnelige. Hylen er egnet for formidling av
produksjonsprosessen og har derfor pedagogisk verdi.

11340101 Portalbygning
Beskrivelse: Kraftverket er oppført i plasstøpt betong, og portalbygningens eksteriør, i
1980-talls modernisme, har referanse til 1930-talls funksjonalisme: Et fremstikkende,
avrundet trappeløp skiller mellom port og kontordel, med blant annet garderober, toaletter
og spiserom.

1134010101 Spiserom:
Beskrivelse: Lite, nærmest kvadratisk rom med vinduer mot adkomstvei. Enkel tidstypisk
kjøkken hva gjelder farger og materialer på overflater og innredning med benk, over- og
underskap.

87

Forslag verneklasse (felles): I; Fredning eksteriør og interiør
Formål (felles): Å bevare portalbygningen med spiserom til et kraftverk i gjennomført
1980-talls modernisme med referanse til 1930-talls funksjonalisme.
Begrunnelse (felles): Bygningen som ligger i dagen har høy arkitektonisk verdi og inngår
i et helhetlig moderne kraftverkshistorisk kulturmiljø. Portalbygningens funksjon kan
sees i utformingen. Spiserommets interiør er opprinnelig og tidsriktig.

11340102 Kraftstasjon i fjell
11340102 01 Maskinsal med inngangområde (”Stasjonsgulvet”)
Beskrivelse: Maskinsalen er liten og kun aggregattoppene er synlige av det
produksjonstekniske utstyret. Omformerne ligger bak den ene kortveggen, til venstre for
inngangsporten. Maskinsalens dekorative utforming er lik Kvilldal, men i mindre format:
Råfjellet har dekorasjoner i oransje, hvitt og gult pleksiglass og røde aggregattopper, alt
med skjult belysning som forsterkende dekorativt element. En åpen trapp fra
maskinsalsnivået har fått en skulpturell plassering og står som et sterkt fondmotiv. Hylen
har en svært kort adkomsttunnel, på omtrent 100 m som ligger i åpen vinkel på
maskinsalen, ulikt de fleste andre kraftstasjoner.
Forslag verneklasse: I; Fredning interiør
Formål: Frede kraftstasjonens sentralrom i 1980-talls modernisme med interiørelementer,
i et fjellanlegg.
Begrunnelse: Maskinsalen har høy arkitektonisk verdi med godt samspill mellom ulike
arkitektoniske detaljer (fargesetting og bruk av belysning) og håndverksmessig kvalitet.
Særlig er det verdt å fremheve trapp fra maskinsalnivået. Spesielt ved Hylen kraftstasjon
er den korte adkomsttunnelen og partiet rett innenfor dørene.

11340102 02 Regulatoretasje (andre underetasje)
Beskrivelse: Plasstøpt betong hvor støpehudens forskalingsmerker tjener som et
dekorativt element på den hvitmalte overflatene. Skråstilte, buete bæresøyler omslutter
aggregatenes elementer (rotor, etc.). Råfjellet er synlig på langveggene.
Forslag verneklasse: I; Fredning interiør
Formål: Frede det arkitektoniske uttrykket i en sentral etasje i kraftverket.
Begrunnelse: Regulatoretasjen har godt samspill mellom ulike arkitektoniske detaljer og
bruk av konstruksjonsmessige elementer på en dekorativ måte, håndverksmessig
kvaliteter og opprinnelig utforming.
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Inngangsområdet til 11340100201 Maskinsalen. Høvås/NVE 2009

Den fargerike 11340101 Maskinsalen. Høvås/NVE 2009

1134010202 Regulatoretasjen; særpregete bæresøyler omslutter aggregatenes bevegelige deler. Høvås/NVE 2009
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3.14

113402 Kvilldal kraftverk 1986

Fra maskinsalen på 113402 Kvilldal. Fondveggens utforming er den største forskjellen i forhold til utsmykkingen på
Hylen. 1134020201 Maskinsalen bør derfor arkivmessig bevares. Høvås/NVE 2009

Omfang og anleggsoversikt:
11340201

Administrasjonsbygning

11340202

Portalbygning

11340203

Kraftstasjon i fjell

1134010301 Maskinsal

Arkivmessig bevaring
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Interiør

3.15

113403 Saurdal pumpekraftverk 1985

11340301 Ventilhuset og portalbygget (høyre bilde) anses her som ett bygg. Høvås/NVE 2009

Kompleksnivå
Beskrivelse kulturmiljø og landskap: Kraftverket ligger i høyfjellet sør for
Suldalslågen, og inngår i et av de største vannkraftproduksjonssystemene i Norge, UllaFørre-verkene. Det er visuell kontakt mellom portalbygning med ventilasjonshus,
uttakshuset og minnestedet for omkomne. Fra inntakshuset rett ved dammen eller
lukehuset kan en ikke se andre anleggselementer, tross relativt kort luftlinje avstand. Alle
bygningene utgjør likevel en større helhet og sammenheng grunnet samstemt formspråk.
Kraftverket er et eksempel på modernistisk 1980-talls arkitektur i plasstøpt betong, tegnet
av arkitekt Egil Sorteberg. Saurdal er et pumpekraftverk. Turbinene kan endre retning på
vannstrømmen, så vannet pumpes mot ordinær retning og opp til Blåsjømagasinet Norges potensielt største magasin i energiinnhold.
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Forslag verneklasse: I; Fredning eksteriør og interiør
Formål: Frede et særpreget kraftverk utformet i 1980-talls modernisme, som er sjeldent
med sin dobbeltfunksjon som pumpe- og produksjonskraftverk, og det største i sitt slag i
Norge.
Omfang og anleggsoversikt:
11340301

Portalbygning; Ventilbygning og
innkjøringsport

I; Fredning

Eksteriør

11340302

Kraftstasjon i fjell

I; Fredning

Interiør

1134030201 Maskinsal

I; Fredning

Interiør

11340303

Inntakshus v/ dam

I; Fredning

Eksteriør

11340304

Lukehus

I; Fredning

Eksteriør

Begrunnelse: Grunnet Ulla-Førre-utbyggingens store prestisje i samtiden og dets store
økonomiske betydning fikk Saurdal kraftverk bygningselementer av høy teknisk,
arkitektonisk og bygningsteknisk verdi. Saurdal har stor teknologisk og
vannkrafthistorisk interesse. Det er fra tidlig 1980-tall og utgjør et moderne krafthistorisk
kulturmiljø med portalbygning og kraftstasjon i fjell. Kraftverkets bygninger er
opprinnelige i interiør og eksteriør. Saurdal er viktig, som en referanse i norsk
vannkrafthistorikk, med sin spesielle funksjon og tekniske løsning. To av turbinene
fungerer både som vanlig produserende turbin og som pumpe. Kraftverket viser hvordan
infrastruktur har blitt utbygd som et resultat av kraftutbyggingen, og har lettet tilgangen
til naturområder som tidligere var vanskelig tilgjengelig for fritidsbruk. Som de andre
kraftverkene har Saurdal symbol- og referanseverdi for befolkningen i området.

11340301 Portalbygning; Ventilbygning og innkjøringsport
Beskrivelse: Enkel, lav bygning i dypgrå, plasstøpt betong under lavt, flatt og gresskledd
pulttak, som trekker bygningen ”ned” og inn i landskapet. En lav murvegg forbinder
bygningen med tunnelåpningen. Over selve portbladet ligger ventilrasteret foran
luftinntaket ligger som et bånd på en fremtrukket baldakin. Portåpning og omrammingen
er kopiert inne i maskinsalen, som port ut til kabeltunnelen.
Forslag verneklasse: I; Fredning: eksteriør
Formål: Frede et viktig og opprinnelig bygningselement for pumpekraftverket, som del
av et uvanlig helhetlig vannkrafthistorisk kulturmiljø
Begrunnelse: Bygningen har arkitektonisk egenverdi som et godt eksempel på 1980-talls
modernisme. Dette forsterkes av de andre bygningene på kraftverket ved at det hele har et
så gjennomført arkitektonisk formspråk. Eksteriøret er opprinnelig.
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11340302 Kraftstasjon i fjell
1134030201 Maskinsal
Beskrivelse: Maskinsalen har råsprengte fjellvegger, med en lav hvitmalt LECAbrystning. Brystningen er gjennombrutt av sirkulære åpninger markert i kontrasterende
blått, og den absorberer lyd. Bare aggregattoppene i rødt og oransje er synlige
produksjonselementer. Det er hengende, flat himling, med avrundete sider ned mot
traverskranens bærebjelker i hvitt. Det er bare maskinsalen ved Saurdal som er fargesatt i
hvitt og blått av arkitekt Egil Sortebergs mange maskinsaler. Kabeltunnelens port fra
maskinsalen har samme utforming som den utvendige porten til inngangstunnelen.
Forslag verneklasse: I; Fredning interiør
Formål: Frede sentralrommet i et pumpekraftverk fra 1980-årene av vannkrafthistorisk
og teknologisk verdi.
Begrunnelse: Interiøret i Saurdals maskinsal er et godt eksempel på modernisme fra
1980-årene, hvor materialenes funksjon kombineres med det estetiske.

11340303 Inntaksbygg
Beskrivelse: Inntaksbygget er todelt med et lite trekantformet bygg med avrundet møne i
forkant (mot vannet), og en bakre, noe høyre del i samme utforming. De avrundete
mønene er igjen forbundet med en myk bue og dette gir bygget en organisk form.
Dammen, som ligger rett ved, tar igjen inntaksbyggets avrunding med en avrundet
damkrone.
Forslag verneklasse: I; Fredning eksteriør
Formål: Frede inntaksbygningen fra 1980-tallet på et pumpekraftverk av nasjonal
betydning.
Begrunnelse: Inntaksbygget utgjør sammen med de andre bygningene et helhetlig
moderne, 1980-talls kraftverkshistorisk kulturmiljø. Byggets eksteriør er opprinnelig, og
viser i uttrykk, materialvalg og form tidsmessig slektskap til det nærliggende Hylen
kraftverk, men også med Alta kraftverk.

11340305 Lukehus
Beskrivelse: Et lite trekantformet bygg plassert for seg selv som eneste synlige tegn på
tekniske anlegg i fjellet under. Oppført i plasstøpt betong med avrundet møne (jf.
inntaksbygget).
Forslag verneklasse: I; Fredning eksteriør
Formål: Frede en bygning ved et pumpekraftverk av nasjonal betydning fra 1980-tallet.
Begrunnelse: Bygningens eksteriør er opprinnelig. Lukehuset har en sentral funksjon for
pumpekraftverket. Bygningen inngår i et kraftverkshistorisk kulturmiljø og utformingen
er samstemt med de andre bygningene. Dette underbygger anleggets arkitektoniske
helhet.
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Fra 1134030201 Maskinsalen på Saurdal. Høvås/NVE 2009

Til venstre: 11340303 Inntakshuset ved dammen, på høyre bilde 11340304 Lukehuset. Høvås/NVE 2009

3.16

113404 Hjorteland pumpestasjon 1986

3.17

113301 Stølsdal pumpe-/kraftstasjon 1986

Hjorteland og Stølsdal ble ikke befart i dette prosjektet, grunnet værforhold. Vurderingen
er basert på andre kilder, som tekst, foto og muntlig informasjon. De foreslås ikke ilagt
formelt vern i denne rapporten.
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3.18

201201 Alta kraftverk 1987

20120101 Portalbygning med innkjøring til kraftverket under sovefløyen som ligger til ventre i overbygget. Til høyre over det fremskutte garasjebygget, ligger spise- og møterom. Den har klare likhetstrekk til portalbygningen på Saurdal,
med gresskledde takflater som trekker bygningen ned i bakken. Høvås/NVE 2009
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Kompleksnivå
Beskrivelse kulturmiljø og landskap: Kraftverket ligger i et høyfjellsmiljø omtrent 50
km øst for Alta sentrum. Anleggets ulike bygninger og anlegg er spredt plassert i
fjellsiden mot en av landets mest spektakulære canyons. Området er skjermet mot
alminnelig trafikk på grunn av reindrift. Egil Sorteberg var arkitekt for kraftanlegget, om
har fått et gjennomført og tidstypisk material-, og formspråk, samt fargesetting fra midten
av 1980-tallet.
Forslag verneklasse: II; Bevaring Eksteriør og interiør
Formål: Å bevare et kraftverk med høy samfunnspolitisk og kulturell symbolverdi samt
stor vannkrafthistorisk og teknologisk verdi. Kraftverket er det fysiske uttrykket for en av
landets mest omstridte vannkraftutbygginger.
Omfang og anleggsoversikt:
20120101

Portalbygning

II; Bevaring

Eksteriør og interiør

2012010101 Sovefløy; trapperepos m/ telefon

II; Bevaring

Interiør

2012010102 Sovefløy; gang

II; Bevaring

Interiør

2012010103 Soverom

II; Bevaring

Interiør

20120102

II; Bevaring

Interiør

Kraftstasjon i fjell;

2012010201 Maskinsal

II; Bevaring

20120103

II; Bevaring

Interiør

II; Bevaring

Interiør

Visningsbygg ved dam

2012010301 Utstillingslokale

Begrunnelse: Kraftverket er spesielt ved å være et elvekraftverk i fjell. Det er et ”utløp i
elv”-anlegg med en sjeldent høy damkonstruksjon. Vannføringen gjennom anlegget
styres for å gi laksen optimale forhold; dammen er konstruert med to vanninntak til
aggregatene i forskjellig høyde for å få vanntemperaturen tilpasset for laksen nedstrøms
utløpet fra kraftverket. Terrengbehandling, bygninger og interiøret har arkitektonisk
verdi. Alta kraftverk har blitt en populær målestokk for andre kraftverk; det snakkes ofte
om at et anlegg ”utgjør så og så mange Alta-verk”. Kraftverket ble bygget som
visningsanlegg og det ble lagt vekt på kvalitet i materialer og utførelse. Anlegget har høy
samfunnshistorisk og symbolsk verdi: Utbyggingen av først Mardøla i 1970, dernest Alta
kraftverk medførte stor samfunnsdebatt rundt miljøvern og vern av landets vassdrag, en
rekke demonstrasjoner og sivil ulydighet. Det har også stor symbolverdi ettersom
utbyggingens ga økt fokus på samiske rettigheter og minoritetskultur.

20120101 Portalbygning
Beskrivelse: Altaverkets portalbygning med innkjøring til fjellanlegget er oppført i malt
skifergrå plasstøpt betong med rene linjer. De bærende pilastrene utgjør også et dekorativt
element og en brytning i fasaden. Fasaden preges av en svalgang og vindusbånd som
løper langs hele fasaden. Portalbygget ligger som et overbygg til innkjøringsporten til
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kraftstasjon, med et brunmalt, plastbelagt portblad. Garasjen flankerer inngangen til både
portalbygningen og innkjøringen. Den er en enkel kvadratisk bygningskropp, som er
trukket ut og frem på høyre side. Produksjon i værutsatte høyfjellsområder krever
mulighet for overnatting og bespisning. Portalbygningen innholder derfor sove- og
spisefasiliteter.

2012010101 Området trapperepos 2.etasje med telefon:
Beskrivelse: Et åpent område på toppen av trappen. Reposet skiller kjøkken og
oppholdsavdeling fra sovefløyen. Det har tidstypiske overflater; kremhvit malt tapet,
trehvite lister og gerikter rundt vinduer og dørblad ut mot svalgang og glassdør inn til
sovefløy og blåmelert vinyl på gulv. Enkle, tidstypiske møbler i trehvit, lakkert furu;
skrivebord, bord og sofa samt stoler trukket i rødt trekk.

2012010102 Sovefløy gang:
Beskrivelse: Hengende himling, grønne dørblad med hvite plast gerikter, kremhvite
vegger og nålefilt på gulv med plast vaskelist.

2012010103 Sovefløy soverom:
Beskrivelse: Hvitmalte vegger med mørkbeiset veggfast seng og (sove)sofa på den ene
langveggen. Hvert rom har en tidstypisk enkel innredningsstil med trehvite gerikter,
skrivebord, bord, stoler og hengelampe i taket i godt design. Nålefilt på gulvet. Originale
gardiner med innvevd NVE-logo og håndklær med ”NVE Statkraftverkene” innvevd.
Vaskelist i plast.
Forslag verneklasse (felles): II; Bevaring eksteriør og interiør:
Formål(felles): Bevare en arkitektonisk gjennomført portalbygning med sovefløy i et
elvekraftverk fra midten av 1980-tallet.
Begrunnelse (felles): Portalbygningen har god arkitektonisk og tidstypisk utforming.
Dette gir portalbygget verdi som et interessant eksempel på 1980-talls arkitektur.
Trappereposet og sovefløyens rom er opprinnelige og med tidstypiske trekk fra 1980tallet i farger og utforming. Flere detaljer gir interiøret en ekstra historiefortellende
dimensjon. Det er lagt vekt på landskapsarkitekturen rundt anlegget.

20120102 Kraftstasjon i fjell;
2012010201 Maskinsal
Beskrivelse: I maskinsalen er bare de rødoransje aggregattoppene synlige. Rommets
utforming og fargesettingen av veggkledning og aggregat tas igjen i andre deler av
bygget. Altaverket ble bygget som et visningsanlegg. I motsetning til andre kraftstasjoner,
der bygningene og anleggene er delt opp i ”forside/bakside” gjennom materialbruk og
fargesetting, er hele anlegget her tenkt vist frem og tilrettelagt i henhold til dette.
Eksempelvis har begge hovedtrappeløpene samme fargesetting. På generatordekket er
bærende søyler markert med rødt. Inntaksrør med kuleventil, navneskilt, etasjemarkører
på dører og skyteskår er kobberfarget. Maskinsalen har klare likhetstrekk med
maskinsalen ved Svartisen kraftverk, som også er tegnet av arkitekt Egil Sorteberg.
Fjellhallen har kledning av hvitmalte LECA-blokker med brede fuger opp til den oransje
traverskranens bærebjelke. Over denne synes det sprøytemalte råfjellet. Salen har buet
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himling av korrugerte plater på trehvite limtredragere (som på Svartisen), og hvitmalte
kortvegger. De grønne dørbladene går igjen over hele anlegget.
Forslag verneklasse: II; Bevaring interiør
Formål: Bevare det materielle uttrykket i sentralrommet på et teknologisk spesielt
elvekraftverk fra midten av 1980-tallet.
Begrunnelse: En gjennomført utforming hvor fargene rødt, oransje og grønt gjentas i
ulike rom i bygningen. Løsningen med ulike installasjoner er interessant; det ble valgt to
ulike størrelser på aggregatene (2 Francisturbiner på hhv. 120 + 60 MW), med tanke på
lakseføringen i elven nedstrøms. Dette hensynet ligger også bak inntakssystemet, hvor
vannet kan tas inn på to ulike nivåer bestemt av vanntemperaturen.

20120103 Visningsbygg;
20120103 01 Utstillingslokalet
Beskrivelse: Tunnelåpningen er enkel og med samme materialbruk som på porten til
kraftstasjonen. Hallen ligger i fjell med utgang til balkong. En takflate over
utsiktsbalkongen mot dammen og porten ved damkronen tar igjen den buete himlingen i
maskinsalen og besøkssenterets inngangsområde. Fasadens betongoverflater brytes her
også av bærende pilastre, slik som på portalbygningen. Det er skiferfliser på gulv,
vegger/skiller i plasstøpt betong og den hengende himlingen er lik den i maskinsalen.
Råfjellet er dekket med sprøytebetong. Interiøret og inventaret er gjennomgående
fargesatt i trehvitt og rødt, med unntak av hengende hvite lamper og brun balkongdør
Forslag verneklasse: II; Bevaring; eksteriør (balkong) og interiør
Formål: Bevare et visningsbygg ved et arkitektonisk gjennomført og teknologisk spesielt
elvekraftverk fra sent 1980-tall.
Begrunnelse: Visningsbygget er et godt eksempel på modernistisk samtidsarkitektur med
bruk av plasstøpt betong. Fargebruken bidrar til å binde de ulike bygningselementene
sammen, til tross for manglende visuell kontakt.

2012010101 Trappereposet i portalbygningens annen etasje. Høvås/NVE 2009
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2012010102 Gang (sett fra trappereposet) og 2012010103 Soverom i 20120101 Portalbygningens annen etasje.
Høvås/NVE 2009

Altas maskinsal (2012010201). Høvås/NVE 2009

2012010301 Utstillingslokalet sett mot balkongen og 20120103 Visningsbyggets balkong sett fra damkronen.
Høvås/NVE 2009
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3.19

183702 Svartisen kraftverk 1993

1837020201 Maskinsalen med aggregat II. Arbeidet med innsetting av aggregat I foregikk bak presenningen i bakgrunn.
Høvås/NVE 2009

Kompleksnivå
Beskrivelse kulturmiljø og landskap: Kraftverket ligger i fjellet under Svartisbreen
innerst i Nordfjorden, ca. 10 km i luftlinje sør for Glomfjord. Selve kraftstasjonen - tegnet
av arkitekt Egil Sorteberg, er en plasstøpt betongkonstruksjon oppført i en utsprengt
fjellhall. Portalbygningen rommer ulike tekniske rom og kontrollrom. Tunnelåpningen er
nøkternt utført. Kraftverket har inntak i Storglomvatnet som er landets største regulerte
vannmagasin. I tillegg er det laget et omfattende takrennesystem hvor bl.a. smeltevann fra
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isbreen samles opp. Disse svært spesielle forholdene er også bakgrunnen for at det er
anlagt et laboratorium under Engabreen. Nordfjorden er en fjordarm som før utbyggingen
ikke hadde veiforbindelse. I likhet med en rekke utilgjengelige steder og områder i hele
landet ble dette området også tilknyttet veinettet som følge av vannkraftutbygging. Det
har også her lettet tilgangen til naturområder for fritidsbruk.
Forslag verneklasse: Arkivmessig bevaring
Formål: Dokumentasjon av en av landets store og viktige vannkraftverk fra 1990-tallet,
med vannkrafthistorisk betydning.
Omfang og anleggsoversikt:
183702

Portalbygning

183702

Kraftstasjon i fjell

Arkivmessig bevaring Interiør

1837020202

Maskinsal

Arkivmessig bevaring

Interiør

Begrunnelse: Kraftverket utgjør sammen med Glomfjord kraftverk, i Fykan, den såkalte
”Stor-Glomfjord-utbyggingen”. Kraftverket er et av landets største målt i installasjon, og
blant de siste store som er bygget. Dette gir kraftverket en spesiell posisjon i forhold til
landets øvrige vannkraftverk. I likhet med bl.a. Hylen kraftverk, Rogaland, har Svartisenanlegget høy verdi som forklarende element i norsk veihistorie.

18370202 Kraftstasjon i fjell;
1837020202 Maskinsalen
Beskrivelse: Plasstøpt betongkonstruksjon oppført i en utsprengt fjellhall. Stor maskinsal,
hvor bare aggregattoppen er synlig. Råfjellet har kledning av hvitmalte LECA-blokker
med brede fuger på venstre langvegg med en nisje inn mot fjellveggen. Høyre langvegg
er uten kledning, med unntak av et parti vis a vis nisjen på venstre vegg. Himling av
korrugerte plater bæres av rundbuete, limtre dragere og rømningslederen er også i
trevirke. Aggregatet har rød topp.
Forslag verneklasse: Arkivmessig bevaring
Formål: Å dokumentere hovedrommet ved et stort, vassdragsteknisk og teknologisk
spesielt kraftverk fra 1990-tallet, lokalisert ved en isbre og som representant for en av
landets siste store vannkraftutbygginger så langt.
Begrunnelse: Maskinsalen har arkitektonisk verdi, som et godt eksempel på 1980-tallets
modernisme. Videre er den interessant som et arkitektonisk sammenligningsgrunnlag som
et av flere vannkraftverk tegnet av arkitekt Egil Sorteberg.
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4 Forvaltning av kulturhistoriske
eiendommer
4.1 Forvaltningsplaner generelt
En forvaltningsplan angir retningslinjer og rutiner i samsvar med antikvariske prinsipper
for vedlikehold på og drift av kulturhistorisk viktige eiendommer, bygninger og anlegg.
Videre skal planen inneholde detaljert registrering og dokumentasjon av hver enkelt
bygning/objekt, med eventuell gjenstandsliste foruten retningslinjer for nødvendig
kontakt med rett kulturminnemyndighet.18 I det følgende blir det gjort rede for de
viktigste generelle retningslinjene19 fra Riksantikvaren, samt krav til vedlikehold og drift
av bygninger med kulturhistorisk verdi.

4.2 Forvaltningsplan - formål
Formålet med en forvaltningsplan er å sikre at kulturhistoriske verdier ikke går tapt,
gjennom prosedyrer og rutiner for drift, vedlikehold, rehabilitering og endringer på
bygninger og anlegg. En forvaltningsplan skal sikre de kulturhistoriske verdiene gjennom
å følge opp:
- Bestemmelser gitt i kongeleg resolusjon ”Overordna føresegner om forvaltning av
statlege kulturhistoriske eigedomar” 15.08.2006
- Fredningsforskrift/fredningsvedtak etter Kulturminneloven eller planvedtak etter Planog bygningsloven.

4.3 Forvaltningsplan - innhold
En forvaltningsplan skal angi:
■

■

■

Bygnings- og eiendomsdata slik at objektet kan identifiseres, med beskrivelse av
omgivelser, plassering, kart og plantegninger samt kortfattet fremstilling av
tekniske anlegg (elektriske, VVS, etc.), bygningsteknisk tilstandsanalyse (”Norsk
Standard NS 3423 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger”, fra
2004, se del 5) for bygninger og anlegg utført av bygningsingeniør med
antikvarkompetanse el. l. og historisk dokumentasjon; gamle kart, tegninger,
fotografier o.a. historisk materiale. Vurderingen vil bli angitt som en
tilstandsgrad, kalt TG. Tilstandsgrad/TG 1 angir ingen behov ut over ordinært
vedlikehold, altså ingen skader. Tilstandsgrad/TG 2 indikerer at det er noe skader,
mens Tilstandsgrad/TG 3 viser til alvorlige skader.
Organisering og ansvar; eiendomsforvalterens og brukernes organisering knyttet
til drift og bruk av eiendommen, samt evt. ansvarsdelning mellom forvalter og
bruker.
Hvordan forvaltning, drift og vedlikehold skal skje i henhold til bedriftens
styringsdokumenter og rutiner. Her skal det være henvisning til aktuelle

18

Det vil her ikke være en fullstendig inventarliste pr. rom da dette ligger utenfor prosjektets rammer.

19

Retningslinjene; se http://www.ra.no/filestore/malforvaltsplanSKE.pdf
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■

■

dokumenter og beskrivelser av gjeldende rutiner for behandling av tiltak ut over
ordinært vedlikehold.
Prosedyrer og rutiner for drift og vedlikehold ved å spesifisere hovedprinsipper
for utbedringer/mindre tiltak, rutiner for gjennomføring av slike, retninger for
renhold tilpasset bygningens/objektets egenart.
Aktuelle lover, forskrifter og veiledere og praktiske manualer fra Riksantikvaren,
SINTEF Byggforsk og tilsvarende, som gjelder antikvariske eiendommer,
bygninger og anlegg.

Mye kan og vil skje med en bygning (brann eller andre skader), spesielt for de som
fortsatt er i drift. Forvaltningsplanene skal derfor revideres når bygningsmessige forhold
tilsier det, eller senest hvert femte år20.”Nye” bygninger kan også komme med i
virksomhetens eiendomsportefølje. Derfor er det nødvendig med jevne mellomrom å
supplere landsverneplanen, inklusive revidering av forvaltningsplanene tilknyttet denne.
Revisjon er viktig for å sikre at det til en hver tid rette utvalget av verneobjekter er
registrert og følges opp i henhold til lover, forskrifter og forvaltningsplaner. Fredete
bygninger vil uhyre sjelden endre status (bli ”avfredet”); dette vil i så fall skyldes
omfattende skader som ikke lar seg reparere.

4.4 Antikvariske vedlikeholdsprinsipper
Hovedprinsippet for vern er at områdets karakter og historiske verdi skal bevares.
Vedlikehold av eiendommer, bygg og anlegg av kulturhistorisk verdi som fredes eller
ilegges vern, skal skje etter antikvariske prinsipper; det vil si at verdifulle elementer
primært skal vedlikeholdes og om nødvendig repareres, ikke endres. Dette innebærer å
bevare mest mulig av de opprinnelige eller gamle bygningselementene og detaljene. Ved
eventuelle skade skal det derfor byttes ut minst mulig av de originale eller opprinnelige
elementene. Videre skal utførelsen fortrinnsvis skje i samsvar med opprinnelig teknikk,
utførelse og materialbruk. Endringene skal minimaliseres for på den måten bevare
bygningen eller anleggets opprinnelighet og historie. Ved f.eks. råte i trekledninger skal
man derfor ikke fjerne mer enn nødvendig, kun ta vekk råttent virke og felle inn nytt.
Skulle det oppstå skader, som ikke lar seg reparere eller restaurere, skal et nytt element
søkes tilpasset så nært det originale som mulig i form og utførelse. Kopier vil imidlertid
aldri kunne erstatte de originale bygningsdetaljene fullt ut. Bygningsdelene trenger ikke
se nye ut, og spor etter slitasje er verdifulle og ønskelige. Hvis det må gjøres endringer på for eksempel en bygning for å ivareta funksjonskrav, er det bedre å føye nytt til enn å
fjerne originale bygningsdeler. Det nye skal så tilføyes på en slik måte at det kan tas bort
igjen, uten å ha skadet bygningen. Det beste bygningshistoriske «arkivet» er bygningen
selv. Gamle ombygninger bør som hovedprinsipp bevares fordi de forteller om skiftende
bruk og/eller stilretninger i bygningens historie. Bruk kombinert med regelmessig
ettersyn og vedlikehold er viktig for å unngå skadeutvikling og behov for større
reparasjoner og utskiftninger.
Verdifulle elementer innen området kan imidlertid være endret slik at disse verdiene er
blitt forringet eller utydeliggjort. Her kan det være ønskelig å tilbakeføre eller forsterke
kulturhistoriske kvaliteter. Likeledes kan deler av kulturmiljøet tåle endring på grunn av
20

Fem år anses som ”normalen” for store bygninger og anlegg som er i jevnlig bruk.

