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Forord
RØros Bergstad og det omliggende kulturlandskapet er et historisk dokument over industrivirksomhet og jordbruksdrift i et fjellandskap . Sporene etter bergverksdrifta og jordbruket ligger
som lesbare spor i landskapet, og rester av taubaner og ferdselsveier binder byen og gruveområdene sammen.
To av våre hovedvassdrag har sitt utspring i Rørosviddas fjellområder. Mot sØr går Glåma og
mot nord Gaula. I dette området var det at Hans Olsen Aasen i 1644 fant den første kobbermalmen. Dette var starten på en ny tid for fjellbygdene. J de over 300 år som fulgte ble gruver
anlagt og avsluttet mange steder langs malmens hovedårer. Røros Bergstad ble grunnlagt
samtidig som Røros Kobberverks første smeltehytte ble reist ved Hitterelva.
I smeltehyttene ble koppermalmen foredla. Til denne prosessen var to forutsetninger grunnleggende - vann til drivkraft og ved til varme. Energien som ble skapt ved de tallrike vasshjul ved
elver og bekker, ble brukt til å drive blåsebelger som presset luft inn i smelteovnene, og til
drivkraft for oppgangssager og lensepumper. Ved hjelp av datidas teknologi for kraftoverføringer ble energien transportert fra vasshjula ved til bruksstedene i og ved gruver og smeltehytter.
Smeltehyttene som etter hvert ble bygd opp langs den bratte og strie Hitterelva, sto utsatt til for
erosjon og oversvømmelser. Helt fra starten av ble det nødvendig å sikre konstruksjonene mot
skader. Elvebreddene ble derfor sikret med tømmerkister og steinmurer. Innebygd i dagens forbygninger finnes rester av konstruksjoner fra de første anleggene på 1600- tallet.
På grunn av den unike trehusbebyggelsen kombinert med industri- og jordbrukslandskapet kom
bergstaden i 1981 med på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv. Hele bergstaden er
verna, og ca 400 trehus ligger innafor vernesona.
Norges vassdrags- og energidirektorat har hovedansvaret for å ivareta vassdragssikkerhet. Dette
arbeidet har hatt lang historisk kontinuitet, noe de tallrike anlegg langs norske vassdrag vitner
om. I åra som kommer står sikring av vassdrag og ivaretakelse av vassdragsrelaterte kulturminner som sentral samfunnsoppgave, og istandsetting av forbygningene i Hitterelva er et
viktig eksempel på NVE's kulturmiljøinnsats .
Alle samfunnssektorer skal sørge for at kulturminneverdier i minst mulig grad forringes som
følge av sektorens virksomhet. De ulike sektorene har også et selvstendig ansvar for å ivareta
egne kulturminner. Riksantikvaren og NVE har sammen bidratt til at forbygningene i
Hitterelva er ivaretatt også for framtidige generasjoner. Fortsatt kan fastboende og tilreisende
oppleve sporene etter gruvesamfunnet og forstå Hitterelvas betydning for RØros som by og
industristed.

~
Nils Marstein
Riksantikvar

~~~
Agnar Aas
Vassdrags- og
energidirektør
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Sammendrag
Rapporten omhandler rehabilitering og reparasjon av gamle sikringsanlegg mot flom og erosjon i Hitterelva på Røros . De gamle sikringsanleggene som er bygd opp fra midten av 1600
tallet og fram til slutten av 1800 tallet, er bygd med de forskjellige tidsepokers framherskende
arbeidsmetoder og består for det meste av murverk og som steinfyllte tømmerkister i elvekanten. De har effektivt beskyttet smeltehytte, sagbruk og slagghauger mot elvas eroderende kraft.
Flere av anleggsdelene viste tegn til slitasje og forfall , blant annet en viktig del av tørrmuren
var i 1994 i ferd med å falle ut i elva.
Eier av anleggene er Staten ved Miljøverndepartementet. Rørosmuseet forvalter eiendommene
gjennom egen leieavtale med departementet.
Anleggsarbeidene har i det vesentlige blitt utført i tiden fra 1995 til 2000 og har totalt kostet
8,7 mill kroner. Arbeidet er finansiert av Riksantikvaren og NVE med 50% hver. NVE Region
Midt-Norge har hatt prosjektledelsen og ansvaret for saksbehandling, planlegging og utførelse
av anleggene i Hitterelva.
Rapporten beskriver organisering og ansvarsfordeling i byggeprosessen. Anlegget strekker seg
over ca 130 meter, på begge sider av elva mellom Sagbrua og Sleggbrua. På høgre side, sett
nedover, finner vi Smeltehytta med Rørosmuseets administrasjon og museumssamlinger, på
venstre side slagghaugene. Anleggene er delt opp og beskrevet i 6 parseller, fra A til F. I tillegg
kommer hastetiltaket i 1995 med eget anleggsnummer.
De gamle bygningsdeler er demontert og fjernet under nøye oppfølging og antikvarisk registrering. Dette arbeidet er i hovedsak utført av Rørosmuseet. Alt materiale fra registreringene, bilder og tegninger, oppbevares i Rørosmuseets samlinger og arkiver.
Utfordringer knyttet til opplæring av tømrere og murere, anskaffelse av egnet utstyr og materialer og tilpassing av gamle bygge metoder er beskrevet i detalj. Det samme gjelder kostnadene,
parsell for parsell.
Det var et nært samarbeid mellom NVE og Riksantikvaren i forbindelse med finansiering og
oppfølging. Samarbeidet har medført uvante utfordringer og utviklingsmuligheter for begge
direktorater. Riksantikvaren har gitt uttrykk for at en der har lært mye om prosjektstyring og
økonomisk oppfølging av rehabiliteringsarbeid og byggeprosesser. For NVE var det uvant å
måtte legge så stor vekt på antikvarisk registrering og bruk av antikvariske metoder i byggeprosessen. En har opparbeidet erfaring og grunnlag for både organisering, prosjektstyring og
kostnadsoppfølging. Dette vil komme til nytte ved liknende tiltak i framtida.
Et bredt utvalg av tegninger og fotografier med henvisninger bidrar til å gjøre teksten lett tilgjengelig, også for interesserte uten spesielle forutsetninger når det gjelder denne type problemer og oppgaver.
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Nordgruvene, ca 15 km nord for byen, var det
andre store gruvefeltet. Det ble satt i drift noen
få år etter gruvene på Storwartz. I 1945 stansa
drifta i nordgruvene, og noen år senere ble all
bebyggelse flytta eller brent. I dag er det først og
fremst restene av anlegget ved Christianus
Sextus og Muggruva som vitner om denne drifta.

1 Bakgrunn
1.1 Innledning
Røros Kobberverk
Røros Kobberverk står sentralt i bergverkshistorien i Norge og i Europa. Den over 300-årige
bergverkshistorien er tydelig i landskapet.
Olavsgruva i Storwartzfeltet er i dag besøksgruve og viser utviklinga fra 1600-tallet og fram til
drifta var slutt på 1970-tallet. Gruveanleggene på
Storwartz ligger ca 10 km nordøst for Røros, og
kulturminnene i dette området består av framtredende gruveanlegg, tipphauger, ferdselsveier,
taubaner, dammer, vassrenner, bygninger og produksjonsanlegg.
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Kobberverket skaffa seg råderetten over ressursene - også de menneskelige. Skog, elver, malmforekomster med mer innafor "cirkumferencen"
med en radius av 42 kilometer rundt Øvre
Storwartz kunne utnyttes av kobberverket. I dette
enorme området finnes rester og spor etter kobberverkets virksomhet.
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Bilde 1: Kart fra tida mellom 1711 -1718. Malmplassen til venstre på kartet . Original i Det Kongelige
Bibliotek. København
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Ved den bratte Hitterelva, mellom Hittersjøen og
utløpet i Håelva, var forholdene ideelle for det
sentrale smelteverket i gruvekomplekset.
Vassdragets nedbørfelt er på om lag 160 km2, og
i Hittersjøen, Stikkilen og Djupsjøen lå forholdene til rette for oppdemming og regulering. Fra
midten av 1600-tallet vokste byen RØros fram,
på begge sider av Hitterelva. Smelthytta fikk sin
naturlige plass på nordre elvekant, og slagghaugene ble plassert sØr for elva.
Smelthytta ble ombygd og modernisert i flere
omganger. Flere ganger ble den også ødelagt av
brann. Ved den store ombygginga i 1888 framsto
Rørosverket som et av verdens mest moderne
smelteanlegg. Etter den store brannen i 1953 ble
drifta ved Smelthytta stansa for godt. Hytta ble
gjenoppbygd og huser i dag Rørosmuseet som
ble åpna i 1988. Industrilandskapet rundt
Smelthytta og bergstaden domineres i dag først
og fremst av Hitterelva og Slegghaugen.
Industriforurensing har satt sitt preg på området,
men i dag gror industrilandskapet sakte til, og
naturen er i ferd med å ta igjen det tapte.

Bilde 2: Røros 1861 . Utsikt fra Slegghaugen mot
kjerka . Foto: Rostad, Trondheim, Rørosmuseets arkiv

Trebyen
Fossen i Hitterelva skaffa drivkraft til Smelthytta
og bestemte beliggenheten til byen. Bergstaden
vokste fram i takt med virksomheten i gruvene
og ved smelteverket. Bystrukturen i sentrum ble
skapt på Kobberverkets tegnebrett, og gjenspeiler
datidas idealer. Gårdsanleggene, preget av 1800tallets laftetradisjon, ble lagt tett sammen langs
to parallelle hovedgater. Senere vokste nyere
deler av byen fram langs innfartsveiene til bergstaden.

