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NVEs forord 

Norge elektrifiseres i økende tempo. Strøm og elektrisitet diskuteres rundt middagsbord 

og i politiske debatter. Vi er alle fullstendig avhengig av elektrisitet, men strøm er et gode 

de fleste av oss tar for gitt.  

Det er lett å glemme at det kun er 140 år siden elektrisiteten, «et moderne mirakel», 

gjorde sitt inntog i Norge. En teknologisk utvikling som la grunnlag for det moderne 

Norge. Med strøm skulle landet bygges.  

Vannlandet Norge med sine over 4 000 vassdrag har vært en gullgruve for 

vannkraftutbygging siden 1880.  At fremsynte politikere og et engasjert embetsverk 

staket ut kursen, fikk vedtatt lover og utviklet et system som skulle sikre fellesskapet, 

var avgjørende. I perioden 1905-1917 ble fundamentet for den moderne forvaltningen 

av vassdrag og energi lagt.  

I 1921 samles det statlige ansvaret for disse to saksfelt i daværende Norges vassdrags- 

og elektrisitetsvesen (NVE). At samme forvaltningsorgan behandler både vassdrags- og 

energisaker er spesielt for Norge. Dette skyldes at elektrisitetsproduksjonen nesten 

utelukkende har vært basert på vannkraft. Navnet er justert noen ganger, men NVE 

består. 

Vi er omgitt av spor etter vannkraften; dammer, trafostasjoner, kraftstasjoner og -

ledninger. Ofte er vi ikke bevisst historien disse anleggene representerer. Noen av 

anleggene har fått status som kulturminner med nasjonal verdi. NVE har et særlig ansvar 

for å ta hensyn til disse kulturminnene i sin saksbehandling og skal også bidra til å bevare, 

dokumentere og formidle norsk vassdrags- og energihistorie. Vi merker en økende 

interesse for vannkraftens historie i Norge og denne publikasjonen bidrar med å ta opp 

lite kjente sider med forvaltningens historie.  

Vi vil rette en stor takk til Per Einar Faugli som med denne utgivelsen løfter frem den 

viktige forhistorien til NVE og moderne norsk samfunnsutvikling. Faugli har gjennom 

sitt yrkesliv vært utrettelig opptatt av å øke kunnskapen om norsk vasskraft og om 

utviklingstrekk og sammenhenger mellom ulike delene av vassdrags- og energihistorien. 

Innholdet i denne publikasjonen står for forfatterens egen regning.  

Oslo, april 2020 

Christine E. Kiste Siri Slettevåg 

Direktør Seksjonssjef 



ii 

Forfatterens forord 

Opprinnelig var tanken at denne publikasjonen skulle gi en omtale av 

elektrisitetslovgivningens og fagforvaltningens utvikling fram til 1921 – tidsperioden fram 

til NVE kom i funksjon. Tidlig viste det seg at for å kunne forstå denne utviklingen var det 

nødvendig å se den i sammenheng med elektrifiseringen som skjedde rundt omkring i 

landet og den samfunnsutviklingen som Norge gjennomgikk i det 19. og i begynnelsen av 

det 20. århundre. Ikke minst var elektrisiteten selv en medvirkende årsak til den 

samfunnsutviklingen som fant sted.  

Et stort materiale er blitt innsamlet og bearbeidet. Materialet vil derfor bli presentert i 

to publikasjoner hvorav den første har sitt tyngdepunkt i utviklingen innenfor 

forvaltningen og lovverket. Det er denne publikasjonen som presenteres her. I en 

kommende publikasjon er det lagt vekt på å vise til en rekke fylkesvise eksempler fra 

landets elektrifisering innenfor samme tidsperiode.  

Etter mer enn 30 års arbeid i NVE er innholdet opplagt styrt av mitt behov for å tilegne 

meg kunnskap som ikke-fagmann innenfor NVEs elektrisitetsområde. Dette må sees 

utfra egen fagbakgrunn som naturgeograf. Et viktig punkt har vært å bedre grunnlaget og 

forståelsen for etatens totale forvaltningsfunksjon. For å se denne i det rette perspektiv 

er det viktig å kjenne til den utvikling samfunnet som helhet har gjennomgått de siste 

200 år. 

Når det gjelder informasjon på kart vises det til NVEs karttjeneste https://atlas.nve.no/. 

I all kommunal og fylkesvis omtale er utgangspunktet inndelingen før 1. januar 2020. Takket 

være stor velvilje fra kontaktede museer, historielag, elektrisitetsbransjen, faginstanser og 

ikke minst fra NVEs hovedsamarbeidsmuseer, Kraftmuseet – Norsk vasskraft- og 

industristadmuseum og Anno Norsk skogmuseum, har det vært mulig å illustrere publika-

sjonen med et stort antall historiske bilder. Stig Storheil har bistått i arbeidet med foto. 

I den første fase med innsamling av materialet var Siw Helen Myrvoll engasjert til 

arbeidet. Jens Aabel takkes for gode og viktige råd og kritiske kommentarer i sluttfasen 

av manus. Språkvask er foretatt av Elinor P. Sevaldson. 

Jeg vil takke NVE og Seksjon for informasjonsforvaltning og kulturhistorie for at jeg fikk 

muligheten til å arbeide med dette materialet i min overgang til pensjonisttilværelsen og 

for at stoffet kan presenteres i NVE-publikasjoner.  

Seksjonen har bistått på alle felt under hele prosessen og har hatt det administrative 

ansvaret for gjennomføringen. Ikke minst har arkivet og biblioteket fremskaffet tungt 

tilgjengelig faglig og relevant materiale. Sidsel Hindal, Gudrun Høverstad, Helena Nynäs, 

Christine Snekkenes, Siri Slettvåg, Stig Storheil og Unn Yilmaz takkes spesielt for gode 

innspill og faglig bistand under hele arbeidet.  

Drammen, april 2020 

Per Einar Faugli 
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Sammendrag 

Uten strøm fungerer ikke samfunnet, jf. kap. 1. Vi er totalt avhengig av at strømnettet 

virker og at kraftverk er i kontinuerlig drift. Elektrisiteten gjorde sitt inntog i Norge for 

mer enn 140 år siden. Det at vi kunne utnytte fossekraften til å produsere elektrisitet, 

førte til at myndighetene på slutten av 1800-tallet så det nødvendig å styre utviklingen. 

Lovverk og forvaltning måtte etableres, jf. kap. 5 og 7. Denne publikasjonen omhandler 

den historiske utviklingen av landets elektrisitetsforvaltning fram til opprettelsen av NVE 

i 1921. Altså - perioden fra 1877 til 1921.  

Arbeidsdepartementet hadde ansvaret og opprettet Elektricitetskomiteen i 1895, 

Elektricitetskommisionen i 1897 og Elektrisitetstilsynet i 1898 for å bistå i forvaltningen. 

Betydelige faglige og administrative innspill kom også fra Vasdragsvæsenet og 

Vassdragskommisjonen (1909-1920) og ikke minst fra Vandfaldkommisjonen (1911-1914), 

som alle lå under samme departement, jf. kap. 5.3-5.5 og kap. 7.1-7.6. 

Utviklingen fram til 1921 må sees i relasjon til det samfunnet som preget landet i det 19. 

århundre. Samfunnet var i endring – enkelt sagt - fra å være et jordbrukssamfunn til å bli 

et industrisamfunn, jf. kap. 2. Det må også tas med at fram til 1814 var Norge i union 

med Danmark, men fra 1814 til 1905 var vi i union med Sverige. Unionsoppløsningen i 

1905 og den videre utvikling som selvstendig nasjon fikk stor betydning for vedtak 

Stortinget fattet innen vassdrags- og elektrisitetssektoren, jf. kap. 7. 

Det elektriske lys forenklet folks hverdag. Den tekniske utviklingen og fallende pris førte 

til at elektrisiteten kunne brukes til alt fra matlaging og oppvarming, til sporveisdrift og 

drift av motorer. Elektrisiteten var trolldom, umulig å forstå - for svært mange. Det 

politiske mål var strøm til alle, jf. kap. 8.  Alt i 1920 hadde nær 64 % av landets befolkning 

tilgang til dette «miraklet». Dette var enestående i verden. Canada kom deretter med en 

andel på 37 %.   

Den midlere årsproduksjonen i 1920, var 5,8 TWh – til ettertanke - dette utgjør 4,3 % av 

dagens produksjon. Elektrisiteten utløste et industrielt gjennombrudd i norsk økonomi i 

tiden 1900-1920, jf. kap. 6.1-6.2.  Vannkraften har hele tida med unntak av de første årene 

stått for omtrent all produksjon. I de første årene ble en betydelig andel elektrisitet 

produsert av dampdrevne verk, jf. kap.4.1-4.3. 

Det begynte i 1877 med det dampdrevne lysanlegget på Lisleby Brug og oppstarten av 

anleggsarbeidet for landets første vannkraftverk ved Hamn på Senja. Finnmark fikk i 1891 

landets første kommunale vannkraftverk anlagt i Hammerfest. Det private Laugstol Brug i 

Skien som leverte strøm til abonnenter fra 1885, betraktes som landets første 

elektrisitetsverk, jf. kap. 3.3. Her møter vi første gang vannkraftentusiasten og den 

kommende statsminister Gunnar Knudsen som var drivkraften bak Laugstol Brug. I 1892 

fremmet han forslag om at staten skulle gå til innkjøp av vannfall, slik at de kunne nyttes 

til det beste for samfunnet og ikke bli objekter for «fossespekulantene». Forslaget 

forårsaket vedtak, både faglig og politisk, som til sist sørget for at Stortinget kunne styre 

utviklingen innen sektoren, jf. kap. 5.6.  

Aktiviteten i regjering, departement og på Stortinget må til visse tider og særlig i 

perioden 1905-1917, ha vært usedvanlig hektisk med nærmest kontinuerlige debatter og 

diskusjoner innenfor tema vassdrag og elektrisitet, jf. kap. 5.7.  Viktig var loven som 
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innførte konsesjonsplikt for erverv av vannfall for alle andre enn staten, norske 

kommuner og norske statsborgere. Myndighetene sørget for at det kunne stilles vilkår 

ved oppkjøp og bruk av naturressursene. Prinsippet er gjeldende også i dag, jf. kap. 8. 

At samme forvaltningsorgan i dag behandler vassdrags- og energisaker, er særegent for 

Norge. Dette skyldes at norsk elektrisitetsproduksjon nesten utelukkende er 

vannkraftbasert, jf. kap. 6 og 8. Selv om elektrisiteten historisk sett ble tatt i bruk seint, er 

den svært dominerende ikke minst økonomisk i forhold til de øvrige brukerinteressene i 

vassdragene. Fossekraften har vært benyttet i mer enn tusen år. Mellom de første 

kverner og vannkraftens bruk til annen industri her til lands gikk det århundrer.  

Det kan nevnes at på 1500-tallet revolusjonerte oppgangssagene trelasthandelen og 

dette førte til nye muligheter for eksport. Den tekniske utviklingen fortsatte og i 1844 

ble den første vannturbinen tatt i bruk, som igjen sørget for at kostnadene på tremasse 

ble senket til en 1/3-del av den opprinnelige. Med turbinen kunne det hentes ut betydelig 

mer energi fra elvene og denne ble overført til akslinger, remmer og hjul. Norge hadde 

derfor allerede god kompetanse som ble svært nyttig når de første vannkraftanlegg ble 

startet opp og turbinene sørget for produksjon av elektrisitet, jf. kap. 2. 

 

 

 

  

VÆR  OBS!  PÅ DENNE  «HAANDBOG»  FRA 1903:  

  

(…) For os Nordmænd er Elektriciteten af stor Betydning og kan blive af endnu langt større. Den 

billigste Fremstlling af elektrisk Kraft foregaar nemlig ved Vandkraft og deraf har vi større Overflod 

end noget andet Land i Europa. 

Faksimile Hammer &  Havstad (1903, del av forside og s. 25). 



 

 

  v 

Innhold 

FORORD I 

SAMMENDRAG III 

1 INNLEDNING 1 

2 NORGE PÅ 1800-TALLET  

– ET SAMFUNN I UTVIKLING 7 

2.1 Fra jordbruks- til industrisamfunn 7 

2.2 Utdanning og kompetanse 11 

2.3 Transport og telegraf 14 

2.4 Fra vannhjul til vannturbin 16 

2.5 Kommunens funksjon – konsesjon og  

tillatelser 18 

2.6 Belysning og oppvarming – gassverk 20 

2.7 Forholdene i hovedstaden – Kristiania 23 

2.8 Mot det 20. århundre 27 

3 ELEKTRISITETENS PIONERTID 31 

3.1 Elektrisiteten ble tatt i bruk 31 

3.2 Det tekniske opplegget  

– vannkraftanlegg 34 

3.3 De første anleggene i Norge 1877-1890 40 

4 1890-ÅRENE - ET ELEKTRISK  

TIDSSKILLE I NORGE 56 

4.1 Damp, gass og vannkraft 56 

4.2 Lokal forsyning – den spede begynnelsen 60 

4.3 Kommunene overtok strømforsyningen 71 

4.4 Privat utbygging – elektrisitet viktig for  

gruve- og tyngre industri 73 

4.5 Eiker - industrihistorie,  

vannkraft og elektrisitet 84 

5 DEN FØRSTE LOVGIVNING  

OG FORVALTNING 92 

5.1 De første bestemmelser 92 

5.2 Norges første elektrisitetslov – 1891 93 

5.3 Elektricitetskomiteen av 1895 99 

5.4 Elektricitetskommisionen i  

arbeid fra 1897 101 

5.5 Elektrisitetstilsynets arbeid fra 1898 103 

5.6 Elektrisitet og vassdrag  

– to sider av samme sak 104 

5.7 Konsesjonslovgivningen  

og panikkloven av 1906 112 

6 INN I DET 20. ÅRHUNDRE 125 

6.1 Elektrisiteten og industrisamfunnet 125 

6.2 Kraftkrevende industri - nye 

industristeder vokste fram 130 

6.3 Elektrisitetsforsyningen 137 

6.4 Strømforsyningen i Kristiania 151 

6.5 Vannkraften elektrifiserte bygdene 159 

6.6 Økende strømforbruk 164 

6.7 Mesnaleva, Lillehammmer  

- en historisk kraftkilde 169 

6.8 Ulsteinvik – med kraftverk fra 1917 171 

6.9 Vindkraft – viktig for noen få 179 

7 FORVALTNING OG LOVGIVNING  

FRAM TIL 1921 182 

7.1 Den interne organiseringen  

i departementet 182 

7.2 Elektrisitetstilsynet - forskrifter og 

avgiftsreglement 183 

7.3 Elektriske anlegg og konsesjonsvilkår 

– ny elektrisiteslov? 184 

7.4 Alminnelig forsyning: statlig politikk – 

fylkeskommunale verk 194 

7.5 Forslag om eget elektrisitetsdirektorat 202 

7.6 Omorganisering – NVE etableres 204 

7.7 Statlig ansvar for sektorens historie 

og kulturminner 206 

8 ELEKTRISITET I MER ENN 140 ÅR 

– NOEN REFLEKSJONER 208 

9 KILDER OG REFERANSER 235 

10 VEDLEGG 250 



 

 

 

TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN ELEKTRISITETENS FORVALTNINGSHISTORIE 1877-1921 SIDE 1  

1 Innledning 

Uten strøm stopper Norge 
Den norske energibruken pr. innbygger ligger noe over gjennomsnittet i OECD-landene. 

Her til lands er ikke minst andelen for elektrisitet betydelige høyere enn i andre land. En 

hovedårsak til dette er at Norge har en stor kraftkrevende industri, og i tillegg benyttes 

elektrisiteten i større grad enn i andre land til oppvarming av bygninger og tappevann. 

Sikker tilgang på energi er svært viktig for at vårt moderne samfunn skal fungere. Norge 

har store energiressurser, og denne rikdommen har vært, og er, viktig for 

samfunnsutviklingen og velferden i Norge. Det kan vel sies at uten strøm stopper Norge. 

Grunnlaget for det moderne Norge ble lagt da vi klarte 

å foredle vannets krefter i fosser og stryk til elektrisitet. 

Alt seint på 1800-tallet ga denne energien grunnlaget for 

kraftintensiv industri, som igjen ble et viktig bidrag til 

utviklingen av dagens samfunn. Parallelt fulgte utviklingen 

av lovverket og forvaltningen av elektrisitetssektoren. 

Prinsipper som i høy grad er gjeldende den dag i dag ble 

vedtatt tidlig på 1900-tallet og ikke minst i 1909 med de 

«Castbergske konsesjonslover». Med disse lovene satte 

Stortinget vilkårene for utnytting av landets 

naturressurser. Konsesjonsvilkårene kom til å gjelde 

både norsk og utenlandsk anleggsaktivitet. Det ble også 

innført regler om hjemfallsrett til staten av anleggene 

uten vederlag etter en viss tid – dog ikke uten diskusjon. 

Elektrisitetens inntog i våre hus og hjem medførte store tekniske, fysiske og 

bruksmessige endringer som så har påvirket de sosiale og kulturelle endringene som har 

skjedd. Tidligere var husværet for mange arbeidskrevende og trangbodd, mens det i dag 

virker som rekreasjonssted og hvor en henter ny energi. 

I 1890-årene pågikk diskusjoner og initiativ for å etablere elektrisitetsverk i landets 

kommuner. De første elektriske anlegg kom til i privat regi og gjerne til industrielle 

formål. Elektrisiteten ble oppfattet som luksus. Den hadde liten utbredelse og betydning 

- sammenlignet med andre energikilder. 

Vassdrags- og elektrisitetssektorene oppfattes ofte som ett og samme forvaltningsfelt 

her til lands. Det ser vi blant annet ved at det viktigste forvaltningsorgan på feltet, NVE, 

håndterer lovverket og konsesjonsbehandlingene for begge sektorer. Fra etableringen av 

NVE i 1921 og fram til 1986 var etaten også det organ som ivaretok alle sider ved 

Statens engasjement som planlegging, bygging og drift av kraftverk, kraftoverføringer og 

anlegg for vassdragsreguleringer.  

Politisk var alle disse spørsmålene infiltrert i hverandre. De dannet et mangesidig 

sakskompleks allerede fra elektrisitetens barndom hvor belysningsaspektet var det 

KRAFTKREVENDE INDUSTRI bruker 

mye elektrisitet i produksjonen. Den 

deles ofte i metall-, kjemisk råvare- og 

treforedlingsindustri. Produksjon av 

metaller hvor jern er en komponent 

(ferrolegeringer) er det andre tyngde-

punktet i metallindustrien. I kjemisk 

råvareindustri produseres kunstgjødsel. 

Denne delen har røtter tilbake til 

slutten av 1800-tallet. Produktet er 

viktig for landbruket over hele verden. 

Innen treforedling produseres alt fra 

cellulose til papp og papir. 
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dominerende. Teknas (Teknisk- naturvitenskapelig forening) forløper – Den norske 

ingeniørforening – utga i 1924 sitt 50-årige jubileumsskrift, hvor blant andre daværende 

elektrisitetsdirektør i NVE, Thomas Norberg Schulz, hadde en lengre artikkel om 

«Elektriciteten i Norge». Han har i denne artikkelen flere interessante refleksjoner, også 

betraktet ut fra nåtidens ståsted. Norberg Schulz sine refleksjoner ble gitt for nær 

hundre år siden. 

Hvad er femti aar? I menneskehetens utviklingshistorie et tidsrom saa kort at det neppe 

kan avsættes paa utviklingens tidsskala. I jordens historie et næsten uendelig lite 

tidsinterval. Men samfundsmæssig – teknisk, kulturmæssig – til hvilken høide opad har 

ikke menneskeaandens videnskabelige og tekniske erkjendelse kunnet hæve sig i denne 

korte tid. (Norberg Schulz, s. 426 i Leegaard 1924). 

Tidsperspektivet er viktig sett ut fra dagens samfunn. Går vi 50 år tilbake – altså til rundt 

1970 – var den digitale verden relativt ukjent for de fleste. Minimaskiner begynte så vidt 

å gjøre seg gjeldende fra midten av 1960-tallet, og hjemmedatamaskinen kom i flere 

utgaver utover i 1980-årene. Mobiltelefoner fantes som kilotunge, digre kasser. Den 

første GSM-telefonen du kunne bære i hånda, kom faktisk først i 1992.  

Nordberg Schulz påpekte videre at  

…elektriciteten er efter sin natur eventyrlig (…) Maatte bare de nyfundne værdier bli 

utnyttet paa saadan maate at de kommer folket og samfundet til gode i fuld 

utstrækning og paa helt tilfredsstillende vis (…) Som overalt hvor nye drag i utviklingen 

fødes, har meningene om retningslinjene virket sterk avvikende. Ingen kan forutsi 

fremtiden og de enkelte fænomeners virkning paa en ukjendt utvikling. Har imidlertid 

elektricitetens betydning i kort tid vokset til uberegnet høide, saa fortoner dens 

indpasning i vor materielle samfundsbygning sig som en opgave der kanskje er større 

end nogen nu aner eller overser. (Nordberg Schulz, s. 426 i Leegaard 1924). 

Og videre: 

 

 Til 2.linje – 90-aarene; les 1890-årene. Faksimile fra Leegaard (1924, del av s. 429 i Norberg Schulz sin artikkel). 
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Elektrisitet – et moderne mirakel  
Elektrisiteten har vært kjent siden oldtiden. Lynnedslag inneholdt farlige og voldsomme 

krefter. Til langt ut på 1800-tallet var imidlertid elektrisitet og strøm ukjent for de fleste 

med unntak av i visse forskningsmiljøer. Ved inngangen til det 19. århundre begynte 

forskerne å finne ut hva den kunne brukes til. Etter at den danske fysikeren H. C. Ørsted 

oppdaget elektromagnetismen i 1820, gikk utviklingen raskt. Telegrafi og telefoni ble 

svært viktig for samfunnsutviklingen, og seinere revolusjonerte elektrisiteten belysningen 

i gatebildet og etter hvert også innendørs. Her til lands begynte enkelte industribedrifter 

på slutten av 1870-tallet å installere elektriske lysanlegg, og noen solgte noe av sin 

elektrisitetsproduksjon til alminnelig forsyning. Strømmen ble snart også brukt til 

elektromotorer i industribedrifter. 

Og som Johannessen (2015) omtaler på norgeshistorie.no «Da elektrisiteten kom til 

Norge, var den som et moderne mirakel». Men både forbrukere og myndigheter gjorde 

den raskt til del av hverdagen. Elektrisiteten var likevel uforståelig og overveldende for 

de aller fleste. Behovet for et lovverk kom først rundt 1890 og antydning til et 

forvaltningssystem først i 1895. Dette var i sterk motsetning til vassdragssektoren hvor 

bruk av vassdragene ble omtalt alt i landets første lover fra år 1000, og forvaltningsorgan 

var på plass i 1804 med Canaldirektionen i København (Faugli 2012). 

Med nyutviklede og egnede kraftlinjer og kabler ble strømmen overført til de ulike 

brukerstedene. Kraftverk ble bygget for ulike energikilder. Her til lands var vannets 

krefter et stort aktivum sett i relasjon til gass og damp. Våre fossefall og vassdrag ble 

interessante ikke bare for landet, men også for internasjonal industri og utenlandske 

kapitalkrefter. Det ble en nasjonal oppgave å styre denne utviklingen hvor ønsket var at 

elektrisitetsnettet ble utbygd i eget land og kom innbyggerne til gode – og ikke bare til 

belysning. 

Utviklingen måtte styres ikke minst fordi det var knyttet brannfare og annen risiko til 

produksjon, overføring og bruk av elektrisiteten. Lovverk og forvaltning måtte etableres 

for hele «strømlinja» fra produksjon til bruk. Det første lovverket kom på plass i 1891, 

og Arbeidsdepartementet tok selv ansvaret for forvaltningen i dens første fase. 

Historien om elektrisitetsforvaltningens oppbygging og utvikling er blitt viet langt mindre 

oppmerksomhet i ettertid enn hva som skjedde innen vassdragsforvaltningen. 

Gunnar Knudsen påpekte i sitt brev til Stortinget i februar 1892 at: 

De store resultater paa elektricitetens omraade som den videnskabelige forskning i den 

senere tid er kommet til, synes med bestemthet at peke paa, at vort land med sine 

utallige vandfald, hvoraf kun en liten brøkdel er benyttet, har betingelser for utvikling 

paa alle næringslivets omraader, hvor mekanisk arbeide tiltrænges, som intet andet land 

i Europa. (Dokument Nr. 21-1892).  

Med dette brevet og denne visjonen satte Knudsen dagsorden for den politiske debatt 

om forholdet mellom stat, elektrisitet og vassdrag i Norge. Det kan ikke herske noen tvil 

om at Gunnar Knudsen satte sine tydelige positive spor i landets utvikling i perioden 
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fram til 1920, ikke minst påvirket han positivt grunnlaget for den videre utviklingen i det 

20. århundre. Det må ikke glemmes at han også favnet at fossene hadde en egen 

betydning for det enkelte mennesket, slik at Staten burde kjøpe vannfall «der ved sin 

eiendommelige skjøndhet er av viktighet for turisttrafikken» (Dokument Nr. 21-1892). 

Berge Furre (2000, s. 19-20) omtalte det som skjedde og som ikke minst bygde på 

elektrifiseringen i landet og utbyggingen av vannkraften, ved1: 

Industriproduksjonen var på det næraste dobla sidan hundreårsskiftet. Kvar tredje 

sysselsette arbeidde framleis i jordbruket, berre kvar sjette i industrien. Men 

industriproduksjonen passerte jordbruket i verdi nokre år før 1914. 

Landet hadde hatt si beste materielle vokstertid nokosinne da krigen kom. Fossane var 

blitt ei eventyrlig energikjelde til ny prosessindustri og til lys inne og ute, særlig i byane. 

(…) Mange menneske var «på vandring» - inn til byane og industri- og anleggsplassane 

og til Amerika. Opp til tjue tusen årleg fann vegen mot vest over havet i tida før 1914. 

(…) 

Noreg greidde å halda seg utanfor fyrste verdskrigen, men han vart likevel ei påkjenning 

på nesten alle sider ved samfunnslivet, på dei sosiale forhold, økonomien og på det 

politiske systemet. (…) 

Regjeringa sleit med å hevda nøytraliteten og hindre at landet vært drege inn i krigen. 

Med store forsyningsvanskar steig prisane på mange varer. Om økonomien ikkje skulle 

enda i kaos, vart sterke reguleringstiltak naudsynte: Rasjonering, valutakontroll, 

maksimalprisar, tvangsdyrking av korn mm. 

I vår tid tar vi det som en selvfølge at når vi slår på lysbryteren, skal rommet lyses opp. 

Elektrisiteten er «alltid tilgjengelig». Jeg har brukt dette utgangspunktet utallige ganger 

ved forelesninger. Når jeg så legger til «for at lys kan tennes må en kraftstasjon et eller 

annet sted produsere den strømmen du bruker», er reaksjonen alltid den samme – stor 

undring hos tilhørerne. Og videre: Du kan ikke vite om den strømmen du da bruker, er 

produsert ved vannkraft, kjernekraft, varmekraft eller på annen måte. Dette er vanskelig 

å forstå. Elektrisiteten er blitt en selvfølge å ha tilgjengelig overalt og til enhver tid. 

Elektrisiteten var et luksusgode, men den utviklet seg raskt til å bli den viktigste 

energikilden, både for industrien og i de tusen hjem. 

For litt mer enn 100 år siden, i 1908, utga Norske Elektricitetsværkers forening heftet 

«Elektricitetens praktiske anvendelse». Stadig flere fikk tilgang på elektrisitet, men 

foreningen mente at den fortjente å bli anvendt langt mer enn det som var tilfelle. Heftet 

ble derfor utgitt for å gjøre folk kjent med hva strømmen kunne brukes til, både i 

arbeidslivet og i hjemmene. De lyktes med det. 

 

 

 

1Til 2. linje hundreårskiftet – les år 1900. Til 4. linje krigen – les første verdenskrig. 
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Noen filosofiske tanker om framtida finnes også i heftet fra 1908:  

Hvad electriciteten fremtidig kan udnyttes til, kan ingen vide. Dens art og væsen borger 

imidlertid for, at dens seiersgang vil vedvare, og at den vil erobre sig videre og videre 

felter til menneskenes nytte og kulturens fremme. 

Og dette kan vi trygt slå fast i dag – dette slo til.  

Samferdselssystemet ble bygget ut ved å elektrifisere jernbaner, sporveier og 

forstadsbaner.  Arbeidsforhold og yrkesstruktur har endret seg dramatisk. Arbeidsplasser 

knyttet til gamle energisystemer forsvant og nye typer arbeidsplasser kom til. Industri- 

og håndverksfag ble kraftig effektivisert på grunn av nye elektriske redskaper og 

hjelpemidler. Elektronisk teknologi har i dag innpass overalt og hverdagen vår har blitt 

digital. 

En viktig forutsetning for denne utviklingen var oppbyggingen av lovverket og 

forvaltningen. Første fase – fram til 1921 – av denne historien er det satt fokus på i 

denne i publikasjonen. 

Det foreligger en del publisert materiale på området. Som viktig bakgrunnsmateriale for 

denne publikasjonen, vil jeg nevne følgende som spesielt viktige: 

• Brochmann 1935. Installasjonens historie i Norge. 

• Jensen & Johansen 1993. I sikkerhetens tjeneste. Elektrisitetstilsynets historie i Norge.  

• Sandberg 1951 og 1951a. Trekk fra elektrisitetsforsyningens utvikling, del 1 og 2.  

• Skjold 2015. Organisering og samarbeid i norsk elforsyning, ca.1900-1985.  

• Skjold & Thue 2007. Statens nett – systemutvikling i norsk elforsyning 1890 – 2007.  

• Thue 1994. Statens kraft 1890–1947 - kraftutbygging og samfunnsutvikling. 

Videre det materialet som er publisert av NVE ved de fire temaplaner for sektoren:  

• Mømb 2010. Kulturminner i vassdrag – flom og erosjonssikring, kanaler og miljøtiltak. 

• Nynäs 2013. Dammer som kulturminner. 

• Riibe & Weyergang-Nielsen 2010. Kraftoverføringens kulturminner. 

• Stensby & Moe 2006. Kulturminner i norsk kraftproduksjon – en evaluering av 

bevaringsverdige kraftverk (KINK). 

Et særdeles viktig kildemateriale er også de regjerings- og stortingsdokumenter som 

foreligger. 

Kvaliteten på aktuelle data om et anleggs kapasitet og produksjon samt strømforbruket 

for ulike grupper er svært vekslende særlig for den første tiden. Det er på sin plass å 

minne om hva vassdrags- og fløtningsdirektør Olaf Rogstad i desember 1922 skrev i 

forordet for landets første oversikt over utbygd vannkraft: 

Det må dog bemerkes, at materialet til dels er av eldre dato, likesom det også til dels 

består av mere tilfeldige oplysninger. Især er oplysningene om kraftens anvendelse og 

fordeling i forskjellige øiemed meget sparsomme. (…) Man skulde dog anta, at 
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nærværende oversikt trods sine mangler vil gi en ganske god orientering med hensyn til 

vannkraftens utnyttelse og anvendelse i Norge. (NVE 1923, forordet). 

NVE har helt siden starten i 1921 favnet faglig bredt. Det kan være naturlig å minne om 

hva daværende generaldirektør Fredrik Vogt skrev i NVEs «meddelelsesblad» Fossekallens 

aller første nummer som ble utgitt for mer enn 65 år siden – i 1954: 

Da mulighetene åpnet seg for en storstilet utnyttelse av elektrisk energi i tiden før 

århundreskiftet, tok Staten — i 1891 — først opp som sin oppgave å gjennomføre 

kontroll med de elektriske anlegg, særlig ut fra faremomentet. Dette ble ordnet ved egne 

organer, utenom Kanalvesenet.  

I verden ellers var et slikt skille nærmest en selvfølgelighet. Der produsertes jo den gang, 

som nå, den overveiende største del av den elektriske energi i varmekraftverk. 

I årene etter århundreskiftet ble også dannet nye institusjoner til behandling av andre 

vassdrags- og elektrisitetssaker. I en rekke år hadde man dermed 4 sideordnede 

organer. 

I Norge gikk imidlertid utviklingen raskt over i andre baner: Etter at en lærte å overføre 

elektrisk energi over større avstander, har vannkraften gitt grunnlaget for 

elektrisitetsforsyningen på en ganske annen måte enn i andre land. Hos oss produseres 

gjennomsnittlig 99,7 prosent av den elektriske energi med vannkraft mot bare 38 

prosent i resten av Vest- Europa, 13 prosent i Sovjet, 25 prosent i USA, osv. Dermed er 

det hos oss blitt en uvanlig nøye sammenheng mellom vassdrags- og elektrisitetssaker.  

Pga. disse våre særlige forhold ble det funnet hensiktsmessig å samle alt under en etat, 

og i 1920 vedtok Stortinget dette. (Vogt 1954a, s. 2-3). 

Vogt avsluttet sin innledning i 1954 med blant annet (s. 5): 

Det er vassdragene og utnyttelsen av dem som binder etaten sammen, selv om 

oppgavene ellers kan være ulikeartede.  

Våre elver og sjøer gir liv i landskapet, og de er livgivende for oss. La gå at flom kan 

herje, men det rennende vann er dog en av våre rikdomskilder. 

Det siste avsnittet leser jeg som en forløper for det ansvar og arbeid etaten har hatt og 

har med Verneplanen for vassdrag og utviklingen av miljøtiltak i regulerte elver. (Faugli 

2005). Avsnittet kan også kobles opp mot Gunnar Knudsens forslag fra 1892 om statlig 

innkjøp av vannfall også på grunn av deres «eiendommelige skjøndhet» og ikke bare for å 

produsere elektrisitet til jernbanen, storindustrien og samfunnet for øvrig, jf. kap. 5.6. 
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2 Norge på 1800-tallet – et samfunn i utvikling 

 Fra jordbruks- til industrisamfunn 
Norge var i begynnelsen av 1800-tallet stort sett et statisk samfunn med nær samme 

økonomiske og sosiale struktur som det hadde vært i generasjoner. Bøndene drev med 

selvforsyning og drev litt salg av råvarer og ferdigvarer produsert i hjemmet mot penger 

eller mot bytte av vare mot vare. Redskapene og metodene var fremdeles de samme 

som deres forfedre hadde brukt i århundrer. Norge var et jordbrukssamfunn. Av landets 

884 000 innbyggere levde omtrent 80 % av disse av jordbruk2, delvis med tilleggsnæring 

innen fiske, skogbruk eller sjøfart.  

Ved inngangen til det 19. århundre var landbruket den viktigste arbeidsplassen og 

leveveien. I 1815 arbeidet rundt 90 % i landbruket, og rundt 90 % av landets innbyggere 

bodde på landet. Husmannsvesenet kom inn i landbruket på 1700-tallet og nådde en 

topp i midtre del av det 19. århundrede, for å sikre stabil arbeidkraft på de større 

gårdene. Dette var privat framleie av en jordflekk eller en hustuft mot arbeid på gården. 

Effektivt rettsvern kom først med husmannsloven av 1851. I 1855 var det 89 000 

husmenn i landet, et antall som avtok noe utover i århundret. PÅ samme tid var det 

113 000 gårdbrukere i landet, (tall fra Hodne & Grytten 2000, s. 73). 

 

 

 

2 Ifølge folketellingen av 1801. 

Til v. Bruk av vannets krefter. Ulvik i Hardanger. Foto: Knud Knudsen/1878/Kraftmuseet - Norsk vasskraft- og industristadmuseum 

(NVIM). Til h. Gårdssag på Hamarøy prestegard i Nordland med driftsvann fra antagelig Bleikselva. Vannrenna av tre har 

en "knekk" for å skape nødvendig fall for vannstrømmen ned mot underfallshjulet som drev saga. Vannhjulet i den øvre 

delen av dette rennepartiet med ei lang stang fra den "indre" saghusgavlen antas å ha vært en anordning for å stenge 

renna når saga skulle stanses. Ved saghusets ytre gavl er det antagelig en kjerrat opp mot saghuset for å trekke tømmer 

opp i saghuset. Foto:  Anders Sivertsen Glærum/1912/Norsk skogmuseum.  
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Vassdragene var sentrale for virksomheten, og omkring 1750 fantes det nærmere 30 000 

kverner. Vannhjulet var blitt velutviklet her til lands, og det var ulike typer alt ut fra 

hvilket formål det skulle brukes til. Det ble brukt til mekanisk drift av kverner, sagbruk og 

kjerrater, møller, hammer- og stampeverk, knusere, blåsebelger, lensepumper og 

løfteinnretninger ved jernverkene og i gruvene. Fossekraften var blitt viktig. 

Eksporten av trelast ble utover på 1600-tallet 

en av landets viktigste næringer. Dette førte til 

en omfattende fløting i vassdragene fra 

innlandet og ut til havnene ved kysten for 

videre utskiping til Storbritannia og 

kontinentet. Drammen, Fredrikstad, Larvik og 

Arendal var eksempler på viktige 

eksporthavner på den tid. Napoleonskrigene 

(1807-1814) fikk vidtrekkende konsekvenser 

for landet.  

Eksporten av tømmer falt da stormaktene, ikke 

minst England, satte opp importtollen fordi 

Norge ikke støttet dem under 

Napoleonskrigen. I perioden 1809-1842 var de 

britiske tollsatsene for tømmer fra Norge om 

lag ti ganger høyere enn på kanadisk tømmer. 

Så seint som i 1846 var den norske 

trelasteksporten bare halvparten av hva den 

var i 1805. (Hodne & Grytten 2000, s. 52) 

Flere norske trelasteiere gikk konkurs og de 

dårlige tidene innen trelastsektoren ga også 

nedgang for norsk skipsfart. Mange av de store 

skipene var eid av de store trelasteierne og 

forsvant dermed når trelasteierne gikk konkurs. 

Jernverkene hadde i unionstiden med Danmark 

hatt fordeler på det danske markedet. Det ble 

så slutt i 1814. De ble utkonkurrert ved import 

av billig jern, og flere norske jernverk ble 

nedlagt. Norge ble også rammet av den økonomiske etterkrisen som oppstod i Europa 

etter krigene.  

Den inngåtte freden med Storbritannia og Sverige, to av Norges viktigste 

handelspartnere, innebar nye muligheter og grunnlag for bedre tider. Viktig var at det ble 

mulig å føre en selvstendig innenrikspolitikk. «Landet la med dette de verste nødsårene 

bak seg. Imidlertid skulle det gå mange år før stagnasjonen ble vendt til varig vekst og 

velstand i hele landet.» (Hodne & Grytten 2000, s. 53). 

Gjennom århundret endret landbruket seg fra å være en «stagnerende 

selvbergingsøkonomi til matleverandør i en markedsøkonomi». Næringen hadde også 

1814 i union med Sverige 

Norge var på ulikt vis forent med Danmark fra 1364 

og ble der med involvert i Napoleonskrigen (1807-

1814) mot Storbritannia. Britene blokkerte 

sjøtransporten landene. Dette gikk særlig utover 

korntilførselen til Norge. I tillegg kom uår, og spesielt 

i 1808 og 1812 ble det virkelige hungersår. Dette 

førte til sult, synkende folketall og rystet grunnlaget 

for det næringslivet som var i ferd med å komme. 

Nasjonalfølelsen vokste fram, og etter freden i 1814 

vedtok Norge en grunnlov for et selvstendig land. Da 

Danmark ble tvunget til å avstå Norge til Sverige, ble 

dette ikke akseptert, og Sverige angrep Norge. Dette 

endte med Mossekonvensjonen som la grunnlaget for 

unionen mellom Norge og Sverige. 

Norge og Sverige delte konge, utenrikspolitikk og 

enkelte nasjonale symboler. Norge var én stat, men 

ikke helt samlet til ett rike. Økonomisk sett var 

Norge ennå ikke blitt til ett marked. Dette forandret 

seg i siste halvdel av århundret pga. målrettet offentlig 

poltikk.  

… embetsstanden med basis i regjeringen fra 

1840-årene ledet det norske samfunn gjennom en 

storstilet økonomisk moderniserings- og 

tilretteleggingspolitikk. En hoved-forutsetning for at 

denne poltikk kunne lykkes – og for regimets 

stabilitet – var at moderniseringspolitikken rettet 

seg mot et samfunn i økonomisk vekst og økende 

materielt velvære. (Danielsen 1991, s. 218). 
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avgitt mange arbeidsplasser til industrien og tjenesteytende næringer og var ikke lenger 

landets største arbeidsplass. Norge hadde tatt i bruk på en mer effektiv måte sine 

naturressurser som skog, fisk og mineraler (særlig jern, kobber, sølv, skifer, kalk). Videre 

hadde det blitt utviklet «effektive institusjoner» som privat eiendomsrett med odelsrett, 

og de fleste bøndene var nå selveiere. Dette ga et gunstigere grunnlag for investeringer 

og nye metoder for drift, og bedre redskaper ble tatt i bruk.). Også hus og bygninger ble 

forbedret med teglsteinstak, vindusglass og ovn. Det ble foretatt nybygginger, og på 

marka ute ble det gjennomført steinrydding, grøfting og nyrydding. Likevel var gårdenes 

gjennomsnittlige størrelse svært beskjedne sammenlignet med gårdene ellers i Europa og 

i USA. (Hodne & Grytten 2000, s. 59-60). 

Den økte private disposisjonsretten til ressursene førte til en mer «åpen sosial lagdeling. 

Tiltagende husmannsvesen og oppkomsten av en voksende underklasse». Fram til 1854 

var det tjenestetvang for allmuen i henhold til løsgjengerloven. Da loven så ble opphevd, 

ble de unge til «markedsøkonomiens uregulerte arbeidsmarked».  