103

funksjonelle eller andre forhold, uten at kulturhistoriske verdier nødvendigvis går tapt.
Ved tilbakeføringer eller forsterkning av kulturhistoriske verdier, skal dette gjøres på en
slik måte at det ikke reduserer områdets viktighet for biologisk mangfold. Ved nybygg
eller endringsarbeider i verneverdige bygninger og miljøer må det foretas en forutgående
analyse for å identifisere vernverdiene og hvordan disse best kan ivaretas. Nybygg bør
vanligvis ikke tilstrebe stilkopi, men vise ærbødighet for, og hente inspirasjon fra, det
verneverdige miljøet. Hver enkelt byggesak vil imidlertid være unik og kreve individuell
behandling.
Hensikten med en forvaltningsplan er ikke å «legge et musealt lokk» på all form for
endring. De antikvariske verdiene må imidlertid hele tiden være utgangspunktet for
beslutninger vedrørende skjøtsel. Selv små inngrep vil over tid kunne endre områdets
preg, og slik forringe de kulturhistoriske verdiene. Det vil også være en fare for at
kulturhistoriske spor går tapt, spor som kan være vanskelige å skille fra mindre vesentlige
elementer. Skjøtsel og vedlikehold bør skje planmessig, slik at tilfeldige og uheldige
løsninger unngås. Foreliggende landsverneplan kan ses som premissgiver for mer
detaljerte arbeider. Forvaltningsplaner er på ingen måte et mål i seg selv, men et
hjelpemiddel for å sikre god forvaltning. Slike planer kan derfor være tematisk avgrenset
til for eksempel å gjelde kun vegetasjon, eller ta for seg et delområde hvor tiltak eller
særlige hensyn er påkrevd. Et tilstrekkelig plan- og prosjekteringsarbeid vil gjøre
forvaltende og antikvariske myndigheter i stand til å treffe riktige beslutninger.
Det skal benyttes tradisjonelle materialer og metoder som samsvarer med en bygnings
alder og konstruksjon. Dette er estetisk, historisk og ikke minst teknisk begrunnet.
Moderne materialer har i mange tilfeller gitt utilsiktede skadevirkninger på eldre
konstruksjoner. Ofte har produktene gitt for sterke og tette sjikt. Konsekvensene har vist
seg i form av sprekkdannelser, avflakning, fuktopphopning mv., med omfattende
reparasjonsbehov til følge. De tradisjonelle vedlikeholdsprinsippene har fungert i mange
hundre år, og deres aldringsegenskaper er veldokumentert. Generelt kan man si at de
tradisjonelle produktene brytes ned gradvis, slik at aldringsprosessen er synlig og tydelig
indikerer vedlikeholdsbehovet. Moderne produkter har ofte et annet aldringsforløp, hvor
tilsynelatende intakte overflater kan skjule bakenforliggende skader. Bruk av nyere
vedlikeholdsmetoder på en eldre bygning fører etter hvert til at den fremstår som en «kopi
av seg selv». Skal de antikvariske verdiene sikres, må vedlikeholdet utføres etter de
metodene som ble brukt da bygningen var ny. Et ytterligere moment er at de tradisjonelle
materialene ofte imøtekommer miljøkrav i en helt annen grad enn moderne materialer.

4.5 Kulturminnemyndighet
Riksantikvaren, eller den Riksantikvaren bemyndiger, er saksbehandler i første instans for
bygg og anlegg i statens eie som er fredet eller vernet i henhold til en landsverneplan.

4.6 Administrative prosedyrer for tiltak
Når det skal utføres tiltak som krever tillatelse fra kulturminnemyndighetene, skal
søknaden sendes Riksantikvaren for godkjenning. Tiltakshaver er ansvarlig for eventuell
forhåndsgodkjenning eller konferanser med plan- og bygningsmyndighetene eller andre
kommunale etater. Hvis det omsøkte tiltaket er av en slik art at det ifølge
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vernebestemmelsene også skal godkjennes av kulturminnemyndigheter, skal søknaden
først sendes kulturminnemyndighetene før den sendes til kommunen.

4.7 Organisering og ansvar
En forvaltningsplan skal beskrive hvordan virksomheten har organisert ansvaret for
vernete bygg/objekter. Jf instruks/tildelingsbrev/ansvarsfordeling eller lignende. Her
anmerkes også hvilket kontor/instans i forvaltende enhet som er ansvarlig for tiltak og
vedlikehold.

4.8 Forvaltningsplan - Landsverneplan Statkraft
2010
Landsverneplan Statkraft 2010 er forankret i kongelig resolusjon 15.08.2006 ”Overordna
føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar”. Den omhandler i alt
19 kraftverk:
■
■

■

■

■

■

9 (ni) kraftverk er foreslått fredet, dvs. har fått verneklasse I.
1 (ett) kraftverk, Tysso I, Odda kommune, ble fredet allerede i 2000 med
hjemmel i kulturminneloven.
2 (to) er foreslått med verneklasse II, dvs. bevart gjennom LVP Statkraft 2010
og/eller regulert etter plan- og bygningsloven
1 (ett) kraftverk, Nedre Leirfoss, ble regulert til spesialområde bevaring med
hjemmel i plan- og bygningsloven av Trondheim kommune i 1987
4 (fire) kraftverk er foreslått arkivmessig bevart gjennom Landsverneplan
Statkraft 2010
2 (to) kraftverk ikke er foreslått ilagt formelt vern på nåværende tidspunkt.
Imidlertid understrekes at disse også er å anse som viktige kulturminner og skal
ivaretas som slike i Statkrafts forvaltning.

Foreliggende forvaltningsplan bygger på Riksantikvarens mal. I denne rapporten angis
imidlertid kun generelle retningslinjer og råd for vedlikehold og skjøtsel av de vurderte
vannkraftanlegg. For å illustrere kravene til en tilnærmet fullstendig forvaltningsplan etter
Riksantikvarens mal er Hakavik kraftverk brukt som eksempel (se 4.11).
De generelle prinsipper for vedlikehold og reparasjoner, samt historisk dokumentasjon av
bygg og anlegg, gjelder for alle de utvalgte kraftverkene. For kraftverkene i verneklasse I
og II vil det her, med utgangspunkt i beskrivelse, omfang og kommentar, angis hvilke
spesifikke særtrekk Statkraft i sin forvaltning bør være oppmerksom på. Generelle
retningslinjer for bevaring av disse særtrekk/verdier vil også angis. Forvaltningen må
sikre at de kulturhistoriske verdiene som knytter seg til bygninger og anlegg blir ivaretatt
både på kort og lang sikt. For å sikre en god prosess videre er det nødvendig å utarbeide
byggtegninger for alle plan for hvert enkelt bygg og anlegg på de ulike kraftverkene. I
tillegg må det foretas bygningstekniske tilstandsanalyser etter standard NS 3423
(vedlegg) for alle kraftverk som er foreslått med vern i Landsverneplan Statkraft.
Landsverneplanen, med tilknyttede forvaltningsplaner for hvert kraftverk, må forankres
både i Statkraft Energi AS sin ledelse sentralt, og hos regiondirektør/teknisk stab. Det er
vesentlig at Statkraft i sin forvaltning som omfatter de kulturhistorisk viktige
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vannkraftverkene holder et høyt faglig nivå. Statkraft må enten selv inneha nødvendig
kompetanse eller innhente slike tjenester eksternt. Enhetens teknisk stab bør ha en
grunnkompetanse hva gjelder antikvarisk vedlikehold. Lederen for staben bør ha
skolering i antikvarisk forvaltning ved siden av tekniske og håndverksmessige
kunnskaper. Kompetansen må vedlikeholdes og utvikles gjennom rutiner for
etterutdannelse, erfaringsutveksling etc. Nettverksbygging intern i Statkraft og eksternt
vil kunne være en viktig del av dette.
For bygninger og anlegg må endringer dokumenteres, dels for at de skal være
etterprøvbare, dels for å vinne erfaringer for fremtidige arbeider. Dette skal skje før,
under og etter at arbeidet er utført. Denne dokumentasjon skal omfatte beskrivelse av
arbeidet, tegninger, fotografier og eventuelt farge- og materialprøver.21 Dette for å sikre at
kunnskaper om tidligere utførelse og tilstand ikke går tapt. Arbeidene må utføres av
håndverkere som er fortrolige med de aktuelle teknikker. For mange arbeider vil det være
behov for særskilt konsulenthjelp utover hva generelle anvisninger kan gi. Det må
utpekes en antikvarisk ansvarlig som står for oppfølging av de verneverdige miljøene,
bygningene og anleggene. De fullstendige forvaltningsplanene vil bli nyttig verktøy for
den videre driften av Statkrafts kulturhistorisk viktige vannkraftanlegg. Planene vil sikre
gode rutiner innen vedlikehold, bruk, rehabilitering og endring.

4.9 Forvaltningsplanens struktur og innhold
I denne forvaltningsplanen er omtalen av kraftverkene organisert på to nivåer; først en
tabellarisk oppstilling for hele anlegget22 med oversikt over alle bygninger og rom som
foreslås vernet (uansett omfang av vernet). Dernest omtales bygning for bygning: Først
angis omfang av foreslått vern for hele bygningen, dernest beskrives bygningens
eksteriør23 og hovedorganisering. Deretter beskrives de enkelte, aktuelle rom.
Et av de viktigste momentene ved en forvaltningsplan er angivelse av hvilke bygningsog/eller tekniske elementer på hvert kraftverk som skal ivaretas i henhold til antikvariske
prinsipper. I denne planen er det valgt å åpne for et differensiert vern, altså et vern som
ikke nødvendigvis omfatter hele bygningen. På bakgrunn av dette vil kun de rom som
foreslås vernet listes opp. Imidlertid er hele kraftverket å anse som kulturhistorisk
verdifullt, og skal behandles i henhold til dette.
For å nøyaktig kunne angi hvilke bygninger på et område eller hvilke rom i en bygning
som omfattes av et eventuelt vern, skal oppslagene i en forvaltningsplan vedlegges kart
og byggtegninger. I denne rapporten er tegninger og kart for hvert anlegg og objekt ikke
fullstendig.
For Dalsfos vil omtalen av kraftstasjonsbygningen og maskinsalen se ut som følger:
■
■
■
■

21
22
23

Objektnummer og -navn: 08150101 Kraftstasjonsbygning
Omfang: Eksteriør og/eller interiør
Beskrivelse: Utvendig bygningsteknisk beskrivelse; konstruksjon, byggemateriale
Kommentar: Hvordan bygningen skal ivaretas

Dette må ikke forveksles med historisk dokumentasjon.
I Riksantikvarens mal omtales et anlegg som et kompleks
Dette gjelder bygninger som ligger i dagen, som har et eksteriør i ordinær forstand.
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■
■
■
■
■

Objektnummer og -navn: 0815010101 Maskinsal
Omfang: Interiør og listeførte gjenstander
Beskrivelse: Bygningsteknisk beskrivelse
Kommentar: Hvordan rommet skal ivaretas
Gjenstandsliste: Hvilke gjenstander (ikke fastmonterte) som skal ivaretas og
beholdes i rommet.

Eksteriør: Omfatter hele bygningens ytre med alle fasader, tak og overflater, dører,
vinduer, dekorelementer, armatur (belysning) - med mindre annet er nevnt.
Interiør: Omfatter hele interiøret med alle overflater - med mindre annet er nevnt; dvs.
gulv, vegger, tak eller himling, listverk, gerikter, armatur, dekormaling (malte border og
tilsvarende), døråpninger og dørblad, vinduer, fastmonterte hyller og skap, og andre faste
inventarelementer/gjenstander og sektorspesifikke tekniske installasjoner - med mindre
annet er nevnt.

Sektorspesifikk gjenstand; tavle montert på vegg med aggregatenes justeringsverktøy , Nedre Leirfoss. Høvås/NVE 2009

Beskrivelse: Området, bygningen eller rommets utseende og konstruksjon, materialer,
vindusutforming og sektorspesifikke tekniske installasjoner. Dette siste er eksempelvis
aggregater, traverskraner og andre større og mindre elementer som er spesifikke for
vannkraftsektoren. Tavlene med fastnøkler i ulike størrelser går igjen på mange kraftverk
og anses som fast inventar og sektorspesifikke.
Kommentar: Generelle retningslinjer for vedlikehold, spesielle forhold ved den angitte
bygning eller rommet, samt spesielt viktige elementer. Dette kan være opplisting av løst
inventar som ikke skal fjernes fra rommet, anført i ”Gjenstandsliste”. Bemerk at en
gjenstandsliste er anført kun for enkelte rom/objekter. Det ligger utenfor dette prosjektet å
listeføre alle kulturhistorisk viktige gjenstander. Kun noen sentrale gjenstander er angitt
som eksempel.
Eksempel på kommentar for maskinsalen i Glomfjord:
Kommentar: Det er helt vesentlig at opprinnelig materialbruk, farger og overflater
opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og materialbehandling.
Buevinduene må tilbakeføres ved første anledning. innsetting; karmer og lignende har
behov for istandsetting for å hindre videre forfall.
Gjenstandsliste (løst inventar): Velbygget treskap; høy håndverksmessig kvalitet.
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4.10

Forvaltningsplaner

4.10.1 081501Dalsfos kraftverk 1907
Kompleksoversikt antikvariske bygg og anlegg
08150101

Kraftstasjonsbygning24

I; Fredning

Eksteriør og interiør

0815010101

Maskinsal

I; Fredning

Interiør

0815010102

Ventilrom m/ gang

I; Fredning

Interiør

0815010103

12V-koblingsrommet (2.etg) I; Fredning
og trappeløp

Interiør

08150102

Lukehus

I; Fredning

Eksteriør

08150103/04/
06

Damstyringshus (3 stk)

I; Fredning

Eksteriør

08150107

Rørgate

I; Fredning

Eksteriør

08150101 Kraftstasjonsbygning
Omfang: Fredning eksteriør og interiør
Beskrivelse: Avlang bygningskropp som huser aggregater og annet nødvendig utstyr for
å produsere strøm. Maskinsalen utgjør bygningens hovedvolum og midtre deler. På
bygningens venstre side og nedre del av langveggen ligger ventilrommet som en lav fløy
med pulttak i hvitmalt pusset betong/mur og smårutet vindusrekke mot rørgaten. På høyre
side av bygningen utgjør nedre del av veggen overbygg over utløpsrør; utført i pusset
betong/mur og hvitmalt. Bygningens hovedvolum er oppført i blank mur av rød teglstein
med utmurt hvitmalt bindingsverk i øvre del. Vinduenes utforming er en kombinasjon av
nasjonalromantikk og jugend, med et stort, midtstilt buet vindu på kortvegg mot elven og
dammen, kortveggen mot adkomst har buete vinduer. Bygningens hovedinngang er
sentrert på maskinsalens kortvegg, med 08150101 maskinsal en etasje ned via en åpen,
buet trapp. 081501012 Ventilrommet og inntak fra rørgaten ligger på venstre langvegg.
Inngang via en kort gang fra maskinsalen. På maskinsalens høyre side er det kontorer og
tekniske rom på nivå med maskinsalen, samt det tidligere 08150103 12V-koblingsrommet
som ligger en etasje opp.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
24

Uthevet/fet tekst i tabellen viser til bygningene, ikke-uthevet tekst under viser til rommene
i samme bygning.
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materialbehandling. Viktig å bevare gammelt og opprinnelig detaljering; vinduer og
tilsvarende. Enkelte vegger med fuktutslag på innsiden har behov for rask istandsetting
for å hindre videre forfall.

0815010101 Maskinsal
Omfang: Interiør. Listeførte gjenstander
Beskrivelse: Åpen til møne; åpen sperrekonstruksjon med sperrer og dragere; beiset el.
tjæret. Kombinasjon av nasjonalromantikk og jugend i vindusutforming; stort buet vindu
som fondmotiv på kortvegg mot elven og dammen og interiør; trappeløp, etc. Malte
overflate vegger, innertak i tre, malte gerikter, karmer, rekkverk, etc. Opprinnelige
keramiske gulvfliser 10x10cm.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling. Viktig å bevare gammelt og opprinnelig fast og løst inventar, som
aggregater, sektorspesifikke tekniske installasjoner og redskaper/verktøy, armaturer,
stoler, bord, krakker, annet løsøre. Enkelte vegger med fuktutslag har behov for snarlig
istandsetting for å hindre videre forfall.
Gjenstandsliste (løst inventar): Opprinnelige gjenstander; eksempelvis stoler, bord,
krakker, redskaper/verktøy, søppelkasser, annet løsøre.

0815010102 Ventilrom med gang til maskinsal
Omfang: Interiør. Listeførte gjenstander.
Beskrivelse: Langstrakt rom som strekker seg hele kraftstasjonsbygningens venstre
lengde, mot rørgate. Galleri/mesaninetasje over røren fra ventiler og inn til aggregatene;
med stedsbygd inventar. Åpen til møne; åpen sperrekonstruksjon, malt.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling. Viktig å bevare gammelt og opprinnelig fast og løst inventar, som
ventiler og sektorspesifikke tekniske installasjoner og redskaper/verktøy, armaturer, annet
løsøre.
Gjenstandsliste (løst inventar): Opprinnelig verktøy og reserveutstyr som tilhører
produksjonsmidlene og de sektorspesifikke installasjonene.

0815010103 12V-koblingsrommet (2’etg) og trappeløp
Omfang: Interiør.
Beskrivelse:
Trapp: Keramiske fliser på gulvet i 1’etg. og trapp med særdeles eksklusiv overflate av
marmorerte trinn med skli-/kantlist i jern.
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Rom: Malte vegger, rekkverk i jern med håndfører i treverk. Mønstret gulv med
keramiske fliser. Malte vegger og gerikter. Opprinnelig veggfast armatur.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres.

08150102 Lukehus
Omfang: Eksteriør med grunnmur
Beskrivelse: Reisverksbygning på svært høy betong grunnmur med to høye rundbuete
nisjer, stående panel og tre torams smårutete vinduer.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling. Grunnmurens konstruksjon er noe usikker og må undersøkes.

08150104 /05/06 Damstyringshus
Omfang: Bygningene på damkronen; eksteriør
Beskrivelse: Tre enkle reisverksbygninger med stående, rødmalt panel på natursteins
sokkel/grunnmur, saltak tekket med papp el. bølgeblikk, hvitmalte hjørnekasser.
Kommentar: Noe varierende grad av opprinnelighet, men vesentlig at opprinnelig
materialbruk, farger og overflater opprettholdes og videreføres. Det er i særlig grad
bygningens funksjon og volummessige utforming som ilegges vekt, da bygningen har
varierende grad av materiell autentisitet.

08150103 Rørgate
Omfang: Rørgaten; 1/1
Beskrivelse: Sirkulære klinkete jernrør med malt overflate.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres.
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4.10.2 122801 Tysso I 1908-1988
Kommentar: Kraftverket ble fredet i 2000.
http://www.ra.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=1484
En forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsplan er utarbeidet for bygningenes interiør. Det er
ikke produsert en tilsvarende plan for eksteriøret.

4.10.3 160101 Nedre Leirfoss kraftverk 1910
Kompleksoversikt antikvariske bygg og anlegg
Kraftstasjonsbygning

Eksist. regulering 1987 Pbl

Eksteriør

Rørgate

Eksist. regulering 1987 Pbl

Eksteriør

Omfang: Gnr/bnr 92/4 er i klasse B, høy antikvarisk verdi. Området rundt bygningen er
spesialregulert til bevaring; reguleringsplannummer R0254, Eksisterende bevaring pålagt
av Trondheim kommune iht. plan- og bygningsloven.
http://braplan.geoweb.no/braplan/planInnsyn.jsp?kildeid=1601&planid=R0254 )
Kommentar: Eksisterende regulering
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4.10.4 183701 Glomfjord 1920
Kompleksoversikt antikvariske bygg og anlegg
18370101

Stasjonsbygning

I; Fredning

Eksteriør

1837010101 Maskinsal

II; Bevaring

Eksteriør Interiør

18370102

Kaiskur

I; Fredning

Eksteriør

18370103

Rørgate

I; Fredning

Eksteriør

18370104

Avslagshus

I; Fredning

Eksteriør

18370105

Veier, stier

I; Fredning

Eksteriør

18370106

Forlegningsbrakke

I; Fredning

Eksteriør

18370107

Kabelbane, gondolbane og trapp I; Fredning

Eksteriør

18370108

Uttakshus

Eksteriør

I; Fredning

18370101 Kraftstasjonsbygning
Omfang: Kraftstasjonsbygningens eksteriør (fasader). Maskinsalens interiør og listeførte
gjenstander
Beskrivelse: Vinkelformet, grovslemmet betongbygning med saltak på fløyene mens
hjørnebygget er market som et tårn under et bratt pyramidetak. Takflatene er dekket med
skifer. Vinduer på sjøsiden av maskinsal, som utgjør bygningens hovedfløy, og
sentralrom, er nye, men har beholdt den opprinnelige formen med smårutete, avrundete
rammer i rundbuete smyg og med en rekke små, kvadratiske glugger oppunder gesimsen.
Kortfløyen med opprinnelige kontorlokaler har tre rekker med vinduer av ulike størrelser.
Et tilbygg med nye administrasjonslokaler og et verksted, som overgangs-/mellomfløy,
ble bygget til på 1980-tallet. Det ligger i enden av og til dels foran hovedfløyens sørende.
Det tar opp i seg trekk fra den opprinnelige bygningen, men i 1980-tallets formspråk.
Kommentar: Relativt opprinnelig, og avgjørende at opprinnelig materialbruk, farger og
overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling.

1837010101Maskinsal
Omfang: Interiør og listeførte gjenstander
Beskrivelse: Bygningens sentralrom i plasstøpt betong er oppført i to byggetrinn (1920
og 1942). Skille ses i endret bueform på pilastre (søyler) og overgang mellom vegg og
himling. Malte pussoverflater og brystning i eldste del med blanke keramiske fliser.
Keramiske gulvfliser. Nye rundbuete vinduer på sjøsiden har beholdt den opprinnelige
form med smårutet glass, en rekke små, kvadratiske glugger (klerestorierekke) oppunder
takskjegget. Nordre kortvegg har stort vindu inn mot kontrollrom (tilsvarende 2’etg).
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Originale dørblad og gerikter. Sektortekniske installasjoner; aggregatskjold for
horisontale turbiner.
Kommentar: Opprinnelig materialbruk, farger og overflater må opprettholdes og
videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og materialbehandling. Viktig å bevare
gammelt og opprinnelig fast og løst inventar, som aggregater, sektorspesifikke tekniske
installasjoner og redskaper/verktøy, armaturer, skap, m.v. Buevinduene har slett utført
innsetting. Karmer og lignende har behov for istandsetting for å hindre videre forfall.
Gjenstandsliste (løst inventar): Frittstående skap i tre av høy håndverksmessig kvalitet.

18370103 Kaiskur
Omfang: Eksteriør
Beskrivelse: Enetasjes reisverksbygning med stående panel, på betongsåle. Rødmalt
vegg, hvite hjørnekasser og gerikter, og tekket med korrugerte takplater. Bygningen skal
beskytte det mekaniske maskineriet og elektromotorer, samt styreenhet for drift av
kaikranen.
Kommentar: Må undersøkes nærmere; verneverdien knyttes til bygningens funksjon og
volummessige utforming, da bygningen kan synes å ha lav grad av materiell autentisitet.

18370103 Rørgate
Beskrivelse: Stålrør på betongsokler. Rørgaten er ekstremt bratt, montert på glatt
svaberg.
Omfang: Eksteriør
Kommentar: Overflater skal opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i
utførelse og materialbehandling.

18370104 Avslagshus
Omfang: Eksteriør
Beskrivelse: Bygning i plasstøpt betong, med saltak og opprinnelig tre arker på taket.
Bygningen har vært igjennom en rekke endringer. Søndre fasade har tre torams smårutete
vinduer. Bygningen huser installasjoner for å lede vannet inn i rørgaten, samt ta imot
vannet om det skulle slå tilbake som følge av en eventuell stopp lengre ned i systemet.
Kommentar: Volum og utforming trolig mest viktig ettersom større rehabiliteringsarbeid
på 1980-tallet har medført at det er lite igjen av opprinnelig konstruksjon.

18370105 Veier, stier og 18370106 forlegningsbrakke
Beskrivelse:
18370105 Veier og stier: Anleggsveier med og uten asfalt. Tråkk.
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18370106 Forlegningsbrakke: Enkel, enetasjes saltaksbygning, omtalt som ”papphuset”.
Panelkledning på reisverkskonstruksjon og betongsokler.
Omfang: Stier, veier, forlegningsbrakke.
Kommentar: Det er i særlig grad forlegningsbrakkens funksjon og volummessige
utforming som ilegges vekt, da bygningen synes å ha lav grad av materiell autentisitet.
Det er viktig at stiene og veiene brukes og følger dagens tråkk; ved nedfall av trær eller
lignende er det avgjørende at stien ryddes, slik at det opprinnelige tråkket opprettholdes.

1837010701-03 Kabelbane, gondolbane og trapp
Beskrivelse:
1837010701 Kabelbane: Enkel stålvaierkonstruksjon med platting i tre og jern.
1837010702 Gondolbane: Drivverksbygningene med malt gondolvogn i stål og
vaieropplegg.
1837010703 Tretrapp: Enkel, åpen trekonstruksjon som følger terrenget, ca. 1200 m lang.
Omfang: Kabelbane, gondolbane og trapp
Kommentar: All infrastruktur manglet da utbyggingen startet og er derfor et resultat av
utbygging og senere drift. De ulike objektene må derfor holdes i hevd.

18370108 Uttakshus
Omfang: Eksteriør
Beskrivelse: Bygningen er i slemmet betong, med korrugerte plater på pulttaket,
nygotiske trappegavler og høye, smale vinduer som understreker bygningens form. Den
ligger kloss inntil rv.17. Tross den avsidesliggende plasseringen inngår uttakshuset klart i
kraftverkets kulturmiljø.
Kommentar: Opprinnelig materialbruk, farger og overflater må opprettholdes og
videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og materialbehandling. Viktig å bevare
gammelt og opprinnelig fast og løst inventar.
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4.10.5 062501 Hakavik kraftverk 1922
Hakavik kraftverk er i rapporten valgt som et eksempel på en mer utfyllende
forvaltningsplan. Se avsnitt 4.11.
Formål med vernet: Å frede et jernbanekraftverk fra 1922 av nasjonal betydning, som
det eneste kraftanlegg som produserer strøm direkte til jernbanen. Det er viktig for
landets infrastruktur og har stor vannkrafthistorisk betydning.
Kompleksoversikt antikvariske bygg og anlegg:
06250101

Stasjonsområde

I; Fredning

Eksteriør

0625010101

Utløpskanal

I; Fredning

Eksteriør

0625010102

Bro over utløpskanal

I; Fredning

Eksteriør

0625010103

Brygge

I; Fredning

Eksteriør

0625010104

Molo

I; Fredning

Eksteriør

0625010105

Overføringsmaster

I; Fredning

Eksteriør

0625010106

Utebelysning

I; Fredning

Eksteriør

06250102

Kraftstasjonsbygningen

I; Fredning

Eksteriør og interiør

0625010201

Maskinsal med ”brettet”

I; Fredning

Interiør

0625010202

Verksted 1.etg.

I; Fredning

Interiør

0625010203

Garderobe 1.etg.

