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Forord 

Det å ivareta norsk vassdrags- og energihistorie er en 
stor, spennende og viktig oppgave. 

Hva hadde Norge vært uten vassdragene med sin 
spesielle karakter av mangfold, mengder og varierte 

bruksområder? Det finnes ikke mange norske byer 

og bygder som ikke har tilknytning til et vassdrag. 

Den samfunnsmessige viktigheten av vassdragene, 
ikke minst bruken av vannets krefter i alt fra møller, 
sagbruk, bergverk til kraftverk, kan ikke overdrives. 

Det er med stor glede vi her kan legge fram 
sluttrapporten fra Prosjekt Museumsordning, som 

gjennom fire år har arbeidet frem en solid faglig, 

økonomisk og organisatorisk plattform for NVEs 
innsats for norsk vassdrags- og energihistorie. 

Prosjekt Museumsordning 1999-2002 hadde 
som målsetning å utarbeide et forslag til faglig, 
organisatorisk og økonomisk plattform for 
direktoratets arbeid med museer og kulturminner. 
Siste kvartal 2002 ble det klart at Olje- og 
energidepartementet går inn for å opprette en 

ny øremerket budsjettpost til museums- og 
kulturminnerelatert virksomhet i NVEs regi. 

NVE ser frem til å samarbeide mer målrettet og 

langsiktig med museer og kulturminne-myndigheter. 
NVE er en aktør blant mange innenfor vassdrags- og 
energisektoren. Både myndigheter og bransjeaktører 
lokalt, regionalt og nasjonalt er viktige 
samarbeidsparter for at NVEs museumsordning skal 
nå målet: å fremme og formidle kunnskap om vann 
og vassdrag. Det er et håp at vi sammen med våre to 
hovedsamarbeidsparter Norsk Skogbruksmuseum 
og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, og 

andre relevante museer, kan både sikre og formidle 
spennende perspektiver på norsk vassdragshistorie. 
Det er Olje- og energidepartementet som har 
finansiert Prosjekt Museumsordning. Riksantikvaren 
og det tidligere Norsk Museumsutvikling (nå ABM
utvikling) har fulgt prosjektet og kommet med 
fruktbare innspill og råd underveis i prosessen. 
Prosjektet har vært ledet og rapporten er skrevet av 

prosjektleder Helena Nynas. 
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NVE vil rette stor takk til alle samarbeidspartene, 
ikke minst museene, som har deltatt med både 

skriftlige og muntlige innspill i prosjektet. 

Prosjektleder vil også takke alle kolleger i NVE. Det 
har vært lærerikt og fornøyelig å dele hverdagen med 

dere. 

Oslo, mai 2003 

Per Einar Faugli 

leder av styringsgruppen 

Helena Nynas 

prosjektleder 



Sammendrag 

Hensikten med prosjekt Museumsordning har vært 

å foreslå en faglig, organisatorisk og økonomisk 
plattform for NVEs arbeid med museer og 
kulturminner. 

Prosjektet har vært delt i fire delprosjekter: 

1. Museumsplan 
Planen ble ferdigstilt våren 2000, og angir faglige og 

organisatoriske retningslinjer for NVEs arbeid med 
museer og kulturminner. Den vil bli revidert etter 

behov. 

2. Museumsfaglig samarbeid 
Prosjektet har etter diskusjoner med eksterne og 
drøftinger internt gått inn for å etablere langsiktig 
samarbeid med to museale hovedsamarbeidsparter. 
Disse er Norsk Skogbruksmuseum på Elverum og 
Norsk Vasskraft- og Industristad-museum i Tyssedal. 

Ved andre museer vil samarbeidet begrenses til for
midlingstiltak. 

3. Orden i eget hus 
Prosjektet har fokusert på å ordne, registrere og til

gjengeliggjøre NVEs eget historiske materiale. Gamle 
fotografier og gjenstander er tatt vare på og ordnet. 

4. Kulturminner 

Prosjektet har innhentet oversikter over vassdrags- og 

energisektorens kulturminner, og blant disse prio
ritert i første omgang å igangsette landsdekkende 
registrering av norske vannkraftverk som kulturmin
ner. 

Til sammen utgjør alle disse oppgaver den helhet 
som prosjektet foreslår innordnet i en permanent 
museumsordning i NVEs regi. Museumsordningen 
skal ivareta, systematisere og formidle historie 
tilknyttet norsk vassdrags- og energihistorie samt ta 
vare på faste kulturminner som reflekterer denne 

historie. Arbeidet forankres både internt i NVEs 
organisasjon og eksternt ved de to ovennevnte 
museene. 
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Museumsordningen er basert på tre fagstillinger 
internt i NVE; 1) museumskoordinator, 2) arkivfaglig 
rådgiver og 3) kulturminnefaglig rådgiver. I tillegg 
to årsverk ved hhv. Norsk Skogbruksmuseum på 

Elverum og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum 
i Tyssedal. For å sikre kvalitet og bidra med 

strategiske innspill vil NVE opprette et eget 
museumsråd til støtte for museumsordningen. 

Olje- og energidepartementet har fra 1.1.2003 

opprettet en ny øremerket budsjettpost til denne 
permanente museums- og kulturminnerelaterte 
virksomheten. Det er budsjettert med 5 mill. kroner 

til virksomheten i 2003. Stortingskomiteen er positiv 
til at museumsordningen skal administreres av 
NVE, men samtidig slik at størstedelen av midlene 
kanaliseres til virksomhet ved de to nevnte museer 
og til ivaretakelse av sektorens kulturminner. 



Innledning 

Prosjektet ble igangsatt for å finne en egnet løsning 

for Norges vassdrags- og energidirektorat på den 
oppfordring Stortinget formulerte i 1992: 

"De enkelte etater har selvstendig ansvar for å dokumentere 
egen historie i form av bevaring av faste kulturminner og 
drift av museer." (St.meld. nr. 61, 1991-92, s. 225) 

Mange etater har opprettet egne etatsmuseer 
og på ulike måter bidratt til bevaring av kultur

minner innenfor sitt ansvarsområde. Prosjekt 
Museumsordning i NVE skal foreslå en faglig, organi
satorisk og økonomisk plattform for permanent 
ivaretakelse av museale oppgaver gjennom å inngå 

samarbeid med etablerte museer. Å organisere 
museale oppgaver på denne måte er ny og uprøvd for 

etater, og er derfor å betrakte som et pilotprosjekt. 
Prosjektet skal i tillegg foreslå, samt igangsette 
tiltak, som bidrar til ivaretakelse av kulturminner 
innenfor vassdrags- og energisektoren. 