De fleste europeiske land gikk i perioden 1840 – 1914 fra å være hovedsakelig 

jordbruksland til å bli industriland. Historikerne har ulikt syn på når det «industrielle 

gjennombruddet» skjedde alt ut fra hvilke momenter som vektlegges (Bore 2008). På 

1840-tallet kom etableringen av de første moderne industrianleggene særlig innen 

tekstilsektoren og mekaniske verksteder. Perioden 1860 -1865 hadde sterk 

sysselsettingsvekst innen industrien. Under depresjonsperioden 1875-1895 var det 

likevel flere industriområder som utviklet seg sterkt – ikke minst produksjonen av 

tremasseprodukter. Venneslan (2008) påpekte at: 

Nye beregninger viser at industriveksten i første halvdel av det 20. århundre var 

sterkere enn tidligere antatt. Store produktivitetsgevinster fra elektrifiseringen og en rask 

vekst i den industrielle arbeidsstyrken bidro til at næringen økte fra 15 prosent av 

bruttonasjonalproduktet (BNP) i 1896 til 26 prosent i 1939. Seriene viser at næringen 

utgjorde 22 prosent av samlet verdiskapning allerede i 1910. (Venneslan i Bore & 

Skoglund 2008, s. 45). 

Dette viser i klartekst hvor viktig den kommende elektrifiseringen ble for landet og 

utviklingen av samfunnsforholdene. 

Hodne & Grytten (2000, s. 15-16) kartla den økonomiske veksten i landet fra 1830-1900. 

Dette vurderte de ut fra bruttonasjonalproduktet. «Det beste målet vi kjenner på 

økonomisk vekst, er vekst i bruttonasjonalproduktet (BNP), som viser den samlede 

produksjonen eller verdiskapning i et samfunn.» Ifølge deres beregninger var BNP 4,4 

ganger høyere i 1900 enn i 1830. I dette ligger en årlig vekstrate på 2,1 %. Målt pr. 

innbygger var den 2,2 ganger høyere i 1900 enn i 1830. Dette tilsier en årlig vekstrate på 

1,1 %. «Veksten lå omtrent på det vesteuropeiske gjennomsnitt og den var sterkest fra 

1850 til midten på 1870-årene».  

I den sammenheng er analyse av de «spesifikke forutsetninger» for økonomisk vekst 

interessant. Det tenkes da på 
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… kapital og naturressurser samt innbyggernes evne til å utnytte dem – det vil si 

kunnskap og erfaring på relevante områder. I denne diskusjonen har det vært vanlig å 

sondre mellom stimulerende og bremsende faktorer. Blant førstnevnte fremheves det 

gjerne at Norge hadde rike naturressurser. Videre hadde landet verken jordadel, katolsk 

kirke eller militærkaste, de vanlige institusjonelle barrierene mot oppkomsten av politisk 

demokrati, liberalisme og industrikapitalisme i den vestlige verden på den tiden. Det 

norske samfunnet var tilsvarende mer egalitært enn andre. Med enkelte unntak var det 

heller ikke noe borgerskap i Norge, skjønt landet hadde et næringsborgerskap, riktig nok 

sterkt svekket i 1814, med en viss erfaring i industri, handel og bedriftsledelse. Landet 

rommet et flertall av selveiende bønder med stor politisk innflytelse, som gjennom store 

deler av 1800-tallet handlet i forståelse med byenes småborgerskap (…) Blant negative 

faktorer nevnes gjerne de små landeiendommene og de kapitalfattige driftsmåtene, som 

ga økonomien råvarepreg og småskalapreg, som kunne bremse fremskritt og 

modernisering. (Hodne & Grytten 2000, s. 16–17). 

Antallet innbyggere doblet seg allerede i 1865. Det var nå rundt 1,7 mill. innbyggere i 

Norge. Denne enorme befolkningsveksten fikk store konsekvenser for samfunnet. Den 

skapte en ressurskrise med flytting innad i og ut av landet. Rundt 1820 bodde bare 10 % 

av befolkningen i tettbygde strøk, 100 år senere var over 45 prosent bosatt i byer. Fra 

1825 til 1930 utvandret 800.000 nordmenn til oversjøiske områder, de fleste til USA. 

Utvandringen ble en ventil som virket dempende på de problemer som 

befolkningsveksten ellers førte til. Endring i bosetning vitner også om en modernisering 

og overgangsprosess fra førindustrielt til industrielt samfunn. Det «nye» samfunn ble 

skapt av nytt næringsliv, mekanisering og utvandring. 

Ved midten av det 19. århundre sto Norge ved terskelen til en utvikling som fullstendig 

skulle omforme samfunnet. Åpen økonomi med gode internasjonale kontakter, bl.a. til 

England og ikke minst at nasjonen var åpen for nye ideer, la det nødvendige grunnlaget 

for denne. Nye råstoffer som gass og petroleum ble tatt i bruk, og jern, kull og koks 

kunne framstilles i store mengder. Nye maskiner erstattet arbeidskraft på flere felter, 

som den kullfyrte dampmaskinen. (Bjørnland 1977, s. 24). 

Nye jordbruksteknikker, bedre redskaper og materialer og økt fokus på dyrking av 

poteter og husdyrhold skapte stor vekst i landbruksproduksjonen. Dette skjedde like 

mye på grunn av som på tross av manglende billig arbeidskraft. I byene vokste små 

industribedrifter fram, først og fremst i tekstilbransjen, og en ny arbeiderklasse fulgte 

etter. En betydelig industrireising fant sted i 1840- og 1850-årene, hovedsakelig innen 

tekstil, jern og metall og forbrukerindustri.  

Eksportnæringen spilte en viktig rolle for den økonomiske veksten utover i århundret. 

Verdien av utenrikshandelen (eksport og import) økte til over 60 % tidlig i 1870-årene. 

Norsk økonomi var da «sterkt avhengig av utlandet» og «avgjørende for den 

økonomiske utviklingen her hjemme». Den viktigste eksportvaren tidlig på 1800-tallet 

var trelast. Etter Napoleonskrigen var fisk den viktigste, og etter 1825 var det stor vekst 

innen skipsfart. Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Frankrike, Sverige, Danmark, Nederland 

og Spania var de viktigste landene vedrørende kjøp av norske varer og tjenester. 
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Importen var også stigende og sikret artikler for næringslivet og for konsumentene. 

Handelen skapte også en del arbeidsplasser. Korn, salt (til klippfisk og sild- og 

fiskeindustrien) og steinkull var svært viktige importvarer i første del av 1800-tallet. 

Steinkull var den viktigste energikilde til næringsindustrien på den tida og all kull måtte 

importeres. I 1829 var mengden av innførselen av steinkull og ulike typer koks i alt 4 425 

tonn. I 1875 hadde dette volumet økt til 380 000 tonn. Den årlige veksten var på vel 

10 %. Dette var også en klar dokumentasjon på at den norske industrien vokste i denne 

perioden. Andre viktige importvarer i denne sektoren var også jern og stål, maskiner og 

skip. (Hovde & Grytten 2000, s. 97–99). 

Innen 1860 var de britiske øyene igjen det viktigste eksportmarkedet for norsk tømmer. 

Bedre teknikker for å transportere tømmeret fra innlandet nedover de store elvene ble 

utviklet og forbedret, og på 1850-tallet ble den første jernbanen bygget nettopp for å 

frakte tømmeret raskere fra Eidsvoll til Oslo. Utviklingen tvang også skogseierne til å 

tenke mer på hvordan holde driften levedyktig da mange hadde drevet med den rene 

avskogingen. Staten gikk selv inn og kjøpte opp store skogseiendommer og gjorde 

vitenskapelige forsøk på hvordan de kunne drives best mulig.  

Nye oppfinnelser som følge av den industrielle revolusjonen førte til at tresliperier og 

cellulose- og papirfabrikker, kunne drives økonomisk gunstig ved å legge anleggene 

langs elvene.  

 Utdanning og kompetanse 
Bergseminaret på Kongsberg, som startet i 1757, 

blir ofte regnet som den første ingeniør-

utdanning i Norge. Bergverksdriften var 

betydelig i landet fra 1600-tallet og utover. Dette 

var i førindustriell tid den nærmeste 

virksomheten vi hadde av industriell karakter. 

Kongen i København viet norsk bergverksdrift 

stor oppmerksomhet, ikke minst på grunn av 

behovet for metaller til produksjon av våpen, 

redskaper og mynter. Andre sektorer benyttet 

seg i stor grad av militært utdannet personell. 

De fikk sin utdanning gjennom Den militære 

høyskolen i Christiania, som ble opprettet i 

1750. Rundt 1860 var det følge Nerheim (1998, 

s. 12) 35 ingeniøroffiserer som var blitt 

«beordret til å lede vei, jernbane- og 

kanalbygging i Norge». Bruk av offiserer til store 

tekniske byggeprosjekter var på den tid vanlig i en rekke land i Europa og USA. I 1854 

ble det utdannet ingeniører på Horten tekniske skole i tilknytning til Marinens 

hovedverft som lå i byen.  

Bygningen ble bygd for Bergseminaret på Kongsberg. 

Fra 1814 til 1956 ble den benyttet som bolig for 

Sølvverkets direktører. Bygningen er fredet og 

restaurert i sine opprinnelige farger. Foto:  Thomas 

Bjørndahl/2010/Wikipedia. 
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Stortinget var ikke opptatt av høyere teknisk og 

merkantil utdanning. Regjeringen fremmet flere 

ganger i perioden 1857 – 1869 forslag om å 

etablere en polyteknisk høyskole i Christiania. 

Men Stortinget avviste forslagene. «Bøndene i 

flertall fant kostnadene for staten ikke sto i 

forhold til nytten» (Hodne & Grytten 2000, s. 

151). Interesserte måtte ut for å få slik 

utdanning inntil NTH i Trondheim var på plass i 

1910. Tyskland, Sverige og Sveits var mest 

aktuelle land utenlands i denne forbindelse.  

Alt i 1833 behandlet Stortinget første gang 

opprettelsen av en polyteknisk skole i Norge. Forslaget ble ikke fulgt opp da de mente at 

den militære utdannelsen dekket det offentliges behov på feltet, Saken kom opp igjen vel 

20 år seinere. Men Indredepartementet fikk ikke gjennomslag for sine synspunkter 

hverken i 1854 eller 1857 hovedsakelig av økonomiske årsaker. Det ble vist til at det var 

et uttrykt behov for høyere teknisk utdanning, og at det var en betydelig økning i antall 

nordmenn som studerte ved utenlandske høyskoler. Ifølge Hanisch & Lange (1985 s. 20) 

var antallet 50 i 1856. 

Først på slutten av det 19. århundre begynte innslaget av sivilt utdannede ingeniører å bli 

av betydning. De arbeidet spesielt med bygging av jernbane og vei, og etter hvert ble 

ingeniører mer engasjert i industrireisning og drift. Først ut av de tekniske skolene var 

Trondhjems Tekniske Læreanstalt, som startet i 1870. Den ble fra 1890 utvidet til en fireårig 

skole etter tysk høyskolemønster. Tekniske utdanninger ble startet i Kristiania og Bergen 

noen år seinere. De første elektrokull fra disse skolene gikk ikke ut før i 1914 -1915. 

Mange av elektrisitetsforsyningens pionerer hadde sin utdannelse herfra, selv om de ikke 

hadde linjer for elektroteknikk. Tekniske aftenskoler fikk vi fra 1876, og 

elementærtekniske dagskoler kom i 1893. (Sandberg 1951).   

Norges tekniske høyskole (NTH)  

etablert i 1910 

«Det mål institusjonens første rektor stilte for 

virksomheten bar også tydelig preg av den 

argumentasjon for teknologiens nytte i Norge 

som høyskoleforkjemperne gjennom nærmere 70 

år hadde ført i marken. Høyskolens mål sa rektor 

Sam Sæland ved åpningen 15. september 1910, 

skulle være at hævde norsk industri like overfor al 

fremmed, og hæve landets økonomiske evne.» 

(Hanisch & Lange 1985, s. 34). 

 

Knud Ø. Bryn (1855-1941) Norges første elektroingeniør.  

Utdannet fra Trondhjems Tekniske Læreanstalt i 1874. Ansatt hos 

Stadsingeniøren i Trondheim, hvor han sa opp i 1882 for å dra ut for å 

studere elektroteknikk. Dette gjorde han ved den tekniske høyskolen 

Charlottenburg i Berlin og ved universitetet i Wien 1883-1884. Tilbake igjen i 

Trondheim åpnet han egen elektroteknisk forretning. Han flyttet til Kristiania 

i 1886 og ble medeier i Elektrisk Bureau. I 1886 ble han den første direktør i 

Kristiania Telefonselskab og samtidig engasjert utreder i arbeidet med byens 

sentrale elektrisitetsforsyning. I 1898 ble Aktieselskabet Hafslund formelt 

stiftet med Bryn som direktør. Han var videre engasjert som konsulent for 

Kristiania kommune for å utrede sentral elektrisitetsforsyning, jf. kap. 10.5. 

Foto: Ukjent/Wikipedia Commons. 
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I tilknytning til Trondhjems Tekniske læreranstalt fikk byen tidlig etablert et spesifikt 

elektroteknisk miljø. Lærerne ved skolen utgjorde den første lokale ekspertisen i byen. 

Flere av de involverte i fagmiljøet fikk også et virkefelt ved andre større byer. De var 

involvert i utbyggingen av de ulike elektrisitetssystemene på ulikt vis; gjennom 

installasjonsvirksomhet, som konsulenter og rådgivere for kommunen og private 

bedrifter, gjennom offentlige og private verv og gjennom formidlingsvirksomhet ikke 

minst som foredragsholdere. Nevnte Knud Ø. Bryn hadde viktige roller her. Det hadde 

også overlærerne C. W. Carstens og Carl Schulz i perioden fram til det forrige 

århundreskiftet. (Wale 2004). Carl Schulz var for øvrig bror til Thomas Norberg Schulz jf. 

kap. 10.5, 

De første sivilingeniørene ble utdannet i Tyskland. Fagspesialiseringen ble mer intens 

etter 1850 og stadig flere nordmenn studerte ingeniørfag ute i Europa – særlig i Tyskland. 

Ingeniørene fikk stort sett arbeid ved offentlige institusjoner, slik var det i de fleste 

landene. «I begynnelsen av 1890-årene fantes det bare en håndfull elektroingeniører i 

Norge, men de i 1920 var blitt landets kanskje mektigste og mest innflytelsesrike 

ingeniørspesialister. De fremsto som sosiale bærere av elektrisiteten som teknologisk 

system.» (Nerheim 1998, s. 8). 

Ikke noe annet sted var ingeniørenes betydning så avgjørende som i utviklingen av norsk 

elektroteknisk og elektrokjemisk industri. Mer enn noen annen industri ble denne skapt 

av ingeniører. Beherskelsen av feltet mellom den rene vitenskap og teknologi kom her til 

sin fulle rett, fordi elektrisk og kjemisk industri var helt basert på vitenskapelig 

kunnskap. (…) Elektrisitetens betydning som energiform lå i at den kunne overføres 

over lange avstander uten alvorlig energitap, og at den lett kunne omgjøres til andre 

energiformer – lys, varme og bevegelse. Den løste industriens fysiske binding til 

energikilden. (…) De første årene la elektrisiteten grunnlag for to nye industrigrener i 

Norge. Det var den elektrotekniske, som produserte og distribuerte elektrisk kraft eller 

laget elektriske apparater. Og det var den elektrokjemiske, der produksjonsprosessen 

var basert på storforbruk av elektrisk kraft. (Benum 1975, s. 140). 

Grunnleggerne og lederne av denne industrien hadde datidens høyeste utdanning som 

de fikk fra utenlandsk høyskole. Før 1910 reiste også flere norske ingeniører som var 

utdannet i Tyskland, til USA for å få arbeid. «Fagfolk som skulle få stor innflytelse på det 

elektrotekniske fellesskap i Norge, tilbrakte flere av sine unge og formende år hos 

Westinghouse i Pittsburgh» (Nerheim 1978, s. 24). 

Stortinget vedtok så i 1900 å opprette en teknisk høyskole med opptak basert på 

eksamen artium. Norges tekniske Høgskole (NTH) i Trondheim ble åpnet i 1910. Det tok 

sin tid med å få etablert NTH, og det var store forventninger til hva skolen kunne 

utrette. Første kull fra sterkstrømlinja gikk ut i 1914. 

Det mål institusjonen første rektor stilte for virksomheten bar også preg av den 

argumentasjon for teknologiens nytte i Norge som høyskoleforkjemperne gjennom 

nærmere 70 år hadde ført i marken. Høyskolens mål, sa rektor Sem Sæland ved 
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åpningen 15. september 1910, skulle være «at hævde norsk industri likeoverfor al 

fremmed, og hæve landets økonomiske evne». (Hanisch & Lange (1985, s. 34). 

For å videreutvikle og forvalte kunnskapen er det viktig å ha institusjoner som også 

skaper møteplasser og fagsosiale arenaer. På denne tid var fagtidsskrifter og foreninger 

viktige. Sommeren 1852 ble Polyteknisk Forening stiftet for å spre naturvitenskapelig og 

tekniske kunnskaper. Året etter ble Polyteknisk Tidsskrift opprettet. I 1874 ble Norges 

Ingeniør- og Arkitektforening stiftet. Foreningens tidsskrift Teknisk Ugeblad er utgitt fra 

og med 1883. I 1918 ble Norsk Elektroteknisk Forening opprettet.  

Profesjonsinstitusjoner representerer en sosial og organisk ramme, hvor profesjonens 

målsettinger defineres. Men det er også i disse institusjonene resultatene evalueres, 

filtreres og formidles videre til samfunnet. Det hydro-elektriske system var fullt etablert i 

Norge i 1920. (Nerheim 1998, s. 40). 

Kraftverksbransjen hadde alt fra begynnelsen 

av god kontakt med viktige teknologiske 

miljøer spesielt i Tyskland, Sveits og Sverige, 

ikke minst på det elektrotekniske området. 

De første professorer innen elektroteknikk 

ved NTH hadde alle studert i Tyskland. 

Kilder: Hanisch & Lange (1985), Nerheim (1998). 

 Transport og telegraf 
Fra gammelt av var elver, innsjøer og fjorder 

de viktigste ferdselsårer i landet. Trelast som 

ble ført fra skogsområdene og ut til 

kystbyene og eksporthavnene utgjorde den største godsmengden. Svært få steder var 

det organisert persontrafikk bortsett fra ordningen med leie av hester på faste 

skysstasjoner. Fraktsatsene sommerstid kunne være 50 % høyere enn de på vinterstid. 

F.eks. var det billigere å transportere tømmer fra Øyeren til sagbruk ved Ljan ved Oslo 

vannveien 190 km ut med Glomma og opp Oslofjorden enn den betydelige kortere 

landeveien på 20 km. (Hajum 1977, s. 99). 

Utbyggingen av kommunikasjonene var et nasjonalt prosjekt hvor økonomisk utvikling 

var viktigste formål. Investeringene i jernbane, veier, dampskip, telegraf og post bidro til å 

knytte landsdelene sammen og fremme nasjonal enhet. Samtidig førte 

kommunikasjonsutviklingen til en sentralisering knyttet til Oslo som hovedstad. 

Antall kilometer offentlige veier ble nær fordoblet fra 1840 til 1900, fra 15 290 km til 28 

591 km. Bilen var ennå ikke noe utbredt transportmiddel. Første bussrute i Norge 

startet ikke opp før i 1908, for øvrig mellom Molde og Batnfjordøra. I tillegg kom 

EINAR RASMUSSEN (1860–1959) spilte en 

sentral rolle for formidling av kunnskap til 

Norge om de nyeste teknologiske innovasjoner 

innen elektroteknikk rundt det forrige 

århundreskiftet. Flere års opphold ved 

elektrotekniske bedrifter i USA og Europa kom 

i sterk grad til å forme hans seinere virke. Han 

fikk i 1895 Stortingets stipend for å studere 

siste nytt innen elektrisk jernbanedrift. 

(Nerheim 1998, s. 23). I perioden 1895–1913 

var han sekretær i Elektricitetskomiteen/ 

Elektricitetskommisionen, jf. kap. 5.3/5.4. 
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utbyggingen av jernbanen3. Stortinget vedtok i 1851 at det første jernbanesporet i landet 

skulle bygges mellom Kristiania og Eidsvoll, først og fremst for å bedre forholdene for 

transporten av trelast. Rørosbanen fra Hamar til Støren ble åpnet i 1877, mens 

Størenbanen fra Støren til Trondheim ble åpnet så tidlig som i 1864. Strekningen 

Eidsvold-Hamar ble først sluttført i 1880, dermed var det jernbaneforbindelse mellom 

Oslo og Trondheim. Jernbanen fra Hamar over Dovre til Støren/Trondheim kom først i 

1921. (wikepedia.org).  

Ulike jernbaneanlegg ble flere steder anlagt i tilknytning til fløting- og kanalvirksomheten. 

Hajum (1977) ga en oversikt over flere anlegg som blant annet: 

• Hestejernbane på Krokskogen anlagt i 1805 som et ledd i en lengre 

transportkjede for tømmer fra Land og Valdres til Oslo.  

• Otteid-anlegget bygget i 1825 for tømmertransport mellom innsjøen Stora Lee i 

Sverige og Halden-vassdraget.  

• Et anlegg mellom Mangenvassdraget og Haldenvassdraget hvor det var mulig med 

forbindelse med et opplegg ved hjelp av sluseanlegg, hestejernbane og kanal. 

Anlegget ble åpnet i 1849 og var i drift til 1931. 

I siste halvdel av århundret ble seilskutene erstattet av dampskip og store 

dampskipsselskap ble etablert. De overtok også ansvaret for rutetrafikken langs kysten. 

Båt på fjorder, innsjøer og kanaler, fløting, jernbane, hestesporveier og hester var det man 

hadde til bruk for person- og varetransport. Dieselmaskinen var ennå ikke tatt i bruk. I 

Kristiania ble sporvogner trukket av hester tatt i bruk fra 1875 (Johannessen 1992, s. 49). 

I 1852 ble den elektriske telegrafen tatt i bruk i Europa. Telegrafen gjorde det mulig for 

de som hadde råd å kommunisere raskt med andre over hele landet betydelig raskere 

enn postgangen klarte. I Norge startet Telegrafverket sin virksomhet 1. januar 1855 med 

midler bevilget av Stortinget. Først ut var telegrafforbindelsen mellom Oslo og 

Drammen. Nå kunne en meddele seg på øyeblikket til hverandre. 

Takket være et system av elektriske signaler som forplantet over den 42 km lange 

jerntråden mellom hovedstaden og dens naboby, kunne allslags meldinger krysse 

uhindret fram og tilbake. (Rafto 1955, s. 11). 

Samtidig begynte arbeidet med å anlegge telegraflinjer og -stasjoner flere steder i landet. 

Rundt århundreskiftet var telefonen tilgjengelig i de største byene. 14. august 1877 ble 

den første telefonering foretatt, også mellom Kristiania og Drammen. Rundt 

århundreskiftet var telefonen tilgjengelig i de største byene. (Rafto 1955). 

 

 

 

3 Lanets første elektriske jernbanestrekninger er omtalt i kap. 5.3 "Elektricitetskomiteen av 1895" og kap. 6.3 - underkap. 

"Elektrifisering av jernbanen og Hakavik kraftverk". 
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 Fra vannhjul til vannturbin 
Den industrielle utvikling som alt var i gang, krevde bedre vannkraftmaskiner og førte til 

utviklingen av vannturbinen. Forskjellen mellom vannhjulet og de tidligere vannturbinene 

lå i det konstruksjonsmessige og ikke minst at 

turbinen virker i et lukket system. I vannturbinen 

sørger en virvelkomponent av det strømmende 

vannet for at det overføres energi til rotoren. På 

grunn av denne bevegelseskomponenten kunne 

turbinen være betydelig mindre enn et vannhjul 

med samme ytelse. Den nye teknikken muliggjorde 

utnyttelse av mye større fallhøyder enn det som 

var praktisk mulig tidligere. Selv om den mekaniske 

verkstedindustrien her til lands var i sin barndom, 

var kompetansen innen vannhjulsektoren langt 

framme. Dette førte til at norske verksteder var 

tidlig i gang med å produsere turbiner.  

«REGLER FOR VANDHJULS OG 

TURBINERS KONSTRUKTION. 

Udarbeidede for Det metriske norske 

og svenske maal- og Vægtsystem» var 

et hefte Guldberg & Peterson utga i 

1868. Pris for heftet 36 skilling.  

Her er angitt blant annet 

konstruksjonsregler for den turbinen 

som var levert til Eger Papirmølle i 

1867 (Thoresen 1942, s. 82). Det gamle 

vannhjulet ble da erstattet av en 55 hk 

turbin fra Myrens Mek. Verksted (Bugge 

1930, s. 134), se også kap. 4.5 om Eiker. 

Fra åpent til lukket system - vannhjul til vannturbin. Til v. Vannhjul tilknyttet oppgangssag fra Tørvikbygd, Kvam, 

Hordaland. Foto: Svein Harkestad/2007/Wikepedia Commons. Til h. Den første vannturbinen i Norge – fra en utstilling 

på Teknisk Museum. Foto: Ukjent/Norsk Teknisk Museum. 

NORGES FØRSTE VANNTURBIN (foto over) - ble tatt i bruk ved gamle Kongsberg Vaabenfabrik i 

1844. Den sørget for driften av en stor nyinnkjøpt dreiebenk for metall, og var i funksjon ved fabrikken 

fram til 1893. Vannets fallhøyde var rundt 5 m og turbinen nyttet 0,25 m3/s og ytelsen var 14 hk. 
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Brødrene Jens og Andreas Jensen, som grunnla Myrens Mekaniske Verksted i 1848, bygde 

i 1850 «visstnok» den første norsklagde vannturbin. Denne ble tatt i bruk «antagelig» av 

Hjula Veveri (Thoresen 1942, s. 82). Det var først i siste halvdel 1860-årene at norsk 

produserte turbiner fikk innpass i tremasseindustrien (Tobiesen 1907). Han nevnte at til 

da var levert 1298 turbiner med samlet kapasitet på 234 000 hk til nordiske foretak. 

Foredlingsindustrien var langt mer kraftkrevende enn sagbruksdrift, og den norske 

industrien utviklet også produksjonsteknikker som senket kostnadene på tremasse til en 

tredel av den opprinnelige. Ved hjelp av turbinen kunne det hentes ut mer energi fra 

elvene og denne ble overført til akslinger, remmer og hjul. Veverier, spinnerier og 

mekaniske verksteder ble også etablert omkring elvene for å dra nytte av kraften fra 

vannhjulet. Vannets krefter ble brukt som ren mekanisk energi.  

Sagbrukene kunne med innføringa av dampsaga på 1860-tallet flyttes fra fosser og elver 

og inn til de store havnene slik som Drammen, Halden og Namsos. Langs Akerselva 

startet de i det samme tiåret maling av tømmer til tremasse som kunne foredles til 

cellulose og til syvende og sist papir. Innen 1890 var det 54 sliperier og 14 

cellulosefabrikker i landet. Etter dette begynte også produksjonen av ferdig papir å ta seg 

opp.  

Kunnskaper og maskiner ble i første omgang hentet fra England, men snart begynte 

Norge selv å produsere egne maskiner. Fra 1870-årene vokste det fram en rekke 

bedrifter som brukte norske råvarer (særlig fisk og trelast) i sin produksjon for et 

utenlandsk marked. Hermetikkindustrien og tremasseindustrien stammer fra denne 

tiden. På slutten av 1870-tallet ble vassdragene tatt i bruk for produksjon av elektrisitet. 

Dette åpnet for en sterk industrivekst i siste tiår av det 19. århundre.  

Det var vannkraft som var den viktigste energikilden for norske bedrifter. I 1870 var det 

ifølge Samset (2012, s. 29) registrert 1644 industribedrifter i Norge hvorav 1174 ble 

Til v: Akerselva med Hjula veveri (til høyre i bildet) og Glads papirmølle (til venstre). Foto: Kristoffer 

Horne/1880-1910. Til h:  Tistedalsfossen og industri. Foto: E. Sem/1900-1920.  Begge foto: Stiftelsen Domkirkeodden. 
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drevet med vannets krefter, 277 med hånd‐ eller hestekraft, 177 med dampmaskiner og 

96 med en kombinasjon av dampmaskiner og vannkraft. Industrien vokste raskt.  

En betydelig kompetanse var blitt utviklet gjennom flere hundre års bruk av vannets 

krefter og vassdragene. Dette var en viktig årsak til at Norge var raskt ute med å ta i 

bruk vannkraft til elektrisitetsproduksjon. Få kraftverk nyttet dampkraft. 

Elektrisitetsproduksjonen fikk enorm betydning for den videre samfunnsutvikling. Det 

var økonomisk oppgangstid, og tiden var preget av vekst og nytenkning på mange 

områder. Dette førte i første omgang til bygging av flere fabrikker innen elektrokjemi og 

elektrometallurgi for produksjon av blant annet aluminium, sink, salpeter og karbid. På 

den tid måtte fabrikkene bygges i nærheten av kraftstasjonen, fordi det tekniske for 

overføring av elektrisitet var lite utviklet. Da elektrisitet ble tatt i bruk var det flere 

bedrifter som hengte på» en lysmaskin i sitt anlegg og dermed fikk strøm til belysning.  

 Kommunens funksjon – konsesjon og tillatelser 
Fra begynnelsen av 1800-tallet var lokal infrastruktur underlagt konsesjonsplikt, en 

godkjenning fra offentlig myndighet. Konsesjonsplikt var vanlig i de fleste europeiske land. 

(Skjold 2015, s. 44). 

På landsbygda var det ingen stram regulering av arealbruk. Det var plass nok til veier og 

jernbaner, til ny industri og til rekreasjon. Den enkelte grunneier kunne disponere sin 

eiendom slik han ville. Bare i de tettest befolkede stedene, i byene, var det behov for 

vedtekter ad. gatelinjer, branngavler og 

renovasjon. De største byene som 

Christiania, Bergen og Trondheim fikk 

særskilte bygningslover som følge av 

dette. I 1845 ble det for de øvrige 

kjøp- og ladesteder innført en 

alminnelig bygningslov. Den hadde som 

overordnet mål å være et redskap for å 

motvirke nye brannkatastrofer. (NOU 

2003, s. 24).  

Formannskapslovene av 1837 åpnet for 

at kommunene kunne påta seg en 

rekke økonomiske oppgaver. Først fra 

1870-årene av begynte de å engasjere 

seg på et bredt felt. Fremveksten av det 

nye by- og industrisamfunnet stilte 

også ukjente krav til myndighetens 

omsorg. Trygghet og sikkerhet for liv 

og eiendom var som før helt sentralt 

for borgerne. Helsesektoren likeså og 

med skolevesenet som det tredje hovedansvarsfelt. Kirkebygging og kirkegårder var det 

fjerde området. Et femte var vedlikehold av «bruer, gater og gatebelysning, av kaier og 

 

Nedlegging av kabler for telefon/telegraf. Kunstner: Johan Albert 

von Hanno/1860/Norsk Teknisk Museum.  
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moloer, av parker og idrettsplasser. Brannvesen, vannforsyning, kloakksystem og 

avfallshenting var også selvfølgelige oppgaver i større kommuner. Flere av bykommunene 

bygde også gassverk med tilhørende ledningsnett. Når kommunene så tidlig på 1900-

tallet engasjerte seg i elforsyningen, passet dette inn i det kommunale opplegget. 

Utviklingen førte til at de kommunale elektrisitetsverkene fikk monopol på 

strømleveranser. I de største byene ble elektriske sporveier igangsatt eller overtatt. 

Formannskapslovene gjorde det mulig for kommunene å få en gradvis overgang fra 

embetsstyre til folkestyre. Fuglum (1978, s. 471).  

Statens utgifter for å drifte samfunnet økte fra 30 mill. kr. i 1880 til 98 mill. kr. i 1914. 

Kommunenes nettoutgifter økte enda mer; fra 17 mill. kr i 1885 til 80 mill. kr. i 1914. Fra 

1885-1913 steig statsgjelda med 233 % (fra 109 til 363 mill. kr.), og kommunal gjeld ble 

nær seksdoblet. 

Samfunnet kostet, og det kostet mer og mer. Skatter og avgifter var dessuten bare ett 

av de bidrag den enkelte, frivillig eller tvunget, ytet til samfunnets tarv. Unge menn trakk 

i kongens klær. Tusener satt i kommunestyrer eller var betrodd andre ulønte ombord. Alle 

måtte på forskjellige måter tåle innskrenkninger i sin personlige frihet av hensyn til 

fellesskapets interesser. Slik var omkostningene ved den gjennomorganiserte velferdsstat 

som en så smått begynte å skimte konturene. Fuglum (1978, s. 473). 

  

Kommunen måtte gi tillatelse til at det kunne gjennomføres fysiske inngrep i det 

offentlige rom enten ledningene ble hengt opp i lufta eller kablene ble lagt i bakken. 

Kommunene fikk således styringen med utbyggingen. Elforsyningen ble i hovedsak 

organisert som offentlige monopoler. (Skjold & Thue 2007, s. 43). 

Skjold (2015) påpekte videre at i Norge spilte staten opprinnelig en svært tilbaketrukket 

rolle vedr. den kommunale konsesjonsforvaltning, Stort sett var denne knyttet opp til 

kommunens rolle som grunneier. Fysisk infrastruktur innebar bruk av offentlig grunn, slik 

at det var nødvendig med tillatelse. Kommunene fikk regulere dette stort sett selv uten 

innblanding fra staten. De første sakene kom med etableringene av gassverk fra rundt 

midten av 1800-tallet De måtte ha tillatelse for å utføre fysiskes inngrep som nedlegging 

av rørledninger i gatene. Kommunene hadde her et sterkt styringsredskap og tidlig 

knyttet de også vilkår til konsesjonene. 

Kilde: Fuglum (1978). 

  

«Parti af Galgeberget, Oslo» med 

veibelysning og gasslykter samt 

Hovedbanen med damplokomotiv.  

Xylogtrafi: 1866/kopi etter Carl Emil Baagøy. 

Foto: Fredrik Birkelund/Oslo Museum 
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 Belysning og oppvarming – gassverk  
Dagslyset og solen er vår viktigste lyskilde, men tidlig ble det arbeidet med å finne 

kunstige lyskilder. Den åpne ilden har gitt lys og varme og har fra gammelt av vært 

boligens midtpunkt. Fram til midten av 1800-tallet ble det brukt ulike typer lys basert på 

åpen ild fra talg, tran og tyristykker. På Vestlandet var særlig spikhyllen i bruk. «Dette var 

et lite bål av tyriflis med eget røykavtrekk» (Grytli & Støa 1998, s. 75). Alle disse hadde til 

felles at de var krevende å passe, medførte brannfare, ga begrenset belysning og 

forurenset innelufta. Selv når det ene sentrale lyset var tent, var norske hjem på 1800-

tallet å betrakte som temmelig mørke for våre moderne øyne. 

Rundt 1860 ble parafinlamper importert til landet etter at oljeprisen ble dumpet ute i 

Europa. Dette var et stort framskritt og den utkonkurrerte andre lyskilder. Lampene 

hadde egen drivstoffbeholder og kunne således settes opp nær sagt overalt. 

Norskproduserte lamper kom på markedet i 1875 og vokste til å bli en betydelig 

industri. 

Til oppvarming og matlaging ble det hovedsakelig fyrt med ved, men også torv, kull og 

koks ble benyttet. I de minste hjemmene ble det brent i åren, det åpne ildstedet midt i 

huset. Åren var eneste varmekilde til oppvarming og matlaging. Det var også ofte eneste 

lyskilde i huset. Mer effektive varmekilder var kakkel- og jernovner, men disse var 

kostbare og derfor forbeholdt de mest velstående. Det gjaldt også separate lyskilder som 

tranlamper og talglys. Lys og varme var luksusprodukter på den tid. Lukkete jernovner 

ble produsert her i landet fra begynnelsen av 1600-tallet og erstattet gradvis den åpne 

åren, røykovnen og peisen. Ovner for fyring med ved eller koks kom på markedet etter 

1850. Koks, som var et biprodukt fra kullbasert gassproduksjon, var introdusert som et 

rimelig og effektivt brensel i hjemmene. Også parafinovner ble tatt i bruk. Tidlig på 1900-

tallet ble i tillegg flyttbare elektriske ovner tatt i bruk for oppvarming. 

Trevirke var stort sett det viktigste brensel for industri og håndverk. I første del av 1800-

tallet ble det svært mange steder mangel på trevirke. Importert steinkull fra England ble 

for mange løsningen. Steinkullet ble populært i bedriftene og i hjemmene. Til Larvik kom 

for eksempel de første båtene med steinkull i lasten i slutten av 1820-årene. Rundt 1850 

ble det losset 50 000 tønner med kull, og det var doblet i begynnelsen av 1890-årene. Nå 

var steinkullet blitt Larviks viktigste energiform. Parafinen kom i bruk fra 1860-årene og 

utover etter at oljeprisen ble dumpet ute i Europa. Kull og olje var typer av energi som 

ble solgt og transportert i løsvekt.  

Gass ble tatt i bruk tidlig på 1800-tallet. Denne energiformen måtte transporteres i 

rørledninger fra produsenten til forbrukeren. Rørsystemet måtte graves ned, og dette 

krevde konsesjon fra kommunene. Det var vanlig å gi konsesjon for 30 år, deretter 

overtok kommunene stort sett gassverkene. De private aktørene måtte også ofte 

akseptere vilkår knyttet til allmenne interesser, som plikt til å levere gass til offentlig 

gatebelysning. Som oftest ble det anlagt få lykter i gatebelysningen. Det var vanlig at de 

ble slukket ved midnatt. I den lyse årstiden fra mai-september ble de ikke tent. Dette var 

også tilfelle i hovedstaden. De private aktørene hadde en viktig rolle i etableringen av 

elektrisitetsanleggene og disse ble underlagt det samme konsesjonsregime som 
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gassverkene måtte forholde seg til. «Så langt det er mulig å fastslå, var det imidlertid få 

tilfeller der kommuner brukte konsesjonsmyndigheten til å nekte private aktører» 

(Skjold 2015, s. 46).  

Verdens første gassverk ble bygd i London og satt i drift i 1812. I Norge ble gass tatt i 

bruk kommersielt fra midten av 1800-tallet. Oslo fikk landets første gassverk i 1848, og 

verket markerte etableringen av Norges første organiserte energiindustri. Gassen ble 

levert av et privateid engelsk firma som hadde fått enerett av kommunen i 30 år. 

Gassverket ble så i 1878 overtatt av kommunen og var i drift til 1978. Dette eierskifte 

skyldtes i hovedsak to forhold; hard konkurranse med strømforsyningen i leveranse til 

belysningsformål og at den kommunale konsesjonen til gassverket gikk ut etter 30 år i 

1878. Før 1870 var 10 gassverk i drift i landet og alle var da i privat eie. Verkene baserte 

seg på bruk av kull og koks. Siste gassverk ble bygget i 1913 i Larvik, og dette var landets 

17. verk. Bygassverkene dekket hovedsakelig tre primærbehov; lys, varme og koking. 

Gassbelysning kunne brukes både inne og ute. Inne i fabrikkene ble det derfor mulig å 

fortsette arbeidet også etter mørkets frambrudd ute. Belysningen førte dermed til en 

betydelig produktivitetsvekst. Gass ble også tidlig benyttet til oppvarming og andre 

industrielle formål. Gassverkene var i lang tid en viktig del av landets energiforsyning, 

men gassen var langt fra enerådende på energimarkedet. Parafin var billig og ble 

foretrukket i private hjem. 

Bergen gassverk (i bildets nedre del) ved Lille Lungegårdsvatn sett fra Fløy-fjellet. Gassverket ble 

bygd i 1858 og flyttet herfra i 1908 til Jekteviken. Foto:  Axel Lindahl/1880-1890/Nasjonalbiblioteket. 
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Oversikt over eierskap av norske gassverker: 

I DRIFT FRA BY KOMMUNALT FRA NEDLAGT 

1848 Oslo 1878 1978 

1853 Halden 1896 1941 

1853 Trondheim 1878 1956 

1856 Bergen 1886 1984 

1856 Drammen 1877 1959 

1857 Kristiansand 1886 1957 

1857 Moss  Kommunalt 1963 

1865 Skien 1924 1945 

1868 Arendal 1917 1957 

1868 Stavanger 1899 1963 

1905 Ålesund 1917 1958 

1908 Kristiansund Privat 1969 

1911 Tønsberg 1933 1957 

1912 Sandefjord 1917 1949 

1912 Tromsø Privat 1923 

1913 Larvik 1917 1953 

Datagrunnlag: Sandberg (1951, s. 168-169 Tabell XIV). Med unntak av det kommunalt bygde gassverket i Moss var alle 

bygd privat. Verkene i Kristiansund og Tromsø forble private til de ble nedlagt. 

Bergens Gassverk, som var landets største, leverte så seint som i 1954 gass til nær 

45 000 apparater som hovedsakelig varmet opp vann og kokeplater. Det ble nedlagt i 

1984, og med det er gassverkepoken over i landet. De hadde vært en viktig del av norsk 

energiforsyning svært lenge. 

Kilder: Sandberg (1951), Skjold (2001), Søbye (2001), https://norskfolkemuseum.no/. 

Tønsberg Gaværk. Foto: 

Ansgar Theodor 

Larsen/1932/Wikipedia. 
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 Forholdene i hovedstaden – Kristiania 
Oslo4 ble landets hovedstad i 1814. Dette ga støtet til en utvikling til å bli landets 

overlegent største by. Et innbyggerantall på nær 9000 i 1801 var mer doblet i 1835. Byen 

vokste også i areal. I 1859 ble «Bymarken og en del av Aker kommune med 9 551 

innbyggere innlemmet i byen». 

