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Forord 
Våre vassdrag har spilt og spiller en viktig rolle for utviklingen av vårt velferdssamfunn. Norge 
var tidlig ute med å utnytte vannets kraft til å produsere elektrisitet. Dette preget den 
internasjonale utviklingen på mange felt innen teknologi, jus, økonomi og miljøvern på 
energiområdet. 

På begynnelsen av 1900-tallet startet utbyggingen av Norges store vannkraftressurser. 
Utenlandske selskaper så muligheten til å bygge opp kraftintensiv industri på grunnlag av den 
vannkraftproduserte elektrisiteten. Overføringsteknikken var lite utviklet og kostnadene store, 
slik at industrien måtte bygges opp i nærheten av kraftstasjonene. 

Stortinget jobbet samtidig med å få vedtatt et lovverk som skulle sørge for at Norge selv hadde 
råderett over disse ressursene. Dette ble sikret gjennom konsesjonslovgivningen som ble vedtatt i 
perioden 1906-1917. 

Den 5. juli i år ble Norges vannkrafthistorie endelig solid forankret på UNESCOs 
verdensarvliste. Dette markerer hvor viktig norsk vannkrafthistorie er også internasjonalt. 
Verdensarvskomiteen vedtok å innskrive Rjukan-Notodden Industriarv på denne eksklusive lista 
som inneholder områder/objekter i verden som er av uerstattelig kultur- eller naturarv. 
Riksantikvaren har gjennomført det forberedende arbeidet på oppdrag fra Klima- og 
miljøverndepartementet med stor innsats og faglig dyktighet. 

NVE har fulgt arbeidet på nært hold gjennom den mangeårige prosessen. Vi ønsker å bistå faglig 
i det videre arbeid og vil sørge for å formidle kjennskap og kunnskap om Rjukan/Notodden til 
aktørene innen vassdrags- og energisektoren. Dette hører hjemme innfor vårt sektoransvar for 
kulturminner og det tilhørende delmål om «å bidra til å bevare og formidle norsk 
vannkrafthistorie». 

Arbeidet med utgivelsen er gjort i regi av NVEs Museumsordning. En foreløpig utgave ble 
distribuert under NVEs Energidager 15.-16. oktober 2015. 

Oslo, desember 2015 

Per Sanderud 
vassdrags- og 
energidirektør  

Karin Margrethe Bugge 
avdelingsdirektør 
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1. Rjukan/Notodden Industriarv
5. juli 2015 vedtok Verdensarvkomitéen å innskrive Rjukan-Notodden industriarv på
UNESCOs verdensarvliste. Denne eksklusive lista inneholder de områder eller objekter i 
verden som er av uerstattelig kultur- eller naturverdi.  

Bakgrunnen for dette er at Rjukan og Notodden var åsted for Norsk Hydros pionervirksomhet i 
norsk og internasjonal sammenheng innen utvikling av den elektrokjemiske industrien. Som 
verdensarv kan regionen fortelle om industrieventyret der vannet blir gjort om til elektrisk kraft, 
og der kunstgjødsel ble produsert for en voksende befolkning i verden. Rjukan/Notodden vitner 
om den samfunnsomveltningen som fant sted i den vestlige verden ved inngangen til 1900-tallet. 
Norges natur, som er rik på fossefall, var et konkurransefortrinn i arbeidet med å etablere den 
nye kraftkrevende industrien. Det å reise verdens største kraftstasjoner i avsidesliggende områder 
var i seg selv en stor bragd. Utbyggingen av industri for hittil ukjente produkter var resultatet av 
vitenskapelige prestasjoner og entreprenørskap av internasjonale dimensjoner.  

Kart som viser avgrensningen av selve området (oransje og rødt) og dets buffersone (gult). Fra s. 13 i 
Taugbøl & Andersen. (2014) 

Verdensarvområdet rommer vannkraftproduksjonen som en av fire komponenter. De øvrige er: 
industri, transportsystem og bysamfunn. Når det gjelder vannkraft er det snakk om 
førstegenerasjonsanlegg inntil 1920. Dette omfatter kraftstasjoner, rørgater, tunneler med 
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tverrslag og steintipper, inntaks- og fordelingsbasseng, reguleringsdammer og overføringsanlegg 
til industriområdene samt andre relevante objekter tilknyttet disse. Regulerte elveløp og fosser 
vil inngå i området og binde det hele sammen geografisk. 

Ved opprettelsen av dette verdensarvområdet er norsk vannkrafthistorie blitt solid forankret 
internasjonalt.  Fra tidligere inngår kraftstasjonen Kuråsfossen I i verdensarvstedet på Røros. 
Denne stasjonen ble bygget i pionertiden og satt i drift i 1896 for å levere strøm til kobberverket 
på Røros. 

Kuråsfossen kraftverk ved Røros. Foto: fra Arne Solem (red.) 1954. «Norske kraftverker». Teknisk 
Ukeblads forlag. Gjengitt med tillatelse fra Teknisk Ukeblad. 

1.1 Komponent Vannkraftproduksjon 
(etter s. 23 i Taugbøl & Andersen 2014) 

Norsk Hydro ble dannet for å produsere syntetisk nitrogengjødsel etter den patenterte 
Birkeland/Eyde-prosessen. Framstillingen av Norgessalpeter på denne måten var svært 
energikrevende. Tilgangen på relativt billig elektrisitet var en avgjørende faktor for Hydros 
suksess. Da overføring av elektrisitet over store avstander var kostbart og teknisk umodent på 
den tid, måtte industrianleggene legges i nærheten til kraftstasjonene som produserte elektrisitet.  

Notodden og Rjukan er uløselig knyttet sammen i en utvikling av vannkraftanlegg som i løpet av 
svært få år ved en rivende teknisk utvikling i alle ledd, gikk fra små førstegenerasjonsanlegg til 
anlegg som var verdensledende både i størrelse og kompleksitet. 

Hydros prøvefabrikk på Notodden var basert på tilgjengelig kraft fra industriselskapet Tinfos 
produsert ved deres kraftstasjon ved Notodden, Tinfos I, som var i produksjon fra 1900. Både 
den og stasjonen Tinfos II som var ferdig i 1912, var relativt små, men Tinfos II er interessant 
ved den spesielle løsningen for vanntilførsel gjennom en egen kanal. 
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I 1907 hadde Hydro fått oppført sin første kraftstasjon, Svælgfos, 4 km lenger opp i elva. Denne 
kraftstasjon var da var størst i Europa og nest størst i verden, etter Ontario Power ved Niagara. 
På dette tidspunkt skjedde gjennombruddet for anvendelse av elektrisitet i stor målestokk i 
industrielle prosesser. Svælgfos representerer pionervirksomhet på et tidspunkt da det 
internasjonalt ennå manglet erfaringer. 

