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I 2013 var det ti år siden Olje- og energidepartementet første gang bevilget midler til en egen museumsord-
ning i NVE. Dette ble markert med en faglig konferanse i oktober i fjor, med boklansering av den fjerde 
temaplanen ”Dammer som kulturminner”. Med dette er arbeidet med de fire temaplanene for sektorens 
kulturminner avsluttet. Disse planene danner grunnlaget for den kommende NVEs kulturminneplan.

Resultatene fra temaplanene og arbeidet med sektorens forvaltningshistorie er også formidlet i form av 
utstillinger på nett og egnede publikasjoner, samt gjennom prosjektstøtte til aktuelle aktører.

Fra Museumsordningens oppstart og frem til i dag har vi fått god hjelp av våre samarbeidspartnere. Takk 
til historielag, fagpersoner og miljøer, til Riksantikvaren og energibransjen, som alle har bidratt med stort 
engasjement. I tillegg takkes våre to hovedsamarbeidsmuseer Norges Vasskraft- og Industristadmuseum og 
Norsk Skogmuseum spesielt for godt samarbeid i over et tiår.

Oslo, juni 2014

Per Sanderud
vassdrags- og energidirektør    

Forord
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Over: Elva Oddedøla ved Filefjell. Vårflom. Foto: Stig Storheil/NVE. Venstre, under: Transformatorkiosken utenfor Kulåsparken  
i Sarpsborg er fra 1919, Foto: Henning Weyergang-Nielsen. Høyre, under: Bygging av fangdam. Ukjent sted. Foto: NVEs arkiv
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Museumsordningen (MO) ble etablert som en del av 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fra 2003. 
MO er en ny og utradisjonell form for museum der 
et nettverk av utvalgte museer sammen skal dekke 
de temaer som NVE har ansvar for.  

”Museumsordningen skal bidra til å ivareta, dokumentere 
og formidle norsk energi- og vannressurshistorie, samt å 
ta vare på kulturminner som reflekterer denne historien.” 
(Proposisjon til Stortinget, Prop. 1 S, 2013-2014) 

Organisatorisk ble MO plassert i Vannressursavdel- 
ingen. I 2009 ble arkivet, biblioteket og museumsord- 
ningen samlet i en seksjon og er i dag plassert i 
Administrasjonsavdelingen. 

NVEs Museumsordning består av tre fast ansatte i 
etaten, samt to årsverk i de to hovedsamarbeidsmuse- 
ene, Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum (NVIM)  
og Norsk Skogmuseum (NSM) (Se vedlegg 1).

Disse har ansvar for å holde oversikt over, doku-
mentere og formidle hver sine vassdragsrelaterte 
temaer. De tre faste stillingene i MO bestod fram til 
2011 av en museumskoordinator, en kulturminne-
rådgiver og en historisk arkivar. Stillingen som histo-
risk arkivar ble imidlertid faset ut når MO ble en del 
av Seksjon for Arkiv, Bibliotek og Museumsordning i 
2011. Arkivet har nå hele ansvaret for arkivmateriale 
og fotografier, formidlet gjennom MO.

I tillegg til prosjekter med hovedsamarbeidsmuse-
ene har MO initiert og deltatt i prosjekter med andre 
museer som formidler deler av NVEs arbeidsfelt. Et 
av museene er Norsk Bremuseum, der glasiologer 
fra NVE bidro i de første arbeidsmøtene om museets 
innhold. Museet ble åpnet i 1991. Et annet er Norsk 
Industriarbeidermuseum på Rjukan, som ble grunn-
lagt i 1983. De er også nære samarbeidspartnere og 
har arbeiderkultur og kraftkrevende industri etter 
1900 som hovedtema. Selve museet er plassert i kraft-
stasjonen Vemork og formidler således historien bak 
dette kulturminnet. NVE er blant stifterne til både 
NVIM, NSM og Norsk Industriarbeidermuseum.

MO skal ha et landsdekkende fokus på formidling 
til barn og unge og øke bevisstheten rundt temaer 
som omhandler vassdrag og energi. I tillegg til sam-
arbeidet med de nevnte museene har det vært gjen-
nomført en rekke formidlingsprosjekter med andre 
museer. 

1. NVEs Museumsordning 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er 
underlagt Olje- og energidepartementet og har 
ansvar for å forvalte de innenlandske energi- 
ressursene og er nasjonal reguleringsmyndighet for 
elektrisitetssektoren. NVE har ansvar for å forvalte 
Norges vannressurser og ivaretar de statlige forvalt-
ningsoppgavene innen flom- og skredforebygging. 
Som delegert myndighet retter NVE seg etter ener-
giloven, vannressursloven, vassdragsreguleringslo-
ven og en rekke andre sentrale lover og forskrifter.

I løpet av ti år er fire temaplaner blitt produsert. 
Disse planene har vært et ledd i arbeidet med å 
synliggjøre kulturminner innenfor vassdrags- og 
energisektoren, for på den måten sikre fremtidig 
bevaring. MO kommer med faglige vurderinger i 
NVEs behandling i tilsyns- og konsesjonssaker, og 
i andre saker der kulturminner er involvert. Det 
har også vært viktig å arbeide for en økt bevissthet 
rundt sektorens kulturminner innad i etaten.

1.1 Bevilgning
MO har siden 2003 blitt bevilget midler over 
NVEs budsjett fastsatt av Olje- og Energi- 
departementet (OED), jf St. prop. 1. Ved etableringen 
ble det søkt om 9 millioner kroner, mens bare 4,5 
million kroner ble stilt til disposisjon. Midlene ble 
benyttet til opprettelsene av tre stillinger i NVE og 
finansiering av ett årsverk ved hvert av de to samar-
beidsmuseene NSM og NVIM. De resterende midler 
ble benyttet til ulike formidlings – og kulturminne-
tiltak. Dette bevilgningsbeløpet har nærmest stått 
uendret. Konsekvensen er at midler til aktivitetene 
har blitt betydelig redusert pga. kostnadsstignin-
gen. For en oversikt over bruken av de bevilgede 
midlene, se vedlegg 2. Totalt for 10 års-perioden er 
budsjettet på 76,96 millioner kroner. 

Det er foretatt flere budsjettekniske endringer 
i perioden, sist i 2013. Fra og med 2014 har OED 
angitt at det er NSM, NVIM og Telemarkskanalen 
som kan tildeles tilskuddsmidler. De fire temapla-
nene er hovedsakelig finansiert med bevilgninger 
over NVEs FoU-budsjett. Også kraftbransjen har del-
tatt i finansieringen av temaplanene.
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1.2 Begynnelsen på en museal ordning
NVEs Museumsordning er et resultat av Stortingets 
anmodning fra 1991. 

I 1995 igangsatte NVE prosjektet Vassdragsfor- 
midling og organiseringsbehov for å få klarlagt og  
strukturert hvordan etaten kunne organisere sek-
toransvaret i henhold til kulturmeldingen fra 1991. 
Prosjektet kartla 36 etablerte museer og informa- 
sjonssentre som allerede arbeidet med vassdrags- 
formidling, og 14 under planlegging. Kulturdeparte- 
mentet pekte også i Kultur i tiden på at etableringer 
av nye museer i Norge begynte å nærme seg en øvre 
grense, og at nye dokumentasjonsområder burde 
kunne legges til eksisterende institusjoner. 

Prosjektets hovedkonklusjon ble dermed at NVE ikke burde 
bidra til å etablere nye institusjoner, men utvikle samar-
beid med eksisterende virksomheter.  I Nettverksprosjektet, 
som ble gjennomført i 1997 ble det  innledet samarbeid 
med fire museer; Norsk Skogbruksmuseum (i dag Norsk 
Skogmuseum), Vestnorsk Industristadmuseum (i dag 
Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum), Norsk Industri-
arbeidermuseum og Norsk Bremuseum. 

I 1998 ble det arrangert et seminar der represen-
tanter fra OED, museene, kulturminneforvaltnin-
gen og energibransjen var representert. På møtet 
foreslo NVE en utradisjonell museumsordning, et 

”museum” uten fysisk museumsbygning. De to hoved-
temaene vassdrag og energi, og museumsfaglig bear-
beidelse av disse, skulle forankres ute i museums- 
verdenen. 

OEDs miljøhandlingsplan pekte i 1999 på at både 
olje- og energisektoren manglet landsdekkende over- 
sikter, dokumentasjon og vurdering av kulturmin-
ner. Det ble derfor igangsatt et treårig utviklings-
prosjekt som bygde videre på Nettverksprosjektet. 
Dette het Prosjekt Museumsordning, og målet var å  
utarbeide et konkret forslag til faglig, organisato-
risk og økonomisk plattform for NVEs arbeid med 
museer og kulturminner. Man ville med dette bringe 
formidlingen av vassdrags- og energivirksomheten 
opp på samme nivå som olje-, post-, tele-, og veisek-
toren. 