Oslo elektrisitetsverk, Tøyen, 1923 
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Bakgrunn 

Prosjektet har en lang forhistorie og bygger på flere 

aktiviteter og prosjekter. De viktigste er: 

"Eldre innretninger i vassdrag" - utvalg med repre

sentanter fra Riksantikvaren, Direktoratet for natur

forvaltning og NVE 1988-1990 (NVE notat 5/1990) 

Landskonferanse "Formidling og utvikling av kvalite

ter ved vassdrag" på Bolkesjø i Telemark, 1994 

Riksantikvarens "Verneplan for tekniske og industri

elle kulturminner", 1994 

"Vassdragsformidling og organiseringsbehov" 

- prosjekt i NVE 1995-96 

Utredningsrapport "Museer, informasjonssentre og 

NVE" (NVE publikasjonll/96) 

"Nettverksprosjektet" - prosjekt i NVE 1997-98 

På hvert sitt vis har disse aktiviteter og prosjekter 

pekt på nødvendigheten av avklaringer og 

iverksetting av tiltak for cl ta vare på vassdrags- og 

energisektorens historie i form av både formidling 

ved museer og ivaretakelse av kulturminner. 

Med bakgrunn i prosjekt "Vassdragsformidling 
og organiseringsbehov" vedtok NVEs ledelse i 

1996 at etaten ikke skulle etablere eller bidra til 

etablering aven ny formidlingsinstitusjon , men 

satse på samarbeid med eksisterende og etablerte 

fomidlingsinstitusjoner. "Nettverksprosjektet" er å 

anse som et forprosjekt til prosjekt Museumsordning 

1999-2002. Det konkluderte i 1998 med at NVE 

bør etablere en langsiktig museumsordning og ta 

initiativ til verneplan for kulturminner innenfor 

vassdrag- og energisektoren. 

Rossebø. Haugesundhalvøen og Karmøys kraftselskap. Årstall ukjent 
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Målsetning 

Prosjekt Museumsordning skal foreslå en permanent 
ordning som sikrer, bevarer og formidler historie 
knyttet til bruk av vassdrag og offentlig forvaltning 

av vassdrag og energi i Norge. Ordningen skal 
sikre en faglig, organisatorisk og økonomisk 

plattform slik at NVE på en tilfredsstillende 
måte kan ivareta sitt kulturforvalteransvar. Både 
museums- og kulturminnefaglig arbeid skal inngå i 
museumsordningen. 

Heisespill i Nisserdal, 7.5.1913 
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Prosjektorganisering 
og -økonomi 

Prosjektet ble etablert i 1999 ved NVEs forsknings

og utviklingsseksjon (AFoU). Etter omorganisering 
i NVE år 2001 ble prosjektet forankret i 

Vannressursavdelingens seksjon for prosjekt (VP). 

Under hele prosjektperioden har ledelsen vært: 

Styringsgruppe: 
Per Einar Faugli. forskningssjef og 

styringsgruppeleder 

Sverre Sivertsen, informasjonsdirektør 

Are Mobæk. avdelingsdirektør 

Prosjektleder: Helena Nynas 

Referansepersoner: 
Espen Hernes, Norsk Museumsutvikling 

Gustav Rossnes, Riksantikvaren 

Prosjektoppgaver skissert: 

1 Delprosjekt Museumsplan 

2 Delprosjekt Museumsfaglig samarbeid 

3 Delprosjekt Orden i eget hus 

4 Delprosjekt Kulturminner 

Arbeidet med en museumsplan ble prioritert 
startet opp innenfor Nettverksprosjektet for å 
sikre kontinuitet og være retningsgivende for 
aktiviteter innenfor prosjekt Museumsordning fra 
1999 og utover. Delprosjektet ble organisert som en 
arbeidsgruppe med deltakelse fra Norsk Vasskraft
og Industristadmuseum, Norsk Museumsutvikling 

og prosjektgruppen i NVE. Prosjektleder Helena 
Nynas hadde ansvar for høringsrunden og endelig 
ferdigstillelse - museumsplanen ble trykket i april 
2000. 
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Prosjektøkonomi 
Prosjektets økonomiske ramme er 12,4 mill.kr. Til 
drift og gjennomføring av prosjektet er medgått 7,9 

mill.kr. Resten er fordelt på formidlings- og kultur

minnetiltak. 



Delprosjekt Museumsplan 
1998-2000 

Hovedmålsetningen med delprosjektet var å utar
beide faglige og organisatoriske retningslinjer for 
NVEs arbeid med museumsvirksomhet og kulturmin

ner. 

En arbeidsgruppe med deltakelse fra Norsk Muse

umsutvikling. Norsk Vasskraft- og Industristad
museum og prosjektgruppen i NVE var aktiv fra 

november 1998 til april 1999. Redigeringen og tryk
kingen av museumsplanen ble fullført våren 2000. 
Planen ble vedtatt i NVEs direktørmøte 25. april 
2000. 

Til museumsplanen ble det utarbeidet en historisk 

skisse som hjelpemiddel for å avgrense. velge ut og 

prioritere sentrale tema i NVEs historiske utvikling. 
I planen ble mål for museums- og kulturminnere

laterte oppgaver formulert. Museumsplanen kon
kluderte med at målet etter prosjektslutt bør være 
at NVE inngått samarbeid med utvalgte museums

institusjoner og engasjert kompetent personale på 
langsiktig basis. Planen skal revideres etter behov. 
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Delprosjekt Museumsfaglig 
Samarbeid 

Hovedmålsetningen med delprosjektet: å etablere 
formelt samarbeid med utvalgte museer for å skape 
et landsdekkende nettverk for formidling av temaer 
tilknyttet direktoratets historie. Delprosjektet ble 
ledet av Helena Nynas. Gunleiv Hadland var medar

beider. 