Svælgfos kraftstasjonen anno 1911. Foto: Foto: Anders B. Wilse, NVEs fotoarkiv 

Neste utbyggingstrinn var Rjukanfossens som med sitt store fall ga et kraftpotensial på 
anslagsvis til 250 000 hestekrefter og dermed var mye større enn de 45 000 hk som Svelgfoss 
representerte. Utbyggingen av Rjukanfossen var av en dimensjon som inntil da var uprøvd. 
Fossens beliggenhet i ulendt terreng gjorde at tilløpet måtte løses ved tunnel, en metode som 
krevde utvikling av sprengteknikk og framstilling av maskiner og rør. Samtidig måtte ujevn 
vannføring reguleres gjennom omfattende manøvrering av Møsvatn, hvor den første 
betongdammen i Norge ble oppført. En helt ny type kraftverk var bygd, høytrykksanlegg med 
stor fallhøyde, fjelltunneler og reguleringer i høyfjellet. Vemork var et pioneranlegg og var 
verdens største kraftstasjon da den åpnet i 1911. Oppfølgeren Såheim, nedstrøms i vassdraget 
ved Rjukan, var enda større. Denne kraftstasjonen var i drift fra 1915. 
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Oversikt over verdensarvområdets attributter innen vannkraft fra s. 68 i Taugbøl & Andersen (2014): 

I den norske utgaven av Nominasjonsdokument Rjukan – Notodden Industriarv utarbeidet av 
Riksantikvaren (Taugbøl & Andersen 2014) er det på s. 72-90 foretatt en detaljert beskrivelse av 
bygninger og anlegg (jf ovennevnte tabell). 

1.2 Litt vannkrafthistorie for verdensarvområdet  
Vannkraftutbyggingen i Tinnvassdraget, den østre greina i Skiensvassdraget, begynte noen år før 
Sam Eyde og Hydro startet opp. Vannets krefter i mange av våre vassdrag ble tidlig tatt i bruk 
som drivkraft til kverner, møller og sager. Mekaniske industri ble utviklet og på slutten av 1800-
tallet kom de første vannkraftanleggene. Utbyggingen av våre vassdrag for produksjon av 
elektrisitet med den tilhørende industri, førte til en rivende samfunnsutviklingen flere steder som 
for eksempel på Rjukan og Notodden 
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Rjukan før og etter vannkraft- og industriutbyggingen 

Øverst: Rjukan anno 1892 (Såheim). Foto: A. Beer Wilse 1892. 
Nederst: Rjukan en gang tidlig på 1950-tallet. Foto: ukjent.  
Begge foto utlånt fra Øst-Telemarkens Brukseierforening 
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Notodden med Tinfoss/Svelgfoss 

Så sent som i 1865 bodde det rundt 350 mennesker i det som i dag er Notodden by. I dag har 
området rundt 9000 innbyggere. Området var da en del av jordbruksbygda Heddal.  Men stedet 
hadde en strategiske plassering i Skiensvassdraget med Telemarkskanalen i funksjon fra 1861 til 
Skien og havet videre utenfor. Ny vei i 1839 østover til Kongsberg og med togforbindelse til 
Oslo fra 1871. Med Norsk Hydro og Tinfos som lokomotiver startet en storstilt 
industriutbygging på Notodden, og i et meget høyt tempo. Byens innbyggertall gikk fra ca. 1000 
til ca. 5000 innbyggere på ti år. 

Ved Notodden startet elektrisitetsproduksjonen opp med Tinfos I som var en liten 
førstegenerasjons kraftstasjon. Den produserte elektrisitet fra 1894 til Tinfos-selskapets industri 
ved Tinnfossen. Allerede i 1877 var det bygget et elektrisk anlegg til belysning av fabrikken med 
en turbin. Den første demningen her ble bygd i 1843 og var av tømmer.  Den ble avløst i 1900 av 
Muren dam i naturstein og betong. Kraftstasjonen ble utvidet i 1900 med to aggregater på i alt 
2000 hk. Industriutbyggingen ved fossen fortsatte og ett aggregat med 3250 hk ble satt inn i 1904 
samt nok et lignende aggregat i 1907. Driften varte til 1955, da gamle Tinfos I ble erstattet av 
nye Tinfos I.  Ved byggingen av nye Tinfos 1 ble hele fallet i Sagafossen utnyttet. 

Tinfos-anleggene på Notodden med kraftproduksjon fra 1894.Tinfos I sees til venstre for brua, mens 
Tinfoss II (med tilførselskanalen og rørene) ligger til høyre rett nedenfor brua.  Foto: Tinfos AS 



10 

I 1904 fikk Sam Eyde kontrakt på leveranse av strøm fra Tinfos I til en prøvefabrikk som skulle 
produsere kunstgjødsel. Dette prosjektet var vellykket og resulterte i 1905 var Norsk Hydro-
Elektrisk Kvælstof Aktieselskab en realitet. Dermed var industriutbyggingen i gang på 
Notodden.  

Tinfos Jernverk, som ble etablert i 1910, fikk også bruk fra kraft fra Tinfos I. For første gang I 
Norge ble elektrisitet brukt til å smelte jern.  Industrialisering i området førte til økende behov 
for kraft. Tinfos II ble satt i drift i 1912 med 3 turbiner à 6500 hk. I tillegg til Tinnfossen ble 
halvparten av Sagafossen tatt inn. Nyttbar fallhøyde ble 28,5 m. Vannet ble ført i en 900 m lang 
kanal avgrenset fra elva ved en jordvoll. Den ble bygd for vannføring opp til 80 m3/s. I 1926 ble 
det satt inn ytterligere en turbin, denne med 5600 HK. Tinfos II var i drift fram til 1980-tallet 
etter en større ombygging i 1953. 