Byjord bru ket
Jordbruk var en avgjørende forutsetning for gruvedrifta på Rørosvidda. På grunn av lange
avstander og dårlige kommunikasjoner måtte
folk sjøl skaffe seg det de trengte i det daglige:
kjøtt, mjølkeprodukter og klær. Rørosbanen ble
åpna i 1877, og varetilførselen ble enklere, men
byjordbruket besto nesten helt uendra fram til
l 960-tallet.

Sjøl om store deler av bergstaden brant i 1678 og
1679 er den opprinnelige byplanen fra 1600-tallet på det nærmeste intakt, og det er fortsatt tre
dominanter i bybildet; Slegghaugen, Smelthytta
og RØroskjerka.
Trebyen Røros med restene av jordbrukslandskapet og industrien formidler i dag Røroshistoria.
Røros Bergstad er et historisk dokument som
sammen med områdene rundt gir et godt bilde av
industrivirksomheten på fjellvidda gjennom 350
år.

Folk bodde i den tette bykjerna og hadde uthus,
fjøs og stall der, og dyrkajorda danna etter hvert
et grønt belte rundt bergstaden. Etter at det tradisjonelle jordbruket ble avvikla, er mye av jordbrukslandskapet nedbygd. Restene av dette kulturlandskapet strekker seg fra byen og østover
inn i Småsetran. Her er bebyggelse, hagalapper
og ferdselsveier på det nærmeste intakt. Dette
sårbare jordbrukslandskapet viser en viktig del
av helheten i det gamle Rørossamfunnet.
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mot elvesider og elvebotn og utløse erosjon, med
påfølgende skader.

Forbygningsanleggene ved
Hitterelva
Hitterelva, eller "Hyttelva" som den også kalles,
har navnet sitt fra nærheten til Smelthytta.
Sammen med Håelva danner den et sidevassdrag
til Glåma som kommer fra Aursunden ved
Glåmos. Uten Hitterelva ville vi i dag ikke hatt
noen tettbebyggelse på dette stedet.
Sammenliknet med de tidligere nevnte hovedvassdragene i området er ikke Hitterelva noen
stor elv. Men forbi Smelthytta og Slegghaugen
renner elva i bratte stryk. Den får derfor et stort
kraftpotensiale, men samtidig stor eroderende
kraft. I flom kan dette utgjøre en trussel mot stabiliteten av slagghaugene og løsmassene som
Smelthytta og nærliggende bydeler er bygd på.

Fra den første smeltehytta som ble anlagt ved
elva har forbygningsanleggene ved Hitterelva
beskyttet industrianleggene, slagghaugene og de
omkringliggende bydelene mot flom , erosjon og
isganger. Forbygningsanleggene er planlagt og
utført i tråd med skiftende tiders teknologi og
byggemetoder, og med utgangspunkt i tilgjengelige bygningsmaterialer. Tørrmurte forbygninger
i stein og steinfylte tømmerkister har vært framherskende. De samme metodene ble benyttet i
bygging av dammer ved de regulerte sjøene og
ved forskjellige typer anlegg som ble bygd i forbindelse med tømmerfløtingen i
Glåmavassdraget.

Om vinteren er det kaldt på Røros. Da produseres det mye is og sarr i det virvlende elvevatnet.
Dette fester seg til steinene i elveleiet som botnis og kjøvdammer. I situasjoner med mildværsperioder og flom kan isen presse vannstrømmen

Fra tid til annen førte uvanlig store flommer til
at situasjonen kom ut av kontroll, bilde 3 og
figur 1. Den store flommen 7. - 9. mai 1934
gjorde stor skade på forbygningsanlegg og på

Bilde 3: Flommen i 1934 førte til store skader på hus og anlegg langs Hitterelva. Ukjent fotograf.
Rørosmuseets arkiv
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Historiske milepæler

1646
1646
1646
1646 - 1649
1658
1671
1671
1676
1678
1692
1755
1760
1762
1813
1814
1836
1837
1840
1887
1888
1888 -1889
1934
1953
1975
1988

Smelthytta bygd omtrent ved Leigh-gården, et lite stykke nedafor Raubrua
Hittersjøen oppdemmet
Hyttdammen bygd
Smeltehytte bygd lenger oppe i elva
Smeltehytte bygd ferdig på nåværende tomt
Hittersjødammen forbedret
5 smeltehytter i drift ved Hitterelva
Ei ny stor hytte i drift på dagens tomt, rett nedafor fossen
Smelthytta satt i brann (svensker)
Utviding av Smelthytta
Elveforbygninger og Smelthytta ble påført store skader av flom
Ny flom med skader på anleggene
Omfattende reparasjoner på Smelthytta og Hittersjødammen
Stans i hyttedrift pga. vannmangel
Stans i drifta pga. brann i Garrhytta (hjulgrav ved dagens hyttevegg)
Fornying av Smelthytta
Brann i Smelthytta
Smelthytta helt fornya
Maskinhuset på nedsida av Smelthytta bygd, elektrisk lys i Smelthytta
Smelthytta nedbrent
Ny smeltehytte bygd
Stor flom med skader på forbygningene
Ny stor brann, Smelthytta nedlagt
Brann i ruinene av Smelthytta
Åpning av Rørosmuseet i en rekonstruksjon av Smelthytta fra 1888

Figur 1: Oversikt over viktige hendelser.

I forbindelse med Malmplassprosjektet ble det
bygd en kopi av Smelthytta slik den så ut i 1888.
Denne bygningen er i dag et vernebygg over den
siste smeltehytta som var i drift, og brukes som
administrasjonssenter og museumsbygning for
Rørosmuseet. Her formidler museet smelteverksog gruvehistorien på Røros til nye generasjoner.

byggverk som låg nær elvekanten. Også slagghaugene fikk da hard medfart.
Særlig var elveforbygningene på den ca 130
meter lange elvestrekningen mellom
SagbrualSagdamrnen og Sleggbrua i dårlig forfatning. Planlagte forsterkningsarbeider som
skulle gjøres etter den store flommen i 1934,
med skader på forbygninger og utrasinger i
slagghaugene, ble bare delvis utført. Et utrast
tømmerkisteparti nedenfor Sagdammen, mot
slagghaugene, ble da erstattet med betongmur.
Bilde 4 og 8 viser hvordan denne muren så ut i
1994. Det viste seg at betong har dårlig holdbarhet i det aggressive tungmetallmiljøet ved
Smelthytta og Slegghaugen. Muren raste uten
forvarsel ut i elva under forberedelser til restaurering i 1997.

I første halvdel av 1980-årene ble de gamle tømmerkistedammene ved Stikkilen, Djupsjøen og
Hittersjøen restaurert og gjenoppbygd som kopier av de opprinnelige dammene, etter antikvariske prinsipper.
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En prosjektgruppe sammensatt av representanter
for Riksantikvaren, NVE, Rørosmuseet og RØros
kommune ledet arbeidet. Høsten 200 l var arbeidene fullført til en total kostnad på 9 mill kroner,
hastetiltaket i 1995 medregnet. På antikvarisk og
sikringsmessig forsvarlig måte var det største
antikvariske sikringsprosjektet i landet gjennom-

Søknad til NVE om reparasjon av
skadet forbygningsmur i 1994
Det generelle forfallet av forbygningene i
Hitterelva førte til at Rørosmuseet i 1994 sendte
søknad til NVE om å få planlagt og utført en
hardt tiltrengt reparasjon av tørrmuren på oversida av det nedre maskinhuset ved Smelthytta.
Muren var da i ferd med å sige ut i elva. Dette
sikringsarbeidet ble gjennomført som et hastetiltak i 1995, med antikvarisk oppfølging fra
Rørosmuseet. Bilde 4 og 5 viser situasjonen før
og etter at hastetiltaket ble gjennomført.

ført.

Sluttrapport
I sluttrapporten blir planlegging, organisering og
finansiering gjennomgått og vurdert. Det samme
gjelder den tekniske gjennomføringen av det
kompliserte anleggsarbeidet og det betydelige
antikvariske registrerings- og oppmålingsarbeidet
som var en del av prosjektet. Deler av de gamle
tømmerkistene er montert inne i Murhytta, som
ligger ovafor Sagbrua på østre elvebredd, som
dokumentasjon for ettertida og til demonstrasjons- og undervisningsformål.

Rehabilitering av tømmerkistene
I forbindelse med reparasjonen av tørrmuren, ble
det bestemt at det også skulle gjennomføres full
utskifting av de gamle tømmerkisteforbygningene mellom Sagbrua og Sleggbrua. Arbeidet
skulle finansieres av Riksantikvaren (eier og tiltakshaver) og NVE (prosjekt- og anleggsledelse) .