For å vinne erfaring med museer som samarbeids
parter og på arbeid med formidling i museal sam
menheng har prosjektet prioritert å igangsette ulike 
typer formidlingstiltak, både av generell karakter, og 
spesifikke tiltak ved utvalgte museer. De ulike tiltak 
har gitt prosjektet rik erfaring, og vil være verdi
fulle referanser i arbeidet fremover. Formidlingen 
har både rettet seg mot etaten, som et ledd i intern 
bevisstgjøring, og blitt utviklet i samarbeid med et 
eller flere museer. Til høyre en oversikt over prosjek
tets ulike tiltak: 
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Formidlingstiltak: 
• Informasjonsbrosjyre om prosjekt Museums

ordning utarbeidet mai 2000. 

• Installasjon i NVEs aula med gjenstander og 
kort omtale av NVEs sentrale arbeidsområder 
åpnet desember 2000. 

• "Vannveier og kraftlinjer" , en innføring i NVEs 
historie. Denne skisseringen av etatens historie 
skal brukes både internt og eksternt. Internt som 
et tiltak for å bevisstgjøre de ansatte om NVEs 
forhistorie, og eksternt ved museene i tilknytning 
til ulike formidlings opplegg. 

• Bekkeverkstedet ved NSM ble åpnet sommer
sesongen 2001. Et flott lek-og-Iær-anlegg for barn 
og ungdom på museets uteareal. Bekkeverkstedet 
vil bli brukt i museets undervisningsopplegg 
for skoleklasser. I tilknytning til Bekkeverkstedet 
er informasjon om NVE som vassdragsforvalter 
satt opp. 

• Utstilling "Foss - eit spelom vatn" åpnet ved 
NVIM i juni 2002. Utstillingen illustrerer kontras
ter og konflikter i vassdragsforvaltningshistorien. 

• Kortfilmen "Det Blå Landet" (13 minutter). Film
en skal vekke interesse for ivaretakelse av vass
dragene, og vil bli vist ved NVIM, NSM, NIA, NBM 
og Vassdragsmuseet Labro tilknyttet ulike under
visningsopplegg fra høstsesongen 2002. 

• Norsk Bremuseum - det er satt opp en ny måle
stasjon i Fjærlandselva. Denne vil inngå i muse
ets utstillinger med visning av fjernoverførte 
data i kombinasjon med historiske data. Måle
stasjonen med formidlingsopplegg inne på 
museet ble åpnet 28. mai 2003. 

• Ved Vassdragsmuseet Labro vil en tømmerrenne 
til bruk for barn (lek-og-Iær) bli et tilbud ved 
museet fra sommersesongen 2003. 



• Ved NIA på Rjukan vil NVE delta under plan
legging og utarbeidelse av ny utstilling med tema 
"Vannets betydning". Utstillingen er planlagt 
åpnet i 2005. 

• "Pyttebuene", NVEs observatørbuer fra 1960-tallet 
på isbreen Folgefonna i Hardanger, er istandsatt 
og tilrettelagt for informasjon. 

• På NVEs hjemmesider - www.nve.no!om nve! 
historie - er prosjektet vært omtalt og artikler 

med emner fra etatens historie lagt ut. 

• Nettverk for miljølære er et samarbeid mellom 
skoler, miljøvernforvaltningen, forsknings

institusjoner og frivillige organisasjoner 
- en møteplass hvor skolen både kan hente ut 
informasjon, og selv levere egen informasjon 

som kan komme fellesskapet til nytte. Sammen 
med informasjonskontoret har prosjektet utar
beidet utkast til NVE-relaterte aktiviteter innen 
nettverket. 

Installasjon i NVEs aula med omtaler av NVEs arbeidsområder 
og historiske gjenstander 

Bekkeverkstedet på Elverum 
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Pyttebuene på Folgefonna 

Etter flere møter og samlinger med utvalgte, eta
blerte og interesserte museer, Norsk Museumsutvik
ling og interne drøftinger har prosjektet gått inn for 

en modell med to permanente museale hovedsamar
beidsparter, og prosjektbasert formidlingsinnsats ved 
andre museer. Tyngre museumsfaglige oppgaver kon
sentreres til disse to og samarbeid med andre museer 
begrenses til eventuelle formidlingstiltak. 

De to hovedsamarbeidspartene er Norsk Skogbruks
museum på Elverum og Norsk Vasskraft- og Industri
stadmuseum i Tyssedal. Begge museer vil få ansvar 

for følgende arbeidsområder i landsdekkende og 
historisk perspektiv: 

NSM - vann og vassdrag i forhold til transport, ferdsel 
og sikkerhet, inkludert flomsikring og miljøtiltak. 

NVIM - vann og vassdrag som kraftkilde, utbygging 

og vern, inkludert konsesjonsbehandling, bruk av 
energi og miljøtiltak. 

En fellesnevner for museene vil være statens rolle 
i forvaltningen av vassdrag og energi. En annen er 
hydrologien som vitenskap og redskap, siden vann

målinger og vannovervåking inngår som grunnlag 
for forvaltningen. Visjonen er at NVE sammen med 
disse museer kan komme i gang med solid og lang
siktig museumsfaglig arbeid. Museumsordningen 
skal etterstrebe et museumsfaglig nivå på linje med 

andre sektorers arbeid. 



Delprosjekt Orden i eget hus 

Hovedmålsetningen med delprosjektet: å få oversikt 

over, ordne og registrere NVEs eget historiske mate

riale. Materialet skal tilgjengeliggjøres for muse
umsbruk, og for bruk internt. Oppbevaring skal også 

foregå på en forsvarlig måte. En langsiktig visjon for 

arbeidet er at NVE bygger opp egen kompetanse og 

en kunnskapsbase der etatens eget historiske mate

riale er oversiktlig og lett tilgjengelig. Delprosjektet 

ble ledet av Tine Jorde (til april 2001) og Kari Ansnes 

(fra juli 2001). 