I; Fredning

Interiør

0625010204

Maskinsjefens kontor (mell.plan)

I; Fredning

Interiør

0625010205

Pauserom (mell.plan)

I; Fredning

Interiør

0625010206

Maskinsjefens kontor à 1920

I; Fredning

Interiør

0625010207

Omformerrom (3.etg)

I; Fredning

Interiør

0625010208

Arkiv (3.etg)

I; Fredning

Interiør

06250103

Smie

I; Fredning

Eksteriør

06250104

Snekkerverksted og lager

I; Fredning

Eksteriør og interiør

0625010401

Stykklager 1.etasje

I; Fredning

Interiør

0625010402

Kontor 2.etasje

I; Fredning

Interiør

0625010403

Stykklager 2.etasje

I; Fredning

Interiør

06250105

Garasje/lager

I; Fredning

Eksteriør

06250106

Lager Nord

I; Fredning

Eksteriør

06250108

Inntaksbygning

I; Fredning

Eksteriør

06250109

Rørgate

I; Fredning

06250110

Trallebane m/ drivverkshus

I; Fredning

Eksteriør

06250111

Inntakshus; bekkeinntak

II; Bevaring

Eksteriør
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4.10.6 063301 Nore I kraftverk 1928

Kompleksoversikt antikvariske bygg og anlegg
06330101

Stasjonsbygning

II Bevaring

Eksteriør

06330102

Gammelt verksted med smie

II Bevaring

Eksteriør

06330103

Nytt verksted

II Bevaring

Eksteriør

06330104

Båthus

II Bevaring

Eksteriør

06330105

Rørgate

II Bevaring

Eksteriør

06330106

Garasje

II Bevaring

Eksteriør
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06330101 Kraftstasjonsbygning
Omfang: Eksteriør Maskinsalen; interiør; listeførte gjenstander
Beskrivelse: En tre etasjes og volummessig stor L-formet bygningskropp, i armert betong
med støpehud på betonggrunnmur og papptekket saltak. Bygningen er tredelt:
Hovedvolumet er maskinsalen (øst-vestakse) med store rundbuete, grunne nisjer for
smårutet glassvinduer i jernrammer, østenden består av en montasjehall med klassisk
greskinspirert gavl og glassport. Den tredje delen er omformerbygningen med kortvegg
mot sjøen. Her har nordre langvegg vinduer med smårutet glass i jernrammer i tre etasjer
(i 1 og 2.etasje; ettrams med åtte glass, i 3.etasje; ettrams med ni glass). Fasadene står
med et puss-/malingslag som tydelig viser støpehuden og fremstår som et vesentlig
formuttrykk; bl.a. med skråstilte linjer i dekorative, sirkulære, grunne nisjer i fasaden mot
sjøen. Opprinnelig armatur i maskinsalen, rister på lufteventil o.a.
Kommentar: Bevaringsforslaget gjelder kraftstasjonsbygningens eksteriør. Imidlertid
anbefales det at maskinsalen blir ivaretatt slik den fremstår i dag (2010); overflater og
faste dekor- og bygningselementer (opprinnelig armatur, luft-/avtrekksrister, pilastre, etc.)
og det er helt vesentlig at opprinnelig materialbruk, farger og overflater opprettholdes og
videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og materialbehandling. Videre er det
viktig å bevare gammelt og opprinnelig fast og løst inventar, som aggregatskjold o.a.
sektorspesifikke tekniske installasjoner, armaturer, mv. i den grad det er mulig.

06330102 Gammelt verksted med smie
Omfang: Eksteriør
Beskrivelse: Nær kvadratisk bygningskropp i plasstøpt (armert) betong på
betonggrunnmur, med pyramidetak. Ulike vinduer, hvorav bl.a. et sirkulært vindu over
døren til lageret med niruters glass i jernramme.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og vesentlig at opprinnelig utvendig
materialbruk, farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i
utførelse og materialbehandling. Viktig å bevare gamle og opprinnelig dører o.a.
installasjoner.

06330103 Nytt verksted
Omfang: Eksteriør
Beskrivelse: Todelt bygning med kortvegg mot kraftstasjonsbygning. Verkstedets første
byggetrinn fra ca. 1955 er i plasstøpt betong under saltak, med dobbelport og vinduer på
langsiden mot sjøen. Annet byggetrinn fra 1993; betongelementbygg med todelt
takkonstruksjon (midtdelen mot første byggetrinn er flatt, med pulttak som skyter opp
over dette) for innslipp av lys. Det er port og dør på kortvegg mot stasjonsbygning, samt
dører mot Rødbergdammen (sjøsiden). Bygningen er bygget som en erstatning for det
opprinnelige verkstedet (her kalt ”gammelt verksted og smie”).
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Kommentar: Opprinnelig utvendig materialbruk, farger og overflater skal opprettholdes
og videreføres.

06330104 Båthus
Omfang: Eksteriør
Beskrivelse: Enkel panelkledd reisverksbygning på grunnmur fra ca. 1920, med
papptekket skjevrøstet saltak som har et fremtrukket overheng på landsidens langside.
Brukt/brukes til oppbevaring av båter og annet utstyr.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og vesentlig at opprinnelig utvendig
materialbruk, farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i
utførelse og materialbehandling. Viktig å bevare gamle og opprinnelig dører, porter og
vinduer.

06330105 Rørgate
Omfang: Eksteriør
Beskrivelse: Åtte 750 m lange sirkulære og malte, klinkete stålrør på betongfundamenter.
Utfaset 1997.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med vekt på materialbehandling.

06330106 Garasje
Omfang: Eksteriør; alle fasader
Beskrivelse: Garasjerekke fra ca. 1950, på betongsåle med bærende vegger i armert
betong under et pulttak. Tak tekket med takpapp og med 20 doble originale dørblad med
fiskebeinsmønster. Total bygningslengde 90 m.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og vesentlig at opprinnelig utvendig
materialbruk, farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i
utførelse og materialbehandling. Viktig å bevare gamle og opprinnelig dører, porter, o.a.
Det er i særlig grad garasjens ytre som skal i varetas, da det er dens volum/lengde
særpreger bygningen.
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4.10.7 113501 Sauda III kraftverk 1930
Kompleksoversikt antikvariske bygg og anlegg
11350101

Stasjonsbygning

I; Fredning

Eksteriør og interiør

1135010101

Maskinsal

I; Fredning

Interiør

11350102

Rørgate

I; Fredning

600 m

11350101 Kraftstasjonsbygning
Omfang: Eksteriør og interiør; listeførte gjenstander
Beskrivelse: Malt, pusset, plasstøpt betongbygning på grunnmur av samme med flatt tak.
Den har både runde og kvadratiske vinduer mot sjøen i jernrammer. Mot vest er det en
stor inngangsport i glass innfelt i jernrammer. Bygningen er tegnet av arkitektene Bjercke
og Eliassen.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling.

1135010101 Maskinsal
Omfang: Interiør. Listeførte gjenstander.
Beskrivelse: Pusset og malt betong, runde og kvadratiske vinduer mot sjøen.
Maskinsal/aggregattoppnivå ligger som en åpen mesanin innenfor stor inngangsport;
glass i jernrammer mot vest, knyttet sammen med en åpen spiralformet elementtrapp.
Bølgebuet, støpt himling. Pilastre kontrastert i dyp grønn mot hvite vegger, bærer
traverskranens bærebjelker. Keramiske fliser på gulv, brutt av luker for å kunne løfte opp
aggregatene. Vindu inn mot opprinnelig kontrollrom, spesialtegnet armatur og belysning.
Kommentar: Maskinsalen som en åpen mesanin innenfor adkomstportene er en uvanlig.
Høy grad av opprinnelighet, og det er helt vesentlig at opprinnelig materialbruk, farger og
overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling. Viktig å bevare gammelt og opprinnelig fast og løst inventar.
Gjenstandsliste (løst inventar): Prospektmaleri

11350102 Rørgate
Omfang: Rør og forankringsblokker (600 m. fra kraftstasjonsbygningen)
Beskrivelse: Sirkulære, malte stålrør på betongsokler/-festeblokker. Rørgaten har minst
to fritt hengende spenn.
Kommentar: Bemerk spesielt den nederste forankringsblokk med preget dekor. Høy grad
av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk, farger og overflater
opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og materialbehandling
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4.10.8 153601 Aura kraftverk 1953/1956
Kompleksoversikt antikvariske bygg og anlegg
15360102

Kraftstasjon i fjell;

I; Fredning

Interiør

1536010201/02 Maskinsal Sør og Nord

I; Fredning

Interiør

1536010203

I; Fredning

Interiør

1536010204/05 Rørfordeling Syd og Nord

I; Fredning

Interiør (ikke rørene)

1536010206

Heis- og trappesjakt

I; Fredning

Interiør

1536010207

Pauserom (Maskinsjefkontor) I; Fredning

Interiør

1536010208

Arkiv (kontor 2)

I; Fredning

Interiør

15360103

”Ventilkammeret”

I; Fredning

Interiør

1536010301

Kjøkken

I; Fredning

Interiør

1536010302

Soverom

I; Fredning

Interiør, løse
gjenstander

1536010303

Oppholdsrom

I; Fredning

Interiør

Kuleventilkammer
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15360102 Kraftstasjon i fjell
Omfang: Interiør. Listeførte gjenstander
Beskrivelse: Fra portalbygningen som ligger i fjellsiden med front i dagen, går det to
tunneler parallelt inn til kraftstasjonen. Denne er en betongkonstruksjon bygget i en stor
utsprengt fjellhall. Tre parallelle saler utgjør hovedvolumet, hvor to er maskinsaler for
kraftproduksjon og en er et ventilkammer. Salene er forbundet gjennom tverrstoller. Alle
bygningselementene er i plasstøpt, pusset og malt betong.

1536010201 Maskinsalene Søndre og 1536010202 Nordre
Omfang: Interiør. Listeførte gjenstander
Beskrivelse: De to maskinsalene ligger parallelt, den ene med tre og den andre med fire
aggregater. Arealmessig er de nær like. Overflate og himlinger er noe ulike, mens
gulvdekket er likt. Salene er fargesatt i ulike gule valører. Det ble allerede fra starten av
brukt belysning for å bevisst bedre HMS-vilkårene for de ansatte.
15360202 Nordre maskinsal har fire gule aggregater med nållukking, med kuleventiler
plassert i åpne, nedsenkete nisjer i høyre langvegg (sett fra kontrollrommet på kortvegg
over innkjøringsport fra adkomsttunneler). Galleriet under kontrollrommets vindu gjentar
dragernes form; midtre del avgalleriet er løftet i forhold til resten. Tre liggende vinduer
med avrundete hjørnet i metallinnfatning danner et vindusbånd under galleriet. Sentrert
under dette er det montert et rødt og hvitt veggur som fungerer som et svært nyttig og
dekorativt blikkfang. Øvre del av veggen er glattpusset og malt i dyp oransje, mens nedre
del av veggen har en betongstøpt ”not og fjær”-imitasjon. Platehimlingen ligger på
betongstøpte dragere med brunt listverk.
15260201 Søndre maskinsal har tre gule aggregat med nållukking. Kuleventilene ligger i
tilstøtende ventilkammersal. Øvre del av veggen er platekledt med ”trekkspilleffekt”,
glattpusset og malt i rødt. Den nedre delen av veggen har en betongstøpt ”not og fjær”imitasjon. Platehimlingen med fiberplater ligger på betongstøpte dragere.
Kommentar: Fellers gjelder det at salene har høy grad av opprinnelighet, og helt
vesentlig at opprinnelig materialbruk, farger og overflater opprettholdes og videreføres
med stor vekt på detaljer i utførelse og materialbehandling. Viktig å bevare gammelt og
opprinnelig fast og løst inventar, som aggregater, sektorspesifikke tekniske installasjoner
og redskaper/verktøy, armaturer, m.v.

Kontorblokk
Omfang: Interiør. Listeførte gjenstander

1536010206 Heis-/trappesjakt
Beskrivelse: Platekledde overflater på vegger og i tak, originalt armatur, skiferkledd
håndfører i trapp og linoleum gulvdekke. Trappehuset inngår i publikumsdelen av
stasjonen og har høy håndverksmessig kvalitet.
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Kommentar: Kraftverket var planlagt med drift- og kontrollfunksjoner inne i fjellet, og
kontorblokken gir et godt inntrykk av hvordan slike lokaler så ut på begynnelsen av 1950tallet. De angitte rommene i kontorblokken har høy grad av opprinnelighet, og helt
vesentlig at opprinnelig materialbruk, farger og overflater opprettholdes og videreføres
med stor vekt på detaljer i utførelse og materialbehandling. Det er viktig å bevare
gammelt og opprinnelig fast og løst inventar, som armatur/lamper, m.v.

15360102- Kontorer

1536010207 pauserom og -08 Arkiv.
Opprinnelig dør ses på tegning.

Omfang: Interiør. Listeførte gjenstander
Beskrivelse (felles): Enkelt, tilnærmet kvadratisk rom med trerams blindvindu og skjult
belysning for å illudere ”dagslys”. Opprinnelig gardinbrett og stedsbygd, veggfast
inventar.

1536010207 Pauserom (Maskinsjefens kontor/Kontor 1)
Beskrivelse: Rommet ble opprinnelig benyttet som maskinsjefens kontor. Det ble pusset
opp på 1980-tall, og har gulvdekke, tapet og tidstypisk fargesetting fra denne perioden.
Imidlertid er det opprinnelige gardinbrettet, stedsbygd inventar og vindu i behold.

1536010208 ”Arkiv-rommet” (kontor 2)
Beskrivelse: Kontoret har originalt gardinbrett og overflater (tapet), og ordinære,
kontormøbler fra 1950-tallet og stedsbygde hyller. Dør inntil tilstøtende sjefskontor (nå
pauserom). Nyere gulvdekke.
Kommentar (felles): Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig og
nyere materialbruk, farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på
detaljer i utførelse og materialbehandling. Viktig å bevare gammelt og opprinnelig fast og
løst inventar, som stoler, bord, kartholdere, krakker, m.v.

122

Gjenstandsliste (løst inventar): Kartholder, skrivepulter (kontor 2), hyller (kontor 3;
overflyttes)

1536010203 Kuleventilkammer
Omfang: Interiør. Listeførte gjenstander
Beskrivelse: Enkelt, langt rom parallelt med maskinsalene i pusset betong med hvitmalte
vegger, ubehandlet betongdekke. To tversgående ”kummer” for ventilene. Ledig
gulvplass har vært utnyttet som verkstedsareal.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling. Viktig å bevare gammelt og opprinnelig fast og løst inventar, som
aggregater, sektorspesifikke tekniske installasjoner og redskaper/verktøy, armaturer,
stoler, bord, krakker, m.v.
Gjenstandsliste (løst inventar): Arbeidsbord, -bukker, m.v.

1536010204 Rørfordeling Syd og 1536010205 Rørfordeling Nord
Omfang: Interiør.
Beskrivelse (felles): Stasjonen har to tilløpssjakter utsprengt i fjell, for fremføring av
rørgatene fra ventilhuset ned til kraftstasjonen i fjellet. I hver tunnel går det to tilførselsrør
med en skinnegang for trallebane mellom. I Rørfordeling Syd er den opprinnelige
trallebanen med åpen tralle i behold.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig å bevare opprinnelig interiør
samt trallebanen med tilhørende utstyr.

15360103 ”Ventilkammeret”
Omfang: Eksteriør og interiør; listeførte gjenstander
Beskrivelse: Dels frittliggende, enetasjes bygning i fjellsiden bygget på betongplatting
med svakt skrånende, platekledd pulttak, panelkledning og høyt pipeløp. Enkle
toramsvinduer. Bygningstypen har fått utforming etter det enkelte kraftverkets topografi
og omgivelser og varier med den enkelte stasjon. Bygningen var bolig for personalet i en
uke av gangen. Den har derfor to 15360103 02 soverom, 1536010303 oppholdsrom og
bl.a. et hobbyrom. 1536010304 Kjøkkenet er enkelt med malte, platekledde overflater og
vinduer mot Sunndalsøra. Det har en tidsriktig, ordinær innredning, med lakkerte
overflater i trefiber. Soverommene er enkle med inngang på kortveggen og vindu på
motstående vegg. Servant og skap på hver sin vegg rett innenfor døren, adskilt fra sovedel
med en lettvegg. Teakseng med tilhørende nattbord på hver langvegg.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling. Viktig å bevare gammelt og opprinnelig fast og løst inventar, som
armaturer, stoler, bord, krakker, m.v.
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1536010304 Kjøkkenet
Omfang: Interiør; listeførte gjenstander
Beskrivelse: Enkelt kjøkken med malte, platekledde overflater, vinduer mot nord (?) ut
over Sunndalsøra. Fast innredning (trolig tidlig Norema el.l.) med ubehandlete (evt.
klarlakkete) overflater i trefiber.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling. Viktig å bevare gammelt og opprinnelig fast og løst inventar.

1536010302 soverom
Omfang: Interiør; listeførte gjenstander
Beskrivelse: Enkelt soverom med seng på hver langvegg, inngang på kortvegg og vindu
på motstående kortvegg. Servant rett innenfor døren, adskilt fra sovedel med lettvegg.
Skap på motstående vegg.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling. Viktig å bevare opprinnelig fast og løst inventar.
Gjenstandsliste (løst inventar): Senger på soverom, nattbord, soveromsbelysning

1536010303 Oppholdsrom
Omfang: Interiør
Beskrivelse: Enkelt rom med vinduer på to vegger ut mot dalen, dører fra hhv. gang og
kjøkken på den ene kortveggen. Malt panel.
Kommentar: Høy grad av materiell autentisitet, men nyere fargesetting. Det er viktig å
bevare gammelt og opprinnelig fast inventar.
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4.10.9 183201 Nedre Røssåga kraftverk 1955
Kompleksoversikt antikvariske bygg og anlegg
18320101

Portalbygning

I; Fredning

Eksteriør

18320102

Kraftstasjon i fjell:

II; Bevaring

Interiør

1832010201

Maskinsal

II; Bevaring

Interiør

1832010202

Trafohall

1832010203

Undervannskammer

1832010204

Husaggregat

II; Bevaring

Interiør

1832010205

Tilførselssjakt m. rørgate

II; Bevaring

Interiør

1832010206

Heis- og trappsjakt

II; Bevaring

Interiør

1832010207

Kontrollrom

II; Bevaring

Interiør
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18320101 Portalbygningen
Omfang: Eksteriør
Beskrivelse: Plasstøpt portkonstruksjon med rulleport og delvis forblendet med rosa
marmor og delvis med gjennombrutte kvadratiske åpninger, med klare referanser til den
1930-talls funkisinspirert gjennombruddsdekoren. Arkitekten til de to Røssåga-verkene er
ukjent.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling.

18320102 Kraftstasjon i fjell
1832010201 Maskinsalen
Omfang: Interiør.
Beskrivelse: Buet, hengende himling av fiberplater og hvitmalte lister. Keramiske fliser
på gulv hvor åpningen for å løfte aggregatene markert med mønsterlagte fliser. Nedre del
av langveggene er markert med grønnmalt brystnings i panelmønstret betong. Den øvre
delen av vegglivet har liggende grå betongstein med grov overflate, som brytes av
lufteluker i stål som ligger inn i veggflaten med stående stålrister. Søyler/avstivere for
traverskranens bærebjelke står parvis i V-form med tre og tre stående armaturer
symmetrisk langs langveggene og den ene kortveggen. På kortveggen mot verksteder det
en stålrulleport inn til verkstedshall. Interiøret er enhetlig fargesatt i grønt og grått på
bygningselementer, og med røde aggregattopper. Galleriet på kortveggen utenfor
kontrollrommet (i motsatt ende for verkstedet inngangen) er i betong med terazzo. Det er
heltre bjørk håndførere i gelender og smijernsrekkverk som viser tidsriktig materialbruk
og fargesetting. Interiøret er preget av autentisitet, samt høy håndverksmessig og
materiell kvalitet.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling. Viktig å bevare opprinnelig fast og løst inventar, som aggregatskjold,
sektorspesifikke tekniske installasjoner (traverskran, lufteluker, etc) og
redskaper/verktøy, armaturer. Pilastre/bærende søyler for traverskran er skråstilt, parvis
og utgjør slik et svært særegent dekorativt element.

1832010206 Heis- og trappesjakt
Omfang: Interiør
Beskrivelse: Terassostøp i trapp, heltre bjørk håndførere i gelender og smijernsrekkverk
(jf. galleri utenfor kontrollrommet). Det er tidstypisk materialbruk og fargesetting, samt
høy grad av autentisitet og håndverksmessig og materiell kvalitet. Teakdør og -listverk til
og i heis.
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Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling. Viktig å bevare gammelt og opprinnelig interiør.

1832010207 Kontrollrom
Omfang: Interiør; vindusvegg mot maskinsalen
Beskrivelse: Modernisert med nye overflater, inventar og tekniske instrumenter.
Imidlertid er det originale trelister og gerikter rundt vinduer og dør, i glassveggen, ut mot
maskinsalen.
Kommentar: Vindusvegg mot maskinsalen har høy grad av opprinnelighet. Det er
vesentlig at opprinnelig materialbruk, farger og overflater opprettholdes og videreføres
med stor vekt på detaljer i utførelse og materialbehandling.

1832010204 Husaggregat
Omfang: Interiør.
Beskrivelse: Pussete, ensfarget, malte betongoverflater, keramiske gulvfliser som i
maskinsal. To aggregater med skjold i rustrødt og blått.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, vesentlig at opprinnelig materialbruk, farger
og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling. Viktig å bevare opprinnelig fast inventar, som aggregatene og andre
sektorspesifikke tekniske installasjoner, m.v. Sektorinteressant som eksempel på hvordan
det måtte bygges kraftverk for å kunne bygge kraftverk.
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4.10.10

166501 Nea kraftverk m/ Tya 1960

Kompleksoversikt antikvariske bygg og anlegg
16650101

Portalbygning

Arkivmessig bevaring

Eksteriør

16650102

Kraftstasjon i fjell

Arkivmessig bevaring

Interiør

1665010201

Maskinsal

Arkivmessig bevaring

Interiør

16650102 Kraftkraftstasjon i fjell
1665010201 Maskinsal
Omfang: Arkivmessig bevaring
Beskrivelse: Arkitekt Helge Ryvarden tegnet kraftstasjonen i 1959. Den fikk en
utforming som den gang ble ansett som radikal. 1665010201maskinsal er påkostet, med
materialer som gul teglstein, teak og kobber i ulike detaljer. Den er et eksempel på
kraftverksarkitektur fra 1960-tallet av arkitektonisk og håndverksmessig verdi, sammen
med kontorer på annet plan (tilsvarende øverste etasje) på maskinsalens ene kortvegg.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet i maskinsalen. Hensikten er å dokumentere
maskinsalen som det materielle uttrykket for Neas historiske betydning.
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4.10.11

083301 Tokke kraftverk 1961

Kompleksoversikt antikvariske bygg og anlegg
08330101

Portalbygning

I; Fredning

Eksteriør og interiør

0833010101

Driftssentral

I; Fredning

Interiør

0833010102

Tekjøkken

I; Fredning

Interiør

08330102

Kraftstasjon i fjell

II; Bevaring

Interiør

0833010201

Maskinsal

II; Bevaring

Interiør

08330103

Kranbygning

I; Fredning

Eksteriør

08330101 Portalbygning
Omfang: Eksteriør og interiør; listeførte gjenstander
Beskrivelse: Betongbygning med trekledning i form av stående - og liggende panel malt i
to valører av gult. Gerikter og listverk, samt grunnmur er hvitmalt. Kledningen og
vinduer er skiftet, men tross dette er anlegget preget av bevisst ivaretaking av det
arkitektoniske uttrykket. Kontorer i 2. og 3.etasje; stående panel mellom parvise vinduer,
og vindusbånd på frontfasaden mot sjøen og svalgang foran driftssentralen på øverste
plan (4.etasje). Tekjøkkenet ligger i tilknytningen til driftsentralen. På grunnplanet ligger
de mekaniske og tekniske servicefunksjonene (verkstedslokaler), adkomst og port for
innkjøring til fjellanlegget.
Kommentar: Høy grad av opprinnelig arkitektonisk uttrykk; vesentlig at farger
videreføres.

0833010101 Driftssentral
Omfang: Interiør og struktur (dvs. foran og bak ”kartveggen”), listeførte gjenstander
Beskrivelse: Rom i bygningens 4’etasje: Søndre langvegg er åpen med vinduer mot sjøen
og galleriet utenfor, nordre langvegg er en lettvegg kledd med panel, vestre del av
rommet er fradelt med en buet lettvegg i tre. På veggen, mot kontrollbordet, er kledd med
aluminium påmontert en modell av tekniske installasjoner og linjer for styring av disse.
De tekniske styringsmaskinene og personalets arbeidsplasser er plassert henholdsvis bak
og foran den buete lettveggen. Stående ubehandlet panelkledning på forsiden av
skilleveggen, bak denne - i den tekniske del av rommet; betongvegger og her er rommet i
tillegg fraskilt noe areal innerst (mot vest) de senere år, for å huse et friskluftsystem.
Himling i tre; ubehandlet (”trehvit”). Opprinnelige kulelamper foran kartvegg, kvadratisk
armatur innfelt i himling med aluminiumsraster. Opprinnelig teknisk pult. Nyere nålefilt
på gulv.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og

129

materialbehandling. Viktig å bevare gammelt og opprinnelig fast og løst inventar,
sektorspesifikke tekniske installasjoner, armaturer, stoler, bord, krakker, mv.
Gjenstandsliste (løst inventar): Teknisk installasjoner; servere, hardisk, telefax,
datamaskiner, armaturer, klokke, telefoner, stoler, kontrollbord, tekniske skap, armatur og
kuleformete lamper, buete kartvegg m.v.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres. Viktig å bevare opprinnelig interiør.

0833010102 Tekjøkken
Omfang: Interiør.
Beskrivelse: Nær kvadratisk rom, vegg i vegg med driftssentralen, uten vinduer.
Innredning med opprinnelig, tidstypiske svakt skrånende overskap og rette underskap.
Malt tapet og fliser på vegg. Nyere himling.

08330102 Kraftstasjon i fjell
0833010201 Maskinsal
Omfang: Interiør.
Beskrivelse: Smal maskinsal med buet, hengende skallhimling, malt i hvitt og lys blå.
Gul teglsteinsforblending på veggene, rulleporter i samme gule nyanse på langvegger.
Aggregattopper i grått, hvitt og rødt. Kontrollrom på langvegg med teak i lister og
gerikter rundt vinduer. Nyere gulvfliser. Overlysarmatur over bjelke og løperom for
traverskran i blått. Søyler og bjelke for traverskran i hvit, pusset betong. Veggur på
kortveggen ved inngangsporten.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet med unntak av gulv, og helt vesentlig at
opprinnelig materialbruk, farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt
på detaljer i utførelse og materialbehandling. Viktig å bevare gammelt og opprinnelig fast
og løst inventar, som aggregater, veggur, m.v.

08330103 Kranbygning
Omfang: Eksteriør (sjøfasade)
Beskrivelse: Nær kvadratisk bygning i plasstøpt betong som ”henger” i fjellveggen
ovenfor portalbygningen. Blåmalt, liggende kledning på fasade mot sjøen. Vindusbånd
lavt i vegglivet; rammer og listverk i teak. Bygningen har opprinnelig kledning (til
forskjell fra portalbygningen) og vinduer. Pulttaket er noe trukket frem over frontfasade.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling.
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4.10.12

183102 Øvre Røssåga kraftverk 1961

Kompleksoversikt antikvariske bygg og anlegg
18310201

Portalbygning

Arkivmessig bevaring Eksteriør

18310202

Kraftstasjon i fjell

Arkivmessig bevaring Interiør

1831020201 Maskinsal

Arkivmessig bevaring

Interiør

18310201 Portalbygning
Omfang: Arkivmessig bevaring
Beskrivelse: Enkel, rettlinjet bygning i plasstøpt betong. To- og trerams vinduer er
symmetrisk plassert øverst i fasaden. Kontordelen er trukket frem fra vegglivet. På
bakkenivå er det tre enkle vinduer på hver side av porten. Her kan en gjenfinne
modernistenes inspirasjon fra skipsdesign i vindusutformingen. Dette tas opp i
fargesetting; hvitmalt med blå detaljering av vinduene på bakkenivå.

18310202 Kraftstasjon i fjell
1831020201 Maskinsal
Omfang: Arkivmessig bevaring
Beskrivelse: Kraftstasjon i en plasstøpt betongkonstruksjon i en utsprengt fjellhall med
adkomst rett inn i maskinsalen. Bare aggregattoppene er synlige av det
produksjonstekniske utstyret. Maskinsalen tilsvarer to etasjers høyde. Ved inngangen er
det en åpen mesaninetasje med verkstedfunksjoner, mens på motsatte kortveggen er det
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kontrollrom i 1.etasje og kontorer i 2.etasje. I etasjen under maskinsalnivået ligger teknisk
produksjonsutstyr, i enkle, hvitmalte lokaler. Til tross for at anlegget ble startet opp som
en del av et felles utbyggingsprosjekt med Nedre Røssåga, har de to kraftverkene fått
svært ulike arkitektonisk uttrykk. Spesielt fargesettingen er markant ulik, med lyse, lette
farger på Øvre Røssåga. Begge er imidlertid tydelig hjemmehørende innen femtitallets
modernistiske formspråk. Maskinsalen er opprinnelig, relativt liten, men har høy
håndverksmessig kvalitet på interiørets utforming med markering av kontrollrommet i
glattpolert skifer. Bare aggregattoppene er synlige i maskinsalen, med har pussete og
malte betongvegger og buet himling. Pilastre bærer gesimsen med traverskranens skinner.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og viktig at opprinnelig materialbruk, farger
og overflater opprettholdes og videreføres. Viktig å bevare gammelt og opprinnelig fast
og løst inventar, som aggregater, sektorspesifikke tekniske installasjoner og
redskaper/verktøy, armaturer, m.v.
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Ulla-Førre;
4.10.13

113401 Hylen kraftverk 1980

Kompleksoversikt antikvariske bygg og anlegg
11340101

Portalbygning

I; Fredning

Eksteriør og interiør

11340102

Kraftstasjon i fjell

I; Fredning

Interiør

1134010201

Maskinsal

I; Fredning

Interiør

1134010202

Regulatoretasje (1’underetasje) I; Fredning

Interiør
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11340101 Portalbygning
Omfang: Eksteriør og interiør. Listeførte gjenstander
Beskrivelse: Kraftverket er oppført i plasstøpt betong, og portalbygningens eksteriør, i
1980-talls modernisme, har referanse til 1930-talls funksjonalisme: Et fremstikkende,
avrundet trappeløp skiller mellom port og kontordel, med blant annet garderober, toaletter
og spiserom.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling. Viktig å bevare gammelt og opprinnelig fast og løst inventar, som
armaturer, stoler, bord, m.v. på spiserommet.