1878 ble ytterligere deler av Aker med 18 970 innbyggere tillagt bykommunen. Dette 

førte til en hektisk byggeperiode og det meste av dagens «murby» ble bygd i tiårene 

etter denne utvidelsen. Antall innbyggere ble fordoblet fra nær 113 000 i 1878 til nesten 

228 000 ved århundreskifte. Ikke minst industrien eksploderte fra 7500 arbeidsplasser i 

1875 til 15 000 i 1895.  

 

 

 

4 Christiania var navnet på Oslo fra 1624 til 1924. Fra 1877 ble navnet skrevet Kristiania i matrikkel og statskalender. Fra 1897 

benyttet byens kommunale etater samme skriveform. (https://snl.no).  

Christiania sett fra «Foden av Egeberg».  

Slottet har her endnu ei faaet sit nye flade Tag, og over de yndige vestlige Egne ruger, som så ofte er 

Tilfelde, den graae Taage. 

Den som erindrer Christianias Udseende for en tyve, tredive Aar tilbage, vil have ondt ved at kjende 

sig igjen i vor gode Stad. Hiin Tids du over Gaderne ludende, brunrøde Træhuse ere forsvundne 

tilligemed mangehaande Karrikaturer af Borgermænd, og med dem det Stilleben som da herskede. 

(…) Men inden andre tredive Aar ville Forandringene visstnok være endnu større og mere 

iøinefaldende; thi endnu er Hovedstaden i sin Bliven. (Asbjørnsen & Tønsberg (1848, pl. Nr. 1). 

Christiania sett fra «Foden av 

Egeberg». Tegning skannet fra 

Asbjørnsen & Tønsberg (1848, pl. Nr. 1). 
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Vann ble tatt fra Akerselva med inntak ved Vøyenbrua. Det ble 

ført gjennom furustokker. Trykket var dårlig slik at det måtte 

hentes ved vannposter som fantes på gatehjørnene. Vinterstid 

måtte det hele tiden renne for å unngå at det frøs til. Byen 

hadde ikke noe avløpssystem. Det fulgte naturlige, åpne 

bekkeløp. For mellomliggende områder fulgte avløpet 

rennesteinene. Der de krysset kjøreveier ble det lagt rør. Fra 

rundt 1845 begynte kommunen å bygge ut et kloakksystem 

basert på tørrmurte gråsteinsrenner. På denne tid var slottet 

og Universitetet under bygging. Stortingsbygningen var ikke 

påbegynt. Carl Johans gate ble opparbeidet i 1846. 

I 1845 var det i Christiania 40 fabrikker; av disse var det 17 

brennevinsbrennerier, 7 tobakksfabrikker og 6 ølbryggerier. I 

tillegg kommer en rekke møller og treindustri med røtter fra 

middelalderen i tilknytningen til elver og bekker utenfor 

daværende byområde. På slutten av 1840-årene skyter 

industrireisningen fart. Det begynte med tekstilfabrikker, og i 

1860- og 1870-årene kom tungindustrien med blant annet Kværner, Myrens verksted, 

Akers mekaniske verksted og Christiania Spigerverk. 

I siste del av 1800-tallet ble flere og flere bedrifter etablert i sentrumsområdet og de 

benyttet dampmaskiner fyrt med kull. I byens mange leiegårder ble koks, kull og ved 

benyttet til oppvarming. Ved ble også brukt til komfyren. «Røyken fra dampmaskinene og 

leiegårdene blandet seg med tåka fra fjorden til den illeluktende Kristiania-tåka som hang 

over byen vinterstid» (Johannessen, 1992, s. 10). Talglys og stearinlys ble sammen med 

parafinlamper, som kom i 1860-årene, benyttet til belysning. I fabrikklokaler, kontorer og i 

noen forretninger, samt i byens bedre strøk, ble det i tillegg benyttet gassbelysning.  

Byens gater var i dårlig stand. De var brolagt med kampestein, men i 1845 vedtok 

kommunen å gå over til «huggen brostein». Huseierne hadde plikt til å vedlikeholde 

gatene. Dette fungerte ikke, så dette opphørte i 1851. Gatebildet var neppe innbydende 

og Schreiner (1984) viste til et innlegg i Morgenbladet fra 1863 fra en «bereist» borger 

samt en omtale fra 1856 i samme avis: 

  

  

ÅR AREAL KM2  FOLKETALL 

1801  5,55   8 931 

1835  5,55  18 305 

1859  9,48  46 998 

1878 16,29 112 997 

1900 16,29 227 626 

1920 16,29 258 483 

2017 454,03 666 759 

Data fra:  

https://snl.no/Oslo_-_byutvikling_og_areal 

Faksimile fra Schreiner (1984, til venstre del av s. 25 og til høyre del av s. 26). 

Oslo bys vekst fra 1801 til 1920  

- sammenlignet med 2017: 
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Christiania fikk antagelig offentlig gatelys omkring 

1720. I 1735 er det helt sikkert at byens kommune 

bevilget midler til 75 gatelykter og ansatte en 

«Lygteinspektør» for byen. Den gang var lyset 

basert på forskjellige brennbare oljer som tran, 

linolje, treolje og parafin. Lampene ga et rødgult 

skjær, og det var ofte langt mellom dem. Da 

gassverket kom i drift 1848, ble gasslykter tatt i 

bruk i gatebelysningen. I 1886 hadde byen 1515 

gasslykter, og fortsatt var 355 oljelykter i bruk. 

Oljelyktene forsvant ikke før et godt stykke ut i det 

forrige århundret. Elektriske gatelamper kom først i 

1892 da byens første elektrisitetsverk startet opp, 

som førøvrig var dampdrevet. (Just 1952). 

I hjemmene og på arbeidsplassene var lyskilden 

stort sett talg og stearin i første del av 1800-tallet. 

Denne belysningen var av svært dårlig kvalitet. I 

1860-årene ble den avløst av parafinlampen, som ble 

raskt populær. (Erlandsen 2013). I de rundt 27 000 

leilighetene i byen ble det antatt at to parafinlamper 

var tent fra skumringen til klokka 10 om kvelden. 

Videre at parafinlamper ble brukt i 7000 kontorer 

og bedrifter. (Johannessen 1992, s. 11) 

Carl Johans gade med Slottet. Gata har enkeltsporet hestesporvei. 

Dobbeltsporet elektrisk sporvei ble anlagt først i 1899. 

Gatebelysningen med elektriske buelamper ble satt opp i 1893. Foto: 

Olaf Martin Peder Væring/ca. 1880/Oslo Museum. 

Samling under parafinlampe tidlig på 1900-tallet. 

Foto: Narve Skarpmoen/Nasjonalbiblioteket. 

Kull var den viktigste 

energikilden for industrien i 

bykjernen.  

Hester ble benyttet til å frakte 

kullet ut i byen. 3000 hester var i 

aktivitet i byens gater i 1880. De 

trakk også vognene til byens 

eneste sporveilinje, som ble 

opprettet i 1875. 

Paulsens brenselshandel, Bispevika - Oslo 

havneområde. Foto: Ukjent/1900/Oslo Museum.  
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Gassverket i byen, som var privateid, kom i drift fra 1848. Gass og elektrisitet har det til 

felles at overføringen skjer gjennom kabler eller rør. Dette krever sentral organisering 

og ledningsbundne systemer. Gassverk ble således et forbilde for elektrisitetsverk. Gass 

ga godt lys og var lettvint i bruk, når først rørsystemet var på plass. Innendørs bruk 

hadde noen ulemper. Den utviklet varme og forbrukte oksygen, noe som ga dårlig luft og 

hodepine. Forurensningene førte også til misfarging av tapeter og gardiner (s. 14). Prisen 

på gass ble oppfattet som høy, slik at 

gass ble lite brukt til private formål. 

Kommunen overtok gassverket i 1878 

for en pris av 1,14 mill. kr 

(Johannessen 1992, s. 15). 

Kjøpesummen tilsvarer nær 80 mill. kr. 

i 2017-verdi. Mot århundreskiftet ble 

elektrisk belysning mer og mer vanlig. 

Kilder: Johannessen (1992, s. 10-15), Schreiner 

(1984, s. 23-27). 

Gassverket – Grünerløkka, Oslo. Foto: Anders Beer Wilse/1924/Oslo Museum. 

Fredrikstad Gas- og Elektricitetsværks 

kraftstasjon ble bygd i 1896 med to 

damp-maskiner hver på 65 hk og fire 

dynamoer hver på 21 kW. Foto: 

Ukjent/Skannet fra Sandberg (1951, figur 

95) etter tillatelse fra Energi Norge. 



 

 

 

TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN ELEKTRISITETENS FORVALTNINGSHISTORIE 1877-1921 SIDE 27  

 Mot det 20. århundre 
Gjennomsnittlig årlig økonomisk vekst mellom 1896 og 1900 var i overkant av 6 % 

(Venneslan 2008, s. 46). Den utløsende faktoren for den økonomiske veksten var 

åpningen av den britiske økonomien, som ga markeder for norsk skipsfart, fisk og trelast. 

Rundt århundreskiftet sto eksporten for om lag 30 % av bruttonasjonalproduktet (BNP).  

Betraktes perioden 1870 – 1900 var den gjennomsnittlige vekst i BNP pr. innbygger for 

Norge 1,0 % mot 1,4 % i landene i «den nordatlantiske økonomien (det vil si Vest-Europa 

og Nord-Amerika). På den tid var det også stor utvandring til Amerika hvor den største 

gruppen var unge, arbeidsføre menn.  Det var bare Italia av denne grupperingen som 

hadde svakere vekst enn Norge. Hodne & Grytten (2000, s. 228) påpekte også at: 

Som en liten og eksportorientert økonomi sakker Norge derfor akterut etter en god 

vekstperiode i årene 1850-1875, men likevel var det historisk sett en ikke ubetydelig 

vekst. Det er derfor ikke tale om noen absolutt, men snarere en relativ stagnasjon. 

Sammenlignet med de nordiske land var det bare Danmark som hadde høyere BNP enn 

Norge i 1870. Sverige passerte oss fram mot første verdenskrig. På den tid var Norges 

BNP pr. innbygger ifølge Hodne & Grytten (2000) 55-60 % av nivået i Storbritannia, som 

da var Europas rikeste land. Norge var «omtrent på det vesteuropeiske snittet». De 

legger til at: 

Veksten var imidlertid langt sterkere i det 20. århundre. Bruttonasjonalproduktet per 

innbygger var mer enn elleve ganger høyere ved utgangen av det tyvende århundre enn 

ved inngangen. Likevel, i historisk perspektiv var fremgangen på 1800-tallet 

imponerende. I løpet av århundret fikk Norge for første gang det vi kan kalle varig 

vekst, til tross for enkelte tilbakeslag. (Hodne & Grytten (2000, s. 277). 

Verdiskapningen pr. innbygger var rundt 2,2 ganger 

høyere i 1900 enn i 1830. Dette tilsier en årlig 

vekstrate på 1,1 %. Det hadde etter alt å dømme ikke 

vært så sterk vekst i noen 70-årsperiode i Norge 

tidligere. (Hodne & Grytten 2000, s. 277).  

Rundt århundreskiftet fulgte så stagnasjon og 

depresjon. Den årlige veksttakten for perioden 1900-

1905 var bare 1,2 prosent. Det var internasjonal 

lavkonjunktur og økonomisk krise innenlands. Krisen 

skyldtes en lånefinansiert byggeboom i flere av de 

store byene gjennom 1890-årene. Norge sto nærmest 

på stedet hvil i perioden 1900-1905 på grunn av 

problemene i landets økonomi. Landet tapte således 

terreng i relasjon til de øvrige land. I neste tiårs 

periode var det derimot en betydelig vekst. Deretter 

Norge i vekst. 

Befolkningen var bedre utdannet. Dette ga 

mer kompetent arbeidskraft.  Antall 

ingeniører, jurister, medisinere og realister 

økte.  Viktig var også at landet hadde åpne 

grenser. Norge hadde høy andel eksport og 

import og betydelig tilførsel av utenlandsk 

kapital.  

Gjennomsnittlig levealder var i det 19. 

århundre lav sett i forhold til dagens nivå. 

Denne kan brukes som «en representativ 

indikator på hvor gode levevilkårene» var på 

den tid. I perioden 1821–1830 var den 45 år 

for menn og 48 år for kvinner. I 1900 økte 

den til 52 år for menn og 56 år for kvinner. 

(Hodne & Grytten 2000, s. 278). 



 

 

 

TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN ELEKTRISITETENS FORVALTNINGSHISTORIE 1877-1921 SIDE 28  

kom det en periode med sterk oppgang som varte til 1915.  

Det var sammenfallende årsaker til krisen ifølge Hodne & Grytten (2000, s, 229). Her 

nevnes blant annet omstillingen i jordbruket og sviktende etterspørsel og manglende 

ressurstilgang på tømmer og fisk samt krise og sen overgang til damp i skipsfarten. 

Innføringen av et nytt internasjonalt pengesystem spilte også inn. Den hadde en 

«kontraktiv effekt» på utviklingen. Dette gjaldt ikke bare Norge, men også Europa. 

Systemet ble basert på gull. Hodne & Grytten (2000, s. 229) påpeker imidlertid at dette 

ikke må overdrives. Fortsatt var forholdene i Norge slik at det var stor grad av 

selvberging og naturalhusholdning. Dette var på lik linje med de fleste land i Europa. 

Mang en handel ble oppgjort gjennom bytte, og fortsatt var det vanlig at deler av 

arbeidslønna ble utbetalt i naturalia.  

Rikelig tilgang på tømmer og fisk og rimelig arbeidskraft innen skipsfart gjorde det mulig 

å bygge opp virksomhet i Norge som var konkurransedyktig på internasjonale markeder. 

Utnytting av komparative fortrinn gjennom handel, der Norge byttet råvarer og 

skipsfartstjenester mot ferdigvarer og korn, er en hovedforklaring på veksten. Landets 

jernverker, med produksjon basert på trekull, ble etter hvert utkonkurrert av britisk 

«koksjern». Den stadig økende importen av korn førte til at jordbruket la om til melke- 

og kjøttproduksjon. Ikke minst vannkraften åpnet for sterk industrivekst i Norge med 

sine store naturressurser. (NOU 1996: 23, s. 53). Ny teknologi som krevde store 

kraftmengder, kom tidlig i bruk i Norge, jf. kap. 6.1. 

Innhenting av ny teknologi var en viktig vekstfaktor før forrige århundreskiftet. Men 

dampmaskinen førte ikke til noen omfattende industrialisering i landet. Dette skyldtes at 

deres drift var avhengig av kull og denne måtte importeres. Trevirke var basis for en 

viktig eksportindustri i det 19. århundre. Her ble markedsposisjonen styrket gjennom 

etableringen av nye bedrifter for produksjon av cellulose og papir fra omkring 1890. Den 

øvrige industriproduksjonen var i det alt vesentlige for det norske markedet. Tekstil- og 

bekledning, jernstøperier, teglverk og bryggerier var betydelige bransjer, stort sett 

lokalisert rundt Oslofjorden. Dette var arbeidsintensiv virksomhet med et stort innslag 

av håndverkspreget produksjon. Totalt sto industrien for 20 % av sysselsettingen. 

Jordbruket var klart størst med hensyn til sysselsetting, med en tredel av de yrkesaktive. 

Personlig tjenesteyting (hushjelper o.a.) stod for om lag 13 % av de yrkesaktive. 

Varehandelen var ennå ikke særlig omfattende og sysselsatte bare om lag 6 %. Om lag 

like mange var sysselsatt i bygge- og anleggsvirksomhet. (NOU 1996:23, s. 53). 

  

 

Mossesundet med kanalen (åpnet 1855), Tollboden (bygd i 

1859), gassverk, tegleverk mm. Utsnitt av større bilde. Tegnet 

på med penn. Foto: Ukjent/1865/Mossebibliotekene. 
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Yrkesbefolkningens fordeling i % og antall etter hovedyrke. 

*Kolonnene angir antall sysselsatte i 1000. Data for 1801 og 1900 fra Petersen (1950, tabell s. 12), for 1890 og 1920 

fra Fuglum (1978, tabell s. 336.). 

Petersen (1950, s. 12) hadde følgende kommentar til tabellen: 

Disse tall gir uttrykk for en ganske dyptgående omlegging av det norske næringsliv. 

Denne omleggingen var ikke på noen måte avsluttet ved århundreskiftet. Vi kan tvert 

imot si at vi først omkring dette tidspunkt får merke de fulle virkninger av omleggingen 

på samfunnsforholdene som helhet. (….) Det har også siden år 1900 vært en sterk 

utvikling, men den har på en måte mer fulgt de linjer som allerede var klart antydet ved 

århundreskiftet. 

Han trakk så den konklusjon at: 

Vi var ikke lenger et jordbruksland med litt industri og litt handel. Industrien var i ferd 

med å overta rollen som den viktigste velstandsskaper i landet. (Petersen (1950, s. 22)  

Fuglum (1978) påpekte i tilknytningen til sin tabell at for kategorien industri/håndverk 

m.m. hadde det skjedd en forskyvning mellom de to gruppene. Antall industriarbeidere 

ble mer enn fordoblet bare i tidsrommet mellom 1890 og 1914. Det var tidstypisk for 

alle industrialiserte land at det var serviceyrkene (offentlige og private) som vokste fram, 

«mellomklassen og framfor alt middelsjiktet i de ekspanderende bysamfunn» (Fuglum 

1978, s. 336). Antall selvstendige næringsdrivende steg fra 1890 til 1920 med 43 000, 

mens antall av lønnsmottakere steg med rundt 300 000. Antall fiskere var nær det samme 

i 1890 som i 1920, men en mindre del av befolkningen var sysselsatte i denne gruppen, 

noe som skyldtes motoriseringen av fiskeriflåten. Et annet karakteristisk trekk for 

endringen i yrkesstrukturen var den økende differensiering og spesialisering som fant 

sted. Nye yrker kom på banen som radiotelegrafister, telefonister, sjåfører, reparatører, 

mekaniske sveisere, elektrikere.  

Høy etterspørsel etter norske varer og tjenester ikke minst skipsfarttjenester, samt 

krigsprofittering gjorde at Norge som nøytralt land hadde sterk vekst helt frem til 1916. 

En del av potensialet for veksten var lagt før og like etter århundreskiftet gjennom 

oppbygging av infrastruktur, teknologiske nyvinninger og ikke minst hydroelektrisitetens 

inntog. I et litt lengre perspektiv var derfor de siste tiårene av det nittende århundret 

YRKE\ÅR 1801  1890  1900  1920  1890*  1920* 

Jord-/skogbruk/fiske 80 55 44 42 457   479 

Industri/håndverk 6 22 26 28 180   315 

Forretningsvirke/transport 8 13 15 19 107   216 

Immaterielt virke 3 3 4 5  27    55 

Husarbeid, lønnet   7  5 56    76 

Annet 3  10    

Sum (antall 1000)      828  1 139 
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økonomisk og sosialt sett bedre enn de synes å ha vært ved en snevert tidsavgrenset 

analyse. (Hodne & Grytten, s. 228-229). 

Samtidig med forandringene innen sysselsettingen, skjedde en betydelig endring i 

bosettingsmønsteret ved den sterke veksten i byene. Denne utviklingen fikk stor 

betydning for elektrisitetsforsyningens oppbygging i landet, se kap. 4.3. 

Befolkningsveksten i noen norske byer 1801-1900. 

ÅR/BY 

(ANTALL) 1801 1865 1900 1920 

ØKNING I % 

1865-1920  2019 

Kristiania  9 200 69 000 229 000 330 000 378 685 800 

Bergen 18 100 32 000  72 000 103500 223 282 000 

Trondheim  8 800 19 300  38 700 60 800 215 196 900 

Stavanger  2 500 18 600  30 600 50 400 171 134 300 

Fredrikstad 2 300 8 000 11 900 36 000 350 82 200 

Drammen  5 400 15 300  23 200 34 000 122  69 200 

Kristiansand  4 800 10 900  14 700 19 000  74  92 400 

Skien 1 800 4 800 11 500 18 800 292 54 900 

Hamar ikke by 1 900 6 000 11 100 484 31 200 

Tromsø * 150 4 100   7 000 10 400 154  76 600 

Hele landet 884 000 1 701 000 2 240 000 2 650 000   56 5 300 000 

Data: For 1801 fra Statistisk byrå (1980), 1865 og 1920 fra Myhre (2015a), 1900 fra Statistisk Centralbyrå (1902) og 

for 2019 (2. kvartal) fra ssb.no/kommunefakta/.  Vær oppmerksom på at deler av befolkningsveksten også skyldes den 

enkelte bys arealutvidelse. * Tromsø fikk bystatus i 1837. 

Andelen som var bosatt i byer og tettsteder økte sterkt fra tidlig på 1800-tallet. 

Befolkningen i landet økte fra 884 000 innbyggere i 1801 til 2,65 millioner innbyggere i 

1920. På bygdene flatet befolkningsveksten ut i 1860-årene og forble nokså stabilt fram 

mot 1960-tallet. Det ble byene og tettstedene som huset den økende befolkningen. I 

1865 holdt 19 % til i byene og tettstedene. Andelen økte til 42 % i 1920. Spesielt stor 

økning var det i Kristiania og Fredrikstad samt i den nye stasjonsbyen Hamar. 

Det var flere årsaker til dette. Økonomiske og sosiale årsaker førte til at bygdenes vekst 

stoppet opp. Det var lite nytt land å rydde, og bedre metoder og teknologi innen 

jordbruket førte til færre arbeidsplasser. Byveksten skyldtes ikke minst økonomisk vekst 

gjennom utenrikshandelen og skipsfarten. Industrialiseringen fra 1840-årene førte til 

mange nye arbeidsplasser i byene og skapte også nye byer. Flere byer ble viktige 

administrasjonssentre, og by og omland ble knyttet sammen gjennom nye 

kommunikasjonslinjer. Myhre (2015a) påpekte også at fra 1870 av sluttet staten stort 

sett å utstede kjøpstads- eller ladestedsrettigheter for å øke antallet byer i landet. 

Antallet byer og tettsteder (med over 200 innbyggere) økte fra 117 i 1865 til 347 i 1920. 

Av disse var det kun 6 byer: Mosjøen, Narvik, Harstad, Svolvær, Horten og Notodden. 

Kilder: Hodne & Grytten (2000), NOU (1996: 23, kap. 4), Venneslan (2008), 

Hovedkilder kap. 2: Danielsen (1991), Hodne & Grytten (2000), http://norgeshistorie.no/. 
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3 Elektrisitetens pionertid 

 Elektrisiteten ble tatt i bruk 

Utvikling 

Elektrisitet har vært kjent siden oldtiden, men det var først rundt år 1800 at forskerne 

begynte å finne ut hva den kunne brukes til.  

Utviklingen før elektrisitetens tid spenner over et langt tidsrom. Metodene ble stadig 

forbedret fra de gamle kvernkallene og vannhjulene til turbinene. Egentlig turbin ble 

første gang bygd i 1827 av franskmannen Fourneyron med ytelser på 30 til 40 hk. 

Francisturbinen kom i 1849 og peltonturbinen i 1867. Ytelsen økte stadig. Den største 

norskproduserte turbinen var inntil 1870 på 80 hk stigende til 1000 hk i 1900 og 40 000 

hk i 1925. Virkningsgraden for kvernkallene var rundt 15 – 20 %, mens moderne turbiner 

har opptil 96 %. (Vogt 1954, s. 18). 

Utnyttelsen av elektrisk energi kan føres tilbake til begynnelsen av 1800-årene. Det går 

en parallell vitenskapelig og industriell utviklingslinje fra italieneren Alessandro Voltas som 

utviklet det første elektriske batteri i 1799, til den britiske kjemikeren Humphrey Davey 

som utviklet en lysbuelampe i 1821, og den danske fysikeren Øersted, som regnes for å 

ha oppdaget elektromagnetismen i 1820.  Videre til briten Faraday som i 1831 lykkes 

med å indusere elektrisk strøm ved hjelp av magnetisme. Han oppfant elektrolyse i 1833. 

Dette førte til den spede utviklingen av dynamoen. Så til Samuel Morses telegrafnøkkel 

og den elektriske telegrafens raske utbredelse fra midten av 1800-tallet. I 1852 ble den 

tatt i bruk i Europa. I Norge startet Telegrafverket sin virksomhet 1. januar 1855, jf. kap. 

2,3.  

I 1859 opplyste amerikaneren Farmer sin stue med en slags elektrisk glødelampe. I disse 

tilfellene ble drivkraften levert av galvaniske batterier. Skotten James Maxwell 

presenterte i 1873 det teoretiske grunnlaget for elektromagnetismen. Med denne 

teorien kan alle elektriske og magnetiske fenomen beskrives. Dette var viktig for å forstå 

bruken av elektrisitet ikke minst til praktiske formål. Forbedringen av den elektriske 

motoren fortsatte, og det var først da belgieren Gramme i 1873 fant opp en effektiv 

dynamo, det oppsto et marked for den elektriske motoren. Industrimaskiner på store 

fabrikker kunne nå drives av elektrisitet, som ble skapt av generatorer på sentrale 

kraftverk. Økonomiske forhold hindret at de elektriske oppfinnelser fikk noen praktisk 

anvendelse.  

Tidlig i det 19. århundre ble det demonstrert at den elektriske gnist hadde evne til å avgi 

et intenst lys og til å smelte bl.a. metaller. Først tidlig i 1870-årene ble det fokus på 

belysning, fordi maskiner nå avløste de galvaniske batteriene som var dyre i drift. De 

første lysbuelampene ble brukt som fyrlys ved den franske kyst. Den første gatebelysning 

fikk Paris i 1878 med lysbuelamper. Disse benyttet kullstaver, og for at to kull skulle 

brenne like hurtig, fikk de strøm fra en vekselstrømmaskin. 
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I 1867 kom gjennombruddet i sterkstrømteknikken med Siemens dynamo-elektriske 

maskin som gjorde det mulig å produsere elektrisk strøm. Prinsippet for den dynamo-

elektriske maskinen er opphavet til sterkstrømteknikkens utvikling. På en utstilling i 

Berlin i 1879 demonstrerte firmaet Siemens & Halske en elektrisk jernbane, og i Paris i 

1882 viste franskmannen Marcel Deprez et likestrømsanlegg. (Just 1952, s. 9). 

Vekselstrømprinsippet fikk praktisk anvendelse først rundt 1890. Dette samt utviklingen 

av transformatoren og prinsippene for elektrisk kraftoverføring over store avstander, 

gjorde det mulig å organisere distribusjon av elektrisitet til flere forbrukere, selv om det i 

første omgang var til begrensede områder. 

Glødelampen som amerikaneren Thomas Edison utviklet i 1879, åpnet for alminnelig 

bruk til belysning. Edison regnes som skaperen av de første elektrisitetsverker for fri 

distribusjon. Hans system var basert på likestrøm. Om det var verket i London eller 

New York (i drift fra 4. sept. 1882) som var først er noe uklart. Kraftverket besto av fire 

kullfyrte dampkjeler som ble brukt til å drive seks dampmaskiner. Disse drev igjen hver 

sin generator for likestrøm. Disse hadde en ytelse på opp imot 100 kW. Dette var nok til 

å forsyne abonnementer med tilsammen 1100 til 1200 glødelamper. Kraftverket hadde 

en total virkningsgrad fra kull til elektrisk energi på bare 2,5 %. Ut fra kraftstasjonen var 

det et overføringsnett med en lengde på omtrent 800 m. Siden forbrukere er direkte 

tilknyttet et kraftsystem med lav spenning kunne ikke avstanden mellom kraftstasjon og 

forbrukere være særlig stor. Deretter fulgte de dampdrevne verkene i Milano i 1883 og i 

Berlin 1884. New York begynte med 8 og Berlin med 6 dynamoer hver på rundt 100 kW. 

Den gang ble det regnet som «kolossalt» (Vogt 1954, s. 18).  

Elektrisk belysning 

1883 var fabrikkeier Rosendal antagelig 

den første i Norge som fikk installerte 

elektrisk lys i en privatbolig. Dette 

skjedde i Fana i Bergen. (Sandberg 1951, 

s. 75). 

Året før ble det i Polyteknisk Tidsskrift 

publisert en artikkel om «Kampen 

mellem det elektriske lys og 

gasbelysningen» forfattet av Edv. 

Kolderup. Han påpekte at: 

Som bekjendt havde gasbelysningen en meget tung og en meget langvarig kamp at 

gjennemgå, förend den formåede at vinde publikums tiltro og få almindelig udbredelse. 

(Kolderup 1882, s. 181). 

Den elektriske taklampa var en 

kulltrådlampe, mens den tradisjonelle 

takparafinlampa som ble benyttet på den tid 

sees til venstre på bildet. Installasjonen var 

utført av ingeniør Jens Hopstock. Foto: 

Ukjent/1894/Norsk Teknisk Museum.  ► 
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Mens det var annerledes for det elektriske lys (s. 182): 

… thi ligeoverfor dette står både videnskaben og kapitalen fuldt færidige til at hjælpe til, 

og publikum har ingen uvilje imod eller frygt for det; man föler tvertimod den mest 

levende interesse for det (…) Vort århundredes raske udvikling og rigdom på 

mærkværdige opfindelser har virket utdannende på det store publikum og jaget væk 

overtro og fordomme. 

Ut fra økonomiske betraktinger konkluderte likevel Kolderup (s. 191) med at; 

… gasbelysningen er sejerherre i den nu stedfindende kamp, og at den visselig vil 

vedblive at være det almindelige belysningsmiddel i fremtiden.  

Men ved slutten av det 19. århundret var elektrisiteten i ferd med å vinne innpass i både 

industrien og private hjem her til lands og da særlig som lyskilde. 

Flere industribedrifter og andre virksomheter installerte i 1880-årene egne lysanlegg. 

Dette ble gjort for å erstatte de eldre formene for kunstig belysning. Fordelene var 

mange ved å bruke elektrisk belysning ifølge Elektrisk Bureau sitt reklamehefte fra 1885: 

Paa grund af sine fortrin – specielt ville vi framhæve dens hygienske fortrin, samt at 

man med den kan opnaa langt høiere grad af komfort, ildsikkerhet m.m. end ved 

enhver anden belysningsmetode – finder den anvendelse selv paa saadanne steder, hvor 

den falder kostbarere end anden belysning. (Elektrisk Bureau 1885, fra Wale 2004, s. 

137). 

Det elektriske lyset var det første lyset som ikke var basert på åpen forbrenning i en 

eller annen form. Det avga dermed heller ingen avgasser, slik at det var svært egnet for 

innendørs belysning. Buelyset, som var det første elektriske lyset som kom, hadde så 

intens lysstyrke at det var lite egnet for innendørs bruk. Det ga imidlertid gode 

muligheter utendørs og var godt egnet for sagbruk, treforedlingsbedrifter og mekaniske 

verksteder hvor en stor del av arbeidet foregikk utendørs. Dette lyset var enkelt å 

bruke. Med en enkel bryter kunne mange lamper slås på samtidig. 

På noen ganske få år ble livet i den vestlige verden revolusjonert – blant annet av 

telefonen, som gjorde det mulig å kommunisere på tvers av kontinentene. Den praktiske 

anvendelse av elektrisiteten ble muliggjort gjennom en serie av utviklingstrinn. 

Viktige elementer for å kunne produsere elektrisitet i stor stil ved hjelp av vannkraft, var 

tyskeren Siemens´ utvikling av dynamoen fra 1866, franskmannen Foucaults buelamper 

og seinere amerikaneren Edisons glødelamper fra 1879. Når dette ble supplert med 

franskmannen Deprez´ kraftoverføringsopplegg fra 1882, italieneren Ferraris trefase 

maskiner fra 1887 og trefase kraftoverføringer fra 1891, åpnet dette alt i alt for store 

muligheter. Relativt raskt ble elektrisiteten tatt i bruk til å drive maskiner, til transport og 

til oppvarming.  
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Gjennom hele menneskehetens historie har den åpne ilden gitt varme, lys og trygghet. 

Fra slutten av det 19. århundre og utover i det 20. århundre ble den erstattet av en ny 

usynlig energiform – elektrisiteten.  

 Det tekniske opplegget – vannkraftanlegg 
USA var ledende i den tekniske utviklingen. Landet hadde rik tilgang på vannkraft, kull og 

olje. Utviklingen innen vannkraft var spesielt interessant for Norge. Amerikanerne var 

kommet langt når det gjaldt store maskinaggregater og overføring over lange avstander 

med høy spenning. Anleggene ved Niagara-fallene kom i drift i 1895 med installasjon av 

tre 5000 hk tofase generatorer. Stasjonen var i 1900 utvidet til 10 vertikalaggregater 

hver på 5000 hk. Av dette gikk 15 000 hk til et karbidkompani og resten til Buffalos 

belysning og sporveisdrift samt til dennes og en rekke andre byers elektrisitetsverker og 

større industrier. Overføringene skjedde med 11 000 V trefase-strøm. (Sandberg 1951, s. 

49–64). 

Ulike teknologier 

I et vannkraftsystem sys ulike teknologier sammen samtidig som en må forholde seg til 

tidens lover og forskrifter samt datidens øvrige krav og vilkår. Spesielt innenfor 

områdene natur og miljø har rammevilkårene vært gjenstand for en enorm utvikling. 

Dette sees ikke minst her til lands ved stortingsvedtakene om Verneplanen for vassdrag 

og forsknings- og utviklingsarbeidet når det gjelder avbøtende miljøtiltak, jf. Faugli (2005, 

2013). 

I elektrisitetsforsyningens første tid var gassverkene viktige. Det er opplagt at de første 

og sett med dagens øyne de minste kraftverkene i sin tid var betydelige og 

epokeavgjørende prosjekter som involverte ulike og nye teknologier, leverandører og 

fagfolk. Arbeidet ble utført der og da med den kunnskap og kompetanse den enkelte 

hadde. Den tekniske utviklingen har vært enorm, faktisk fra første verk og fram til nå. 

Oppgavene man sto foran på slutten av 1800-tallet, var derfor ikke mindre krevende og 

vanskelige enn de dagens utbyggere står overfor.  

Ved mange fabrikker kunne en også produsere elektrisitet med sin egen dynamo som da 

ble drevet enten med kraft fra vannfallet eller med kraft de allerede produserte med 

egen dampmaskin. 

Enkelt sett omformer et vannkraftverk den mekaniske energi (vannets potensielle og 

kinetiske energi) til elektrisk energi som kan overføres til forbrukerne. I den tidligste 

fasen brukte industrien den mekaniske energien direkte. Men den elektriske energi kan 

lett transporteres over lange avstander og omformes til andre energiformer. Den brukes 

til lys, varme, motordrift og i kjemiske prosesser. Vanntilførselen til kraftverket styres og 

reguleres ved at vannet kan magasineres over tid ved å anlegge dammer. Vann kan også 

tas inn direkte fra vassdraget, men man er da avhengig av naturens uregulerte tilførsel. 

Vannets vei fra inntaket i magasinet eller elva ned til kraftstasjonen kalles 

tilløpssystemet. Dette kan være kraftverksrør i dagen, eller at rørene er plassert i 
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sjakter i fjellet. Etter 2. verdenskrig ble vannet ofte ledet i råsprengte tunneler. I 

kraftstasjonen driver vannet turbinene. Her gjør energien i vannet sin siste jobb før det 

ledes i et utløp vekk fra kraftstasjonen og tilbake til vassdraget eller direkte ut i 

fjorden/havet. 

 

Skjematisk oversikt over et kraftverks vannvei fra inntak i dam til utløp i elv/fjord. Faksimile fra Kjølle et al. 

(2007, figur 3.1). Etter tillatelse fra Vannkraftlaboratoriet, NTNU v/Torbjørn Kr. Nielsen. 

Turbinen er en hydraulisk kraftmaskin som igjen driver generatorene i kraftstasjonen. I 

den første fasen erstattet turbinen vannhjulet, møllehjulet o.l. Den sørget for en bedre 

utnyttelse av vannressursen og med det en mer effektiv drift av det mekaniske. Turbinen 

var derfor også vanlig ved de første tremasse- og cellulosefabrikkene. Ikke minst var 

turbinhjulene et varsel om at elektrisiteten nærmet seg.  

Reguleringen av turbinen var svært viktig for å kunne bruke den effektivt. Så lenge 

turbinen ble brukt til direkte drift av maskiner, var det små krav til regulering. Maskinene 

var lite ømfintlige for variasjoner i omdreiningstallet og kraftbehovet var konstant. Ved 

manuell betjening var det lett å holde et tilstrekkelig omdreiningstall. For de industrier 

som krevde konstant omdreiningstall, var det behov for regulatorer.  

Driften av elektriske generatorer stilte krav til god regulering.  Automatiske 

regulatorer ble derfor utviklet samtidig som man tok til å bygge elektriske kraftstasjoner. 

Denne automatiske reguleringen var vesentlig forskjellig fra reguleringen av 

dampmaskiner. Vannturbinens regulering må foretas av innretninger som fører vannet til 

turbinen, og dette krever stor kraft. Det kan ikke gjøres direkte fra reguleringspendlet. 

Bevegelsen må skje ved en hjelpemotor. En slik motor kunne vært drevet med rem ved 

en pallmekanisme (klinkregulator) eller ved hydraulisk trykk (hydraulisk regulator). 

Poenget var å holde omdreiningstallet på samme nivå og konstant. Hydrauliske 

regulatorer ble mer og mer vanlig, og det ble utviklet regulatorer med vannpumpe. Etter 

hvert ble trykkvannet erstattet av olje. Dette ga mange fordeler, og de første regulatorer 

for høytrykksturbiner var oftest bygd direkte på turbinen som en del av disse. Dette ble 
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benyttet i Hammeren kraftstasjon i 1900. Ved å ha alt i en samlet konstruksjon (turbin, 

regulator, oljepumpe) ble det mulig å konstruere standardiserte typer av regulatorer 

anvendelige for forskjellige turbiner. (Thoresen 1942). 

Det er generatorene som produserer strømmen. Turbinen og generatoren utgjør det 

som kalles aggregatet. Pelton- og francisturbinene er de vanligste i norske kraftverk. 

Begge typene ble produsert i Norge rundt forrige århundreskifte. Peltonturbinen er 

mest egnet for relativt store fallhøyder og småvannmengder, mens Francis-turbinen for 

middelsstore fallhøyder. 

Generatoren omdanner mekanisk energi fra turbinen til elektrisk energi. Det 

grunnleggende prinsippet for generatoren er at det oppstår en spenning i en elektrisk 

leder som beveger seg i et magnetfelt. Denne spenningen er proporsjonal med styrken i 

magnetfeltet og hvor raskt lederen beveger seg i dette feltet. 

Det er apparat- og koblingsanlegget som forbinder generatorene og 

transformatorene med overføringsanlegget. Bruk av stadig høyere 

overføringsspenninger har økt størrelsen på komponentene i apparat- og 

koblingsanlegget. Dette bidro også til at deler av det etter hvert ble plassert utenfor 

kraftstasjonsbygningen. 

Elektroingeniørene overtar når vannet har gjort sitt. De har ansvaret for generatorer, 

transformatorer, apparat- og koblingsanlegg og kontrollsystemene. I norske kraftverk 

produserer geratorene med få unntak trefase vekselstrøm. Fordelen med vekselstrøm 

er at spenningen lett lar seg transformere opp og ned. Dette er gunstig da energitapet er 

minst ved høye spenninger ved overføringer av elektrisitet.  

Overføringsproblematikken 

Gjennom 1880-årene og dels 1890-årene var det i USA intense konflikter mellom 

elektrisitetsverkene og utstyrsprodusentene om like- eller vekselstrøm var det best 

egnede systemet. Det ble hevdet at installasjoner med likestrøm var mye sikrere. En stor 

ulempe med systemer for likestrøm var meget begrensede overføringsavstander, dermed 

måtte kraftstasjonene ligge meget nært forbrukerne. Vekselstrømsystemer kunne 

derimot med hjelp av transformatorer øke spenningen betydelig.  

Transformatorprinsippet var kjent fra forsøkene til tyskeren Ruhmkorff. Dette 

muliggjorde lange overføringsavstander, men ulempen på den tid var at praktisk 

anvendbare motorer ikke fantes. Den første brukbare transformatoren ble konstruert i 

1884. Løsningen ble så demonstrert i Tyskland under Den internasjonale elektrotekniske 

utstillingen i 1891 som ble avholdt i Frankfurt am Main. Det ble da bygd en 178 km lang 

kraftoverføring for 15 kV vekselspenning fra vannkraftverket Lauffen am Neckar til 

Frankfurt am Main, for belysning av den internasjonale elektrisitetsmessen der. 

Utformingen av trefasesystemet og konstruksjonen av de første dreiestrømsmotorene, 

var siste ledd i en kjede oppfinnelser som dannet grunnlaget for den moderne praktiske 

elektroteknikk (Just 1952, s. 10). Dette representerte et springbrett for 

vannkraftutbyggingen både i Europa og Nord-Amerika. Beskrivelsen av den første 

https://no.wikipedia.org/wiki/Likestr%C3%B8m
https://no.wikipedia.org/wiki/Vekselstr%C3%B8m
https://no.wikipedia.org/wiki/Transformator
https://no.wikipedia.org/wiki/Den_internasjonale_elektrotekniske_utstillingen_i_1891
https://no.wikipedia.org/wiki/Den_internasjonale_elektrotekniske_utstillingen_i_1891
https://no.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_am_Main
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dreiestrømsmotoren ble lagt fram av serberen Nicola Tesla i 1888. Selve gjennombruddet 

her til lands kom først da trefasesystemet var helt utviklet, langt ut i 1890-årene. 

Overføringer i Norge i dag kan være opptil 420 kV.  Ved forrige århundreskifte var 10 kV 

det maksimale, som linja fra Kringsjå kraftstasjon (ved Paulenfoss i Otra) til Kristiansand 

hadde. Behovet for overføring av større kraftmengder og lengre avstander har ført til 

bruk av stadig høyere overføringsspenning, jf. kap. 3.3. 