Etter at selskapet Hydro var en realitet i 1905, hadde bedriften behov for betydelig mengder 
elektrisitet. De bygde derfor selv tre kraftverk ovenfor Tinnfossen. Den første var Svelgfos I, 
som tidligere nevnt var i drift fra 1907. 5 km oppstrøms utløpet går elva gjennom en trang kløft, 
og denne dannet et naturlig sted for oppdemming. Kraftstasjonen ble lagt i kløfta. Det ble bygd 
en 25 m høy betongdam, som hevet vannstanden 17 m og dannet en 5 km lang sjø 
(Kloumansjøen). Fra inntaket ble driftsvannet ledet gjennom en utsprengt kanal og deretter i en 
520 m lang tunnel til fordelingsmagasinet. Dette var felles med Svelgfos II. Det nye kraftverket 
skulle produsere 30.000 hk, dvs like mye som kraftproduksjonen i Norge de tre foregående årene 
tilsammen.  Det var det største i Europa på den tiden og det nest største i verden. 

Svelgfos kraftstasjon anno 2002. Under traverskranen på den ene kortveggen er det en stor 
framstilling i fugleperspektiv av «Svælgfoss Kraftanlæg Telemark» etter en original av Svelgfoss I. 
Foto: Rolf Grønnerud/Norsk Hydro 
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Gjennom reguleringene i vassdraget oppstrøms ved Tinnsjøen og Møsvatn ble vannføringen i 
elva Tinne (fra Tinnoset til utløpet i Heddalsvann) gunstig for ytterligere vannkraftproduksjon. I 
1909 startet så Hydro byggingen av Svelgfos II 450 m nedenfor Svelgfoss I. Den kom i drift i 
1913. De to stasjonene hadde samlet en maksimal ytelse på 40 MW og med årsproduksjon på 
284 GWh. 

Lienfos kraftverk ble bygget i perioden 1909-1911. Den lå 1 km nedenfor Svelgfos II og nyttet 
det 17 m store faller mellom denne og Sagafoss. Over elva ble det bygd en 200 m lang dam og 
med høyde 21 m. Dette er en massivdam av betong kledd med stor forblendingsstein på 
luftsiden. De fire francisturbiner hadde samlet en ytelse på 14,4 MW, mens årsproduksjonen var 
93 GWh.  

De tre kraftstasjonene ble i 1958 slått sammen til et nytt kraftverk, dagens Svelgfoss II. 

Magasinene Tinnsjø og Møsvatn  

Den første dammen ved Tinnoset ble bygget i 1889 -1890. Reguleringen av Tinnsjøen ble gjort 
for å sikre jevnere vannføring i Tinne og for å bedre driftsforholdene for industrien nedover i 
Skiensvassdraget.  Dammen var en steinkistedam med 6 nåleløp. Magasinet var beskjedent med 
sine 110 mill. m3.  Økt kapasitet ved de nye kraftstasjonen nedstrøms og at Møsvatn ble regulert, 
førte til endring av reguleringen av Tinnsjøen. Ny dam sto klar i 1907. Dammen ble bygd på 
løsmasser og dette var høyst uvanlig på den tid. Damstedet som ble valgt var 70 meter nedstrøms 
det gamle og regulering omfattet 4 m. Det regulerte magasinet utgjorde 204 mill. m3. Ny 
demning ble bygd rundt år 2000 like oppstrøms dammen fra 1907, men med de samme 
reguleringsgrenser. 

Tinnsjødammen fra 1907. Foto utlånt fra Øst-Telemarkens Brukseierforening 

På samme tid ble det arbeidet med å etablere nye magasiner i Skiensvassdraget og Møsvatn øst 
på Hardangervidda kom i fokus. Elva Måna mellom Møsvatn og Tinnsjøen har et samlet fall på 
700 meter over rundt 35 km og på den tid var forventet at dette kunne gi 250 000 hk. 

Konsesjon for regulering av Møsvatn ble gitt i 1903. Den fulgte planen til Kanalvesenets direktør 
Gunnar Sætren. Magasinet var det nest største i verden på den tid. Dammen ble ferdigstilt 
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sommeren 1906. Den ble bygget i betong med stor innleggsstein og naturstein ytterst. Mange 
ulike uheldige omstendigheter (som streik, tyfus, tidvis betong av dårlig kvalitet og ugunstige 
værforhold) førte forsinkelser og økonomiske problemer. Det var gitt tillatelse til å regulere 
mellom kote 902 og 912. Dette ble justert i 1908 regulering mellom kote 900 og 914.5. 
Magasinvolumet økte nær 45 % til 769 mill. m3. I 1942 ble det gitt adgang til å regulere Møsvatn 
opp nok en meter, til kote 918,5. Det ble da bygget en kombinert massiv- og platedam. Som et 
krigsforebyggende tiltak ble det i 1951-1953 bygd en fyllingsdam nedenfor hoveddammen. Dette 
var den første store fyllingsdam som ble bygd i Norge. I 1993-1996 ble denne påbygd for å 
kunne tas i bruk som ny hoveddam. Etter at den gamle betongdammen ble revet i 2004, er den 
påbygde fyllingsdammen hoveddam. 

Møsvassdammen. Den eldre dammen, til venstre, ble revet i 2004. Dagens hoveddam er 190 m lang og 
27, 5 m på sitt høyeste. Foto: Jack Hagen/utlånt fra Øst--Telemarkens Brukseierforening 

Regulering av Mårvassdraget 

Reguleringen av sidevassdraget Mår ble fremmet i saken om Tinnsjøreguleringen i 1905. 
Konsesjon ble gitt i 1913 og med et noe mindre omfang enn den omsøkte planen. Mårvatn 
kunne reguleres 7 m og Kalhovdfjorden 6 m, begge vannene ligger rundt 1100 m o.h. Ved 
gjennomføringen av disse reguleringene disponerte reguleringsforeningen rundt 1200 mill. m³. 
Men fallhøyden mellom Kalhovdfjorden og Tinnsjøen som er rundt 900 m ble likevel ikke 
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utnyttet til kraftproduksjon før i 1948, da staten ved daværende NVE-Statkraftverkene 
bygde Mår kraftverk. Driftsvannet føres ut i Måna, 5 km nedenfor Rjukan.

Rjukan med kraftstasjonene Vemork og Såheim 

Rjukan var et lite sted på slutten av 1800-tallet. Fra 1907 til 1920 økte imidlertid innbyggertallet 
fra rundt 50 familier til 8 000 innbyggere. Det ble bygd jernbane med forbindelse til 
kraftstasjonene, og over Tinnsjøen var det jernbaneferge og jernbane til Notodden. Jernbanen ble 
åpnet i 1909. Fabrikkene og kraftverkene lå på sørsiden av elva, boligbebyggelsen på nordsiden. 
I dag bor det 3300 innbyggere på Rjukan. Rjukanbanen ble nedlagt i 1991. Fergetrafikken over 
Tinnsjøen er også innstilt. 