Materialet består av: 

1. Skriftlig dokumentasjon; arkivdokumenter og 

publikasjoner 

2. Fotografisk materiale 

3. Fysiske gjenstander 

1. Skriftlig dokumentasjon 
Dette materiale består av kopibøker, journaler og 

saksarkiver. Seriene med saksarkiv er tilkommet i 

forbindelse med NVEs behandling av saker, og er kan
skje de serier som speiler NVEs faglige arbeid best. I 

saksarkivene finnes vanligvis både tekstdokumenter, 

kart, tegninger og skisser. I noen arkiver er der også 

fotografier. 

Fra Verdalen 
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NVE har i dag arkiver som strekker seg helt til 1847. 

De eldste arkivene er etter Kanalvesenet (1847-1907) 

og Vassdragsvesenet (1907-1920). Begge er fotgjengere 
til NVE. NVEs sitt eget arkiv går fra 1921 og frem til 

i dag. De omfattende seriene med vassdrags- og elek

trisitets-relatert materiale belyser svært godt den fag

lige virksomhet NVE bedrevet fra 1921 og fremover. 

Ved utgangen av 2002 er ca 310 hyllemeter ordnet og 

registrert i prosjektets regi. Materialet er registrert i 

programvaren Asta. Noe av det registrerte materialet 

er komplette arkiv, og annet utgjør kun serier i større 

arkiv. Nedenfor nevnes grovt noen av de arkiver og 

serier som er ferdigregistrert . Listen gir også eksem

pel på den variasjon av materiale NVEs arkiv har: 

Arkiv 

• Kanalvesenets arkiv, 1847-1907 

• Vassdragsvesenets arkiv, 1907-1920 

• Arkiv etter ulike vassdragskommisjoner, 

1876-1951 

• Registrering av gamle kraftstasjoner, 
ved Sigurd Nesdal, 1980-tall 



Dykker ved nedre fangdam i Storstømmen sluse, 21.5.1912 

Serier 

• NVE kopibøker og journaler, 1921-1990 
• Fløtningssaker, ca. 1921-1940 
• Elektrisitets- og områdekonsesjoner, 

ca. 1900 - 1994 

• Inngrepsmapper/planmapper, ca. 1870-1994 

2. Fotografisk materiale 

Fotografier i etatens bortsettingsarkiv er kartlagt, og 
programvare for registrering er vurdert. 
Dette fotografiske materiale (glassplater, acetatne
gativ, positivkopier) er lagt i syrefrie konvolutter og 
esker, og er foreløpig registrert i manuelle register. 

Asta-fotomodul vil bli tatt i bruk for registrering av 
det eldre fotomaterialet. 

Det eldste fotomaterialet, fortrinnsvis det som er 

plassert i bortsettingsarkivet, er avfotografert og 
skannet. Norsk Telemuseums fotoekspertise har 
skannet ca 1500 fotografier som nå finnes på CD
plater. Eksempler på fotoserier av eldre karakter: 

• Vassdragsvesenets fotoalbum (1910-1927), med 
fokus på forbygning og vassdragsregulering 

• Elektrisitetsdirektoratets fotopermer (1903-
1924), med dokumentasjon av kraftverk og kraftut

byggingen i Norge. 

3. Fysiske gjenstander 

Gjenstander med historisk verdi ved regionkontorene 
og tilhørende lagre/forlegninger i NVE er registrert 
og fotografert. Denne registreringen er sammen
holdt med tilsvarende registrering i 
M 29 (fra 1999) og vi har nå en oversikt over histo

riske gjenstander i etaten. Et mål har vært at ikke 
gammelt utstyr skal forsvinne på grunn av magiende 
kunnskap om verdi. Karakteristisk for mange av 

gjenstandene er at de er "typiske" for NVE og at det 
kun er NVE som eier og har eksemplarer av dem. 
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Dette gjør at NVE også har et spesielt ansvar for å 

bevare utstyret for fremtiden. Spesielt gjelder dette 
gjenstander som kan knyttes til etatens faglige virke. 

Til sammen 302 gjenstander er registrert og klassifi
sert. 

De registrerte gjenstandene har blitt vurdert mht 
bevaringsverdi fra både eksterne museumsmiljøer og 
internt i NVE. Norsk Teknisk Museum og kulturmin

nekontaktene ved regionkontorene har vært sen
trale i arbeidet. På bakgrunn av alle tilbakemelding

ene ble et forslag for bevaring av gjenstander lagt 
frem i slutten av november 2001. I forslaget ble det 
vektlagt at gjenstandssamlingen skulle gjenspeile 
NVEs faglige virke over tid. I tillegg ble det tatt hen

syn til regionkontorenes ønsker om å beholde "sine" 
gjenstander, også for utsmykning lokalt. Prosjektets 
forslag ble vedtatt. 

NVE har nå en egen gjenstandssamling i hovedsak 

bestående av: 

• Kontorteknisk utstyr 
• Hydrometriske instrumenter 

• Anleggsutstyr 
• Allment feltutstyr 
• Audiovisuelt utstyr 

Flygel (strømmåler) 

brukes for å måle vannhastighet 

Ansvaret for gjenstandssamlingen skal forankres i 

museumsordningen ved etatens arkiv. 

Delprosjektet har for øvrig arbeidet med 
avlevering av materiale til Riksarkivet, vurdering og 
testing av programvare til elektronisk registrering. 
Arkivsystemet Asta med fotomodul er blitt installert 
og tatt i bruk. Asta er et databasesystem som brukes 
av både depotinstitusjoner, museer og forvaltnings

/private institusjoner. Delprosjektet har deltatt i 
arkivfaglige drøftelser med museene og med de 

instanser som tidligere hørte inn under NVE (bl.a. 
Statkraft, Statnett, Produkt og el-tilsynet). Ved NVEs 
bibliotek er NVEs egne publikasjoner ordnet i syste
met Micromarc. 