Kontrollsystemer 

I den tidlige fasen var kontrollsystemene relativt enkle svakstrømsanlegg. I dag har 

digitale og databaserte overvåkings- og styringssystemer automatisert det meste av 

kraftverksdriften. De første kraftstasjonene i Norge var stort sett betjent manuelt. 

Komponentene for styring og kontroll var kostbare i anskaffelse og drift. Utstyret var 

plassert i maskinsalen i nærheten av aggregatene. Da anleggene etter hvert ble bygd 

med flere aggregater, ble utstyret samlet på et galleri («brettet») i maskinsalen. 

Hovedfunksjonen for styrings- og kontrollutstyret var å tilpasse effekt og spenning fra 

generatoren. Dette ble manuelt utført av maskinisten. Når belastningen økte eller 

minket, endret han turbineffekten ved å endre pådraget. Samtidig ble generatoreffekten 

endret med en regulatormotstand i magnetiseringskretsen. Etter hvert ble dette 

automatisert. 

Enkeltanlegg, blokk- og sentralstasjoner5 

Ser vi bort fra gatelysanleggene med buelamper, var de første lysanlegg såkalte 

enkeltanlegg til bruk for den enkelte bedrifts egen belysning. Først ble det benyttet 

buelamper, seinere glødelamper eller begge deler. I begynnelsen ble det ved rem- eller 

tautrekk hektet på en rekke lysdynamoer på en felles turbin- eller dampmaskinaksel som 

allerede var i bruk i fabrikken eller i virksomheten. Det var nok av drivmaskiner å velge 

 

 

 

5 Kilde for dette underkap.: Sandberg 1951, s. 26–28, 65–68. 

 

Paulenfoss, Otra med Kringsjå kraftstasjon og omtalt kraftlinje. Foto: Ukjent/Vennesla bibliotek, agderbilder.no. 
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mellom allerede i dynamoens første tid. Teknisk lå forholdene til rette for elektrisk 

belysning inne og ute. Dette krevde svært enkle dynamoer. Opplegget var billig i drift. 

Mange av de små lysanleggene avløste bedriftenes egne «gassverker» for belysning av 

lokalene ved åpne gassbrennere.  

Slike enkeltanlegg ble etterfulgt av det som ble kalt blokkstasjoner. Det var en 

stempeldampmaskin som drev en dynamo som ga lys til en nærliggende bygning eller et 

kvartal. Disse anleggene ble så utvidet til å levere elektrisitet til andre i samme bygning 

og til nabobygninger og etter hvert også til flere bygninger innen samme kvartal. Gatene 

var fysiske begrensninger, da en måtte ha tillatelse fra kommunen til å krysse disse. 

Blokkanleggene var derfor stort sett private. Det lå også store besparelser ved at 

ledningsnettet bare var innenfor bygninger og det var snakk om korte avstander. 

Blokkstasjonene var mer kompliserte enn 

enkeltanleggene og hadde gjerne 

akkumulatorbatteri for natt- og toppdrift. Ble de 

drevet av dampmaskin, sørget de for sentralvarme 

innenfor den nærmeste bebyggelse. Mindre 

blokkstasjoner hadde gjerne petroleums- eller 

gassmotor som drivkraft. 

Sentralstasjoner (sentralanlegg) er et elektrisk 

anlegg som leverer større mengder strøm i et vidt 

forgreinet nett etter abonnentenes behov i ethvert 

øyeblikk. 

Ved århundreskiftet hadde f.eks. Tyskland 651 

elektrisitetsverk som var i drift, men bare 27 av 

dem ble anlagt før 1890. 584 av verkene hadde 

maskininstallasjon mindre enn 500 kW. 

Likestrømsverkene var overveiende i antall og 

fordelingsspenningen stort sett 110 V eller 220 V. 

Dampverkene var dominerende. Under bygging i 1900 var til da Tysklands største 

kraftverk vannkraftverket Rheinfelden. Det hadde en installasjon på 12 000 kW, 

fallhøyden var 3 til 5 m med 20 aggregater.  

Lokomobilen var en mindre dampmaskin hvor delene var sammenbygget til en enhet. 

Den ligner en mellomting mellom et damplokomotiv og en traktor. Tidlig på 1800-tallet 

kom den første dampmaskinen på hjul som forholdsvis lett kunne flyttes fra sted til sted. 

Det ble også utviklet selvgående modeller ved at kraft fra selve dampmaskinen ble tilført 

hjulene.  

 

Kilder kap. 3.2: Hartmann (2006), Jensen (2006), Sandberg (1951), Sekse & Thue (2011, s. 24 - 32). 

 

  

Faksimile fra Sandberg (1951, figur 61). Etter 

tillatelse fra Energi Norge. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Damplokomotiv
https://no.wikipedia.org/wiki/Traktor
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Ulike typer lokomobil:  

Øverst: Transport av lokomobil ved hjelp av hest og 

slede over den snødekte isen på Frysjøen i Grue i 

Solør. Dampmaskinen er plassert på ei ramme.  

Foto: Ukjent/1920/Norsk skogmuseum.   

Nederst: Lokomobil benyttet under byggingen av 

Litledalen kraftverk i Etnevassdraget.  

Foto: Halvdan Greve/1919/Kraftmuseet. 

Lokomobilen i Norge. 

I Norge ble lokomobilen introdusert i primærnær-

ingene i siste halvdel av 1800-tallet. I jordbruket ble 

de trukket fra gard til gard for å drive treskeverk 

mm. I skogbruket ble lokomobilene brukt til drift av 

blant annet små, transportable sagbruk. De ble også 

benyttet innen gruvevirksomheten. Denne 

teknologien gjorde slik virksomhet uavhengig av 

vassdrag og vannets krefter. Det lokomobilene 

trengte, var vann og brensel til dampkjelene. Stedvis 

ble de også brukte til å sørge for belysning på 

anleggsplasser o.l. Bruken av lokomobil tok slutt 

omkring 1930. 
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 De første anleggene i Norge 1877 – 1890 
Flere fagfolk i Norge fulgte med i utviklingen og var klar over at vi nå sto overfor 

elektrisitetens tidsalder. «Denne forunderlige, usynlige kraftkilde som kalles elektrisitet, 

som vi kan konstatere, men ikke forklare, ville ikke bare skaffe oss lys, men også varme 

og drivkraft» (Just 1952, s. 10).  

Lysanlegg 

A/S Lisleby Brugs lysanlegg i Fredrikstad med to buelamper som ble satt i drift fra 27. 

januar 1877, regnes for det første 

lysanlegg i Norge. Det var installert 

av ing. Olaf M. Holwech. En 

likestrømsdynamo, fabrikat Gramme, 

ble drevet med rem fra brukets 

hoveddriftsmaskin, en dampmaskin. 

Det var et privat anlegg og forsynte 

to buelamper med strøm tilknyttet 

bruket. (Just 1952). 

Om denne begivenheten skrev 

Fredrikstad Tilskuer 30. januar 1877: ► 

Tinnfossen ved Notodden ble tidlig 

tatt i bruk, og vanntunnel ble bygd 

alt i 1807. I 1873 bygde Tinfos 

Papirfabrik dam og renner i tre for 

å føre vann fram til bedriftens 

tresliperi og papirfabrikk. I den 

forbindelse ble det i 1877 bygd et 

elektrisk anlegg med turbin for 

belysning av bedriften. Om turbinen 

påpekte Borchsenius (1913, i kap. 

om Tinfos Papirfabrik) «som 

merkelig nok gaar den dag i dag». 

Dette må ha vært det første 

elektriske lysanlegg i Norge som ble 

drevet av vannkraft. 

Lisleby bruk rundt år 1900.  

Foto: Ukjent/Østfoldmuseene - 

Fredrikstad museum. 

 Foto: Elisabeth Skovly. 
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I 1878 ga en dynamo på 2 hk belysning for Bentse Brug i Kristiania drevet av en 

dampmaskin.  

Årets etter fulgte Christiania 

Seildugsfabrik, også ved 

Akerselva, opp med internt 

lysanlegg drevet på lignende måte 

med damp.  

Gass ble brukt til belysning i den 

første tida. Åpne gassflammer var 

svært brannfarlig ikke minst på 

Seilduksfabrikken. Da elektrisiteten kom var fabrikken tidlig ute med å ta denne type 

belysning i bruk. 

Hvor mange lamper man hadde vites ikke, men sikkert er at en lampe ble hengt opp i 

friluft utenpå pipen. Den kveld den ble tent snakket ikke Grünerløkken om annet enn 

underet på Seildugen. (Haugstøl 1956, s. 51). 

Bentse Brug/Papirfabrik ved Akerselva. Foto: Ole Tobias Olsen/1863-1883/Oslo Museum. 

Fossen i Akerselva ved Seildugsfabrikken. ▲ Foto: Ukjent/1904/  

Norsk Teknisk Museum. 

«Grunnen til at fabrikkens 

hovedbygning i 1856 ble lagt like ved 

fossen, var at man brukte denne som 

drivkraft gjennom et tur-binanlegg. 

Dampmaskiner kom senere i tillegg». 

(Haugstøl 1956, s. 51). 
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Nesten uten unntak var disse enkeltanleggene knyttet til industribedrifter. De skulle 

levere lys når virksomheten var i gang. Lysmaskinen ble oftest drevet med rem direkte 

fra bedriftens hovedmaskin. Lysmaskinen var ytterst enkel i utførelse. Teknisk Ugeblad 

omtalte i 1887 (s. 142) lysanlegget til Berger Fabriker i Svelvik da fabrikken satte i drift 

den til da største dynamoen her til lands med sine 33,5 hk. Maskinen ble drevet av en 

Jonval-turbin koblet direkte på dynamoen. Anlegget ble levert av Elektrisk Bureau. 

Devolds trikotasjefabrikk var også tidlig ute med 

elektrisk belysning. Da fabrikken måtte utvide i 1872 

ble den flyttet til Langevåg hvor den kunne nytte 

vannkraft som energikilde. Et stort vannhjul ble 

montert som «raget opp til loftet.». Dette ble i 1882 

skiftet ut med en vannturbin på 70 hk. Etter et besøk i 

London året etter ble det innkjøpt en 

likestrømsdynamo av den østerrikske Gramme-typen. 

Denne ble satt opp i fabrikken sammen med 125 

elektriske lamper, betjent av brytere av tre og 

påmontert 1,5 ampere sikringer. (Bergmann 1992). Men 

det var en dampmaskin som var drivkraften. (Tenfjord 

1992, s. 6). Dette var det første elektriske lysanlegget 

på Sunnmøre. 

Et lite kraftverk som i 1883 ble anlagt i Gallofossen i 

Mosseelva, ga lys til noen av møllene. Da neste lysanlegg i Moss ble bygd i 1886, ble 

dette omtalt i Moss Avis 14. oktober 1886 ifølge Skaug (1956, s. 10): 

I desember 1906 leverte Moss elektrisitetsverk strøm til byen. «Parafinlampene forsvant 

og Moss feiret den lyseste jul i sin historie». Skaug (1956, s. 41). 

I 1884 fikk Trondheim sine første lysanlegg.  

Mossefossen og møllene. Foto: Severin Worm-

Petersen/1890-1910/Norsk Teknisk Museum. 

Faksimile Teknisk Ugeblad 1884,  No. 40, s. 172. 



 

 

 

TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN ELEKTRISITETENS FORVALTNINGSHISTORIE 1877-1921 SIDE 43  

Lysholm Brænderi var den første bygningen i byen med elektrisk lys. Lamper ble 

installert i fabrikken, butikken og i Lysholms egen «familiebekvemlighet». Det ble også 

satt opp en enslig buelampe ute som lyste opp gata utenfor. En dampmaskin på 10 hk 

sørget for drivkraft. Samme år fulgte Ranheim cellulosefabrik og Trolla mekaniske 

værksted opp med lysanlegg. Disse to anleggene hadde vannkraft som drivkraft fra 

henholdsvis Vikelva og Trollabekken. (Wale 2004, kap. 8). 

Mot 1890 ble det bygd en del lysanlegg. Dyring (1885, s. 49) antok det var opp imot 30 

lysanlegg i Norge på den tid. Teknisk Ugeblad meldte i 1886 at 

 

Faksimile Teknisk Ugeblad 1886, No. 38, s. 180. 

På den tid var det ikke konsesjonsplikt for elektriske anlegg, slik at det er vanskelig 

å få oversikt over kommende anlegg. Omtaler i Teknisk Ugeblad og dets forløper «Den 

Norske Ingeniør- og Arkitekt-Organ» ga inntrykk av at enkeltanlegg for likestrøm (etter 

Edisons system) var de mest aktuelle. Videre at disse stort sett var knyttet opp til 

industribedrifter (Sandberg 1951, s. 65-66).  

Skjold (2001, s. 22) nevnte at bedriften Treschow-Fritzøe i 1885 bygde Larviks første 

elektriske anlegg i tilknytning til et tresliperi hvor det ble tilkoblet to 

likestrømsdynamoer. Våren 1890 ble det anlagt lysanlegg på Hafslundbruket ved 

Skjeberg, og på Seiersborg Brug ved Fredrikstad var et lysanlegg på plass i juni 

samme år. (Just 1952). 

Wale (2004, s.227-240) foretok en gjennomgang og analyse av «egenproduserte 

elektrisitets-systemer i industrivirksomheter» anlagt i perioden 1877-1889. Det ble 

påpekt at årene 1883-1884 var pionertid for glødelys med 6 installerte anlegg. I 1885 ble 

det installert eller bestilt 19 anlegg. De fleste bedriftene var konsentrert til sentrale 

Østlandet hvor Fredrikstad skilte seg ut med 11 anlegg. Kristiania hadde 9 anlegg. 

Utenom det sentrale Østlandet var anleggene i hovedsak knyttet til byene Kristiansand, 

Bergen og Trondheim. I Fredrikstad var alle anleggene, med ett unntak, installert i 

dampdrevne sagbruk. I byene vest for Kristiania (Skien, Drammen, Kongsberg, Hønefoss 

og Gjøvik) var flertallet tilknyttet vannkraftbaserte treforedlingsbedrifter. I Kristiania, 

Kristiansand, Bergen og Trondheim var bildet mer uensartet. Totalt var halvparten av 

bedriftene tilknyttet et vannkraftsystem. 
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Bedrifter med installert lysanlegg før 1885: 

ÅR INDUSTRIBEDRIFT KRAFT TYPE  

1877 Lisleby Brug, Fredrikstad Damp Sagbruk 

1877 Tinfos papirfabrik, Notodden Vannkraft Treforedling 

1878 Bentse Brug, Kristiania Damp Treforedling 

1879 Christiania Seildugsfabrik Damp Tekstil 

1882 Senjens Nikkeverk Vannkraft Bergverk 

1883 Devold fabrikker Vannkraft Tekstil 

1883 Nydalens kompani nye veveri, Krisiania Vannkraft Tekstil 

1884 Arna fabrikker, Bergen Vannkraft Tekstil 

1884 Laugstol bruk, Skien Vannkraft Treforedling 

1884 Lysholm brenneri, Trondheim Damp-kull Brenneri 

1884 Nilsen, Mathisen & Co, Fredrikstad  Damp-tre Høvleri 

1884 Ranheim Cellulose Vannkraft Treforedling 

1884 Trolla Brug, Tronheim Vannkraft Mek. verksted 

Hovedkilde: Wale (2004, tabell 1, s. 375-377). For Lisleby Brug og Tinfos papirfabrik jf. omtale i dette kap. 

 

Det var de største bedriftene og de mest moderne som 

sto for brorparten av installasjonene. De var 

«innovative gjennom bruk av ny teknologi og 

produksjon av nye varer» (s. 235). Dette «indikerer med 

andre ord at en viss økonomisk og teknologisk 

kapasitet var viktige forutsetninger for å ta i bruk det 

nye elektriske lyssystemet (s. 236). Tekstilfabrikkene var 

pionerene blant bedriftene og hadde også de største 

lysanleggene.  

Lampene ble stort sett installert i fabrikklokalene, 

kontorene og ofte i bedriftseierens bolig, hvis denne lå i 

nærheten. Dette indikerte at det var arbeiderne ved 

bedriftene som var de første som daglig fikk oppleve 

det elektriske lyset. «At den mest utbredde bruken av 

elektrisk lys ble knyttet til denne yrkesgruppen, og 

denne typen virksomhet, står i en interessant kontrast 

til framstillingen av det elektriske lyset som luksuriøst 

og spektakulært» (Wale 2004, s. 228-229). 

  

VIRKSOMHET: ANTALL 

Treforedling 19 

Sagbruk, høvlerier o.l. 14 

Tekstil 8 

Mekanisk verksted/skipsverft 7 

Næringsmiddel 6 

Fyrstikk 2 

Gruveanlegg 2 

Kjemisk 1 

Sum 59 

Kilde:  Wale (2004, tab. 11.2, s. 229). 

Lysinstallasjoner med ekstern strømforsyning er ikke 

tatt med. 

Antall industribedrifter med egne 

elektriske lysanlegg fordelt på 

bransjer 1889. 



 

 

 

TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN ELEKTRISITETENS FORVALTNINGSHISTORIE 1877-1921 SIDE 45  

Wale (2004) påpekte at hun hadde «funnet opplysninger om 15 lysanlegg med egen 

strømforsyning i Kristiania» (s. 243). Det første kom i drift i 1883 ved Ruseløkkbasarene. 

Rikshospitalet fikk elektrisk belysning alt i 1885. I perioden 1885-1888 var det fire 

gullsmedforretninger i hovedstaden som fikk egne lysanlegg. (s. 380). Utenfor Kristiania 

viste hun til tre anlegg i denne kategorien (s. 243-fotnote 541). Dette var ved kjøpmann 

Mowinckel, Bergen, anlagt i 1884, Bergen Sløydskole i 1887 og på gården Aas i Hakadal 

eid av N. O. Young også anlagt i 1887.  

Om anlegget i Hakadal på Ås gård skrev ingeniør B. Kolbenstvedt i en artikkel i Norsk 

Teknisk Tidsskrift 1888: 

Den anvendelse, elektrisk belysning har fået her til lands, indskrænker sig hovedsagelig 

til fabrik- og forretningslokaler. Kun et par privatboliger tilhørende fabrikeierne, der bor 

så nær sin fabrik, at belysningen kan drives fra denne maskine, er, så vidt mig bekjendt, 

forsynede med elektrisk belysning. (…) Det er imidlertid her til lands især i 

landdistrikterne mangestedts ubenyttede vandfald, som med fordel kunde få anvendelse 

til drift af større og mindre belysningsanlæg. (…). 

Ruseløkkbasarene under Viktoria Terrasse i Oslo ble bygd i 1881-1883. Det var et anlegg med salgsboder 

for kjøtt, fisk og grønnsaker, som hadde elektrisk belysning fra 1883. De ble revet tidlig i 1960-årene for 

å gi plass til Vikaterrassen. Foto: Ukjent/1885-ca. 1890/Oslo museum. 
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Da det formodentlig kan være af interesser for Tidsskriftes læsere at gjøres nærmere 

bekjendt med det første og til dato eneste anlæg af forannævnte slags her i landet, skal 

jeg i det følgende i sine hoveddrag at skrides lyseanlægget…  

(…) Da anlægget uden afbrydelse ha været i gang siden 1ste november f. å., må 

spørgsmålet angående driftssikkerheden ved anlægg av denne art ansees at have fået 

en praktisk løsning, så alle betænkeligheder, jeg havde før og under udførelsen af dette 

anlæg.er fullstændig forsvundne efter de ved opnådde resultater.  

Kraftforbruket var 7 hk. Hovedledningen mellom dynamoen og lampene var 300 m lang 

og her ble det benyttet 5 mm tykk kobbertråd opphengt på stolper med avstand 55 m - 

svært lik en telefonlinje.  Anlegget besto av 51 lamper og ble drevet av vannkraft. 

(Kolbenstvedt 1888, s. 39-40). 

Etter hvert kom belysningsanlegg til bruk for hoteller, jernbane- og industrilokaler, 

restauranter, større butikker mm. Det var en pågående diskusjon om hva som burde 

velges av gasslys eller elektrisk lys. Et viktig moment for elektrisk belysning var også at 

mange av bedriftene var svært brannfarlige, og dette i kombinasjon med elektrisk lys var 

gunstig sikkerhetsmessig.  

De første elektriske anleggene hadde lave spenninger som representerte liten fare for liv 

og helse. Likevel var en oppmerksom på at det var en viss brannfare med bruk av 

elektrisitet. Det var ingen grunn for staten til å gripe inn. I Teknisk Ugeblad 1884 kunne 

en lese i en omtale av «Farer ved den elektriske belysning» (No. 29, faksimile del av s. 

126) at: 

 

  

Den første annonse for norsk bygd dynamo 

sto på trykk  21. juli 1885 i følge Fasting  

(1958, s. 37). Faksimile fra nevnte bok. 



 

 

 

TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN ELEKTRISITETENS FORVALTNINGSHISTORIE 1877-1921 SIDE 47  

Det første vannkraftanlegget 

Senjen Nikkelverk bygget et lysanlegg basert på et komplett vanndrevet kraftverk. 

Det ble satt i drift høsten 1882. Gruvedriften i Hamn kom i gang i 1872, og malmen ble 

utskipet til Wales. Det ble bygd opp et betydelig samfunn i Hamn, og den mest hektiske 

perioden var ved midten av 1870-tallet. I 1876 jobbet 430 personer ved verket. 

Produksjonsprosessen ble foretatt etter datidens 

mest moderne metoder. To 12 hk dampmaskiner dreiv 

blåsebelgene i smelteprosessen. Allerede i 1883 ble 

det meldt at det ikke kunne skaffes drivverdig malm 

og i 1886 ble verket nedlagt. Vannkraftverket ble 

bygget som ett av tiltakene for å effektivisere  

produksjonen. Dette var det første vannkraftverket i 

Norge. Storvatn (140 moh.) ble regulert ved at det 

ble oppført en tolags steindam med torv som 

tetningskjerne. Bygningsarbeidet startet i 1879. Fra 

dammen ble det lagt en åpen rørgate til kraftverket. 

Her var installert en Gramnes maskin med antatt 

størrelse 6,5 kW. I dag finnes det kun rester etter 

dammen. (Svendsen 1998, s. 82-87).  

Senja Nikkelverk i Hamn på Senja tidlig på 1880-tallet. Ill: Søren Dahl, Riksantikvaren. Faksimile fra 

Svendsen (1998. s. 82) etter tillatelse fra Riksantikvaren. 

Rester etter den første vannkraft-dammen i 

Norge. Dammen hevet vannstanden i Storvatnet 

på Senja med flere meter. Tetningskjernen var av 

torv, den er nå borte. Foto: Per Einar Faugli/2003/NVE. 
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Norges første elektrisitetsverk – Laugstol Brug, 1885 

Vannkraftverket Laugstol Brug i Skien regnes som landets første elektrisitetsverk. Det 

kom i drift 1. oktober 1885 og solgte strøm til abonnenter. Ved igangsettelsen kunne 

verket utover brukets eget lysbehov selge strøm til i alt 75 lamper. Allerede i 1882 ble 

det foreslått å anskaffe en dynamo for 20 

glødelamper til bruket (Just 1952). Men først i 1884 

ble elektrisitetsspørsmålet tatt opp igjen av 

vannkraftentusiasten, ingeniør Gunnar Knudsen, se 

egen omtale. Kraften ble tatt fra Bollefossen som alt 

tidlig i 1870-årene var blitt utbygd i forbindelse med 

et tresliperi som kom i gang i 1874. I 1878 ble det 

satset på utvidelse av tresliperiet. 

Elektrisiteten var ikke disponibel hele døgnet. Det 

var den bare fra mørkets frambrudd og fram til kl. 1 

om natten og fra kl. 5 på morgenen til dagslyset 

kom for blant annet belysning av Nordsjø-Skien-

Canalens kaier og brygger. Denne kanalen åpnet 

som kjent i 1861. Det viste seg raskt at det utenfor 

brukene og kanalsonen var stor interesse for å få 

elektrisk belysning.  Verket gikk derfor ut med 

annonser høsten 1885 i Skiens aviser om mulighet 

til dette (http://www.skagerakenergi.no):  

Elektrisk belysning. De der måtte ønske elektrisk 

Belysning i Huse og Forretningslokale, bedes melde 

seg inden 12. Sept. Paa Laugstol Brugs Kontor, hvor 

nærmere Opplysninger erholdes.  

(http://www.skagerakenergi.no). 

Dette gjorde det nødvendig å utvide kraftstasjonen 

med en ny dynamo, men denne ble ødelagt i 

bybrannen i Skien 7. og 8. august alt året etter, 1886. 

Provisorisk maskininstallasjon ble ordnet, slik at 

verket alt fra høsten 1887 kunne levere lys til abonnentene og dessuten til noen 

forretninger i byen. Nybygd og permanent stasjon kom i drift 17. desember 1889 med en 

Jonval turbin på 180 hk levert av Myrens Mek. Verksted og to Schuckert dynamoer levert 

av Elektrisk Bureau for 1100 glødelamper. Elverket var anlagt for likestrøm etter Edison-

systemet. I 1899 ble det også anskaffet et akkumulatorbatteri, som gav strøm til 860 

lamper. Selskapet leverte strømt til gatebelysning i Skien sentrum, til rådhus, kirke, 

folkebad og brannstasjon, samt til havnevesenet, samt en del private bedrifter. Ved 

århundreskiftet var tilknytningen økt til 3278 glødelamper, 100 buelamper og 23 

motorer.  Vårt første elektrisitetsverk, for en by av Skiens størrelse, hadde etter 13 års 

drift ikke større maksimalbelastning enn 200 kW. (Coll 1900, Borchsenius 1913). 

Statsminister Gunnar Knudsen – fra 

Laugstol Brug til NVE. 

I 1872 overtok den 24 år gamle ingeniøren 

Gunnar Knudsen farens rederi og skipsbyggeri 

sammen med sin bror. Året etter var han med og 

startet tremassebedriften Laugstol Brug og ble en 

av de viktigste talsmenn i landet for å ta 

fossekraften i bruk til beste for Norges utvikling. 

Han var en av pådriverne bak landets første 

elverk og nær 30 år seinere var han med å stifte 

Skiensfjordens kommunale kraftselskap. Her ble 

han styrets første formann, et verv han hadde 

inntil sin død i 1928. I 1891 ble han valgt til 

Stortinget. Året etter tok han opp 

nødvendigheten av at staten sikret seg vannfall 

for elektrisitetsproduksjon (jf. kap. 5.6). Knudsen 

var statsminister i periodene 1908-1910 og 1913-

1920 samt statsråd i flere ulike regjeringer i 

perioden 1901-1908. Han var sentral i debatten 

om konsesjonslovene (jf. kap. 5.7) og ved 

opprettelsen av NVE (jf. kap. 7.6).  

Foto:  Waldemar Dahlløf/ca. 

1890/Oslo Museum. 

http://www.skagerakenergi.no/
http://www.skagerakenergi.no/
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Laugestol Bruk - elektrisitetsverket lå i den to og en halv etasjer høye teglsteinsbygningen. Til høyre for 

denne ligger tresliperiet. Selskapets kontorer holdt til i den lille trebygningen i sveitserstil på den 

tørrmurte avsatsen mot vassdraget. I forgrunnen stikker det opp noen luker, som antakelig ble brukt til å 

regulere vannføringen fra Hjellevannet til Bryggevatn. 

▲ Her sees rommet der akkumulatorbatteriene var plassert, 

tett i tett med inspeksjonsganger mellom, og med 

speilbrystninger av tre mellom. Ytterveggene var utført i 

teglmur, med et par krysspostvinduer på gavlveggen. Golvet 

var tilsynelatende av tre. 

Interiør fra maskinsalen der dynamoene sto på rekke, ►  

med reimforbindelse til turbinene (mot høyre). Bak 

dynamoene var det montert ei elegant tretavle med 

måleinstrumenter og brytere. Bak tavla sees ei trapp opp til 

annen etasje. 

Samtlige foto er trykt i Coll (1900, s. 179, 182 og 183), slik at de er tatt før år 1900. Teksten tilknyttet bildene bygger på 

Skogmuseets tekst på deres nettsider for bildene i Digitalt Museum. For samtlige foto: Foto: Ukjent/Norsk skogmuseum.  
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Norges første kommunale vannkraftverk - Hammerfest – 1891  

Hammerfest kommune startet planleggingen tidlig i 1880-årene av det som ble landets 

andre vannkraftstasjon. De fulgte nøye med i den internasjonale utviklingen og vedtok å 

bygge ut et vannfall på 40 m i byens umiddelbare nærhet. Det tekniske utstyret ble bestilt 

i 1889. Tirsdag 10. februar 1891 stod følgende i Finmarksposten: 

Det ble installert to turbiner. Den ene var på 15 hk som ved removerføring drev en 

likestrømsgenerator for 1100 volt. Den leverte strøm til 18 buelamper for gatebelysning. 

Den andre turbinen var på 60 hk som ved removerføring drev en vekselstrømsgenerator 

på 1050 V til innendørs glødelamper. Små transformatorer var festet på husveggene og på 

stolpene. Kraftledningen inn til første hus i byen var 1,2 km lang og den videre 

fordelingen rundt 800 m.  

Høyspentoverføringer 

Utviklingen i Norge fram mot 1950 var som følger satt opp i kronologisk orden ut fra de 

anlegg som hadde høyeste spenning, da de ble satt i drift:

 

Faksimile fra Arnesen et al. (1951, s. 96 i Sandberg 1951a). 

Til v. Faksimile del s. 7 i Iversen (1991) - til h. faksimile del s. 2 i Kjeldsen (2008), skannet etter 

tillatelse fra Energi Norge. 
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Kuråsfossen var det første norske kraftverket med høyspentoverføring. Kraften ble 

overført fra generatorene og fram til gruvene med spenning på 5 kV. Kraftstasjonen 

hadde ikke eget høyspentrom. 

Generatorutviklingen var knyttet direkte til kraftledningen, noe som ble betegnet som 

dristig. (Stensby & Moe 2006, s. 143-144).  

Kringsjå kraftanlegg var grunnlaget for den første elektrisitetsforsyningen til 

Kristiansand. Samtidig med utbyggingen av kraftstasjonen ved Paulenfoss i Otra ble 

kraftledningen (nr. 4), sekundærstasjon og fordelingsanlegg i byen utført. Ved kgl.res. av 7. 

juli 1900 ble det gitt tillatelse til å ekspropiere de nødvendige grunnrettigheter og til å 

bygge linja. Som betingelser ble angitt ifølge Oftedahl (1950, s. 40): 

Ydre Leedninger fæstedes paa Kraftledningens Stolper eller andre Fæster maa ikke paa 

noget Punkt føres lavere end 6 m. fra Marken og maa oplægges saaledes at de ved 

laveste forekommende Temperatur ved Isslag, Snebelæg og lign. Olle paakjendes mer 

end 1/6 af sin Brudbelastning. Den høieste Spendingsforskjæl, der tillates anvendt ved 

Anlæggets Drift, er 10 000 Volt. 

Og: 

Kraftleningens Stolper eller andre Fæster anbringes i en indbyrdes gjennemsnitlig 

Afstand af høist 35 M. og de maa ikke ved største forekommende Belastning 

paakjendes mere end til 1/10 af sin Brudbelastning. Anvedelse af afstived Dobbeltstolper 

ansees ønskelig. 

Gamle Kuråsfossen kraftverk ved Glomma. Legg merke til rørgata til høyre på bilde og kraftledningene til 

venstre. Foto: Røros Elektrisitetsverk. 
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Dette måtte vedlikeholdes, spesielt utsatt var tremastene/trestolpene. I 1910 ble 8 

tremaster erstattet av jerngittermaster. I perioden 1908-1913 var 611 trestolpeer byttet 

på fjernledningen, og 5 jernmaster ble montert i 1912-1913. I 1912 ble det tillatelse til å 

øke spenningen på fjernledning fra 10 til 25 kV. (Oftedahl 1950, s. 52). 

Da kraftledningen Kykkelsrud-Hafslund (nr. 7) ble satt i drift i 1906 med en spenning 

50 kV var ikke dette bare «den høyeste spenning i Norge, men det ble visstnok ikke 

brukt høyere spenning i Europa for kraftoverføring med vekselstrøm». (Arnesen et al. 

1951, s. 97). 

De første elektrisitetsverkene som ble satt i drift i Europa, benyttet jordkabler. 

Kabelteknikken var tidlig kjent, da jordkabler i en rekke år hadde vært brukt som 

telegrafkabler før de første belysningsanlegg som ble satt i drift.  

  

Kristiania Elektricitetsvesen med 

kablingsarbeider.  

◄ Strekking av jordkabel til Ankerløkka 

sekundærstasjon på Østre Elvebakke. Foto: 

Ukjent/1915/Oslo byarkiv.  

▼ Tøyen transformatorstasjon i 

bakgrunnen. Den var i drift fra 1903 og tok 
imot kraft produsert i Kykkelsrud kraftverk 

til bruk i Aker og hovedstadsområdet. Foto: 

Ukjent/NVEs fotoarkiv. 
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Den første sjøkabelen ble lagt mellom Dover og Calais i 1850 i telegrafsignalenes tid. 

Over norske fjorder ble de første telegrafkablene lagt i 1857 (http://telemuseet.no). 

Seinere er det lagt sjøkabler for andre typer telekommunikasjon. De første jordkabler 

for elektrisitet i Norge ble lagt av Christiania Elektricitetsverk i 1892-1894. Dette var for 

220 V likestrøm. Både Bergen og Kristiansand hadde tatt i bruk kabler for 220 V 

likestrøm ved forrige århundreskifte. Drammen fulgte deretter opp i 1903. 

Driftsmessig var det gunstig å bruke jordkabler (Teknisk Ugeblad 1900, No. 31, s. 456, 

skrevet av E.R – antagelig fagredaktør Elektroteknikk E. Rasmussen):  

Underjordiske elektriske kabler anser man i almindelighet for den sikreste del av et 

elektrisk anlæg. Har man valgt en passende isolation, blyoverdrag og armering, venter 

ingen forstyrrelser fra denne kant. Denne tryghed er ogsaa i regelen berettighet… 

Den første statistikken for hele landet kom ikke før i 1932.6 I Norge var det da utlagt 

jord- og sjøkabel totalt med 5323 km fordelt på 2839 km lavspenning og 2484 km 

høyspenning. Oslo Elektrisitetsverk hadde oversikt sine anlegg, jf. tabellen under. 

(Arnesen et al. 1951, s. 85). 

Elverket hadde i 1910 nedlagt 180 km kabel for likestrøm og 493 km for vekselstrøm, 

673 km totalt. I 1920 var det nedlagt totalt 1618 km kabel, henholdsvis 331 km for 

likestrøm og 1287 km for vekselstrøm. Tallene for 1930 var 2645 km, 466 km for 

likestrøm og 2179 km for vekselstrøm. Tabellen under viser at rundt 19307 hadde Oslo 

halvlparten av det anlagte jordkabelnettet landet sett under ett. Tabellen viser også at 

andel vekselstrøm er voksende. (Arnesen et al. 1951, s. 83–85).  

Jordkabling i km for Oslo Elektrisitetsverk 1898 – 1930. 

År/type Like- 

strøm 

Oslo 

Veksel-

strøm 

Oslo 

Totalt km Oslo utbygd i 

relasjon  

til 1930 (=100) 

Oslo – 

veksel- 

strøm i % 

1898   88 3  

1905   164 6  

1910 180 493 673 25 73 

1920 331 1287 1618 61 80 

1930 466 2179 2645 100 82 

1932 hele landet   5323   

Andel Oslo i %   50   

Data for Oslo Elektrisitetsverk og for «hele landet» er hentet fra Arnesen et al. (1951, s. 85). 

 

 

 

6 Ifølge Arnesen et al. (1951) er tallene hentet fra Elektrisitetstilsynets statistikk. 
7 Her er antatt at tallene for 1930 og 1932 er sammenlignbare. 

http://telemuseet.no/
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Norske fyr og elektrisitet 

Det første elektriske fyrlyset i Norge ble tent i 1897 på Ryvingen, Norges sydligste fyr. 

Sjømerket ble satt opp her i 1825 og i 1867 ble det bygd et lavt fyr med lykt bestående 

av en oljebrenner og skorstein av glass. I 1897 ble det bygd et 22,5 m høyt 

støpejernstårn og anlagt et dampdrevet kraftverk. Kraftverkets «to magnetoelektriske8 

vekselstrømsmaskiner kunne arbeide i tre trinn som gav henholdsvis 2500, 4900 eller 

9000 voltampère. Dette gav ifølge fyrlistene lysstyrker på 8,5, 17,5 eller 34,0 millioner 

normallys. Lyskilden var elektriske buelamper». (Bjørkhaug & Poulsson 1983, s. 127). 

På den tid var Ryvingen fyr verdens nest mest lyssterke. Fiskere sendte protestbrev til 

Stortinget og mente at det sterke fyrlyset skremte vekk både fugl og fisk.  

De blaalige, skarpe lysglimt viser sig omtrent som lyn, og lyser ind på husvæggene i 

Mandal og flimrer langt ind over fjeldene. Taageluren, som for en tid siden blev prøvet, 

skræmte folk adskilligt, nogle troede det var oksebrøl, os forekom lyden at ligne løvens 

brøl. (fra avisa Lindesnes9 ifølge https://www.kystverket.no/Nyheter/2017/november/ryvingen-fyr-

150/). 

Pga. kullmangelen under første verdenskrig ble dampmaskinen satt ut av drift og 

oljelampe ble tatt i bruk. I 1923 ble lysanlegget basert på acetylengass og kraftverket 

 

 

 

8 magnetoelektrisk maskin, maskin, som produserer elektrisitet ved hjelp af stålmagnetens innvirkning på trådruller 
(http://denstoredanske.dk/). 

9 Avisa Lindesnes er en lokalavis som utgis i Mandal. Første gang utgitt 24. juli 1889. 

Kraftstasjonens skorstein sees i forkant av fyrtårnet. Foto: Ukjent, skannet fra Carl Fridthjof Rode «Norges 

fyrvesen» (1941, s. 117). 

https://www.kystverket.no/Nyheter/2017/november/ryvingen-fyr-150/
https://www.kystverket.no/Nyheter/2017/november/ryvingen-fyr-150/
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ble revet. I 1957 ble anlegget igjen elektrifisert med dieselaggregat som drivkraft. Fyret 

ble automatisert og avbemannet i 2002. 

Buelyset oppfylte ikke de «forhåpninger man i fyrteknikken fra først av hadde hatt (…) 

Dertil kom at anlegg og drift falt kostbar. (…) Ved Ryvingen sparte man f.eks. omtrent kr. 

10 000,00 årlig på driften ved overgang til gass.» Forbedringer av «de elektriske 

glødelampene samt petroleumsmotoren for drift av dynamoen» førte til at flere fyr her 

til lands ble elektrifisert. (Rode 1941, s. 117). 

Behov for lovverk og forvaltning 

I denne tidlige fasen var det ingen forskrifter og det var sparsomt med veiledning for 

oppsett og bruk av det elektriske materialet. De første norske forskriftene ble utgitt av 

brannforsikringsselskapene i 1882, men ble først trykket for distribusjon i 1886. 

Offentlige forskrifter kom først i 1892, jf. kap. 5.1 og 5.2.  

Historien viser at det var ingeniører, fagpionerer, industrieiere og private aktører som 

introduserte elektrisiteten i Norge på slutten av 1870-årene. Det startet med små 

lysanlegg i private bedrifter, og seinere kom anlegg som hadde abonnenter, 

elektrisitetsverk. I mange tilfeller var det bedriftens dampmaskin som drev dynamoen. På 

samme arena opptrådde også gassverkene, hvor de første var i drift et par tiår tidligere. 

Først utover i 1890-årene kom elektromotoren gradvis i bruk. 

I 1880-årene ble det installert flere egenproduserte lysanlegg hvor de fleste var lokalisert 

i forbindelse med industri i byer og tettsteder på det sentrale Østlandet. Utover i 1890-

årene skjedde utbyggingen på langt flere steder rundt om i landet, og i 1900 var det satt 

opp godt over 600 egenproduserte elektriske systemer. Disse var «primært knyttet til 

industrialiseringsprosessen, tilknytningen til urbaniseringsprosessen skjedde først og 

fremst gjennom industrivirksomhetenes bylokalisering, Installering av elektriske lysanlegg 

utenom industribedrifter var derimot et byfenomen. (Wale 2004, s. 364). 

I motsetning til det nye fenomenet elektrisitet hadde vassdragene og vannets krefter vært i 

bruk i årtusener.  Allerede i våre første lover - landskapslovene fra før år 1000 - var det 

regler om allmenne og private interesser og rettigheter i vassdragene. (Motzfeldt 1908). 