OED ba NVE om å utarbeide en strategi for alle 
museale oppgaver, med integrering av kulturminne- 
vern og museumsarbeid. NVE foreslo at etaten selv 
skulle sørge for innsamling, bevaring og tilgjenge-

”De enkelte etater har selvstendig ansvar for å 
dokumentere egen historie i form av bevaring av 
faste kulturminner og drift av museer.” (Stortings-
melding nr.61 ”Kultur i tiden”, 1991-92:225)

Museumsordningen med sine hovedsamarbeidsmuseer på sin årlige 
fagtur høsten 2013 – her ved Telemarkskanalen. Foto: NVEs arkiv
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liggjøring av historisk materiale. Formidlingen og 
bearbeidelsen av dette materialet skulle foregå i 
museene, men andre fagmiljøer kunne trekkes inn 
der det var relevant. OED la med etableringen av 
NVEs Museumsordning i 2003 til rette for arbeidet 
med å fremme sektorens historie, og ta ansvar for 
nyere tids kulturminner knyttet til vassdrags- og 
energisektoren. 

Atnbrufoss mølle og sagbruk. Vassdragene er et av Museumsordningens viktigste formidlingstemaer. Foto: Arne Trond Hamarsland/NVE

NVEs bygning i Middelthunsgate 29 
i Oslo. Foto: Rune Stubrud/NVE

Der det opprinnelig var tenkt fast samarbeid med 
fire museer, ga bevilgningen rom for samarbeid med 
to; NSM og NVIM. Andre museer som formidlet lik-
nende tematikk ble samarbeidspartnere på enkelt-
prosjekter. NVEs tilskudd til ett årsverk ved begge 
hovedsamarbeidsmuseene gjør at ansvaret for muse-
ets arbeid med vassdrag og energi er godt ivaretatt. 
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2.1 Norsk Vasskraft- og Industristad-
museum
Museet ble opprettet som stiftelsen Odda Indu- 
stristadmuseum og Arkiv i 1989. Institusjonen flyttet  
fra Odda til Tyssedal i 1994, og skiftet samtidig navn 
til Vestnorsk Industristadmuseum. Stiftelsen ble ut- 
videt i 1999 og tok navnet Norsk Vasskraft- og Indu- 
stristadmuseum (NVIM). NVE ble en av de nye stifterne, 
og deltar i museets styremøter som observatør.

 I Tyssedal og Odda har vannkraften spilt en avgjør- 
ende rolle for sammensetningen og utviklingen av 
samfunnet. Ved NVIM skal vannkraftens historiske  
og aktuelle betydning formidles, og museet setter 
NVEs rolle som forvaltningsaktør inn i denne rammen. 
NVIM dokumenterer også NVE-relevant virksomhet. 

Museet har som formål å spre kunnskap om og for-
midle vannkraftens påvirkning på samfunnet, både 
teknisk, økonomisk, sosialt, politisk, kulturelt og 
miljømessig, gjennom formidling og undervisning.  
I arbeidet ligger det også et mål om å fremme Odda 
som industriby, og ta vare på minnene om den akti-
viteten som utviklet seg rundt området under kraft-
verkutbyggingen på begynnelsen av 1900-tallet. I 
samarbeidet med MO skal museet blant annet foku-
sere på vann og vassdrag som kraftkilde, på vass-
dragsvern og tilsyns- og konsesjonsbehandling. Det 
arbeider også med å synliggjøre den norske kraft- 
historien internasjonalt.

Det ble allerede i 1978 vist interesse for å bevare 
kraftstasjonen Tysso I (bygget mellom 1908 og 1918). 
Arbeidet med å bevare bygningen har siden den gang 
stått sterkt, og i 2000 ble kraftanlegget fredet. NVIM 
har ansvaret for å bevare, forvalte og formidle kunn-
skap om Tyssedal Kraftanlegg (Tysso I). Kulturminnet 
er blant annet en egnet utstillingsarena for NVE. 

Museet har vært en samarbeidspartner fra begyn-
nelsen av 1990-tallet da bildespillet Industrieventyret 
ble støttet økonomisk av NVE. Det viktigste prosjek-
tet NVIM har hatt i samarbeid med NVE er nettstedet 
www.vasskrafta.no, som formidler kraftverkshisto-
rien til barn i skolen.                           

Samarbeidsmuseene

Tysso I kraftstasjon 
i Tyssedal er i dag i 
bruk som museum.  
Foto: Sissel Riibe/
NVE 

< Formidling av 
industrihistorien i 
Tyssedal er rettet 
mot både liten og 
stor. Her ser vi stein-
hugging på NVIM. 
Foto: Dag Endre 
Opedal/NVIM

> Maskinhallen i 
Tysso I etter restau-
reringen. Hallen er 
godt egnet til ut- 
stillinger og formid-
ling. Foto: Harald 
Hognerud/NVIM 

>> Skoleklasser får 
drive minikraftverk 
på NVIM. Foto: Dag 
Endre Opedal/NVIM  

www.nvim.no
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2.2 Norsk Skogmuseum
Norsk Skogmuseum (NSM) ble etablert i 1954 og er 
fra 2009 en avdeling ved Hedmark fylkesmuseum. 
Museet har ansvar for å formidle utmarksnærin-
gene jakt, fangst, fiske, skog, skogbruk og skogin-
dustri fra hele Norge og ligger plassert i Elverum ved 
Glomma. Temaene som er knyttet til NVEs virksom-
het er blant annet vassdragsforvaltning og -restau-
rering, dynamikk og miljø, vann og vassdrag som 
transportåre, sikringstiltak ved vann og vassdrag, 
flomforbygning- og beredskap, erosjon, hydrologi og 
biotopjusterende tiltak.

Friluftsområdet tilknyttet museet ligger på den 
flomutsatte Prestøya. NVE Region Øst hadde derfor i 
flere år bidratt til rådgivning om flomforbygning på 
museets uteareal før det museale samarbeidet tok 
til. Tidlig på 1990-tallet ble det tilrettelagt for ulike 
rekreasjonsbehov i Glomma. NSM er en del av denne 
elveparken.

På slutten av 1990-tallet startet planleggingen av 
et utendørs aktivitetsområde, også i samarbeid med 
NVE. Dette ”Bekkeverkstedet” ble ferdigstilt i 2001. 
Her kan barna leke med vann, bygge og slippe dem-
ninger, erfare massetransport med mer. 

”Elveparken” ved Glomma åpnet i 2008. Denne 
ble også prosjektert sammen med NVE Region Øst. 
Her finner man en hydrologisk målestasjon med 
forskjellige instrumenter og fullskalaeksempler på 
sikrings- og miljøtiltak i elv. Et av de viktigste pro-
sjektene NSM har utviklet i samarbeid med NVE 
er nettstedet www.flommer.no som retter seg mot 
formidling av flommer og andre vassdragsrelaterte 
temaer i skolen. 

^̂ Oversikt over Bekkeverkstedet. Foto: Arne Trond Hamarsland/NVE 

^ Bekkeverkstedet ved Norsk Skogmuseum er en en populær del 
av formidlingen rettet mot barn. Her lærer de om vannets bevegelser.
Foto: O.T. Ljøstad/NSM

Flomsteinen ved Skogmuseet med flommerker for Glomma helt  
tilbake til 1600-tallet. Foto: OT. Ljøstad/NSM  >

www.skogmus.no
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^ Formidlingstiltak ved Elveparken langs Glomma på NSM.  
Foto: O.T. Ljøstad/NSM 
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Museumsordningen formidler vassdrags- og energi- 
historie gjennom egne og samarbeidsmuseenes ut- 
stillinger, nettsteder, Flickr, blogg, Facebook, bøker  
og andre publikasjoner.

Museumsordningen har bidratt i finansieringen av 
flere utstillingsprosjekter og har kommet med mange 
faglige innspill. Det er også blitt egenprodusert 
utstillinger som har vandret mellom museene i  
nettverket. Formidlingsarbeidet er spesielt rettet mot  
barn og unge, men også mot dem som er gene- 
relt interessert i norsk vannressursforvaltning.  
Gjennom museene har vi bidratt til flere tiltak for  
skoleundervisning. Det har også vært avholdt  
formidlingskurs for Museumsordningen og sam- 
arbeidsmuseenes ansatte. 

3.1 Samarbeidsprosjekter 
Som et museum i nettverk med andre institusjoner 
som formidler vassdrags- og energitemaer, har NVEs 
Museumsordning bidratt til flere formidlingspro-
sjekter rundt om i Norge. Under finnes et utvalg av 
disse prosjektene. 

  2003-2007 Klimautstilling - Klimaendringer.  
 Norsk Bremuseum. 

  2003 Bildeprogram til introduksjonsutstilling  
 om Oslo bys naturgrunnlag med fokus på vass- 
 dragenes utvikling og betydning. Oslo    
 Bymuseum. 

  2004-2008 Ny permanent utendørs utstilling om  
 flom og flomsikring. Norsk Skogmuseum.

  2005 Prosjekt Buođđu – en vandreutstilling om   
 samer og elver. Om samisk stengselsfiske etter   
 laks. Varanger Samiske Museum. 