Verdensarven omfatter de kraftverk som ble bygd i Vestfjordalen før 1920, altså Vemork og 
Såheim.  De øverste 300 m av fallet fra Skarsfossen (8 km nedstrøms Møsvatn) ble benyttet i 
Vemork, som sto ferdig i 1910. Enkelte ombygninger ble foretatt seinere.  Stasjonen var i drift 
1911-1971, da den ble erstattet av Nye Vemork i fjellhall bak den gamle stasjonen. 
Kraftpotenssialet var 250 000 hk og anlegget var verdens største da det ble bygd. Dette var en 
helt ny type kraftverk; høytrykksanlegg med stor fallhøyde, fjelltunneler og reguleringer i 
høyfjellet. Olaf Nordhagen var arkitekten for Vemork. Han ble kalt domkirkearkitekten fordi han 
var kunstnerisk leder for restaureringen av Nidarosdomen i Trondheim. På Vemork skapte han 
en bygning med en fasade forblendet med naturstein. Vemork kraftstasjon utgjør sammen med 
mesteparten av det opprinnelige produksjonsutstyret en vesentlig del av Norsk 
Industriarbeidermuseum. 

Vemork kraftstasjon. Tungtvannsfabrikken som ble bombet under 2. verdenskrig lå på flaten foran 
kraftstasjonen. Foto: Per Einar Faugli/NVE 2015 
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Såheim kraftverk var ferdig i 1916 og utnytter 274 m av fallet nedstrøms fra Vemork til Rjukan. 
Såheim er et av de mest praktfulle og monumentale industribygg i Norge. I Såheim er i dag en 
moderne kraftstasjon etter en rekke ombygginger, men eksteriøret er intakt. Da Såheim skulle 
tegnes, fikk Nordhagen oppdraget sammen med Thorvald Astrup. Resultatet ble en stor og 
monumental bygning somruver i landskapet i Rjukan sentrum. Prinsippet fra Vemork 
kraftstasjon fikk en fortsettelse. De enorme bygningsvolumene harmoniserer med naturen. 
Arkitekt Geir Grung har tegnet nye Vemork kraftstasjon. 
 

 

 

Såheim (Rjukan II) og elva Måna i 1920. Foto: Oppi Kunstforlag/NVEs fotoarkiv 

 

Deler av Såheim kraftverk ble fredet av Riksantikvaren i 2003. Fredningen omfatter hele 
kraftstasjonsbygningens eksteriør, interiøret i turbinhallen, med unntak av turbinene, samt 
rommet som huser omformer for Rjukanbanen, komplett med teknisk utstyr. Gamle Vemork 
kraftstasjon er be  

Ved Såheim kraftverk er det også et aggregat i en stoll fra rørgata vel 85 m over hovedstasjonen. 
Den har en ytelse på 4,5 MW og var i drift fra 1916 - 2011. Den lille stasjonen regnes som 
Norges første stasjon i fjell. (Solem 1954, Taugbøl & Andersen 2014).vart og ble fredet 29. mai 
2015). 

Kraftledning 16 og 17 er blant de objekter som inngår i verdensarvområdet.  Disse ble bygd i 
1928-1929 i forbindelse med omleggingen til ammoniakkmetoden. Dette er et lufstrekk på 1418 
m fra Såheim kraftstasjon til Ovnshuset. Linjene var i bruk helt til 2011, da de ble erstattet med 
jordkabel. 
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Kraftledning 16 og 17. Foto: Eystein M. Andersen. ©Riksantikvaren 

 

 

Såheim kraftstasjon. Foto: Dag Endre Opedal/NVIM 
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1.3 NVEs temaplaner 
Alle offentlige etater ble på 1990-tallet pålagt av Stortinget å ta ansvar for sin sektors historie og 
kulturminner. NVE har fulgt opp dette ved etablere NVEs Museumsordning og utarbeide  fire 
temaplaner i samarbeid med energibransjen og Riksantikvaren Gjennom dette er det utarbeidet  
landsdekkende oversikter og kulturminnefaglige vurderinger.   
 

 

 

Aktuelle omtaler i NVEs temaplaner: 

 Kulturminner i norsk kraftproduksjon (Bjørsvik mfl. (red.) 2013): 

o s. 21-28 Lars Thue: Norsk vannkraft: Kultur og natur i samvirke – 1906-1921 
Storindustri og kraftkommunalisme 

o s. 73-77 Ivar Stav: Norsk kraftverksarkitektur – 1906-20: Den romantiske og heroiske 
arkitekturen  

o s. 92-95 Kuråsfossen I 

o s. 118-123 Vemork m/Såheim 

 Dammer som kulturminner (Nynäs 2013): 

o s. 156-157 Møsvatn 

o s. 166-167 Tinfos 

 Kulturminner i vassdrag – flom- og erosjonssikring, kanaler og miljøtiltak (Mømb 2010): 

o s. 43 Forbygninger mot flom og erosjon i Måna ved Miland 

o s. 44 Terskler i Måna ved Rjukan 
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2. Norsk vassdragsforvaltning i 200 år  
Endelig er norsk vannkrafthistorie solid forankret på UNESCOs verdensarvliste med 
opprettelsen av Rjukan-Notodden Industriarv. Dette skjer i 2015 samme år vi har 200 års 
markering for norsk vassdragsforvaltning. Som et supplement i denne forbindelse tas derfor med 
«noen spredte glimt» fra vassdrags- og energiforvaltnings historie.  Omtalen nedenfor bygger i 
hovedsak på publikasjonen «Vann- og energiforvaltning – glimt fra NVEs historie» (Faugli 
2012).  

 

 

Foto: Per Einar Faugli/NVE 

 

2.1 NVE - et «fyrtårn» i vassdrags- og energiforvaltningen 
At samme forvaltningsorgan behandler både vassdrags- og energisaker er særegent for Norge. 
Det skyldes at norsk elektrisitetsproduksjon nesten utelukkende er vannkraftbasert. Selv om 
elektrisiteten historisk sett ble tatt i bruk seint, er den svært dominerende i forhold til de øvrige 
brukerinteressene i vassdragene ikke minst på grunn av dens økonomiske betydning for 
samfunnsutviklingen. 
 