1134010101 Spiserom: Omfang: Interiør. Listeførte gjenstander
Beskrivelse: Lite, nærmest kvadratisk rom med vinduer mot adkomstvei. Enkel tidstypisk
kjøkken hva gjelder farger og materialer på overflater og innredning med benk, over- og
underskap.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling. Viktig å bevare opprinnelig fast og løst inventar, som bord og stoler.
Gjenstandsliste (løst inventar): Bord, stoler

11340102 Kraftstasjon i fjell
11340102 01 Maskinsal med inngangområde (”Stasjonsgulvet”)
Omfang: Interiør. Listeførte gjenstander
Beskrivelse: Maskinsalen er liten og kun aggregattoppene er synlige av det
produksjonstekniske utstyret. Omformerne ligger bak den ene kortveggen, til venstre for
inngangsporten. Maskinsalens dekorative utforming er lik Kvilldal, men i mindre format:
Råfjellet har dekorasjoner i oransje, hvitt og gult pleksiglass og røde aggregattopper, alt
med skjult belysning som dekorativt element. En åpen trapp fra maskinsalsnivået har fått
en skulpturell plassering og står som et sterkt fondmotiv. Hylen har en svært kort
adkomsttunnel, på omtrent 100 m. som ligger i åpen vinkel på maskinsalen, ulikt de fleste
andre kraftstasjoner.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling. Viktig å bevare opprinnelig fast og løst inventar, som aggregattopper,
armaturer, m.v. Feil fargebruk på enkelte veggoverflater (drager for traverskran); må
tilbakeføres for å oppnå helhet.
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11340102 02 Regulatoretasje (andre underetasje)
Omfang: Interiør
Beskrivelse: Plasstøpt betong hvor støpehudens forskalingsmerker tjener som et
dekorativt element på den hvitmalte overflatene. Skråstilte, buete bæresøyler omslutter
aggregatenes elementer (rotor etc). Råfjellet er synlig på langveggene.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling.
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4.10.14

113402 Kvilldal Kraftverk

Kompleksoversikt antikvariske bygg og anlegg
113402

Kraftstasjon i fjell

Arkivmessig bevaring

Interiør

1134020201

Maskinsal

Arkivmessig bevaring

Interiør

113402 Kraftstasjon i fjell
1134020201 Maskinsal
Omfang: Interiør.
Beskrivelse: Kraftverket er tegnet av arkitekt Egil Sortberg og er tilnærmet identisk med
maskinsalen på 1134010201 Hylen. Den ene kortveggen har imidlertid et arkitektonisk
flott uttrykk.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og det anbefales at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling. Ved endringer skal det arkitektonisk uttrykket dokumenteres.

1134020201 Maskinsalen på Kvilldal. Høvås/NVE 2009
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4.10.15

113403 Saurdal pumpekraftverk 1985

Kompleksoversikt antikvariske bygg og anlegg
11340301

Portalbygning

I; Fredning

Eksteriør

11340302

Kraftstasjon i fjell

I; Fredning

Interiør

1134030201 Maskinsal

I; Fredning

Interiør

11340303

Inntakshus v/ dam

I; Fredning

Eksteriør

11340304

Lukehus

I; Fredning

Eksteriør
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11340301 Portalbygning; Ventilbygning og innkjøringsport
Omfang: I; Fredning: Eksteriør
Beskrivelse: Enkel, lav bygning i dypgrå, plasstøpt betong under lavt, flatt og gresskledd
pulttak, som trekker bygningen ”ned” og inn i landskapet. En lav murvegg binder
bygningen til tunnelåpningen. Ventilrasteret foran luftinntaket ligger som et bånd på en
fremtrukket baldakin, over selve portbladet. Portåpning og omrammingen er kopiert inne
i maskinsalen, som port ut til kabeltunnelen.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling.

11340302 Kraftstasjon i fjell
1134030201 Maskinsal
Omfang: I; Fredning: Interiør
Beskrivelse: Maskinsalen har råsprengte fjellvegger, med en lav hvitmalt LECAbrystning. Brystningen er gjennombrutt av sirkulære åpninger markert i kontrasterende
blått, og den absorberer lyd. Bare aggregattoppene i rødt og oransje er synlige
produksjonselementer. Det er hengende, flat himling, med avrundete sider ned mot
traverskranens bærebjelker i hvitt. Av arkitekt Egil Sorteberg er det bare maskinsalen ved
Saurdal som er fargesatt i hvitt og blått. Kabeltunnelens port fra maskinsalen har samme
utforming som den utvendige porten til inngangstunnelen.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling. Viktig å bevare opprinnelig fast og løst inventar, som aggregater,
sektorspesifikke tekniske installasjoner, m.v.

11340303 Inntaksbygg
Omfang: I; Fredning: Eksteriør
Beskrivelse: Inntaksbygget er todelt med et lite trekantformet bygg med avrundet møne i
forkant (mot vannet), og en bakre, noe høyre del i samme utforming. De avrundete
mønene er igjen forbundet med en myk bue og dette gir bygget en organisk form.
Dammen, som ligger rett ved, tar igjen inntaksbyggets avrunding med en avrundet krone.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling.
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11340305 Lukehus
Omfang: I; Fredning: Eksteriør
Beskrivelse: Et lite trekantformet bygg plassert for seg selv som eneste synlige tegn på
tekniske anlegg i fjellet under. Oppført i plasstøpt betong med avrundet møne (jf.
inntaksbygget).
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling.
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4.10.16

201201 Alta kraftverk 1987

Kompleksoversikt antikvariske bygg og anlegg
20120101

Portalbygning

II; Bevaring

Eksteriør og interiør

2012010101

Sovefløy; trapperepos m/
telefon

II; Bevaring

Interiør

2012010102

Sovefløy; gang

II; Bevaring

Interiør

2012010103

Soverom

II; Bevaring

Interiør

20120102

Kraftstasjon i fjell;

II; Bevaring

Interiør

2012010201

Maskinsal

II; Bevaring

20120103

Visningsbygg ved dam

II; Bevaring

Interiør

2012010301

Utstillingslokale

II; Bevaring

Interiør

20120101 Portalbygning
Omfang: Eksteriør og interiør
Beskrivelse: Altaverkets portalbygning med innkjøring til fjellanlegget er oppført i malt
skifergrå plasstøpt betong med rene linjer. De bærende søyler utgjør et dekorativt element
og brytning i fasaden. Fasaden preges av en svalgang og vindusbånd som løper langs hele
fasaden. Portalbygget ligger som et overbygg til innkjøringsporten til kraftstasjon, med et
brunmalt, plastbelagt portblad. Garasjen flankerer inngangen til både portalbygningen og
innkjøringen. Den er en enkel kvadratisk bygningskropp, som er trukket ut og frem på
høyre side. Produksjon i værutsatte høyfjellsområder krever mulighet for overnatting og
bespisning. Portalbygningen innholder derfor sove- og spisefasiliteter.
Kommentar: Godt tilpasset landskapet, men uten ambisjoner om å være ”usynlig”. Høy
grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk, farger og overflater
opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og materialbehandling.

2012010101 Området trapperepos 2.etasje med telefon
Omfang: Interiør. Listeførte gjenstander
Beskrivelse: Et åpent område på toppen av trappen. Reposet skiller kjøkken og
oppholdsavdeling fra sovefløyen. Det har tidstypiske overflater; kremhvit malttapet,
trehvite lister og gerikter rundt vinduer og dørblad ut mot svalgang og glassdør inn til
sovefløy og blåmelert vinyl på gulv. Enkle, tidstypiske møbler i trehvit, lakkert furu;
skrivebord, bord og sofa samt stoler trukket i rødt trekk.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
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materialbehandling. Viktig å bevare opprinnelig fast og løst inventar; armaturer, stoler,
bord, telefon, m.v.
Gjenstandsliste (løst inventar): Bord, stoler, sofa, telefon, gardiner

2012010102 Sovefløy gang
Omfang: Interiør. Listeførte gjenstander.
Beskrivelse: Hengende himling, grønne dørblad med hvite plast gerikter, kremhvite
vegger og nålefilt på gulv med plast vaskelist.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling. Viktig å bevare gammelt og opprinnelig fast og løst inventar.
Fremstår som svært tidsriktig, gir et godt tidsbilde av denne typen interiør (kan gjenfinnes
i andre offentlige soveanlegg som studenthybler, etc). Belyser utfordringene ved store
anlegg i høyfjellsmiljø med behov for tilstedeværelse ved store tekniske anlegg.

2012010103 Sovefløy soverom
Omfang: Interiør. Listeførte gjenstander.
Beskrivelse: Hvitmalte vegger med mørkbeiset veggfast seng og (sove)sofa på den ene
langveggen. Hvert rom har tidstypisk enkel stil med trehvite gerikter, skrivebord, bord,
stoler og hengelampe i taket med i godt design. Nålefilt på gulvet. Originale gardiner med
NVE og håndklær med NVE Statkraftverkene innvevd. Vaskelist i plast.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling. Viktig å bevare opprinnelig fast og løst inventar, som stoler, bord,
seng, m.v. En tilsvarende sovefløy er ikke kjent. Det anbefales å velge ett rom basert på
best tilstandsgrad, mest komplett interiør, etc., dernest suppleres rommet med inventar og
gjenstander fra andre rom, så det fremstår som opprinnelig.
Gjenstandsliste (løst inventar): Bord, stoler, sofa/seng, gardiner, håndklær.
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20120102 Kraftstasjon i fjell;
2012010201 Maskinsal
Omfang: Interiør
Beskrivelse: I maskinsalen er bare de rødoransje aggregattoppene synlige. Rommets
utforming og fargesettingen av veggkledning og aggregat tas igjen i andre deler av
bygget. I motsetning til andre kraftstasjoner der bygningene og anleggene er delt opp i
”forside/bakside” gjennom materialbruk og fargesetting ble Altaverket bygget som et
visningsanlegg. Hele anlegget er tenkt vist frem og er derfor tilrettelagt med tanke på
dette. De to hovedtrappeløpene har samme fargesetting. Også bærende søyler på
generatordekket er markert med rødt. Inntaksrør med kuleventil, navneskilt,
etasjemarkører på dører og skyteskår er kobberfarget. Maskinsalen har klare likhetstrekk
med maskinsalen ved Svartisen kraftverk, som også er tegnet av arkitekt Egil Sorteberg.
Fjellhallen har kledning av hvitmalte LECA-blokker med brede fuger opp til den oransje
traverskranens bærebjelke. Over denne synes det sprøytemalte råfjellet. Salen har buet
himling av korrugerte plater på trehvite limtredragere (som på Svartisen), og hvitmalte
kortvegger. De grønne dørbladene går igjen over hele anlegget.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling. Viktig å bevare opprinnelig fast og løst inventar, som aggregater,
sektorspesifikke tekniske installasjoner, m.v.
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20120103 Visningsbygg
2012010301 Utstillingslokalet
Omfang: Besøkssenteret: Eksteriør (balkong) og interiør. Listeførte gjenstander.
Beskrivelse: Tunnelåpningen er enkel og tilsvarer porten til kraftstasjonen. Hallen ligger i
fjell med utgang til balkong. Utsiktsbalkongen mot dammen og porten ved damkronen tar
igjen den buete himlingen i maskinsalen og besøkssenterets inngangsområde. Det er
skiferfliser på gulv, vegger/skiller i plasstøpt betong og den hengende himlingen er lik
den i maskinsalen. Råfjellet er dekket med sprøytebetong. Interiøret og inventaret er
gjennomgående fargesatt i trehvitt og rødt, med unntak av hengende hvite lamper og brun
balkongdør
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling. Viktig å bevare opprinnelig fast og løst inventar, som stoler, bord,
belysning, m.v. Svært gjennomført og påkostet lokale. Ingen endringer etter 1988 (kun
tilføyelse av filmteknisk utstyr).
Gjenstandsliste (løst inventar): Bord, stoler, hengende belysning,
disk/serveringsinnredning.
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4.10.17

183702 Svartisen kraftverk 1993

Kompleksoversikt antikvariske bygg og anlegg
18370202

Kraftstasjon i fjell

1837020202 Maskinsal

Arkivmessig bevaring Interiør
Arkivmessig bevaring

Interiør

18370202 Kraftstasjon i fjell
1837020202 Maskinsalen
Omfang: Interiør
Beskrivelse: Plasstøpt betongkonstruksjon oppført i en utsprengt fjellhall. Stor maskinsal,
hvor bare aggregattoppen er synlig. Råfjellet har kledning av hvitmalte LECA-blokker
med brede fuger på venstre langvegg med en nisje inn mot fjellveggen. Høyre langvegg
er uten kledning, med unntak av et parti vis a vis nisjen på venstre vegg. Himling av
korrugerte plater bæres av rundbuete limtre dragere og rømningslederen er også i trevirke.
Aggregatet har rød topp.
Kommentar: Dokumentasjon av hovedrommet som det materielle uttrykket for et stort,
vassdragsteknisk og teknologisk spesielt kraftanlegg fra 1990-tallet, lokalisert ved en
isbre og som representant for en av landets siste store vannkraftutbygginger.25 Kraftverket
fikk i 2009 montert et nytt aggregat; imidlertid har dette vært forutsett gjort fra anlegget
ble planlagt.

25

Det er bygget en rekke kraftverk etter at Svartisen sto ferdig i 1993. Dette er imidlertid i all hovedsak langt

mindre kraftverk, målt i installasjon.
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4.11

062501 Hakavik kraftverk 1922

Forvaltningsplan komplekset Hakavik kraftverk

Godkjenning
FP behandlet av: Statkraft; dd.mm.åååå
FP godkjent av RA: dd.mm.åååå
Alle forvaltningsplaner skal godkjennes. For objekter i verneklasse I. eller objekter fredet
etter kulturminneloven (KML) skal forvaltningsplaner godkjennes av Riksantikvaren
(RA). For objekter i verneklasse 2 eller vernet etter Plan- og bygningsloven (PBL), skal
forvaltningsplanen godkjennes av forvaltende instans.
■
■
■

Dokumentet oppbevares hos Statkrafts hovedkontor Lillaker Oslo
Dokumentet består av X sider, Y tegninger
Dokumentet er distribuert til Riksantikvaren, dd.mm.åååå

Overordnet formål med forvaltningsplan er oppfølging av:
■

■

■
■

■

■

Bestemmelser gitt i kgl. res. ”Overordna føresegner om forvaltning av statlege
kulturhistoriske eigedomar” 15.08.2006.
Fredningsforskrift/fredningsvedtak etter Kulturminneloven eller planvedtak etter
Plan- og bygningsloven
Landsverneplan Statkraft 2010
Forvaltningsplanen skal danne premiss for vurdering av utviklingsmuligheter og
begrensninger for Hakavik kraftverk som inngår Landsverneplan Statkraft 2010.
Forvaltningsplan skal beskrive prosedyrer og rutiner for drift og vedlikehold av
komplekset og de enkelte objekter samt beskriver forhold som må ivaretas ved
rehabilitering og endring av bygninger /objekter se pkt ”Administrative tiltak for
prosedyrer” og ”Organisering og ansvar”. Se også Riksantikvarens publikasjon
”Å eie et fredet hus” og beskrivelse for det enkelte bygg/objekt i
forvaltningsplanen). Forvaltningsplan skal være utarbeidet i samsvar med
antikvariske prinsipper og inneholder detaljert registrering og dokumentasjon av
hver enkelt bygning/objekt foruten retningslinjer for nødvendig kontakt med rett
kulturminnemyndighet.
Forvaltningen skal sikre at de kulturhistoriske verdiene som knytter seg til
bygningen/objektet blir ivaretatt både på kort og lang sikt.

Forvaltningsplanen skal revideres når:
■

Landsverneplan Statkraft 2010 er godkjent av Riksantikvaren

Kulturminnemyndighet
V.kl I; bygninger og anlegg: Riksantikvaren; Seksjon for fartøy og tekniske
kulturminner/ FTK eller den Riksantikvaren bemyndiger er saksbehandler i første instans
for bygg og anlegg i statens eie som er fredet etter Kulturminneloven eller som inngår i
landsverneplan og hvor det ikke er gjennomført fredning.
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V.kl II; bygninger og anlegg: Statkraft eller den lokale kommunen og fylkeskommunen
er saksbehandler for objekter bygg og anlegg som er regulert til bevaring etter Plan og
bygningsloven og hvor landsverneplan er godkjent av Riksantikvaren.

Lovgrunnlag/formelt grunnlag
■

■

Vernet av Hakavik kraftkraftstasjon, syv (7) bygninger samt rørgaten og
kraftstasjonsområdet, er forankret i kgl. res. ”Overordna føresegner om
forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar” 15.08.2006.
Bevaring av Hakavik kraftkraftstasjon, en (1) bygning, er hjemlet i
landsverneplan Statkraft 2010 og andre styringsdokumenter, tildelingsbrev.

Kulturmiljø:
Hakavik Kraftanlegg ligger i et typisk sentral, østlandsk kulturlandskap i Eikerns
strandsone (19 moh.), på vestsiden av fjorden og ca 10km. sør for eidet ved Fiskum. Mot
øst avgrenses området av sjøen, mot vest av Nesfjellet og i sør av Skibergfjellet. Det er
vannfallet, fra nedbørsområdet vest for anlegget, som utnyttes på Hakavik.
Kraftanlegget omfatter foruten kraftstasjonsbygningen fire driftsbygninger; smien,
lager/garasjer, snekkerverksted og lager Nord. Tre av disse ligger sørøst for
kraftstasjonsbygningen, et lager ligger på nordsiden. Vest for adkomstveien og
kraftstasjonsbygningen kommer tilførselsrørene/rørledningene ned fra fjellkammen på
Nesfjellet. Rester etter trallebanen kan sees parallelt med disse.
Da utbyggingen startet, foregikk transporten til vanns, ettersom det ikke var noen vei på
denne siden av vannet. Det var utbyggingen og senere drift av kraftstasjonen som førte til
veibygging og fremveksten av en liten bygd nord for kraftkraftstasjonen.
Verneverdi og omfang: I; Fredning; eksteriør og interiør
Formål med vernet: Å frede et jernbanekraftverk fra 1922 av nasjonal betydning, som
det eneste kraftanlegg som produserer strøm direkte til jernbanen. Det er viktig for
landets infrastruktur og har stor vannkrafthistorisk betydning.

Administrative tiltak for prosedyrer:
Når det skal utføres tiltak som krever tillatelse fra kulturminnemyndighetene, skal
søknaden sendes Riksantikvaren for godkjenning. Tiltakshaver er ansvarlig for eventuell
forhåndsgodkjenning eller konferanse med plan- og bygningsmyndighetene eller andre
kommunale etater.
Hvis det omsøkte tiltaket er av en slik art at det ifølge vernebestemmelsene også skal
godkjennes av kulturminnemyndighetene, skal søknaden først sendes
kulturminnemyndighetene før den sendes til kommunen.
Forvaltning, drift og vedlikehold skal skje i henhold til Statkrafts skriftelige
styringsdokumenter og rutiner hvor prosedyrer og rutiner for eiendomsforvaltningen
beskrives. Disse skal oppbevares lokalt og ved Statkrafts hovedkontor. Dokumentene vil
spesifisere hovedprinsipper for utbedring/mindre tiltak, rutiner for gjennomføring av
slike, retningslinjer for renhold tilpasset bygningens/objektets egenart (metode,
rengjøringsmidler).

146

Organisering og ansvar:
Statkrafts organisering av ansvaret for vernete bygg/objekter beskrives her; jf instruks /
tildelingsbrev / ansvarsfordeling eller lignende.
Statkrafts kontor/instans i forvaltende enhet som er ansvarlig for tiltak og vedlikehold
beskrives her.
Kompleksoversikt antikvariske bygg og anlegg:
06250101

Stasjonsområde

I; Fredning

Eksteriør

0625010101

Utløpskanal

I; Fredning

Eksteriør

0625010102

Bro over utløpskanal

I; Fredning

Eksteriør

0625010103

Brygge

I; Fredning

Eksteriør

0625010104

Molo

I; Fredning

Eksteriør

0625010105

Overføringsmaster

I; Fredning

Eksteriør

0625010106

Utebelysning

I; Fredning

Eksteriør

06250102

Kraftstasjonsbygningen

I; Fredning

Eksteriør og interiør

0625010201

Maskinsal med ”brettet”

I; Fredning

Interiør

0625010202

Verksted 1.etg.

I; Fredning

Interiør

0625010203

Garderobe 1.etg.

I; Fredning

Interiør

0625010204

Maskinsjefens kontor (mell.plan)

I; Fredning

Interiør

0625010205

Pauserom (mell.plan)

I; Fredning

Interiør

0625010206

Maskinsjefens kontor à 1920

I; Fredning

Interiør

0625010207

Omformerrom (3.etg)

I; Fredning

Interiør

0625010208

Arkiv (3.etg)

I; Fredning

Interiør

06250103

Smie

I; Fredning

Eksteriør

06250104

Snekkerverksted og lager

I; Fredning

Eksteriør og interiør

0625010401

Stykklager 1.etasje

I; Fredning

Interiør

0625010402

Kontor 2.etasje

I; Fredning

Interiør

0625010403

Stykklager 2.etasje

I; Fredning

Interiør

06250105

Garasje/lager

I; Fredning

Eksteriør

06250106

Lager Nord

I; Fredning

Eksteriør

06250108

Inntaksbygning

I; Fredning

Eksteriør

06250109

Rørgate

I; Fredning

06250110

Trallebane m/ drivverkshus

I; Fredning

Eksteriør

06250111

Inntakshus; bekkeinntak

II; Bevaring

Eksteriør

Godkjenning:
Alle forvaltningsplaner skal godkjennes. For objekter i verneklasse I. eller objekter fredet
etter kulturminneloven (KML) skal forvaltningsplaner godkjennes av Riksantikvaren
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(RA). For objekter i verneklasse II. eller vernet etter Plan- og bygningsloven (PBL), skal
forvaltningsplan godkjennes av forvaltende instans.
Revisjon av planen skal godkjennes tilsvarende.
■
■
■
■
■

FP behandlet av: Statkraft; dd.mm.åååå
FP godkjent av RA: dd.mm.åååå
Dokumentet oppbevares hos Statkrafts hovedkontor Lillaker Oslo
Dokumentet består av X sider, Y tegninger……
Dokumentet er distribuert til Riksantikvaren ……

Overordnet formål med forvaltningsplan er oppfølging av:
■

■

■

Bestemmelser gitt i kgl. res. ”Overordna føresegner om forvaltning av statlege
kulturhistoriske eigedomar” 15.08.2006.
Fredningsforskrift/fredningsvedtak etter Kulturminneloven eller planvedtak etter
Plan- og bygningsloven
Landsverneplan Statkraft 2010

Forvaltningsplanen er utarbeidet i tråd med bestemmelser gitt kgl. res. ”Overordna
føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar” 01.09.2006, og er en
oppfølging av Landsverneplan Statkraft 2010 og fredning/ vern etter Kulturminneloven /
Plan- og bygningsloven. Forvaltningsplanen beskriver prosedyrer og rutiner for drift og
vedlikehold av de enkelte objekter samt beskrivelse av forhold som må ivaretas ved
rehabilitering og endring av bygninger /objekter. Forvaltningsplan er utarbeidet i samsvar
med antikvariske prinsipper og inneholder detaljert registrering og dokumentasjon av
hver enkelt bygning/objekt foruten retningslinjer for nødvendig kontakt med rett
kulturminnemyndighet jf ”Rettleiar. Forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar”,
Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2006.
Forvaltningen skal sikre at de kulturhistoriske verdiene som knytter seg til
bygningen/objektet blir ivaretatt både på kort og lang sikt.
Vernet er forankret i kgl. res. ”Overordna føresegner om forvaltning av statlege
kulturhistoriske eigedomar” 01.09.2006. Riksantikvaren eller den Riksantikvaren
bemyndiger er saksbehandler i første instans for bygg og anlegg i statens eie som er fredet
etter Kulturminneloven og / eller er oppført i verneklasse I. i landsverneplanen. Statkrafts
egen administrasjon eller kommunen er saksbehandler i første instans for de bygg og
anlegg som blir regulert til bevaring etter Landsverneplan Statkraft 2010 eller Plan og
bygningsloven.

Bestemmelser
Generelle: Forvaltning, drift og vedlikehold skal skje gjennom Statkrafts ordinære
styringsdokumenter og gjennom ordinære rutiner med de særbestemmelser som det er
redegjort for i dette dokumentet.
Vernet skal sikre bygninger og kraftstasjonsområdet og deres innbyrdes sammenheng og
opprettholde opprinnelig materialbruk, dekker, (evt. vegetasjon/beplantning) samt
kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet. Kraftstasjonsområdet på Hakavik
kraftverk skal bevares og forvaltes som en helhet. Dets visuelle og funksjonelle
sammenhengen med vernete deler av anlegget skal opprettholdes. Dersom det foreligger
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eller blir vedtatt fredningsbestemmelser og/eller reguleringsbestemmelser som omhandler
komplekset som helhet, uteområder og hensynssoner, skal de innarbeides her.
Hva er tillatt: Forvaltning, drift og vedlikehold skal skje på en måte som er tilpasset de
vernete objektenes egenart slik at de arkitektoniske og definerte kulturhistoriske
verneverdier opprettholdes slik de er beskrevet ovenfor, samt i spesifiserte bestemmelser
for det enkelte bygg / objekt.
Hva er ikke tillatt: Det må ikke igangsettes tiltak som er i strid med
fredningsbestemmelsene eller som kan motvirke formålet med vernet av komplekset.
Nærmere beskrivelse av verneverdier, vernebestemmelser og omfang er spesifisert
nedenfor for det enkelte bygg/objekt.
Før tiltak iverksettes skal det foreligge tillatelse fra Riksantikvaren v/ Seksjon FTK; se
pkt ”Lovgrunnlag/Formelt grunnlag” og ”Organisering og ansvar”. Se også
Riksantikvarens publikasjon ”Å eie et fredet hus”.
Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelser: Vernemyndigheten kan i særlige
tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke
medfører vesentlige inngrep i kulturminnet og som ikke er i strid med formålet med
vernet.
Vedrørende prosedyre for søknad om dispensasjon se pkt ”Administrative tiltak for
prosedyrer” og ”Organisering og ansvar”. Se også Riksantikvarens publikasjon ”Å eie et
fredet hus”.
Planer: (F.eks.) Statkraft SF og Jernbaneverket, kunde, har drøftet mulighetene for større
utnyttelse av ressursene ved kraftverket, gjennom å skifte ut ett aggregat……(Planer som
kan være aktuelle p.t. beskrives her).
Behov og planer på sikt: (F.eks.) I løpet av perioden 2010 til 20XX vil det bli vurdert
om Hakavik kraftverk skal …… ( Planer som kan være aktuelle på sikt beskrives her).
Eventuell gjennomføring av disse tiltak kan først gjøres etter godkjenning av
vernemyndighet, som dispensasjon, og ut i fra de betingelser og begrensninger som settes.
Vedrørende prosedyre, se pkt. ”Administrative tiltak for prosedyrer” og ”Organisering og
ansvar”.
Vedlegg: Her føres samtlige vedlegg med nummerering, for eksempel foto, kart,
plandokumenter o.l. Her kan det evt. henvises til registreringsdata. For elektroniske
planer kan det legges inn hyperkoblinger.
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OBJEKTNAVN: 06250101 Kraftstasjonsområdet
Godkjenning av og formålet med forvaltningsplanen, samt lovgrunnlag og
kulturminnemyndighet: Se innledende tekst for komplekset som helhet.
Objektsnummer:

06250101

G.nr./b.nr.:

Eier:

Statkraft

Forvalter:

Byggeår:

1918-1922

Verneklasse:

Fylke:

Buskerud

GAB:

Stedsnavn:

Hakavik

Kommune:

I: Fredning

Øvre Eiker

Beskrivelse: Kraftstasjonsbygningen med smie og lagre, ligger i en grunn vik og
avgrenses naturlig av fremstikkende odde sør for bygningene, vannet mot øst og fjellet
mot vest. Adkomst er fra nord, hvor en kommer kjørende ned mot kraftstasjonsområdet.
På området er det kaianlegg med bryggeplatting, molo bak garasjen, de fire bygningene
samt et skurtak i vinkel på lager Nord. I tillegg er det master, rørgate med fundamenter,
utløpskanal.
Kommentar: Det er skader i fasade mot øst, ned mot bakken ved utløpskanalen. Dette
skyldes trolig for sterk betong og må utbedres raskt for å forhindre et akselererende
skadebilde. Se vedlegg; del 5.
Begrunnelse: Kulturmiljøet rundt kraftkraftstasjonen har stor verdi pedagogisk,
arkitektonisk og teknologihistorisk. Hakaviks kulturmiljø gjør det mulig å se nesten hele
produksjonsprosessen i ett øyekast. I tillegg er området nærmest uendret fra etableringen
for nesten 90 år siden. Det avgrensede området understreker samhørigheten mellom
bygninger, rørgate, master og andre viktige anleggselementer, som sammen bidrar til
forståelse av anlegget og det s funksjon.
Retningslinjer for dokumentasjon: Generelt gjelder at fotodokumentasjon skal ha
angivelse av motiv og retning. Nummerér og navngi om nødvendig. Samtlige fasader skal
fotodokumenteres. Fotodokumentasjon av interiører og rom bør minimum bestå av to
diagonale opptak for oversikt samt foto av særlig betydningsfulle eller illustrerende
detaljer. Dokumentasjon skal også omfatte minimum fasadeoppriss og plantegninger.
Disse kan føres som merket vedlegg med referanse i teksten. Uteområder som vernes skal
være tegnet inn på målsatt kart med klar avgrensning av verneområdet. I tillegg skal det
legges ved fotografier av uteområdet, evt. med foto av særskilte viktige detaljer. OBS:
Dokumentasjonen kan legges ved digitalt, helt eller delvis, men skal være nummerert.
Formål: Formålet er å bevare kraftstasjonsområdet som et viktig kulturmiljø, rundt en
kraftkraftstasjon fra 1920-tallet.
Omfang: Eksteriør
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0625010101Utløpskanal: fint steinsatt kanal i granitt fra kraftstasjonsbygningen til
vannet
0625010102 Bro over utløpskanal: Jernbro med tredekke og smijernsrekkverk med port.
0625010103 Brygge: Tredekke på fundament av betongpilarer og jernbjelker, med
rekkverk i tre og jern.
0625010104 Molo/innelukket havn: Basseng sikret med tilhugget, tørrmurt steinmur i
granitt, som er lukket på fire sider med liten åpning mot øst.
0625010105 Overføringsmaster: Ulike typer; originale i betong, stål
0625010106 Utebelysning/-armatur: På sokkel el. veggmontert, råkopp/huggenstein,
glasskuppel med jernforsterkning
Teknisk tilstand: Kraftstasjonsområdets tilstandsgrad/TG synes å være ok, og anslås til
TG 1.