  2006 Bannerup-utstilling Vassdragsvern. Norges   
 Vasskraft- og Industristadmuseum. 

  2007 Formidling av vasskraft til barn og unge   
 som del av realfagsatsingen ved museene i  
 Sogn og Fjordane. Nordfjord Folkemuseum. 

  2008 Tilrettelegging for formidling av francis- 
 turbin i utstilling. Norsk Industriarbeidermuseum. 

3 Formidling 

3.2 Museumsordningens vandreutstillinger
  2004 Vannets ville veier, vandreutstilling om sik- 

 ring mot isgang, flom, ras og dambrudd.   
 Produsert i samarbeid med NSM. 

  2011 Linjer i landskapet, vandreutstilling basert  
 på Kraftoverføringens kulturminner. Lansert i   
 2011 og et samarbeidsprosjekt mellom NVIM,   
 NSM og NVE. 

  2013 Kraftfull kultur, vandreutstilling basert på 
 Kulturminner i norsk kraftproduksjon. Et sam-  
 arbeidsprosjekt mellom NSM, NVIM og NVE. 

3.3 Nettformidling 
Sammen med skoler og samarbeidsmuseene er det 
gjennomført flere formidlingsprosjekter på nett. I 
en museal ordning som ikke har egne formidlings-
lokaler er det spesielt viktig med alternative formid-
lingskanaler. NVE har et vidt spekter av historisk 
fotomateriale, arkivmateriale og dokumentasjon av 
kulturminner som trenger å formidles ut til publi-
kum. Formidlingstiltakene går blant annet ut på å 
spre, digitalisere og tilgjengeliggjøre NVEs samlinger 
på internett. 

Formidling av Kraftoverføringens kulturminner til barneskoler på 
Norsk Skogmuseum. Foto: NVEs arkiv
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Et annet viktig aspekt med nettformidlingen er å 
komme i dialog med det generelle publikum gjen-
nom sosiale medier og fremkalle interesse blant 
dem som jobber internt i NVE. Et av de viktigste til-
takene er imidlertid å formidle vannkraft- og forvalt-

ningshistorien til barn og unge. Det er derfor blitt 
satset spesielt på to nettsider som er tilpasset skole-
nes læreplaner på ulike trinn og som fungerer som 
digitale verktøy i undervisningen; www.vasskrafta.
no og www.flommer.no. I tillegg er det blitt satt i 
gang et stort arbeid med å digitalisere fotografier og 
gjenstander. Etter hvert vil dette materialet bli til-
gjengelig for allmennheten. MO ønsker å være mer 
til stede på sosiale medier og bruke nettformidling i 
større grad i fremtiden. 

3.3.1   www.vasskrafta.no 
Nettsiden tilbyr informasjon om kraftverk fra hele 
landet. Her blir det også presentert teknologi, histo-
rie og miljøaspekt knyttet til utnytting av vannkraft. 
www.vasskrafta.no er laget i samarbeid mellom NVIM 
i Tyssedal og NVEs Museumsordning. Nettstedet ble 
lansert i august 2010 og driftes av NVIM, med MOs 
kontaktperson ved museet som faglig ansvarlig. Det 
er stadig under utvidelse og fornyelse.

3.3.2   www.flommer.no 
Nettstedet har fokus på flom, natur og kultur i vass-
drag fra hele landet. Utstillingen er beregnet for skole- 
elever fra 5. - 7. trinn - og alle andre interesserte. Mye 
av hensikten er at disse nettsidene kan brukes til 
prosjektarbeid og undervisning. Innholdet presente-
res gjennom lyd, bilder og tekst. www.flommer.no 
driftes av NSM, med MOs kontaktperson ved museet 

Linjer i landskapet utstilt i kraftstasjonen Tysso I. Foto: NVEs arkiv

Faksimile av 
www.flommer.no

Faksimile av 
www.vasskrafta.
no
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som faglig ansvarlig. Nettstedet ble lansert i januar 
2010. Det er stadig under utvidelse og fornyelse. 

3.3.3   www.detgrenselosevannet.no  
Nettutstilling om Pasvikelva som ligger på grensen 
mellom Norge og Russland. Prosjektet er laget av 
Sør-Varanger Museum i samarbeid med MO i 2005 
og tar både for seg vannkrafthistorien ved elva, 
grensehistorien og livet langs grensen. Nettut-
stillingen er oversatt til finsk, samisk, russisk og 
engelsk, og inneholder mye informasjon om elva og 
folkets historie. 

3.3.4 www.jaermuseet.no 
http://jaermuseet.no/samlingar-a-arkiv/
nettutstillingar/652-vindkraft-i-norge 

Nettutstillingen er basert på en forundersøkelse om 
vindkraft i Norge, initiert og delfinansiert av MO. 
Den tar for seg norsk vindkrafthistorie i en tidslinje 
fra 1520 til i dag. 

3.4  Diverse formidlingstiltak på nett 

  På MOs nettsider www.nve.no/museum er tema 
 planene og andre publikasjoner digitalisert. Man  
 finner også NVEs historie, samt lenker til sam- 
 arbeidsmuseene.

  MOs blogg startet opp i 2009. Her legges det ut   
 kortere artikler som tar for seg seg ulike temaer   
 knyttet til Museumsordningens formidlingsfelt.

  MO begynte å legge ut bilder på Flickr i 2010.
 
  Facebooksiden NVEs Kulturstrøm ble lansert  

 høsten 2013. Dette er et samarbeid mellom arkiv,  
 bibliotek og museumsordning for å formidle  
 kulturhistorie knyttet til NVE.

  Fotostrømmen, en intern billeddatabase som er 
 under oppbygging med fotografier fra NVEs arkiv.  
 Den gjøres eksternt tilgjengelig i løpet av  2014.

3.5  Intern formidling 
  Monterutstilling i NVE-huset.  

 Utstillingen Daglig-livets kulturminner markerte 
 Kulturminneåret 2009. 

  Monterutstillingen Vassdragsteknikkens kultur  
 minner markerte lanseringen av temaplanen   
 med samme navn og åpnet i 2009. 
  Monterutstillingen Damtilsynet 100 år åpnet i 2009. 

  Monterutstillingen Alle snakker om været ble   
 laget i 2010 i forbindelse med Arkivdagen. Den   
 ble stilt ut i NVE-huset og handlet om Gaula-  
 flommen i 1940. Det ble laget en digital versjon   
 av monteret som ligger på Museumsordningens   
 nettsider, http://www.nve.no/PageFiles/10349/  
 Utstilling/Monter/Alle-snakker-om-vaeret.html 

  Vassdragsforvaltningen i Norge 200 år i 2013 ble 
 presentert som en plakatutstilling i NVE-huset i   
 2013. 

  Vann og energiforvaltning – glimt fra NVEs his-  
 torie ble stilt ut som plakatutstilling i NVE-huset  
 i 2013. 

3.6 Publikasjoner
  En rekke rapporter og annen type dokumenta 

 sjon er gitt ut i bokform. Se vedlegg 3 for mer   
 informasjon.

Turbin ved Brekke kraftanlegg i Østfold. 1923. Foto: NVEs arkiv  > 



     17



     1918     

Forvaltningshistorien er en viktig del av formidlin-
gen ved NVEs Museumsordning. Flere publikasjoner 
og utstillinger er blitt laget internt i NVE, men flere 
publikasjoner er også skrevet før MO ble en fast ord-
ning. 
 
  Gunleiv Hadland (2003). Vannveier og kraftlinjer:  

 En innføring i NVEs historie, NVE-publ. Oslo, NVE.

  Yngve Nilsen (2010). Landskapsarkitekten Knut    
  Ove Hillestads virksomhet ved NVE 1963-1990.    
 NVE-rapport 2010: 21.

  Elisabeth Bjørsvik (2012). Regiontjenesten 100 år,  
 1912-2012 NVE-rapport 2012:28.

  Per Einar Faugli (2012). Vann og energiforvaltning  
 – glimt fra NVEs historie. NVE-rapport 2012:26.

  Tilsyns- og beredskapsavdelingen arbeider med 
 beredskapshistorien i en publikasjon som  
 forventes gitt ut i 2014.

4.1 Intern formidling
Forvaltningshistorien er ved flere anledninger for-
midlet internt gjennom utstillinger i NVE- huset. I 
tillegg holder MO et foredrag om forvaltningshisto-
rien under introdagene for alle nytilsatte ved NVE.

  Monterutstillingen Damtilsynet 100 år, 2009.

  Plakatutstillingen Vassdragsforvaltningen  
 200 år, 2013. 

  Plakatutstillingen Vann og energiforvaltning –    
 glimt fra NVEs historie, 2013.

4.1.1   Grunnlovens 200 års jubileum
I 2014 markeres grunnlovsjubileet ved et stort antall 
institusjoner i Norge. NVE markerer dette med en 
større intern utstilling, en publikasjon, nettformid-
ling og en faglunsj for de ansatte. 