Landets første samlende vassdragslov kom imidlertid ikke før i 1887, etter et forarbeid 

som ble påbegynt i 1876.10  

Innen vassdragssektoren ble forvaltningen etablert i det 19. århundret. Det begynte med 

at det i 1813 ble opprettet en embetsstilling som Canal- og Havne-Inspecteur for det 

Søndenfjeldske Norge. Arbeidsområdet ble to år etter utvidet til også å gjelde det 

nordenfjeldske. Begivenhetene som ledet fram mot avslutningen på Napoleonskrigene og 

Grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll, var da for lengst i full gang. Selv om disse hendelsene 

og oppbyggingen av en norsk forvaltning ikke kan sies å ha noen umiddelbar 

sammenheng før 1814, er det rimelig å betrakte hver forvaltningsbit som ble lagt til 

 

 

 

10 For ytterligere informasjon vises til Thue (2003) og Faugli (2012). 
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Norge som en stein på selvstendighetens byggverk.  Arbeidet mot en selvstendig stat 

ville dra store fordeler av en godt arbeidende administrasjon som løser sakene på alle 

samfunnsområder til riktig omkostningsnivå. Ansettelsen av den første kanal- og 

havneinspektøren i Norge var et løft i denne forvaltningen. (Nedrelid 2014). 

nspektoratet var en videreføring fra Canaldirectionen, som i 1804 ble opprettet i 

København for Danmark-Norge. Dette regnes for NVEs forløper. Før 1804 var det ingen 

egen vassdragsforvaltning. Under foreningen med Danmark ble saker som krevde 

administrative forføyninger behandlet av Rentekammeret. Kongen grep bare inn i de 

virkelig store sakene ved uenighet mellom partene. I den første del av det 19. århundret 

var det saker om elveforbygninger, tiltak for å lette tømmerfløtingen og hindre 

flomskader og senking av sjøer som dominerte.  Arbeidsoppgavene ble mer og mer 

omfattende innen statsforvaltningen, noe som førte til omorganiseringer. Kanalvesenet ble 

så opprettet i 1847 med ansvar for vassdrag, innsjøer og kanaler. I 1907 skiftet  1890-

årene - et elektrisk tidsskille i Nor     

Til v:  NVE-rapport 42-2014 er 

utarbeidet av Tove Nedrelid. 

Til h: NVE-rapport 26-2012 er 

utarbeidet av Per Einar Faugli.

Hovedkilde kap. 3: Sandberg (1951). 

Gunnar Sætren. Faksimile Kittelsen 

(1924, fra s. 124). 

Ingvar Kristensen. Foto: Anders 

Beer Wilse/1913/ 

Nasjonalbiblioteket. 

To vassdragsledere som fikk stor betydning for 

utviklingen av landets elforvaltning:  

Kanaldirektør Gunnar Sætren (1891-1907) og hans 

etterfølger vasdragsdirektør Ingvar Kristensen som 

fortsatte som fossedirektør da NVE ble opprettet. 

Begge ble beæret med St. Olavs orden tidlig i sin karriere. 

Sætren i 1893 for «fortjenstlig virksomhet som tekniker». 

Kristensen i 1913 for «embedsfortjeneste» (Leganger 1913). 

Begge arbeidet i Kanalvæsenet fram til 1907, Sætren fra 1866 

og Kristensen fra 1891. 
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4 1890-årene - et elektrisk tidsskille i Norge 

 

 Damp, gass og vannkraft 
Inn i 1890-årene hadde Norge ett elektrisitetsverk, Laugstol Brug (jf. kap. 3.3) som var 

åpent for abonnenter i forsyningsområdet, foruten en rekke enkeltanlegg, blokkstasjoner 

mm. Det neste elektrisitetskraftverket kom i 1891 i Hammerfest. Dette var et 

vannkraftanlegg. I tillegg var det i 1890 i alt 10 gassverk i funksjon. Slutten av 1880-årene 

var en brytningstid og faglig venteperiode her til lands. Utover på 1890-tallet ble det 

planlagt og arbeidet med å få løst elektrisitetsforsyningen i en rekke kommuner. Teknisk 

var det en rivende utvikling. Hva skulle velges; vannkraft eller gass/damp, likestrøm eller 

vekselstrøm? Forutsetningene var forskjellige. Derfor ble det satset på ulike løsninger.  

 «Var det snakk om overføring fra vannfall som lå på noen avstand, var engstelsen her 

hjemme for kraftlinjens sikkerhet enda lenge til hinder for gjennomføringen av et slik 

alternativ» (Sandberg 1951, s. 92). 

Ulike interesser var knyttet til vassdragene. Regjeringen nedsatte derfor i 1876 en 

kommisjon som skulle gjennomgå rettighetene til de ulike bruksområdene i vassdragene 

og eventuelt legge fram forslag til ny vassdragslov. Tidligere lovverk hadde tatt lite hensyn 

til industrien. Saken endte med at Stortinget i 1887 vedtok Lov angaaende Vasdragenes 

Benyttelse m.v, Det ble tidlig klart at loven ikke tok høyde for den kommende 

vannkraftutbyggingen som skjøt fart i slutten av 1800-tallet.  

I 1892 bygde så Oslo sitt kraftanlegg som var dampdrevet, mens Bergen og Trondheim 

fikk sine anlegg i 1900 og 1901. De første verkene var gjerne dampdrevne og ble fyrt 

med kull. I starten var formålet med elektrisiteten først og fremst gatebelysning, men 

privilegerte kunder kunne også abonnere på strøm til bue- og glødelampene sine. 

Sandberg (1951, s. 117) oppga følgende tall for antall anlegg og produksjon rundt 

århundreskiftet: 

 ANTALL  ANLEGG INSTALLERT, MW HERAV VANNKRAFT, MW 

1897    1,2* 

1899  420 15,00  

1900 522 26,56  

1901 614 36,90 25,56 

 *) oppgitt av professor Holz, som da foretok en reise i landet for å studere vannkraftanlegg ifølge Sandberg (1951, s. 

117).  

Sandberg (1951, s. 116, tabell X) ga en oversikt over de 614 elektriske anleggene som 

viste at 10,9 MW av de installerte 36,90 MW ble anvendt til belysning. Av anleggene var 

det bare 24 som solgte til abonnenter, altså var det vi kaller «elektrisitetsverk». Videre 

var drivkraftens type og generatorstørrelse som følger:  
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• Vannmotor: 215 anlegg, til sammen installert 25,56 MW  

• Dampmotor: 348 anlegg, installert 8, 96 MW 

• Gassmotor: 34 anlegg, installert 0, 44 MW 

• Petroleumsmotor: 9 anlegg, installert 0,06 MW  

• Vann og damp: 4 anlegg, installert 0,18 MW 

• Damp og petroleum: 1 anlegg på 0,10 MW 

• Videre produserte 590 anlegg likestrøm og 24 anlegg vekselstrøm 

På denne tida var belysning det viktigste felt hvor elektrisiteten ble brukt. Mange steder 

var dette behovet dekket med gassverkene. I den første tida var disse ofte privat eid 

med tidsavgrenset monopol. Kommunene sto da under press for å løse inn gassverket. 

Det hendte flere steder at elektrisitetssaken ble utsatt til gassverkets konsesjonstid var 

utløpt. 

Ved bygging av blokkstasjoner var det kommunen som ga tillatelse om elektriske 

ledninger kunne krysse over eller graves ned i gater og veier. Med det avgjorde 

kommunen om private fikk bygge sentralstasjoner og på hvilke vilkår. Spørsmålet om 

privat eller kommunal drift av elektrisitetsverk ble således avgjort ved behandling i 

formannskap og kommunestyre. Saken var ofte forberedt av en kommunal komite. Her 

var det mange hensyn å ta, og dette førte til at saken ble løst på forskjellig vis rundt om i 

landet. Ikke minst var kommunenes økonomiske ryggrad viktig. Hele tiden var det en 

rivende teknisk utvikling som også gjorde det hele usikkert. Sandberg (1951, s. 211) 

oppsummerte dette med: 

Men synet på elektrisitetsforsyningen som en utpreget kommunal oppgave – og 

hensynet til gassverkene ved de mange bykommunene som tidligere hadde overtatt 

disse – seiret etter hvert over alle betenkeligheter, så linjen i hvert fall på lang sikt ble 

kommunal drift av elektrisitetsforsyningen. 

Etter hvert kom også kravene om at flere mennesker og større deler av byene måtte få 

tilgang til elektrisitet. Med dette økte både produksjonen og forbruket. Vannkraften ble i 

økende grad tatt i bruk.  

Treforedlingsindustrien var banebrytende for bruken av vannets krefter på 1870-tallet og 

utover. Beliggenheten i tilknytning til et vassdrag var utgangspunktet. Trevirket ble fløtet i 

vassdraget fram til bedriftene, og vannets krefter sørget for den nødvendige mekaniske 

kraften til maskineriet i bedriftene. Dette la det vanntekniske grunnlaget videre for 

elektrisitetsproduksjonen. Flere av treforedlingsbedriftene ble også aktive i den 

alminnelige strømforsyningen.  

Dette var en brytningstid. Stortingsmannen Gunnar Knudsen, som seinere ble 

statsminister og var en av driverne av Laugstøl Brug, tok et initiativ overfor Stortinget 

om at staten burde sikre seg vannfall som i framtida skulle kunne utnyttes til beste for 

samfunnet, jf. kap. 5.6. Vannfallene ville etter Knudsens mening ha den største betydning i 

den kommende elektrisitetsproduksjonen som opplagt var på trappene.  Aschehoug 

(1894) omtalte dette i en artikkel i Statsøkonomisk Tidsskrift hvor han med henvisning til 
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arbeidet i Stortinget (Dokument Nr. 131–1894) påpekte «Af de forskjellige slags 

mekanisk drivkaft, som anvendes i økonomiens tjeneste, er det vandkraften, som for 

tiden i høiest grad til trækker sig almenhetens opmærksomhed». Og videre:  

 

Faksimile fra Statsøkonomisk Tidsskrift (1894. s. 280 –Aschehougs artikkel). 

Aschehoug (1894, s. 179-180) viste også til forhold i andre land hvor han nevnte at: 

• Tyskland i 1882 hadde 53 319 anlegg drevet med vannkraft. I 1892 ble utnyttet 

1,25 mill. hk. 

• Ungarn i 1885 hadde 20 116 vannhjul, 85 turbiner, 5 vannsøylemaskiner som i alt 

utnyttet 59 157 hk. 

• Sveits hadde i 1888 i alt 2358 industrielle anlegg hvorav 1114 ble drevet av vann, 

658 av damp utnyttet 27 453 hk, 457 av vann og damp, 124 av gass med 395 hk 

og 5 av elektrisitet som produserte 323 hk.  Vannets krefter sto for 54 245 hk til 

sine anlegg. 

• Italias vannfall sørget for 475 877 hk til industrielt bruk. 

• «I de Nordamerikanske Fristater» ble antatt for 1880 at vannkraften sto for 1, 22 

millioner hk i industrielt øyemed. 

• Norge hadde i 1890 i alt 705 industrielle anlegg som kun brukte vann som 

drivkraft og 56 som ble drevet av damp og vann. Denne oversikten omfattet 

imidlertid kun «de anlæg, ved hvilke der i aarets løb er udført mindst 300 

dagsværk». Dette tilsa at en rekke mindre «kvernbrug og sagbrug» ikke var tatt 

med. 

Ut fra den oversikt og data man hadde på den tid lot Kanaldirektøren utarbeide en 

oversikt over «den effektive hestekraft i en del norske vassdrag ved laveste vandstand, 

sikker aargangsvand. (Aschehoug 1894, s. 282-286). Oversikten hadde ikke med fossefall 

nord for Leirfoss i Nidelva, og mange mindre vannfall som allerede var tatt i bruk, var 

heller ikke er med. Men som Aschehoug påpekte (s. 281): «Det har naturligvis været 

uoverkommeligt for kanaldirektøren at faa opmaalt alle vandfald.  Arbeidet kunne blot 

udføres, eftersom leilighed gaves.» Men den gir et begrep om hvilke størrelser vi her har 

for oss – altså i 1894.  

De omtalte vannfallene ble kartlagt til å kunne stå for 263 895 hk. (Kanaldirektøren 

1894)11. Årgangsvann var den aktuelle faktor når industrielle anlegg ble planlagt på den 

 

 

 

11 Trykt i Aschehougs artikkel. 
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tid. Men som Aschehoug påpekte: «Hvorvidt sagen kan komme til at stille sig annerledes, 

nemlig saafremt flomvandet kunne anvendes til opsamling at elektricitet, faar staa 

derhen.» (s. 281). Det burde så absolutt ifølge Aschehoug komme opp i samme 

utnyttelsesgrad som man har i Sveits.  

I Kanaldirektørens oversikt fra 1894 hadde Glomma med Lågen størst potensialet med 

102 220 hk, hvilket var rett i underkant av 40 % av det omtalte potensialet, jf. kap. 8.  

Det kan nevnes at den første brukbare 

dampmaskinen ble konstruert av 

engelskmannen Thomas Newcomen. 

Maskinen ble benyttet i gruveindustrien 

hvor den driftet vannpumpesystemet og 

erstattet 500 hester. Disse første 

maskinene som ikke var over 20 hk, 

hadde et enormt kullforbruk – i middel 

anslått til 17-18 kg/hkh12.  

Dampmaskinen ble stadig forbedret. I 

1927 påpekte Watzinger (1936, s, 6) at 85 

% av verdens totale energiproduksjon 

kom fra dampkraftmaskiner13. For 

elektrisitetsverk ble det bygd maskiner 

opptil 6000 hk. Dampturbinen kom i bruk 

rundt forrige århundreskifte og etter 

hvert «overfører de beste storturbiner 

ca. 85 % i effektivt elektrisk arbeide». Kullforbruket til disse dampturbinanleggene var lavt 

og ble i 1927 antatt å være rundt 0,4 kg/hkh. (Watzinger 1936, s. 43) 

 Lokal forsyning – den spede begynnelsen 

Strøm levert fra industrianlegg og større kraftverk – noen eksempler  

VAKSDAL MØLLE  

Det ligger mye interessant vassdrags- og elektrisitetshistorie i disse eldre virksomhetene. 

I den forbindelse tas med noen momenter fra Vaksdal mølle i Hordaland. Mølla ble satt i 

drift i 1871. Etter branner i 1890 og 1899 ble nye og tidsmessige møller gjenoppbygd, og 

Vaksdal Mølle var i begynnelsen av 1900-tallet Skandinavias største møllebruk. Den er i 

dag en del av Norgesmøllene. Et grunnlag for å starte opp virksomheten var at 

bruksretten til Vaksdalselva ble kjøpt opp. For 50 spesidaler ble bruksretten sikret en 

gang for alle. Dette var et usedvanlig rimelig vassdragskjøp selv i 1860-årene. Det hadde 

 

 

 

12 En hkh (hestekrafttime) tilsvarer 0,736 kWh. 
13 Watzinger (1936) referanse: Verdenskraftkonferansen 1929 (Power Resources of the World E.T.T. 1931, s. 279, tab. 1). 

Dampmaskinen i Norge – fikk ikke den store 

betydningen for produksjon av elektrisitet.  

Landets første stasjonære dampmaskin ble i 1842 

installert i det som seinere ble Horten verft. Utover i 

1860-årene ble landets trelastindustri modernisert og de 

gamle vannsagene kunne nå avløses av dampmaskiner som 

drev sagblad og høvelmaskiner. Dampkraften førte til at 

industrien kunne lokaliseres uavhengig av vannets krefter. 

Spinneriene var tidligst ute med damp. 

Sett i relasjon til vannkraft har varmekraft hatt en helt 

underordnet rolle i landets elektrisitetsforsyning. 

Sandberg (1951a, s. 134) skrev at når det gjelder 

elektrisitetsverkenes årsproduksjon utgjør 

varmekraftmaskinene inkludert dampturbiner, 

stempeldampmaskiner og forbrenningsmotorer «ikke mer 

enn 1 à 2 %».  

https://snl.no/Thomas_Newcomen
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da en regulert magasinkapasitet på 6,6 mill. m3. Det ble så bygd en større trebygning hvor 

det var en vertikal aksling opp gjennom etasjene. Vannet ble ført gjennom et rør på 20 m 

med en diameter på 70 cm, ned på turbinen. Dette kunne drive 6 par møllesteiner. I alle 

etasjer var det akslinger og remmer til de enkelte maskiner, svært høy støy fra 

drivverket og til dels dårlig med lys, spesielt om vinteren. Skulle en maskin stoppes, måtte 

vanntilførselen fra elva stoppes. Ved all bevegelse var det fare for gnistdannelse, treverket 

var tørt, ofte innsatt med olje på grunn av alle de mekaniske delene. Brannfaren var stor.  

Snart ble det installert en dampmaskin på 600 hk i tillegg til turbinene. Dette var for å 

sikre kraft når elva hadde liten vannføring, slik det var i perioder med streng kulde. Nå 

kunne bedriften kjøre jevn døgndrift hele året. 8. februar1890 brant det hele ned. I løpet 

av 2 timer var mølla en askehaug ifølge Lorentzen (1966, s. 144). Ny mølle ble bygd i mur. 

Mye av det nye maskineriet var automatisert, overraskende mye i 1890. «Det ble 

installert elektrisk lys og elektrisk alarmsystem overalt.» (s. 155). Kraften ble levert fra et 

aggregat på 30 hk. Ny brann inntraff i 1899. Mølla ble igjen bygd opp og det ble 

gjennomført en rekke tekniske forbedringer. Det ble bygget ny inntaksdam, lagt ny og 

større rørledning med diameter 100 cm, og et fall på 86 m ble benyttet. Dette driftet tre 

turbiner på til sammen nær 2000 hk, og dampsentralen var fortsatt reserve14.  

Kilde: Lorentzen (1966). 

14 Nedlagt først i 1954. 

Vaksdal mølle (1871-1890). Foto:  Vaksdal mølle. Skannet fra Lorentzen (1966, s. 137), etter 

tillatelse.
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HAMMERDALEN (VED LARVIK) 

Fallhøyden på den vel 700 m lange elvestrekningen fra dammen ved utløpet av 

Farrisvannet til Larvikfjorden er vel 23 m. I 1880-

årene utnyttet industrien rundt 11 m av fallhøyden. 

Det første elektriske anlegget i Hammerdalen ble 

anlagt vinteren 1885/1886 i forbindelse med 

installeringen av en turbin på 30 hk tilknyttet 

tresliperiet. To likestrøms dynamoer ble boblet til 

turbinen. Strømproduksjonen var kun beregnet til 

bruk for belysning i møllene, sagbruket, sliperiet, det 

mekaniske verkstedet, kontorene, magasinene og til 

øvingslokale til bedriftens musikkorps. (Omang 1935, 

s. 164-165, Skjold 2001, s. 22).

Fallet i elva nedstrøms Farrisvannet ble fullt utbygd i 

1901. Vannet til bedriftene og det nye kraftverket ble 

ført i 2,8 m tykke jernrør langs Hammerdalens 

vestside. Utbygging var et resultat av sliperiets 

kraftbehov. Tre turbiner ble installert hver på 275 hk 

samt generatorer for 2000 V.  Kraftstasjonen ble bygd 

ikke bare for å stå for elektrifiseringen av Treschow-

Fritzøes bedrifter. Mens utbyggingen pågikk, ble det forhandlet med Larvik by om 

leveranse av kraft (530 hk). «Etter en kortere prøvedrift begynte leveransen av kraft til 

byen 16. september 1901». I 1908 ble verket forsterket med et dampturbinanlegg som 

ble fyrt med flis fra høvlerier og «sagmugg» fra sagbruket. (Omang 1935, s. 178-180). 

Hammerdalen 

Områdene rundt Farriselva har hatt 

industrivirksomhet i mer enn 600 år. 

Fritzøe Jernverk ble anlagt her tidlig på 

1600-tallet og var i drift frem til 1868. Den 

første dammen ved utløpet av Farrisvannet 

ble anlagt 1 1645 og «elven med dammen 

blir det bankende hjerte for landets 

største industri» (Bakken, 1959, s. 21). Ny 

dam ble bygget i 1765. Etter nedleggelsen 

av jernverket ble området benyttet til 

sagbruksvirksomhet med stadig større 

fokus på treforedling og trelast. Fra midt av 

1880-årene ble vannets krefter også 

utnyttet til å produsere elektrisitet. I dag 

er området et viktig tilskudd til 

byutviklingen i Larvik. 

Hammerdalen og Larviksfjorden anno 

1884. Legg merke til jernbanetraseen 

til Vestfoldbanen (Drammen-Skien) 

midt på bildet. Den ble åpnet som 

smalsporet bane i 1882. Foto: 

Ukjent/Treschow-Fritzøe AS. 
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KYKKELSRUDFOSSEN I GLOMMA VED ASKIM - KYKKELSRUD KRAFTVERK  

Det første kraftverket i Kykkelsrudfossen ble bygd i 1899-1901. Men Glommens 

Træsliperi hadde «sørget for å anlegge et lysanlegg flere år før den første kraftstasjonen 

ble bygd» (Andresen 1999, s. 21). 

De første anleggene var imidlertid 

dampdrevne. 

Kykkelsrud kraftstasjon – 

anleggsområdet ved Hvervefossen.  

I forgrunnen støpes turbinhallen. 

Skinnegangene ble anlagt for å lette 

transporten. Rudshverven er ei bakevje 

bak en liten bergnabb på østsida av 

fossen. At tømmeret hopet seg opp føre 

det, var et gammelt problem. Det kunne 

samle seg 4000 –5 000 tylfter. Kraftig 

østlig/sørøstlig vind måtte til for å få 

tømmeret tilbake til elveløpet og ført det 

videre. I forbindelse med anlegget skulle 

det utføres betydelige 

sprengningsarbeider i elveløpet samt 

bygges en betongskjerm for å justere 

strømretningen. Disse arbeidene var 

ennå ikke gjort da fotografiet ble tatt. 
Foto: Gustav Larsen Sollem/1901/Norsk 

skogmuseum. 

Treschow-Fritzøes kraftverk i Hammerdalen. Legg merke til rørledningen oppstrøms 

kraftstasjonen og vannstrømmen fra stasjonen midt på bildes nedre kant.  

Foto: Per Einar Faugli/2015/NVE. 
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KRISTIANSAND OG OTRA – MED HUNSFOSS, VIGELANDSFOSS, PAULENFOSS 

Treforedlingsbedriften Hunsfoss ligger vel 15 km ovenfor Otras utløp i fjorden ved 

Kristiansand. Den startet opp i 1886 og eierne tok tidlig sikte på å bytte sine 

parafinlamper med elektrisk lys. Her ble det året etter tilrigget et lysanlegg med kraft fra 

et likestrømsanlegg som ble drevet av en turbin på 15 hk. Dette er antagelig det eldste 

elektriske anlegget i Vest-Agder (Rinde 1995, s. 15). Den første kraftproduksjonen på 

Hunsfoss startet i 1897. Flere bedrifter i fylket fulgte så opp og i 1900 hadde 14 bedrifter 

i Vest-Agder tatt i bruk elektrisiteten – med ett unntak var strømmen knyttet til 

belysning.  Anleggene var små.  

Da Vigelandsfossen, vel 1 km nedstrøms 

Hunsfossen, i 1896 kom på engelske hender, var 

det planer om å bygge ut fossen. Det engelske 

selskapet forhandlet med Kristiansand 

kommune om levering av kraft. De ble ikke 

enige om prisen.  

Det nyetablerte Aktieselskabet Kristiansand 

Fossefald og Elektricitetsverk, etablert av noen 

handelsmenn fra byen, fikk imidlertid konsesjon 

for levering av strøm til byen. De hadde 

fallrettigheter for noen lokale fosser blant 

annet for halvdelen av Paulenfoss, nær 10 km 

oppstrøms Hunsfossen, og igangsatte nå 

byggingen av Kringsjå kraftstasjon, jf. kap. 3.4. 

Kraftstasjonen hadde en kapasitet på 2000 hk. 

Kommunen overtok kraftstasjonen i 1914. 

Dette førte til at utbyggingen av 

Vigelandsfossen ble utsatt. Det ble så satset på 

å bygge en aluminiumsfabrikk på Vigeland. 

(Krogstad 1999, s. 66), jf. kap. 6.2. 

Staten eide 50 % av Paulenfoss. 

Staten kjøpte halvparten av fallrettighetene til 

Paulenfoss i 1895. Dette var den første 

fallrettigheten staten kjøpte for å produsere 

elektrisitet og hadde sin bakgrunn i Gunnar 

Knudsen forslag om at Staten burde sikret seg 

fosser til dette bruk, jf. kap. 5.6. Elektrisiteten 

skulle brukes til Setesdalsbanen, en 

jernbanestrekning mellom Kristiansand og 

Byglandsfjord. Da det private Kristiansand 

Fossefald og Elektricitetsverk noen få år seinere 

bygde Kringsjå kraftverk, måtte de lage en 

separat åpning i dammen for å sikre at staten ved 

behov kunne benytte seg av sin halvpart. 

Åpningen ble anlagt på vestsiden av dammen. 

Staten benyttet seg imidlertid aldri av disse 

fallrettighetene, fordi Setesdalsbanen ble anlagt 

for et dampdrevet lokomotiv. 

De første aggregatene i Kykkelsrud kraftstasjon ble satt i drift i 1903. Foto: Gustav Larsen 

Sollem /1904/Norsk skogmuseum.
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Landets tredje kraftverk 

Det tredje kraftverket i Norge, etter kraftverket på Senja og Laugstol Bruk i Skien, var 

dampstasjonen til Kristiania Elektricitetsværk. Den ble satt i drift i 1892 og var 

beregnet på å skaffe lys til 12 000 installerte lamper (Hansen 1958, s. 50–51). Det ble 

installert 4 dampmaskiner som til sammen kunne levere 1200 hk. Den ble bygd for 

likestrøm, da det var korte overføringsavstander til brukerne.15  

Landets tredje vannkraftverk ble bygd i Mesnaelva ved Lillehammer. Det kom i drift 

i 1894 med to dynamoer for likestrøm hver på 50 hk og med 110 V spenning, jf. kap. 6.7. 

Lillehammer Dampsag & Høvleri hadde rett nok hatt lys i 4 buelamper alt fra 1887 med 

strøm produsert fra eget aggregat drevet av en dampmaskin. 

15 For hovedstatens videre utvikling av elektrisitetsforsyningen se kap. 6.4. 

Dampstasjonen til Kristiania Elektricitetsværk som Norberg Schulz bygde opp i Rosenkrantzgt. 14. 

Foto: ukjent/antatt 1922/Oslo byarkiv.
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Mindre anlegg 

Som bedriftene var bykommunene spesielt opptatt av å få elektrisitet til belysningsformål 

og ikke minst gatebelysning. Usikkerheten med å foreta konkrete valg av opplegg og gi 

konsesjon for aktuell utbygging, førte også til at byggingen av blokkstasjoner fortsatte. De 

kunne bygges, fordi disse private anleggene ikke krevde konsesjon eller kommunale 

tillatelser. Landkommunene hadde ikke økonomisk grunnlag for å pålegge forsyning til 

den spredte bebyggelsen på landet, så lenge belysning var det totalt dominerende 

bruksområdet. Som Sandberg (1951 s. 102) påpekte: «Bondens vane å stå opp og å køye 

med solen ga heller ikke løfte om noe betydelig lysbehov».  

Mange steder var det gunstige forhold for enkeltanlegg, hvor billig «fossekraft» lå nær 

småindustri, større bondegårder og små tettsteder. Flere av disse anleggene var i drift alt 

på 1890-tallet. Maskininstallasjonen kunne ha minst likeså «store» dimensjoner som 

mange av byverkene. 

Av private anlegg med en viss overføringsavstand nevnte Sandberg blant annet (1951, s. 

102-103):

• Solberg Spinderi, Drammen 1 dynamo, 70 eff. Hk, 500 V, 1200 m overføring. 

• Krogstadelvens Kraftoverføringsanlegg som leverte til industrien, 360 hk,

1500 V trefase. De to første anleggene er omtalt i kap. 4.5.

• Sulitjelma Gruber med overføring 3-4 km mellom flere gruveanlegg, omtalt i

kap. 4.4.

• Gjemsø Kloster bygde ut Klosterfossen ved Skien i 1899 for overføring 3 km

til blant annet Skiens Cellulosefabrikk.

Sandberg (1951) ga også en omtale av «landsens» elektrisitetsanlegg som lå like ved 

fossefall som; Tønset Elektriske Meieri og Lysanlegg, Mysen 

Elektricitetsværk og Koppang Elektricitetsværk. 

Tønset Elektriske Meieri og Lysanlegg (Tunna 

kraftstasjon) ble satt i drift ved juletider 1897 med 

maskinkapasitet på 75 hk og likestrøm tre-ledernett med 

spenning 150 V. Det utnyttet et fall på 7,5 m i Tunna, sideelv 

fra vest til Glomma. Tønset meieri var det første i landet 

med elektrisk drift. Kraftstasjonen leverte strøm til gårder 

på Moan fram til ca. 1965 ifølge http://www.tunna.no. 

Dammen som var bygd i 1890-årene, var tømret opp. Den 

ble tatt av storflommen i 1966. 

A/S Tønset Elektrisitetsverk ble stiftet i 1910 og fikk 

konsesjon på kraftoverføring fra Tunnfossen til fem transformatorstasjoner (blant annet 

til Tynset jernbanestasjon). Dette skaffet strøm til private husstander i Tynset.16  

16 I 1948 overtok A/L Nord Østerdal Kraftselskap kraftanlegget. 

Tunnfossen med Tunna kraftanlegg.  

Foto: Ukjent/Musea i Nord-Østerdal, Stiftinga 

Nordøsterdalsmuseet.

http://www.tunna.no/
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Det private Mysen Elektricitetsværk benyttet Spinnerifossen i Mysenselva. Turbinen 

hadde en effekt på 110 hk, og det ble montert en dynamo på 65 kW og benyttet to-

ledernett med spenning 110 V. Verket ble i 1910 overtatt av kommunen. (Christiansen 

1964, s. 63–65). 

Koppang Elektricitetsværk ble bygd i 1898, hadde en installasjon på 100 hk og 

produserte for tre-ledernett med spenning 250 V. Det var i drift til 1905. 

Det var også en rekke enkeltanlegg og blokkstasjoner som leverte strøm til 

belysning som hadde elektrisk energi ledig. Av slike nevnte Sandberg (1951, s 104–105): 

• Tresliperiet Hønefoss Brug.

• Nybrofoss Mølle på Kongsberg,

• Trondhjem Lyscompagni (forsynte bygninger på Kalvskinnet flere år før byens

elektrisitetsverk kom i drift i 1902).

• Bergen Færgeselskab (forsynte kaier i Bergen med lys flere år før

elektrisitetsverket kom i gang i 1900).

Hønefoss – På Ringerike, 6 km nord for Hønefoss, installerte Follum Træsliperi en 110 

Vs generator på 10 kW for belysning i bedriften. Samme år bygde Hønefoss Brug sitt 

første anlegg med en likstrømsgenerator på 75 ampere og 105 V som også ga sliperiet 

belysning. (Pettersen 1990, s. 10). 

Til v. Bygging av turbinrøret med kraftstasjonen i bakgrunnen. Til h. Svinghjulet i kraftstasjonen. Begge foto: Ukjent.

Til v. Rester av dammen anno 2011, som ble tatt av storflommen i 1966. Til h. Grunnmuren etter 

kraftstasjonen anno 2012. Til venstre i bildet mellom trærne sees pilarene for turbinrøret jf. foto over. Begge 

foto: Per Inge Sagmoen. Samtlige fire foto lastet ned fra www.tunna.no/tunnfossen etter tillatelse.
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Slipesteinene var også direktedrevne av turbinene, noe som ga betydelig økt effekt i 

forhold til det som var vanlig på denne tiden. I 1895-1896 ble det foretatt store 

utvidelser av bruket. Blant annet ble det bygget et lite kraftverk til eget bruk og det ga 

også strøm til gatebelysning i Hønefoss sentrum.  

Munch et al. (1889, pl. 20) omtalte Hønefossen blant annet ved: 

Fossens lodrette Høide overstiger ikke 20 Meter, og Faldet er ovenikjøpet ikke lodret, 

men den her nedstyrtende Vandmasse er meget betydelig, og den Maade, hvorpaa 

Fossen ved de i den opførte Broer og Brug gjøres nyttig, giver den er høist karakteristisk 

Udseende. Den har ogsaa givet Anledning til et Byanlæg me dikke saa liden 

Fabrikvirksomhed. Fossens Drøn høres langt borte, især om natten … 

Det private aksjeselskapet, Hønefoss 

Elektrisitetsverk, ble dannet i 1898, og 

bygde kraftverk i Kvernvoldfossen i Sokna, 12 

km fra Hønefoss. Kraftverket produserte 

strøm til belysning på Veme, Oppen og 

sentrale steder i Hønefoss og etter hvert til 

byens industrielle virksomheter. Det kom i 

drift i 1899. Det begynte med en turbin på 

120 hk med 4000 V spenning for 

fjernledningen. I Hønefoss ble den 

transformert til 150 V vekselstrøm. Da 

Hønefoss fikk sitt eget verk i 1912, Åsa 

kraftverk, opphørte overføringen fra 

Kvernvolden. Denne kraften ble nå benyttet 

lokalt. (Færden 1915, s. 228-229). 

Kvernvolden kraftstasjon var først ute i 

Kreftene i Hønefossen ble tidlig tatt i bruk. F. Larsens 

litografi etter fotografi, pl. 20 i Munch et al. (1889).

Hønefoss bru med Hønefoss brug. Foto: Adolf Johansen/ca. 

1910/Hringariki/ Buskerud fylkes fotoarkiv.

Kvernvolden kraftverk, Sokna. I bakgrunnen sees Veme kapell. 

Foto: Ukjent/1922/Hringariki/Buskerud fylkes bildearkiv.
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Norge med overføring av kraft som trefaset vekselstrøm ifølge Ringerike Kraft 

(https://www.ringeriks-kraft.no/) 

På Kongsberg forsynte Nybrofoss Mølle 

de nærmeste hus fra 1891 med elektrisitet. 

I «Karschemøllen» ble det rundt 1891 

installert et aggregat på 50 kW til drift av 

møllen.  

Enkelte kjøpmenn i nærområdet fikk etter 

avtale elektrisk lys til sine butikker. «Det 

ble dog litt for stor belastning. Lyset sviktet 

temmelig ofte og ble avstengt hver midnatt 

(Bergwitz 1924, s. 705). I 1896 inngikk et 

privat selskap avtale med Sølvverket om 

leie av kraft fra Nybrofossen og nødvendig 

tomt til en kraftstasjon. Stasjonen startet 

opp 26. oktober 1896 og var i drift til 

1911.  

Videre utover i tiåret følger anleggene slag i slag. Som nevnt var det ifølge Sandberg 

(1951) 24 elektrisitetsverk som innen sitt forsyningsområde fordelte strøm til de som 

tegnet abonnement. Flere av disse hadde kraftoverføring av betydelig lengde etter 

datidens forhold. 

Nybrofoss mølle/«Karschemøllen», Kongsberg. 

Faksimile fra Bergwitz (1924, s. 708). Gjengitt med 

tillatelse fra Kongsberg kommune. 

Nybrofossen kraftverk og mølle på Kongsberg. Midt på bilde sees to teglsteinsbygninger på 

gråsteinsfundamenter, begge med gavler mot vassdraget. Bygningen til venstre er elektrisitetsverket og 

den til høyre Nybrufoss mølle. Til venstre for kraftverksbygningen sees turbinrøret som førte driftsvannet 

inn mot turbinene. Foto: Bernt August Willms/1912 eller 1913/Norsk skogmuseum. 
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FLEKKEFJORD 

Etter noen tids diskusjoner vedtok bystyret i Flekkefjord med 15 mot 5 stemmer å 

kjøpe Sagefossen i Feda med ovenforliggende vann og vannfall. Sagefossen 

kraftstasjon var i drift fra januar 1901. Den var svært moderne for sin tid. Med rørgate 

på 435 m ble en fallhøyde på 106 m utnyttet. Generatoren var for trefase vekselstrøm 

med 5000 V spenning. Til Flekkefjord var det 10 km høyspentoverføring. Aggregatet var 

på 1400 kW. Et særtrekk for Flekkefjord Elektrisitetsverk var at det hadde kapasitet til å 

levere byens innbyggere langt mer strøm enn de behøvde til belysning. Det vanlige på 

den tid var å abonnere på et bestemt antall lyspærer. To til seks lyspærer med et samlet 

forbruk på 25 til 100 watt var det vanlige. Elverket reklamerte derfor også for bruk av 

strøm til oppvarming og koking. 1907 var første året ovner og kokeplater ble tillatt. De 

fleste nøyde seg nok med en enkel kokeplate. Forbruket økte likevel merkbart fra 30 

kW i 1901 til 35,5 kW i 1907. (Dybing 1995, s. 27-30). 

I Stavanger Aftenblad 1. 

februar 1908 kunne man lese 

følgende (faksimile fra 

Surnevik 1993, s. 36): ► 

Av andre industrielle 

virksomheter med elektrisk 

kraftstasjon som leverte 

strøm til nærmeste 

bebyggelse, kan nevnes 

Sulitjelma Gruber 

(kraftstasjon anlagt i 1893), 

Stangefjorden elektrokjemiske 

fabrikker (1897) og Meråker Brug (1900), jf. kap.4.4. Sandberg (1951) nevnte også Lerke 

nymølle ved Moss (kraftverk bygd i 1898) og Byafossen Træsliperi, Steinkjer (1898). 

Sagefossen kraftstasjon. Til v. Stasjonen under bygging. Den ble satt i drift 15. januar 1901.  

Foto: Ole Hangaard/1900/skannet fra Dybing (1995, s. 29) etter tillatelse fra Flekkefjord museum.  

Til h. Kraftstasjonen har utløp i Fedafjorden. Den ble modernisert i 1988. Foto: Harald Hognerud. 



 

 

 

TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN ELEKTRISITETENS FORVALTNINGSHISTORIE 1877-1921 SIDE 71  

 Kommunene overtok strømforsyningen 
Som det framgår av tabellen under, hadde elektrisitetsforsyningen av byene kommet godt 

i gang. I de byene som på en eller annen måte hadde ordnet sin strømforsyning, bodde 

70 % av landets befolkning. Kraftoverføringen var heller ikke noe teknisk problem med 

de aktuelle avstander relatert til de beskjedne kraftmengder som ble overført. Strøm til 

belysning var den dominerende bruksfaktor for elektrisitetsforbruket. Det var av 

økonomiske grunner ennå ikke aktuelt med strøm til koking og oppvarming.  

Elektrisitetsverk i byer etablert før 1901: 

 Av tabellen sees at av de 22 verkene var halvparten rene vannkraftverk, mens to verk 

produserte både ved hjelp av vann og damp. 7 verk var rene dampkraftanlegg. Kun 4 av 

verkene produserte vekselstrøm, de øvrige 18 produserte likestrøm. Det er også å 

merke seg at de to første elektrisitetsverkene leverte vannkraftprodusert likestrøm. 12 

av verkene var privateid. 

Kraftoverføringer på 10 km eller lengere bygd før 1902. 

KOMMUNE KRAFTVERK – OMTALT I KAP: I DRIFT LENGDE 

Røros kommune Røros gruber/Kuråsfossen – 3.3 1896 Opptil 10 km 

Fredrikstad  Hafslund – 4.4 1899 17 km 

Hønefoss Kvernvolden kraftstasjon - 4.2 1899 12 km 

Kristiansand Kringsjaa kraftstasjon – 3.3 1900 22 km 

Oslo Hammeren – 6.4 1900 10 km 

Flekkefjord Sagefossen – 4.2 1901 10 km 

Data fra Sandberg (1951, s. 104-106). 

Skannet fra Søbye (2001, s. 105 etter Sandberg (1951), tabell VII, mellom s. 104-105). OBS! Hammerfest elverk kom i drift i 1891. 
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Innen energiforsyningen tok de større bykommunene på seg oppgaver både til offentlige 

og private formål. Fram til 1914 hadde mer enn halvparten av byene kommunal 

strømforsyning. Dels bygde kommunale selskap både kraftstasjon og fordelingsnett og 

dels leide kommunen leide kraft og sørget bare for overførings- og fordelingsnett. 

Tendensen var klar ved at bykommunene ville eie kraften framfor å leie den. 

Landkommunene fulgte etter, men i 1914 var det bare et dusin av dem som var aktive.  

Dette var et nytt felt for kommunene og teknologien var til dels uprøvd. I mange tilfeller 

ble nok kostnadene ved utbyggingen undervurdert. Salgsprognosene feilet også pga. 

nedgangstidene i begynnelsen av århundret. Dette ble en økonomisk belastning for 

mange kommuner. Økonomisk oppgang etter 1905 førte til styrket økonomi, men også 

økt etterspørsel. For å klare dette måtte mange kommuner ta opp ytterligere lån, slik at 

gjeldsbyrden økte. 

Mot 1920 var trenden helt klar ved at politikerne gikk inn for offentlig eierskap til de 

lokale infrastrukturoppgavene. Elektrisitetsforsyningen var intet unntak. Utviklingen var 

den samme for landkommunene, selv om utgangspunktet her ofte var flere mindre 

private verk som forsynte mindre områder innen den enkelte kommune. Med unntak av 

industri bygd i nær tilknytning til vassdragene var virksomheten beskjeden. Levering av 

elektrisitet til drift av motorer var heller ingen faktor av betydning. I begynnelsen av det 

20. århundre var det mulighet for strømleveranser i større avstand fra kraftverkene, og 

strømprisen var fallende. Dette la grunnlaget for industrien i mange områder, ikke minst 

fordi det ikke lenger var nødvendig å legge industrien i tilknytning til vassdrag.  

Skjold (2015, s. 41) nevnte videre følgende faktorer som viktige for den «kommunale 

erobringen av elforsyningen: 

• Utviklingen av elektrisitetsteknologien i tid falt sammen med 

kommunaliseringsprosessen i landet. 

• Stor tilgangen på vannkraft over det meste av landet – særpreget for landet - 

førte til at de fleste kommunene hadde mulighet til å bygge ut lokal 

strømforsyning med utgangspunkt i en gunstig energikilde.  

• Staten støttet etter hvert opp om det kommunale engasjementet. Dette kom 

særlig til uttrykk i konsesjonslovene som ble innført i perioden 1906-1917. 

• Enkelte situasjonsbetingede faktorer stimulerte utbyggingen. Ikke minst førte den 

økonomiske utviklingen under og etter første verdenskrig til at kommunene fikk 

lettere tilgang til kapital til å finansiere slike prosjekter enn tidligere. Dette var 

gunstig for elektrisitetsutbyggingen ikke minst utenfor byer og tettbygde strøk. 