Forvaltningen av landets vassdrags- og vannressurser er også starten på de første tilløp til en 
sentral naturressursforvaltning. Det første fagorgan Canaldirectionen ble etablert allerede i 
1804. Mot slutten av 1800-tallet ble vassdragene også interessante til bruk for 
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elektrisitetsproduksjon. Som samlet forvaltningsorgan for både vann og energi, startet NVE sin 
virksomhet i 1921. 
 
 
Før 1815 
Vann er en fornybar ressurs. Norge har vann i overflod. Vi har mer enn 4000 små og store 
vassdrag, som renner fra fjell/skog og ut i sjøen/havet. Vassdrag og vannets krefter har spilt og 
spiller en avgjørende rolle for utviklingen av vårt samfunn. Elvene er en nasjonal ressurs, men 
også kilde til problemer og bekymringer i bebygge områder. 

 

 

Foto: Per Einar Faugli/NVE 

Landets eldste lover, nedskrevet på 1000-tallet, omtalte bruk av vassdragene. Blant annet var det 
forbudt å lede bort vann og å stenge for lakseoppgang. Reglene ble enda mer detaljert utformet i 
Christian Vs Lov fra 1687, som inneholdt i alt fjorten artikler av vassdragsrettslig karakter. På 
den tid var det omfattende tømmerfløting i elvene og for å bedre transportforholdene ble det 
gjennomførte en rekke inngrep i elveløpet. Det ble bygget ledemurer, forbygninger og 
demninger. Fordi vi var forent med Danmark, måtte saker som krevde administrative 
forføyninger behandles av Rentekammeret i København. Kongen grep bare inn i de virkelig store 
sakene ved uenighet mellom partene. Særlig stor ble saksmengden etter storflommen i 1789, kalt 
Storofsen. Dette er den verste flomkatastrofen i nyere tid i Norge, hvor mer enn 70 mennesker 
omkom og 1500 gårdsbruk etterpå fikk nedsatt skatt pga. flomskadene.  

Fra 1776 til 1804 ble feltet administrert av flere kanalkommisjoner. For å effektivisere arbeidet 
etablerte Christian VII Canaldirectionen i 1804.  Den holdt til i København og behandlet 
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vassdrags- og kanalsaker for Danmark-Norge. Dette er forløperen til NVE. Ordningen var lite 
tilfredsstillende og i 1813 ble det så for Norge opprettet egen stilling for Canal- og Havne-
Inspecteur med kontor i Tønsberg og med arbeidsområde det sønnenfjelske. 

 
 

 
 
Gjennom århundre er det bygd et utall av dammer i vassdragene her til lands. Formålet har vært å 
sikre driftsvann til kverner og møller, sager, tømmerfløting, mekanisk industri og etter hvert til å 
magasinere vann for produksjon av elektrisitet. Mange av dammene er i dag viktige elementer i 
landskapsbildet og de oppdemte tjern og vann er viktige miljøfaktorer for dagens samfunn. Foto: Per 
Einar Faugli/NVE 
 
 

1815 - 1906: Kanalvesenets periode 
Embedsområdet for kanal- og havneinspektøren ble fra 1. april 1815 utvidet til også å omfatte 
det nordenfjelske. Dermed hadde Norge i unionen med Sverige fått sitt eget landsomfattende 
forvaltningsorgan for vassdrag.          
 
Samfunnsutviklingen førte til økt bruk av vassdragene. Forvaltningen ble styrket ved at 
Kanalvæsenet ble opprettet i 1847 med ansvar for vassdrag, innsjøer og kanaler. Dette var 
underlagt Statens ansvarsområde på linje med arbeidet med vei og jernbane, mens kommunene 
tok ansvaret for vannforsyning, kloakk og drift av gassverk og elektrifiseringen. De første store 
kanaliseringer startet i Haldenvassdraget i 1827 og i Skiensvassdraget, hvor Telemarkskanalens 
nedre del ble åpnet i 1861.    
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Vrangfoss med sluser, dam og kraftstasjon. Fossen skapte store problemer for fløtningen og alt på 
1700-tallet tok bøndene problemet opp med myndighetene i København. Slusingen ved Vrangfoss (som 
ligger i den delen som kalles Bandak-kanalen) er den mest attraktive i Telemarkskanalen. Foto: Per 
Einar Faugli 23. september 2015/NVE 
 
 

 
 
Kong Oscar 2, åpnet Bandakkanalen (Ulefoss-Dalen) her ved Vrangfoss 23. oktober 1893 Dette er 
markert ved Kongeutsikten. Foto: Per Einar Faugli 23. september 2015/NVE 
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Lovverket ble videreutviklet og landets første vassdragslov ble vedtatt i 1887. Fløtingen ble nå 
regulert. Det ble innført regler for vannforsyning tilpasset de raskt voksende byene og regler for 
den industrielle utnytting av vannkraften. Forbudet mot utslipp av sagflis ble utvidet til også å 
omfatte avfall fra industrielle anlegg generelt. Loven innledet en ny epoke når det gjaldt å sikre 
samfunnsmessig kontroll. Dette måtte seinere styrkes da omfanget av vannkraftutbyggingen ble 
omfattende tidlig på 1900-tallet.        

 
 
På øya Senja i Troms sees rester etter Norges førse vannkraftdam. Byggingen ble påbegynt i 1879 og 
kraftverket var i produksjon fra nov. 1882 for Senjen Nikkelverk. Foto. Per Einar Faugli/NVE 
 
Flere vassdrag var hjemsøkt av flommer og skred. I 1893 ble Verdalen ovenfor Stiklestad først 
rammet av et stort kvikkleireskred hvor 116 mennesker omkom. Litt seinere skjedde en ny 
katastrofe da en av sideelvene i dalen tok nytt løp. Stadig nye skred i dalen har forekommet og 
det ble stabile forhold først etter at avsluttende sikringsarbeider var avsluttet i 2004.  
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Anleggsarbeid i Helgådalen etter Hærfossens gjennombrudd i 1893. Bygging av støttemurer ved 
sideelva Malsåa. Foto: NVEs fotoarkiv 
 
 

 
 
Kvikkleireskred har hjemsøkt flere steder i landet, her fra Overhalla, Nord-Trøndelag. Foto: Einar 
Sæterbø/NVE 

 

1906 – 1920: Vannkraftens pionertid og Vassdragsvesenets rolle 
Unionsoppløsningen med Sverige i 1905 og ønsket om å sikre nasjonale ressurser førte til at 
Stortinget i all hast sørget for å vedta konsesjonslover som sikret råderetten over landets 
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fossefall. Prosessindustrien krevde tilgang på enorme mengder energi og ble i hovedsak bygd på 
utenlandsk kapital og importert teknologi. Denne industrien var en stor bidragsyter til økt 
nasjonal velstand og utviklingen av velferdsstaten. Det var betegnende for utviklingen at 
Kanalvesenet i 1907 endret navn til Vasdragsvæsenet og at antall ansatte sentralt økte fra sju i 
1907 til 110 ansatte i 1920.    
 