Bilde 4: Skadet tørrmur før reparasjon 1994/95. Store sprekker og setninger var de synl ige skadene i murverket. Foto: Einar Sæterbø
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Bilde 5: Etter reparasjon av tørrmur, 1999. Sementstøpen ble fjernet og ny tørrmur ble bygd. Foto: Einar
Sæterbø

Bilde 6: Agnar Aas, Are Mobæk, Odd Jostein Haugen og Joar Skauge blir orientert om prosjektet av NVEs
formann Knut Bakkeslett. November 1999. Foto: Einar Sæterbø
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Et viktig mål med sluttrapporten er også å kunne
dokumentere og beskrive eldre tiders forbygningsteknikker, med hovedvekt på metoder,
materialer og økonomi. Det er godt mulig at våre
dagers forbygnings-, vassdrags- og museumsfolk
har ting å lære av fortidens konstknekter, hyttemestere og hj ulmakere.

1.2 Eierskap og ansvarsforhold
Dette sårbare og utsatte området, med sterke
antikvariske interesser, hadde noe uklare eierskaps- og ansvarsforhold. Finansiering, tekniske
løsninger og antikvariske forutsetninger i verdenskulturminnet bød også på uvante utfordringer. Hitterelva har i tillegg status som verna vassdrag (verneplan IV) .

Ved elvebredden rett ovafor Smelthytta, delvis
skj ult under løsmasser ved slagghauger, finnes i
dag restene av den viktige oppgangssaga som var
i drift fra 1600-tallet til inn på 1900-tallet. Det
arbeides med planer for å ta vare på restene av
denne saga som har spilt en viktig rolle i oppbyggingen av de mange industrianleggene og av
trebyen Røros.

Staten ved Miljøverndepartementet står som juridisk eier av konkursboet etter Røros Kobberverk.
Konkursboet omfatter blant annet
Malmplassområdet med bygninger og installasjoner. Hitterelva, områdene øst for elva med
Kølplanken og Slegghaugen og de fleste bygninger, anlegg og objekter er også innafor dette
området.

Bilde 7: Situasjonsbilde fra 1995 før utskifting av forbygninger og reparasjon av Sleggbanebrua.
Tømmerkista på høyre side av elva sto i fare for å rase ut. Foto: Einar Sæterbø
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Vanlige retningslinjer for forbygningsarbeider i
NVEs regi, der kommunen vanligvis er en sentral part og tiltakshaver som NVE kan forholde
seg til gjennom kommunevedtak, passet ikke her.
Gjennom hele rehabiliteringsprosessen har
Miljøverndepartementet ved Riksantikvaren tatt
på seg rollen som tiltakshaver.

Sør-Trøndelag fylkeskommune
Fylkeskommunen er antikvarisk myndighet på
regionalt nivå, og kan fatte vedtak etter kulturminneioven. Den har ansvar for arealplanlegging
på regionalt nivå og registrering av nyere tids
kulturminner, og skal ivareta verneinteressene i
plan- og utbyggingssaker.

Alle involverte parter har hatt flere ulike roller å
ta vare på. I prosjektgruppa ble det brukt en del
tid på å bevisstgjøre partene og klargjøre roller
og ansvar.

Fylkesmannens miljøvernavdeling har på vanlig
måte gjennomgått og godkjent rehabiliteringsplanene etter hvert som disse ble framlagt.

Riksantikvaren (RA)

Røros kommune

Riksantikvaren er direktorat under
Miljøverndepartementet og er rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturminner
og kulturmiljøer. Riksantikvaren har også et formelt ansvar for tiltak iverdenskulturminnet
Røros.

Kommunen fikk i 1988 egen byantikvar.
Stillingen var plassert direkte under rådmannen,
med ansvar for selve bergstaden. I 1993 gikk
denne stillingen over til kulturminneforvalter lagt
til kommunens miljøetat. Etter kommunal omorganisering er den nå tilknyttet plan-, miljø- og
landbruksetaten. Mandat for stillingen er blant
annet å ivareta en helhetlig miljøforvaltning som
inkluderer kulturlandskapet, bebyggelsen og
fornminner i kommunen.
Kommunen har hatt fast representasjon i prosjektgruppa for forbygningsarbeidet i Hitterelva.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (FM)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE har forvalteransvar etter Vannressursloven.
Gjennom bevilgningsreglementet for post 22 på
Statsbudsjettet er NVE også pålagt ansvar for
planlegging og utførelse av forbygningsanlegg i
norske vassdrag. NVE Anlegg ble etablert i 1994
for at NVEs anleggsdrift skal drives på en forretningsmessig måte, og for at det økonomiske
resultatet skal kunne sammenliknes med private
entreprenørers driftsresultat. Dessuten skal
anleggsenheten opparbeide og anvende kompetanse i anleggsdrift knyttet til vassdrag og vassdragsmiljø. I dette ligger også en forpliktelse til
å medvirke til utvikling og bruk av metoder for
sikring av historiske anlegg.

Rørosmuseet
RØrosmuseet er en stiftelse som består av RØros
Museums- og historielag og Olavsgruvas Venner.
RØrosmuseet er ett av i alt fem fylkesmuseer i
Sør-Trøndelag og har særansvar for eldre bergverkshistorie fram til 1977, tiltak i verdenskulturminnet Røros, sør-samisk kulturhistorie og
bygningsvern. Stiftelsen er en selvstendig juridisk enhet som driver på forretningsmessig
grunnlag. l kraft av sin kompetanse innen bygningsvern og antikvarisk arbeid påtar museet seg
oppdrag som konsulent i antikvariske prosjekter.
Inntil Røros kommune fikk kulturminneforvalter
var Rørosmuseet myndighetsorgan på vegne av
Riksantikvaren.

NVE Region Midt-Norge er delt i en forvaltningsdel og en anleggsenhet, heretter for enkelthets skyld kalt NVE Forvaltning og NVE
Anlegg.
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1.3 Prosjekt- og anleggs. .
organisasjon
NVE Forvaltning har hatt prosjektlederansvaret
og ble tildelt rollen som ansvarlig planlegger.
KonsulentfIrmaene Myklebust og Kummeneje
ble innleid av NVE for å hjelpe til med grunnundersøkelser og planlegging. Etter anbudskonkurranse, administrert av Myklebust, ble NVE
Anlegg, Region Midt-Norge i 1995 tildelt entreprisen for reparasjon av tørrmuren (hastetiltaket).
Grunnlaget for tildelingen var en betydelig forskjell i pris mellom NVE Anlegg og en konkurrerende sammenslutning av entreprenører fra
RØros . Forskjellen var basert på NVE Anleggs
erfaring med enkle transportløsninger og bruk av
elvebunnen som transportveg. Konkurrentene
hadde basert sitt anbud på kranløsninger som var
langt dyrere.

en

Sleggbanebrua
Kølplanken

Figur nr 2: Illustrasjonen viser inndelingen i parseller fra A til F. Illustrasjon: Einar Engen,
Rørosmuseet

Samtidig med gjennomføringen av hastetiltaket i
1995 , ble det gjort undersøkelser og vurderinger
for å bringe på det rene tilstanden til de andre
deler av forbygningsanleggene på den 130 m
lange elvestrekningen mellom Sagbrua og
Sleggbrua. KonsulentfIrmaene Myklebust og
Kummeneje ble trukket inn i denne prosessen.
Konklusjonen ble at alle tømmerkisteparsellene
på strekningen, på begge sider av elva, måtte
skiftes ut. De gjenstående tørrmurene foran
Smelthytta, delvis forblendet med betong, blir
inntil videre stående, men under observasjon og
kontroll.

Prosjektgruppa
For at de innvikla forretnings- og ansvarsforholdene skulle kunne håndteres på forsvarlig vis, og
slik at alle involverte parter kunne være informert og komme med innspill når det var nødvendig, ble det dannet en overordna prosjektgruppe.
Denne skulle møtes jevnlig og ved særlige
behov. Her ble alle viktige avgjørelser drøftet og
godkjent. I denne gruppa deltok representanter
fra Riksantikvaren, NVE, Røros kommune og
Rørosmuseet, som til å begynne med kun var
observatør. Miljøverndepartementet og NVEs
hovedadministrasjon i Oslo (Vassdragsteknisk
seksjon) kunne være med på møtene når de selv
ønsket dette.

En omfattende hovedplan for de gjenstående restaureringsarbeidene VV 9308 Forbygging mot
Hitterelva ved Smelthytta og slagghaugene ble
presentert i februar 1996. Kostnaden for enkel
restaurering var først beregna til 4,2 mill kroner.
Etter revisjon 1998 ble kostnadene anslått til 7,7
mill kroner. Den viktigste årsaken til fordyrelsen
er økning i arbeidenes omfang, se underkapittel
2.1 og 3.1.
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Bilde 8: Betongforbygning på østsida av elva. parsell D. Denne raste ut under et regnskyll i forbindelse
med repa rasjonsarbeidet i 1997. Foto: Einar Sæterbø

NVE Forvaltning sto for innkalling til og ledelse
av prosjektgruppernøtene. Høsten 1998 overlot
Riksantikvaren det daglige antikvarfaglige
ansvaret til RØrosmuseet. Dette kom som et
resultat av at prosjektgruppa innså behovet for en
fast faglig representasjon. Rørosmuseet fIkk da
rollen som antikvarisk konsulent i det daglige
arbeidet og i prosjektgruppa.

1.4 Finansiering
Under forberedelsene til hastetiltaket i 1995 ble
det vedtatt at kostnadene ved restaureringsarbeidene, inklusive planlegging og administrasjon,
skulle deles mellom Miljøverndepartementet
v/Riksantikvaren og NVE. Hver av disse skulle
bidra med 50% av kostnadene. Denne fordelingsnøkkelen ble opprettholdt også for hovedprosjektet.