Kraftstasjonen på Mørkfoss-50lbergfoss 1924 

For å ordne, registrere og oppbevare materiale på 
en tilfredsstillende måte har prosjektet bidratt til 
nye fysiske fasiliteter i NVEs kjellerlokaler. Både et 
nytt, forskriftsmessig bortsettingsarkiv og et nytt 

ordningsrom er tatt i bruk. Arkivmateriale er blitt 
samlet inn fra hele hovedkontoret, for å endelig bli 
samlet nede i disse lokalene. 
Det viktigste resultatet av delprosjektet er at NVE har 
opparbeidet god oversikt over - og egen kompetanse 
på håndtering av - eldre materiale, både foto, gjen
stander og dokumenter. Dette skaper et godt grunn
lag for å samarbeide med museer og for at etaten kan 
håndtere historisk materiale på en seriøs måte. 
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øverst: Tømmerkiste fylt med stein, Hitterelva, Røros 
Nederst: prinsippskisse av tømmer kiste. 



Delprosjekt Kulturminner 

Hovedmålsetningen med delprosjektet: å få oversikt 
over vassdrags- og energisektorens kulturminner, og 

hvilket arbeid som gjøres for å dokumentere og iva
reta disse, samt foreslå, og igangsette tiltak der NVE 

bidrar til å ivareta kulturminnehensyn. Delprosjek
tet ble ledet av Helena Nynas. Berthe Blakstvedt (til 

desember 2001) og av Ivar Erlend Stav (fra mars 2002) 

var medarbeidere. 

Delprosjektet har gitt innspill til OEDs miljøhand

lingsplan. Under nResultatområde 3: Kulturminner 

og kulturmiljøer" er verneplaner og intern kompe
tanseoppbygging vektlagt som sentrale virkemidler 
for å nå nasjonale mål innenfor kulturminnefeltet. 

Med utgangspunkt i konklusjoner og anbefalinger 
fra Nettverksprosjektet i NVE 1998 har delprosjek
tet i første omgang prioritert to konkrete tiltak: 
igangsette forarbeid til verneplan for kraftverk og 
utarbeidelse av et fakta-ark/informasjonsblad om 

tømmerkister i/langs vassdrag. 

To typer verneplaner av høy relevans for NVE ble 
allerede i 1994 foreslått av Riksantikvaren: 

1. Verneplan for vassdragsinnretninger 

eksempler: 
Haldenvassdraget Østfold 
Dam- og rennesystem i Oslo-marka Oslo 

Soot-kanalen Akershus/Hedmark 
Støa kanal Hedmark 
Telemarkskanalen 

2. Verneplan for kraftverk 

eksempler: 
Solbergfoss-Kykkelsrud-Vamma 

Rånåsfoss 
Labrofoss 
Vemork og Så heim 
Fotland 
Tyssedal 

Kuråsfossen 
Glomfjord 

Telemark 

Østfold 
Akershus 
Buskerud 
Telemark 
Rogaland 
Hordaland 

Sør-Trøndelag 
Nordland 

NVEs regionkontorer har kunnskaper og kontakter 
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både lokalt, regionalt og kontaktflate mot fYlkes

kommuner. Regionkontorene ble bedt om å utpeke 
en ansvarlig og historieinteressert person til "muse

ums- og kulturminnekontaktn. I år 2000 opprettet 

prosjektet en gruppe med representanter fra etatens 
regionkontorer og Riksantikvaren. Gruppen er blitt 

hetende kulturgruppen. Den har drøftet arbeids
feltet vassdrags- og energisektorens kulturminner, 

og på hvilken måte NVE skal bidra. Det er mange 
kulturminner/kulturmiljøer som berører vassdrag og 

derfor er avklaring og avgrensing av NVEs innsats på 

feltet viktig. Delprosjektet og kulturgruppen har ikke 
utarbeidet noen endelige retningslinjer for arbeidet. 
Det som uansett fremstår klart er at NVE som offent

lig myndighet bør samarbeide med andre sektorer og 
myndigheter for å ta vare på disse kulturminnene. 
NVE står ikke som eier av noen anlegg, men må påse, 
og bidra til, at eiere tar hensyn til anlegg/installasjo
ner som kulturminner. For NVE blir det viktig å bidra 
til god oversikt over feltet, faglig kvalifiserte registre

ringer og vurderinger i fremtiden. 
Kulturgruppen prioriterte å fremme forslag om 
verneplan for kraftverk i første omgang. Forprosjekt 
"Verneplan for Kraftverk i Norgen ble startet opp i 

mars 2002. Det legger et nødvendig grunnlag for 
igangsetting av et verneplanarbeid som et 2-årig pro

sjekt fra 2003. I mars 2003 startet prosjektet hetende 
Kulturminner i norsk kraftproduksjon. Prosjektet 
vil bidra til at situasjonen for norske kraftverk som 
kulturminner blir tydeligere, mer forutsigbar, og at 

tiltak kan iverksettes for de nasjonalt bevaringsver
dige kraftverkene. 

Arbeid med et fakta-ark om tømmerkister ble 

igangsatt som et informativt tiltak etter at det store 
restaureringsprosjektet (1995-2000) i Hitterelva på 
Røros ble ferdig. Skriveoppdraget ble gitt til antikvar 
Einar Engen ved Rørosmuseet. Dette arbeid ble ikke 
ferdigstilt innen 31.12.02, men vil bli ferdig første 
halvår 2003. NVE vil ta over oppgaven med å ferdig

stille fakta-arket. 

Kulturgruppen foretok i 2001 en kartlegging av 

fYlkeskommunenes registrering og prioritering av 



NVEs ansatte i 1910 

vassdragsrelaterte kulturminner. Resultatet viser stor 
variasjon i registreringene og eventuelle prioriterin

ger. Av prioriteringer kan følgende oppsummeres: 

• Akershus: Soot-kanalen og Fetsund Lenser 

• Østfold: Kulturmiljøet ved Brekke i Halden, 
Kjerraten ved Vestre Otteid i Marker, Arkimedes 
skruen i Arekilen, Hvaler, Kykkelsrud, Vamma, 
Solbergfoss og Borregaard kraftverk. 