4 Forvaltningshistorien
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Foto over. Stig Storheil/NVE. Under: Koldal kraftverk, Eikelandsosen med Smørfabrikken Viking, Foto: Ole B. Solem, 1937. 
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5.1 Temaplaner 
Kulturminneloven definerer kultur- 
minner som

 ”… alle spor etter menneskelig virk-
somhet i vårt fysiske miljø, herunder 
lokaliteter det knytter seg historiske 
hendelser, tro eller tradisjon til.”

Da MO ble etablert i 2003, var 
det allerede igangsatt et forpro-
sjekt som skulle peke ut de mest 
kulturhistorisk verdifulle kraft-
anleggene. Man innså også at 
det var et nasjonalt behov for å 
få kulturminnefaglige bidrag til 
landsdekkende oversikter over 
kraftoverførings-, transformator-  
og damanlegg, i tillegg til de vass-
dragstekniske kulturminnene. Innenfor vassdrags- 
og energisektoren gjenspeiler kulturminnene både 
dagens og tidligere tiders bruk av vassdrag og til-
knyttede arealer, og de forteller om elektrisitetens 
utbredelse i landet. Sektorens virksomheter spenner 
fra produksjon og overføring av elektrisitet til ulike 
innretninger i vassdrag, så som kanaler, fløtnings-
innretninger, dammer og flomsikringsanlegg. 

I de fire temaplanene begrenser man seg til å peke 
ut anlegg med bevaringsverdi og spesiell kulturhisto-
risk verdi i et nasjonalt perspektiv. Anlegg som ikke 
inngår i temaplanene kan også ha bevaringsverdi ut 
fra et nasjonalt og regionalt perspektiv, eller ut fra 
andre innfallsvinkler. 

Målet med temaplanene har vært å gi tilsyns- og 
konsesjonsmyndigheter samt Riksantikvaren og 
energibransjen et bedre grunnlag for helhetlig vur- 
dering av anleggenes kulturhistoriske verdi. Etter- 
som NVE ikke selv eier noen anlegg, er eiernes og kul- 
turminneforvaltningens oppfølging av temaplanene 

særdeles viktig. De representerer et kunnskaps-
grunnlag for prioriteringer av anlegg for fremtidig 
bevaring og forvaltning av sektorens kulturminner. 
Utvalget av bevaringsverdige anlegg vil også bli revi-
dert i samarbeid med kulturminnemyndighetene. 
Det er planlagt rullering av de enkelte temaplanene 
hvert tiende år.

5 Sektorens kulturminner

Overrekkelse av temaplanen Kraftoverføringens kulturminner ved prosjektets avslutning. 
Foto: NVEs arkiv.

  Kulturminner i norsk kraftproduksjon (2006) 
  Kulturminner i vassdrag; Flom- og  

 erosjonssikring, kanaler og miljøtiltak (2010) 
  Kraftoverføringens kulturminner (2010) 
  Dammer som kulturminner (2013)

Kvernhus i Trydal, Bykle kommune, Aust-Agder. Mai 1994.   
Foto: Knut Svendheim/NVE
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Kuråsfossen I
Hammeren
Kykkelsrud
Dalsfos
Tysso I
Oltedal
Vemork
Bøylefoss
Vamma
Longerak
Herlandsfoss
Glomfjord
Nomeland
Rånåsfoss
Hakavik
Solbergfoss

Vassdrags-og energidirektøren meddelte i 2013 at 
de fire temaplanene skal sammenfattes til NVEs 
kulturminneplan. I samarbeid med eiere og kultur-
minneforvaltning kan man starte arbeidet med å 
vurdere utvalget, saksbehandlingsrutiner og ulike 
bevaringsformer. Det skal samtidig arbeides med å 
legge de utvalgte anleggene inn i Askeladden, Riks- 
antikvarens forvaltningsdatabase for fredete og lis-
teførte kulturminner. 

Arbeidet med NVEs kulturminneplan markerer  
en ny fase når det gjelder forvaltningen av vass-
drags- og energisektorens kulturminner. 

En viktig forutsetning for bevaring av disse kultur-
minnene er å utarbeide gode rutiner internt, slik at 
kulturminnene blir tatt hensyn til i NVEs interne 
saksbehandling. I tillegg er et godt samarbeid med 
fylkeskommunene avgjørende for at kulturmin-
nene inkluderes i bevaringsarbeidet.

Flere NVE-ansatte har bidratt med faglige innspill 
i arbeidet med templanene. MO har hatt ansva-
ret for gjennomføringen og ledelsen av arbeidet. 
Temaplanene er finansiert med bevilgninger over 
NVEs FoU-budsjett, fra MOs driftsmidler og tilskudd 
fra kraftbransjen. Riksantikvaren har vært fast sam-
arbeidspartner ved alle de fire prosjektene.

5.1.1 Kulturminner i norsk kraft- 
produksjon 
Kulturminner i kraftproduksjon (KINK) tar for seg 
den norske vannkrafthistoriens begynnelse og tiden 
frem til i dag. Elektrisitetsproduksjonens historiske 

faser i tillegg til den teknologiske og arkitektoniske 
utviklingen ved norsk kraftproduksjon omfattes av 
dette prosjektet, som ble utgitt i bokform i 2006. 

Prosjektet ble igangsatt i 2003 som et samarbeid 
mellom NVE, Riksantikvaren og energibransjen  
representert ved Statkraft, Hydro og Energi Norge. 
 27 kraftverk ble utpekt som bevaringsverdige og  
verdifulle kulturminner i et nasjonalt perspektiv. 
Kraftverkene som er representert i denne boken 
begrenses til de som har en ytelse på mer enn 1MW.

Bokutgaven av Kulturminner i norsk kraftproduk-
sjon ble nylig gitt ut i revidert versjon og er tilgjen-
gelig på MOs nettsider. Vandreutstillingen Kraftfull 
kultur (2013) henter tekst og bilder fra KINK. Den er 
også publisert på www.nve.no/museum

Statkraft forespurte i 2008 NVEs Museumsordning 
om å utarbeide et faglig grunnlag for sitt prosjekt 
Landsverneplan Statkraft. Flere av kraftanleggene 
som ble vurdert i KINK var i Statkrafts eie, slik at 
det var naturlig å ta utgangspunkt i dette kildema-
terialet. Etter intern behandling i Statkraft er lands-
verneplanen nå til behandling hos Riksantikvaren. 
Det er blitt antydet et endelig vedtak ved årsskifte 
2014/15.

Nore I
Sauda III
Skjerka
Nedre Fiskumfoss
Hol I
Nedre  Vinstra
Nea
Skogfoss
Braskereidfoss
Alta
Svartisen

Kraftverk
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5.1.2 Kulturminner i vassdrag: Flom- og 
erosjonssikring, kanaler og miljøtiltak 
Temaplanen presenterer 62 representative og beva-
ringsverdige vassdragstekniske anlegg av høy kul-
turhistorisk verdi i og langs vassdrag. 

Utvalget består av anlegg som sikrer nærliggende 
areal, boliger og infrastruktur mot skade fra flom, 
erosjon og vassdragstekniske skred, inklusive kana-
liserings- og senkningstiltak. Terskler, buner og 
steingrupper i sammenheng med både sikrings- og 
miljøtiltak er vurdert. I tillegg er kanalanlegg til 
formål fløtning og ferdsel tatt med i prosjektet. 
Planen omhandler eksisterende forbygninger og 
anlegg som NVE har gitt støtte til, økonomisk og 
teknisk.

Sikringsarbeid i og langs vassdrag er et av NVEs 
kjerneområder og har vært en statlig oppgave i over 
200 år.  Både det representative og det sjeldne er tatt 
med i planen for å sikre et faglig grunnlag for frem-
tidig arbeid med bevaring. 

Det norske landskapet er geografisk sterkt variert 
og vassdragsrikt, og geografisk variasjon er derfor 
et viktig kriterium for utvalget. Temaplanens histo-
riske oversikt er delvis basert på boken Flomsikring 
i 200 år utgitt av NVE i 1996.  

De norske kanalene ble bygget for tømmerfløting 
og varetransport på 1800-tallet. Sluseanordningene 
i kanalene vitner om ingeniørenes initiativ og opp-
finnsomhet, men i dag fungerer de først og fremst 
som viktige turist-attraksjoner. OED har bidratt 

Bevaringstiltak kan være alt fra dokumentasjon - 
tegninger, beskrivelser, bilder, kart med mer -  
og tilpasninger av inngrep til regulering av spesial-
områder eller hensynssoner  og fredning.