 
 
Regulering og utbygging av Tyssovassdraget i Hordaland var den første saken som ble behandlet etter 
«panikk-loven» (forløperen til konsesjonslovene) som Stortinget vedtok i 1906. Tillatelse ble gitt ved 
kgl. res.10. mai 1906. Byggingen av stasjonen ble foretatt i flere trinn i perioden 1906-1918. Foto: K. 
Knudsen & CO, Bergen, mars 1908. 
 

 
 
Kraftanlegget ble fredet mai 2000, er omtalt i «Kulturminner i norsk kraftproduksjon», Stensby & Moe 
(2006), Bjørsvik mfl. (2013). Transformatorstasjonen Sengjanes troner over den fredete kraftstasjonen. 
Sengjanes er omtalt i «Kraftoverføringenes kulturminner» (Riibe & Weyergang-Nielsen 2010). 
Foto: Sissel Riibe 2010/NVE 
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Alt på slutten av 1800-tallet hadde etaten oppsynsmenn tilknyttet utsatte vassdrag. I 1912 ble en 
ingeniør stasjonert i Førde og kontoret har siden vært i kontinuerlig funksjon. Dette regnes for 
starten på NVEs regiontjeneste. Kontorene ble fram til 1990 kalt for distriktskontorer. Fra 1991 
fikk de betegnelsen regionskontorer. NVE-Anlegg som utfører ulike sikrings- miljøtiltak i 
vassdrag, er stasjonert ved regionskontorene, NVE-Anlegg som utfører ulike sikrings- og 
miljøtiltak i vassdrag, er tilknyttet regiontjenesten.  

 

    
 
NVEs Regiontjeneste og vassdragstilsynet (som NVE har ansvaret for) er nå mer enn 100 år. Deres 
100 års historie ble markert henholdsvis i 2012 og 2009 med egne jubileumsbøker. 
 

 
Norge fikk på plass en elektrisitetslov alt i 1891 og året etter var Elektrisitetstilsynet i funksjon. 
Dette var nødvendig da det i 1890-årene ble etablert en rekke E-verk, spesielt i byene. 
Departementet selv foresto forvaltningen på dette feltet. Denne organiseringene var lite gunstig, 
for det var nødvendig å se en planmessig vannkraftutbygging og utbygging av landets 
elektrisitetsforsyning i sammenheng. I 1920 vedtok Stortinget å opprette Norges vassdrags- og 
elektrisitetsvesen (NVE) som samlet de aktuelle instansene innenfor de to sektorene. 
Hovedstyret var øverste besluttende organ for NVE og det bestod av dets leder 
generaldirektøren, tre direktører som ledere for hvert sitt direktorat og fem medlemmer valgt av 
Stortinget for tre år av gangen. Hovedstyret var i funksjon fram til NVEs store omorganisering.
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Hammerfest fikk gatebelysning fra eget vannkraftverk alt i 1891. Foto: Hammerfest Energi  

 

1921 – 1945: NVE i mellomkrigstiden og under okkupasjonen 
Snart fikk også NVE merke nedgangstidene etter første verdenskrig. Arbeidet med 
elektrisitetsforsyningen utover landet møtte økonomiske vanskeligheter. Mange kommuner 
opplevde en alvorlig gjeldskrise, ikke minst som følge av investeringer i egen eller fylkets 
elforsyning. Dette førte til krav om offentlig støtte. Private utbygginger ble det omtrent slutt på, 
og statens egne utbygginger ble avsluttet i denne omgang i 1928 da anlegget med Norefallene 
var gjennomført. Det var også problematisk å få anvendt denne elektriske kraften. 
 
I 1922 hadde 64% av landets befolkning bosted med elektrisitet. Dette var enestående i verden. 
Canada var nærmest med en andel på 37%. Likevel var det i 1936 1/3 av befolkningen utenom 
byene som ikke hadde tilgang til strøm. Staten gikk inn med støtteordning i 1938 som ble 
administrert av NVE. Den ble opprettholdt til midten av 1960-årene, da en regnet med at hele 
landet hadde fått en ordnet elforsyning. 
 
Hovedstyret behandlet videre et utall av forskjellige saker som forbygningsarbeider, flomskader, 
reguleringsanlegg, konsesjoner, lån til ulike kommunale og felleskommunale elektrisitetsverk 
osv. NVE hadde ved opprettelsen 135 faste stillinger, som etter hvert ble redusert til 108 
stillinger i 1932. Fra midten av 1930-årene begynte de økonomiske konjunkturene å peke 
oppover igjen. Etterspørselen etter kraft tok seg opp og andre verdenskrig ble langt fra noen krise 
for sektoren. Vedlikehold og utbygging var det lite av, men tyskerne etterlot en del påbegynte 
anlegg. 
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Storflom i Gaula august 1940 – frå Støren. Foto: Olaf Strand/NVE 
 
 

 
 
Hakavik kraftverk ved Eikern (helt sør i Drammensvassdraget) ble bygget for å produsere strøm til 
elektrifiseringen av jernbanen på Østlandet. Foran kraftverksbygningen sees mast 1 på ledningen mot 
NSBs transformatorstasjon ved Asker stasjon. Den var i funksjon fra 1922-2006.  Hakavik kraftverk er 
omtalt i «Kulturminner i norsk kraftproduksjon» (Stensby & Moe (2006), Bjørsvik mfl. (2013)). Foto: 
Statkraft
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1945 – 1960: NVE nå også aktiv kraftutbygger 
Etter krigen økte industriproduksjonen og det ble det et sterkt behov for å intensivere 
kraftutbyggingen. Stortinget la til rette for at storindustrien skulle prioriteres når det gjaldt kraft 
fra statens produksjon. Staten fortsatte derfor utbyggingen av egne anlegg og igangsatte nye. 
Kraftutbyggingen ble sett på som nøkkelen til landets videre industrialisering. NVE kom nå til å 
spille en aktiv rolle som kraftutbygger, men på en helt annen måte enn det var tenkt da 
direktoratet ble etablert i 1921.      
 