• Hedmark: fløtningsinnretninger og Støa kanal 

• Telemark: Telemarkskanalen og Bamble bruk, 
Herrevassdraget 

• Rogaland: Ulla-Førre-anleggene, kraftstasjonene i 
Oltedal og Fotland, Ryfylkemuseet, Suldal 

• Buskerud: Vassdragsmuseet Labro, Møller i Ruk
kedøla, Kongsberg Sølvverk, Liahengslet i Lågen 

og fløtningsdammer og kraftstasjon i Lyngdals
vassdraget. 

• Sør-Trøndelag: Leirfossen kraftverk, Mostadmark 
jernverk og kulturmiljøet Røros, inklusive Kurås
fossen kraftstasjon. 

Arbeid med NVEs kulturminnesatsing vil bli videre

ført etter 2003. Prosjektet har foreslått opprettelse 
aven kulturminnefaglig stilling i NVE. Denne vil 
være aktiv fra 1.8.2003. Det kan foreløpig sies at 
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NVEs bidrag innenfor dette feltet vil måtte være å 
innhente bedre oversikt, igangsette både registrering 

av utvalgte kategorier kulturminner og forslag til 
verneplaner. Også informative tiltak vil være et virke
middel i arbeidet med å fremme kulturminnehensyn 

fra NVEs side. 



Overordnet prosjektresultat 

Siste kvartal 2001 gjorde prosjektet en stor innsats i 
forhold til formulering aven permanent museums
ordning i NVE. Etatens direktørmøte behandlet 
prosjektets endelige forslag 23. september 2002. For
slag til permanent virksomhet ble sendt OED januar 
2002 (vedlegg). 

Siste kvartal 2002 ble det klart at Olje- og energide

partementet oppretter en ny øremerket budsjettpost 
styrt og administrert av NVE. Olje- og energidepar
tementet har i sitt tildelingsbrev til NVE for 2003 
angitt følgende under pkt. 3.5.3 museumsordningen: 

"Det er budsjettert med 5 mill. kroner til museums
og kulturminnerelatert virksomhet i 2003. Ordnin
gen skal administreres av NVE. Det forutsettes at NVE 
prioriterer arbeidet med denne ordningen i 2003. Det 
forutsettes at størstedelen av midlene kanaliseres til 
virksomhet ved Norsk Skogbruksmuseum i Elverum 
og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum i Tysse
dal og til ivaretakelse av sektorens kulturminner." 

I St.prp. -nr. 1 -(2002-2003) fra Olje- og energideparte
mentet heter det bl.a.: 

"Fra og med 2003 foreslås det etablert en permanent 
museums- og kulturminneordning med formål å 
ivareta, systematisere og formidle historie tilknyttet 
norsk vassdrags- og energiforvaltning, samt å ta vare 
på kulturminner som reflekterer denne historien. 
Det budsjetteres med 5 mill. kroner til en permanent 
museums- og kulturminnerelatert virksomhet innen
for energi- og vassdragssektoren." 

Prosjektets forslag legger opp til at NVE oppretter en 
permanent museumsordning basert på museums
faglig samarbeid med Norsk Skogbruksmuseum og 
Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum. 

Museene vil ha et særlig ansvar for å sette seg inn i, 
holde oversikt over, dokumentere og formidle temaer 
som har stor betydning for Norge som "vannrike". 
Museumsfaglig forskning skal innrettes slik at det 
ender opp i formidlingstiltak. Formidlingstiltak skal 
legge spesiell vekt på å nå frem til barn og unge. I 
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den grad det er mulig, interessant og relevant skal 
NVEs eget materiale brukes. Eksempler kan være, 
gjenstander, fotografier, kart eller rapporter. NVE 
ønsker en nyansert og bred historisk fremstilling av 
bruk og forvaltning av vassdragene og energiforsy
ningen. 

Det er en forutsetning at de to museene legger an et 
generelt og landsdekkende fokus - med internasjo
nale perspektiver. Arbeidet skal holde et høyt faglig 
nivå. Der det er relevant skal andre museer inklu
deres i arbeidet. Ved andre museer, i første omgang 
Norsk Industriarbeidermuseum på Rjukan, Vass
dragsmuseet Labro og Norsk Bremuseum, vil NVEs 
museumsordning bidra faglig og økonomisk i ulike 
formidlingstil tak. 

En nyopprettet stilling/funksjon som museums
koordinator i NVE vil ha en nøkkelstilling i å sam
menholde internt og eksternt arbeid. Denne vil 
være aktiv fra 1.8.2003. Sammen med nyopprettede 
stillinger/ftmksjoner som kulturminne- og arkivfag
lig rådgiver vil disse tre utgjøre den interne basisen 
for NVEs museumsordning. 

I tillegg vil faste kontaktpersoner ved regionkonto
rene få i oppgave å: 
- ha kjennskap til og holde seg orientert om 
kulturminner/kulturmiljøer knyttet til vassdrags- og 
energisektoren innenfor sin region 
- foreslå, eventuelt følge opp, tiltak for å bevare 
kulturminner/kulturmiljøer av spesiell betydning. 
Kulturminnefaglig rådgiver vil være til støtte for 
kontaktpersonene regionalt. 
Et internt samarbeidsorgan i etaten vil bli opprettet. 
Dette organet vil sikre at de varierte arbeidsområ
dene NVE har vært, og er engasjert i, får sin plass i 
museumsordningen. 

Det opprettes et museumsråd som skal gi NVEs 
ledelse faglige råd og strategiske innspill til arbeidet 
med museumsordningen. Museumsrådet er sam
mensatt aven representant fra ledelsen i Vannres
sursavdelingen og direktørene ved de to museene. 



ABM-utvikling (arkiv-bibliotek-museum, tidligere 

Norsk Museumsutvikling) og Riksantikvaren vil bli 

konsultert av rådet ved behov. Museumskoordinato
ren er rådets sekretær. 