Celleterskler i vassdraget Måna i Rjukan sentrum. Foto: Arne Trond Hamarsland/NVE
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  Grense-Jacobselv i Sør-Varanger 
  Karasjohka, Javrasmuotkenjar
  Lesjohka ved Mollisjok 
  Manndalselva ved Steinslien
  Reisaelva ved Vinnelys
  Bomstadelva i Balsfjord
  Reisaelva ved Skarpsno
  Saksenvikselv i Saltdal
  Saltdalselva ved Drageid
  Forbygning ved Austerdalsvatnet
  Røssåga ved Olderneset
  Bjøra ved Styggmelen
  Namsen ved Ranem kirke
  Namsen ved Vibstad
  Steinkjerelva i Steinkjer sentrum
  Malsåa i Helgådalen
  Helgåa ved Røesgrenda
  Korsådalsbekken i Verdalen
  Balgaardkanalen, Verdalselva
  Gråelva med sidebekke
  Nidelva, Arildsløkken  

 i Trondheim

  Søa ved Kyrsæterøra
  Gaula ved Flaaøiene
  Orkla ved Rikstadøyen
  Hitterelva ved Røros
  Surna ved Harang
  Kanalisering av Søya
  Gaudøla i Øksendalen
  Driva ved Storbolken
  Terskler, utløpet til Grimstadvatn
  Terskler i Oselva
  Rustøyelv ved Rustøen
  Førdeelven ved Prestebøen, Førde
  Farbargjørelse, Saagelven
  Horgeelven i Lærdal
  Terskel i utløpet av Vangsvatnet
  Farbargjørelse, Drageidstrømmen
  Valdraelva ved Skånevik
  Avskjærende kanaler i Grautåna
  Auklandselv ved Skår på Ombo
  Reddakskanalen
  Herreelva ved Herre

  Måna ved Miland
  Terskler i Måna ved Rjukan
  Telemarkskanalen
   Flomsenkning av Goksjø og Storelv
  Lågen ved Lesjaleirene
  Ilka, Dovre
  Bøvra, Bøverdalen
  Finna ved Vågamo
  Materialsamledam i Ula
  Moksa ved Tretten
  Sølna ved Lovise Hytte
  Rena ved Østamyrene
  Terskler nederst i Imsa
  Brumunda, Brumunddal
  Buner og steingrupper i Flisa
  Kirkenær
  Lillestrøm
   Flomsenkning Seutelva,  

 Fredrikstad
  Sootkanalen
  Haldenkanalen 

Vassdragstekniske anlegg

MS Victoria. Vrangfoss i Telemarkskanalen. Foto: Svein Taksdal/NVE
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økonomisk til restaurering og vedlikehold av Tele- 
markskanalen og Haldenkanalen siden 2008. MO  
bidro også økonomisk til markeringen av Kanal- 
vesenets 200-årsjubileum i 2004 ved Telemarks- 
kanalen, Haldenvassdragets Kanalselskap og museet 
i Ørje, samt Reddalskanalen ved Grimstad (registrert 
som anlegg nr. 1 i NVEs anleggsregister). Disse har 
ifølge Kulturminner i vassdrag høy nasjonal verdi 
som tekniske kulturminner. 

5.1.3  Kraftoverføringens kulturminner 
Kraftoverføringens kulturminner tar for seg distri-
busjonen av kraft. Planen omfatter et utvalg krafto-
verføringsanlegg av nasjonal kulturhistorisk verdi. 
Dette innebærer kraft- og fordelingsanlegg, kraft- 
linjer og transformator-stasjoner. Prosjektet ble ut- 
viklet av NVE i samarbeid med Riksantikvaren, 
Energi Norge og Statnett. Sistnevnte var betydelig 
involvert i finansieringen av prosjektet. 

I temaplanen er det valgt ut 43 kraftoverførings-
anlegg – 24 kraftledninger og 19 transformatorsta- 
sjoner – som vurderes å være av nasjonal kultur-
historisk verdi. Disse representerer mangfoldet 
og utviklingen av slike anlegg i Norge. En vandre- 
utstilling med tittelen Linjer i landskapet ble pro- 
dusert i forbindelse med temaplanen og er vist  
for til sammen ca. 170 000 besøkende i samarbeids-
museer over hele landet.

Skollenborg transformatorstasjon er et stilrent eksempel på 
1920-tallets nyklassisisme. Tegnet av Gudmund Hoel ved  
NSBs arkitektkontor. Foto: Henning Weyergang-Nielsen/NVE

Transformatorstasjoner 

Tonsen 
Mosvatnet 
Paulinelund 
Hauen 
Smestad 
Namsos 
Katterat 

Moholt 
Børstad 
Flesaker
Skollenborg 
Tronsholen 
Heggen 
Hasle 

Hammerfest 
Sengjanes 
Kristiansand 
Sautso
Hillevåg

Hammeren – Oslo 
Tysso I – Odda Smelteverk 
Glomfjord kraftverk – G. Industripark 
Hakavik – Asker
Follafoss – Steinkjer
Tafjord – Nørve
Nore – Oslo
Porsa – Hammerfest
Hol – Oslo

Kraftledninger 

Nedre Vinstra – Oslo
Lysebotn – Tronsholen
Bogen – Sortlandsund 
Nea – Järpströmmen 
Innset – Kanstadbotn 
Tokke – Rød 
Hasle - Borgvik
Tunnsjødal – Strinda 
Alta - Kvænangen – Nordreisa 

Refsdal – Fardal 
Boris Gleb – Kirkenes 
Orkdal – Snillfjord 
Sima – Dagali 
Grana – Orkdal 
Salten – Svartisen 
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Kraftledning Tyrdal-Mandal i Vest-Agder  

Foto: NVEs arkiv
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5.1.4 Dammer som kulturminner   
”En dam er et byggverk som har til formål å demme opp vann i sjøer og elver 
for å kunne utnytte vannet til ulike formål, eller for å beskytte landområder 
mot oversvømmelse”. 

Dammer som kulturminner presenterer den store spennvid-
den av vassdragsbruk i Norge. Kartlegging viser at det finnes et 
svært stort antall dammer i Norge, og prosjektet har tatt utgangs-
punkt i 6200 dammer. Det totale antallet dammer i Norge  
er imidlertid ukjent. 
I denne temaplanen ble det valgt ut 96 dammer som skal vise mang-
foldet; representere både det vanlige, det sjeldne og det spesielle. 
Fokuset er dammen som konstruksjon, og det er kun intakte dammer 
som er vurdert. Alle typer byggemåter og materialer er representert, 
samtidig som alder og funksjon har vært viktige utvalgskriterier.

Noen dammer ble valgt ut fordi de ble ansett som klart bevaringsver-
dige, enten på grunn av utforming, materiale, størrelse eller formål. 
Andre dammer ble valgt ut fordi de er velegnede representanter for 
ulike typer og funksjoner.  

Isdammen
Skogfoss
Trillingvatn
Isdammen
Øvre Eggevatn
Virdnejavri
Damvatn
Slettaelva
Storvatn
Vikbekken
Dyrstad
Nusfjord
Brynvatn
Storglomvatn
Malmvaskeridammen
Langjordsæterdammen
Millavassdammen
Nedre Fiskumfoss
Kobberdammen
Vessingsjø
Nerskogen
Djupsjøen
Aursjødammen
Zachariasdammen
Gravdalen
Botnastølsvatn
Feiosdalsvatn
Skomakerdiket
Svartediket
Sysenvatnet
Stemmestølsdammen
Ringedalsvatn

Langevatn
Votna II
Storlivatn
Svartavatn
Oddatjørn
Tistreidvatn
Klovning
Storamos
Deponidam 1
Nåvatn
Kringsjå
Nomeland
Storvatn
Kaldvellstemmen
Ingerdammen
Haugsjå
Hammerdammen
Venemodammen
Grottevatn
Møsvatn
Vrangfoss
Gausbuvatn 
Dalsfos
Kjeldal
Tinfos
Økteren
Kongens dam
Gorningen
Brænderidammene
Stolsvatn
Tunhovddammen
Pålsbufjord

Kvernan
Kongens dam
Skollenborg
Himsjø
Lysakerfossen
Trehørningen
Åsteppingje
Ula
Olstappen
Hunderfossen
Sillongen
Fundin
Atnbrufossdammen
Fiskvikrokkdammen
Brattveltdammen
Haugsmølla
Mortskjølungen
Sagdammen
Svanfoss
Rånåsfoss
Nydammen
Store Gørja
Skjærsjødammen
Svartkulp
Trehørningen
Nedre Lysedam
Frognerparken
Solbergfoss
Vamma
Nedre Sandvann
Brekke
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Over: Atnubrufossdammen, Hedmark. Foto: Helena Nynäs/NVE.  Under: Zakariasvatn,Møre og Romsdal. Foto: Knut Ove Hillestad/NVE
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Alle dammene regnes som bevaringsverdige kultur-
minner. Hensikten har vært å bidra til fremtidig 
bevaring av historisk viktige dammer og gi økt kunn-
skap om dammers betydning og historie i Norge. I 
utvelgelsesprosessen har man etterstrebet en geo-
grafisk spredning.

5.2 Utvalgte anlegg og UNESCOs  
verdensarv 
Temaplanene har bidratt til etterspurte landsdek-
kende oversikter og kulturminnefaglige vurderin-
ger.Planene vil gi kulturminnefaglige innspill til 
fremtidig forvaltning av de utvalgte anleggene. Når 
arbeidet med kulturminneplanen er fullført, vil 
denne synliggjøre kulturhistorisk viktige kraftverk, 
vassdragsanlegg, kraftlinjer og dammer, og bidra til 
at verdiene ivaretas i NVEs og kulturminneforvalt-
ningens saksbehandling. 