Tidsperioden 1837-1920 ble kalt «Glanstid og grotid» i boka «Folkestyre i by og bygd. Norske 

kommuner gjennom 150 år» (Næss et al. 1987). I dette kapitlet (s. 31-154) påpekte 

Hovland (1987) at det var kommunene som stod for de store grunnlagsinvesteringene. 

Bykommunene var de mest aktive, naturlig nok på grunn av bedre økonomi. 

Investeringene til tekniske anlegg økte sterkt. Utbygging av gatenett, kloakk, 

vannforsyning og kommunal renovasjon var viktig. Bykommunene var også opptatt av å 

bedre kommunikasjonssystemet fra landkommunene. De bidro også sterkt økonomisk 

der det var aktuelt med store jernbaneanlegg samt at mange ambisiøse 
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havneutbyggingsplaner ble utarbeidet. Svært mange steder valgte byene å drifte disse 

virksomhetene selv, enten direkte eller gjennom kommunale selskaper. Det var naturlig å 

betrakte dette som samfunnsoppgaver. Offentlig løsning ga samtidig mulighet for å bygge 

ut virksomheten for å kunne gi samme service til flest mulig av kommunens innbyggere. 

Noen få av våre byer hadde fått vannkraftverk. Det var små fall nær byen som ble bygd 

ut. Stort sett ble det anlagt en liten dam på toppen av fallet, så bygd overvannskanal og 

en kort rørgate ned til kraftstasjonen. Løsningen var gunstig der det dreide seg om stor 

vannføring og konsentrerte fall. Hammern-utbyggingen i Christiania, som benyttet et fall 

på hele 106 m og to rørledninger over en avstand på 2400 m, ble på den tid betraktet 

som et stort og imponerende anlegg, jf. kap. 6.4. Aggregatstørrelsene var vanligvis noen 

hundre kW, og ingen generatorer var da på over 1000 kW. (Heggstad et al. 1951, s. 124-

125).  

Kilder: Sandberg (1951), Skjold (2015, s. 40 - 47). 

 Privat utbygging – elektrisitet viktig for gruve- og 

tyngre industri 
I en helt spesiell gunstig særstilling sto den elektrokjemiske og elektrometallurgiske 

storindustrien som oppsto på denne tida. I tillegg til den kommunale aktiviteten støttet 

Staten også privat utnytting av vannkraften både gjennom lovgivningen og gjennom 

Kanalvesenet. Kanaldirektøren uttalte i sin rapport om virksomheten i 1898 blant annet 

(St. prp. 1 Hovedpost VII A. 1899-1900, s. 39): 

Sluttelig bemerkes, at det er navnlig i det sidste år har været jevnlige – så at sige daglige 

– forespørsler hos kanaldirektøren angående vandkraftens størrelse i forskjellige vasdrag 

og fosse og om muligheden af dennes forøgelse ved reguleringsarbeider m.v. Disse 

forespørsler er besvart i den udstrækning, det ved de anstillede hydrologiske 

undersøgelser indsamlede materiale har muliggjort. 

Utover på 1800-tallet ble det mer og mer aktuelt med vassdragsreguleringer og bygging 

av dammer for å kunne påvirke vannføringsforholdene til beste for brukerne nedover i 

vassdraget. Kanalvesenet virket som et serviceorgan for tømmerinteressene og 

brukseierne langs vassdragene. Ingeniørene i Kanalvesenet bisto også private interesser 

med å planlegge reguleringsanlegg i tilknytning til industriens turbiner. Dette kom klart 

fram da Stortinget i 1901 vedtok at det var Kanalvesenet som skulle utarbeide planene 

for Skiensvassdragets regulering (Stortingstidende-Forhandlinger i Stortinget 

1901/1902, s. 555). Utgiftene skulle dekkes med en halvpart av staten og en halvpart av 

Skiens Brugseierforening. Dammen ved Møsvatn ble blant annet bygget med 

utgangspunkt i Kanalvesenets plan og sto ferdig i 1906. 

Ifølge Thue (1996, s. 32) brukte 5 av de 10 største industribedriftene i Kristiania i 1875 

bare vannkraft. To av de 10 brukte bare dampkraft, men de 3 øvrige brukte både vann- 

og dampkraft. Utover i 1880-årene ble vannkraften i stadig større grad benyttet til 

elektrisitetsproduksjon. 
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Sandberg (1951, s. 113-114) oppsummerte situasjonen rundt forrige århundreskiftet 

med: 

Elektrisitetens bruk var nådd fram til en betydelig allsidighet, men konsumet var enda 

på alle felter temmelig beskjedent. Dette gjelder da også belysningen, det felt som 

elektrisiteten først erobret, og som derfor var nærpå et kvart århundre gammelt, i hvert 

fall for gatebelysningens vedkommende. 

På siste halvdel av 1800-tallet begynte så enkelte oppkjøpere å kjøpe fossefall i Norge, de 

såkalte «fossespekulantene». De hadde ofte bakmenn i utlandet. Hensikten var å selge 

rettighetene videre til industriselskap med en betydelig fortjeneste. Eiendomsretten til 

vannfallene tilhørte grunneierne og på den tid var bruk av vannkraft til 

elektrisitetsproduksjonen totalt ukjent for de fleste grunneiere, og fossefallene ble oftest 

betraktet som lite verdifulle. 

De høye vannfall og dype fjorder var interessante, da fallene la grunnlaget for å drive 

tyngre industri, samtidig som fjordene ga god tilgang for transport av råvarer og 

ferdigvarer. I Norge var det lite kapital til slike store investeringer som utbygging av 

vannkraft og storindustri innebar. Den tidlige fasen i vannkraftutbyggingen var derfor 

preget av privat og utenlandsk kapital. I 1906 eide utlendinger over ¾-deler av fossene 

som var bygd ut, og i 1909 var mer enn ¾-deler av den kjemiske og elektrometallurgiske 

industrien på utenlandske hender (Svendsen 1955, s. 71). 

Sarpsfossen og industrien 

Sarpsfossen var fra gammelt av et sagbrukssentrum. Enkelt sagt eier Hafslund østsida og 

Borregård vestsida. Da det ble åpnet for fri etablering av dampsager fra 1860, opplevde 

eierne av sagbrukene stort konkurransepress fra moderne dampsager i havnebyen 

Fredrikstad. Fossekrafta i Sarpsborg måtte derfor brukes til annen industriell virksomhet.  

Sarpsfossen - tegning av Chr. Tønsberg, 

skannet fra Asbjørnsen & Tønsberg (1848). 
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Borregaard var kongsgård fram til 1312. Etter det var den på skiftende hender fram til 

1889, da det engelske selskapet The Kellner Partington Paper Pulp Co. Ltd. ble eier. I 

1918 ble Borregaard overtatt av norske eiere. 

Celluloseproduksjon startet i 1892, og da ble det i fabrikken installert 4 turbiner. To av 

dem (til sammen 350 hk) ga mekanisk drivkraft, mens de to andre (til sammen 170 hk) 

drev en pumpe og likestrømsgeneratorer for lysbuelamper og motordrift i verkstedet. 

Selve fabrikkdriften skjedde med direkte turbindrift ved hjelp av drivaksler og mekaniske 

tau- og removerføringer. Fabrikken ble utvidet i 1893, og tre år etter ble det igangsatt en 

papirfabrikk. Den samlede turbinytelsen var i 1896 utvidet til 1440 hk, «hvorav trolig vel 

100 hk til elektrisitet». Franske investorer bygde karbidfabrikk på Borregårds grunn i 

1898. Den ble overtatt av Borregaard 1908. 

Mot århundreskiftet ble kraftstasjonen utvidet flere ganger, og i 1898 var den Norges 

tredje største med 1200 hk, fordelt med 800 hk likestrøm og 400 hk vekselstrøm. I 1907 

besto stasjonen av 9 aggregater med i alt 12 400 hk. Kraftstasjonen ble ytterligere 

utvidet, og to nye aggregater kom i drift i 1910 hver på 7000 hk. 

Avløpstunnelen fra de to turbinene har et tverrsnitt på 100 m2. Som et apropos nevnte 

Brustad (1992, s. 23) «at selv 50 år senere var tilløpstunnelen til Tokke I med tverrsnitt 

på 75 m2 å betrakte som et meget stort arbeid». 

Til Hafslund gods, første gang nevnt i 1344, hører østsiden av Sarpsfossen. Etter 

mislykte forsøk med trekull-, tresyre- og glassproduksjon ble det bygget en 

sulfatcellulosefabrikk på eiendommen i 1873-1874. Dette skal ha vært Norges første 

fabrikk i sitt slag. Fabrikken slet imidlertid med økonomien, og i 1885 ble anlegget 

ødelagt av brann. Året etter skal det ha blitt reist en ny cellulosefabrikk på 

branntomtene, denne gangen for sulfittbasert produksjon.  

Da det ble aktuelt å nytte fossekrafta til elektrisitetsproduksjon, ble det i begynnelsen av 

1890-årene inngått avtale om salg til det engelske selskapet The Kellner Partington Paper 

HAFSLUND KRAFTSTASJON ble i 1905/06 

utvidet med 4 aggregater hver på 2200 hk. Denne 

gang ble det benyttet Francis spiral-turbiner. 

Sommeren 1907 kom ytterligere to aggregater i 

drift hver på 3750 hk. Maskinkapasiteten var nå 

25 000 hk. I driftsåret 1909/1910 ble det produsert 

nær 102 GWh. Dette var mer enn det dobbelt av 

produksjonen i driftsåret 1906/1907. Det meste av 

kraften gikk til karbidfabrikken, smelteverks-

fabrikken og til Fredrikstads Gas- og 

Elektricitetsverk. 

Hafslund kraftstasjon. Faksimile fra Sandberg (1951, figur 108). 

Gjengitt med tillatelse fra Energi Norge. 
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Pulp Co. Ltd., som på det tidspunkt eide Borregaard. Etter lang politisk strid avslo 

Regjeringen i 1894 å gi konsesjon. Norske interesser kjøpte rettighetene. De inngikk et 

samarbeid med et tysk selskap og startet byggingen av et kraftverk og karbidfabrikk 

høsten 1896. Karbidfabrikken var i drift fra 1899. Dette var «syv år etter at 

kalsiumkarbid for første gang var fremstillet på industriell basis på en tilfredsstillende 

måte» (Svendsen 1955, s. 67-68). 

Aktieselskapet Hafslund ble konstituert først halvannet år seinere. Kanalvesenet hadde 

for øvrig utarbeidet de opprinnelige planene for de hydrauliske anleggene. Direktør Knut 

Bryn var entusiasten og fagpersonen som førte arbeidet fram, jf. kap. 10.5. Under 

byggingen ble det forhandlet om kraftlevering til Fredrikstad. Byen fikk i 1895 elektrisitet 

fra en gassfyrt dampsentral. Avtalen om kraftleveransen fra Sarpsfossen ble effektuert i 

1899, og forbruket var da 141 kW. Fem år seinere var det steget til 710 kW. 

De første aggregatene i kraftstasjonen var 6 Jonval-turbiner hver på 1200 hk som var 

direkte sammenkoblet med vekselstrømgeneratorer. Under prosjekteringen av anlegget 

ble det valgt de største aggregatene som det var mulig å få. Inntil da var 800 hk de 

største som var bygd. Det sveitsiske firma Rieter var villig til å levere så store maskiner. 

Videre mente kanaldirektør Sætren at Jonval-turbinene var de eneste som kunne klare 

issørpa som en måtte regne med. Og da var valget gjort. (Just 1948, s. 52-53). 

Flere av fallene i nedre del av Glomma ble nå tatt i bruk for vannkraftproduksjon. 

Vinterstid kunne vintervannføringen bli svært lav. Kanaldirektøren hadde i 1903 skissert 

et opplegg overfor departementet for å bedre forholdene ved å bygge ny dam i Vorma 

(utløpselva fra Mjøsa). Bryn så mulighetene og kort fortalt ble det etablert en 

Sarpsfossen rett før 1900 med fabrikkene til Borregaard til venstre og til høyre 

Hafslund. I forgrunnen boliger med husvask. Foto: Johan August Karlsson/1890-

1900/Østfoldmuseene, Østfold fylkes billedarkiv. 
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brukseierforening for nedre Glomma på hans initiativ. Foreningen søkte i 1905 om 

konsesjon for regulering av Mjøsa med bakgrunn i kanaldirektørens opplegg, jf. kap. 5.7. 

Saken førte til stor politisk strid. Tillatelsen ble gitt 1906, og Mjøsreguleringen var et 

faktum fra 1911/1912.  

Oppdagelsen og utviklingen av elektrolytiske smelteprosesser mot slutten av det 19. 

århundre betydde svært mye. Dette åpnet for helt nye bransjer basert på tilgang til 

vannkraft. Den kraftintensive industrien i Norge startet med produksjon av 

kalsiumkarbid. Først ut innen karbidindustrien var A/S Hafslund-Karbidfabrikken i drift 

fra 1899. jf. kap. 6.1. 

Kilder: Brustad (1992), Just (1948). 

Gruveindustrien – en pioner innen kraftverkssektoren 

KÅFJORD KOBBERVERK I FINNMARK 

Kobberverket i Kåfjord var Nordkalottens første storindustri. I løpet av noen få år 

vokste et helt gruvesamfunn fram. Virksomheten tok til i 1826 og ble nedlagt i 1909. I 

1903 ble det produsert elektrisitet fra verkets vannkraftanlegg i Mølleelva. Vannet hadde 

en fallhøyde på 370 m og rørledningen hadde en lengde på 2,5 km. Kraftverket kunne yte 

150 kW (Mjøen 1998, s. 21). Dette var det største utnyttede vannfall på den tid i Europa. 

Til v. Den gamle peltonen-maskinen som ble brukt i Kåfjord kraftstasjon. Foto: Olmar Egenæs/1903/ Verdensarvsenter 

for bergkunst - Alta museum. 

Til h. Inntaksområdet til det gamle kraftverket. Faksimile del av s. 6 i «Søknad om konsesjon for bygging av Mølleelva 

kraftverk» fra Alta Kraftlag a/l av 9, januar 2007. 
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Flere vann ble regulert. Det var opplagt utenlandske impulser og gruveindustriens søken 

etter nye og mer effektive tekniske løsninger som lå bak denne realiseringen av egen 

strømproduksjon. Den var stor nok til å forsyne gruvevirksomheten med heiser, pumper, 

knusere og pøsverk i vaskeriet, det mekniske verkstedet og til lys ute og inne inkludert 

lyskastere på kaia. Avløpsvannet fra kraftstasjonen ble benyttet til anriking av 

kobbermalmen. 

Kraftverkets videre historie er svært spesiell, da 

det endte opp som landets første statseide 

kraftanlegg i 1916. I perioden 1912-1916 var det 

eid av den lokale handelsmannen. Det er antatt 

at det lokale samfunnet kunne nyte godt av 

strømmen som ble produsert og at stasjonen var 

i kontinuerlig drift inntil staten overtok det. 

Bakgrunnen for det statlige oppkjøpet skyldes at 

statens drift av Nordlysobservatoriet på 

Halddetoppen, som lå i området, hadde behov 

for noe elektrisitet. Resterende produksjon ble 

solgt til alminnelig forsyning i Kåfjord. 

Forutsetningen var at kraftsalget måtte dekke 

utgiftene til linjebygging. Observatoriet ble for 

øvrig nedlagt i 1926. Det ble da bygd nye linjer til 

Alta, slik at Bossekop og Elvebakken ble tilknyttet 

forsyningsnettet til krafverket i Kåfjord. 

Det er usikkert hvor lenge kraftverket var i drift. 

Det er antatt at reguleringsanleggene ble ødelagt 

under en større flom i vassdraget i 1932, hvor 

for øvrig to personer omkom. (Alta Kraftlag 

2007). I 2018 ble det gitt konsesjon for bygging av et nytt kraftverk med inntak samme 

sted som det gamle kraftverket. Det er presisert at reguleringsanlegg og inntak fra 

tidligere utbygginger blir satt i stand og nyttet til kraftproduksjon igjen. Vannet skal føres 

i tunnel/rørgate i løsmasser ned til det nye kraftverket. Installert effekt er 4,4 MW og 

beregnet årlig produksjon rundt 13 GWh.  

Kilder: Heitmann/Sulisavisa, Mjøen (1998), Ofstad (1979).  

OFOTBANEN – MALMTRANSPORT 

Indirekte kan en si at det var gruvevirksomhet i svensk Norrland som sørget for den 

første strømproduksjonen i Ofoten-/Narvikområdet. Ofotbanen ble bygd for transport 

av jernmalm fra Kiruna til isfri havn i Narvik. Banen ble åpnet i 1902. Tre kraftverk ble 

bygd i forbindelse med jernbaneanlegget; Abiskojåkk og Katterjåkk rett over grensen på 

svensk side og ett nede i Hunndalen på norsk side. Framdriftsplanen var stram så 

elektrisitet var nødvendig for å drifte kompressorene som igjen drev støtbormaskiner 

som ble benyttet for drivingen av de lengste tunnelene. 

Heitmann – handelsmannen som ble 

kraftverkseier. 

Tre år etter at gruvevirksomheten opphørte, kjøpte 

den lokale handelsmannen Lauritz Heitmann store 

deler av bygningsmassen og kraftverket. Heitmann 

var godt kjent med miljøet i gruvesamfunn. Som 20-

åring ble han ansatt som betjent ved Sulitjelma 

Grubers forretning, hvor han etter noen år ble 

bestyrer. 

Det svenske eierselskapet i Sulitjelma kjøpte opp 

Kåfjord-anlegget og drev det fra 1897. Da de trengte 

en erfaren og dyktig bestyrer til verkets butikk i 

Kåfjord, ble Heitmann tilbudt stillingen. Han takket 

ja og flyttet med familien til Kåfjord. Da verket ble 

nedlagt i 1909, fortsatte han å drifte butikken og fikk 

i tillegg ansvaret å forvalte selskapets eiendommer. 

Da ledelsen valgte å selge sine eiendommer, ble 

Heitmann tilbudt disse. Han kjøpte det hele og 

utvidet virksomheten med telefon og 

dampskipsekspedisjon – og nå var han var også 

kraftverkseier.  

https://snl.no/jernmalm
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Historien vet å fortelle mye om problemene med disse første kraftverkene i høyfjellet, 

ikke minst knyttet til frost og manglende isolasjon og frostventiler. Disse verkene betydde 

at man etter at anleggsperioden var ferdig hadde elektrisk kraft tilgjengelig for å lyse 

opp og drive en del utstyr ved de store stasjonsanleggene som ble bygget ved 

Riksgrensen. (Nermoen 2002, s. 5-6). 

Kraftverket i Hunndalen nyttet et fossefall på mer enn 100 m. Den vesle kraftstasjonen 

ble murt opp like ovenfor den nedre taubanestasjonen. Byggingen ble utført fra oktober 

1900 til februar 1901. Den lille kraftstasjonen med en maskininstallasjon på 150 kVA «ble 

kimen til den regulære kraftutbyggingen i dette distriktet» (Sletbakk 1963, s. 7). Etter at 

anleggsvirksomheten ble avsluttet, ble kraftverket demontert og solgt til Bjørkåsen 

Gruber i Ballangen, 

Kilder: Nermoen (2002), Sletbakk (1963, 1998). 

SULITJELMA I NORDLAND 

I 1891 vedtok Sulitjelma Gruber å bygge et foredlingsanlegg i Fagerli nær Balmielvas 

utløp helt sørøst i Langvatn. Elva kommer fra Balvatn syd for Sultjelma. Samtidig med at 

driftsbygningene ble reist ble det også anskaffet en mindre likestrømsgenerator beregnet 

til å skaffe belysning til driftsbygningene. Maskinen ble tatt i bruk 13. november 1893 og 

var på 60 ampér og 115 volt. Et likestrømsanlegg i Giken var klart for drift noen dager 

senere, dette var på 75 ampér og 140 volt.  

Kilder:  Andresen (2000), Jacobsen & Strand (2003), Olsen (2009), Spjelkavik (1993). 

 

Det første kraftverket i 

Ofoten-/Narvik-området 

ble anlagt ved 

Hundalsfossen i 

Rombaken i 1901.  

Foto: Ukjent/1901/Norsk 

Jernbanemueum. 
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Fagerli - maskinhuset og kraftverket 

Til v. Fra kraftverket og kompressorstasjonen i Maskinhuset anno 1900. Til h. Kraftstasjonen anno 1915.  

Samtlige foto: Nicolai Marselius Helgesen/Nordlandsmuseet. 

Balmielva ved Fagerli anno 1895. Til høyre på bilde sees vaskeriet og Smeltehytta. Kraftverket, som ble bygget i 

1893, utnyttet nedre del av elva og sees ved enden av rørgata. Dette ble kalt «maskinhuset» og her foregikk også 

mekanisk overføring av vannets krefter til Smeltehytta. Helt til venstre elvas utløpsområde i Langvatn.  
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Arbeidene i Giken ble påbegynt sommeren 1893. 

Først ble det bygd en demning oppstrøms i Gikenelva. Elva kommer fra grensetraktene 

mot Sverige, renner sørvestover og munner ut i Langvatn 1,5 km nord for Balmielvas 

utløp. Et fall på 200 m ble benyttet, og dammen og rørledningen var ferdig samme høst. 

Vannkraften skulle sørge for driften av likestrømsgeneratoren og en luftkompressor, som 

skaffet luft til 6 støtboremaskiner til bruk i Olavs stoll. Fra starten av ble gruvedriften i 

Sulitjelma utført ved håndboring. Strømanlegget skulle gi strøm til belysning på Giken, 

hvor alle brakkene hadde opplegg for dette samt til de to skeidehusene i området. I 

skeidehuset ble steinen fra gruvene grovsortert før malmen ble sendt ned til selve verket 

for å prosesseres videre. Strøm ble innlagt i kirken og i brakkene i nærheten av den 

nybygde sekundærstasjonen i 1900.  Ved folketellingen i 1900 bodde det 386 personer i 

Sulitjelma hvorav 176 i Giken. De siste beboerne på Giken flyttet fra stedet i 1976-1977.  

I 1897 ble en ny smeltemetode tatt i bruk i Sulitjelma i forbindelse med 

kobbersmeltingen. Denne metoden krevde større "blåsemaskiner" enn de man hadde. 

Tillatelse til drift av Fagerli-anlegget i Balmivassdraget med overføringslinjer til "verkets 

Etablissementer ved Furulund, Charlotta Gruber, Giken Grube, Hankabakken Schakt og 

Ny-Sulitjelma Grube" ble gitt den 20. juli 1898 av Elektrisitetstilsynet. Kraftverket var i 

drift fra måneden etter, des. 1898, og leverte elektrisk kraft til alminnelig bruk i Sulitjelma 

og til verket. Opprinnelig var installasjonen på 175 kW og med en spenning på 5 kV. 

Kraftverket ble ombygget flere ganger.  I 1913 ble den modernisert og kapasiteten 

utvidet til 2400 hk. I 1929 ble det satt inn en generator på 4,2 MVA med en turbin på 3,6 

MW. Brutto fallhøyde var 43 m og slukeevne 10 m3/s. Nye Fagerli kraftverk kom i drift i 

1975 med en installasjon på 48 MW og en årsproduksjon på 256 GWh. Oppstrøms 

Fagerli ble Daja kraftverk anlagt i 1958 og nytter et fall på 151 m. Grubedriften i 

Sulitjelma ble nedlagt i 1991. 

Giken med Gikenfossen. Ovenfor brua 

sees linbanestasjonen. Kibbene fraktet 

malmen fra Giken til Sandnes hvor 

vaskeriet lå. Foto: Ukjent/1900/Sulitjelma 

historielag. 
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Noen refleksjoner 

Jacobsen & Strand (2003) påpekte at få år etter at elektrisiteten gjorde sitt inntog i 

landet, ble den tatt i bruk i Salten. Årsaken til dette var at internasjonale selskaper var 

interesserte i norske malmforekomster.. Dette var også tilfelle på Senja, hvor engelske 

interesser sto for vannkraftutbyggingen, jf. kap. 3.3. I Salten var det et svensk selskap som 

hadde interesse av svovel- og kopperforekomstene i Sulitjelma. Det startet opp i 1893 og 

i de neste 25 årene vokste gruvestedet til å bli «det økonomiske sentrum i Salten og en 

spydspiss for moderniseringa i området – ja i hele Nordland» (s. 9). Samfunnet var i 

endring ved det forrige århundreskifte og elektrifiseringen var «en del av denne 

moderniseringen. 

Kommunikasjonene utviklet seg, handelen ble utvidet, banker ble etablert, som sammen 

med en gryende industrialisering bidro til en urbanisering og arbeidsdeling i næringslivet; 

det gamle fiskebondesamfunnet var under press. (…) Elektrisiteten kunne bare utnyttes 

i moderne samfunn.». (s. 12). 

Allerede rundt 1900 var elektrisiteten i allmenn bruk i Sulitjelma. Først ti år etter får 

kommuner som Bodø og Fauske en viss elektrisitetsforsyning. 

LØKKEN VERK – ORKLA GRUVER OG THAMSHAMNBANEN  

Løkken verk startet sin gruvevirksomhet ved elva Orkla i Meldal i Sør-Trøndelag i 1654. I 

1904 ble virksomheten overtatt av selskapet Orkla Grube-Aktiebolag.  Alt i 1902 ble det 

det bygget en kraftstasjon inne i Fagerlistollen i Gammelgruva ved Løkken. 

Utviklingen i selskapet førte til at store mengder malm måtte transporteres fra gruvene 

og ned til fjorden for viderebehandling. For å få dette til på en rasjonell og billig måte 

ville jernbane være gunstigst og da helst elektrifisert. Etter noen års planlegging ble det 

Kraftverket i gamlegruva. 

Med vann fra Bjørnlivatn kunne turbinen i 

stolletasjen ved Riktsjakten produsere 60 kW ved å 

nytte fallet inne i gruva på 53 m.  

Vannet ble ledet via den gamle vanngrøfta fram til en 

fordelingskum ved gruva. «Nå kom den til sin rett 

igjen». Den «hadde vært i bruk siden tidligere tider», 

da for å bruke vannets krefter til mekanisk drift av 

vannpumper og heiser. Fra en fordelingskum ble 

vannet nå ledet ned i gruva til turbinen. Dette var 

tilstrekkelig til å få pumpet ut vannet i gruva.  

Pumpene ble montert på en flåte og denne fulgte 

vannstanden i gruva. Etter 18 måneder var gruva 

tom. «Elektrisiteten hadde gjort det ingen trodde 

var mulig; gruva var tømt for vann og malmen lå klar 

for ny produksjon» (Etter Tokle 1998, s. 6) 
Ingeniør Theodor Holmsens elektrisitetsverk i Løkken grube i 

stolletasjen ved Riktsjakten. Maskinist Ole Bjørset og stiger 

Ole Aasløkk (med hatt). Foto: Ole Fosvold/1902/Orkla 

Industrimuseum.  
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lagt opp til en jernbane fra Svorkmo og 25 km nedover dalen til Thamshavm. Her ville 

damskip ta over lasten. Jernbanen ble åpnet i 1908 og var i ordinær drift til 1963. I dag er 

dette en museumsjernbane, og den ble fredet i 2013. Da den ble åpnet, var dette Norges 

første elektriske jernbane med gods- og persontransport (Tokle 1998, s. 52 og 54). 

For å dekke elektrisitetsbehovet ble Skjenaldfossen utbygd. Fossen ligger i Skjenaldelva 

som er nabovassdraget vest for elva Orkla. Begge elvene løper ut i Orkdalsfjorden 

ved Orkanger.  

Kraftstasjonen kom i drift i 1906 for å skaffe strøm til gruvedriften på Løkken Verk, til 

Strandheim Brug på Orkanger og ikke minst til forsyning av Thamshavnbanen samt til 

vanlige forbrukere. Kraftverket hadde ved oppstarten et aggregat på 300 kW. Det var 

også er økende kraftbehov og stasjonen er blitt utvidet flere ganger. I 1910 ble den økt 

til 2000 kW. (Tokle 1999, s. 14). Nå er kapasiteten 4600 kW og produksjon et midlere år 

er på vel 22 GWh. Det ble bygd kraftlinje som fulgte jernbanelinja samt 

transformatorstasjoner flere steder.  

Etter dette ble det bygget flere mindre kraftverk i Orklas nedbørfelt. I perioden 1910 til 

1913 kom det 10 mindre verk i drift. De fleste i størrelsesorden 30-45 hk, og dette var 

likestrømsanlegg. (NVE 1923, s. 92-97). Flere andelslag ble dannet av gårdseierne. Det ble 

knapphet på strøm og driften av gårdsmaskiner hadde prioritet. For å begrense 

belysningen ble det innført bruk av vippemål. Kokeplater fikk de bare lov til å bruke om 

sommeren. I tresketida var kraftbehovet stort. Det var f.eks. strømavtale med Meldal 

Meieri og i denne perioden hadde driften av separatoren prioritet framfor treskingen.  

Det ble sagt om meldalingene at de var så elektrisk interesserte at stakk ein bortpå 

nasen på dei, så gnistra det. Likevel var det grender som ikke hadde elektrisk kraft før 

bygda ble tilknyttet Aura kraftverk i 1952-53.(…) Meldal Sykehjem fikk i 1920-årene, 

men der var det en bensinmotor som drev generatoren. (Havdal 1972, s. 244). 

Så selv om det ble bygd mange anlegg tok det tid før kommunene i dette området tok 

skikkelig grep innenfor den alminnelige forsyningen. 

Kilde: Tokle (1998). 

Skjenaldfossen kraftverk. Kraftverket er fra 1906. Begge foto: Henning Weyergang-Nielsen/2009/NVE.  
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 Eiker - industrihistorie, vannkraft og elektrisitet 
Eiker var ett av de første distriktene i landet som hadde stor utnyttelse av 

vannressursene. Drammenselva dominerer i dalbunnen, mens småelver og bekker fra 

den lave rekke av fjell og åser som munner ut i «Stor-Elven», preger dalsidene. Elvene og 

bekkene ble tidlig utfordret, og vannets krefter ble tatt i bruk på ulikt vis. Kverner var i 

bruk på slutten av 1200-tallet, og Holmefoss (dagens Vestfossen), Mylnardalen 

(Mjøndalen) og Kverne ved Hoenselva var viktige møllesteder alt i middelalderen. I 

Krokstadelva fantes det før 1595 ikke mindre enn 10 møller og 8 sager. 

I sin bok fra 1784 om Eikers befolkning, næringsliv, natur og kultur skrev Hans Strøm at: 

Så lenge Sagverkene går, sages både Natt og Dag, og da en bestandig Kull-Ild 

vedlikeholdes Natten igjennom for Arbeidernes Skyld gir dette i Mørket en artig 

Illumination, der hvor mange Sagverk er samlet (fra Bjørnar 1994, s. 23). 

På den tid var det 45 sagbruk i virksomhet i Eiker.  

På 1500-tallet kom vannsagene, og de satte sitt tydelige preg på Eiker. De største 

sagbruksstedene var Vestfossen og Skotselv. På midten av 1600-tallet ble Hassel jernverk 

opprettet ved Bingselva. Fra 1700-tallet kan nevnes spikerfabrikken ved Krokstadelva og 

grynmølle og såpekokeri ved nabobekker. Langs Bingselva kom det flere spiker- og 

stangjernshammere samt en isenkramfabrikk, og ved Skarragruvene i sørvest drev vann 

fra elva Dørja et stort pukkverk. 

Eiker-området med elver og bekker med inntegnet dammer (fiolett farge) og kraftstasjoner (farget firkant). 

Kartutsnitt fra NVE Atlas. OBS! Ved øvre bildekant (nær midt på) sees Mellomdammen. Det er feil. Den «hvite flaten» nord for det øvre 

damtegnet er Mellomdammen, og Nerdammen (se foto under) er den skraverte flaten mellom de to angitte damtegnene. 
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På slutten av 1700-tallet var folketallet rundt 6200 for Eiker-

området, og de var sysselsatt i jordbruk, håndverk, transport, 

verksarbeid og arbeid tilknyttet skogbruk, sagbruk og 

trelasthandel. Her var det lokalsamfunn med små tettsteder. 

På «Stor-Elven» ble varer transportert nedover til Drammen 

samt at varer og personer fra fjerne strøk ble transportert 

oppover elva. Eikers beliggenhet mellom Kongsberg og 

Drammen var gunstig for områdets utvikling og ikke minst 

økonomi. Her var Sølvverket på Kongsberg, Blåfarveverket 

på Modum, og fra 

Drammen havn var 

det omfattende handel 

med utlandet, ikke 

minst innen trelast. 

Det var borgerskapet i Drammen som eide de 

aller fleste sagene i Eiker. 

På 1800-tallet eksploderte utviklingen, med 

anleggelse av blant annet papirfabrikk og 

tekstilindustri, stampemøller og teglverk og til 

slutt tresliperier og cellulosefabrikker. Det ble 

også investert spiker- og stangjernhammere, 

kalkbrennerier, såpefabrikker, brennerier og 

papirmølle for å nevne de viktigste. Folketallet nær 

doblet seg i det 19. århundre til rundt 12 000.  

Foredlingsindustrien var langt mer kraftkrevende 

enn sagbruksdrift, og den norske industrien 

utviklet produksjonsteknikker som senket 

kostnadene på tremasse til en tredel av den 

opprinnelige.  Ved hjelp av turbinen kunne det 

hentes ut mer energi fra elvene, og denne ble 

overført til akslinger, remmer og hjul.  Veverier, 

spinnerier og mekaniske verksteder ble også 

etablert omkring elvene for å dra nytte av kraften 

fra vannhjulet. Vannets krefter ble brukt som ren 

mekanisk energi.  

Flere fabrikker, som Skotselv Cellulosefabrik 

(1888), Hellefos Træsliberi (1889), Mjøndalen 

Cellulosefabrik (1894) og Solberg Spinderi (1896) skaffet seg «belysning og kraft til eget 

behov» - som det heter i de aktuelle bøkene. Men det er dessverre få detaljopplysninger 

om disse anleggene. Det er antatt at disse ble drevet med fabrikkenes dampmaskin. Det 

første anlegget i Eiker-området hvor det helt sikkert ble brukt vannkraft til å produsere 

elektrisitet, ble bygd i Krokstadelva først i 1897. 

VESTFOSSEN CELLULOSEFABRIK 

installerte lysturbin ved fabrikken i mars 

1887, et halvt år etter at produksjonen hadde 

startet opp. Dette er antagelig den første 

elektriske kraften som ble produsert på Eiker. 

(Ek 2005, s. 11). Vestfossen har gjennom 

historien vært et typisk industristed hvor de 

viktigste næringene var oppgangssager, 

trelasthandel og treforedling. Stedet var også 

knutepunkt for varetransport til Kongsberg 

sølvverk og Eidsfos jernverk.  

EKER PAPIRFABRIK var først ute med 

vannturbin, ikke for å produsere elektrisitet, 

men for den mekaniske driften av 

maskineriet. Det gamle vannhjulet ble i 1867 

erstattet av en 55 hk turbin fra Myrens Mek. 

Verksted. «Det er karakteristisk for den tids 

maskinindustri at der i 1867 ikke fantes mere 

enn en eneste turbin i hele landet» (Bugge 

1930, s. 134). Papirmøllen lå ved Fredfoss i 

Vestfossen og var landets tredje papirfabrikk 

i 1802. Den brant i 1879 og ble ikke 

gjenoppbygd. Seinere kom her en kjemisk 

fabrikk og i 1895 Fredfoss Uldvarefabrikk. 

Drivkraften kom fra Hedenstadbekken, bedre 

kjent som Møllebekken. 

(https://lokalhistoriewiki.no). 

Foto: Christopher Gade Rude/1865. Skannet fra Bugge 

(1930, s. 133) – også på https://lokalhistoriewiki.no 

https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Girard-turbin&action=edit&redlink=1
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Myrens_verksted
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Myrens_verksted
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Vestfos Cellulosefabrik. Merk gatelykten til høyre. Foto: Ukjent/ca. 1890/Eiker Arkiv 

Vestfossen 1899. I forgrunnen sees to små tresliperier og til høyre Vestfos Cellulosefabrik. Vi skimter også 

så vidt nå nedlagte oppgangssager. Foto: Ukjent/1899/Eiker Arkiv. 
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De to nystartede bedriftene i Nedre Eiker, 

Krokstad Cellulosefabrikk og Den norske 

Galoge- og Gummivarefabrik, gikk sammen 

om å bygge en kraftstasjon i 

Krokstadbekken ved Lysakerfossen. De 

to fabrikkene lå nede på dalbunnen ved 

Drammenselva, slik at elektrisiteten måtte 

overføres rundt 1,5 km fra kraftstasjonen til 

brukerstedene. Konsesjon ble gitt og 

anlegget var klart i 1898. Dette var første 

gang at høyspent vekselstrøm ble overført i 

Buskerud. Til sammen ga kraftstasjonen 300 

hk. Det var på den tid svært uvanlig med 

overføringsnett over så lang avstand. 

Transformatorhus med transformator og    

apparatplater for overføringslinja fra Lysakerfossen 

til fabrikkene nede ved Krokstadelva. Utstyret er 

levert av NEBB (Norsk Elektrisk Aktiebolag, 

Frognerkilen fabrikk) 30. juli 1898. Dette var det 

første vekselstrømanlegget levert av NEBB. Foto:  ► 

Ukjent/1898/Norsk Teknisk Museum.  

Til v. Kraftstasjonen ved Lysakerfossen, var i drift fra 1897 til 1916. Den ble så revet. Foto: Bearbeidet/redigert av Roar 

Sjønnegård/Eiker Arkiv. Til h.: Lysakerfossen. Foto: Per Einar Faugli/2012/NVE. 
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Dam Lysakerfossen (ca. 80 moh.) er en 8 m høy steinmurt dam ved Stalltråkka. Dammen 

er anlagt i forbindelse med møller, sagbruk og annen virksomhet nedstrøms i elva. Det 

var blant annet en spikerfabrikk ved Stalltråkka, den var i drift fra 1762 til 1896. 

Nåværende dam antas å være fra 1800-tallet. Utløpsvannet fra kraftstasjonen ble ført 

videre i rørledning fra dammen ned til Krokstad Cellulosefabrikk nede i dalen. Dammen 

er omtalt i NVEs «Dammer som kulturminner», Nynäs (2013, s. 190-191). 

I Solbergvassdraget ble kraftstasjonen til Solberg Spinderi bygd i1898, Den var 

basert på likestrøm.  Anlegget forsynte også et nærliggende teglverk og sagbruk. Turbinen 

ble levert av Drammerns Jernstøberi og generatoren av Elektrisk Byreau. I 1913 ble 

stasjonen ombygd til vekselstrøm, og ny inntaksdam ble bygd i 1916 oppstrøms i 

vassdraget ved Vasshella.  Anlegget nyttiggjorde et fall på 200 m og det installert to 

turbiner bygd av Kværner Brug; en på 650 hk og en på 100 hk. For Spinderiet var 

«Hensigten at anvende den elekriske kraft udelukkende til eget Behov.» Men det gikk 

ikke mange år før Spinderiet ble leverandør av strøm til nærområdet nede i dalen. 

Ledningsnettet ble hengt opp i de eksisterende stolpene fra likestrømsanlegget. Men ved 

kryssing av Gravfosslinja, rikstelegrafens hovedlinje og hovedveien og i nærheten av 

bebyggelse, måtte den legges i jordkabel. (Ek 2002, s.57-58). 

Øverst til venstre: Bygningen til den tidligere 

kraftstasjonen til Solberg Spinderi benyttes nå av den 

lokale jeger- og fiskeforeningen. Elveløpet ligger rett 

utenfor gjerdet som sees i venstre bildekant. Foto: Per 

Einar Faugli/NVE/2016.  

Øverst til høyre: Maskinsalen til den ombygde 

kraftstasjonen. Foto: Ukjent/før1918/Eiker Arkiv.  

Nederst: Inntaksdammen ved Vasshella som ble tatt i 

bruk i 1916. Foto: Per Einar Faugli/2016/NVE. 
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Elva renner gjennom og delvis under fabrikkbygningene til Spinderiet,  Vannkrafta ble 

først utnyttet direkte med vannturbin via aksler, hjul og reimer for å drive maskinene. 

Også dampmaskiner ble brukt; dampen kom fra fabrikkens fyrhus. Nerdammen (435 

moh) som ligger oppe i skogsområdet hadde en viktig funksjon som reguleringsmagasin 

for å tilpasse vannføringen til effektiv fabrikkdrift og strømproduksjon. Inntaksdammen 

for kraftverket, Vasshella, lå nedstrøms i vassdraget. Kilometervis med stoffer ble spunnet 

og vevd med hjelp av egenprodusert strøm. Kraftverket ble nedlagt i 1943, da Drammen 

kommune kjøpte «vassdraget» for å sikre byen drikkevann. Salget foregikk under 

forutsetning av at Drammen sørget for elektrisitet til Spinderiet «for evig tid». 

Det var industrien som innførte den elektriske belysningen. Bykommunen i øst, 

Drammen, jobbet på samme tid med å utvikle sin strømforsyning. Byen hadde ingen 

fossefall, og vannfallene i nærmeste nabokommuner vestover, Øvre og Nedre Eiker, var 

da allerede utbygd. Resultatet ble at byen først satset på strømproduksjon fra en 

dampsentral og videre at Gravfossen i Drammenselva på Modum ble kjøpt. For å nytte 

denne krafta måtte det bygges en 36 km overføringslinje på 20 000 V. Dette var en av de 

«høiste spenninger som den gang ble anvendt i kraftoverføringsanlegg». Den ble bygd 

med tremaster med plass for to sett ledninger. I Drammen ble det anlagt transformator 

for nedtransformering til 4,6 kV.  Så ble strømmen fordelt i byen ved et høyspent 

underjordisk kabelnett til små trafoer for brukerspenningen på 220 V. (Holst 1930, s. 276-

277). 