Byggemøter
Fra høsten 1998 og fram til prosjektet ble avsluttet har prosjektleder (NVE), byggeplassleder
(NVE Anlegg), ledere for innleide underentreprenører og antikvarisk konsulent avholdt jevnlige bygge møter. Gjennom disse møtene er vedtak
fattet i prosjektgruppa videreformidlet og utført.
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1.5 Styrende dokumenter
Med søknad datert 02.09.1994 ble NVE Region
Midt-Norge anmodet om å planlegge og utføre
nødvendige restaurerings- og reparasjonsarbeider
på de gamle forbygningsanleggene mellom
SagdammenJSagbrua og Sleggbrua.
•

•

•

•
•

•
•

•
•

Plan datert 03 .10.1994 for reparasjon/utskifting av den 15 m lange støttemuren foran
Smelthytta. Gjennomført 1995 til kostnad ca
1 mill kroner. (Hastetiltaket)
Myklebusts rapport datert 17.01.1996 dannet
grunnlag for videre planlegging. Her ble
grunnforhold og tilstandsvurdering presentert
sammen med forslag til reparasjonstiltak, i
flere alternativer.
NVE la fram fullstendig plan for restaureringsarbeidene, datert 19.02.1996.
Myklebusts forprosjekt var vedlegg til hovedplanen. Restaureringsarbeidet deles i parseller
A - F, figur 2.
NVEs bevilgningsbrev for hastetiltaket utført
i 1995, datert 24.06.1995.
Miljøverndepartementets (MD) bevilgningsbrev og garanti vedtak for hastetiltaket, datert
16.03.1995. Garantierklæring datert
07.03.1995.
NVEs bevilgningsbrev for hovedprosjektet,
datert 22.08.1996.
MDs brev og garantierklæring for hovedprosjektet, datert 24.10.1996. Garantierklæring
datert 18.10.1996.
NVEs bevilgningsbrev for revidert overslag
7,7 mill kroner, datert 19.03.1998.
MDs brev av 22.05.1998 bekreftet MDs
aksept av revidert overslag for hovedprosjektet, nå 7,7 mill kroner.

2 Antikvarisk
arbeid
2.1 Antikvariske prinsipper
Gjennom miljøpolitiske vedtak og gjeldende lovverk, kulturminneloven , skal kulturminner og
kulturmiljøer ivaretas. Riksantikvaren har, som
direktorat under Miljøverndepartementet, ansvar
for å gi faglig veiledning og påse at lovverk og
krav etterfølges. De enkelte sektorer og tiltakshavere har selv ansvar for å ivareta hensynet til
kulturminner og kulturmiljøer. Her vil kulturminnenes verneverdi etter en samlet vurdering av
de forskjellige del verdier gi føringer når tiltak
skal utføres.
Ved restaurering av kulturminner og kulturmiljøer legges blant annet objektenes verneverdier til
grunn før restaurering eller istandsetting settes i
gang. Kriterier og retningslinjer for antikvarisk
arbeid etter kulturvernfaglige prinsipper er ikke
utarbeidet, men i løpet av de siste 10-15 årene
har det blitt etablert en forståelse for hvordan det
praktiske vernearbeidet skal utføres. Dette ble
lagt til grunn da forbygningene ved Hitterelva
skulle restaureres. I løpet av de årene forbyg-

Bilde 9: Bilde fra 1907 viser Malmplassområdet
med boligbebyggelse industrianlegg og hagan øst
for Slegghaugen. Foto: Ola Aalen. Rørosmuseets
arkiv
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ningsarbeidet pågikk ble det stilt stadig strengere
krav til håndverksmessig utførelse og materialvalg.
Det ble på et tidlig stadium i restaureringsprosjektet valgt å foreta full utskifting av de laftede
steinkistene. Det skulle bygges identiske kopier i
så vel de synlige som i de skjulte konstruksjonene.
Da arbeidet med tømmerkistene ble igangsatt i
1997, var mandatet: "Prosjektet har hele tiden
hatt som premiss at de kulturhistoriske verdiene i
elveforbygningen skal tas vare på gjennom restaure ring sarbeidene."
For å ivareta de kulturhistoriske verdiene ble den
bygningsarkeologiske utgravinga sammen med
alle aktørenes grundige dokumentasjon et viktig
hjelpemiddel når de antikvarfaglige valg skulle
tas i oppbyggingsfasen.

Bilde 10: Tegning over Malmplassområdet omkring
1850 som viser industribygninger, bruer,
Slegghaugen og Hitterelva. Tegning av Sverre A.
Ødegaard

Dette ble bekreftet da det under arbeidet med
demontering av tømmerkistene ble funnet rester
av vegger, hjulhus, vasskanaler, vassrenner og
deler av andre innretninger.

2.2 Kart- og arkivmaterialet
Den delen av kobberverkets arkiv som i dag oppbevares på Rørosmuseet, inneholder et rikholdig
materiale bestående av blant annet oppmålingsog plantegninger fra l600-tallet og fram til de
siste endringene av Smelthytta. I tillegg har
museet et stort arkivmateriale som viser tekniske
innretninger, situasjonskart og tegninger over
Malmplassområdet.

2.3 Hus og anlegg
Som tidligere nevnt drev Røros Kobberverk sin
virksomhet i 333 år fra 1644. I løpet av denne
tida har hytteplassen og området rundt gjennomgått flere og store endringer. Hus, bruer og tekniske anlegg har blitt revet og erstattet av nye.
Noe av dette ble gjenbrukt i nye anlegg, mens
andre deler ble nedfylt, noe gravearbeid rundt
Smelthytta og ellers i bergstaden tidligere har
vist. På bakgrunn av dette ble det bestemt at alle
funn skulle dokumenteres under demonteringsarbeidet.

Kartmaterialet viser at den første smeltehytta ble
bygd helt ut mot elveløpet og nedafor fossen i
Hitterelva. Omtrent samtidig ble det bygd ei
oppgangssag på den andre sida av elva. Disse
industribygningene måtte beskyttes mot elva og
dens krefter, særlig i flomtida. Rent byggteknisk
ble dette løst ved at laftede konstruksjoner tømmerkister - dannet fundament for veggene i
bygningene samtidig som de tjente som sikring
mot elva.

Flere hus og anlegg ble berørt i forbindelse med
utskiftinga av tømmerkistene. Dette gjaldt blant
annet det Øvre maskinhuset, bruer, kjøreklopper,
plankegjerdet på østsida av elva og den framgravde ruinen av sagbruket. Nedenfor redegjøres
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Bi lde 11: Fra Sleggbrua mot Kølbrua. I bakgrunnen sees Sleggbanebrua og fossen i Hitterelva. 1904.
Ukjent fotograf. Rørosmuseet s arkiv

det for hvordan de forskjellige kulturminnene ble
behandlet i forbindelse med sikringsarbeidet,
både som enkeltobjekter og som deler aven større helhet.

Smelthytta og knytter sammen vegene på hver
side av elva slik de har gjort siden de ble bygd.
De to andre bruene som dannet forbindelse fra
Smelthytta til Kølplanken og Slegghaugen var
Kølbrua og Sleggbanebrua. Kølbrua, som lå like
ovafor Sleggbrua, ble revet etter brannen i 1953.
Nå er det kun brufundamentene på hver side av
elva som er igjen. Sleggbanebrua var en del av
slaggbanen som gikk fra Smelthytta og opp på
toppen av Slegghaugen. Av slaggbanen er det i
dag kun rester som står igjen i tillegg til brua.
Under brua og lavere nede i forbygningen stikker
restene av ei tidligere slaggbru fram.

Bruer og transportanlegg
I alt fire bruer knyttet Smelthytta og
Malmplassen til området vest for Hitterelva.
Hver bru hadde navn etter den bruksfunksjon
den hadde. Sagbrua ligger øverst av disse bruene
og knyttet vegnettet sammen på oversida av
Smelthytta. Selve saga lå innafor Kølplanken, et
inngjerdet område hvor det blant annet lå hus og
anlegg tilhørende Kobberverket. Området tjente
også som lagerplass og depot for nødvendige
materialer som kull, røstved og bygningsmaterialer. Den nederste brua, Sleggbrua, knyttet området på nedsida av Smelthytta sammen med området på østsida av elva. I dag står Sagbrua og
Slaggbrua slik de var mens det var drift ved

Alle bruene og restene av tidligere bruer er forklarende og viktige elementer i det industrielle
kulturlandskapet. Sleggbanebrua, bilde 7 og 12,
som etter omlag 50 år uten vedlikehold hadde
store råteskader og var i ferd med å bryte sam-
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Bilde 12: Bildet v iser Sleggbanebrua etter remontering i 2001 . St ore deler av de opprinnel ige materialene
ble skiftet under restaureringsarbeidet. Foto: Einar Engen. Rørosmuseet

men, ble tatt inn i prosjektet for å ivareta denne
viktige delen av miljøet.

ble funnet viste tydelig at anlegget hadde
gjennomgått en utvikling fra det ble anlagt på
1600-tallet. Særlig det beslåtte underfallshjulet,
opplagring av dette og selve ramma til rammesaga som var den siste tekniske endringen av sagbruket viste dette.