Noen tekniske installasjoner knyttet til vannkraft 
er fredet, andre er del av en fredningsprosess. Noen 
er bevart gjennom bruk. Riksantikvaren er fred-
ningsinstans, og NVE samarbeider med dem og gir 
faglige innspill til deres vurderinger. I de siste årene 
er en større oppmerksomhet rundt tekniske/indus-
trielle anlegg blitt etterspurt i kulturminnevernet, 
og dette synliggjøres gjennom økningen i frednin-
ger av slike anlegg. Den norske vannkrafthistorien 
er av internasjonal interesse, og i den forbindelse 
arbeider Riksantikvaren med å få enkelte repre-
sentative industristeder inn på UNESCOs verdens-
arvliste. Museumsordningens rolle er å synliggjøre 
og rette oppmerksomhet mot deres nasjonale og 
kulturhistoriske verdi, blant annet ovenfor kultur-
minnemyndighetene. 

Bergstaden Røros har stått på UNESCOs verdens-
arvliste siden 1980. I 2010 ble området utvidet med 
Circumferensen, som omfatter de store områdene 
rundt Røros bergstad og Røros kopperverk. Med 
denne utvidelsen ble også hele Kuråsfossen kraft-
verk innlemmet i verdensarvområdet. Kraftverket 
ble bygget i 1896 og leverte elektrisitet til kobberver-
ket på Røros. Det representerer den tidlige fasen av 
vannkraftutbyggingen.

Deler av Såheim kraftverk på Rjukan ble fredet 
av Riksantikvaren i 2003. Fredningen omfatter hele 
kraft¬stasjons¬bygningens eksteriør, interiøret i tur-
binhallen, med unntak av turbinene, samt rommet 
som huser omformer for Rjukanbanen, komplett 
med teknisk utstyr. 

I januar 2014 søkte Klima- og miljødepartemen-
tet om at industriområdet Rjukan - Notodden, fra 

Møsvatn i nord til bryggekanten på Notodden i sør, 
skal komme på UNESCOs verdensarvliste. Dette vil 
være den mest omfattende verdensarvsøknaden 
Norge har sendt. Avgjørelsen treffes antagelig i 2015. 
Søknaden peker på til sammen 92 signifikante objek-
ter som blant annet er knyttet til dammer, tunneler, 
kraftstasjoner, fabrikker og industriområder. 

Såheim kraftstasjon på Rjukan er allerede fredet 
som et ledd i Fredningsplan for etter-reformatoriske 
kulturminner i Telemark i 2004. I 1975 bestemte 
Industridepartementet at bygningen til Vemork 
kraftstasjon på Rjukan skulle bevares av kultur-
historiske årsaker. Kraftstasjonen ble satt ut av 
drift i 1971, og har siden 1988 vært drevet av Norsk 
Industriarbeidermuseum. Som en del av søknaden 
på Rjukan og Notodden er det for første gang i Norge 
foreslått fredning av kraftlinjer. Dette gjelder kraft-
linje 16 og 17 fra Såheim kraftstasjon til Ovnshus I 
i Rjukan næringspark. Disse vil være en del av det 
større området rundt næringsparken. 

Det er planlagt en utvidelse av verdensarvområdet 
Rjukan –Notodden i en fase to, som omfatter indus-
tristedene Tyssedal og Odda. Tyssedal kraftanlegg i 
Tyssedal ble fredet ved kongelig resolusjon i 2000. 
Det komplette anlegget med kraftstasjonen Tysso I, 
rørgater, interiør og eksteriør er innlemmet i fred-
ningen. Tysso I forvaltes og formidles av NVIM, og 
tilskudd fra NVE har bidratt til restaurering og ved-
likehold av kraftverksanlegget. I 1994 ble det startet 
en fredningsprosess for kraftstasjonen, som også var 
et av åtte utvalgte anlegg i Verneplan for teknisk/
industrielle kulturminner (Riksantikvaren 1994).

Kulturmiljøfredningen av Tinfos på Notodden er 
under behandling i Klima- og miljødepartementet, 
og omfatter kraftverkene Tinfos I og II, med Myrens 
dam og Holtakanalen. 

Telemark fylkeskommune foreslo i 2012 fred-
ning av et representativt utvalg av Bandakkanalens 
bygninger, tekniske installasjoner og områder. 
Fredningen skal ivareta teknologiske, arkitektoniske 
og kulturhistoriske verdier knyttet til kanaltekniske 
installasjoner, brygger, bygninger og omgivelser.
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Over: Kraftanlegget Tysso I i Tyssedal ble satt i drift 4. mai 1908. Da første byggetrinn var ferdig i 1918 ble kraftanlegget satt i drift.  
Det ble senere bygget ut i flere byggetrinn. Foto: K. Knudsen & Co, Bergen. 1908. Utlånt fra Statkrafts fotosamling. Under: Tinnelva i  
Telemarksvassdraget. En del av industriområdet på Notodden. Foto: Per Einar Faugli/NVE
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For å kunne formidle vassdrags- og energihistorien er 
det essensielt med god oversikt over historisk mate-
riale i NVEs eie. Under opprettelsen av MO ble det 
gjort et betydelig arbeid for å kartlegge gjenstander, 
fotomateriale, kart og historisk arkiv. Delprosjektet 
ble kalt Orden i eget hus og var tilknyttet Prosjekt 
Museumsordning. Delprosjektet var viktig for opp-
rettelsen av et fungerende museumssamarbeid basert 
på NVEs historie. 

Alle offentlige organer er forpliktet til å ta vare på 
sitt arkivmateriale. Et større prosjekt som tok sikte 
på å organisere arkivet ble satt i gang allerede i 1996. 
Orden i eget hus var derfor en fortsettelse av denne 
prosessen. Her ble det nedlagt et stort arbeid med 
å kartlegge, dokumentere og tilgjengeliggjøre his-
torisk materiale som illustrerer NVEs historie. Dette 
for å utvikle en god og solid kunnskapsbase som 
utgangspunkt for forskning og formidling av NVEs 
vassdrags- og forvaltningshistorie.  Riksarkivet står 
som ekstern arkivmyndighet, og deler av de eldste 
arkivseriene skulle overleveres hit.

6  Dokumentasjon, samling og arkiv 

Det viktigste resultatet av delprosjektet Orden i eget 
hus er at NVE opparbeidet god oversikt over- og egen 
kompetanse på håndtering av – eldre materiale. 
Både foto, gjenstander og dokumenter. Dette er en 
kompetanse som har blitt prioritert og som har utvi-
klet seg siden. Fra høsten 1998 startet arbeidet med 
å kartlegge hva som fantes av historisk materiale i 
NVE. Dette ble delt inn i tre hovedgrupper:
 Skriftlig dokumentasjon; arkivdokumenter  

 og publikasjoner
 Fotografisk materiale
 Fysiske gjenstander 

 

6.1 Skriftlig dokumentasjon
Materiale som består av kopibøker, journaler og saks-
arkiver. I disse saksarkivene finnes ofte tekstdoku-
menter, kart, tegninger og skisser. NVE har arkiver 
som strekker seg helt tilbake til 1847, men NVE sitt 
eget arkiv dateres fra 1921 og frem til i dag. Arbeidet 
med dette materialet krevde en full gjennomgang 
og oppbygging av nytt system. Et nytt bortsettings-

NVEs historiske arkiv inneholder blant annet mange eldre tegnede kart. Foto: NVEs arkiv
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arkivlokale med nytt reolanlegg stod ferdig i 1999 
og arkivsystemet ASTA ble tatt i bruk samme år. (se 
vedlegg 7 for hvilke arkivserier som er digitalisert)

6.1.1  Hydrologisk arkiv
Hydrologisk arkiv består av 700 hyllemeter. 
Materialet ble organisert, lagt inn i ASTA og avle-
vert fra NVE til Riksarkivet i 2011 i henhold til kas-
sasjonsreglene. Dette arbeidet startet i 1998. Arkivet 
består av dokumenter som skisser, notater og kart 
datert tilbake til 1800-tallet, samt grunnlagsdata i 
form av hydrologiske og meteorologiske målinger 
og observasjoner. Mye av det hydrologiske mate-
rialet er måleserier som ble påbegynt allerede i 
Kanalvesenets tid. NVE innførte fullelektronisk 
arkiv fra 1. januar 2007 og det ble i den forbindelse 
satt et skarpt periodeskille.

6.2 Fotografisk materiale
Behovet for fotografisk dokumentasjon har vært 
stort i flere av NVEs fagområder. Man dokumente-
rer feltarbeid, metoder, hendelser, objekter, bruker 
materialet i saksbehandlingen, for planlegging og 
som grunnlag for beregninger og i publikasjoner. 