Linja ble bygd langs elva og altså tvers igjennom Eiker-området. Dette åpnet muligheter 

for å tegne strømabonnement for interesserte bedrifter som lå i nærheten av 

fjernledningen. Interesserte på andre sida av elva kunne knytte seg til da det ble lagt 

undersjøisk kabel over elva ved Mjøndalen. Elektrisiteten i private hjem i nedre del av 

Drammensdalen hørte fortsatt bare hjemme i Drammen. Noen ildsjeler fikk etablert 

egne lysanlegg på tettstedene, og Mjøndalen var først ute med åpning den 6. februar 

1911. Ikke lang tid etter brukte en rekke håndverkere og små industribedrifter elektriske 

motorer. 

Drammen fikk strøm fra Gravfoss 

kraftstasjon som ble satt i drift i 1903.  

De kommunale elektrisitetsverkene for 

områdets to kommuner ble etablert  

henholdsvis i 1915 for Øvre Eiker og 

først i 1927 for Nedre Eiker.  

Midt i bildet «vannledningen» fra 

kraftstasjonen ved Lysakerfossen til Krogstad 

Cellulose, hvor vannet ble brukt til direkte 

drift av turbiner og som fabrikkvann. I 

bakgrunnen skimtes Gravfossledningen som 

førte strøm til Drammen. Da kraftstasjonen 

ble nedlagt ble vannet også benyttet i den nye 

kraftstasjonen som ble bygd nede ved 

fabrikken, se foto under. Foto: Ukjent/Eiker Arkiv. 
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Eiker-området illustrerer svært godt hvilken funksjon vannets krefter har hatt for 

utviklingen av steders industri og lokalsamfunn. Dammene rundt i vassdragene innover i 

skogsområdene er viktige vitnesbyrd for denne kulturhistorien. I dag har de oftest sin 

viktigste funksjon i friluftslivs- og rekreasjonsøyemed. For Krokstadelva og Solbergelva 

har NVE/Museumsordningen latt utarbeide turforslag for damsafari i denne del av 

Drammensmarka.  

MØLLENE I SOLBERGVASSDRAGET. 

Kart fra 1858 viser at langs elva var det 

sagstue, sag, møller og kvernhus samt to 

spinnerier. I 1890-åra var her et sagbruk, 

et teglverk og tre møller. Solberg 

Spinderi ble etablerte ved vassdraget 

pga. vannkraften. For å sikre bedre 

driftsvannføringer ble det alt på 1600-

tallel etablert magasin i de 

høyereliggende skogsområdene, jf. foto 

under av Nerdammen (435 moh.).  

Krogstad Cellulosefabrikk lå nede ved Drammenselva ved stedet Krokstadelva (hvor dagens 

butikksenter ligger). Elva sees oppstrøms, legg også merke til tømmeret langsmed elvebredden. 

Fabrikkens kraftstasjon og trafostasjoner lå i områder merket rødt - nær midt på bildet. Fabrikken 

ble nedlagt i 1971 og seinere revet. Foto:  Widerøe’s flyveselskap/1953/Eiker Arkiv. 

Malt av Bjørn Kristoffersen etter et gammelt foto. Foto: Ukjent/Eiker Arkiv. 
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Opplegget finnes på 

https://www.ut.no/ og med 

supplerende info på: www.nve.no/om-

nve/vassdrags-og-

energihistorie/damsafari/damsafari-i-

drammensmarka. 

 

 

 

Kilder: Ek (2002, 2005), Holst (1930), https://eikerarkiv.no/ 

Hovedkilde kap. 4: Sandberg (1951, s. 97-129). 

Øverst: Den nyrehabiliterte 

dammen fra 2016. Innenfor 

dammuren sees restene etter den 

gamle dammen fra 1600-tallet. 

Senkningen av vannstanden pga. 

rehabiliteringsarbeidet gjorde det 

mulig å få øye på den eldste 

dammen.  

Nederst: Murdammen, fra 1902 

som ble rehabilitert i 2016. Begge 

foto: Per Einar Faugli//foto øverst 2016, 

foto nederst fra 2011/NVE. 

NERDAMMEN – DAM I FLERE GENERASJONER 

https://www.ut.no/
https://www.nve.no/om-nve/vassdrags-og-energihistorie/damsafari/damsafari-i-drammensmarka
https://www.nve.no/om-nve/vassdrags-og-energihistorie/damsafari/damsafari-i-drammensmarka
https://www.nve.no/om-nve/vassdrags-og-energihistorie/damsafari/damsafari-i-drammensmarka
https://www.nve.no/om-nve/vassdrags-og-energihistorie/damsafari/damsafari-i-drammensmarka
https://eikerarkiv.no/
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5 Den første lovgivning og forvaltning 

 De første bestemmelser 
Arbeidet med å bygge opp elektriske anlegg og installere elektrisk belysning hadde ingen 

forskrifter eller forordninger å forholde seg til. «…de må ha levert godt arbeide disse 

pionerer, for det blev ikke noen ulykker av de første anleggene». (Brochmann 1935, s. 

369).  

Den eneste erfaring de da hadde var fra telefon- og ringeanlegg. De første 

sterkstrøminstallasjoner var utfra materiellets utstyr og montering nærmest å 

sammenligne med svakstrømsanlegg. En ble tidlig klar over at dårlig utførte anlegg kunne 

være brannfarlige. Datidens assuranseselskaper utarbeidet den første forskrift om 

elektriske installasjoner som de vedtok 30. september 1882. Denne var utarbeidet på 

grunnlag av engelske forskrifter. Disse ble etter hvert utvidet og omarbeidet. I 1886 

vedtok forsikringsselskapene at anlegg for elektrisk belysning måtte anmeldes på forhånd 

der den aktuelle forsikring ble tegnet. De ble da «tilstillet» et eksemplar av forskriftene 

(Berthelsen 1951, s. 201). Installatøren ble nå også trukket med i regelverket. Det ble 

ingen høyere premie hvis vedkommende sendte en erklæring til forsikringsselskapet om 

at «på tro og love» var regelverket blitt fulgt. Her lå også en kime til «samfunnsmessige 

ordninger om autorisering og forskrifter om kvalifikasjonskrav». I 1890 forelå nye og mer 

utfyllende forskrifter fra forsikringsbransjen som ble kalt «Regler for anvendelse av 

elektrisk belysning». (Thue 1994, s. 34). 

Christiania Elektrisitetsverk, i drift fra 1892, var den første aktør som gjennomførte egne 

kontroller utover den forsikringsselskapene foresto. Kraftselskapets bestemmelser bygde 

på forskriftene fra forsikringsbransjen. Disse ble vedtatt av byens formannskap og 

Magistraten17 27. mai 1891. Reglene var viktige da de ble bestemmende for elverkets 

kontroll med anleggene i Kristiania.  

Brochmann (1935 s. 42) har en litt underfundig kommentar til dette: 

… da denne boks forfatter gjorde sine undersøkelser i sakens anledning, synes ingen å 

kjenne til dem – de fantes ikke i Norges Brandkasses arkiver, og de som nu steller med 

den offentlige elektrisitetskontroll ante ikke dengang deres eksistens! 

Den almindelige Brandforsikringsindretning (senere Norges Brannkasse) sendte 20. mars 

1891 en anmodning til Arbeidsdepartementet hvor de pekte på noen sentrale 

utviklingstrekk ved elektroteknikken, som tilsa at det offentlige burde gripe inn. En var 

kjent med et anlegg i Skien (Laugstol Brug) hvor en «Centralstation besørger Belysning 

af flere længere borteliggende Butiklokaler i Byen». Men de sakkyndige mente at her var 

 

 

 

17 Magistraten var statens (kongens) representant i kommunen. Ordningen ble innført med enevelde i det 17. århundre, 

overlevde formannskapslovene av 1837 og ble opphevet i 1922. (Paulsen 1923, s. 14–17).  
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ingen fare pga. den lave spenningen. Men så var det underhånden blitt meddelt at det 

pågår et anlegg i Hammerfest av en «Lysledning med en overordentlig stor Spænding – 

indtil 1000 Volts – fra en Vexelstrømsmaskine». Det blir også nevnt at det i Kristiania kan 

bli aktuelt med en elektrisk drevet sporvei.  Videre fra Oth. Prp. No. 36-1891, s. 1-2: 

Da det saaledes viser sig, at større elektriske Lysanlæg begynder at iværksettes, og det 

vel er at forudse, at Elektrisiteten ogsaa her til lands vil faa en ikke ringe Anvendelse 

baade til Belysning og som Drivkraft … og da der, efter hvad Erfaring andetstedsfra 

noksom har godtgjort, ikke er liden Fare ved elektriske Ledninger, især naar det 

anvendes stor Spænding, har man troet at burde henlede det kongelig Departement 

Opmærksomhet paa Sagen (…) at saadanne Anlæg ikke som hidtil foregaar uden 

nogensomhelst Kontrol.  

Videre var det ønskelig med lovbestemmelser for anlegg over en viss størrelse, slik at 

myndighetene har «i sin Magt at forhindre farebringende Anlæg og tillige bevirke saadan 

Kontrol med samme, som deres Natur tilsiger.». 

 Norges første elektrisitetslov – 1891 

Den nye loven ble sanksjonert 27. juni 1891: 

Fra statsråd Nysoms innlegg under behandlingen i Stortinget (faksimile fra 

Stortingstidende-Forhandlinger i Odelstinget 1891, del av s. 819): 
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Videre fra statsrådens innlegg (nå faksimile fra Brockmann 1935, s. 43): 

Det offentlige ved Arbeidsdepartementet tok 

straks tak i saken og den ble oversendt Odelstinget 

21. mai 1892 ved Oth. Prp. No. 36-1891). 

Lovforslaget ble behandlet av Næringskomiteen (jf. 

Indst. O. No. 93-1891), i Odelstinget 18. juni 

(Stortingstidende – Forhandlinger i Odelstinget 

1891 s. 819-823) og i Lagtinget 22. juni 

(Stortingstidende - Forhandlinger i Lagtinget 1891, 

s. 99). Loven ble sanksjonert 27. juni 1891. Legg 

merke til at statsråden påpekte i sitt innlegg i at 

dette var et nytt saksfelt og at forskerne ikke er 

enige «om de forskjellige faktiske Forhold». 

Komiteens ordfører påpekte i sitt innlegg at de nok 

ikke hadde den nødvendige tekniske kompetanse 

som de burde ha for behandlingen. Men likevel var 

det klart at denne loven var «særdeles ønskelig, ja 

nær sagt nødvendig». Den ble enstemmig vedtatt. 

Loven innebar at det skulle utarbeides forskrifter.  

 

Arbeidsdepartementet hadde forskriftene klare 25. 

april, ¾ år etter at lovforslaget ble fremmet. Politiet hadde ansvaret for å følge opp, men 

loven hadde ingen bestemmelser om hvem som skulle betale for kontrollene. 

«saavidt betydelige Elektricitetsmængder, at de 

ikke alene kan blive brandfarlige, men ogsaa 

farlige for Liv og Helbred. Man har derfor 

fundet det nødvendigt allerede nu, 

omendskjønt det Materiale, som foreligger ikke 

er meget stort og udtømmende, at foreslaa en 

Lov, som gjørat man skride ind og øve…» 

(Brockmann1935, s. 43) (fortsetter  under↓) 

Forskrifter 1892. Faksimile Jensen & Johansen (1993, s. 19) ► 
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Overtredelser av loven ville da utløse bøter. Selv om mange land hadde lovverk på feltet, 

ser det ut til at Norge var det første land i verden med detaljerte statlige forskrifter for 

elektriske anlegg (Thue 1994, s. 35). 

I Arbeidsdepartementet var det kun en ansatt med teknisk utdanning. Han arbeidet for 

øvrig innen Brannforsikringsinnretningen. I Norge var det på den tid kun et fåtall 

personer som hadde kunnskap og erfaring innenfor elektronikkfeltet. Daværende 

artillerikaptein Wilhelm Bredal utarbeidet forskriftene i samarbeidd med Thomas 

Norberg Schulz. På samme tid dannet en gruppe med 30 ingeniører og andre med 

teknisk utdanning av ulik grad og type Den elektrotekniske forening. Denne ble rådspurt av 

departementet i flere faglige saker i tiden framover. Foreningen ble for øvrig samme år 

tilsluttet Den Polytekniske Forening som egen faggruppe, elektrikergruppen (seinere kalt 

elektronikkgruppen). (Jensen & Johansen 1993). 

Det var ikke noe prinsipielt eller politisk nytt å beskytte folks liv, helse og eiendom ved 

lover og forskrifter. Selv om lovarbeidet var preget av manglende fagkompetanse, 

usikkerhet om konsekvenser og den videre tekniske utviklingen, var det viktig å sikre at 

den nye loven ikke måtte legge hindringer for framtidens bruk av elektrisiteten. Loven 

var for å sikre en positiv utvikling til beste for landet.  

Politiets tilsynsoppgave måtte være nærmest håpløst å få gjennomført med manglende 

faglig kompetanse og bevilgninger til arbeidet. Jensen & Johansen (1993. s. 21) 

konkluderte med «Det er nærliggende å tro at det må ha vært svært få elektriske anlegg 

som virkelig ble kontrollert av politiet i disse årene». Brochmann (1935, s. 49) påpekte at 

selv om reglene var holdt i et «meget almindelig og nokså svevende uttrykk», la dette 

grunnlaget for «nutidens godt utbygde system for forskrifter og kontroll med 

installasjoner, materiellet og de folk som arbeider i branchen». Så la han til: «Og vi kan 

kanskje føle en smule stolthet ved det faktum at Norge var det første land i verden som 

innførte statsforskrifter for elektriske anlegg». 

Bakgrunnen i 1891 for lov om elektriske anlegg var at elektrisitet med høye spenninger i 

økende grad ble transportert over stadig større avstander. Ledningene krysset både 

private eiendomsgrenser og offentlige administrative grenser. Denne utviklingen bidro i 

høy grad til et statlig engasjement på området. Loven skulle minimalisere de negative 

konsekvensene ved kraftoverføringer. I denne tidlige fasen var overføringsledningene som 

en integrert del av det aktuelle produksjonsanlegget. Det var dermed ikke helt 

sammenlignbart med telegraf eller jernbane, hvor staten overtok anlegget og driften av 

det som et kollektivt gode. (Thue 1994). 

Arbeidsdepartementet mottok 2. april 1894 en henvendelse fra Den norske Ingeniør- og 

Arkitektforening om å utarbeide en lov for «Adgang til Expropriation for elektriske 

Kraftledninger». Dette ble gjort med bakgrunn i at utviklingen innen elektrisitetsområdet 

nå muliggjorde at «disse afsidesliggende Kræfter kan føres ned til Steder med de for 

Industrien fornødne lette Kommunikationer». Men datidens lovgivning kunne hindre 

dette da «…enhver Grundeier endnu har Ret til at nægte elektriske ledninger anbragt 

over sin Eiendom.». (Oth. Prp. No. 32-1894, s. 1). Loven ble iverksatt 25. juli 1894. 
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Tema var for øvrig tatt opp allerede i vassdragsloven av 1887. I §19 omtales at eiere av 

bergverk, fabrikk eller annet industrielt anlegg har rett til å erverve andres grunn til 

«Ledning af Vand, saavel som til Anlæg af kraftledninger». Arbeidsdepartementet viste til 

vassdragslovens forarbeider at denne kun åpnet adgang til forbindelse med det aktuelle 

industrielle anlegget og det nærliggende vassdraget. Departementet fremmet derfor 

forslaget om den nye loven, da denne ville åpne «Adgang til Expropriation for elektriske 

Kraftledninger i sin Almindelighet.» (Oth. Prp. No. 32-1894, s. 3). Men den adgangen er 

betinget av samfunnets nytte av anlegget samt at Kongen har gitt tiltalelse til det. Loven 

likestilte private og offentlige aktører. 

Forslaget ble behandlet i Stortingets 

jernbanekomite og ble bifalt        ► 

(Besl. O. No. 173-1894) ikke minst 

fordi en var kjent med at  

…der allerede er planlagt 

betydelige elektriske 

Kraftledningsanlæg og Lovgivningen 

bør indrettes paa at fremme en 

Udvikling, der for vort Land tør faa 

den allerstørste Betydning.. (Indst. 

O. No. 154-1894, s. 2). 

Departementet fikk snart behov for 

ekstern faglig bistand. I begynnelsen 

av mai 1894 henvendte de seg til 

direktør Norberg Schulz med 

forespørsel om blant annet å 

undersøke kraftoverføringsanlegg i 

andre land og i hvilken grad de var 

underlagt offentlige kontroll. 

Norberg Schulz avga rapport til 

departementet 28. august samme år. 

Denne rapporten fikk stor 

betydning for den videre utvikling av forvaltnings- og lovarbeid innen 

elektrisitetssektoren. Departementets hensikt var å få en oversikt over forholdene i 

andre land som hadde igangsatt større anlegg og som  

…kunde være af speciel interesse for Administartionen, navnlig med Hensyn til 

forskjellige Love og Forskrifter betræffende denne Materie, der dels er givne, dels 

forberedes i Tyskland, Schweiz og Italien, for at sikre Liv, Eiendom og andre elektriske 

Ledninger med Skade ved høispændte Sterkstrømme. (Sth. Prp. No. 1 Hovedpost VII ap. 

7. 1895, s 2). 
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Departementet konkluderte med at det nå ikke var behov for nye lovbestemmelser. Men 

det bør utarbeidet forskjellige administrative reglement, noe loven allerede ga adgang til.  

Arbeidsdepartementet påpekte også at det i landet ikke var noe institutt med den 

nødvendige tekniske og administrative kompetanse til å ivareta dette feltet og at ingen av 

dets egne direktorater hadde slik kompetanse. «Noget særskilt Direktorat vil 

Departementet heller ikke for tiden foreslaa oprettet …». Det ble imidlertid foreslått å 

opprettet en kommisjon, slik at departementet 

…holdes à jour med de heromhandlede Spørgsmaals Udvikling og elektrotekniske 

Fremskridt paa de forskjellige Omraader saavelsom de Erfaringer (…) Ved et slikt 

Observationsapparat maatte antagelig forskjellige Brancher repræsenteres …. (Sth. Prp. 

No. 1 Hovedpost VII. kap. 7. 1895, s. 3). 

Kommisjonen skulle komme med uttalelse i alle spørsmål av elektroteknisk art som 

departementet ba om og den skulle «tildeles en dyktig Elektrotekniker som sekretær» 

(s. 4). Departementet foreslo også en bevilgning på kr. 7 000. Dette var det første grep 

for å bygge opp en fagforvaltning på området. Dette forslaget skapte diskusjon under 

budsjettbehandlingen i Stortinget hvor saken lå under jernbanekomiteen. Da komiteen 

behandlet Statsjernbanernes Drift for 1895–1896 den 19. april 1895 ble det rettet sterk 

kritikk mot departementet for at Stortingets anbefalinger når det gjaldt statlig innkjøp av 

fossefall ikke var fulgt opp, jf. kap. 5.6. (Inst. S. XIII 1895, s. 23-24).  

Departementet påpekte at følgende punkter var viktige i henhold til nevnte prp. (s. 2-3): 

1. Reglement for elektriske Sporveie og Lokalbaner 

2. Reglement til Ordning af Forholdet mellem Sterkstrømledninger og: 

a. Telefon og Telegraf,  

b. Jernbaner og deres Telegraf 

c. Veie, offentlige Pladse, befærdede Gadder m.V. 

3. Revision av de i 1892 udfærdigede Forskrifter 

4. Regler for og betryggende Anordning af Elektrisitetsmaalere 

5. Det i Loven af 27de Juni 1891 ved Politiet etablerende Tilsyn 

   

 

Kjosfossen i Flåmvassdraget ble innkjøpt av staten i 

1895. I forbindelse med anleggsarbeid for Bergensbanen 

ble det bygd kraftverk her med to turbiner med i alt 

260 hk. Det var i drift fra 1899.  Den 2 km lange 

høyspendte kraftledningen var for trefaset elektrisitet 

med spenning 2000 V.  Denne sørget for strøm til 
boremaskinene i arbeidet med Gravehalstunnelen vest 

for Myrdal st. og til belysning av verkstedet, brakker 

mm. (Lund 1900).  Sidebanen Myrdal-Flåm (Flåmsbana) 

ble åpnet i 1941 og elektrifisert i 1944 med strøm fra 

nytt kraftverk ved Kjosfossen. Vassdraget ble vernet i 

1986. 

Foto: Faksimile Teknisk Ugeblad (1900, del av s. 647).  Angitt  at 

illustrasjoner er fra avd.ing. Esmark. 
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Fire uker seinere, 17. mai, behandlet jernbanekomiteen 

innstillingen om Forføininger paa Elektricitetsvæsenets 

Omraade (Inst. S. No. 156 1895). Komiteen avviste 

departementets forslag om å opprette en slik 

kommisjon. De foreslo i stedet at (se tekstboks): ►  

Dette forslaget ble vedtatt enstemmig med unntak av 

pkt. 4, hvor Stortinget bestemte at komiteen skulle ha 5 

medlemmer samt at bevilgningen under pkt. 5 ble satt til 

kr. 8 000. Det ble påpekt at «Det vil da være Storthingets 

Sag for hvert Aar at bevilge til Fortsættelse eller ikke». 

Elektricitetskomiteen ble opprettet ved kgl.res. 12. 

oktober 1895. Dette vedtaket dannet grunnlaget for 

etableringen av landets elektrisitetsforvaltning.  Allerede 

fra starten av var det nær kobling til og samarbeid med 

vassdragssektoren både med hensyn til lovverk og 

forvaltning. Denne saken la grunnlaget for den videre 

utvikling av forvaltningen. 

Vedtaket er av stor betydning i historisk sammenheng 

som bakgrunn for opprettelsen av NVE. 18 

Arbeidsdepartementet, som forvaltet 

loven, la vekt på den liberale dimensjonen 

noe som sees blant annet av konsesjonen 

som ble gitt Glommens Tresliperi for 

overføring av kraft til sementfabrikken i 

Slemmestad – 84 km fra kraftstasjonen. 

De hadde alt klart for bygging før 

konsesjon ble gitt. «Departementet 

brukte bare noen uker på å behandle 

saken. Og selskapet fikk konsesjon – 

evigvarende og fri for noen som helst 

vilkår utover grunnerstatningene.» 

(Skjold & Thue 2010, s. 55), jf. kap. 6.4. 

Allerede 28. oktober 1895 hadde den 

nyoppnevnte Elektricitetskomiteen sitt 

første møte. 

 

 

 

18 Se også vedlegg-kap. 10.4. 

Faksimile Indst. S. No.156-1895, del av s. 5. 

Lovgrunnlaget og forvaltningen 1896: 

• Lov angaaende foranstaltninger til betryggelse mod 

fare ved elektriske anlæg» - innført i 1891 - revidert i 

1896 

• «Lov om tvungen afstaaelse af grund m.v. til anlæg af 

elektriske kraftledninger» - innført i 1894 

• Departementet selv sto for forvaltningen 

Den første loven gikk på sikkerheten ved bruk av 

elektrisiteten, og for den andre var det primære å gjøre det 

enklere å bygge kraftledninger over fremmed grunn. Den 

fastslo at staten kunne pålegge grunneierne å avstå grunn til 

kraftledninger hvis allmenne grunner tilsa det. Ifølge Skjold & 

Thue (2010, s. 54) reflekterte loven «en politisk ambisjon om å 

hjelpe frem og understøtte den nye elektrisitetsteknologien». 

Videre påla loven få vilkår for utbyggende kraftselskap sett i 

forhold til lovverket for jernbane- og telefonanlegg. Videre påla 

loven få vilkår for utbyggende kraftselskap sett i forhold til 

lovverket for jernbane- og telefonanlegg. 
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 Elektricitetskomiteen av 1895 
Første sak komiteen grep fatt i var en nødvendig revisjon av elektrisitetsloven fra 1891. 

Deres forslag til ny lov ble oversendt departementet allerede 9. januar 1896. Komitéen 

må ha vært svært opptatt av saksfeltet og ikke minst hatt store ambisjoner og tanker om 

elektrisitetens viktighet for landets samfunnsutvikling. Aktiviteten var høy og de jobbet 

effektivt. Første året hadde komiteen 28 møter. Sakene ble raskt behandlet, 

departementet fulgte effektivt opp, og sakene ble snarest lagt fram for Stortinget. Den 

nye elektrisitetsloven ble vedtatt av Odelstinget 16. april og Lagtinget 20. april samme år. 

Loven ble sanksjonert måneden etter, ved kgl.res. 16. mai. I boka om 

elektrisitetssikkerhetstilsynets historie ble komiteens arbeid rosende omtalt (Jensen & 

Johansen 1993. s. 23): 

… komiteens innsats for å skape en tidsmessig elektrisitetslovgivning og et effektivt 

organisatorisk tilsynsapparat kom til å få en uvurderlig betydning for det framtidige 

elsikkerhetsarbeidet. 

Loven av 1896 (Lov om Foranstaltninger til Betryggelse mod Fare og Ulemper ved elektriske 

Anlæg m. v.) var langt mer omfattende enn loven fra 1891. Den omfattet generelt 

elektriske anlegg og ikke som tidligere anlegg til belysning eller kraftoverføring. Loven 

bestemte at det skulle opprettes et eget tilsyn av «Kongen eller den han dertil 

bemyndiger». Videre at det skulle opprettes et nytt og permanent organ (§5), som skulle 

holde til i Kristiania, Elektricitetskommisionen. 

Under behandlingen i Stortinget var det full enighet om lovens funksjon og innhold, og 

det ble signalisert stor tro på framtiden. Det var kun diskusjon om hvor mange 

medlemmer kommisjonen skulle ha og om hvilke institusjoner og etater som skulle være 

representert. Daværende arbeidsminister Nilsen påpekte blant annet at når kommisjon 

 Komiteens sammensetning: 

• Havnedirektør, tidl. statsråd Hans Nysom, formann 

• Telegrafdirektør Jonas Severin Rasmussen, 

viceformann 

• Tidl. statsråd Oscar Jacobsen 

• Ingeniør Bertrand Kolbenstvedt 

• Kanaldirektør Gunnar Sætren 

Ansatt i bijobb som sekretær - ingeniør, nytilsatt 

telegrafinspektør ved Norges Statsbaner Einar Rasmussen. 

Fra: Indst. S. No 252-1896. 

Komiteens medlemmer: Øvre rad fra v.: Nysom (formann), Rasmussen og Jacobsen. Nedre rad fra v.: Kolbenstvedt og Sætren. 

Fotodata: Nysom: Foto: firma L. Szacinski/1890-1900/Oslo Museum. Rasmussen: Foto: Skannet fra boka «Det norske telegrafvesen 1855-

1929», s. 21.  Jakobsen: Foto: Skannet fra Amundsen (1947, s. 233). Kolbenstvedt: Foto: Skannet fra Lunde (1932, s.12). Sætren: Foto: NVEs 

fotoarkiv. For alle foto: ukjent fotograf. 
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skal lovfestes, må man «ogsaa tænke paa Fremtiden» (Stortingstidende – Forhandlinger 

Odelstinget 1896, s. 351). Videre uttalte daværende odelstingspresident Løvland (s. 353): 

I det hele for at gjøre vort Land bedre og rigere at leve i, og netop fordi at vi maa 

bestrebe os paa at blive et Industrifolk, netop derfor paakaalder den elektrotekniske 

Udvikling særskilt vor Opmærksomhed, og naar man staar ligeovenfor denne Udvikling, 

tror jeg ikke, det er det rette Sted at anvende disse Almenbetragtninger om, at det har 

sin betænkelighet, at man fra Statens Side ved at skabe – som det blev taldt – en ny 

institution og søge at sikre sig, gjør, hvad man kan, for med det Overblik, man har, at 

sikre sig en sund og betryggende Udvikling.  

Komiteen oversendte til departementet også utkast til nye forskrifter samt forslag om 

avgiftsregulativ for godkjenning av og tilsyn med sterkstrømsanlegg. Dens siste rapport til 

departementet ble avlevert 2. juni 1897. Der ble det påpekte at når det gjaldt 

elektrifisering av jernbaner, kunne strekningen Oslo-Sandvika være aktuell. På den 

strekningen var det intens lokaltrafikk med stor persontrafikk som fortsatt var voksende. 

Når det gjaldt innkjøp av vassdrag for mulig drift av statens jernbaner og verksteder, ble 

det foreslått å opprette et fond med årlig bevilgning kr. 50 000. Jernbanekomiteen foreslo 

en bevilgning for 1897 på 50 000 kr. og at sluttrapportens forslag for øvrig ble oversendt 

regjeringen. (Indst. S. No 247-1897). Stortinget bifalt jernbanekomiteens innstilling 

enstemmig 5. august 1897. Med dette vedtaket var neste steg i elektrisitetsforvaltning 

tatt, og en permanent kommisjon skulle opprettes.  

Det er interessant å merke seg at den første elektriske jernbanen i landet ble anlagt for 

Skotfos Bruk ved Skien i 1893. Den var 1500 m lang og bygd for transport mellom 

fabrikken ved Løveid kanal og losseplassen ved Meierelva. (Kolbenstvedt 1894). 

Landets første elektriske jernbane. 

Faksimile Teknisk Ugeblad (1894 - nr. 22, Fig. 2 

i B. Kolbenstvedt artikkel s.198-200 «Elektrisk 

jernbane for Skotfos Brug ved Løveid, Skien»). 
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 Elektricitetskommisionen i arbeid fra 1897 
Den nye loven fastsatte at det skulle opprettes en permanent kommisjon for 

elektrisitetssektoren. 

Elektrisitetskommisjonen trådde i funksjon fra 1. januar 

1897 med tre medlemmer oppnevnt av Kongen for 5 år 

av gangen og tre suppleanter samt sekretær.  

Den var rådgivende for Arbeidsdepartementet og hadde ingen fast ansatte. De ble 

honorert med et fast beløp pr. år til formannen og sekretæren, mens dets øvrige 

medlemmer hadde en godtgjørelse ut fra antall møter og arbeidets omfang. (Indst. S. No. 

191-1896).  

Kommisjonen behandlet konsesjonssøknader som angikk elektriske anlegg og kraftlinjer 

og søknader om tillatelser til ekspropriasjon ved elektriske kraftledninger. Den uttalte 

seg videre om elektriske forskrifter og bisto elektrisitetstilsynet i deres faglige arbeid og 

rapportering til departementet. Kommisjonen fremmet også egne forslag innenfor 

fagfeltet. Dens årsberetninger ble inntatt i departementets årlige budsjettproposisjon. 

Kommisjonens sammensetning 

(oppnevnt for perioden 1897-1901): 

• Formann: professor i fysikk ved 

Universitet i Oslo Oscar Emil 

Schiøtz 

• Medlemmer:  

o Direktør for Kristiania 

Elektricitetsværk Thomas 

Norberg Schulz  

o Bedriftsleder, grunnlegger av 

Elektrisk Bureau og ingeniør 

Bertrand Kolbenstvedt 

• Sekretær:  Telegrafinspektør Einar 

Rasmussen. 

TELEGRAFINSPEKTØR EINAR 

RASMUSSEN ble utnevnt av Stortinget til 

å være sekretær først for 

Elektricitetskomiteen og så ved 

Elektricitetskommisionsionen. Denne 

bijobben hadde Rasmussen helt til 1913. I 

det daglige var han telegrafinspektør ved  

Norges Statsbaner, en jobb han hadde fra 

1895 til 1927 da han gikk av som 

pensjonist.  

 ◄ Foto: Ukjent/Norsk Jernbanemuseum.  

Fra vennstre: Schiøtz, Norberg Schulz og Kolbenstvedt. 

Fotodata: Schiøtz: Foto: Ukjent/1885/Wikimedia Commons. Norberg 

Schulz: Foto: Gustav Borgen/Norsk Folkemuseum. Kolbenstvedt: Foto: 

Skannet fra Lunde (1932, s.12) 
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Under debatten i Odelstinget ble det understreket at medlemmene burde ha 

ingeniørutdannelse. Til formann i kommisjonen ble valgt professor i fysikk Schiøtz. Til 

dette forklarte Jensen & Johansen (1993, s. 27) at han var en «svært anerkjent og høyst 

respektert vitenskapsmann i sin samtid». Han hadde også et stort internasjonalt nettverk 

som ville være viktig i kommisjonens arbeid. Mange hadde ønsket en breiere 

sammensetning av kommisjonen. Medlemmene hadde lang faglig og administrativ praksis.  

Dette må å ha vært et svært arbeidskrevende år for en kommisjon bestående av tre 

medlemmer samt sekretær, hvor alle hadde fulltidsjobber i tillegg. I de fleste saker må en 

ha forventet at det har dukket opp en rekke prinsipielle spørsmål som har krevd sin 

spesielle behandling og avklaring der og da.  

I budsjetterminen 1. juli 1898 til 1. juli 1899 hadde kommisjonen 18 møter og foretok 4 

befaringer. Den årlige møtehyppigheten synes å ligge i størrelsesorden 12-20 møter. I 

budsjettåret 1909/10 ble det behandlet 57 konsesjonssaker. Antall søknader steg årlig og 

var i 1915/16 kommet opp i 209 saker. 

I den første tiden virket nok kommisjonen som et mer teknisk utredende organ. Etter 

hvert som lover, forskrifter og avgiftsreglement kom på plass, dominerte innkomne 

søknader av ulik art. Kommisjonen var også svært aktiv og ga innspill til alle viktige saker 

som gjaldt utviklingen av lovgivning og forvaltningen innenfor vassdrags- og 

elektrisitetssektoren. 

1897 – EN HEKTISK OG KREVENDE OPPSTART FOR KOMMISJONEN. 

Mange viktige saker ble tatt opp: 

• Første hovedoppgave å sluttbehandle utkast nye forskrifter – sendt departementet 31. mars 

• Forslag om å inndele landet i 5 tilsynsdistrikter med hver sin tilsynsmann 

• Undersøkt og innkjøpt for prøving aktuelle «instrumenter» til bruk for tilsynet 

• Utarbeidet og trykt opp «fuldstændig Instrux» med de nødvendige blanketter for anmeldelse og 

godkjenning m. v. 

• Behandlet en rekke søknader som: 

o Sette i drift sporvei i Bergen 

o Konsesjon høyspentledning fra Krokstadelva til Krogstad Cellulose fabrikk i Nedre Eiker 

o Konsesjon for «Anlæg af en Elektrisk Bane fra Majorstuen til Holmenkollen i Aker» 

o Sikkerhetstiltak ved kryssing av offentlig vei med høyspentledninger og andre ledninger 

• Under arbeid ved årets slutt var blant annet saker vedr.  

o «Sporveisstrømmens skadelige Indflytelse paa underjordiske Rørnæt» - fra Oslo magistrat 

o Fare for offentlig sikkerhet ved at høyspentledning føres langs offentlig vei – sak fra «Den 

almindelige Brandforsikringsindretning» 

Kilder: Budsjettproposisjonen for 1898 (Sth. Prp. No. 1 Hovedpost VII A 1898). 
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Loven av 1896 forutsatte at det skulle opprettes et eget tilsynsorgan. Forskriftene 

inneholdt bestemmelser om tilsynets myndighet og oppgaver og dens §1 bestemte at 

departementet skulle oppnevne det nødvendige antall tilsynsmenn for å utføre arbeidet. 

Videre kunne departementet, der det var påkrevet, opprette særskilt tilsyn for enkelte 

anlegg. I slike tilfeller ble det av departementet utarbeidet særskilt instruks. 

 Elektrisitetstilsynets arbeid fra 1898  
Elektrisitetstilsynets virksomhet var offisielt i gang fra 1. mars 1898. Etter 

elektrisitetskommisjonens beregninger var det i alt 256 sterkstrømanlegg med til 

sammen 3581 kVA som ville bli berørt av ordningen. Hovedtyngden lå på Østlandet (1. 

og 2. distrikt) med mer enn 75 % av anleggene og 82 % av den totale ytelsen. Utviklingen 

innen sektoren førte til at alt et par år seinere, ved utgangen av 1899, var det 614 anlegg 

med en generatorstørrelse på ca. 15 000 kW som falt inn under ordningen. Ved 

utrgangen av 1919 var denne anleggsmengden mer enn tredoblet med 2057 anlegg og 

med samlet generatorstørrelse nær 8-doblet til nærmere 118 000 kW. (Jensen & 

Johansen 1993, s. 36). 

Det var stor spredning både i utdanning/yrkeserfaring og alder blant de første 

tilsynsmennene som ble ansatt i distriktene.  

Stortinget vedtok 7. mars 1898 midlertidig innføring av et avgiftsregulativ for tilsynet. 

Landet ble inndelt i 5 distrikter ut fra anleggenes størrelse og beliggenhet. For hvert av 

distriktene ble det ansatt en tilsynsmann på fast årlig lønn. Ved distriktene 3, 4 og 5 var 

dette biverv. Disse skulle ha tilhold på følgende steder; første og andre distrikt i Oslo, 

tredje distrikt i Kristiansand eller Stavanger (av praktiske årsaker ble det Arendal), fjerde 

distrikt i Bergen og femte i Trondheim. (Indst. S. No. 8-1898, s. 59, Stortingstidende-

Forhandlinger i Stortinget 1898, s. 59-61). Tilsynet håndterte et omfattende regelverk 

med loven fra 1896, forskriftene av 1897, avgiftsregulativet og instruksen for tilsynet.  

Videre var det en rekke administrative oppgaver. Det skulle føres journal og regskap og 

rapporteres årlig til departementet med kvartalvis spesifisert regnskapsrapport. I tillegg 

skulle de sende melding til departementet om spesielle tilfeller. Det ble en mengde saker 

som måtte tas opp med departementet, som igjen søkte råd og veiledning hos 

Blant de første som ble ansatt i 

Eltilsynet var:  

◄ Elektrotekniker Einar Boye ved 1. 

distrikt Kristiania. Foto:  Christian 

Gihbsson/1891/Oslo Museum.  

►Oberst ved artilleriet Nikolai Peters 

hadde ansvaret for 5. distrikt (som 

omfattet Trondhjem og Tromsø stifter.) 

og holdt til i Trondhjem. Foto:  Firma L. 

Szacinski/1903/Oslo Museum. 
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Elektrisitetskommisjonen. Ikke minst var grensejusteringer mellom distriktene og 

tillitsmennenes lønnsforhold gjengangere. Distriktene hadde ingen felles ledelse eller 

adniminstasjon. Det enkelte distrikt rapporterte direkte til departementet. 

Arbeidsfeltet var helt nytt, og det var lite erfarningsmateriale å støtte seg til. Derfor var 

det nødvendig med god kontakt med kommisjonen og departementet. De på sin side 

bestrebet seg på å gi grundige og utfyllende tilbakemeldinger. Det ble understreket at det 

var viktig «å vise hensynsfullhet, forståelse og sunn fornuft i hver enkelt sak. Denne 

målsettingen skulle bli rettesnor for tilsynets virksomhet i årene framover» (Jensen & 

Johansen 1993, s. 46). 

Tilsynsmennnenes årlige innberetninger til Arbeidsdepartementet er det beste 

kildematerialet for tilsynets virksomhet fram til 1920. I kap. 10.3 gjengis noen aktuelle 

saker som tilsynet jobbet med i peridoen 1899-1919.  

Kilde: Jensen & Johansen (1993). 

 Elektrisitet og vassdrag – to sider av samme sak 
I arbeidet med budsjettet for 1895-1896 ga stortingskomiteen en klar korreks til 

Arbeidsdepartementet for at de ikke hadde fulgt opp Stortingets beslutning av 21. juli 

1894 hvor 

Regjeringen ble bemyndiget til at anvende et Beløp af indtil Kr. 50 000,00 til 

Erhvervelse af Vandkraft med fornøden Grund for elektrisk Drift af anlagte eller 

besluttede Jernbaner og offentlige Verksteder, (Indst. S. XIII 1895, s. 23). 

Komiteen påpekte at ved dette hadde staten gått glipp av muligheten for å kjøpe vannfall 

til rimelig pris, «idet Spekulationen nu i ikke ubetydelig Grad har kastet sig over 

vandfaldene …». (Indst. S. XIII 1895, s. 3-4). Dette henspilte på det forslag daværende 

stortingsrepresentant Gunnar Knudsen (nyvalgt fjerderepresentant fra Bratsberg amt) i 

1892 sendte til Stortinget om at Staten skulle bevilge 50 000 kr. til innkjøp av vannfall og 

sakens oppfølging av Regjeringen. 

Forslaget fra Knudsen viste seg å få svært stor betydning for utviklingen av 

konsesjonslovgivningen og elektrisitetsforvaltningen og derav ikke minst for at 

elektrisitets- og vassdragssektoren nær 30 år seinere ble samlet i en og samme etat, 

NVE.19 

Norge fikk sin første samlende vassdragslov i 1887 «Lov angaaende Vasdragenes 

Benyttelse m.v.». Regjeringen hadde i 1876 nedsatt en kommisjon som skulle gjennomgå 

rettigheter knyttet til de ulike bruksområdene i vassdragene og eventuelt legge fram 

forslag til ny vassdragslov. Lovarbeidet forårsaket en større politisk diskusjon. 

Innstillingen fra lovkommisjonen forelå i januar 1878. Den ble så av Departementet for det 

 

 

 

19 På den bakgrunn er dette forhold viet en del oppmerksomhet. 
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indre sendt på høring. Saken ble deretter oversendt lovkommisjonen for ny behandling og 

deres endelige lovforslag med motiver forelå juni 1881. Saken ble fremmet for Stortinget 

først i 1886 (Oth. Prp. No. 13-1886). Vassdragslovkommisjonens innstilling fulgte som 

trykt vedlegg. Saken ble imidlertid ikke fremmet for Stortinget før året etter med 

uendret proposisjon (Oth. Prp. No. 12-1887). Lagtinget avviste Odelstingets første 

vedtak. Etter ny behandling ble loven vedtatt og sanksjonert 1. juli 1887. Grunneiernes 

råderett over vassdragene ble stadfestet etter en betydelig politisk strid. 