Vernebestemmelser
Generelle bestemmelser: Forvaltning, drift og vedlikehold/FDV skal skje gjennom
Statkrafts ordinære styringsdokumenter og gjennom ordinære rutiner med de
særbestemmelser som det er redegjort for i dette dokumentet.
■

■

■
■
■

■

FDV skal skje med materialer og metoder som er tilpasset kraftstasjonsområdets
egenart og slik at de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene opprettholdes.
Det må ikke igangsettes tiltak som kan motvirke formålet med vernet.
Ingen må rive, flytte, påbygge, endre, forandre materialer eller farger eller foreta
andre endringer som går lenger enn vanlig vedlikehold, slik vanlig vedlikehold er
definert nedenfor.
Objektet skal vedlikeholdes og brukes slik at kraftstasjonsområdet ikke forfaller.
Det er eier som har ansvaret for det løpende vedlikeholdet.
Tiltak ut over det som er beskrevet i dette dokumentet, krever tillatelse av
vernemyndigheten; RA. I særlige tilfeller kan RA gjøre unntak fra
vernebestemmelsene dersom tiltaket ikke er i strid med verneformålet eller
medfører vesentlige inngrep i kulturminnet kraftstasjonsområdet.
Relevant lover er kulturminneloven/KML, veiledere fra RA og andre relevante
instanser.

Hva er tillatt: Vedlikehold og istandsettelse skal skje med materialer og metoder
tilpasset anleggets og kraftstasjonsområdets egenart og på en måte som ikke reduserer de
arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene slik de er beskrevet i dette dokument.
Hva er ikke tillatt: Generelt er det ikke tillatt å skifte ut bygningselementer eller
materialer forandre overflater eller utføre annet arbeid utover vanlig vedlikehold på
området. Tiltak ut over vanlig vedlikehold for fredet bygg slik det er angitt her krever
tillatelse fra kulturminnemyndighet. Søknad om tillatelse må inneholde beskrivelse av
tiltakets omfang og konsekvenser for kraftstasjonsområdet. Tillatelse må foreligge FØR
tiltak iverksettes.
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Ordinært vedlikehold: Det må utvikles en skjøtselsplan på bakgrunn av områdets
egenart, basert på bl.a. historisk dokumentasjon og i forhold til de ulike iht. overflater og
årstider.
Søknad om dispensasjon: For objektet fredet etter kulturminneloven gjelder: Alle tiltak
utover vanlig vedlikehold (se ovenfor) kreves godkjenning av vernemyndighet FØR tiltak
iverksettes. Vernemyndighet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og
fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet
og som ikke i strid med formålet med vernet. Se også Riksantikvarens publikasjon ”Å eie
et fredet hus”.
Administrativ prosedyre for tiltak: Prosedyrer og rutiner for eiendomsforvaltningen
skal beskrives. Forvaltning drift og vedlikehold skal skje i henhold til Statkrafts
styringsdokumenter og rutiner. Her skal det være henvisning til aktuelle dokumenter og
beskrivelse av gjeldende rutiner for behandling av tiltak utover vanlig vedlikehold.
Prosedyrer og rutiner for drift og vedlikehold skal spesifisere hovedprinsipper for:
■
■

■

utbedring/mindre tiltak, rutiner for gjennomføring av slike
retningslinjer for renhold tilpasset bygningens/objektets egenart (metode,
rengjøringsmidler)
brannvern- og beredskapstiltak

Organisering og ansvar
Planer og fremtidige tiltak:
Behov og planer på sikt: (F.eks.) Det foreligger ingen planer pr april 2010 for
kraftstasjonsområdet.
Vedlegg: Foto, kart og tegninger
Godkjenning: Forvaltningsplanen må godkjennes. For dette objektet i verneklasse I.,
fredet etter kulturminneloven (KML), skal forvaltningsplaner godkjennes av
Riksantikvaren (RA).
Revisjoner av planen skal godkjennes tilsvarende og samtlige revisjonsdatoer påføres
dette dokument.
■
■
■
■
■

FP behandlet av: Statkraft; dd.mm.åååå
FP godkjent av RA: dd.mm.åååå
Dokumentet oppbevares hos Statkrafts hovedkontor Lillaker Oslo
Dokumentet består av X sider, Y tegninger ……
Dokumentet er distribuert til Riksantikvaren ……

Overordnet formål med forvaltningsplan er oppfølging av:
■

■

■
■

Bestemmelser gitt i kgl. res. ”Overordna føresegner om forvaltning av statlege
kulturhistoriske eigedomar” 15.08.2006.
Fredningsforskrift/fredningsvedtak etter Kulturminneloven eller planvedtak etter
Plan- og bygningsloven
Landsverneplan Statkraft 2010
Forvaltningsplanen er utarbeidet i tråd med bestemmelser gitt kgl. res.
”Overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar”
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■

■

01.09.2006, og er en oppfølging av Landsverneplan Statkraft 2010, og
fredning/vern etter Kulturminneloven. Forvaltningsplanen beskriver prosedyrer
og rutiner for drift og vedlikehold av de enkelte objekter samt beskrivelser av
forhold som må ivaretas ved rehabilitering og endring av bygninger /objekter.
Forvaltningsplanen er utarbeidet i samsvar med antikvariske prinsipper og
inneholder detaljert registrering og dokumentasjon av kraftstasjonsområdet
foruten retningslinjer for nødvendig kontakt med rett kulturminnemyndighet jf
”Rettleiar. Forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar”, Fornyings- og
administrasjonsdepartementet 2006.
Forvaltningen skal sikre at de kulturhistoriske verdiene som knytter seg til
kraftstasjonsområdet blir ivaretatt både på kort og lang sikt.

Lov grunnlaget: Vernet er forankret i kgl. res.”Overordna føresegner om forvaltning av
statlege kulturhistoriske eigedomar” 01.09.2006. Bevaring av kraftstasjonsområdet er
hjemlet i kulturminneloven § 15 / § 19 / § 20 / § 22a og forskrift av 9. februar 1979 nr.
8785 om faglig ansvarsfordeling mv etter kulturminneloven § 12
Kulturminnemyndighet: Riksantikvaren/RA eller den RA bemyndiger er saksbehandler
i første instans for bygg og anlegg i statens eie som er fredet etter kulturminneloven
og/eller er oppført i verneklasse I. i landsverneplan.

OBJEKTNAVN: 06250102 Kraftstasjonsbygning
Godkjenning av og formålet med forvaltningsplanen, samt lovgrunnlag og
kulturminnemyndighet: Se innledende tekst for komplekset som helhet.

Bygningsnummer:

06250102

G.nr./b.nr.:

Eier:

Statkraft

Forvalter:

Byggeår:

1918-1922

Verneklasse:

Fylke:

Buskerud

GAB:

Stedsnavn:

Hakavik

Kommune:

I: Fredning

Øvre Eiker

Beskrivelse: Kraftstasjonsbygningen er tegnet av Sigurd Brænne og huser aggregater og
annet nødvendig produksjonsutstyr. Det er en noe uryddig bygningskropp, med flere
takvinkler og takflater i ulik høyde, nå tekket med papp. Bygningen er oppført i plasstøpt
betong, på betongsåle i en utsprengt sjakt. Ytre vegger er grovslemmet og pussbehandlet.
Hovedvolumet ligger med gavlen/kortveggen mot øst og sjøen, vestgavlen ligger mot
åsen hvor rørgaten kommer inn. Nordre vegg, mot innkjørselen til anlegget, har store
buevinduer som markerer maskinsalen, bygningens sentralrom. Sørveggen er slett, med
vindusrekke på omformernivået som er blendet igjen, men smyg viser opprinnelig
størrelse og plassering. Nyere rulleport og vinduer på vestre kortvegg ved verksted, og to

153

originale porter på østre kortvegg. Armatur for utebelysning er trolig tegnet til bygningen
i form av jernlamper.
Forslag verneklasse: I; Fredning eksteriør og interiør
Begrunnelse: Kraftkraftstasjonsbygningen har arkitektonisk verdi. Bygningen og
opprinnelig inventar viser høy håndverksmessig kvalitet. Maskinsalen med
kontrollområdet ”Brettet” og andre tekniske installasjoner så vel som bygningen er nær
opprinnelig fra bygging og oppstart i 1922. Dette er uvanlig for denne funksjons/anleggstypen, og er blant de forhold som gir Hakavik en enestående posisjon i norsk
sammenheng. De to kontorene, innredet for kraftverkets maskinsjef, illustrerer dog
bransjens stadige krav og behov for forandring. Lite opprinnelig utstyr er fjernet.
Bygningens størrelse og monumentalitet gjenspeiler jernbanens og kraftverkenes viktige
samfunnsposisjon. Kraftverket var det installasjonsmessig største av landets tre kraftverk
for jernbanestrøm. Kamuflasjemalingen, fra 2. verdenskrig, på østgavlen er et viktig
historiefortellende element.
Retningslinjer for dokumentasjon: Generelt gjelder at fotodokumentasjon skal ha
angivelse av motiv og retning. Nummerér og navngi om nødvendig. Samtlige fasader skal
fotodokumenteres. Fotodokumentasjon av interiører og rom bør minimum bestå av to
diagonale opptak for oversikt samt foto av særlig betydningsfulle eller illustrerende
detaljer. Dokumentasjon skal også omfatte minimum fasadeoppriss og plantegninger.
Disse kan føres som merket vedlegg med referanse i teksten. Uteområder som vernes skal
være tegnet inn på målsatt kart med klar avgrensning av verneområdet. I tillegg skal det
legges ved fotografier av uteområdet, evt. med foto av særskilte viktige detaljer. OBS:
Dokumentasjonen kan legges ved digitalt, helt eller delvis, men skal være nummerert.
Formål: Vern av hovedbygningen ved et særlig komplett og nasjonalt enestående
vannkraftverk fra rundt 1920.
Omfang: Eksteriør og interiør; listeførte gjenstander
Teknisk tilstand: Den tekniske tilstanden på kraftstasjonsbygningen synes under ett å
være relativt god, og settes pr april 2010 til TG 1. Imidlertid er det enkelte skader som må
utbedres; se det enkelte rom for skadebeskrivelse og omfang.
Sårbarhet / kulturhistoriske forhold: Østveggens kamuflasjemaling fra 2.verdenskrig
er unik og må behandles med særlig aktsomhet i videre ytre vedlikehold av bygningen.
De opprinnelige tekniske installasjonene i maskinsalen, som målere, instrumentpaneler,
etc. må ivaretas med største forsiktighet.
Eksteriør: yttervegg og sokkel: Plasstøpt armert betong med grov (rabbitz)puss
Yttertak: Papptekke
Gulv på grunn: Betongsåle
Utomhuselement: Kamuflasjemaling på østvegg.
Interiør: Pusset og malte betongoverflater, keramiske fliser
Innvendig veggkonstruksjon: Plasstøpt betong
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Etasjeskiller: Plasstøpt betong
Fire (4) etasjer, overflater: Som over

Vernebestemmelser:
Generelle bestemmelser: Forvaltning, drift og vedlikehold/FDV skal skje gjennom
Statkrafts ordinære styringsdokumenter og gjennom ordinære rutiner med de
særbestemmelser som det er redegjort for i dette dokumentet.
■

■

■

■
■

■

FDV skal skje med materialer og metoder som er tilpasset
kraftkraftstasjonsbygningens egenart og slik at de arkitektoniske og
kulturhistoriske verdiene opprettholdes. Det må ikke igangsettes tiltak som kan
motvirke formålet med vernet.
Ingen må rive, flytte, påbygge, endre, forandre materialer eller farger eller foreta
andre endringer som går lenger enn vanlig vedlikehold, slik vanlig vedlikehold er
definert nedenfor.
Objektet skal vedlikeholdes og brukes slik at kraftkraftstasjonsbygningen ikke
forfaller.
Det er eier som har ansvaret for det løpende vedlikeholdet.
Tiltak ut over det som er beskrevet i dette dokumentet, krever tillatelse av
vernemyndigheten; RA. I særlige tilfeller kan RA gjøre unntak fra
vernebestemmelsene dersom tiltaket ikke er i strid med verneformålet eller
medfører vesentlige inngrep i kulturminnet kraftkraftstasjonsbygningen.
Relevant lover er kulturminneloven/KML, veiledere fra RA og andre relevante
instanser.

Hva er tillatt: Vedlikehold og istandsettelse skal skje med materialer og metoder
tilpasset anleggets og kraftkraftstasjonsbygningens egenart og på en måte som ikke
reduserer de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene slik de er beskrevet i dette
dokument; se spesifiserende tekst for de enkelte rom nedenfor, da dette vil variere iht.
overflater og annet.
Hva er ikke tillatt: Generelt er det ikke tillatt å skifte ut bygningselementer eller
materialer forandre overflater eller utføre annet arbeid utover vanlig vedlikehold på
bygningens eksteriør eller de deler av interiørene som omfattes av vern. Tiltak ut over
vanlig vedlikehold for fredet bygg slik det er angitt her krever tillatelse fra
kulturminnemyndighet. Søknad om tillatelse må inneholde beskrivelse av tiltakets
omfang og konsekvenser for bygningen. Tillatelse må foreligge før tiltak iverksettes.
Ordinært vedlikehold; se spesifiserende tekst for de enkelte rom nedenfor, da dette vil
variere iht. overflater og annet.
Søknad om dispensasjon: For objektet fredet etter kulturminneloven gjelder: Alle tiltak
utover vanlig vedlikehold (se ovenfor) kreves godkjenning av vernemyndighet FØR tiltak
iverksettes. Vernemyndighet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og
fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet
og som ikke i strid med formålet med vernet. Se også Riksantikvarens publikasjon ”Å eie
et fredet hus”.
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Administrativ prosedyre for tiltak:
Prosedyrer og rutiner for eiendomsforvaltningen skal beskrives. Forvaltning drift og
vedlikehold skal skje i henhold til Statkrafts styringsdokumenter og rutiner. Her skal det
være henvisning til aktuelle dokumenter og beskrivelse av gjeldende rutiner for
behandling av tiltak utover vanlig vedlikehold. Prosedyrer og rutiner for drift og
vedlikehold skal spesifisere hovedprinsipper for:
■
■

■

utbedring/mindre tiltak, rutiner for gjennomføring av slike
retningslinjer for renhold tilpasset bygningens/objektets egenart (metode,
rengjøringsmidler)
brannvern- og beredskapstiltak Organisering og ansvar Planer og fremtidige
tiltak;

Behov og planer på sikt: (F.eks.) Det er igangsatt drøftelser mellom Statkraft (eier) og
Jernbaneverket, vedrørende utskiftelser av aggregat fire (4)……
Vedlegg: Foto, kart og tegninger

Godkjenning
Forvaltningsplanen må godkjennes. For dette objektet i verneklasse I., fredet etter
kulturminneloven (KML) skal forvaltningsplaner godkjennes av Riksantikvaren (RA).
Revisjoner av planen skal godkjennes tilsvarende og samtlige revisjonsdatoer påføres
dette dokument.
■
■
■
■
■

FP behandlet av: Statkraft; dd.mm.åååå
FP godkjent av RA: dd.mm.åååå
Dokumentet oppbevares hos Statkrafts hovedkontor Lillaker Oslo
Dokumentet består av X sider, Y tegninger ……
Dokumentet er distribuert til Riksantikvaren ……

Overordnet formål med forvaltningsplan er oppfølging av:
■

■

■
■

■

■

Bestemmelser gitt i kgl. res. ”Overordna føresegner om forvaltning av statlege
kulturhistoriske eigedomar” 15.08.2006.
Fredningsforskrift/fredningsvedtak etter Kulturminneloven eller planvedtak etter
Plan- og bygningsloven
Landsverneplan Statkraft 2010
Forvaltningsplanen er utarbeidet i tråd med bestemmelser gitt kgl. res.
”Overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar”
01.09.2006, og er en oppfølging av Landsverneplan Statkraft 2010, og
fredning/vern etter Kulturminneloven. Forvaltningsplanen beskriver prosedyrer
og rutiner for drift og vedlikehold av de enkelte objekter samt beskrivelser av
forhold som må ivaretas ved rehabilitering og endring av bygninger /objekter.
Forvaltningsplanen er utarbeidet i samsvar med antikvariske prinsipper og
inneholder detaljert registrering og dokumentasjon av
kraftkraftstasjonsbygningen foruten retningslinjer for nødvendig kontakt med rett
kulturminnemyndighet; jf ”Rettleiar. Forvaltning av statlege kulturhistoriske
eigedomar”, Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2006.
Forvaltningen skal sikre at de kulturhistoriske verdiene som knytter seg til
kraftkraftstasjonsbygningen blir ivaretatt både på kort og lang sikt.
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Lovgrunnlag
Vernet er forankret i kgl. res. ”Overordna føresegner om forvaltning av statlege
kulturhistoriske eigedomar” 01.09.2006. Bevaring av kraftkraftstasjonsbygningen er
hjemlet i kulturminneloven § 15 / § 19 / § 20 / § 22a og forskrift av 9. februar 1979 nr.
8785 om faglig ansvarsfordeling mv etter kulturminneloven § 12

Kulturminnemyndighet
Riksantikvaren/RA eller den RA bemyndiger er saksbehandler i første instans for bygg og
anlegg i statens eie som er fredet etter kulturminneloven og/eller er oppført i verneklasse
I. i landsverneplan.

Rombeskrivelse:
0625010201 Maskinsalen med kontrollbrett

Omfang: Interiør. Listeførte gjenstander.
Beskrivelse: Nordveggen har store vinduer i jernramme med smårutete glass som
markerer maskinsalen. Malte, pussete overflater. Malt brystning. Keramiske gulvfliser.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling. Viktig å bevare gammelt og opprinnelig fast og løst inventar, som
aggregater, sektorspesifikke tekniske installasjoner og redskaper/verktøy, armaturer,
stoler, bord, krakker, m.v.
Teknisk tilstand: Den tekniske tilstanden i maskinsalen settes pr. april 2010 til TG 2.
Imidlertid er det enkelte skader som må utbedres; påmalt brystning (blått avsluttet med
sort mot hvit hovedvegg) er malt på opprinnelig hvit vegg i ca 2007. Det har oppstått bom
og fuktutslag som må utbedres raskt, for å forhindre videre utvikling av skadebildet!
Gjenstandsliste (løst inventar): Skap, benker, PC-bord, oljekannesett, instrumentpanel,
målere, m.v.
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0625010202 Verksted 1.etg.
Omfang: Interiør. Listeførte gjenstander.
Beskrivelse: Nyere vinduer, i aluminiumsrammer, og stor port, i brunmalt/plastkledt?
aluminium, for innkjøring, opprinnelig stedfast inventar; skap, benker, kran. Nyere
nedsenket himling; denne fungerer energisparende.
Kommentar: Rommet har høy grad av opprinnelighet. Det er avgjørende at så vel
opprinnelig som nyere materialbruk, farger og overflater opprettholdes og videreføres
med stor vekt på detaljer i utførelse og materialbehandling. Videre er det viktig å bevare
gammelt og opprinnelig fast og løst inventar, som sektorspesifikke tekniske installasjoner
og redskaper/verktøy, armaturer, stoler, bord, krakker, m.v. Rommets endringer fungerer
godt og gir historisk dybde til anlegget ved å fortelle om endrete holdninger på ulike plan,
vaner og bemanning.
Teknisk tilstand: Den tekniske tilstanden i maskinsalen settes pr. april 2010 til TG 1.
Gjenstandsliste (løst inventar): Verksted-/arbeidsbord, skap, hyller, m.v.

0625010203 Garderobe 1.etg.
Omfang: Interiør. Listeførte gjenstander.
Beskrivelse: Enkelt rom med todelt dusjområde med forheng samt servant. Våtromsplater
og malte overflater, med vinylbelegg (?) på gulv.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling. Viktig å bevare fast og løst inventar, som armaturer, stoler, bord,
krakker/benker, hygienefasiliteter (dusj, servant, etc.), m.v. Garderoben forteller om en
”enkjønnet” arbeidsplass; alle kunne skift i et rom, da det ikke var forutsatt at det ville
være behov for å skille mellom menn og kvinner.
Teknisk tilstand: Den tekniske tilstanden i garderoben settes pr. april 2010 til TG1, men
det må undersøkes nærmere om det kan være skjulte fuktskader under panel, etc.
Gjenstandsliste (løst inventar): ”Stressless”-stol, krakker/pinnebenker, dusjvegger med
forheng, m.v.

0625010204 Maskinsjefens kontor (mesaninplan)
Omfang: Interiør. Listeførte gjenstander.
Beskrivelse: 1960 og 1970-tallsinnredning med ”korea-panel” på veggene og
veggtilvegg-teppe. Venstre langvegg; vindu mot maskinsalen. Bak/høyre langvegg;
stedsbygd fast inventar. Løse gjenstander.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling. Viktig å bevare opprinnelig fast og løst inventar, som stoler, bord,
krakker, m.v.
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Teknisk tilstand: Den tekniske tilstanden i kontoret settes pr. april 2010 til TG 1.
Gjenstandsliste (løst inventar): Arbeidsbord, arkivskap, belysning, posthyller, m.v..

0625010205 Pauserom (kontrollbrett)
Omfang: Interiør. Listeførte gjenstander.
Beskrivelse: Malte, tapetserte overflater, vinylbelegg gulv, vindu mot maskinsalen
Kommentar: Vesentlig at materialbruk, farger og overflater opprettholdes og
videreføres. Viktig å bevare gammelt fast og løst inventar, som stedsbygde hyller.
Teknisk tilstand: Den tekniske tilstanden i maskinsalen settes pr. april 2010 til TG 1.

0625010206 Maskinsjefens kontor à 1920 (3.etg.)
Omfang: Interiør. Listeførte gjenstander.
Beskrivelse: Vegger; pussete, malte overflater. Fast innredning/inventar. Malte betong
gulv. Enkeltblad speildør til omformerloft (?), doble dørblad med speil og glass mot
galleri.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling. Viktig å bevare gammelt og opprinnelig fast og løst inventar;
armaturer, stoler, bord, krakker, m.v.
Teknisk tilstand: Den tekniske tilstanden i maskinsalen settes pr. april 2010 til TG 1.

159

Gjenstandsliste (løst inventar): Skrivemaskiner, o.a.

0625010207 Omformerrom
Omfang: Interiør. Listeførte gjenstander.
Beskrivelse: Vegger; pussete, malte overflater. ”Båser” i betong for hver omformer.
Speildører til maskinsjefens kontor. Nyere branndører. Veggfaste hyller for lagring av
ymse deler; armaturer, lyspærer, o.a.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling. Viktig å bevare gammelt og opprinnelig fast og løst inventar.
Teknisk tilstand: Den tekniske tilstanden settes pr. april 2010 til TG 1.
Gjenstandsliste (løst inventar): Veggfaste hyller for ymse produksjons- og driftsdeler;
armaturer, lyspærer, sektorspesifikke tekniske ekstradeler, o.a.

0625010208 Arkiv (4.etg.)
Omfang: Interiør. Listeførte gjenstander.
Beskrivelse: Vegger; pussete, malte overflater. Nyere vinduer mot trappesjakt. Malte
betong gulv/trinn. Stedsbygd, fast inventar; hyller og skap.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling. Viktig å bevare gammelt og opprinnelig fast inventar; hyller,
armatur, m.v.
Teknisk tilstand: Den tekniske tilstanden for arkivet settespr. april 2010 til TG 1.
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Gjenstandsliste (løst inventar): En rekke musealt interessante kontorgjenstander/rekvisita som anbefales registrert av for eksempel NVEs Museumsordning på bakgrunn
av felles historie. Bør imidlertid fortsatt oppbevares på Hakavik kraftverk.

OBJEKTNAVN: 06250103 Smie
Godkjenning av og formålet med forvaltningsplanen, samt lovgrunnlag og
kulturminnemyndighet: Se innledende tekst for komplekset som helhet.
Bygningsnummer:

06250103

G.nr./b.nr.:

Eier:

Statkraft

Forvalter:

Byggeår:

1918-1922

Verneklasse:

Fylke:

Buskerud

GAB:

Stedsnavn:

Hakavik

Kommune:

I: Fredning

Øvre Eiker

Beskrivelse: Enkel reisverksbygning med panelkledning, papptekket saltak og
betongsåle. Esse oppmurt i østre ende av bygningen Panelkledd reisverksbygning på en
etasje med papptekket saltak, enkle lemmedører og torams smårutet vinduer. Grue
oppmurt i østre ende av bygningen.
Begrunnelse: Smien er en av to bygninger som ble oppført da utbyggingen startet. Det
var behov for å kunne fremstille ulike bygningselementer, stå for reparasjoner og annet på
stedet. Dette gir den en historiefortellende verdi. Smien utgjør sammen med andre
bygninger et enestående helhetlig kraftverkshistorisk kulturmiljø. Bygningens funksjon er
selvforklarende gjennom utformingen og miljøsammenhengen. Eksteriøret er opprinnelig,
med original kledning og vinduer.
Retningslinjer for dokumentasjon: Generelt gjelder at fotodokumentasjon skal ha
angivelse av motiv og retning. Nummerér og navngi om nødvendig. Samtlige fasader skal
fotodokumenteres. Fotodokumentasjon av interiører og rom bør minimum bestå av to
diagonale opptak for oversikt samt foto av særlig betydningsfulle eller illustrerende
detaljer. Dokumentasjon skal også omfatte minimum fasadeoppriss og plantegninger.
Disse kan føres som merket vedlegg med referanse i teksten. Uteområder som vernes skal
være tegnet inn på målsatt kart med klar avgrensning av verneområdet. I tillegg skal det
legges ved fotografier av uteområdet, evt. med foto av særskilte viktige detaljer. OBS:
Dokumentasjonen kan legges ved digitalt, helt eller delvis, men skal være nummerert.
Formål: Frede bygningen som huser smien, som et avgjørende element for byggingen og
senere driften av et vannkraftverk fra 1920-tallet.
Omfang: Eksteriør
Teknisk tilstand: Den tekniske tilstanden for smiens eksteriør settes pr. april 2010 til TG
2.
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Eksteriør – yttervegg og sokkel: Panelkledd reisverksbygning
Yttertak: Papptekket saltak
Gulv på grunn: Betongsåle
Interiør: Umalt trekledning (?)
Innvendig veggkonstruksjon: Trekledning

Vernebestemmelser:
Generelle bestemmelser: Forvaltning, drift og vedlikehold/FDV skal skje gjennom
Statkrafts ordinære styringsdokumenter og gjennom ordinære rutiner med de
særbestemmelser som det er redegjort for i dette dokumentet.
■

■

■
■
■

■

FDV skal skje med materialer og metoder som er tilpasset smiens egenart og slik
at de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene opprettholdes. Det må ikke
igangsettes tiltak som kan motvirke formålet med vernet.
Ingen må rive, flytte, påbygge, endre, forandre materialer eller farger eller foreta
andre endringer som går lenger enn vanlig vedlikehold, slik vanlig vedlikehold er
definert nedenfor.
Objektet skal vedlikeholdes og brukes slik at smien ikke forfaller.
Det er eier som har ansvaret for det løpende vedlikeholdet.
Tiltak ut over det som er beskrevet i dette dokumentet, krever tillatelse av
vernemyndigheten; RA. I særlige tilfeller kan RA gjøre unntak fra
vernebestemmelsene dersom tiltaket ikke er i strid med verneformålet eller
medfører vesentlige inngrep i kulturminnet smien.
Relevant lover er kulturminneloven/KML, veiledere fra RA og andre relevante
instanser.