I 1998 ble det foretatt en grov fotokartlegging, 
der målet var å finne ut omfanget av fotomateria-
let, bruk og oppbevaringsforhold. Dette materialet 
måtte sikres og bevares for ettertiden og tilgjenge-
liggjøres. Kartleggingen viste at NVE oppbevarer en 
svært stor og bred mengde fotomateriale. I tillegg 
ligger deler av dette materialet i saksmapper og i 

bortsettingsarkiv. Samlingen ble beregnet til å være 
på flere titalls tusen. Norsk Telemuseum hjalp til 
under delprosjektet Orden i eget hus.  De scannet 
ca 1500 bilder som så ble lagt på cd-plater.  I 2012 
ansatte NVE  en egen fotoarkivar som har fortsatt 
arbeidet med digitalisering og ordning av fotosam-
lingen. Per i dag er det digitalisert rundt 13.000 filer 
(se vedlegg 4).

6.3 Gjenstandssamlingen
 NVE har en liten gjenstandssamling fordelt på hoved-
kontoret og de fem regionkontorene. Her finnes et 
stort utvalg av limnigrafer, vannstrømningsmålere 
(flygler), feltarbeidsutstyr og teknisk tegneutstyr. 
I tillegg er det andre gjenstander knyttet til NVEs 
virke.  Karakterisk for mange av gjenstandene er at 
de er ”typiske” for NVE og at det kun er NVE som 
har eksemplarer av dem. De er materielle levninger 
etter fortidig virksomhet i NVE.

NVEs gjenstandssamling består i hovedsak av:
 Kontorteknisk utstyr
 Hydrometriske instrumenter
 Anleggsutstyr
 Allment feltutstyr
 Logogjenstander
 Porselen

Allerede på 1930-tallet ble det overført flere gjenstan-
der fra NVE til Norsk Teknisk Museum. Disse er i dag 
å finne på registreringsprogrammet Primus og på 

Mastetransport med lastebil, Haugesund halvøen og Karmøy kraftselskap. 1920-tallet. Foto: NVEs arkiv
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Alle yrkesgrupper i NVEs virke er represen-
tert i intervjuene. Fotografiet er tatt av 
Thorleif Hoff under anleggsvirksomheten 
i Glomfjord på 1950-tallet.  Foto: Thorleif 
Hoff/NVE.

DigitaltMuseum under Norsk Teknisk Museums sam-
ling. I 2012/2013 ble resten av samlingen på hoved-
kontoret rengjort, fotografert, registrert i Primus og 
pakket inn. Gjenstander som er av stor museal inter-
esse vil bli innlemmet i DigitaltMuseum i 2014. 

For å ordne, registrere og oppbevare materiale på 
en tilfredstillende måte har det blitt satt av lokaler i 
NVE-byggets kjeller. Her er gjenstandene blitt ordnet 
etter gjenstandsnummer for å bedre gjenfinnbarhet 
i Primus. Flere gjenstander er blitt samlet inn, men 
flere gjenstander oppbevares fortsatt på forskjellige 
lagre tilknyttet regionkontorene. De er blitt foto-
grafert og registrert i Primus, men vil ved en senere 
anledning bli vurdert og pakket inn etter retnings-
linjer for bevaring av gjenstander.

6.4 Minnemateriale
Det er foretatt nær 50 dybdeintervjuer av NVE-
ansatte som har vært i etaten 25 år eller mer. 
Formålet er å bevare historien fortalt av de som 
har arbeidet i etaten over et lengre tidsspenn. Den 
særegne kombinasjonen av feltarbeid og kontoropp-
gaver har fått mange til å bli i NVE-jobben hele sitt 
yrkesaktive liv. Utvalget spenner fra vassdrags- og 
energidirektører via hydrologer, vassdragsteknikere, 
maskinkjørere på vassdragsanlegg til sekretærer og 
sjåfører. Innsamlingen av minnematerialet er gjort 
med tanke på fremtidens forskere som jobber med
Innsamlingen av minnematerialet er gjort med 
tanke på fremtidens forskere som jobber med for-
valtning generelt eller NVE-feltet spesielt og vil bli 
supplert etter behov.

NVE har et sjeldent utvalg norske vannstrømningsmålere i typen 
flygel. Flere av disse er lite representert på museene i Norge.  
Foto: Henrik Svedahl/ NVE
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Ansatte i Museumsordningen, vedlegg 1

Tove Nedrelid  Museumskoordinator   2004 – d.d   

Per Einar Faugli  Seniorrådgiver/Gruppeleder  2008 – d.d    

Helena Nynäs  Kulturminnerådgiver   2003 – d.d (permisjon)   

Unn Yilmaz  Kulturminnerådgiver   2013- d.d (vikar)   

Christine Snekkenes  Rådgiver    2012 – d.d (engasjement)

Tidligere ansatte i Museumsordningen 
Vibeke Mohr  Museumskoordinator   2003-2004    
Kari Ansnes  Arkivfaglig rådgiver   2003-2011  

Kontaktpersoner ved de to samarbeidsmuseene per 2013: 
Ingvild Herberg  Norsk Skogmuseum     

Dag Endre Opedal  Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum 

Bevilgninger, vedlegg 2 
 
Oversikt over bruk av de bevilgede midler for perioden 2003-2013
Over NVEs budsjett kap. 1820 er det i perioden 2003-2013 bevilget totalt 76,96 mill. kroner. 
Av disse midlene har Norsk Skogmuseum og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum totalt mottatt drifts-
midler på 18,112 millioner kroner fordelt med en halvpart på hvert av museene, altså 9,056 millioner kroner. 
Til det fredete kraftanlegget Tysso I, som forvaltes av NVIM, er det bevilget 5,68 millioner kroner til perio-
disk vedlikehold. Første bevilgning ble gitt i 2007.

Til restaurerings- og vedlikeholdsarbeider i Halden- og Telemarkskanalene ble første bevilgning gitt i 2008. 
Totalt for perioden 2008-2013 er bevilget i alt 26,0 millioner kroner til de to kanalene.
De resterende midler i alt 27,168 millioner kroner er disponert av MO. Fram til og med 2009 ble lønns- og 
driftsutgiftene tilknyttet de tre stillingene i NVE sentralt belastet MOs bevilgningspost. Fra og med 2010 
belastes dette NVEs ordinære driftsbudsjett. Vel 7 millioner kroner av midlene har vært knyttet opp til egne 
prosjekter og tilskudd til relevante prosjekter i regi av museer og andre aktører innen sektoren.
Fra NVEs FoU-midler over kap. 1830 er det i alt bevilget 9,76 millioner kroner i hovedsak til arbeidet med 
temaplanene. Til utarbeidelsen av temaplanene har i tillegg energibransjen samlet ytt 4,0 millioner kroner.

Formål     Periode    Midler mill. kroner

MOs drift, lønn frem til 2009  2003-2010    20,168 

NSM/NVIMs drift   2003-2013    18,112 

Tysso I periodisk vedlikehold  2007-2013      5,68 

Halden- og Telemarkskanalene 2008-2013    26,0 

MO tilskudd prosjekt/tiltak  2003-2013      7,0 

Totalt     2003-2013    76,96 

7 Vedlegg
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Publikasjoner og rapporter, vedlegg 3

Et utvalg av publikasjonene som er utført i samarbeid med eller produsert av NVEs Museumsordning er 
presentert i avsnittet under. Fra utredningene om en museumsordning 

  Per Einar Faugli og Øistein Dalland, red (1995). Formidling og utvikling av kvaliteter ved vassdrag:  
 referat fra landskonferansen 7-9 juni 1994. NVE-publ. 1995:6.  

  Toril Almenningen (1996). Museer, informasjonssentre og NVE: Rapport fra FoU-prosjektet  
 Vassdragsformidling og organiseringsbehov, NVE-rapp. 1996:11.  

  Toril Almenningen, Helena Nynäs og Tine S. Jorde (1998). Sluttrapport Nettverksprosjektet - plan for prosjekt  
 Museumsordning. NVE-dok. 1998:18.  

  Helena Nynäs (2002). Prosjekt museumsordning 1999-2002: årsrapport 2001. NVE-rapp. 2002:4. 

  Helena Nynäs, Tine Jorde og Anette Friis Pedersen (2000). Museumsplan: for Norges vassdrags- og  
 energidirektorat 2000-2004. NVE.

Museumsordningen

  Gunleiv Hadland (2003). Vannveier og kraftlinjer: En innføring i NVEs historie. NVE-publ. Oslo, NVE.  

  Kjell Erik Stensby og Margrethe Moe (2006). Kulturminner i norsk kraftproduksjon. NVE-rapp. 2006:2.  

  Yngve Nilsen (2010). Landskapsarkitekten Knut Ove Hillestads virksomhet ved NVE 1963-1990.  
 NVE-rapp. 2010:21.  

  Sissel Riibe og Henning Weyergang-Nielsen (2010): Kraftoverføringens kulturminner. NVE-rapp. 2010:17.  

  Anders Aarøe Mømb (2010): Kulturminner i vassdrag: flom- og erosjonssikring, kanaler og miljøtiltak.  
 NVE-rapp. 2010:8.  

  Elisabeth Høvås og Helena Nynäs (2010): Landsverneplan Statkraft 2010. NVE oppdragsrapport A 4/2010.   
 Forslag utarbeidet av NVE for Statkraft. 