Vannressursavdelingen har det daglige ansvaret for 

NVEs museumsordning. Museumsordningen vil bli 

inkludert gjennom ordinære virksomhetsplan-, bud

sjett- og rapporteringsprosesser. 
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Prosjektets publikasjoner: 

Helena Nynas (red.): Museumsplan for NVE 2000-
2004, NVE, juli 2000 

Tine Susanne Jorde: Plan for NVEs historiske 
materiale, 2000-2004, NVE, april 2001 

Ivar Erlend Stav: Verneplan for kraftverk i Norge, 

forprosjektrapport 2002, NVE, juni 2002 

Gunleiv Hadland: Vannveier og kraftlinjer 
- en innføring i NVEs historie, NVE, januar 2003 

I tillegg har prosjektet støttet følgende publikasjo
ner: 

Even Tråen, Tor Bjørvik, Sølver Sjuistad og 

Jan Grønseth: Livet langs Numedalslågen, 
VillmarksfotojBokprosjekt Lågen 2001 

Einar Sæterbø, Joar Skauge, Einar Engen: Slutt
rapport for forbygningsarbeidet i Hitterelva, NVE rap
port 5 - 2002 
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Vedlegg 

NVE - kulturforvalteransvar 

Offentlige etater er av Stortinget blitt oppfordret 
til å ta ansvar for museumsdrift og kulturminner 
innenfor sin sektor. OED har bedt NVE om å avklare 
og foreslå ivaretakelse av dette sektoransvar. NVEs 
Prosjekt Museumsordning foreslår å etablere en 
permanent ordning som sikrer både musealt og 
kulturminnerelatert arbeid. Ordningen medfører en 

årlig kostnad på 9,0 mill kr inkludert 5 årsverk. Den 

foreslåtte ordningen vil gi OED/NVE en tydelig profil 
innenfor arbeidsfeltet. Den vil skape et profesjonelt 

fagmiljø og gi arbeidet med vår historie og våre kul
turminner en fast og forutsigbar plattform. Den vil 
styrke departementets og direktoratets plass i norsk 
vann- og energiforvaltning i omverdenens øyne. 

Bakgrunn 

Alle offentlige etater har et selvstendig ansvar for 

å dokumentere egen historie ved å bevare faste 
kulturminner og drive museer. Flere etater har 
fulgt opp et vedtak i Stortinget fra 1991 om et 
slikt ansvar. Siden begynnelsen av 1990-årene har 
NVE blitt involvert i ulike aktørers arbeid med 
å etablere vassdragsmuseer/sentre og lignende. 
Landskonferansen på Bolkesjø i juni 1994 var en 

viktig milepæl i NVEs arbeid innenfor feltet. Videre 
har NVE i arbeidet med forbygninger utmerket seg i 

restaureringsprosjektet i Hitterelva, Røros. OED har 

ønsket å få strukturert og organisert arbeidet med å 
ivareta sitt sektoransvar. OED ba NVE foreta analyser 
og avklaringer med hensyn til dette. Dette arbeidet 
avsluttes i NVE med Prosjekt Museumsordning i 
løpet av 2002, i henhold til St. prp. nr. 1 (2001-2002). 

Prosjektet har sin bakgrunn i vedtak fattet av 
direktørmøtet i NVE i juni 1996. I korthet går 
vedtaket ut på at NVE ikke skal etablere eller bidra 
til å etablere en ny museumsinstitusjon. Isteden skal 

NVE utvikle langsiktig samarbeid med eksisterende 
museumsinstitusjoner. I museumsverdenen er dette 
en utradisjonell måte å løse oppgaver på. Likevel kan 
det dras paralleller til Vegmuseet og Telemuseet som 
bygger på en regional struktur og som integrerer 
kulturminnevernet i museumssatsingen. Prosjektet 

har utarbeidet en første museumsplan for NVE. 

Denne er et faglig og økonomisk styringsdokument 
og ble vedtatt i direktørmøte i NVE april 2000. 
Riksantikvaren og Norsk Museumsutvikling ser svært 
positivt på NVEs arbeid, og bistår prosjektet med 
rådgivning. 

I møte med OED september 2001 fremgikk klart at 

det er ønske å drøfte saken videre for å komme frem 
til en permanent ordning på linje med andre etater. 

Formål og varighet 
Museumsordningens formål er å ivareta, 
systematisere og formidle historie tilknyttet norsk 
vassdrags- og energiforvaltning samt å ta vare på 
faste kulturminner som reflekterer denne historie. 

Systematiseringen vil gjøre det historiske materialet 

lett tilgjengelig til bruk i museal sammenheng. 
Formidlingen vil øke bevisstheten om viktigheten av 
vassdrags- og energiforvaltning i samfunnet. 

Museumsordningen bør være permanent. Alt arbeid 
med historie og kulturminner krever en langsiktig 
tidshorisont. Ordningen bygger på et tett samarbeid 
med museer. Langsiktighet og forutsigbarhet er 
spesielt viktig for å lykkes i et slikt samarbeid. 

Behov og resultater 

Enhver offentlig etat er av Stortinget blitt 

oppfordret til å ta ansvar for museumsdrift og 
kulturminner innenfor sin sektor. Den foreslåtte 

museumsordningen vil sikre at OED/NVE ivaretar sitt 
ansvar innenfor vassdrags- og energisektoren. Den 
vil skape et profesjonelt fagmiljø og gi arbeidet med 
vår historie og tilhørende kulturminner en fast og 
forutsigbar plattform. Den vil styrke vår plass i norsk 
vann- og energiforvaltning i omverdenens øyne. 

Forslag om aktivitet og bevilgning 

Prosjektet foreslår at det opprettes en 
museumsordning med sentral styring og 
koordinering i NVE. Museumsfaglig fordypning 
forankres i første omgang ved to nasjonale museer. 

Andre museer vil knyttes til museumsordningen 



med ren formidlingsfunksjon. I sin helhet vil dette 
på sikt utgjøre et landsdekkende nettverk som tar 

vare på og formidler NVE-relatert historie. Sentrale 

erfaringer i prosjektet: 

• Et museumsfaglig akseptabelt ambisjonsnivå må 
til for å lykkes i samarbeid med museer. 

• Bredden og variasjonen i norsk vassdrags- og 
energihistorie krever samarbeid med flere 
museer. 