Sleggbanebrua ble demontert i 1997, restaurert i
1998 og heist på plass i 2000. På grunn av de
store råteskadene ble store deler av konstruksjonen skiftet ut. Ved rekonstruksjon ble det brukt
tilsvarende materialer og håndverksteknikker
som i den opprinnelige brua. Boltene som var
brukt i sammenføyningene ble rengjort, linoljebrent og gjen brukt.

Saghuset ble revet på 1920-tallet og nedfylt med
slagg, sand og stein. På 1930-tallet ble deler av
forbygningen på denne siden av elva fornyet og
skiftet ut med en betongvegg. I forbindelse med
disse arbeidene ble det hogd og skåret vekk deler
av selve tømmerkisten og av den laftede sagbrukskonstruksjonen. I 2000 ble underfallshjulet
løftet ut av sagruinen og et midlertidig tak ble
bygd over ruinene av sagbruket. Rørosmuseet
har overtatt ansvaret for sagbruksruinen og vil
bruke den i formidlingssammenheng.

Oppgangssaga
I forbindelse med restaureringsarbeidet i 1997
ble det avdekket rester av ei vassdrevet sag ved
venstre elvebredd, like nedenfor Sagdammen.
Rester av vassinntak og vassrenner, underfallshjul med ramme samt rester av vegger og gulv
var intakt. Saga med fundamenter for saghus og
tekniske innretninger ble bygd inn som en integrert del av tømmerkistene. Bygningsdelene som
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Bilde 13: Tegningen v iser et snitt av saga med forbygning, vassrenne og underfallshjul. Oppmålingstegning : Dag Stu re Soll i, Rørosmuseets arkiv

menter for Smelthytta og saghuset. Her var
sammenføyningene i laftverket av høyere kvalitet enn i de kistene som ble bygd ved gjenoppbygginga i 1888/89. På østsida av elva ved
Sleggbanebrua var kistene bygd med skrå bakvegg for å stå bedre mot trykket av massene på
baksida. Forbygningene mellom kølbrufundamentet og Sleggbrua, var enkle kister med to
rette langvegger med tverrstokker. Her var tømmerets dimensjoner relativt små. I alle tømmerkistene var det brukt furutømmer, og en del av
stokkene var ubarket.

2.4 Tømmerkistekonstruksjoner
Ved prøvesjakting på østsida av elva like ovafor
Sleggbrua ble det i 1995 fastslått at forbygningene var bygd som tømmerkistekonstruksjoner.
Tømmerkister, eller steinkister som de også kalles, var vanlig og mye brukt byggeteknikk ved
anlegg av dammer og forbygninger i forbindelse
med tømmerfløtingen på Østlandet. I
Glåmavassdraget ble denne teknikken brukt til
langt i nn på 1900-tallet.
Tømmerkister er laftede konstruksjoner med to
langsgående vegger, frontvegg og bakvegg, som
bindes sammen med tverrstokker, bilde 14 og 30.
Selve laftet ble utført på forskjellige måter, enten
ved tapplaft, sinklaft, svalehale eller enklere
sammenføyninger. Ofte ble konstruksjonen forsterket ved at stokkene i langveggene ble spikret
sammen med lang spiker, eller med dømlinger i
tre. I enkelte tilfeller, blant annet i damanlegg,
ble kistene ofte forsterket med en ekstra langvegg.
Smelthytta ble ombygd flere ganger, figur l, og
det ble brukt forskjellige materialer og teknikker
som sikring mot elva. De eldste kistene, rett
nedafor Sagbrua på begge sider av elva, var
doble tømmerkister som også tjente som funda-

Bilde 14: Prinsippskisse av tømmerkiste, parsell D.
Illustrasjon: Sverre A. Ødegaard, Rørosmuseets
arkiv
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2.5 Material- og verktøybruk
Det var stor variasjon i materialkvaliteten i de
forskjellige delene av tømmerkistene. I parsell B
var det i de nederste omfarene brukt tømmer
med grove dimensjoner, høy alder, tettvokst yteved, stor kjernevedandel, stor avsmalning og
store kvister. Enkelte av disse stokkene i kista
hadde også utviklet alders ved. Aldersveden
utvikles når treet når høy alder eller når det
avslutter livsløpet og tvinner seg utenpå y teveden. I den øverste delen av forbygningen i parsell B, bygd til på slutten av I880-åra, var det
brukt sagd virke i små dimensjoner. I parsell E,
hvor tømmeret ble datert til 1845-46, var det
også brukt relativt små dimensjoner.
Dette viser at virkestilgang og tØmmerkvalitet
endra seg fra de første tømmerkistene som ble
bygd på 1600-tallet og til de siste tømmerkistene, bygd på slutten av 1800-tallet. På slutten av
1800-tallet var tømmertilgangen liten, noe som

Bilde 15: Snitt i kista ved det øvre maskinhuset.
Bildet viser de store dimensjonene med høy andel
kjerneved og aldersved utenpå yteveden . Da ny
smeltehytte ble bygd i 1888 ble det brukt vesentlig mindre dimensjoner. Foto: Einar Engen,
Rørosmuseet

Bilde 16: Gjenoppbygging av steinkisteforbygningen på vestsida av Hitterelva ved Smelthytta, parsell B,
høsten 1998. Foto: Einar Engen, Rørosmuseet
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førte til at trevirket ble utnyttet på en annen måte
enn tidligere.
Under gjenoppbygging av tømmerkistene ble de
ulike teknikkene kopiert for å gjenskape det opprinnelige uttrykket. Samtidig ble det satt høye
krav til kjernevedandel og til årringstetthet.
Disse kravene ble skjerpet i 1998. Kravet ble da
satt til 80% kjerneved i toppen og med årringstetthet i yteveden på 10 årringer per cm. I dagens
skogbruk er slikt trevirke meget vanskelig å skaffe , og trevirke med utviklet aldersved er sjeldent.
Tømmer med samme dimensjon er også vanskelig å skaffe. Det ble derfor brukt tømmer med
middeldimensjon som var tilsvarende de opprinnelige kistene.
Ved bruk av trevirke som hele tiden eksponeres
for vann, lys og luft må det settes ekstremt høye
krav til holdbarhet. Det er i første rekke høy
kjerneved og tette årringer i yteveden som er
avgjørende for holdbarheten. Men også bearbeiding av de eksponerte flatene er viktig for å sikre
lang levetid. Trevirke som bearbeides med eggverktøy vil få ei glatt overflate som lettere slipper vann enn trevirke som er bearbeidet med sag,
bilde nr 23 . Under gjenoppbygging av tømmerkisten fra 1999/98 ble alt tømmeret barket med
barkespade og teljet med øks.
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bygging. Dette arbeidet gikk kontinuerlig uten
vesentlig stopp i sikringsarbeidet.

2.6 Dokumentasjon av funn
Allerede under hastetiltaket i 1995 ble det gjort
funn av bygningsdeler fra tidligere anlegg langs
elva. Det ble derfor tidlig klart at det i og rundt
forbygningene ville bli gjort funn som måtte
dokumenteres og bevares. Dette var en komplisert og tidkrevende del av arbeidet.

Ved demontering av steinkistene ble det gjort
funn av bygningsdeler og innretninger fra de forskjellige fasene av drifta ved verket fra 1700-tallet og fram til den siste store endringa på slutten
av 1800-tallet. Flere av disse funnene ble gjort
på et meget lavt nivå i forhold til dagens hyttegulv. Registreringene bekrefter de historiske tegningene for denne delen av Smelthytta.

I det arkeologiske arbeidet utført på vestsida av
elva deltok innleid arkitekt i tillegg til NVEs
egne mannskaper og underentreprenører.
Arkitektens oppgave var å fotografere, måle opp
og tegne ut deler av kistene. Ansvarlicrto håndverker merket og dokumenterte med egne tegninger
og bilder alle bygningsdeler knyttet til tømmerkistene. Det ble også gjort registreringer av ulike
typer laftehugg og spor av verktøybruk. Med
videoopptak, diasbilder og papirbilder dokumenterte antikvarisk konsulent ved Rørosmuseet
demonteringsfasen, oppmåling, funn og gjenopp-

Under arbeidet på vestsida av elva i 1998 ble det
gjort flere funn som beskriver utvikl inga av
steinkisteforbygningen og som viser at
Smelthytta har blitt flyttet. Sverre A. Ødegaard
skriver i "Fjell-Folk" nr 9, 1984 blant annet om
store flommer som på midten av 1700-tallet skadet Smelthytta. Reparasjonsarbeidene etter disse
skadene ble utført i 1762. I de 7 - 8 nederste
omfarene er kista bygd sammen med andre kon-

Bilde 17: Oppmåling o~ dokumentasjon av den opprinnelige forbygningen. Sagbrua i bakgrunnen, parsell
B, høsten 1998, Fot o: Emar Engen, Rørosmuseet

30

struksjoner. En 10 meter lang 30 x 30 cm svillstokk lå som en integrert del av kista i det 5.
omfaret. Avkappede stolper antyder at dette har
vært Smelthyttas yttervegg.
På vestsida av elva ble det dokumentert i alt 3
vasskanaler fra tidligere hjulhus som gikk
gjennom kista. Den øverste kanalen kommer ut i
elva like nedafor fossen. Siste anvendelse for
denne var i forbindelse med ei kølmølle som sto
her på midten av 1800-tallet. Midt mellom fossen og det øverste maskinhuset gikk en lav kanal
ut gjennom kista. I denne kanalen ble det gjort
funn av stein som opprinnelig var brukt som
hjullagre for vasshjul. Denne gjenbruken viser at
forbygningen har blitt demontert og bygd opp
igjen. Den nederste tørrmurte vasskanalen går fra
det øverste maskinhuset og har tidligere fungert
som vasskanal fra et av hjulhusa.