  Elisabeth Bjørsvik (2012). Regiontjenesten 100 år 1912-2012. NVE-rapp. 2012:28.  

  Per Einar Faugli (2012). Vann- og energiforvaltning – glimt fra NVEs historie. NVE-rapp. 2012:26.  

  Elisabeth Bjørsvik, Helena Nynäs og Per Einar Faugli, red. (2013). Kulturminner i norsk kraftproduksjon:  
 revidert utgave. NVE-rapp. 2013: 52. 

  Helena Nynäs. Dammer som kulturminner. NVE-rapp. 2013: 64.  

Kulturminner og temaplaner, vedlegg 4 
 
Kulturminner i norsk kraftproduksjon
Sluttrapporten ble utgitt som bok i 2006, men prosjektet startet i 2003. KINK ble igangsatt i 2003 med to 
stillinger i NVE. I tillegg har to medarbeidere i NVE vært tilknyttet prosjektet gjennom utarbeid-else av regis-
treringsskjema og produksjon av kart. Det har også vært engasjert faghistorikere og fagfolk med erfaring fra 
arbeid med landsverneplaner. Riksantikvaren (RA) har bistått med kulturminnefaglige innspill.

Styringsgruppe

Olianne Eikenæs NVE, leder 
Arne H. Erlandsen EBL 
Erling Nystad  Statkraft Energi AS 
Gustav Rossnes RA 
Knut Solnørdal Hydro Olje & Energi

Prosjektansatte

Kjell Erik Stensby NVE, prosjektleder 
Margrethe Moe NVE
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Vassdragsteknikkens kulturminner 
Selve prosjektet startet i 2007 og ble avsluttet i 2009. Prosjektet er utarbeidet internt i NVE, og organisert 
innenfor rammen av NVEs Museumsordning med Museumsordningens kulturminnerådgiver. Følgende res-
surspersoner ved regionkontorene har bistått med anleggsoversikter, vurderinger samt forslag til priorite-
ringer.

Prosjektansatte og ansvarlig for evaluering av anlegg

Anders Aarøe Mømb NVE, prosjektleder 
Per Einar Faugli NVE, prosjektansvarlig 
Helena Nynäs NVE, kulturminnefaglig ansvarlig  
Tharan Fergus NVE, fagkoordinator vassdragsteknikk 
Einar Sæterbø NVE, Region midt 
Even Gaukstad RA, kulturminnefaglige innspill

Kraftoverføringens kulturminner 
Kraftoverføringens kulturminner startet opp høsten 2008, og ble avsluttet med boklansering 14. desember 
2010. Prosjektet er forankret i NVEs museumsordning, og ble gjennomført i samarbeid med Statnett SF, 
Energi Norge og RA. Prosjektet er finansiert av Statnett, Energi Norge og NVE.

Styringsgruppe

Per Einar Faugli NVE,  leder 
Gustav Rossnes RA 
Hans Olav Ween Energi Norge 
Helena Nynäs NVE 
Kåre Schjetne Statnett SF

Prosjektansatte

Sissel Riibe NVE, prosjektleder 
Henning Weyergang-Nielsen      NVE, prosjektmedarbeider

Dammer som kulturminner
Prosjektet ble avsluttet i 2012 og sluttrapporten ble gitt ut som bok i 2013. Seksjon for damsikkerhet og 
regionkontorene i NVE har bistått med tidsressurser og faglige innspill. 

Styringsgruppe og prosjektleder Periode 
Helena Nynäs NVE, prosjektleder 2006-2013 
Per Einar Faugli NVE, prosjektansvarlig 
Even Gaukstad RA, Seniorrådgiver RA 2006-2013 
Lars Grøttå  NVE, Seksjonssjef NVE 2006-2013 
Olianne Eikenæs NVE, Seniorrådgiver NVE 2006-2007 
Per Einar Faugli NVE, Seniorrådgiver  2006-2013
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Digitaliserte samlinger pr februar 2014

Overordnet Samling Antall filer

Hydrologisk avdeling Flom Gaula 1940 87 

 Iskontorets brebilder 4354 

 Undersøkelse av Norges vannkraft 2528 

 Svedahl 2780 

 Svedahls dias 398 

 Ole B. Solems tjenestefotografier 399

Vassdragsavdelingen/direktoratet V-arkiv 210 

 VF-dias 132 

 VU-dias 50 

 Hillestad album 739

Damtilsynet Damtilsynets fotografier 18 

 KD dias 10 

 Charles Rabot 168

Bibliotekets bildearkiv Generaldirektører 13   

 Navneskilt 10

”Eldre fotografier” VoF 148 

T. Bakke 108 

El.direktoratet 363 

Glassplater eldre 64 

Glassplater 5 

Nye neg 44 

Fotoalbum 1 85 

Fotoalbum 2 76 

Haugen, Børsa 6 

Bjølvo og Rena 20 

Kraftstasjoner og dammer 59 

Nidelvens regulering 73 

Kraftverk, neg 58 

 Hovedstyret 8

Til sammen  13013
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Primusregistrerte gjenstander, vedlegg 6
 
Alle gjenstandene som er lagret i NVE-huset i Middelthunsgate 29 Oslo, er rengjort, fotografert, pakket inn 
og registrert i Primus. Gjenstandene er registrert med faste hyllenumre og er fysisk merket med gjenstands-
nummer. Regionkontorene har også noen gjenstander oppbevart. Disse er fotografert der de står lagret og 
registrert PRIMUS. Det gjenstår fortsatt en nøyaktig gjennomgang, samt rengjøring, pakking og fotografe-
ring av disse gjenstandene. Antall gjenstander registrert i Primus gjenstands-registreringsprogram, totalt 
med regionkontorene per 2013: 501 gjenstander.

Antall gjenstander på regionkontorene:

Region Midt 13 

Region Nord 20 

Region Sør 17 

Region Vest 16 

Region Øst 27

Arkivserier overlevert til Riksarkivet, vedlegg 7
Flere av arkivseriene oppført i tabellen under inneholder mange bokser, og innebærer derfor et stort antall 
dokumenter.

A/S Osa Fossekompani       

Adolf Hoel       

Charles Rabot fotosamling  

Den norsk-svenske vassdragskommisjon av 1951 

Det offentlige isutvalg  

Elektricitetsforsyningskomissionen     

Fossedirektoratet       

Fredrik Vogts arkiv (Tidligere generaldirektør 1947)   

Kanalvesenet       

Kanalvesenet/Vassdragsvesenet     

Kraftoverføringskomiteen       

Norsk hydrologisk komitè       

NVE. Administrasjonsavdelingen 1949-1961   

NVE. Administrasjonsdirektoratet 1961-1985   

Organisation Todt, einzatzgruppe Wiking, Abteilung Bahnbau  

Registrering av gamle kraftstasjoner  

– Sigurd Nesdals undersøkelse       

Rådgivende utvalg for fjordundersøkelser    

Studieselskap for Norges vannkraft     

Vassdragskommisjonen 1876-1881     

Vassdragskommisjonen 1909-1921     
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Denne serien utgis av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Utgitt i Rapportserien i 2014
Nr. 1  Analyse av energibruk i forretningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere

Nr. 2 Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Nr. 3 Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie. Dimensjonerende korttidsnedbør for Telemark, Sørlandet  
  og  Vestlandet: Eirik Førland, Jostein Mamen, Karianne Ødemark,Hanne Heiberg, Steinar Myrabø 

Nr. 4 Naturfareprosjektet: Delprosjekt 7. Skred og flomsikring. Sikringstiltak mot skred og flom
 Befaring i Troms og Finnmark høst 2013

Nr. 5 Kontrollstasjon: NVEs gjennomgang av elsertifikatordningen

Nr. 6 New version (v.1.1.1) of the seNorge snow model and snow maps for Norway. Tuomo Saloranta

Nr. 7  EBO Evaluering av modeller for klimajustering av energibruk

Nr. 8  Erfaringer fra ekstremværet Hilde, november 2013

Nr. 9  Erfaringer fra ekstremværet Ivar, desember 2013

Nr. 10  Kvartalsrapport for kraftmarknaden. 4. kvartal 2013. Ellen Skaansar (red.)v

Nr. 11  Energibruksrapporten 2013

Nr. 12  Fjernvarmens rolle i energisystemet

Nr. 13  Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie. Karakterisering av flomregimer. Delprosjekt. 5.1.5

Nr. 14  Naturfareprosjektet Dp. 6 Kvikkleire. En omforent anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i prosjektering 
 i norske leirer

Nr. 15  Tilleggsrapport: Oppsummering av Energimyndighetens og NVEs gjennomgang av elsertifikatordningen

Nr. 16 Flomberegning for Nesttunvassdraget (056.3Z). Thomas Væringstad

Nr. 17 Årsrapport for tilsyn

Nr. 18 Verktøyprosjektet - hydrologi 2010-2013. En oppsummering av aktiviteter og resultater. Erik Holmqvist (red.)

Nr. 19 Flom og jordskred i Nordland og Trøndelag desember 2013. Elin Langsholt, Erik Holmqvist, Delia Welle Kejo
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