• NVE må ha kompetanse internt, og selv 
koordinere og styre virksomheten. 

• Norsk Museumsutvikling (NMU) har signalisert 
at det er nødvendig å knytte arbeidet til museale 
samarbeidsparter som har utviklet alle museale 
basisfunksjoner. Drøfting av samarbeid med 

hittil fem museer viser at to museer peker 
seg ut som mest relevante museumsfaglige 

hovedsamarbeidsparter - disse to er Norsk 

Vasskraft- og Industristadmuseum i Tyssedal og 
Norsk Skogbruksmuseum på Elverum. 

• De tre andre involverte museene Norsk 
Industriarbeidermuseum, Vassdragsmuseet 
Labro og Norsk Bremuseum vil i første omgang 

bli involvert i formidlingsarbeidet. Formidlings
nettverket må bli landsdekkende og dette blir en 
viktig oppgave i kommende år. Det er allerede 
etablert kontakt med Rørosmuseet, Fetsund 

Lenser og Kanalmuseet i ørje. 

• Å etablere kontakt med en institusjon i det 
nordlige Norge er ønskelig, men ennå ikke 
avklart. 

Prosjektet arbeider videre med en organiserings
modell der Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum i 

Tyssedal og Norsk Skogbruksmuseum på Elverum er 
NVEs museumsfaglige hovedsamarbeidsparter. Disse 
vil arbeide med fordypning og formidling med basis 

i NVEs historie med hvert sitt fokus på vassdrag som 
kraftkilde, og som kommunikasjonsåre. Museene 

vil utfYlle hverandre, og prosjektet mener at de 
bør tilføres ressurser for å ivareta sine funksjoner. 
NMU slutter seg både til nettverksmodellen og til 
vurderingen av disse institusjoner som relevante 
hovedsamarbeidsparter. 

Følgende funksjoner foreslås ivaretatt av NVEs 
museumsordning: 

• Museumsfaglig dokumentasjon og formidling 
ved to nasjonale museer. 

• Innsamling, systematisering, tilgjengeliggjøring 

og bevaring av historisk materiale i etatens eie. 
Dette krever arkivhistorisk kompetanse internt i 

NVE. 
• Ledelse av museumsordningen og koordinering 

i relasjon til museene. Tilrettelegging og 
formidling av temaer innen norsk vassdrags- og 
energiforvaltning. Museumsfaglig kompetanse 

internt i NVE kreves. 
• Ivaretakelse av sektorens faste kulturminner. 

Koordinering internt og eksternt. Her kreves 

relevant kulturminnefaglig kompetanse internt i 

NVE. 

Disse funksjonene krever minimum 5 årsverk. 

Budsjett for NVEs museumsordning - årlige utgifter: 

Personalkostnader 
3 årsverk i NVE 1,5 mill/år 

5 regionkontakter NVE 0,5 mill/år 

2 årsverk ved 2 museer 1,0 mill/år 

Drift 0,8 mill/år 

Formidlingstiltak 2,5 mill/år 

Kulturminnetiltak 2,5 mill/år 

Markedsføring 0,2 mill/år 

Totalt 9,0 mill/år 

Kommentarer til poster i budsjettet: 

Personalkostnader slik angitt er et absolutt 
minimum for at museums ordningen skal kunne 
komme på et faglig tilfredsstillende nivå. En 
permanent museums- og kulturminnekontakt 

etableres ved hvert regionkontor. Arbeid med 
museumsfaglig dokumentasjon og formidling 
ved to nasjonale museer reguleres i langsiktige 

samarbeidsavtaler og kan administreres gjennom 

direkte tilskudd til arbeidet. Disse kostnadene er 

faste. 

Drift inkluderer utgifter til administrasjon, reiser, 
møter, kurs og konferanser. Siden ordningen invol

verer flere museer i et samarbeid med NVE vil 
kostnader til reiser og møter være relativt høye 
(nettverkskostnader). 

Formidlingstiltak vil være av både fast og temporær 

karakter. Tiltak vil utvikles ved minimum 5 museer. 
I en oppbyggingsfase fra 2003 på 2-3 år vil denne 



utgiften være relativt høy. I tillegg kommer nært 

forestående 200-års-markering av NVEs forløper 
Canaldirectionen i 2004 og Norges 100-års jubileum 

i 2005, som vil kreve ekstra ressurser. På permanent 
basis bør denne utgiftsposten sikres minimum 1 mill 
kr/år til nyskaping. 

Kulturminnetiltak er en post som sikrer at etaten 
bidrar til ivaretakelse av utvalgte faste kulturminner 

innen sektoren. Denne post er foreløpig grovt 

estimert til 2,5 mill/kr/år. Sektorens kulturminner 
faller inn under kategorien teknisk-industrielle 
kulturminner. Dette er kostnadskrevende 

ivaretakelse av større installasjoner/anlegg. 
Eksempelvis er dagens restaurering av Tysso 1 i 
Tyssedal kostnadsberegnet til 35 mill kr der MD, 

OED og regionen står for hovedfinansieringen. Det 

er imidlertid også viktig at NVE kan bidra til mindre 
regionale og lokale tiltak. Derfor bør deler av denne 
post forbeholdes tiltak av regional karakter. Siden 

NVE ikke står som direkte eier av anlegg vil det 
handle om bidrag og støtte til prosjekter. Instanser 
som vil inngå i samfinansiering av kulturminnetiltak 
er eksempelvis sentrale, regionale og lokale forvalt
ningsorganer, spesielt kulturminneforvaltningen, 
museer og kraftbransjen. 



Denne serien utgis av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

Utgitt i Rapportserien i 2003 

Nr. 1 Tor Simon Pedersen, Lars A. Kirkhusmo og Heidi Kannick: Overvåkning av grunnvann. 
Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) (157 s.) 

Nr. 2 Hallvard Stensby, Tor Gjermundsen, Arne Rognes, Magne Skog og Pål Henriksen: 
Langhullsboring, FoU-prosjekt (28 s.) 

Nr. 3 Knut Hofstad (red.): Metode for beregning av økonomisk vindkraftpotensial i Norge 
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