Brannspor på innsida av kista og de øverste
omfarene like ovafor maskinhuset som er
bearbeidet på en annen måte, viser at Smelthytta
ble ombygd og flyttet etter brannen i 1888.

Bilde 18: Under demontering av parsell B. Doble
tømmerkister, vasskanaler og rester av bygningsdeler ble funnet. Helt til høyre skimtes vassrøret til
turbinen i maskinhuset. Foto: Einar Engen,
Rørosmuseet

Nedafor tømmerkista på vestsida av elva stikker
det fram rester av ei gammel slaggbru. Denne
ligger omtrent på samme høyde som den ovafor
nevnte svillstokken som ble funnet i kista.
Mellom denne slaggbrua og Sleggbanebrua stikker det fram rester av den første slaggbana. Dette
viser tre utviklingstrinn for transport av slagg fra
Smelthytta og over til Slegghaugen.
Under demontering av kistene ble utvalgte seksjoner merket for senere å bli remontert inne i
egnet lager. Parsell B, D og E ble magasinert.
Andre funn uten direkte tilknytning til tømmerkistene ble merket og tatt opp av byggegropa for
senere tilbakeføring eller magasinering. Dette
var stort sett deler av vassrenner, stein brukt som
opplagringsanlegg for vasshjulene samt deler av
vasskanaler og hjulhus.
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2.7 Analyser av innsamlet
materiale
Kjemisk innhold
Per Otto Flæte ved Norsk institutt for skogforskning, NISK, utarbeidet rapport som viste kjemisk
innhold i tømmeret. Trevirket innholdt oppsiktsvekkende store konsentrasjoner av kobber.
Innholdet av kobber var vesentlig høyere i yteveden enn i kjerneveden. PrØvene viste også store
konsentrasjoner av aluminium, kadmium, jern,
bly og sink.

Bilde 19: Treprøver ble sendt til Norsk institutt for
skogforskning, NISK, for kjemisk analyse. Trevirket
var sterkt preget av å ha ligget i et forurenset
miljø. Foto: Einar Engen, Rørosmuseet
Utdrag fra rapporten :
Prøvested
Element
AI-Aluminium
mg/kg (4) *
B-Bor
mg/kg (0.6).*
Cd - Kadmium
mg/kg (0.2)*
Co- Kobolt
mg/kg (0.2)*
Cu-Kobber
mg/kg (0,6)*
Fe- Jern
mg/kg (4.4)
Mn-Mangan
mg/kg (2) *
Na-Natrium
mg/kg (11 .1)*
Pb-Bly
mg/kg (0.4) *
Sr- Stronti um
mg/kg (0.1 )*
Zn - Sink
mg/kg (4.4) *

CY
CK
BK
DY
Prøvekode/konsentrasjon

AY

AK

BY

BYK

248

62

44

21

18

306

103

1.6

1.8

2.4

2.8

2.9.

0.8

1.6

1.0

1.9

5.7

14.8

1.9

2.5

2.6

6.8

14.3

6237,7 1283.0 5396.2 3808.9 81 .8

DK

RY

RK

236

57

11

14

1.0

0.7

0.6

3.1

3.1

1.0

2.0

0.8

0.2

0.2

0.2

2.1

3.3

4.3

1.5

0.2

0.2

4157 .8 3650.9 4040.5 1067.5 15.9

12.5
27 .1

489 .7

114.5 59 .9

16.1

14.0

615.8 407.4 563.4 1248.3 24.1

11

16

6

14

28

5

9

109.9 70.0

96.8

134.2

84.6

57.6

8.9

0.9

33.1

3.1

0.4

0.5

0.9

0.9

2.7

3.3

408.4 49 1.8 394.2 994.3

8

78

87

163.3 70.9

90.4

57.3

65.6

7.9

6.3

7.8

1.4

0.4

0.4

0.6

0.9

0.8

0.6

3.1

2.8

555.2

563 .1 165.5 16.3

1791.8 330.1

12

12.5

Figur 3: Konsentrasjon i mg per kg tørrstoff for de ulike elementene i prøvene .Prøvene er tatt ut som
skiveprøver fra tømmerkistene. * Deteksjonsgrense for analysen. Fra rapport utarbeidet av Per Otto
Flæte, NISK
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Årringsdateringer

Utdrag fra rapporten:

De dendrokronologiske analysene, eller årringsdatering som det også kalles, er sammenstilt i
egen rapport utarbeidet av Einar Engen ved
Rørosmuseet.

Analysene viste stor aldersspredning på trevirke
brukt i parsell B, ved Smelthytta, fra 1652 til
1888. I parsell E, ned mot Sleggbrua, viste
undersøkelsene at trevirket som ble brukt der ble
hogd i 1845/46. Parsell C viste datering til år
1750 og parsell D til årene fra1755 til 1787. For
de Øvrige parsellene ble det tatt for få prØver til
at entydige konklusjoner kan trekkes.

Parsell B,
mellom Sagbrua og Sleggbanebrua på vestsida av Hitterelva, nedre del, 1998/1999
Omfar
Sted
Antall
Datering
Merknad
Ref. nummer
årringer

1-2
2

4-5
5

E1/21
S2E

189
263

S4/5L
S5C

266

138

1763
1652
1767-68
1756

Treet er felt noe senere.

1550055
1550052
1550053
1550054

Figur 4: Dateringene viste blant annet at tømmeret ble gjenbrukt. I de nederste omfarene i tømmerkista
mellom Smelthytta og Hitterelva viste analysene stor spredning . Datering ved Thomas Bartholin,
Nationalmuseet/NNU i Danmark.

Bilde 20: Skiveprøve fra tømmerkister. Grunnlag for datering ved dendrokronologiske analyser. Foto:
Einar Engen. Rørosmuseet
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3 Reparasjonsarbeidene

undersøkelser og planlegging for mer permanente reparasjons- og restaureringstiltak ved de
gamle forbygningsanleggene på den 130 meter
lange elvestrekningen.

3.1 Generelt om bakgrunn,
prosjektering og utført
arbeid.

NVE Anlegg har vært hovedentreprenør og stort
sett stått for alle innkjøp. Konsulenter har blitt
engasjert direkte av prosjektet ved NVE
Forvaltning. Rørosmuseet har vært med på å
engasjere Thomas Bartholin v/Nationalmuseet i
København for utførelse av dendrokronologiske
undersøkelser, og Norsk institutt for skogforskning, NISK, til å foreta kjemiske analyser av de
gamle tømmerkistene for å finne ut om tømmeret
inneholdt grunnstoffer som i noen grad kunne
påvirke levetiden.

Prosjektgruppa har vært styrende organ for
anlegget. Etter at anlegget kom i gang ble det
gjennomført i alt 10 prosjektgruppernøter. Etter
at de antikvarfaglige kravene ble skjerpet i 1998,
ble det ikke like lett å iverksette enkelte av prosjektgruppas vedtak.
Parsell inndelingen som det henvises til i teksten
framgår av kart, figur 2. Det ble utarbeidet revidert plan, datert 03.11.94, med kostnadsoverslag
på 1 mill kroner for hastetiltaket. Innenfor denne
kostnadsrammen lå også arbeidet med grunn-

Under utførelsen av den første delen av anlegget
- parsell C, D og hastetiltaket - ble det ikke
avholdt formelle byggemøter. Under utførelsen
av parsell B ble byggemøter avholdt regelmes-

Bilde 21: Bildet viser gjenoppbygging av t ømmerkister på nedsida av fossen, 1997. Foto: Joar Skauge
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Bilde 22: NVEs egne mannskaper og maskiner i aktivitet i forbindelse med fylling av stein i kistene i parsell D. Foto: Joar Skauge

sig, hver uke, da anlegget var i sin mest hektiske
og kompliserte fase. I forbindelse med gjenoppbygging av parsell E avtok hyppigheten av byggemøter. Møter ble da avholdt etter behov.
Ettersom anbudspapirene var basert på antagelser, ble mye arbeid utført etter timepriser gitt
i anbudet, dels fordi det var vanskelig å beskrive
arbeidene og dels fordi det ble mye endringer og
tilpasninger underveis. For de videre arbeidene
med tømmerkistene ble oppdragene bestilt for
hver sesong med priser på samme nivå som i
anbudet, med tillegg for prisstigning basert på
NTNU s kostnadsindeks for anleggsmaskiner.
Rørosmuseet ble leid inn som antikvarisk konsulent. Oppmåling og tegning av plan og snitt ble
utført av lokale arkitektkontor samt NVEs medarbeidere. I tillegg foretok tømrerne nødvendig
dokumentasjon for å kunne gjenoppbygge tømmerkistene og dokumentere eventuelle endringer
som ble gjort.