Hva er tillatt: Vedlikehold og istandsettelse skal skje med materialer og metoder
tilpasset anleggets og smiens egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske
og kulturhistoriske verdiene slik de er beskrevet i dette dokument.
Hva er ikke tillatt: Generelt er det ikke tillatt å skifte ut bygningselementer eller
materialer forandre overflater eller utføre annet arbeid utover vanlig vedlikehold på
bygningens eksteriør. Tiltak ut over vanlig vedlikehold for fredet bygg slik det er angitt
her krever tillatelse fra kulturminnemyndighet. Søknad om tillatelse må inneholde
beskrivelse av tiltakets omfang og konsekvenser for bygningen. Tillatelse må foreligge
før tiltak iverksettes.
Ordinært vedlikehold: Vask av overflater. Høy grad av opprinnelighet, og avgjørende at
opprinnelig materialbruk, farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt
på detaljer i utførelse og materialbehandling.
Søknad om dispensasjon: For smien fredet etter kulturminneloven gjelder: Alle tiltak
utover vanlig vedlikehold (se ovenfor) kreves godkjenning av vernemyndighet FØR tiltak
iverksettes. Vernemyndighet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og
fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet
smien og som ikke i strid med formålet med vernet. Se også Riksantikvarens publikasjon
”Å eie et fredet hus”.
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Administrativ prosedyre for tiltak:
Prosedyrer og rutiner for eiendomsforvaltningen skal beskrives. Forvaltning drift og
vedlikehold skal skje i henhold til Statkrafts styringsdokumenter og rutiner. Her skal det
være henvisning til aktuelle dokumenter og beskrivelse av gjeldende rutiner for
behandling av tiltak utover vanlig vedlikehold. Prosedyrer og rutiner for drift og
vedlikehold skal spesifisere hovedprinsipper for:
■
■

■

utbedring/mindre tiltak, rutiner for gjennomføring av slike
retningslinjer for renhold tilpasset bygningens/objektets egenart (metode,
rengjøringsmidler)
brannvern- og beredskapstiltak

Organisering og ansvar:
Planer og fremtidige tiltak:
Behov og planer på sikt: (For eksempel): Det foreligger pr 2010 ingen planer for endret
bruk eller andre endringer for smien.
Vedlegg: Foto, kart og tegninger
Godkjenning: Forvaltningsplanen må godkjennes. For dette objektet i verneklasse I.,
fredet etter kulturminneloven (KML), skal forvaltningsplaner godkjennes av
Riksantikvaren (RA).
Revisjoner av planen skal godkjennes tilsvarende og samtlige revisjonsdatoer påføres
dette dokument.
■
■
■
■
■

FP behandlet av: Statkraft; dd.mm.åååå
FP godkjent av RA: dd.mm.åååå
Dokumentet oppbevares hos Statkrafts hovedkontor Lillaker Oslo
Dokumentet består av X sider, Y tegninger……
Dokumentet er distribuert til Riksantikvaren ……

Overordnet formål med forvaltningsplan er oppfølging av:
■

■

■
■

■

Bestemmelser gitt i kgl. res. ”Overordna føresegner om forvaltning av statlege
kulturhistoriske eigedomar” 15.08.2006.
Fredningsforskrift/fredningsvedtak etter Kulturminneloven eller planvedtak etter
Plan- og bygningsloven
Landsverneplan Statkraft 2010
Forvaltningsplanen er utarbeidet i tråd med bestemmelser gitt kgl. res.
”Overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar”
01.09.2006, og er en oppfølging av Landsverneplan Statkraft 2010, og
fredning/vern etter Kulturminneloven. Forvaltningsplanen beskriver prosedyrer
og rutiner for drift og vedlikehold av de enkelte objekter samt beskrivelser av
forhold som må ivaretas ved rehabilitering og endring av bygninger /objekter.
Forvaltningsplanen er utarbeidet i samsvar med antikvariske prinsipper og
inneholder detaljert registrering og dokumentasjon av
kraftkraftstasjonsbygningen foruten retningslinjer for nødvendig kontakt med rett
kulturminnemyndighet jf ”Rettleiar. Forvaltning av statlege kulturhistoriske
eigedomar”, Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2006.
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■

Forvaltningen skal sikre at de kulturhistoriske verdiene som knytter seg til smien
blir ivaretatt både på kort og lang sikt.

Lovgrunnlag: Vernet er forankret i kgl. res.”Overordna føresegner om forvaltning av
statlege kulturhistoriske eigedomar” 01.09.2006.
Bevaring av smien er hjemlet i kulturminneloven § 15 / § 19 / § 20 / § 22a og forskrift av
9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv etter kulturminneloven § 12
Kulturminnemyndighet: Riksantikvaren/RA eller den RA bemyndiger er saksbehandler
i første instans for bygg og anlegg i statens eie som er fredet etter kulturminneloven
og/eller er oppført i verneklasse I. i landsverneplan.

OBJEKTET NAVN: 06250104 Snekkerverksted og lager
Godkjenning av og formålet med forvaltningsplanen, samt lovgrunnlag og
kulturminnemyndighet: Se innledende tekst for komplekset som helhet.
Bygningsnummer:

06250104

G.nr./b.nr.:

Eier:

Statkraft

Forvalter:

Byggeår:

1918-1922

Verneklasse:

Fylke:

Buskerud

GAB:

Stedsnavn:

Hakavik

Kommune:

I: Fredning

Øvre Eiker

Beskrivelse: Panelt reisverksbygning på grunnmur og støpt betongsåle med en rekke
smårutete vinduer; 12 og 15 glass pr ramme. Ulike former for dører og porter
(fyllingsdør, lemmedør, rulle- og skyveport). I 1.etasjes nordvestre hjørne er det
stykklager med stedsbygd innredning. På hemsen over samme ende av bygget er det lager
og kontor med stedsbygd innredning. Bygningens midtre del er åpen til møne. På hemsen
i østenden er det også kontor/værelser. Panelt reisverksbygning på grunnmur og støpt
betongsåle med en rekke smårutete vinduer; 12 og 15 glass pr ramme. Ulike former for
dører og porter (fyllingsdør, lemmedør, rulle- og skyveport). I 1.etasjes nordvestre hjørne
er det stykklager med stedsbygd innredning. På hemsen over samme ende av bygget er
det lager og kontor med stedsbygd innredning. Bygningens midtre del er åpen til møne.
På hemsen i østenden er det også kontor/værelser.
Begrunnelse: Bygningen inngår i et nasjonalt enestående helhetlig kraftverkshistorisk
kulturmiljø. Videre er bygningen den andre av de to bygningene som ble oppført da
utbyggingen startet, på grunn av behovet for å kunne stå for reparasjoner og annet på
stedet. Stedsbygde innredning, med spesialtilpassede stykkhyller, er unike og bidrar til å
øke verneverdien. Eksteriøret er tilnærmet opprinnelig, men enkelte slitasjeutsatte
elementer er byttet; disse bidrar imidlertid til å underbygge bygningen(es)
historiefortellende verdi, fordi det speiler behovet for teknologiske endringer i anleggets
driftstid (stadig større biler krever større porter, etc).
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Retningslinjer for dokumentasjon: Generelt gjelder at fotodokumentasjon skal ha
angivelse av motiv og retning. Nummerér og navngi om nødvendig. Samtlige fasader skal
fotodokumenteres. Fotodokumentasjon av interiører og rom bør minimum bestå av to
diagonale opptak for oversikt samt foto av særlig betydningsfulle eller illustrerende
detaljer. Dokumentasjon skal også omfatte minimum fasadeoppriss og plantegninger.
Disse kan føres som merket vedlegg med referanse i teksten. Uteområder som vernes skal
være tegnet inn på målsatt kart med klar avgrensning av verneområdet. I tillegg skal det
legges ved fotografier av uteområdet, evt. med foto av særskilte viktige detaljer. OBS:
Dokumentasjonen kan legges ved digitalt, helt eller delvis, men skal være nummerert.
Formål: Frede bygningen fra 1920-tallet som rommer snekkerverkstedet som var viktig
både under oppføringen og i den senere driften av et kraftverk.
Omfang: Eksteriør og interiør. Listeførte gjenstander.
Teknisk tilstand: Den tekniske tilstanden for snekkerverkstedsbygningen settes pr. april
2010 til TG 1.
Sårbarhet – kulturhistoriske forhold: Det er særlig viktig å ivareta de opprinnelige
stedsbygde inventarene i bygningen.
Eksteriør – yttervegg og sokkel: Panelkledd reisverksbygning
Yttertak: Papptekket saltak
Gulv på grunn: Betongsåle
Interiør: Panelkledning; malt og umalt
Innvendig veggkonstruksjon: Panelkledning i enkelte rom
Etasjeskiller: Borddekke
To (2) etasjer: overflater som over

Vernebestemmelser:
Generelle bestemmelser: Forvaltning, drift og vedlikehold/FDV skal skje gjennom
Statkrafts ordinære styringsdokumenter og gjennom ordinære rutiner med de
særbestemmelser som det er redegjort for i dette dokumentet.
■

■

■

■
■

FDV skal skje med materialer og metoder som er tilpasset snekkerverkstedet og
lagerets egenart og slik at de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene
opprettholdes. Det må ikke igangsettes tiltak som kan motvirke formålet med
vernet.
Ingen må rive, flytte, påbygge, endre, forandre materialer eller farger eller foreta
andre endringer som går lenger enn vanlig vedlikehold, slik vanlig vedlikehold er
definert nedenfor.
Objektet skal vedlikeholdes og brukes slik at snekkerverkstedet og lager ikke
forfaller.
Det er eier som har ansvaret for det løpende vedlikeholdet.
Tiltak ut over det som er beskrevet i dette dokumentet, krever tillatelse av
vernemyndigheten; RA. I særlige tilfeller kan RA gjøre unntak fra
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■

vernebestemmelsene dersom tiltaket ikke er i strid med verneformålet eller
medfører vesentlige inngrep i kulturminnet kraftkraftstasjonsbygningen.
Relevant lover er kulturminneloven/KML, veiledere fra RA og andre relevante
instanser.

Hva er tillatt: Vedlikehold og istandsettelse skal skje med materialer og metoder
tilpasset anleggets og snekkerverkstedet og lagerets egenart og på en måte som ikke
reduserer de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene slik de er beskrevet i dette
dokument; se spesifiserende tekst for de enkelte rom nedenfor, da dette vil variere iht.
overflater og annet.
Hva er ikke tillatt: Generelt er det ikke tillatt å skifte ut bygningselementer eller
materialer forandre overflater eller utføre annet arbeid utover vanlig vedlikehold på
bygningens eksteriør eller de deler av interiørene som omfattes av vern. Tiltak ut over
vanlig vedlikehold for fredet bygg slik det er angitt her krever tillatelse fra
kulturminnemyndighet. Søknad om tillatelse må inneholde beskrivelse av tiltakets
omfang og konsekvenser for bygningen. Tillatelse må foreligge før tiltak iverksettes.
Ordinært vedlikehold: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig
materialbruk, farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i
utførelse og materialbehandling. Viktig å bevare gammelt og opprinnelig fast og løst
inventarsom bord, krakker, hyller, m.v. Samt viktig å ivareta og bevare gamle vinduer,
porter, etc.
Søknad om dispensasjon: For objektet fredet etter kulturminneloven gjelder: Alle tiltak
utover vanlig vedlikehold (se ovenfor) kreves godkjenning av vernemyndighet FØR tiltak
iverksettes. Vernemyndighet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og
fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet
og som ikke i strid med formålet med vernet. Se også Riksantikvarens publikasjon ”Å eie
et fredet hus”.

Administrativ prosedyre for tiltak:
Prosedyrer og rutiner for eiendomsforvaltningen skal beskrives. Forvaltning drift og
vedlikehold skal skje i henhold til Statkrafts styringsdokumenter og rutiner. Her skal det
være henvisning til aktuelle dokumenter og beskrivelse av gjeldende rutiner for
behandling av tiltak utover vanlig vedlikehold. Prosedyrer og rutiner for drift og
vedlikehold skal spesifisere hovedprinsipper for:
■
■

■

utbedring/mindre tiltak, rutiner for gjennomføring av slike
retningslinjer for renhold tilpasset bygningens/objektets egenart (metode,
rengjøringsmidler)
brannvern- og beredskapstiltak Organisering og ansvar:

Planer og fremtidige tiltak:
Behov og planer på sikt: (F.EKS) Det er pr 2010 ingen konkrete planer for
snekkerverkstedet og lager.
Vedlegg: Foto, kart og tegninger
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Godkjenning: Forvaltningsplanen må godkjennes. For dette objektet i verneklasse I.,
fredet etter kulturminneloven (KML), skal forvaltningsplaner godkjennes av
Riksantikvaren (RA).
Revisjoner av planen skal godkjennes tilsvarende og samtlige revisjonsdatoer påføres
dette dokument.
■
■
■
■
■

FP behandlet av: Statkraft; dd.mm.åååå
FP godkjent av RA: dd.mm.åååå
Dokumentet oppbevares hos Statkrafts hovedkontor Lillaker Oslo
Dokumentet består av X sider, Y tegninger ……
Dokumentet er distribuert til Riksantikvaren ……

Overordnet formål med forvaltningsplan er oppfølging av:
■

■

■
■

■

Bestemmelser gitt i kgl. res. ”Overordna føresegner om forvaltning av statlege
kulturhistoriske eigedomar” 15.08.2006.
Fredningsforskrift/fredningsvedtak etter Kulturminneloven eller planvedtak etter
Plan- og bygningsloven
Landsverneplan Statkraft 2010
Forvaltningsplanen er utarbeidet i tråd med bestemmelser gitt kgl. res.
”Overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar”
01.09.2006, og er en oppfølging av Landsverneplan Statkraft 2010, og
fredning/vern etter kulturminneloven. Forvaltningsplanen beskriver prosedyrer og
rutiner for drift og vedlikehold av de enkelte objekter samt beskrivelser av
forhold som må ivaretas ved rehabilitering og endring av bygninger /objekter.
Forvaltningsplanen er utarbeidet i samsvar med antikvariske prinsipper og
inneholder detaljert registrering og dokumentasjon av snekkerverkstedet og lager
foruten retningslinjer for nødvendig kontakt med rett kulturminnemyndighet jf
”Rettleiar. Forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar”, Fornyings- og
administrasjonsdepartementet 2006. Forvaltningen skal sikre at de
kulturhistoriske verdiene som knytter seg til snekkerverkstedet og lager blir
ivaretatt både på kort og lang sikt.

Lovgrunnlag: Vernet er forankret i kgl. res.”Overordna føresegner om forvaltning av
statlege kulturhistoriske eigedomar” 01.09.2006. Bevaring av snekkerverkstedet og lager
er hjemlet i kulturminneloven § 15 / § 19 / § 20 / § 22a og forskrift av 9. februar 1979 nr.
8785 om faglig ansvarsfordeling mv etter kulturminneloven § 12
Kulturminnemyndighet: Riksantikvaren/RA eller den RA bemyndiger er saksbehandler
i første instans for bygg og anlegg i statens eie som er fredet etter kulturminneloven
og/eller er oppført i verneklasse I. i landsverneplan.

Rombeskrivelse:
0625010401Stykklager; 1.etasje
Omfang: Interiør. Listeførte gjenstander.
Beskrivelse: Torams vinduer med smårutete glass på begge ytterveggene,
fyllingsspeildør inn mot hovedrommet og malte paneloverflater gulv og vegg.
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Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling. Viktig å bevare gammelt og opprinnelig fast og løst inventar.
Teknisk tilstand: Den tekniske tilstanden for rommet settespr. april 2010 til TG 1.
Gjenstandsliste (løst inventar): Benker kister, stoler, bord, krakker, arbeidsbenker m.v.

0625010402 Kontor; 2.etasje
Omfang: Interiør. Listeførte gjenstander.
Beskrivelse: Torams vinduer med smårutete glass på ytterveggen, i hele rommets bredde.
Himling, vegg og gulv har malte, panelkledde overflater og glassfelt i dør.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling. Viktig å bevare gammelt og opprinnelig fast og løst inventar, som
armaturer, stoler, bord, krakker, m.v. Sektorspesifikke stykkdeler fra kraftverkets tidligste
periode; lyspærer o.a.!
Teknisk tilstand: Den tekniske tilstanden for rommet anslåspr. april 2010 til TG 1.
Gjenstandsliste (løst inventar): Sektorspesifikke stykkdeler!

0625010403 Stykklager; 2.etasje
Omfang: Interiør. Listeførte gjenstander.
Beskrivelse: Himling, vegg og gulv har malte, panelkledde overflater og glassfelt i dør.
Kommentar: Høy grad av opprinnelighet, og helt vesentlig at opprinnelig materialbruk,
farger og overflater opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og
materialbehandling. Bemerk dører med originalt glass for indirekte lysinnslipp! Viktig å
bevare gammelt og opprinnelig fast og løst inventar, som aggregater, sektorspesifikke
tekniske installasjoner og redskaper/verktøy, armaturer, stoler, bord, krakker, m.v.
Teknisk tilstand: Den tekniske tilstanden for rommet settes pr. april 2010 til TG 1.
Gjenstandsliste (løst inventar): Skap, benker, PC-bord, oljekannesett, instrumentpanel,
målere, m.v.
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OBJEKTNAVN: 06250105 Garasje/lager
Godkjenning av og formålet med forvaltningsplanen, samt lovgrunnlag og
kulturminnemyndighet: Se innledende tekst for komplekset som helhet.
Bygningsnummer:

06250105

G.nr./b.nr.:

Eier:

Statkraft

Forvalter:

Byggeår:

1918-1922

Verneklasse:

Fylke:

Buskerud

GAB:

Stedsnavn:

Hakavik

Kommune:

I: Fredning

Øvre Eiker

Beskrivelse: Bygningen har pulttak og står på støpt betongsåle. Den ene delen er i
plasstøpt betong, den andre har panelkledning.
Begrunnelse: Bygningen beskytter kjøretøyene, som er viktige for driften av
vannkraftverket, og inngår som et vesentlig og selvstendig element i et større kulturmiljø.
Bygningens funksjon vises i dets utforming. Eksteriøret er opprinnelig, endringene viser
behovet for tilpasninger i løpet av anleggets driftstid.
Retningslinjer for dokumentasjon: Generelt gjelder at fotodokumentasjon skal ha
angivelse av motiv og retning. Nummerér og navngi om nødvendig. Samtlige fasader skal
fotodokumenteres. Fotodokumentasjon av interiører og rom bør minimum bestå av to
diagonale opptak for oversikt samt foto av særlig betydningsfulle eller illustrerende
detaljer. Dokumentasjon skal også omfatte minimum fasadeoppriss og plantegninger.
Disse kan føres som merket vedlegg med referanse i teksten. Uteområder som vernes skal
være tegnet inn på målsatt kart med klar avgrensning av verneområdet. I tillegg skal det
legges ved fotografier av uteområdet, evt. med foto av særskilte viktige detaljer. OBS:
Dokumentasjonen kan legges ved digitalt, helt eller delvis, men skal være nummerert.
Formål: Bevare bygningen som huser transportmateriellet på kraftverket.
Omfang: Eksteriør
Teknisk tilstand: Den tekniske tilstanden settes pr. april 2010 til TG 1.
Eksteriør – yttervegg og sokkel: Nordre del i enkel reisverk med panelkledning, søndre
i plasstøpt armert betong/LECA-blokker (?):
Yttertak: Papptekket pulttak
Gulv på grunn: Betongsåle
Interiør: Pusset og malte overflater
Innvendig veggkonstruksjon: Ukjent

Vernebestemmelser:
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Generelle bestemmelser: Forvaltning, drift og vedlikehold/FDV skal skje gjennom
Statkrafts ordinære styringsdokumenter og gjennom ordinære rutiner med de
særbestemmelser som det er redegjort for i dette dokumentet.
■

■

■
■
■

■

FDV skal skje med materialer og metoder som er tilpasset garasje/lagerets
egenart og slik at de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene opprettholdes.
Det må ikke igangsettes tiltak som kan motvirke formålet med vernet.
Ingen må rive, flytte, påbygge, endre, forandre materialer eller farger eller foreta
andre endringer som går lenger enn vanlig vedlikehold, slik vanlig vedlikehold er
definert nedenfor.
Objektet skal vedlikeholdes og brukes slik at garasje/lageret ikke forfaller.
Det er eier som har ansvaret for det løpende vedlikeholdet.
Tiltak ut over det som er beskrevet i dette dokumentet, krever tillatelse av
vernemyndigheten; RA. I særlige tilfeller kan RA gjøre unntak fra
vernebestemmelsene dersom tiltaket ikke er i strid med verneformålet eller
medfører vesentlige inngrep i kulturminnet garasje/lageret.
Relevant lover er kulturminneloven/KML, veiledere fra RA og andre relevante
instanser.

Hva er tillatt: Vedlikehold og istandsettelse skal skje med materialer og metoder
tilpasset anleggets og garasje/lagerets egenart og på en måte som ikke reduserer de
arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene slik de er beskrevet i dette dokument.
Hva er ikke tillatt: Generelt er det ikke tillatt å skifte ut bygningselementer eller
materialer, forandre overflater eller utføre annet arbeid utover vanlig vedlikehold på
bygningens eksteriør. Tiltak ut over vanlig vedlikehold for fredet bygg slik det er angitt
her krever tillatelse fra kulturminnemyndighet. Søknad om tillatelse må inneholde
beskrivelse av tiltakets omfang og konsekvenser for bygningen. Tillatelse må foreligge
før tiltak iverksettes.
Ordinært vedlikehold: Det er vesentlig at opprinnelig materialbruk, farger og overflater
opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og materialbehandling.
Samt viktig å ivareta og bevare gamle vinduer, porter, etc.
Søknad om dispensasjon: For objektet fredet etter kulturminneloven gjelder: Alle tiltak
utover vanlig vedlikehold (se ovenfor) kreves godkjenning av vernemyndighet FØR tiltak
iverksettes. Vernemyndighet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og
fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet
garasje/lager og som ikke i strid med formålet med vernet. Se også Riksantikvarens
publikasjon ”Å eie et fredet hus”.

Administrativ prosedyre for tiltak:
Prosedyrer og rutiner for eiendomsforvaltningen skal beskrives. Forvaltning drift og
vedlikehold skal skje i henhold til Statkrafts styringsdokumenter og rutiner. Her skal det
være henvisning til aktuelle dokumenter og beskrivelse av gjeldende rutiner for
behandling av tiltak utover vanlig vedlikehold. Prosedyrer og rutiner for drift og
vedlikehold skal spesifisere hovedprinsipper for:
■

utbedring/mindre tiltak, rutiner for gjennomføring av slike
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■

■

retningslinjer for renhold tilpasset bygningens/objektets egenart (metode,
rengjøringsmidler)
brannvern- og beredskapstiltak Organisering og ansvar:

Planer og fremtidige tiltak:
Behov og planer på sikt: (F.eks) Pr. 2010 foreligger det ingen planer for garasje/lageret
Vedlegg: Foto, kart og tegninger
Godkjenning: Forvaltningsplanen må godkjennes. For dette objektet i verneklasse I.,
fredet etter kulturminneloven (KML) skal forvaltningsplaner godkjennes av
Riksantikvaren (RA).
Revisjoner av planen skal godkjennes tilsvarende og samtlige revisjonsdatoer påføres
dette dokument.
■
■
■
■
■

FP behandlet av: Statkraft; dd.mm.åååå
FP godkjent av RA: dd.mm.åååå
Dokumentet oppbevares hos Statkrafts hovedkontor Lillaker Oslo
Dokumentet består av X sider, Y tegninger ……
Dokumentet er distribuert til Riksantikvaren ……

Overordnet formål med forvaltningsplan er oppfølging av:
■

■

■
■

■

■

■

Bestemmelser gitt i kgl. res. ”Overordna føresegner om forvaltning av statlege
kulturhistoriske eigedomar” 15.08.2006.
Fredningsforskrift/fredningsvedtak etter Kulturminneloven eller planvedtak etter
Plan- og bygningsloven
Landsverneplan Statkraft 2010
Forvaltningsplanen er utarbeidet i tråd med bestemmelser gitt kgl. res.
”Overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar”
01.09.2006, og er en oppfølging av Landsverneplan Statkraft 2010, og
fredning/vern etter kulturminneloven.
Forvaltningsplanen beskriver prosedyrer og rutiner for drift og vedlikehold av de
enkelte objekter samt beskrivelser av forhold som må ivaretas ved rehabilitering
og endring av bygninger /objekter.
Forvaltningsplanen er utarbeidet i samsvar med antikvariske prinsipper og
inneholder detaljert registrering og dokumentasjon av garasje/lageret foruten
retningslinjer for nødvendig kontakt med rett kulturminnemyndighet jf ”Rettleiar.
Forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar”, Fornyings- og
administrasjonsdepartementet 2006.
Forvaltningen skal sikre at de kulturhistoriske verdiene som knytter seg til
garasje/lageret blir ivaretatt både på kort og lang sikt.

Lovgrunnlag: Vernet er forankret i kgl. res. ”Overordna føresegner om forvaltning av
statlege kulturhistoriske eigedomar” 01.09.2006. Bevaring av garasje/lageret er hjemlet i
kulturminneloven § 15 / § 19 / § 20 / § 22a og forskrift av 9. februar 1979 nr. 8785 om
faglig ansvarsfordeling mv etter kulturminneloven § 12
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Kulturminnemyndighet: Riksantikvaren/RA eller den RA bemyndiger er saksbehandler
i første instans for bygg og anlegg i statens eie som er fredet etter kulturminneloven
og/eller er oppført i verneklasse I. i landsverneplan.

OBJEKTNAVN: 06250106 Lager Nord
Godkjenning av og formålet med forvaltningsplanen, samt lovgrunnlag og
kulturminnemyndighet: Se innledende tekst for komplekset som helhet.
Bygningsnummer:

06250106

G.nr./b.nr.:

Eier:

Statkraft

Forvalter:

Byggeår:

1918-1922

Verneklasse:

Fylke:

Buskerud

GAB:

Stedsnavn:

Hakavik

Kommune:

I: Fredning

Øvre Eiker

Beskrivelse: Enkel, panelkledd reisverksbygning med saltak på grunnmur og betongsåle.
Torams vinduer.
Begrunnelse: Bygningens eksteriør er opprinnelig, med original kledning og vinduer.
Den er et viktig historiefortellende element i kulturmiljøet rundt
kraftkraftstasjonsbygningen.
Retningslinjer for dokumentasjon: Generelt gjelder at fotodokumentasjon skal ha
angivelse av motiv og retning. Nummerér og navngi om nødvendig. Samtlige fasader skal
fotodokumenteres. Fotodokumentasjon av interiører og rom bør minimum bestå av to
diagonale opptak for oversikt samt foto av særlig betydningsfulle eller illustrerende
detaljer. Dokumentasjon skal også omfatte minimum fasadeoppriss og plantegninger.
Disse kan føres som merket vedlegg med referanse i teksten. Uteområder som vernes skal
være tegnet inn på målsatt kart med klar avgrensning av verneområdet. I tillegg skal det
legges ved fotografier av uteområdet, evt. med foto av særskilte viktige detaljer. OBS:
Dokumentasjonen kan legges ved digitalt, helt eller delvis, men skal være nummerert.
Formål: Vern av et lager for reservedeler og annet ekstra utstyr.
Omfang: Eksteriør
Teknisk tilstand: Etter ytre besiktigelse synes bygningens tilstandsgrad å være normalt
god, og TG settes pr. april 2010 til TG 1.
Sårbarhet – kulturhistoriske forhold: Det er vesentlig at de opprinnelige vinduene ikke
skiftes, men istandsettes om behovet oppstår.
Eksteriør – yttervegg og sokkel: Enkel reisverk med panelkledning
Yttertak: Papptekket saltak
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Gulv på grunn: Betongsåle
Interiør: Ukjent; ikke befart
Innvendig veggkonstruksjon: Ukjent; ikke befart
En (1) etasje overflater: Som over

Vernebestemmelser:
Generelle bestemmelser: Forvaltning, drift og vedlikehold/FDV skal skje gjennom
Statkrafts ordinære styringsdokumenter og gjennom ordinære rutiner med de
særbestemmelser som det er redegjort for i dette dokumentet.
■

■

■
■
■

■

FDV skal skje med materialer og metoder som er tilpasset lager Nords egenart og
slik at de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene opprettholdes. Det må ikke
igangsettes tiltak som kan motvirke formålet med vernet.
Ingen må rive, flytte, påbygge, endre, forandre materialer eller farger eller foreta
andre endringer som går lenger enn vanlig vedlikehold, slik vanlig vedlikehold er
definert nedenfor.
Objektet skal vedlikeholdes og brukes slik at lager Nord ikke forfaller.
Det er eier som har ansvaret for det løpende vedlikeholdet.
Tiltak ut over det som er beskrevet i dette dokumentet, krever tillatelse av
vernemyndigheten; RA. I særlige tilfeller kan RA gjøre unntak fra
vernebestemmelsene dersom tiltaket ikke er i strid med verneformålet eller
medfører vesentlige inngrep i kulturminnet lager Nord.
Relevant lover er kulturminneloven/KML, veiledere fra RA og andre relevante
instanser.