 
Ledningen Hol – Oslo sikrer Oslo-området betydelige mengder elektrisitet. Byggingen like etter krigen 
skapte stor motstand da den blant annet forårsaket bred kraftgate gjennom Oslos nære skogsområder. 
Hol –Oslo er omtalt i Riibe & Weyergang-Nielsen (2010 s. 206 – 210). Foto: Sissel Riibe/NVE 
 
 
Fra 1946 til 1950 økte kraftkrevende industri sitt forbruk av elektrisitet med 84 prosent, mens 
økningen for annen industri og håndverk var 38 prosent. For husholdninger og andre formål var 
økningen 28 prosent. Satsningen på kraftkrevende industri kom også som et tillegg til fortsatt 
vektlegging på alminnelig forsyning.   
 
Vannkraftutbyggingen førte til økt behov for data og kunnskap om det enkelte vassdraget. NVEs 
Hydrologisk avdeling (opprettet i 1895) ble styrket. Det var ikke nok med vannføringsdata, det 
var også nødvendig med kunnskap om islegging og vanntemperatur.  Breene ble undersøkt og 
overvåket. På 1950-tallet ble det etablert felt i naturen for studier av hydrologiske prosesser, og 
forskningen ble mer og mer sentral og internasjonal. Allerede i 1961 behandlet avdelingen de 
innkomne data maskinelt.  
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Nedre Vinstra kraftstasjon fikk konsesjon i 1947 og anleggsarbeidet startet samme år.  De to første 
aggregatene kom i drift i 1953 og de to neste et par år seinere. Nedre Vinstra var ett av de første store 
kraftanleggene i landet som tok i bruk de nye, mekaniserte fjellsprengningsmetodene. Kraftverket ble 
utvidet på 1980-tallet for ett nytt aggregat og maskinsalen måtte forlenges. Kraftanlegget Nedre 
Vinstra er omtalt i «Kulturminner i norsk kraftproduksjon», Stensby & Moe (2006), Bjørsvik mfl. 
(2013).  Foto: Kai Myhr 
 
 

1960 – 1986: NVE – forvaltning og forretning  
Det politiske konfliktnivået innen kraftforsyningen økte. Natur- og miljøvernerne aksjonerte mot 
vannkraftutbygging. Det var flere aksjoner, blant annet ved utbyggingen av Mardøla, Aurland og Alta.  
Det ble også reist spørsmål om det var forsvarlig at samme etat (NVE) både var forvalter, utbygger og 
driftsansvarlig. Staten deltok i en rekke utbygginger i fellesskap med kommuner og fylker. NVE ble nå et 
omstridt offentlig organ etter å ha vært sett på som en nasjonal ”helteorganisasjon” i en årrekke. Kritikken 
var spesielt rettet mot konsesjonsbehandlingsprosessen.      
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Til v.: Kraftstasjonen Tokke I (i Skiensvassdragets vestre grein) ble åpnet i 1961 av daværende 
statsminister Einar Gerhardsen. Foto: Statkraft                         
Til h.: Kong Olav V åpnet Kvilldal kraftstasjon (Ulla-Førre-utbyggingen) i 1982. Foto: Stein 
Morch/utlånt fra Statkrafts fotoarkiv 
                   

 
 
Fra Alta-aksjonen. Folkeaksjonen la vekt på samenes rettigheter til land og vann. Den sivile 
ulydighetskampanjen førte til at anleggsarbeidet ble utsatt. Under storaksjonen i 1981 ved selve 
utbyggingsområdet ble omkring 1000 demonstranter konfrontert med 600 politifolk. Foto: utlånt fra 
Alta museum.  
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Miljøbevisstheten var økende. Dette resulterte i at lovverket ble revidert og supplert. NVE, som 
første offentlig organ, opprettet i 1963 to stillinger for å bygge opp miljøfaglig kompetanse. 
Dette var grunnlaget for opprettelsen av Natur- og landskapsavdelingen i 1977. NVE har hatt en 
sentral funksjon i arbeidet med Verneplanen for vassdrag.  Stortinget gjorde sitt første vedtak i 
saken i 1973. Det foreløpig siste vedtak ble gjort i 2009. Da Miljøverndepartementet ble 
opprettet i 1972, ble det daværende Vann- og avløpskontoret i NVE overført til det nye 
departementet, og var seinere grunnlaget for opprettelsen av Statens forurensningstilsyn (SFT).  
 

                                                 
 
 

 
 

                                                   

Utbyggingen av Aurlandsvassdraget medførte en rekke inngrep i et fjellområde som tidligere var 
nærmest fri for tekniske inngrep. Foto: Per Einar Faugli/NVE 
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I 1966 ble mange steder ble rammet av flom i 1966. Også 1967 ble et ekstraordinært flomår. 
Igjen var det storflom i Glomma- og Lågenvassdragene. Særlig Øyeren/Lillestrøm-området var 
utsatt. Dette ga støtet til at det ble satt i gang arbeid med utarbeide flomprognoser. 
Flomvarslingstjenesten ble videre utbygd og landsdekkende på 1980-tallet.  
 
I 1982 fikk NVE nye oppgaver med energiplanlegging, energiøkonomisering, varmeforsyning og 
fornybare energikilder.  I 1980 ble det inngått avtale med NORAD om faglig bistand i aktuelle 
utviklingsland. Dette internasjonale arbeid er stadig blitt utvidet. På 1970-tallet hadde etaten 
ansvaret for utredning om bygging av kjernekraft. Politisk ble det seinere besluttet at dette 
arbeidet ikke skulle videreføres. 
 