Bilde 23: Bildet viser materialkvalitet i trevirket
som ble brukt. Det ble satt strenge krav til blant
annet andelen kjerneved. Foto: Eina r Engen,
Rørosmuseet
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Bilde 24: Bildet viser arbeid med parsell B. Håndverkeren slår smidd spiker i kistene som forsterkning.
Foto: Einar Engen. Rørosmuseet

I forprosjektet ble det lagt fram flere alternative
løsningsmodeller med kostnadsoverslag for hver
av de 6 parsellene prosjektet ble delt opp i. I
flere av parsellene ble det alternativt foreslått
omfattende bruk av betong som erstatning og
forsterking av tømmerkistene. Det mest omfattende alternativet var full nedtaking av tømmerkistene for så å erstatte dem med nye.

Det første kostnadsoverslaget og bevilgningsvedtaket (1966) for enkel restaurering av tørrmursog tømmerkisteforbygningene, var på
4,2 mill kroner. I tillegg kom kostnaden for
hastetiltaket med l mill kroner.
Det viste seg meget raskt at utskifting av frontveggen i kistene var umulig uten å rive hele konstruksjonen. Tverrstokkene var også til del s dårlige, særlig i sammenføyningene i frontveggen.
Det ble derfor besluttet at parsellene B og E også
skulle rekonstrueres. Dette medførte at kostnadsoverslaget måtte revideres. I tillegg til økte kostnader til utførelsen ved parsell B og E, ble kostnader til oppmåling og registrering tatt med i
overslaget. Samlet overslag etter dette ble 7,7
mill kroner, i tillegg til kostnader med prosjektering og hastetiltak.

Forprosjektet ble vurdert av prosjektgruppa, og
følgende vedtak ble gjort:
Parsell A: Tatt ut av planen.
Parsell C og D: Gjenoppbygging som kopier av
de opprinnelige kistene.
Parsell B og E: Reparasjon ved å skifte frontvegg.
Parsell F, Sleggbanebrua: Demontering og
rekonstruksjon.
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Bilde 25: Bildet v iser gjenoppbygging av t ørrmuren i 1995. Foto: Joar Skauge

Materialer

3.2 Hastetiltak (VV 2056).
Tørrmur

Tømmer og annet virke ble kjøpt lokalt.
Kvalitetskravene var strenge og til tider vanskelig å overholde. Tømmerkvaliteten er svært viktig for levetiden til tømmerkistene. Og ved lignende arbeid er tilgang til senvokst og godt
utmalma furu tømmer det en bør legge mest vekt
på.

Planlegging og utførelse av reparasjon på tørrmur måtte gjennomføres så raskt som mulig,
ettersom den var i svært dårlig forfatning.
Parallelt med sikringsarbeidene skulle planlegging og prosjektering av reparasjonsarbeidene
med tømmerkistene igangsettes innenfor den
bevilgning som var gitt.

Spiker og bindhaker mm. ble laget på den lokale
smia. Av annet innkjøp ble det meste også gjort
lokalt. Den første sesongen ble tømmerkistene
fylt med maskinkult fra Lergruvbakken. Senere
ble slagg fra slagghaugene brukt som fyllmateriale. Kull til fylling rundt maskinhuset ble hentet
fra tjæremile på Dovre.

I forhold til den opprinnelige utførelsen av tørrmuren ble det her foretatt enkelte forsterkninger,
bilde 25. Det ble påført sprøytebetong på tørrmuren som danner fundamentet for Smelthytta
før videre gravearbeider ble utført. I ettertid kan
det sies at dette var unødvendig da det viste seg
at ei hjulgrav og andre konstruksjoner ga god
stabilitet.
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Den nye tørrmuren er utført med støpt fundament med bolter til fjell. I tillegg ble de første
skiftene sikret med bolter til fjell. I forkant ble
det lagt naturstein fra elvebunnen som dekker til
betongen. I bakkant av tørrmuren ble det i bunnen lagt drenering som er ornfylt med drenerende masse. I forhold til beskrivelsen i anbudet
ble arbeidene utvidet til å omfatte tørrmurene
under og omkring det gamle kølbrufundamentet.
Det var svært mye manu.elt arbeid både med
utgraving og innfylling av massene.

3.3 Parsell A. Tørrmur
Betongforsterket tørrmur på nedsida av
Sleggbanebrua ble tatt ut av prosjektet.
Målepunkter er satt ut for å kontrollere setninger
og bevegelser i betongpåstøp.

3.4 Parsell B. Tømmerkiste
og kjøreklopp
Tømmerkiste på høyre sida av elva fra Sagbrua
og ned til Sleggbanebrua. Dette var den mest
kompliserte delen av prosjektet, bilde 26 og 27.
Det var stor høyde og til dels svært trangt. Funn
av gamle konstruksjoner i og rundt tømmerkistene krevde mye oppmåling og registrering, bilde
17. Det Øvre maskinhuset stod utsatt til med
store tunge installasjoner og var svakt fundamentert på løsmasser.

Det var ikke lett å finne god muringsstein . Det
ble gjort store anstrengelser for å finne stein
lokalt. Det meste av steinen som ble brukt kom
fra Rørostraktene, men ett lass ble hentet helt fra
Stjørdal. NVE Anlegg leide inn Palmer Gottheim
fra Oppdal for holde internt kurs i praktisk bruk
av naturstein som byggemateriale.

Bilde 26. Bildet viser restene av tømmerkista til venstre og det øvre maskinhuset. Fundamentet til huset
ble forsterket med sprøytebetong for ikke å rase ut. Adkomst ved veg ned i elva fra østsida av elva og
inn til tømmerkista. Foto: Joar Skauge
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Bi lde 27: Bildet viser fylling av kistene i parsell B. Gravemaskinen ble også brukt ved inntransport av
tømmer. Rotortilten på gravemaskinen viste seg å være godt egnet til dette arbeidet. Foto: Einar Engen,
Rørosmuseet

Arbeidene med parsell B startet høsten 1998 og
ble avsluttet høsten 2000. Arbeidene ble delt i to
sesonger for at massene skulle sette seg før kloppa ble satt på plass. Rivningsarbeidene startet i
juli 1998. Alle konstruksjoner ble målt opp og
merket etter hvert som demonteringen gikk
framover. Oppmåling og registrering ble svært
omfattende, og medførte til tider relativt dårlig
utnyttelse av maskinkapasiteten. Før arbeidet
startet ble det lagt ei fylling i elva inn mot tømmerkista både for å stabilisere og for å fungere
som transportveg for dumper.

get. Maskinen var utstyrt med rotortilt og tømmerklo som ekstrautstyr. Dette viste seg å være
en særdeles godt egnet maskin, både under
rivingen og gjenoppbyggingen. Rotortilten medvirket til at arbeidene med både tømring og tørrmuring ble enklere ved at materialene ble levert
eksakt der handverkerne ville ha dem, bilde 27 .
Arbeidet med parsell B startet med nye tømrere,
etter at de som medvirket den første sesongen
(parsell C og D i 1997) ikke ville fortsette. Det
ble engasjert to erfarne tømrere i tillegg til to
yngre tømrere med tidligere praksis som læregutter. I tillegg ble to av NVE Anleggs ansatte
gitt noe opplæring i tømring etter antikvariske
prinsipper.

Massene og restene av tømmerkista ble hovedsaklig kjørt ut langs denne vegen. Dette for å
minimalisere massetransporten over malmplassen, og for ikke å belaste de gamle tømmerkistekonstruksjonene unødig. NVE Anlegg kjøpte inn
en liten brukt 8-tonns gravemaskin for oppdra-

Den nederste stokken er forankret med l til 2
meter lange 25 millimeter galvaniserte bolter
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Bilde 28: Tømmerkista er fjernet og de første stokkene i parsell C skal på plass. Foto: Joar Skauge

som er gyst fast til fjell. Fundamentet til maskinhuset er stabilisert med innvendig sprøytebetong.
Tømmerkista utenfor maskinhuset er forankret til
fundamentet med bolter. Et gammelt opp murt
avløp fra kjelleren under maskinhuset er støttet
opp med en stålkonstruksjon. Likeledes er oppstrøms hjørne av fundamentet under maskinhuset
støttet opp med en HEB-bjelke i tillegg til armeringsnett og sprøytebetong.

3.5 Parsell C. Tømmerkiste
Tømmerkiste på venstre side av elva fra Sagbrua
og ned til Sagdammen ble utført samtidig med
parsell D (1997) og etter de samme prinsippene.
Ved oppstart av prosjektet ble det bestilt kantet
tømmer i store dimensjoner fra det lokale materialutsalget. Senere ble antikvarisk konsulent i tvil
om det opprinnelig var benyttet kantet tømmer,
og det ble besluttet å gå over til rundtømmer av
noe mindre dimensjon. De grove dimensjonene
ble da brukt som tverrstokker og i bakveggen.
Tømmerkistene ble fylt med grov kult. De bortgravde massene ble mellomlagret delvis utenfor
Kølplanken og delvis på slagghaugene.

Innfyllingsmassene ble komprimert ved lagvis
innfylling og overbeiting med gravemaskin.
Massene ble også forsøkt mettet med vann. Etter
at tømmerkistene var ført til topps fikk konstruksjonen sette seg et år før tørrmurer og klopp ble
satt på plass.
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under demontering. Fjellet var også sterkt forvitret og måtte renskes med gravemaskin.