Hva er tillatt: Vedlikehold og istandsettelse skal skje med materialer og metoder
tilpasset anleggets og lager Nords egenart og på en måte som ikke reduserer de
arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene slik de er beskrevet i dette dokument.
Hva er ikke tillatt: Generelt er det ikke tillatt å skifte ut bygningselementer eller
materialer forandre overflater eller utføre annet arbeid utover vanlig vedlikehold på
bygningens eksteriør. Tiltak ut over vanlig vedlikehold for fredet bygg slik det er angitt
her krever tillatelse fra kulturminnemyndighet. Søknad om tillatelse må inneholde
beskrivelse av tiltakets omfang og konsekvenser for bygningen lager Nord. Tillatelse må
foreligge før tiltak iverksettes.
Ordinært vedlikehold: Det er vesentlig at opprinnelig materialbruk, farger og overflater
opprettholdes og videreføres med stor vekt på detaljer i utførelse og materialbehandling.
Samt viktig å ivareta og bevare gamle vinduer, porter, etc.
Søknad om dispensasjon: For objektet fredet etter kulturminneloven gjelder: Alle tiltak
utover vanlig vedlikehold (se ovenfor) kreves godkjenning av vernemyndighet FØR tiltak
iverksettes. Vernemyndighet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og
fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet
lager Nord og som ikke i strid med formålet med vernet. Se også Riksantikvarens
publikasjon ”Å eie et fredet hus”.
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Administrativ prosedyre for tiltak:
Prosedyrer og rutiner for eiendomsforvaltningen skal beskrives. Forvaltning drift og
vedlikehold skal skje i henhold til Statkrafts styringsdokumenter og rutiner. Her skal det
være henvisning til aktuelle dokumenter og beskrivelse av gjeldende rutiner for
behandling av tiltak utover vanlig vedlikehold. Prosedyrer og rutiner for drift og
vedlikehold skal spesifisere hovedprinsipper for:
■
■

■

utbedring/mindre tiltak, rutiner for gjennomføring av slike
retningslinjer for renhold tilpasset bygningens/objektets egenart (metode,
rengjøringsmidler)
brannvern- og beredskapstiltak Organisering og ansvar:

Planer og fremtidige tiltak:
Behov og planer på sikt: (F.eks.) Pr 2010 foreligger det ingen planer for lager Nord.
Vedlegg: Foto, kart og tegninger
Godkjenning: Forvaltningsplanen må godkjennes. For dette objektet i verneklasse I.,
fredet etter kulturminneloven (KML), skal forvaltningsplaner godkjennes av
Riksantikvaren (RA).
■

■
■
■
■
■

Revisjoner av planen skal godkjennes tilsvarende og samtlige revisjonsdatoer
påføres dette dokument.
FP behandlet av: Statkraft; dd.mm.åååå
FP godkjent av RA: dd.mm.åååå
Dokumentet oppbevares hos Statkrafts hovedkontor Lillaker Oslo
Dokumentet består av X sider, Y tegninger ……
Dokumentet er distribuert til Riksantikvaren ……

Overordnet formål med forvaltningsplan er oppfølging av:
■

■

■
■

■

■

■

Bestemmelser gitt i kgl. res. ”Overordna føresegner om forvaltning av statlege
kulturhistoriske eigedomar” 15.08.2006.
Fredningsforskrift/fredningsvedtak etter Kulturminneloven eller planvedtak etter
Plan- og bygningsloven
Landsverneplan Statkraft 2010
Forvaltningsplanen er utarbeidet i tråd med bestemmelser gitt kgl. res.
”Overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar”
01.09.2006, og er en oppfølging av Landsverneplan Statkraft 2010, og
fredning/vern etter kulturminneloven.
Forvaltningsplanen beskriver prosedyrer og rutiner for drift og vedlikehold av de
enkelte objekter samt beskrivelser av forhold som må ivaretas ved rehabilitering
og endring av bygninger /objekter.
Forvaltningsplanen er utarbeidet i samsvar med antikvariske prinsipper og
inneholder detaljertregistrering og dokumentasjon av lager Nord foruten
retningslinjer for nødvendig kontakt med rett kulturminnemyndighet jf ”Rettleiar.
Forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar”, Fornyings- og
administrasjonsdepartementet 2006.
Forvaltningen skal sikre at de kulturhistoriske verdiene som knytter seg til lager
Nord blir ivaretatt både på kort og lang sikt.
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Lovgrunnlag: Vernet er forankret i kgl. res.”Overordna føresegner om forvaltning av
statlege kulturhistoriske eigedomar” 01.09.2006. Bevaring av lager Nord er hjemlet i
kulturminneloven § 15 / § 19 / § 20 / § 22a og forskrift av 9. februar 1979 nr. 8785 om
faglig ansvarsfordeling mv etter kulturminneloven § 12
Kulturminnemyndighet: Riksantikvaren/RA eller den RA bemyndiger er saksbehandler
i første instans for bygg og anlegg i statens eie som er fredet etter kulturminneloven
og/eller er oppført i verneklasse I. i landsverneplan.

OBJEKTNAVN: 06250108 Fordelingsbasseng
Godkjenning av og formålet med forvaltningsplanen, samt lovgrunnlag og
kulturminnemyndighet: Se innledende tekst for komplekset som helhet.
Bygningsnummer:

06250108

G.nr./b.nr.:

Eier:

Statkraft

Forvalter:

Byggeår:

1918-1922

Verneklasse:

Fylke:

Buskerud

GAB:

Stedsnavn:

Hakavik

Kommune:

I: Fredning

Øvre Eiker

Beskrivelse: Bygningen er oppført i plasstøpt betong, har svakt hellende vegger og
fungerer som inntakshus for rørgaten. Den har et svakt, skrånende saltak dekket med
korrugerte takplater.
Begrunnelse: Bygningen inngår i kraftverkets bygningsmiljø, det har en viktig funksjon,
samt er opprinnelig.
Retningslinjer for dokumentasjon: Generelt gjelder at fotodokumentasjon skal ha
angivelse av motiv og retning. Nummerér og navngi om nødvendig. Samtlige fasader skal
fotodokumenteres. Fotodokumentasjon av interiører og rom bør minimum bestå av to
diagonale opptak for oversikt samt foto av særlig betydningsfulle eller illustrerende
detaljer. Dokumentasjon skal også omfatte minimum fasadeoppriss og plantegninger.
Disse kan føres som merket vedlegg med referanse i teksten. Uteområder som vernes skal
være tegnet inn på målsatt kart med klar avgrensning av verneområdet. I tillegg skal det
legges ved fotografier av uteområdet, evt. med foto av særskilte viktige detaljer. OBS:
Dokumentasjonen kan legges ved digitalt, helt eller delvis, men skal være nummerert.
Formål: Bevare en bygning fra 1920-tallet som huser viktige tekniske installasjoner for
et vannkraftverk.
Omfang: Eksteriør
Teknisk tilstand: Etter ytre besiktigelse synes bygningens tilstandsgrad å være normalt
god, og TG settes pr. april 2010 til TG 1.
Eksteriør – yttervegg og sokkel: Plasstøpt armert betong med malt puss

175

Yttertak: Papptekke
Gulv på grunn: Betongsåle

Vernebestemmelser:
Generelle bestemmelser: Forvaltning, drift og vedlikehold/FDV skal skje gjennom
Statkrafts ordinære styringsdokumenter og gjennom ordinære rutiner med de
særbestemmelser som det er redegjort for i dette dokumentet.
■

■

■
■
■

■

FDV skal skje med materialer og metoder som er tilpasset inntaksbygningens
egenart og slik at de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene opprettholdes.
Det må ikke igangsettes tiltak som kan motvirke formålet med vernet.
Ingen må rive, flytte, påbygge, endre, forandre materialer eller farger eller foreta
andre endringer som går lenger enn vanlig vedlikehold, slik vanlig vedlikehold er
definert nedenfor.
Objektet skal vedlikeholdes og brukes slik at inntaksbygningen ikke forfaller.
Det er eier som har ansvaret for det løpende vedlikeholdet.
Tiltak ut over det som er beskrevet i dette dokumentet, krever tillatelse av
vernemyndigheten; RA. I særlige tilfeller kan RA gjøre unntak fra
vernebestemmelsene dersom tiltaket ikke er i strid med verneformålet eller
medfører vesentlige inngrep i kulturminnet.
Relevant lover er kulturminneloven/KML, veiledere fra RA og andre relevante
instanser.

Hva er tillatt: Vedlikehold og istandsettelse skal skje med materialer og metoder
tilpasset anleggets og inntaksbygningens egenart og på en måte som ikke reduserer de
arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene slik de er beskrevet i dette dokument.
Hva er ikke tillatt: Generelt er det ikke tillatt å skifte ut bygningselementer eller
materialer forandre overflater eller utføre annet arbeid utover vanlig vedlikehold på
bygningens eksteriør eller de deler av interiørene som omfattes av vern. Tiltak ut over
vanlig vedlikehold for fredet bygg slik det er angitt her krever tillatelse fra
kulturminnemyndighet. Søknad om tillatelse må inneholde beskrivelse av tiltakets
omfang og konsekvenser for bygningen. Tillatelse må foreligge før tiltak iverksettes.
Ordinært vedlikehold: Det er helt vesentlig at opprinnelig materialbruk, farger og
overflater opprettholdes og videreføres
Søknad om dispensasjon: For objektet fredet etter kulturminneloven gjelder: Alle tiltak
utover vanlig vedlikehold (se ovenfor) kreves godkjenning av vernemyndighet FØR tiltak
iverksettes. Vernemyndighet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og
fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet
inntaksbygningen og som ikke i strid med formålet med vernet. Se også Riksantikvarens
publikasjon ”Å eie et fredet hus”.

Administrativ prosedyre for tiltak:
Prosedyrer og rutiner for eiendomsforvaltningen skal beskrives. Forvaltning drift og
vedlikehold skal skje i henhold til Statkrafts styringsdokumenter og rutiner. Her skal det
være henvisning til aktuelle dokumenter og beskrivelse av gjeldende rutiner for
behandling av tiltak utover vanlig vedlikehold. Prosedyrer og rutiner for drift og
vedlikehold skal spesifisere hovedprinsipper for:
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■
■

■

utbedring/mindre tiltak, rutiner for gjennomføring av slike
retningslinjer for renhold tilpasset bygningens/objektets egenart (metode,
rengjøringsmidler)
brannvern- og beredskapstiltak

Organisering og ansvar:
Behov og planer på sikt: (F.eks.) Pr april 2010 foreligger det ingen planer for
inntaksbygningen.
Vedlegg: Foto, kart og tegninger
Godkjenning: Forvaltningsplanen må godkjennes. For dette objektet i verneklasse I.,
fredet etter kulturminneloven (KML), skal forvaltningsplaner godkjennes av
Riksantikvaren (RA).
■

■
■
■
■
■

Revisjoner av planen skal godkjennes tilsvarende og samtlige revisjonsdatoer
påføres dette dokument.
FP behandlet av: Statkraft; dd.mm.åååå
FP godkjent av RA: dd.mm.åååå
Dokumentet oppbevares hos Statkrafts hovedkontor Lillaker Oslo
Dokumentet består av X sider, Y tegninger ……
Dokumentet er distribuert til Riksantikvaren ……

Overordnet formål med forvaltningsplan er oppfølging av:
■

■

■
■

■

■

■

Bestemmelser gitt i kgl. res. ”Overordna føresegner om forvaltning av statlege
kulturhistoriske eigedomar” 15.08.2006.
Fredningsforskrift/fredningsvedtak etter Kulturminneloven eller planvedtak etter
Plan- og bygningsloven
Landsverneplan Statkraft 2010
Forvaltningsplanen er utarbeidet i tråd med bestemmelser gitt kgl. res.
”Overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar”
01.09.2006, og er en oppfølging av Landsverneplan Statkraft 2010, og
fredning/vern etter kulturminneloven.
Forvaltningsplanen beskriver prosedyrer og rutiner for drift og vedlikehold av de
enkelte objekter samt beskrivelser av forhold som må ivaretas ved rehabilitering
og endring av bygninger /objekter.
Forvaltningsplanen er utarbeidet i samsvar med antikvariske prinsipper og
inneholder detaljert registrering og dokumentasjon av inntaksbygningen foruten
retningslinjer for nødvendig kontakt med rett kulturminnemyndighet jf ”Rettleiar.
Forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar”, Fornyings- og
administrasjonsdepartementet 2006.
Forvaltningen skal sikre at de kulturhistoriske verdiene som knytter seg til
kraftkraftstasjonsbygningen blir ivaretatt både på kort og lang sikt.

Lovgrunnlag: Vernet er forankret i kgl. res.”Overordna føresegner om forvaltning av
statlege kulturhistoriske eigedomar” 01.09.2006. Bevaring av inntaksbygningen er
hjemlet i kulturminneloven § 15 / § 19 / § 20 / § 22a og forskrift av 9. februar 1979 nr.
8785 om faglig ansvarsfordeling mv etter kulturminneloven § 12
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Kulturminnemyndighet: Riksantikvaren/RA eller den RA bemyndiger er saksbehandler
i første instans for bygg og anlegg i statens eie som er fredet etter kulturminneloven
og/eller er oppført i verneklasse I. i landsverneplan.

OBJEKTNAVN: 06250109 Rørgaten
Godkjenning av og formålet med forvaltningsplanen, samt lovgrunnlag og
kulturminnemyndighet: Se innledende tekst for komplekset som helhet.
Bygningsnummer:

06250109

G.nr./b.nr.:

Eier:

Statkraft

Forvalter:

Byggeår:

1918-1922

Verneklasse:

Fylke:

Buskerud

GAB:

Stedsnavn:

Hakavik

Kommune:

I: Fredning

Øvre Eiker

Beskrivelse: Sirkulære, klinket og malte stålrør; ligger på eller løper igjennom plasstøpte,
betongfundamenter.
Begrunnelse: Rørgaten har en sentral funksjon og er original.
Retningslinjer for dokumentasjon: Generelt gjelder at fotodokumentasjon skal ha
angivelse av motiv og retning. Nummerér og navngi om nødvendig. Samtlige fasader skal
fotodokumenteres. Fotodokumentasjon av interiører og rom bør minimum bestå av to
diagonale opptak for oversikt samt foto av særlig betydningsfulle eller illustrerende
detaljer. Dokumentasjon skal også omfatte minimum fasadeoppriss og plantegninger.
Disse kan føres som merket vedlegg med referanse i teksten. Uteområder som vernes skal
være tegnet inn på målsatt kart med klar avgrensning av
verneområdet. I tillegg skal det legges ved fotografier av uteområdet, evt. med foto av
særskilte viktige detaljer. OBS: Dokumentasjonen kan legges ved digitalt, helt eller
delvis, men skal være nummerert.
Formål: Vern av rørgaten fra 1920-tallet.
Omfang: Eksteriør
Teknisk tilstand: Etter ytre besiktigelse synes elementets antikvariske tilstandsgrad å
være normalt god, og TG settes pr. april 2010 til TG 1.
Sårbarhet – kulturhistoriske forhold: Rørgatene ved eldre vannkraftverk har en sterk
symbol verdi. Kulturområdet Hakavik vil derfor tape et sentralt element og svekke
forståelsen av både anlegget og produksjonen ved det, om dette elementet ble fjernet.
Utomhuselement: Betongsokkel
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Vernebestemmelser:
Generelle bestemmelser: Forvaltning, drift og vedlikehold/FDV skal skje gjennom
Statkrafts ordinære styringsdokumenter og gjennom ordinære rutiner med de
særbestemmelser som det er redegjort for i dette dokumentet.
■

■

■
■
■

■

FDV skal skje med materialer og metoder som er tilpasset rørgaten egenart og
slik at de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene opprettholdes. Det må ikke
igangsettes tiltak som kan motvirke formålet med vernet.
Ingen må rive, flytte, påbygge, endre, forandre materialer eller farger eller foreta
andre endringer som går lenger enn vanlig vedlikehold, slik vanlig vedlikehold er
definert nedenfor.
Objektet skal vedlikeholdes og brukes slik at rørgaten ikke forfaller.
Det er eier som har ansvaret for det løpende vedlikeholdet.
Tiltak ut over det som er beskrevet i dette dokumentet, krever tillatelse av
vernemyndigheten; RA. I særlige tilfeller kan RA gjøre unntak fra
vernebestemmelsene dersom tiltaket ikke er i strid med verneformålet eller
medfører vesentlige inngrep i kulturminnet rørgaten.
Relevant lover er kulturminneloven/KML, veiledere fra RA og andre relevante
instanser.

Hva er tillatt: Vedlikehold og istandsettelse skal skje med materialer og metoder
tilpasset anleggets og rørgaten s egenart og på en måte som ikke reduserer de
arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene slik de er beskrevet i dette dokument.
Hva er ikke tillatt: Generelt er det ikke tillatt å skifte ut bygningselementer eller
materialer forandre overflater eller utføre annet arbeid utover vanlig vedlikehold på
anleggselementets eksteriør eller de deler av interiørene som omfattes av vern. Tiltak ut
over vanlig vedlikehold for fredet bygg slik det er angitt her krever tillatelse fra
kulturminnemyndighet. Søknad om tillatelse må inneholde beskrivelse av tiltakets
omfang og konsekvenser for objektet. Tillatelse må foreligge før tiltak iverksettes.
Ordinært vedlikehold: Maling, fjerning av rust.
Søknad om dispensasjon: For objektet fredet etter kulturminneloven gjelder: Alle tiltak
utover vanlig vedlikehold (se ovenfor) kreves godkjenning av vernemyndighet FØR tiltak
iverksettes. Vernemyndighet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og
fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet
og som ikke i strid med formålet med vernet. Se også Riksantikvarens publikasjon ”Å eie
et fredet hus”.

Administrativ prosedyre for tiltak:
Prosedyrer og rutiner for eiendomsforvaltningen skal beskrives. Forvaltning drift og
vedlikehold skal skje i henhold til Statkrafts styringsdokumenter og rutiner. Her skal det
være henvisning til aktuelle dokumenter og beskrivelse av gjeldende rutiner for
behandling av tiltak utover vanlig vedlikehold. Prosedyrer og rutiner for drift og
vedlikehold skal spesifisere hovedprinsipper for:
■
■

utbedring/mindre tiltak, rutiner for gjennomføring av slike
retningslinjer for renhold tilpasset bygningens/objektets egenart (metode,
rengjøringsmidler)
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■

brannvern- og beredskapstiltak

Organisering og ansvar:
Behov og planer på sikt: (F.eks.) Det er kommet pålegg fra NVE om……
Vedlegg: Foto, kart og tegninger
Godkjenning: Forvaltningsplanen må godkjennes. For dette objektet i verneklasse I.,
fredet etter kulturminneloven (KML) skal forvaltningsplaner godkjennes av
Riksantikvaren (RA).
■

■
■
■
■
■

Revisjoner av planen skal godkjennes tilsvarende og samtlige revisjonsdatoer
påføres dette dokument.
FP behandlet av: Statkraft; dd.mm.åååå
FP godkjent av RA: dd.mm.åååå
Dokumentet oppbevares hos Statkrafts hovedkontor Lillaker Oslo
Dokumentet består av X sider, Y tegninger ……
Dokumentet er distribuert til Riksantikvaren ……

Overordnet formål med forvaltningsplan er oppfølging av:
■

■

■
■

■

■

■

Bestemmelser gitt i kgl. res. ”Overordna føresegner om forvaltning av statlege
kulturhistoriske eigedomar” 15.08.2006.
Fredningsforskrift/fredningsvedtak etter Kulturminneloven eller planvedtak etter
Plan- og bygningsloven
Landsverneplan Statkraft 2010
Forvaltningsplanen er utarbeidet i tråd med bestemmelser gitt kgl. res.
”Overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar”
01.09.2006, og er en oppfølging av Landsverneplan Statkraft 2010, og
fredning/vern etter Kulturminneloven.
Forvaltningsplanen beskriver prosedyrer og rutiner for drift og vedlikehold av de
enkelte objekter samt beskrivelser av forhold som må ivaretas ved rehabilitering
og endring av bygninger /objekter.
Forvaltningsplanen er utarbeidet i samsvar med antikvariske prinsipper og
inneholder detaljert registrering og dokumentasjon av rørgaten foruten
retningslinjer for nødvendig kontakt med rett kulturminnemyndighet jf ”Rettleiar.
Forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar”, Fornyings- og
administrasjonsdepartementet 2006.
Forvaltningen skal sikre at de kulturhistoriske verdiene som knytter seg til
rørgaten blir ivaretatt både på kort og lang sikt.

Lovgrunnlag: Vernet er forankret i kgl. res.”Overordna føresegner om forvaltning av
statlege kulturhistoriske eigedomar” 01.09.2006. Bevaring av rørgaten er hjemlet i
kulturminneloven § 15 / § 19 / § 20 / § 22a og forskrift av 9. februar 1979 nr. 8785 om
faglig ansvarsfordeling mv etter kulturminneloven § 12
Kulturminnemyndighet: Riksantikvaren/RA eller den RA bemyndiger er saksbehandler
i første instans for bygg og anlegg i statens eie som er fredet etter kulturminneloven
og/eller er oppført i verneklasse I. i landsverneplan.
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OBJEKTNAVN: 06250110 Trallebane med drivverk
Godkjenning av og formålet med forvaltningsplanen, samt lovgrunnlag og
kulturminnemyndighet: Se innledende tekst for komplekset som helhet.
Bygningsnummer:

06250110

G.nr./b.nr.:

Eier:

Statkraft

Forvalter:

Byggeår:

1918-1922

Verneklasse:

Fylke:

Buskerud

GAB:

Stedsnavn:

Hakavik

Kommune:

I: Fredning

Øvre Eiker

Beskrivelse: Smalsporet skinnegang som går fra kraftverksbygningen nede ved sjøen opp
til inntaksmagasinet. Det består av skinner, tresviller og vogn med jernramme. Bygning,
på toppen av banen, er nyere enn selve trallebanen og drivverket. Det er oppført i pusset
og malte LECA-blokker, har papptekket flatt tak og enkle torams vinduer med
innervindu.
Begrunnelse: Det manglet infrastruktur i området da utbyggingen startet opp, og
trallebanene ved datidens kraftverk var avgjørende for å kunne bygge og senere
vedlikeholde rørgaten. Med dagens biltrafikk og veier er det vanskelig å forstå den store
fysiske innsatsen utbyggingen krevde og hvor mange elementer som måtte på plass for å
forestå selve utbyggingen. Store deler av banen er pr. 2009 fjernet pga. forfall. Det som er
igjen må ivaretas som et viktig historiefortellende element og for å beholde anleggets
helhet.
Retningslinjer for dokumentasjon: Generelt gjelder at fotodokumentasjon skal ha
angivelse av motiv og retning. Nummerér og navngi om nødvendig. Samtlige fasader skal
fotodokumenteres. Fotodokumentasjon av interiører og rom bør minimum bestå av to
diagonale opptak for oversikt samt foto av særlig betydningsfulle eller illustrerende
detaljer. Dokumentasjon skal også omfatte minimum fasadeoppriss og plantegninger.
Disse kan føres som merket vedlegg med referanse i teksten. Uteområder som vernes skal
være tegnet inn på målsatt kart med klar avgrensning av verneområdet. I tillegg skal det
legges ved fotografier av uteområdet, evt. med foto av særskilte viktige detaljer. OBS:
Dokumentasjonen kan legges ved digitalt, helt eller delvis, men skal være nummerert.
Formål: Bevaring av en trallebane med drivverk fra 1920-tallet.
Omfang: I: Trallebanen med vogn og drivverket til banen
Teknisk tilstand: Etter ytre besiktigelse synes bygningens tilstandsgrad å være normalt
god, og TG settes pr. april 2010 til TG 1.
Sårbarhet – kulturhistoriske forhold: Trallebanen var et vesentlig instrument for å
forflytte bygningsdeler under byggingen av anlegget. Det er få så opprinnelige baner
igjen, hvor trallen også eksisterer og ingen i LANDSVERNEPLAN Statkrafts utvalg. Det
er derfor vesentlig å beskytte og ivareta de resterende elementene av denne trallebanen.
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Eksteriør – yttervegg og sokkel: Malte, pussete LECA-blokker
Yttertak: Papptekke
Gulv på grunn: Malt, betongsåle
Utomhuselement: Sviller, skinnelegemer, trekkwire, tralle av jern med tredekke, etc.
Interiør: Pusset og malte

Vernebestemmelser:
Generelle bestemmelser: Forvaltning, drift og vedlikehold/FDV skal skje gjennom
Statkrafts ordinære styringsdokumenter og gjennom ordinære rutiner med de
særbestemmelser som det er redegjort for i dette dokumentet.
■

■

■
■
■

■

FDV skal skje med materialer og metoder som er tilpasset trallebane med
drivverkets egenart og slik at de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene
opprettholdes. Det må ikke igangsettes tiltak som kan motvirke formålet med
vernet.
Ingen må rive, flytte, påbygge, endre, forandre materialer eller farger eller foreta
andre endringer som går lenger enn vanlig vedlikehold, slik vanlig vedlikehold er
definert nedenfor.
Objektet skal vedlikeholdes og brukes slik at elementene ikke forfaller.
Det er eier som har ansvaret for det løpende vedlikeholdet.
Tiltak ut over det som er beskrevet i dette dokumentet, krever tillatelse av
vernemyndigheten; RA. I særlige tilfeller kan RA gjøre unntak fra
vernebestemmelsene dersom tiltaket ikke er i strid med verneformålet eller
medfører vesentlige inngrep i kulturminnet.
Relevant lover er kulturminneloven/KML, veiledere fra RA og andre relevante
instanser.

Hva er tillatt: Vedlikehold og istandsettelse skal skje med materialer og metoder
tilpasset anleggets og trallebane med drivverkets egenart og på en måte som ikke
reduserer de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene slik de er beskrevet i dette
dokument; se spesifiserende tekst for de enkelte rom nedenfor, da dette vil variere iht.
overflater og annet.
Hva er ikke tillatt: Generelt er det ikke tillatt å skifte ut bygningselementer eller
materialer forandre overflater eller utføre annet arbeid utover vanlig vedlikehold på
bygningens eksteriør eller de deler av interiørene som omfattes av vern. Tiltak ut over
vanlig vedlikehold for fredet bygg slik det er angitt her krever tillatelse fra
kulturminnemyndighet. Søknad om tillatelse må inneholde beskrivelse av tiltakets
omfang og konsekvenser for bygningen. Tillatelse må foreligge før tiltak iverksettes.
Ordinært vedlikehold: Høy grad av opprinnelighet for trallebanen og drivverket, og helt
vesentlig at opprinnelig materialbruk opprettholdes. Det er viktig å bevare gammelt,
sektorspesifikke tekniske installasjoner.
Søknad om dispensasjon: For objektet fredet etter kulturminneloven gjelder: Alle tiltak
utover vanlig vedlikehold (se ovenfor) kreves godkjenning av vernemyndighet FØR tiltak
iverksettes. Vernemyndighet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og
fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet
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og som ikke i strid med formålet med vernet. Se også Riksantikvarens publikasjon ”Å eie
et fredet hus”.

Administrativ prosedyre for tiltak:
Prosedyrer og rutiner for eiendomsforvaltningen skal beskrives. Forvaltning drift og
vedlikehold skal skje i henhold til Statkrafts styringsdokumenter og rutiner. Her skal det
være henvisning til aktuelle dokumenter og beskrivelse av gjeldende rutiner for
behandling av tiltak utover vanlig vedlikehold. Prosedyrer og rutiner for drift og
vedlikehold skal spesifisere hovedprinsipper for:
■
■

■

utbedring/mindre tiltak, rutiner for gjennomføring av slike
retningslinjer for renhold tilpasset bygningens/objektets egenart (metode,
rengjøringsmidler)
brannvern- og beredskapstiltak

Organisering og ansvar:
Behov og planer på sikt: (F.eks.) Grunnet sikkerhetsrisiko for publikum har det vært
drøftet å rive hele trallebanen. Enkelte elementer er av sdenne grunn allerede fjernet.
Vedlegg: Foto, kart og tegninger
Godkjenning: Forvaltningsplanen må godkjennes. For dette objektet i verneklasse I.,
fredet etter kulturminneloven (KML) skal forvaltningsplaner godkjennes av
Riksantikvaren (RA).
■

■
■
■
■
■

Revisjoner av planen skal godkjennes tilsvarende og samtlige revisjonsdatoer
påføres dette dokument.
FP behandlet av: Statkraft; dd.mm.åååå
FP godkjent av RA: dd.mm.åååå
Dokumentet oppbevares hos Statkrafts hovedkontor Lillaker Oslo
Dokumentet består av X sider, Y tegninger ……
Dokumentet er distribuert til Riksantikvaren ……

Overordnet formål med forvaltningsplan er oppfølging av:
■

■

■
■

■

■

Bestemmelser gitt i kgl. res. ”Overordna føresegner om forvaltning av statlege
kulturhistoriske eigedomar” 15.08.2006.
Fredningsforskrift/fredningsvedtak etter Kulturminneloven eller planvedtak etter
Plan- og bygningsloven
Landsverneplan Statkraft 2010
Forvaltningsplanen er utarbeidet i tråd med bestemmelser gitt kgl. res.
”Overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar”
01.09.2006, og er en oppfølging av Landsverneplan Statkraft 2010, og
fredning/vern etter Kulturminneloven.
Forvaltningsplanen beskriver prosedyrer og rutiner for drift og vedlikehold av de
enkelte objekter samt beskrivelser av forhold som må ivaretas ved rehabilitering
og endring av bygninger /objekter.
Forvaltningsplanen er utarbeidet i samsvar med antikvariske prinsipper og
inneholder detaljert registrering og dokumentasjon av trallebanen og
drivverksbygningen foruten retningslinjer for nødvendig kontakt med rett
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■

kulturminnemyndighet jf ”Rettleiar. Forvaltning av statlege kulturhistoriske
eigedomar”, Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2006.
Forvaltningen skal sikre at de kulturhistoriske verdiene som knytter seg til
trallebanen og drivverksbygningen blir ivaretatt både på kort og lang sikt.