Fra 1986: NVE som forvaltningsdirektorat  
I 1986 vedtok Stortinget at Statkraftverkene skulle skilles ut fra NVE. Statkraft skulle ta seg av 
planlegging, bygging og drift av statens kraftverk og kraftoverføringsanlegg. NVEs arbeid med 
kraftverk ble begrenset til funksjonen som konsesjons- og tilsynsmyndighet.  Dette medførte at 
NVE nå besto av Energidirektoratet og Vassdragsdirektoratet samt en felles 
administrasjonsavdeling. NVE endret navn til Norges vassdrags- og energiverk og var fortsatt 
underlagt Olje- og energidepartementet (OED). Omorganisering førte til at antall ansatte gikk 
ned fra rundt 4000 til 380. Det stortingsvalgte Hovedstyret ble erstattet med et 
regjeringsoppnevnt råd. Det ble for øvrig avviklet i 1995. NVE ble ledet av generaldirektøren 
som før. En ny omorganisering kom i 1990 etter at myndighetene ønsker å trappe ned 
vannforvaltningen. Konklusjonen ble at NVE skulle ledes av en vassdrags- og energidirektør og 
ha seks avdelinger (administrasjon, hydrologi, vassdrag, energi, tilsyn og sikkerhet og den nye 
avdelingen enøk og marked).  Etaten måtte slankes med rundt 70 stillinger samtidig som etaten 
ble tilført flere nye oppgaver. NVE sto foran en vanskelig periode.   
 

 Tanker og ideer om en mer markedsbasert reform ble diskutert gjennom 
en årrekke. Impulsene kom fra flere miljøer. Samordning gjorde at reformen kunne gjennomføres med 
stor tyngde. Økonomer med spesiell interesse for energimarkedet dominerte etter hvert debatten. Et 
tilbakeblikk på disse prosessene er gitt i «Et kraftmarked blir til» utgitt av NVE 
 
Utover på 1990-tallet viste naturkreftene sin styrke. Kysten langs Midt-Norge ble hjemsøkt av en 
full orkan tidlig januar 1992. Den gjorde stor skade særlig på kraftforsyningen. 
Beredskapsarbeidet kom i fokus. I 1995 ble deler av Østlandet satt under vann. Også i 1996 og 
1997 ble år med alvorlige flommer. Arbeidet med flomforebyggende tiltak ble høyt prioriterte av 
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Stortinget i de kommende årene. Flommer og skred har blitt hyppigere og skadevolumet har økt. 
Dette har blant annet ført til at NVE har fått ansvar for skredvarsling i tillegg til flomvarslingen. 
Fra 2009 fikk etaten det overordnede ansvaret statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging 
av skredulykker.    
 
Alle offentlige etater ble på 1990-tallet pålagt av Stortinget å ta ansvar for sin sektors historie og 
kulturminner. NVE har fulgt opp dette ved å etablere NVEs Museumsordning i 2003.
 

 
Den store flommen på Østlandet i 1995 fikk navnet Vesle-ofsen. Her fra Glomma v/Lauta i Åsnes 
kommune. Foto: Hallvard Berg/NVE 
 

 
 
Norge er hjemsøkt av flere typer skred. I 2009 fikk NVE det overordnede ansvaret for statlige 
forvaltningsoppgaver innen forebygging av skredulykker. Snøskred i Sunndalen. Foto: Andrea 
Taurisano/NVE
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Tidlig på 2000-tallet ble det økt fokus på bygging av småskala vannkraftverk og fordelene 
klimamessig sett med bruk av vannkraft som gir oss fornybare energi. Tidlig på 1900-tallet var 
også myndighetene opptatt av utnyttelsen av «mindre vandfall» til elektrisitetsproduksjon. 
  

                                                     
 
Videre fikk NVE betydelige oppgaver ved innføringen av EUs rammedirektiv for vann. 
 
NVE har ansvar som nasjonal reguleringsmyndighet innenfor el- og gassmarkedet. En egen 
avdeling, Elmarkedstilsynet, ble opprettet for å forestå dette arbeidet. Den har hovedfokus på 
effektiv regulering av kraftnettselskapene (monopolkontrollen), et velfungerende kraftmarked og 
ivaretakelse av strømforbrukernes interesser. Dette skjer gjennom aktiv forvaltning av gjeldende 
regelverk, tilsyn og overvåkning. Internasjonalt arbeider avdelingen tett både med andre nordiske 
reguleringsmyndigheter og mot ulike europeiske institusjoner. 
 

 

Bodø – en vinternatt. Foto: Arne T. Hamarsland/NVE 
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NVE har en sentral rolle innen arbeidet med klimatilpasning i Norge. I sept. 2015 la NVE fram 
sin klimatilpasningsstrategi for 2015 – 2019, hvor arbeidet videreføres med utgangspunkt i FNs 
oppdaterte klimafremskrivninger.  

                                         

I strategien heter det blant annet at endringer i klima medfører behov for en løpende 
klimatilpasning for å unngå uønskede hendelser som kan medføre fare for menneskeliv og 
ramme viktig infrastruktur og samfunnsfunksjoner, I internasjonal sammenheng står Norge godt 
rustet til å håndtere de direkte virkningene av klimaendringene. NVE har virkemidler som hver 
for seg eller i kombinasjon er egnet for å få til nødvendig klimatilpasning innen NVEs 
ansvarsområder. (s. 8 i Hamarsland 2015).
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3. En refleksjon 
Den første verdens kraftkonferansen ble arrangert i London i 1924. To år tidligere i 1922 mottok 
NVE gjennom Utenriksdepartementet innbydelse fra konferansens arrangør, The British 
Electrical and Allied Manufacturers Association, om å delta på konferansen samt organisere en 
nasjonal komité med representanter fra teknikk, vitenskap og industri. Komiteen ble dannet året 
etter med 74 representanter med NVEs generaldirektør som president.  
 
På konferansen deltok Norge med i alt 18 foredrag. Foredragene belyste utbyggingen av landets 
vannkraftressurser, hvilken økonomisk betydning disse hadde for Norge og hvilke fremtidige 
betydning ressursene ville få for europeisk industri.  Økonomiske og juridiske forhold ble også 
tatt opp. Mesteparten av fagstoffet hadde ikke vært publisert tidligere og utgjorde verdifullt 
bidrag til den tekniske, finansielle og juridiske faglitteraturen. 
 
En av konferansens tre ekskursjoner foregikk i Skandinavia og aktuelle kraftanlegg på 
Vestlandet og Østlandet ble befart, som Tysso I i Tyssedal og kraftanleggene på Rjukan og i 
Notodden. Altså de sentrale kraftverk som rundt 100 år seinere er blitt fredet som kulturminner 
og som utgjør sentrale objekter i verdensarvområdet Rjukan/Notodden Industriarv. 
 
 

 
 
Landskap med inngrep. Foto: Aage Josefsen/NVE 
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