Elvebunnen måtte fylles med store steiner som
ble boltet fast. Dette førte til et ekstra omfar på
deler av strekningen. Utgraving av sagbruksruinen medførte mye håndgraving. Ettersom de
gamle tømmerkistene her var delvis borte og
erstattet med betong, var linjeføringen uklar.
Dette medførte flere diskusjoner om utførelsen.
Konstruksjonen skulle også sammenføyes med
restene av den gamle saga. Tømmerarbeidet ble
ferdig høsten 1997. Massene ble delvis innfylt til
samme tid. Etter ønske fra Rørosmuseet er sagbruksruinen nå overbygd. RØrosmuseet har overtatt ansvaret for sagbruksruinen, bilde 13 .

3.6 Parsell D. Tømmerkiste
Tømmerkiste på venstre side fra Sagdammen til
Kølbruafundamentet. Dette var den første parsellen med tømring, utført i 1997. Tanken var å
starte med nederste del av denne parsellen og
fortsette videre nedover med parsell E. Det ble
antatt at dette var den enkleste delen av anleaget
b
'
og at erfaringer fra denne parsellen ville være
nyttig før arbeidet med de andre og vanskeligere
parsellene ble påbegynt. Betongmuren som var
støpt i 1930-åra og som beskyttet skråningen
oppover mot Sagdammen raste imidlertid ut, og
det ble derfor bestemt å fortsette med parsell D
opp mot Sagbrua, bilde 22 og 29.
Omleggingen medførte større behov for dokumentasjon og registrering enn først antatt, særlig
på grunn av restene av saga som ble funnet

Bilde 29: Bildet viser parsell D under oppbygging.
Foto: Joar Skauge

Bilde 30: Arbeid med gjenoppbygging av parsell E.
Vinteren 1999/2000. Foto: Einar Engen,
Rørosmuseet
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Bi lde 3 1: Sleggbanebrua ble reparert in nafo r Kølplanken i 1998 og remontert i 2000. Foto: Einar Engen,
Rø rosmuseet

Ved å utføre tømringen mens massene var frosset
ble det spart mye sikringsarbeider. Det ble kun
fylt tilbake nødvendig masse for å stabilisere
skråningen. For å hindre setninger ble selve masseinnfyllingen utført sommeren 2000, etter at
massene var blitt telefrie.

3.7 Parsell E. Tømmerkiste
Tømmerkiste på venstre side av elva fra
Kølbrufundamentet og ned til Sleggbrua var den
klart enkleste i hele prosjektet. Tanken var derfor
å starte med denne for å vinne erfaring til de
videre og mer kompliserte arbeidene. Som
beskrevet under omtalen av parsell D, måtte
imidlertid parsell C og D prioriteres og parsell E
måtte vente til slutt. Det meste av fyllingsmassene i og bak kistene ble kjørt ut sommeren/høsten 1996, og det ble etablert veg ned til og i elva
for å komme til med maskiner på de øvrige parsellene. Tømrerarbeidene ble utført vinteren
1999/2000. Som for de andre parsellene er bunnstokken boltet fast til fjellet. Enkelte steiner er
også boltet fast under tømmerkista. På denne
parsellen ble det benyttet slagg for å fylle opp
tømmerkistene.

3.8 Parsell F. Sleggbanebrua
Sleggbanebrua ble demontert i 1997. For å ha
utfyllende arbeider til tømrerne sommeren 1998,
ble den nye brua rekonstruert innafor
Kølplanken, bilde 31. Den ble så demontert og
satt på plass 2 år senere. Sleggbanebrua ble
rekonstruert med svært lite gjenbruk av tre ettersom den var sterkt preget av brann og råteskade.
Bolter og bindhaker ble imidlertid gjenbrukt.
Disse ble renset og satt inn med linolje før de ble
satt på plass. Under monteringen ble det satt opp
stillas i elva både som understøttelse og arbeidsplattform.
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4.2 Hovedregnskap

4 Økonomi

Prosjektet er finansiert ved bevilgninger fra
Norges vassdrags- og energidirektorat og
Riksantikvaren.

4.1 Sammendrag
Det ble vedtatt at arbeidene skulle utføres etter
regning og gjøres opp etter medgått tid og attesterte timelister. Det ble derfor ikke ført regnskap
som spesifiserer hvor arbeidet er utført.
Fordelingen av kostnadene for de enkelte parsellene er vurdert ved skjønn. Det som i figur 6 og
7 er kalt "tillegg" er konsu lenttjenester, byggeledelse m.m. Kostnadene ved de enkelte parseller
utgjør således bare materialer, maskiner og
mannskaper, samt dokumentasjon utført av de
enkelte handverkerne.

Selve utførelsen av tørrmuren, VV 2056, hadde
en kostnad på kr. 564.000,- inkl tilleggsarbeider.
Det resterende, kr. 480.000,-, utgjorde byggeledelse og konsulenthonorarer i forbindelse med
utarbeidelse av de videre planer for restaurering
av tømmerkistene, VV 9308.

OverslaQ
Tørrmu r/hastetiltak, VV 2056
Tømmerkister, VV 9308
Totalt

1 000000
7700000
8700000

Total kostnad
1 044000
7697000
8741 000

Figur 5: Kostnadsoverslag og totalkostnad for hele prosjektet.

Bilde 32: Slaggmassene som måtte fjernes ved anleggstart i 1997 ble lagret oppå Slegghaugen og kjørt
tilbake i 2000. Foto: Einar Engen, Rørosmuseet
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4.3 Regnskapsoversikt over
de enkelte parseller
Parsell
A Betongforsterket tørrmur
B Tømmerkiste og kjøreklopp
C Tømmerkiste
O Tømmerkiste
E Tømmerkiste
F Sleggbanebrua
Tillegg
Sum

Overslag

Samla kostnad

2800000
348000
1 300000
2 178000
598000
476000
7700000

3441 000
300000
950000
1 219000
400000
1 387000
7697000

Figur 6: Oversikt over parseller med tilhørende overslag og kostnader for restaurering av tømmerkister
og sleggbanebru; VV 9308 (kostnader inkl mva). Tidlig i prosjektet ble det bestemt at tørrmur, parsell A,
ikke skulle restaureres. I løpet av prosjektperioden ble parsellen holdt under oppsikt med tanke på framtidige reparasjoner.

År
Parsell

1997

1998

1999

2033000

1 123000

2000

2001

Samla kostnad

A
B

C
D

E

F
Tillegg
Sum

300000
750000
184000
100000
1 334000

685000
200000
340000
2573000

200000
2008000

285000
200000
350000
200000
500000
1 535000

3441 000
300000
950000

247000
247000

1 219000
400000
1 387000
7697000

Figur 7: Oversikt over kostnader fordelt på parseller og år. Tilleggskostnadene innbefatter byggeledelse,
konsulenthonorarer og prisstigning i byggeperioden (1995-priser inkl mva). Det er brukt skjønn i fordelingen mellom år, men tabellen gjenspeiler de reelle kostnadene for den enkelte parsell.
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Ved gjenoppbygging av parsell B brukte tømrerne om lag 2700 timeverk til selve tømringen. Til
dette gikk det med ca 1750 meter tømmer inkl
gjenbruk. Det ble tømret gjennomsnittlig ca.
0,65 1m pr time, noe som er vesentlig lavere enn
for parsell E. Kostnaden med selve tømringen
ble etter dette ca kr. 290,- pr løpemeter tømmer
(ekskl mva, 1995 priser).
Prisdifferansen kan forklares med at parsell B
var mer komplisert. I tillegg ligger betydelige
timeverk i opplæring av noe mer uerfarne tømrere, og nye underentreprenører.

4.4 Etterkalkulasjon.
Figur 8 viser beregninger for kostnader og ressurser for tømring av nederste del av parsell E,
som ble tømret høsten og vinteren 1999/2000.
Det ble tømret en enkel tømmerkiste, bilde 14.
Forbruk av tømmer var 1280 1m. Antall timeverk
var 1045, som også omfattet boring og ramming
av i alt 505 spiker med lengde fra 30 til 40 cm.
Bearbeiding av tømmer ble utført med øks.
Stokkdimensjonen var gjennomsnittlig 23 cm,
som gir 4,35 omfar pr høydemeter vegg.
TØmmerforbruk var derfor 12,7 løpemeter pr
m2.
Kostnadene med riving av de gamle tømmerkistene, maskinell assistanse til tømrere, massetransport og tilkjøring av tømmer er ikke medregnet.

Forbruk
Løpemete r
Timeverk
Sp iker
Sum

1280
1045
505

Kr.

Prisstigning.
Arbeidet ble fakturert etter priser basert på
anbud fra 1995, og regulert etter NTNU 's kostnadsindeks for anleggsmaskiner. Prisstigningen
fram til juni 2000 utgjorde 18,4 %.

r. enhet

100,00
190,00
100,00

Antall

r. m 2

12,70
10,37
5,01

Kr.

r. m 2

1 270,00
1 970,00
501 ,00
3741,00

Figur 8: Tabellen viser tømmer-, time- og spikerforbruk ved gjenoppbygging av enkel tømmerkiste.
Kostnader pr. kvm frontvegg. Beregningsgrunnlag 100,8 m 2 (kostnader ekskl mva, 1995 priser)
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