Lovgrunnlag: Vernet er forankret i kgl. res.”Overordna føresegner om forvaltning av
statlege kulturhistoriske eigedomar” 01.09.2006. Bevaring av bygningen er hjemlet i
kulturminneloven § 15 / § 19 / § 20 / § 22a og forskrift av 9. februar 1979 nr. 8785 om
faglig ansvarsfordeling mv etter kulturminneloven § 12.
Kulturminnemyndighet: Riksantikvaren/RA eller den RA bemyndiger er saksbehandler
i første instans for bygg og anlegg i statens eie som er fredet etter kulturminneloven
og/eller er oppført i verneklasse I. i landsverneplan.

OBJEKTNAVN: 06250111 Inntakshus; bekkeinntak
Godkjenning av og formålet med forvaltningsplanen, samt lovgrunnlag og
kulturminnemyndighet: Se innledende tekst for komplekset som helhet.
Bygningsnummer:

06250111

G.nr./b.nr.:

Eier:

Statkraft

Forvalter:

Byggeår:

1918-1922

Verneklasse:

Fylke:

Buskerud

GAB:

Stedsnavn:

Hakavik

Kommune:

I: Fredning

Øvre Eiker

Beskrivelse: Liten (ca. 3x3 m), rektangulær betongbygning på høy sokkel, med ny
panelkledning, vindu og platetekket saltak. Eksteriøret er holdt i opprinnelig formspråk.
Begrunnelse: Bygningen har liten antikvarisk verdi, men stor verdi som del av et
kulturmiljø. Den viser også hvordan vann fra selv små flombekker blir utnyttet.
Retningslinjer for dokumentasjon: Generelt gjelder at fotodokumentasjon skal ha
angivelse av motiv og retning. Nummerér og navngi om nødvendig. Samtlige fasader skal
fotodokumenteres. Fotodokumentasjon av interiører og rom bør minimum bestå av to
diagonale opptak for oversikt samt foto av særlig betydningsfulle eller illustrerende
detaljer. Dokumentasjon skal også omfatte minimum fasadeoppriss og plantegninger.
Disse kan føres som merket vedlegg med referanse i teksten. Uteområder som vernes skal
være tegnet inn på målsatt kart med klar avgrensning av verneområdet. I tillegg skal det
legges ved fotografier av uteområdet, evt. med foto av særskilte viktige detaljer. OBS:
Dokumentasjonen kan legges ved digitalt, helt eller delvis, men skal være nummerert.
Formål: Vern av et inntaksbygg som fører vannet fra en åpen bekk via rørgaten inn til
kraftkraftstasjonens aggregater.
Omfang: Eksteriør
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Teknisk tilstand: Etter ytre besiktigelse synes bygningens tilstandsgrad å være normalt
god, og TG settes pr. april 2010 til TG 1.
Sårbarhet – kulturhistoriske forhold: Bygningen utgjør en vesentlig del av
kulturmiljøet Hakavik kraftverk. Det er derfor vesentlig at det opprinnelige
bygningselementer og det arkitektoniske uttrykket ivaretas.
Eksteriør – yttervegg og sokkel: Plasstøpt armert betong med grov (rabbitz)puss
Yttertak: Papptekke
Gulv på grunn: Betongsåle

Vernebestemmelser:
Generelle bestemmelser: Forvaltning, drift og vedlikehold/FDV skal skje gjennom
Statkrafts ordinære styringsdokumenter og gjennom ordinære rutiner med de
særbestemmelser som det er redegjort for i dette dokumentet.
■

■

■
■
■

■

FDV skal skje med materialer og metoder som er tilpasset bekkeinntakshusets
egenart og slik at de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene opprettholdes.
Det må ikke igangsettes tiltak som kan motvirke formålet med vernet.
Ingen må rive, flytte, påbygge, endre, forandre materialer eller farger eller foreta
andre endringer som går lenger enn vanlig vedlikehold, slik vanlig vedlikehold er
definert nedenfor.
Objektet skal vedlikeholdes og brukes slik at bekkeinntakshuset ikke forfaller.
Det er eier som har ansvaret for det løpende vedlikeholdet.
Tiltak ut over det som er beskrevet i dette dokumentet, krever tillatelse av
Statkrafts kulturminneansvarlig, eller kommunen ved regulering av området og
bygningen.
Relevant lover er kulturminneloven/KML, plan- og bygningsloven/PBL,
veiledere fra RA og andre relevante instanser.

Hva er tillatt: Vedlikehold og istandsettelse skal skje med materialer og metoder
tilpasset anleggets og bekkeinntakshusets egenart og på en måte som ikke reduserer de
arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene slik de er beskrevet i dette dokument.
Hva er ikke tillatt: Generelt er det ikke tillatt å skifte ut bygningselementer eller
materialer forandre overflater eller utføre annet arbeid utover vanlig vedlikehold på
bygningens eksteriør. Tiltak ut over vanlig vedlikehold slik det er angitt her krever
tillatelse fra kulturminnemyndighet. Søknad om tillatelse må inneholde beskrivelse av
tiltakets omfang og konsekvenser for bygningen. Tillatelse må foreligge før tiltak
iverksettes.
Ordinært vedlikehold: Det er i særlig grad bygningens funksjon og volummessige
utforming som ilegges vekt, bygningens kledning/eksteriør har lav grad av materiell
autentisitet.
Søknad om dispensasjon: For objektet vernet etter Landsverneplan Statkraft 2010
gjelder: Alle tiltak utover vanlig vedlikehold (se ovenfor) kreves godkjenning av
vernemyndighet FØR tiltak iverksettes. Vernemyndighet kan i særlige tilfeller gjøre
unntak for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet og som ikke i strid
med formålet med vernet. Se også Riksantikvarens publikasjon ”Å eie et fredet hus”.
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Administrativ prosedyre for tiltak:
Prosedyrer og rutiner for eiendomsforvaltningen skal beskrives. Forvaltning drift og
vedlikehold skal skje i henhold til Statkrafts styringsdokumenter og rutiner. Her skal det
være henvisning til aktuelle dokumenter og beskrivelse av gjeldende rutiner for
behandling av tiltak utover vanlig vedlikehold. Prosedyrer og rutiner for drift og
vedlikehold skal spesifisere hovedprinsipper for:
■
■

■

utbedring/mindre tiltak, rutiner for gjennomføring av slike
retningslinjer for renhold tilpasset bygningens/objektets egenart (metode,
rengjøringsmidler)
brannvern- og beredskapstiltak

Organisering og ansvar:
Behov og planer på sikt: (F.eks.) Det er ingen kjente planer for bygningen.
Vedlegg: Foto, kart og tegninger
Godkjenning: Forvaltningsplanen må godkjennes. For dette objektet i verneklasse I.,
fredet etter kulturminneloven (KML) skal forvaltningsplaner godkjennes av
Riksantikvaren (RA).
■

■
■
■
■
■

Revisjoner av planen skal godkjennes tilsvarende og samtlige revisjonsdatoer
påføres dette dokument.
FP behandlet av: Statkraft; dd.mm.åååå
FP godkjent av RA: dd.mm.åååå
Dokumentet oppbevares hos Statkrafts hovedkontor Lillaker Oslo
Dokumentet består av X sider, Y tegninger ……
Dokumentet er distribuert til Riksantikvaren ……

Overordnet formål med forvaltningsplan er oppfølging av:
■

■

■
■

■

■

Bestemmelser gitt i kgl. res. ”Overordna føresegner om forvaltning av statlege
kulturhistoriske eigedomar” 15.08.2006.
Fredningsforskrift/fredningsvedtak etter Kulturminneloven eller planvedtak etter
Plan- og bygningsloven
Landsverneplan Statkraft 2010
Forvaltningsplanen er utarbeidet i tråd med bestemmelser gitt kgl. res.
”Overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar”
01.09.2006, og er en oppfølging av Landsverneplan Statkraft 2010, og
fredning/vern etter Kulturminneloven.
Forvaltningsplanen beskriver prosedyrer og rutiner for drift og vedlikehold av de
enkelte objekter samt beskrivelser av forhold som må ivaretas ved rehabilitering
og endring av bygninger /objekter.
Forvaltningsplanen er utarbeidet i samsvar med antikvariske prinsipper og
inneholder detaljert registrering og dokumentasjon av bekkeinntakshuset foruten
retningslinjer for nødvendig kontakt med rett kulturminnemyndighet jf ”Rettleiar.
Forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar”, Fornyings- og
administrasjonsdepartementet 2006.
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■

Forvaltningen skal sikre at de kulturhistoriske verdiene som knytter seg
tilbekkeinntakshuset blir ivaretatt både på kort og lang sikt.

Lovgrunnlag: Vernet er forankret i kgl. res. ”Overordna føresegner om forvaltning av
statlege kulturhistoriske eigedomar” 01.09.2006. Bevaring av bekkeinntakshuset er
hjemlet i kulturminneloven § 15 / § 19 / § 20 / § 22a og forskrift av 9. februar 1979 nr.
8785 om faglig ansvarsfordeling mv etter kulturminneloven § 12.
Kulturminnemyndighet: Statkrafts kulturminnefaglige ansvarlig eller den denne
bemyndiger er saksbehandler i første instans for bygg og anlegg i statens eie som er
bevart gjennom å være oppført i verneklasse II. i landsverneplan.
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5.2 Begrepsliste
Aggregat produksjonsenhet for elektrisk energi. Omfatter turbin og generator.
Alminnelig forbruk elektrisk energi brukt i husholdning, oppvarming, vanlige
bedrifter etc., dvs. alt forbruk utenom industri.

Anleggskraft elektrisk kraft som brukes under selve byggingen på en anleggsplass eller
byggetomt
Arkitektonisk/kunstnerisk kvalitet viser til vektlegging av form, struktur, materialvalg
og detaljutforming står i forhold til en kunstnerisk idé og fullførelsen av den.
Autentisitet er synonymt med opprinnelighet. Vanligvis vil et kulturminne eller
kulturmiljø med høy autentisitet vurderes til å ha høy vernverdi. Endringer som har
skjedd underveis kan i noen tilfeller defineres som en del av kulturminnets eller
kulturmiljøets opprinnelighet. I forbindelse med fredning vil høy autentisitet tillegges stor
vekt.

Avløpstunnel tunnel som forer vannet fra kraftverket og ut i et vassdrag eller i sjøen
Avslag hurtig reduksjon i vannstrømmen til et kraftverk.
Avslagskammer se svingesjakt
Bevaring ”beskyttelse” og aktiv anstrengelse for at et objekt skal fortsette å eksistere
Bindingsverk veggkonstruksjon hvor stolper satt med enn viss avstand utgjør den
bærende konstruksjon. Stolpene holdes på plass med en bunnsvill (den de står på) og en
toppsvill (som ligger over dem), som også er underlag for taksperrer. Imellom stolpene
settes horisontale losholter og ved hjørnene skråbånd for avstivning. Rommet mellom
stolper og losholter/svill utfylles med vinduer, fettverk og leirklining, murstein i
kalkmørtel (utmurt bindingsverk), eller annet. Ut- og innvendig kan bindingsverksveggen
i tillegg være kledd med panel, eller kun ha panel innvendig. En moderne variant av
bindingsverk er stenderverk.
Blank mur murstein uten heldekkende overflatebehandling.

Buedam - el. hvelvdam, bygges av armert betong og gis en buet form. Slike dammer
benyttes hovedsakelig i trange og dype elveløp. Kalles også for.

Dam demmer opp vannet i et magasin og gjør det mulig å regulere vannføringen i et
vassdrag, demning. damfot - nederste del av en dam. damkrone - toppen av en dam

Damluke luke i dam for å regulere vanntilførselen til en kraftstasjon eller for
forbislipping av vann
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Driftssentral sentral for overvåking og styring av overføringsanlegg og overvåking,
styring og samkjøring av kraftverk.

Driftstunnel tunnel for tilførsel av vann fra et vannkraftverks inntaksmagasin eller
inntaksbasseng til kraftstasjonen. (Se også tilløpstunnel).

Effekt energi eller utfort arbeid per. tidsenhet. Effekt kan bl.a. angis i Watt (W).
Elektrisk spenning et mål for den kraft som driver elektrisiteten gjennom en ledning.
Spenning males i volt (V) eller kilovolt (kV) =1000 volt.

Elvekraftverk kraftstasjon i elv hvor vannføringen bare i ubetydelig grad kan reguleres
ved hjelp av magasin i tilslutning til stasjonen.

Energi evne til å utføre arbeid - produktet av effekt og tid. Elektrisk energi angis ofte i
kilowatt-timer (kWh). 1 kWh = 1000 watt brukt i 1 time. Annen energi angis i Joule (J).

Fagverks-/gittermast mast utført av staver el. stenger i fagverks- el.
gittersammenbygging.

Fallhøyde den loddrette avstanden mellom vannivået i inntak og avløp for et
vannkraftverk

Fordelingsbasseng vanligvis brukt om basseng hvor vannet fra et kraftverks
tilløpstunnel fordeles til flere ror eller tunneler som fører til de forskjellige turbiner
(kraftmaskiner). Brukes ofte også om svingesjakt.

Fordelingstransformator elektrisk transformator som transformerer ned til
forbruksspenning (230 volt).
Fredning lovbestemt vern av områder, ting, bygninger, anlegg, etc. mot forandringer

Frekvens det antall svingninger vekselstrømmen gjennomfører per. sekund. Frekvens
måles i hertz (Hz). 1 Hz = 1 svingning eller periode per. sekund. Vanlig vekselstrøm har
en frekvens på 50 Hz.

Francisturbin se turbin
Fyllingsdam dam av sprengstein med en tetningskjerne av f.eks. morenemasse eller
asfalt.

Generator roterende maskin som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi.
Gesims horisontalt dekorativt ledd mellom øverste del av en mur og takutspring.

Gigawatt (GW) 1000 MW, 1000.000 kW
Gigawattime (GWh)
1000 MWh, 1 million kWh. TWh - terawattime, 1000 GWh, 1 milliard kWh

Gravitasjonsdam – massivdam dam som bygges av massiv betong uten armering.
Stabiliteten er sikret ved dammens vekt.

Helårsmagasin magasin som har en fylle- og tappesyklus på ett år.
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Hestekraft en effekt (hk). En hestekraft tilsvarer 0.736 kW.
Hjemfallsrett statens rett til vederlagsfritt å overta et anlegg som den har gitt konsesjon
for når konsesjonstiden er utløpt

Hvelvdam se buedam.
Høyspenning elektrisk energi med spenning høyere enn1000 V vekselstrøm og 1500 V
likestrøm (i Norge). Se også mellomspenning og lavspenning.

Høytrykkstasjon vannkraftstasjon med fallhøyde større enn ca. 250 meter.
Identitet og symbol kulturminner kan ha betydning for opplevelse, gjenkjennelse og
tilhørighet, noe som tillegges stor vekt ved vurdering av verneverdi.

Industrikraftverk elektrisitetsverk som er bygget av industrien og som helt eller
hovedsakelig leverer kraft til industrien.

Inntaksmagasin magasin hvorfra vannet ledes ned til kraftverket.
Inventar er innbo og løsøre.

Kaplan-turbin se turbin.
Konsesjon tillatelse fra offentlig myndighet f.eks. til å bygge ut vassdrag for
kraftproduksjon, til å bygge og drive høyspenningsanlegg osv.

Konsesjonskraft kraft som leveres i henhold til konsesjonsbetingelser i medhold av
lov.

Kontrollrom rom der det er installert skjermer, tavler og/ eller putter med instrumenter,
apparater og utstyr for overvåking, styring, vern og kommunikasjon

Koplingsanlegg anlegg for elektrisk sammenkopling /atskilling av generatorer,
transformatorer og/eller ledninger. Hovedelementer i et koplingsanlegg er samleskinner
og bryterfelt.

Kraftledning den fysiske del av kraftoverføringen dvs. fundamenter, master, liner,
isolatorer, jordliner o.a. Betegnelsene kraftlinje og luftledning brukes også om samme
begrep.

Kraftledningstrasé det areal som er nødvendig for fremføring og drift av en
kraftledning - kraftgate.

Kraftselskap foretak som produserer elektrisk energi og/eller utfører
engrosdistribusjon.

Kraftstasjon turbin/generatoraggregat med tilhørende bygninger og installasjoner for
produksjon av elektrisk kraft.

Kraftverk anlegg for produksjon av elektrisk energi. Et kraftverk kan bestå av flere
kraftstasjoner, magasiner og tunnelsystemer. (Se også elektrisitetsverk og kraftstasjon).
Kulturmiljø er et område hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller
sammenheng
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Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder
lokaliteter som er tilknyttet historiske hendelser, tro eller tradisjoner.

Kurs (elektrisk) sett med elektriske ledere ut fra siste sikringsnett.
Kilowatt (KW) 1000 W
Kilowattime (KWh) enhet for energi. En kilowatt produserteller brukt i en time.
Landskapspleie skjøtsel av landskap på grunnlag av gjennomtenkte estetiske,
biologiske og bruksmessige vurderinger.

Lavspenning elektrisk spenning opp til 250 volt for vekselstrøm eller 500 volt for
likestrøm (i Norge). Kan variere fra land til land. Se også høyspenning og
mellomspenning.
Lavtrykkstasjon vannkraftstasjon med fallhøyde opp til ca. 60 meter.
Likeretter apparat for omforming av vekselstrøm til likestrøm.
Likestrøm elektrisitet der spenningen holdes kontinuerlig i en retning til forskjell fra
vekselstrøm
Limfarve Vanlig malingstype til vegger og tak frem til ca. 1945 da den ble utkonkurrert
av moderne vannbaserte lateksmalinger. Den består av kritt eller farvepigmenter,
organisk lim og vann. Benyttes innendørs. En vanlig limfarve har selluloselim som
bindemiddel. Den kan forsterkes med bruk av litt animalsk lim.

Lokalt fordelingsnett elektrisk ledningsnett som overfører energien fra
hovedfordelingsnettet (se det) til den enkelte abonnent. Spenningsnivået i dette nettet
varierer fra 230 V på det laveste trinn til 22 kV på det høyeste. De fleste abonnenter er
tilknyttet nettet på 230 V nivå. Storforbrukere forsynes på høyere spenningsnivå.

Luftputekammer - se svingesjakt. luke - stengeorgan for vannet i tunnel, dam eller
inntak.

Lukehus hus som inneholder manøvringsutstyret for lukene i en dam.
Magasin er en naturlig eller kunstig innsjø, hvor en samler vann i perioder med høyt
tilsig og lavt forbruk. Når forbruket er stort, nyttiggjør en seg dette vannet.

Magasinkapasitet viser til den totale mengde vann (m3) som det er plass til i et
reguleringsmagasin mellom høyeste regulerte vannstand (HRV) og laveste regulerte
vannstand (LRV). Magasinkapasiteten oppgis også ofte som den elektriske energi som
kan produseres av det lagrede vannet.

Megawatt (MW) 1000 kW
Megawattime( MWh) 1000 kWh.
Midlere årsproduksjon beregnet, gjennomsnittlig årlig produksjon over en årrekke
Møne den øverste skjæringslinjen (takrygg) mellom takflatene på et saltak.

Nedbørfelt (nedslagsfelt) et vassdrags nedbørfelt er det området tilsiget til vassdraget
skjer fra.
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Ohm måleenhet for elektrisk motstand
Omformer maskin som omformer elektrisk energi av en art til elektrisk energi av en
annen art, f.eks. vekselstrøm av 50 Hz til 162/3 Hz (jernbaneomformer) eller vekselstrøm
til likestrøm
Overføringskapasitet – overføringsevne i forbindelse med kraftoverføring, den last
som tillates, hensyn tatt til varmeutvikling (temperatur), stabilitet og spenningsfall

Overføringstunnel tunnel for å overføre vann fra ett nedslagsfelt til et annet hvor
feltene har forskjellige naturlige avløp.

Peltonturbin se turbin
Pilastre stående veggelement til støtte og/eller dekorasjon. Det er et bygningsledd som er
murt sammen med, men springer frem fra veggen.

Platedam dam utført i armert betong med en plate mot vannsiden og støttepillarer på
luftsiden.

Pumpekraftverk kraftverk som enten kan brukes til kraftproduksjon eller til å pumpe
vann opp i inntaksmagasinet for senere bruk.
Pumpeverk anlegg for å pumpe vann fra ett nivå til et magasin på et høyere nivå.
Regulering (av vassdrag) endring av et vassdrags variasjon i vannføringen over tid,
fra den naturlige til en som er mer rasjonelt utnyttbar.
Representativitet kulturminner og kulturmiljø som er karakteristiske for en stilperiode,
en funksjon eller et område. Ved å bevare et allsidig og/eller representativt utvalg, er
målet at de utvalgte kulturminnene skal illustrere et tverrsnitt av historien.

Saltak er en takform hvor to motstående skråtakflater møtes øverst i et møne.
Samkjøring viser til samordnet drift av flere kraftverk og overføringsnett for best mulig
total utnyttelse.
Sammenheng og miljø kulturminner og kulturmiljø som viser sammenheng i tid og rom,
funksjonelt og sosialt, vil bidra til større helhetsforståelse og heve et kulturminnes
verneverdi og motsatt.
Sementmørtel eller Portlandsement, som er tilsatt vann og sand/grus. En meget hard og
sterk mørtel eller puss som kan anvendes til gulv, trapper, støping av fasadedekorasjoner
m.m. Bør ikke benyttes ved restaureringsarbeider. Kalking fester ikke på sementbunn.
Sjakt tunnel med en stigning på fra ca. 30 grader til 90 grader.
Sperretak takkonstruksjon av tre hvor de bærende elementene ligger på tvers av husets
lengderetning.
Spesialområde bevaring et avgrenset areal/område i reguleringsplaner vedtatt iht. planog bygningsloven 1985, for å regulere bruk og vern av fredete kulturminner,
kulturmiljøer og andre verneverdige områder.
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Sprøytebetong betong som påføres fjellet med sprøyte for fjellsikring - uten bruk av
forskaling.

Svingesjakt trykkutjevningsbasseng og for å sikre god reguleringsstabilitet ved hurtige
endringer av vannstrømmen gjennom kraftverket (avslag og pådrag). Sjakten kan enten
stå i forbindelse med atmosfæren eller den kan være lukket. I det siste tilfellet dempes
trykkendringene mot en luftpute (luftputekammer). For å oppfylle formål som nevnt
ovenfor, blir det ofte anlagt vingesjakter både på tilIøpssiden og avløpssiden av turbinen.

Takrenneprosjekt prosjekt hvor en ved hjelp av overføringstunneler samler tilsig fra
flere nedslagsfelter med forskjellige naturlige avløp til et felles vannkraftprosjekt.
Tappetunnel tunnel for tapping av vann fra et magasin til et annet, eller fra et magasin
ned i en elv.
Terrasso hvit eller farget sementmørtel med marmorkorn som fyllstoff.

Terawattime (TWh) 1000 GWh, 1 milliard kWh
Tilløp vannføringen i en elv, tunnel e.l. hvor denne munner ut i en sjø, et magasin, en elv
eller et kraftverk.
Tilløpstunnel tunnel fra inntaket til trykksjakten i et kraftverk eller til sugerøret i et
pumpeverk.

Transformatoren omgjør elektrisk vekselstrøm av en spenning til vekselstrøm av en
annen spenning.

Transformatorkiosk nettstasjon hvor alt elektrisk utstyr er plassert innelukket i en
værbestandig og beskyttende konstruksjon.

Trykkhøyde i tilknytning til pumpeverk: nivåforskjellen mellom øvre og nedre basseng.
Trykksjakt sjakt som fører vannet fra fordelingsbasseng til vannkraftstasjon.
Turbin maskin der vannet i et vannkraftverk føres inn på en eller flere skovler festet til
en aksel slik at en får en rotasjon/omdreining. Det er omdreiningen som omsetter dermed
vannets energi til mekanisk energi. Peltonturbin benyttes ved relativt liten vannforing og
store fallhøyder dvs. mer enn ca. 600 m, Francisturbin benyttes ved fallhøyder fra 30 til
600 m og Kaplanturbin benyttes ved lavere fallhøyder (opptil ca. 30 m) og store
vannmengder som f.eks. ved elvekraftverk. Rørturbin benyttes ved fallhøyder fra 5 til
20 m.

Tverrslag sidetunnel ut i det fri som lages for å skaffe seg adgang til flere
angrepspunkter ved utsprengning av lange tunneler.

Vannkraftverk kraftverk som omdanner vannets stillingsenergi til elektrisk energi.
Omfatter i videste forstand også tidevannsverk.

Vannvei (ved vannkraftverk) fellesbetegnelse på tilløpstunnel, trykksjakt og
avløpstunnel (ev. rørgate og avløpskanal).

Watt (W) enhet for effekt eller ytelse, dvs. energi pr. sekund.
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5.3 Retningslinjer for antikvarisk tilstandsanalyse
For å lage den etterspurte og nødvendige forvaltningsplanen for Statkrafts kulturhistorisk
viktige anlegg, er det nødvendig med å få utført en tilstandsanalyse. Dette skal gjøres for
alle bygningene og anleggene, og i henhold til nedenstående standard, utarbeidet blant
annet av Riksantikvaren.

NS 3423 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger
Målet med en tilstandsanalyse etter NS 3423 er å kartlegge bygningens tilstand og angi behov
for nødvendige tiltak for å kunne bringe bygningen opp på et ordinært vedlikeholdsnivå.
Ordinært vedlikeholdsnivå er definert som tilstandsgrad 1.
Tilstandsanalysen skal legge til grunn godkjente prinsipper for vedlikehold av fredete og
verneverdige bygninger. Forskriftskrav skal etterleves.
Tilstandsregistreringen skal bestå av visuelle observasjoner, om nødvendig kombinert med
enkle målinger (nivå 1 i henhold til NS 3424).
Tilstandsgrad for hver bygningsdel skal baseres på en samlet vurdering av alle relevante
symptomer vurdert opp mot et gitt referansenivå. Det skal benyttes fire tilstandsgrader med
følgende betydning:
Tilstandsgrad (TG)

Hovedbetydning
(NS 3424)

Tilleggsbetydning
(NS 3423)

TG 0

ingen symptomer

ingen tiltak nødvendig

TG 1

svake symptomer

ordinært vedlikeholdsbehov

TG 2

middels kraftige symptomer

moderat utbedring nødvendig

TG 3

kraftige symptomer*

store utbedringer nødvendig

*omfatter også sammenbrudd og total funksjonssvikt
Eksempler:
Tilstandsgrad 1. Malingslitt, mosedannelse på takstein og enkelte brukkne takstein.
Tilstandsgrad 2. Lokal råteskade i panel og behov for utbedring og delvis utskifting.
Tilstandsgrad 3. Lekkasjer i taket med følgeskader og store råteskader.
En overordnet tilstandskarakter for hele bygningen skal angis og baseres på en samlet
vurdering av bygningsdelenes tilstand. Tilstandskarakteren fastsettes, med samme betydning
som tilstandsgraden for bygningsdelene i tabellen over, ved en skjønnsmessig vekting av
bygningsdeler og skadetyper. Eksempler på bygningsdeler som bør tillegges stor vekt er
bærekonstruksjoner og bygningsdeler som utgjør klimaskallet, spesielt taktekkingen. Eksempler
på avgjørende skadetyper er ekte hussopp og pågående setningsskader.
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5.3.1 Skadeeksempler
Det er funnet ulike skader på bygningsmassen. Nedenstående fotodokumentasjon er ment
som eksemplifisering av hva en tilstandsgraden kan bli for skadebilder av denne typen, og
av skader som må utbedres for å hindre et akselererende forfall og skadeutvikling.

183701 Glomfjord 1837010101 Maskinsal: Skader rundt vinduene etter innsetting av nye vinduer, må utbedres for å
hindre fukt og frostsprengning og et akselererende skadebilde. Skaden i seg vil trolig kunne klassifiseres som en skade
av tilstandsgrad 3, ettersom den krever til dels omfattende innsats for å utbedres. Høvås/NVE 2009

Bildet til venstre viser nordveggen i 0625010201 Maskinsal på Hakavik: Malingen flasser av etter et drøyt år (malt i
2007). Manglende heft i malingen skyldes trolig for tett overflate, som holder på fukten. I tillegg kan det også skyldes at
veggen tidligere har vært hvittet eller malt med kalk, mens de øverste lagene er plastmaling eller lignende. Anslått til
tilstandsgrad 2 på skade omfang. Høvås/NVE 2009
Høyre bilde er også fra 06250102 Hakavik, øst fasaden: Frostsprengning er trolig medvirkende årsak til at deler av
fasadens puss har fått denne skaden. Pr. 2009 – da bildet ble tatt, ville denne skaden sannsynligvis fått en tilstandsgrad
2, ettersom den er svært begrenset. Imidlertid vil teglsteinen raskt sprenges i stykker av vann og frost, dersom ikke
skaden utbedres snarlig. Høvås/NVE 2009
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5.4 Kart over kraftverkenes reguleringsområder
Følgende kart viser reguleringsområdet for de ulike vannkraftverkene. Kartene følger i
alfabetisk rekkefølge.
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