Den vedtatte loven var langt på vei basert på gjeldende rett, som nå ble modernisert og 

generalisert. Fløting ble regulert og det ble innført regler for vannforsyningen tilpasset de 

raskt voksende byene samt regler for den industrielle utnyttingen av vannkraften. Etter 

loven kunne det nå eksproprieres grunn for demninger, slik at vannet kunne tilpasses 

industriens turbiner.  Videre kunne staten gi tillatelse til å regulere vassdragets naturlige 

vannføring. Det var den mekaniske utnyttelsen av vannets krefter som var grunnlaget for 

de nye bestemmelsene. I sin kommentar til lovens andre kapitel «Om vandets benyttelse i 

industrielt øiemed» innledet Carlsen (1905, s. 25) med: 

Ved de i dette kapitelet indeholde bestemmelser (jfr. ogsaa § 12 og §§ 25 og 26) er der 

under hensyn til det opsving, som industrien siden midten af forrige aarhundrede har 

taget, tilsigtet at betrygge og fremme industriens interesser i vasdragene i sammenstød 

med andre til disse knyttede interesser, idet der navnlig er hjemlet industrien en 

expropriationsmyndighet, som bortseet fra den priviligerende bergverksdrift, tidligere 

ganske savnedes. 

§ 19 i dette kapitelet er verdt å merke seg i vår sammenheng:  

Eier af bergverk, fabrik eller andet industrielt anlæg er berettiget til af mellemliggende 

grundes eiere at erholde afstaaet den fornødne grund til ledning af vand, saavelsom til 

anlæg af kraftledninger, hvor saadant uden væsentlig hinder eller ulempe for 

grundeieren kan ske, mod erstatning efter skjøn. … (fra Carlsen 1905, s. 41). 

Vassdragsloven av 1887 omtalte at industribedriften kan bygge kraftlinje fram til 

fabrikken. Dette er flere år før elektrisitetssektoren får egen lovgivning. Carlsen (1905, s. 

42) hadde følgende kommentar: 

 

 

Faksimile Carlsen (1905, del av s. 42). 
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Sett fra elektrisitetssektoren hadde det vært gunstigere om vassdragsloven hadde blitt 

utarbeidet et tiår eller så seinere. Bare noen år etter vedtaket av vassdragsloven, vedtok 

Stortinget landets første elektrisitetslov. Det var i 1891, og da var alt de første 

vannkraftanleggene i funksjon.  

Alt fra landets første lover ble stadfestet, ble det hjemlet at grunneierne hadde 

eiendomsrett til vassdragene (Motzfeldt 1908, s. 82): 

Magnus lagabøters landslov hjemler grundejeren ejendomsret til vasdrag med det 

Frostatingsbog hentede uttryk fra «Hver ejer vand og vejdested foran sin jord der som 

(de) fra gammel tid har været, uten (de) med rette1 er fra kommet». Dessuten tales der 

i reglene om deling, elvebrudd og fiske stadig om den som ejer elven – aldeles i samme 

uttryk som naar loven taler om jorden2. Det samme gjælder alle breve og dommer; de 

sier stadig at elven, vandet, fossen ejes. 

Vår vassdragslovgivning var på dette punkt helt spesiell. I andre land var det ikke privat 

eiendomsrett til vassdragene, staten var eier av vassdraget. Rett nok anerkjente Sverige 

og Finland den private grunneiers råderett over vassdragene. Men det offentlige måtte gi 

tillatelse for «at overbygge kungsådra» (Carlsen 1916, s. VIII). «Kungsådra, en del av 

strömfåran i vissa av Sveriges vattendrag (älvar, åar samt strömmar), vilka i äldre tid och 

fram till 1983, enligt lag inte fick stängas eller överbyggas” ifølge http:/sv.unionpedia.org.    

Utenom Norden er det vanlige utgangspunkt at vassdragene tilhører det offentlige ved 

at det ble bygd på romerretten. Etter romersk rett var utgangspunktet at alle vassdrag 

med årssikker vannføring tilhørte allmennheten, som fritt kunne ferdes på vassdraget, 

fiske, legge vannledninger m.v. I de fleste europeiske land var staten, som representant 

for allmennheten, å anse som eier av vassdragene jf. NOU (1994: 12, kap. 11). 

Lovkommisjonen foreslo ingen endringer i dette. Etter en betydelig politisk strid i 

Stortinget ble dette også gjeldende for vassdragsloven av 1887 og dens § 1 fikk følgende 

ordlyd: 

Grundeieren er som saadan, hvor ikke særlige retsforhold medfører afvigelser, tillige 

eiendomsberettiget til det vand, som findes paa grunden, være sig indsjø, elv eller bæk, 

med den begrænsning, som følger af lov eller sædvane. (Carlsen 1905, s.1) 

Faksimile Motzfeldt (1908 del av s. 82). 
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I sin omtale av § 1 påpekte Carlsen som følger: 

Thue (1994, s. 429–kommentar note 3 til kap. 1) påpekte at dette med den private 

eiendomsretten kan skyldes en kombinasjon av en lang tradisjon for bondefrihet, 

beliggenheten langt fra «romerrettens sentrum» og at vassdragene på kontinentet var 

statseide lenge før vannkraftproduksjon kom på tale da de var viktige som ferdselsårer. 

Under debatten i Odelstinget ble grunneiernes eiendomsrett diskutert. Ved 

førstegangsbehandlingen ble da også forslaget til § 1 nedstemt. Striden gjaldt ikke bare en 

juridisk finesse, men at mange hadde betenkeligheter av hensyn til den framtidige 

rettsutviklingen. Under behandlingen i Lagtinget påpekte statsminister Sverdrup at 

vedtaket i Odelstinget vil rokke ved landets gamle og tradisjonelle eiendomsbegrep. Han 

rettet i så måte en sterk appell til odelsbøndene og deres forhold til eiendomsretten i 

vassdrag (Stortingsforhandlinger - Forhandlinger i Lagthinget 1887, s. 38 -88). Hans 

forslag om å sette den gamle ordlyd inn i loven igjen ble bifalt og saken ble tilbakesendt 

til Odelstinget, som nå fulgte Lagtingets vedtak.  

Historikeren Keilhau (1938, s. 88) omtalte dette i sin bok Det norske folks liv og historie i 

egen tid. Han viste til at alt høsten 1882 var det i en Fredrikstad-avis en artikkel om 

Sarpsfossens betydning som elektrisitetskilde. Den ble sammenlignet med Trollhättan og 

Niagara og det var stor tro på at Glomma-distriktet representerte store 

framtidsrikdommer. Og videre: 

Faksimile Carlsen (1905, del av s. 1). 

Faksimile Keilhau (1938, del s. 88). 

sedvane. 
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Willoch (2015, s. 56-57) har interessante kommentarer angående eiendomsretten til 

vassdrag i sin bok Strid og samarbeid: 

Så lenge disse politiske begrepene har eksistert har man regnet med at venstresiden 

ville være mer tilbøyelig til å begrense den private eiendomsretten til råvarekilder og 

produksjonsmidler – og handlefriheten i utnyttelsen av dem – enn høyresiden. (…) 

Derfor kan det virke overraskende at nettopp venstrehøvdingen Johan Sverdrup var den 

fremste pådriver for å lovfeste at ikke bare grunnen rundt vannfallene, men også vannet 

i dem, tilhører grunneierne langs dem. Det hadde vært uklarhet om dette, men i 1887 

ble denne retten lovfestet. 

Og videre 

Da var det allerede gjort vitenskapelige og teknologiske fremskritt som fikk fremsynte 

folk til å tenke seg at vannkraften kunne bli en av Norges viktigste naturressurser med 

muligheter for å bli en av landets store velstandskilder. Derfor fryktet høyresiden, ved 

blant andre Emil Stang, at en slik stadfestelse av privat eiendomsrett til denne viktige 

ressurs kunne få uheldige virkninger for både inntektsfordeling og næringsutvikling. 

Denne saken hadde også en nasjonal side. Fossene ble gjenstand for oppkjøp og 

spekulativ virksomhet. Privatpersoner, både norske og utenlandske, reiste landet rundt 

og kjøpte fallrettigheter. Målet var å selge rettighetene videre til industriselskap med en 

betydelig fortjeneste. 

I 1888 vedtok Stortinget statsborgerrettsloven (Oth. Prp. No. 16-1888). Loven innførte 

konsesjonsplikt for utenlandske unntatt svenske (husk Norge var i union med Sverige på 

den tid) enkeltpersoner og selskapers erverv av eiendomsrett eller bruksrett til faste 

eiendommer, bortsett fra bergrettigheter. For selskap med begrenset ansvar oppsto 

konsesjonsplikt når det ikke hadde sete i Norge og helt norsk styre. Eierforholdet til 

kapitalen spilte imidlertid ingen rolle. Lovens hensikt var å sikre den norske stat en klar 

hjemmel for å kunne hindre eiendomserverv av fremmede stater eller borgere «der 

kunde befrygtes at vilde fremkalde forviklinger med fremmed magt eller paa anden 

maade virke skadelig for norske interesser» (Konsesjonslovkomiteen 1960, s. 7). 

Men det ble ført en liberal konsesjonspraksis, og mange store fossefall ble kjøpt opp av 

utenlandske interesser. Kun under regjeringen Stang (1889-1891) ble det praktisert 

konsesjonsnektelse. Regjeringen nektet å approbere salget av Hafslundgodset ved 

Sarpsfossen til det britiske selskapet The Kelner Partington Paper Pulp Company. Loven ga 

for øvrig ikke anledning til å knytte vilkår til konsesjonen.  

Denne utviklingen mislikte venstremannen og stortingsrepresentanten Gunnar Knudsen. 

Han hadde en klar visjon om at vannkraften og elektrisiteten ville gjøre Norge til et rikt 

land. Han var ikke alene om å ha det, men han var den første som aktivt tok saken opp. 

Fem år etter at vassdragsloven var vedtatt, sendte han brev til Stortinget 15. februar 

1892 med konkret forslag om at Staten måtte gjøre innkjøp av vannfall (Dokument Nr. 

21-1892), jf. vedlegg-kap. 10.4. Denne handlingen fikk svært stor betydning for utviklingen 

av elektrisitetsforvaltning og –forsyningen. Dette var en historisk handling. 
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Knudsen innledet sitt brev til Stortinget som følger:  

De store resultater paa elektricitetens omraade som den videnskabelige forskning i den 

senere tid er kommet til, synes med bestemthet at peke paa, at vort land med sine 

utallige vandfald, hvoraf kun en liten brøkdel er benyttet, har betingelser for utvikling 

paa alle næringslivets omraader, hvor mekanisk arbeide tiltrænges, som intet andet land 

i Europa. Det er konstatert at kraft i form av elektricitet kan uten væsentlige krafttap 

overføres paa betydelige avstande, eller med andre ord vandkraft, der nu i 

avsidesliggende daler uten nogensomhelst værdi, vil uten tvil i fremtiden kunne utnyttes. 

(Dokument Nr. 21-1892). 

Han påpekte videre: 

Forslagsstilleren har tænkt sig, at det bør haes for øiet fortrinsvis; 1. Vandfald der kan ha 

utsikt til at bli benyttet som drivkraft for jernbaner. 2. Vandfald der ved sin 

eiendommelige skjønhet er av viktighet for turisttrafikken. 3. Vandfald der kan benyttes 

til industrielt og andet bruk. 

Knudsen mente at vannet skulle brukes til det beste for samfunnet. Det var landet og 

dets befolkning som burde nyte fruktene av vannkraftens verdiøkning, ikke spekulanter 

og utenlandske kapitalister. 

Da budsjettkomiteen hadde saken til behandling, ville de foreløpig ikke avgi uttalelse. Den 

uttrykte imidlertid forståelse for å sikre kraft til jernbanens drift, men var svært skeptisk 

til kjøp av vannfall til industrien. Knudsen hadde vist til hvorledes Sveits hadde ordnet seg 

ved statlige innkjøp av fossefall. Komiteen grep fatt i det og anførte: 

…nærmest tænker paa Oprettelsen af et Statsmonopol, hvorved samtlige ledige eller 

Kantonerne tilhørende Vandfald drages ind under Statens (Forbundsraadets) Styrelse. 

Hvorvidt Staten under denne Form eller som af Forslagsstilleren (altså Knudsen) 

antydet ved Indkjøb af ledige Vandfald bør sørge at gribe regulerende ind i disse Forhold, 

vil Komiteen paa Sagens naaværende Standpunkt ikke udtale sig om. Mange vil vistnok 

betraagte en saadan Foranstaltning som et betænkeligt Indgreb i den private 

Eiendomsret…(Indst. S. No. 177 1892, s. 2). 

Stortinget vedtok enstemmig i møte 13. juli 1892 å oversende saken til Regjeringen. 

Faksimile Leegaard (1924, del av s. 454, artikkel «Elektriciteten i Norge» av Norberg Schulz). 
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Arbeidsdepartementet hadde ingen ekspertise innen elektroteknikk. Kanalvesenet 

derimot var departementets vassdragsfaglige organ, slik at saken ble sendt dit for 

uttalelse. Kanaldirektør Sætrens uttalelse forelå 29. oktober 1892. Han mente at 

spørsmålet om statens kjøp av vannfall var et «sosialpolitisk spørsmål». Sætren så 

positivt på at staten kjøpte vannfall for de tre formål Knudsen hadde nevnt og la stor 

vekt på nytten av vannkraft som et middel for å fremme småindustrien. Departementet 

henvendte seg så i september året etter til Den Polytekniske Forening for å få vurdert 

Knudsens forslag. Foreningen nedsatte en egen komite for dette med tidligere 

arbeidsminister Nysom som formann. Komiteen var 

… i tvil om Staten burde innlate sig paa at indkjøpe vandfald for rent industrielle 

øiemed. Annerledes stod derimot saken naar det gjaldt statsindkjøp for jernbanedrift, 

hvorfor komiteen hadde koncentrert sit arbeide paa dette ene spørsmaal.. (Norberg 

Schulz 1924, s. 455). 

Stortinget fikk seg forelagt et forslag som var utarbeidet av Stortingets jernbanekomite, 

Den Polytekniske Foreningen og Arbeidsdepartementet i fellesskap. Vedlagt dette 

forslaget fulgte Kanaldirektørens oversikt over «de i den sydlige Del af Landet værende 

Vandfald, med Opgave over deres effektive Hestekraft under laveste Vandføring» 

(Dokument Nr. 131–1894, s. 9). 

Det ble også i Dokument Nr. 131-1894, s. 4) påpekt: 

…at det er nødvendigt baade for den existerende og under Udvikling værende Industri, 

og særlig, hvis Elektricitetens Anvendelse skulde nyttiggøre Vandkraften i en hidtil uanet 

Udstrækning, at der snarest muligt skaffes nøiagtigt Kjendskab til vore Vasdrag og i den 

samme værende Vandkraftes Størrelse og natur.  

Komiteen innhentet også kommentar fra Kanaldirektøren vedrørende hydrologiske 

undersøkelser. Han ga klart uttrykk for at:  

… inden hvilken Tid de hydrologiske Undersøgelser kunde ventes fuldførte, er det 

vanskeligt at udtale nogen bestemt Formening. Paa 5 Aar anser jeg det umuligt, selv 

med det langt større Budget, allerede af den Grund, at man ikke i et saa kort Tidsrom 

kan paaregne et tilstrækkelig Antal store Flomme. Paa 10 Aar kunde man maaske faa 

maalt, hvad vi nu kalde vore vigtigste Industrivasdrag … (Dokument Nr. 131–

1894, s. 5). 

Vannføringsmåling ved utløpet 

av Farsjø, Kragerø. Foto: Nils 

Gamnes/1917/NVE. 
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Stortinget vedtok 21. juli 

1894 enstemmig pkt. 1, 2 og 

4. Pkt. 3 om en ny komite 

utløste en lang debatt. Saken 

endte med vedtak om en 

økonomisk minimumsløsning 

hvor to teknikere skulle 

sendes på utlandstur for å 

studere elektrisk 

jernbanedrift. I saken ble det 

også stort fokus på hvor 

viktig det var å ha kunnskap 

om elvenes hydrologiske 

forhold, jf. Tillæg til 

Dokument Nr. 131-1894.  ► 

Den anførte bevilgningen og 

påpekingen av viktigheten av 

de faglige forhold, var 

grunnlaget for etableringen 

av Hydrologisk avdeling i det 

daværende Kanalvesenet. 

Når det gjaldt forslag om 

innkjøp av fosser for å sikre 

mot inngrep, ble dette omtalt 

i nevnte Dokument Nr, 131-

1894, s. 14: 

… indrømmer Komiteen, at 

dette Spørgsmaal ikke er 

ganske uvigtigt ligeoverfor den stadig tiltagende Turiststrøm, der tilflyder vort land, og de 

Indtægter, som deraf er en Følge. Komiteen finder dog dette Spørgsmaal at være af til 

dels lokal Natur og neppe egnet til i sin Almindelighed at gjøres til en Statssag..  

Komiteen anså at det «nærmest liggende Mellemled her bør være Turistforeningen». Den 

påpekte også at hvis staten mente at noe burde gjøres i saken «kunde Midler under en 

eller anden Form stilles til denne Forenings Disposition». (s.14). Saken ble oversendt Den 

Norske Turistforeningen (Thue 1994). 

Forslaget om statlig kjøp av fossefall ble innledningen til en langvarig debatt på Stortinget 

og den seinere kampen om konsesjonslovene. For utførlig omtale vises til kapitelet om 

De store fossekjøpene i Vogt (1971, s. 37-71) og til kap. 1 Staten møter elektrisiteten i Thue 

(1994, s. 21-55). 

Ved behandlingen av innstilling om Forføininger paa Elektricitetsvæsenets Omraade (Inst. S. 

No. 156 1895) som ble avgitt 17. mai 1895 foreslo Stortingets jernbanekomite å opprette 
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en ny komite, Elektricitetskomiteen, som blant annet også skulle behandle 

problemstillingene rundt statlige kjøp av fossefall. Dette ble vedtatt jf. kap. 5.3. 

Det forhold at vannkraftprodusert strøm nærmest har vært totalt dominerende fra 

starten av i Norge, fikk stor betydning og påvirkning for utviklingen av lovverk og 

forvaltningen innen elektrisitetssektoren.  

Kilder: Carlsen (1905), Thue (1994). 

 Konsesjonslovgivningen og panikkloven av 1906 
I den første tiden etter vedtaket i 1888 av statsborgerrettsloven var det forholdsvis få 

konsesjonssaker som kom opp. Antall saker økte etter hvert sterkt særlig for bergverk 

og vannfall. Samtidig med at elektrisiteten gjorde sitt inntog, begynte industrier basert på 

vannkraft å vokse fram. I den første fasen var det sjelden politisk uenighet av prinsipiell 

karakter. Som følge av dette og den liberale konsesjonspraksis myndighetene førte, gikk i 

årenes løp en rekke store og verdifulle fossefall over på utenlandske hender. 

Konsesjonsproblematikken og industripolitikken ble aktualisert tidlig på våren 1906, da 

kanaldirektør Sætren i en presseuttalelse uttalte at utenlandske kapitalinteresser kjøpte 

opp utnyttbar vannkraft.  

Dette ga støtet til en brennende og hissig politisk debatt om å sikre nasjonal styring av 

vannfallene. Opptakten kom med stortingsrepresentant Johan Castbergs interpellasjon 

23. mars 1906 hvor ett av de to hovedpunktene var: 

Hvad akter regjeringen at foreta sig til forebyggelse af, at vort lands vandkraft mere og 

mere gaar over i udenlandske hænder? (Vogt 1971, s.75) 

Det andre hovedpunktet gikk på den daværende kanaldirektørs private engasjement ved 

utnyttelsen av vannfallene. Denne saken er interessant, men mindre viktig sett i relasjon 

til elektrisitetsforvaltningens historie. Striden endte for øvrig med at kanaldirektøren 

søkte avskjed i januar 1907.  

Den grunnleggende motsetningen i norsk politikk etter 1905 gjaldt nettopp 

konsesjonslovene, (Nordby 1991, s. 121-122). Nordby hevder her at det var en allianse 

mellom en gruppe anti-industrielle bønder, en sosial reformbevegelse rundt Johan 

Castberg og en fraksjon av det nasjonale borgerskapet, som i fellesskap sørget for de 

politiske vedtakene. De hadde sine ulike mål som å styre industrialiseringen for å skåne 

landbruksnæringen, bruke den økonomiske politikken som middel i forhold til sosiale mål 

og borgerskapet som ville hindre monopoldannelser og dempe uheldige sosiale følger av 

industrialiseringen. Grupperingene markerte seg under debattene. Det var ulike syn og 

store motsetninger mellom grupperinger, slik at en trengte tid for å klargjøre og komme 

fram til endelige vedtak. I den forbindelse påpekte Nordby at sesjonene fra 1905/1906 og 

fram til det meste av 1908 

… må sees på som en sammenhengende klargjøringsfase, der motsetningene ble 

skjerpet mellom dem som ønsket moderniseringen velkommen, og de gruppene som 

gikk til forsvar for det tradisjonelle samfunnet» (Nordby 1991, s. 127). 
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Resultatet ble i første omgang nye utredninger og et midlertidig lovverk, før den endelige 

konsesjonslovgivning ble vedtatt i 1909.  

Panikkloven 

Castbergs interpellasjon ble først behandlet i Odelstinget 23. mars 1906 og vedtatt 

utsatt til et seinere møte. I møte uken etter, 30. mars, fremmet 10 stortings-

representanter med Castberg i spissen et privat forslag direkte i Odelstinget. Dette ble 

gjort fordi de fryktet at svensk kapital skulle utnytte den spesielle særordningen 

svenskene hadde som følge av unionsoppløsningen til å sikre seg fast eiendom i Norge. 

Vannfall ble i denne sammenheng betraktet som fast eiendom. Dette forslag ble også 

utsatt til seinere behandling. Regjeringen jobbet parallelt med den samme 

problematikken. I Ot. Prp. nr. 16-1905/1906: 1) slås fast at  

Da der for tiden drives underhandlinger i en udstrækning som innebærer stor fare for 

viktige almene interesser, har departementet troet, at det snarest mulig burde 

udfærdiges en midlertidig lov angaaende overdragelse af vandfald (...) bør salg af 

vandfald til udlændiger, herunder selvfølgelig da ogsaa indbefattet svenske statsborgere, 

overhodet ikke kunne skje uden tillatelse af kongen ... 

og for å beskytte mot «omgaaelser» ble det påpekt at dette gjaldt også for «norske 

uansvarlige selskabers erhvervelse af vandfald.» Det var derfor viktig at denne 

midlertidige loven «træder i kraft straks.» (s. 3). Forslaget ble omgående behandlet på 

hemmelig møte både i Odelstinget og Lagtinget. Det var få innvendinger, og loven ble 

undertegnet 7. april 1906.  

 Aftenposten omtalte denne loven 11. april 1906: 

Keilhau (1938) gir en 

dramatisk omtale av det som 

skjedde den gang i 

statsforvaltningen i sin bok 

Det norske folks liv og historie i 

vår egen tid under avsnittet 

«Fortsatte fossekjøp fører til 

«panikkloven»: 
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Og videre at statsminister 

  

Om de to nevnte personer: 

Lehmkuhl var arbeidsminister i 

Michelsens regjering, mens 

Castberg på det tidspunkt var 

stortingsrepresentant. Faksimile 

Keilhau (1938, del av s. 109 og 110). 
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Disse to Ot. prp. ble bifalt ved kgl.res. 29. mars 1906. De to hemmelige 

lovproposisjonene (nr. 18 og 19) ble bifalt to dager seinere, 31. mars 1906: 

Fuglum (1978, s. 437) har i sin bok Norge i støpeskjeen 1884-1920 gitt noen interessante 

refleksjoner over det som skjedde på den tid i denne forbindelse: 

Når striden om konsesjonslovgivningen ble ført med slik voldsomhet, skyldtes det nok for 

en del at denne nøkkelfasen av det industrielle gjennombrudd kom så plutselig og at 

den synes å innebære så svære og uoverskuelige konsekvenser. Tempoet tok pusten fra 

politikerne og andre som kjente ansvar for samfunnsutviklingen. Dette førte til at det 

var behov for tenke- og planleggingsfase. Mange var også skremt av det dominerende 

innslaget av utenlandsk kapital som stort sett skjedde gjennom aksjekjøp. 

Meningen var at Panikkloven skulle gjelde 1-2 måneder inntil en varig lov kom på plass. 

Rett etter sluttbehandlingen i Lagtinget 9. juni 1906, ble den også utvidet til å gjelde for 

skog og bergverk samt vedtatt å ha funksjon fram til 1. april 1907. Året etter ble 

funksjonstiden forlenget, nå til 1. april 1908. 

Denne midlertidige loven av 12. juni 1906 videreførte Panikklovens prinsipp om 

konsesjonsplikt for alle uansvarlige selskaper og det ble et ufravikelig krav om at styret 

skulle ha sete i Norge. Foruten å gjenta den gjeldende regel om at fremmede 

statsborgere ikke uten kongens tillatelse kunne erverve eiendoms- eller bruksrett til 

vannfall, innførte panikkloven også konsesjonsplikt for «selskab hvis medlemmer ikke alle 

er personlig ansvarlige». Dette var første skritt i retning av å utvide 

konsesjonslovgivningen til også å omfatte norske kapitalinteresser.  

Loven inneholdt ikke bestemmelser om adgang til å fastsette konsesjonsbetingelser. 

Under debatten i Lagtinget ble spørsmålet drøftet, og særlig fra Regjeringens side ble det 

hevdet at retten til å nekte konsesjon, også måtte innebære en rett til å meddele 

konsesjon på hensiktsmessige vilkår. Praksis ble så strammet inn, og det ble vanlig å sette 

vilkår for konsesjoner. Det sentrale vilkår i denne sammenheng var forpliktelsen til 

vederlagsfritt etter 75 år å avstå kraftanlegget med tilhørende maskineri til staten. For 

selskaper med overveiende norsk kapital ble det i stedet innført innløsningsrett for 

staten etter full verdi når 99 år var gått. Mange fulgte saken – ikke minst Sam Eyde. 
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SAM EYDE, TYSSOVASSDRAGET OG PANIKKLOVEN - Under et ophold i Genua våren 1906 fikk jeg plutselig 

meddelelse om at den Michelsenske regjering under påtrykk av stortinget vilde søke å gjøre konsesjonsbetingelser 

gjeldende for utnyttelsen av Tyssefallene som var under utbygning av et eget selskap, A/S Tyssefallene, med mig som 

administrerende direktør. Det var den såkalte ”panikklov” av 7. april 1906 som begynte å virke; den satte 

statsmyndighetene i stand til å opstille betingelser for utnyttelsen av alle vassdragsanlegg på mer enn 3 000 

hestekrefter. I Tysse var utbygningen finansiert og kraften bortleiet, og hvis regjeringen nu begynte å gjøre 

vanskeligheter, kunde vi komme til å opleve meget ubehagelige overraskelser. Jeg blev derfor anmodet om å komme 

hjem øieblikkelig for å ordne saken. Først telegraferte jeg til Michelsen, at hvis regjeringen gjorde innskrenkninger i 

vår disposisjonsrett, vilde jeg se mig nødsaget til å avskjedige de ca. 300 mann som var beskjeftiget med 

utbygningen av Tysse, og meddelte statsministeren at jeg kom hjem straks. Jeg reiste så over hals og hode og kom 

til Kristiania den 17. april. Under reisen fra Genua var det jeg i store trekk utarbeidet det første forslag til en 

ordning med hensyn til den vannkraft jeg representerte, og jeg husker spesielt at jeg et sted var ute på en 

jernbanestasjon og kjøpte en logaritmetabell for å kunne regne ut visse amortisasjonskvoter. Dette forslag ble 

senere hånlig kalt ”Fossegavene”, og vakte en voldsom strid som faktisk delte både politikere og teknikere i to 

leire. (Eyde 1956, s. 273-274). 

TYSSOVASSDRAGET - utbyggingen i startet i 1906 og det foreløpig siste kraftverk, Ringedalen med 

årsproduksjon på 57 GWh, kom i drift i 2017. Vassdragets midlere årsproduksjon med sine 9 kraftverk er 2,3 TWh. 

Fra Hardangervidda med en gjennomsnittshøyde på 1300 moh følger vannet «takrennene og tunnelene» ned til 

kraftstasjonene. Nedbørfeltet er rundt 450 km2.  

Den eldste stasjonen, Tysso I faset helt ut t i 1990 og er i dag fredet, jf. kap. 6.2. Stasjonen ble erstattet av Oksla 

kraftverk som nytter fallet fra det Ringedalsvatn (regulert 91 m). Oksla ble bygd i fjell og har vært i drift siden 1980 

(vannvei og stasjon ikke inntegnet på figuren under). 

Foto til v: Nedre del av Tyssovassdraget og Tyssedal med Ringedalsvatn innerst i dalen og Sjoarfossen 

ned til Sørfjorden. Til venstre på bilde sees traseen for rørgata fra fordelingsmagasinet på Lilletopp og 

til den nå fredede kraftstasjonen Tysso I. Foto:  Mittet & Co/1908-1910/Kraftmuseet. Figur til h: Kraftverk, 

vannveier og magasiner før kraftverket Oksla ble satt i drift i 1980. Gjengitt med tillatelse av Kraftmuseet. 
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Den midlertidige loven forutsatte at saken skulle drøftes av administrasjonen og at det 

kommende storting skulle få til behandling et nytt forslag for de 

reguleringsbestemmelser, «som her ansaas paakrævende» (Ot. prp. nr. 18-1906/1907, s. 2). 

Av de uttalelser som var kommet og ønske fra Stortinget om en «grundig og alsidig 

utredning af den praktiske betydning og rækkevidde» fant Justisdepartementet det 

nødvendig å nedsette en egen komite til å bistå arbeide, også kalt Den store 

konsesjonslovkomite. Den ble oppnevnt 15. september 1906 med høyesterettsadvokat J. 

Bredal som formann og med representanter fra skogsnæringen, bergverksdriften og 

industrien.  Av hensyn til forskjellige «rent tekniske spørgsmaal vedkommende vandfalds 

udbygning, nytteeffekt o.s.v.» ble det nødvendig å supplere komiteen med teknisk 

kompetanse på dette felt. Daværende driftsbestyrer ved Kristiania Elektricitetsværk, Th. 

Norberg Schulz ble oppnevnt som medlem, han var da også medlem av Elektricitets-

kommisionen. Komiteens innstilling forelå 4. mai 1907. (Justisdepartementet 1907).  

Konsesjonslovkomiteens innstilling  

Komiteen påpekte at det nå var økt fokus på vannfallene, fordi industrien «kræver stadig 

større og større samlede energimængder, samtidig som kraften – gjennem de seneste 

fremskridt paa den elektriske kraftoverførings omraade – let og med økonomisk fordel 

kan fordeles over betydelige arealer. Disse forandrede forhold har medført et stigende 

krav paa vasdragenes udnyttelse til den yderste grense.» Videre var det et problem for å 

kunne nytte vannfallene effektivt at en ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om deres 

størrelse og hydrologiske forhold. Man er derfor «henvist til mere eller mindre løse 

skjøn og antagelser. Dette gjælder ikke alene for Norges vedkommende, men også for 

alle andre lande.» (Justisdepartementet 1907, s. 18). 

Det ble foretatt en gjennomgang av forholdene og utviklingen i en rekke europeiske land 

og USA samt noen enkelte øvrige land i verden. Kostnader ved utbygging av fossefallene 

og linjeoverføringene, sammen med kostnader for bygging av kraftverk drevet av damp 

og kull ble vurdert. Sett i relasjon til dette ble det foretatt en analyse av vannfallenes 

verdi nasjonaløkonomisk sett.  

Ved den utviklingen som en hadde på den tida, var de store anleggene i fokus. (s. 18):  

Der lægges derfor nu særlig an paa meget store vandkraftanlæg paa flere tusinde 

hestekræfter og med anlægssummer paa flere millioner kroner, og netop de større 

vandfald, hvorfra der ved et enkelt anlæg kan udvindes betydelige kraftmængder, er 

derfor nu de mest efterspurgte. 

Dette medførte at fossefallene som «formuegjenstande har faaet en større værdi og som 

naturlige herligheter en mere fremtrædende nationaløkonomisk betydning navnlig for de 

kulfattige lands vedkommende end tidligere.» (s.18). På den tid var det stor aktivitet med 

planlegging og utbygging av vannkraft ikke bare i Europa, men også i «Sydamerika,  Afrika, 

Asien og Australien (dvs, Ny Zeeland)». Spesielt ble nevnt «Viktoriafaldprosjektet i 

Sydafrika og Titicaca-prosjektet i Sydamerika». Så påpekes det at det er  
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…et karakteristisk tidens tegn, at vandfald eller – for de lands vedkommende, hvor 

anleggene henfører under staten – vandfaldskoncessioner er blevne meget yndede 

spekulationsobjekter, og denne spekulation har til sine tider i forskjellige lande endog 

udartet til et ligefremt jobberi. Justisdepartementet (1907, s. 18-19). 

For de «kulfattige, men paa vandkraft rige» landene som Italia, Sveis og de skandinaviske 

landene betydde nå den «stedfundne udvikling paa det hydrauliske omraade mere en blot 

og bar forøgelse af visse naturlige herligheders værdi i penge. Herved er nemlig ogsaa 

muliggjort en økonomisk emancipation fra udlandet og en større økonomisk 

selvhjulpenhed, hvis betydning ikke bør undervurderes.»  De kullproduserende land på 

den tid som England, Tyskland, Belgia, Frankrike og USA hadde her en stor fordel av dette 

både i den «industrielle konkurrence med kulfattige nationer» og direkte tilgang til kull 

som kraftkilde til belysning og varme. Flere land som Norge var kommet i et 

«afhængighedsforhold til de kulproduserende lande, der ikke er blottet for 

betænkeligheder». Ved å ta i bruk vannkraften vil disse forhold bli endret. (s. 19). 

Den stadig viktigere betydning vannfallene fikk fra begynnelsen av 1890-årene resulterte i 

de fleste land til 

…en sterk bevægelse for en med statens og samfundets interesser mere stemmende 

anvendelse af denne naturlige herlighed, saaledes at vandfaldenes stigende værdi i 

høiere grad kan komme staten og det hele samfund til gode. (Justisdepartementet 

1907, s. 27).  

Flere og flere land fikk innført stadig 

… strengere betingelser for vandfaldenes koncedering, sigtende til i stedse større grad 

at sikre staten og det hele sammfund fordelene af denne naturherlighets stigende værdi 

og sikre at vandfaldenes udnyttelse sker paa en med samfundets interesser stemmende 

maade. (s. 27) 

I land hvor en ikke hadde lovverk på dette felt ble forslag utarbeidet, og en jobbet med å 

få lovene vedtatt. Dette gjaldt Bayern, Frankrike, Italia og Østerrike.  

Lite var utbygd på denne tid, slik at det måtte regnes med vannfall med gunstigst 

beliggenhet og minst kostnadskrevende utbygging, var mest interessante. På en annen 

side var eiendomsforholdene spesielle i Norge, jf kap.5.6, slik at Staten måtte ta grep for 

å styre utvikling når det gjaldt utenlandske selskaper. Dette preget da også den politiske 

debatten fram til de endelige lovene ble vedtatt i 1917. 

Innstillingen ga en oversikt over forholdene på den tid i en rekke andre land vedrørende 

bruk og potensiale av vannfall og det tilhørende lovverk. Den var også et viktig 

grunnlagsdokument for Ot.prp. nr. 1-1909 som omhandlet «utfærdigelse av» 

1. lov om erhvervelse av almindelig fast eiendom, vandfald og bergverk m. v. 

2. lov om erhvervelse av skog. 
 

Kilde: Justisdepartementet (1907). 
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Carlsen-komiteen 

Justisdepartementet nedsatte 14. oktober 1907 en komite ledet av ekspedisjonssjef Arne 

Carlsen til å utrede.  

hvad der i egentlig forstand anses som vasdragsreguleringer, nemlig saadanne anlæg og 

arbeider som har til formaal å utjævne et vasdrags aarlige vandføring gjennem 

opsamling og tilbakeholdese av flomvandet og slipning av det saledes opmagasinerte 

vand i den vandfattige tid. (Ot. prp. nr. 2-1909, s. 13). 

På den tid var det mye utredningsarbeid på gang innen vassdrags- og 

elektrisitetssektoren, se også kap. 7.3 vedrørende Elektriske anlegg og konsesjonsvilkår – ny 

elektrisiteslov? Carlsen-komiteens innstilling forelå 29. februar 1908. Det ble påpekt 

innledningsvis: «Komiteen har søkt saavidt mulig at holde sig á jour med det ogsaa andre 

nærliggende omraader for tiden paagaaende lovarbeide. (…) har hat konferencer med 

formændene i de nedsatte komiteer til utarbeidelse av lovforslag angaaendeee elektriske 

kraftledninger og angaaende kontrol med vasdragsanleg.» (Justisdepartementet 1908, s.  

6). 

Komiteen fant det «fuldt forklarlig» at vassdragsloven av 1887 ikke tok hensyn til at 

vannfallene kunne ha større nasjonal økonomisk verdi. 

Det turde være et ganske tvilsomt spørsmaal om koncipisterne av vassdragsloven av 

1887, saafremt vore vassdrag paa en tid hadde hat den overordentlig store 

nationaløkonomiske betydning, som de gjennem nye opfindelser og forbedringer paa 

teknikens omraade og paa grund av samfundsforholdenes og samfærdselens utvikling i 

vor tid har vundet, vilde ha fastslaat den private eiendomsret til vasdrag i saa bestemt 

form som skedd ved lovens § 1. ( Justisdepartementet 1908, s. 12). 

Komiteens flertall forslo følgende tekst til § 1 i den kommende reguleringsloven: 

Carlsen-komiteens arbeid var et viktig grunnlagsdokument for Ot, prp. nr. 2-1909 

Angaaende utfærdigelse av lov om vassdragsreguleringer, hvorved industrielle formaal fremmes. 

Faksimile fra Justisdepartementet (1908,  del av s. 66) 
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Samtidig med disse lovarbeidene kom det opp en annen interessant sak som satte 

tydelige spor etter seg i forvaltningshistorien; regulering av Mjøsa. 

MJØSREGULERINGEN – fra Kanaldirektørens forslag til statsministerens avgang. 

For å bedre sambandet mellom endestasjonen Eidsvoll på Hovedbanen og dampskipene på Mjøsa måtte 

farbarheten i Vorma bedres. Sommerstid var vannstanden ofte for lav for båtene. Staten bygde da dam ved 

Sundfoss, Det ble også anlagt kanal og sluse forbi fossen. Anlegget sto ferdig i 1858. Mot århundreskiftet 

var jernbanen forlenget til Hamar (åpnet i 1880), Gjøvikbanen kom i 1902. Kraftverkene i nedre Glomma 

ønsket mer vintervann og det var påkrevd å rehabilitere Sundfossdammen. Kanaldirektøren tok dette opp 

med departementet i 1903. Han nevnte også ønskene om å få redusert flomvannstanden. For å 

etterkomme dette best mulig foreslo han å flytte damstedet 13 km nedstrøms til Svanfoss. 

(Kanaldirektøren 1903). Departementet tok saken opp med berørte kommuner og fylker etter ønske fra 

Sætren. 

De viktigste fosseeierne i nedre del av Glomma stiftet i 1903 Glommen Brugseierforening, med formål å få 

en effektiv regulering av Mjøsa. Søknad ble sendt 16. des. 1905 direkte til departementet om tillatelse til å 

regulere Mjøsa. Den bygde på forslaget fra kanaldirektør Sætren. Konsesjon ble gitt 10. sept. 1906.  

Konsesjon var gitt av regjeringen umiddelbart før stortingsvalget høsten 1906, og den strid som senere 

oppstod, bestod i sitt hovedinnhold i et konstitusjonelt spørsmål, nemlig om regjeringens adgang til å gi en 

sådan konsesjon uten å forelegge saken for Stortinget, idet denne regulering førte til verdiforringelse av det 

statseide vannfall Sundfossen. (Vogt 1971, s. 83). 

Det gikk mye politikk med mange fasetter i denne saken som til slutt endte med at statsminister 

Michelsen gikk av 28. okt. 1907. Statsministeren stilte kabinettspørsmål og vant avstemningen 9. juli 1907 

knapt i Stortinget (63 for og 60 imot). Brukseierforeningen bidro til seieren ved å ville gi en rekke 

motytelser for en regulering – blant annet at staten skulle overta den ferdige dammen, noe som det 

forøvrig ikke ble noe av (Thue 1994, s. 153/fotnote 4).  

Svanfoss dam i Vorma kom i drift i 

1911. Den er ombygd flere ganger 

sist i 1993. Foto: Stig Storheil/2016/NVE. 
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Neste store stridsspørsmål som kom opp var den nye konsesjonslovgivningen som skulle 

avløse panikkloven av 1906. 

Allerede 19. juli samme år vedtok Stortinget med stort flertall en tilleggslov til 

vassdragslovens § 25. Denne ga Kongen mulighet til å knytte vilkår til konsesjoner.  Ved 

kgl.res. av 12. september samme år ble det bestemte at det alltid måtte søkes konsesjon 

når økningen oversteg 3000 hk. 

Da den midlertidige loven av 1906 ble vedtatt, var det også en forutsetning at de 

vanskelige spørsmål som reiste seg skulle gjøres til gjenstand for en grundigere 

utredning. Det ble derfor samme år nedsatt en departemental komité som skulle foreta 

en utredning som grunnlag for varige lover. I et møte 10. juli 1907 vedtok Odelstinget å 

anmode regjeringen å ta opp en  

… revision av vasdragslovens regler om tilladelse til vasdrags regulering samt 

spørsmaalet om betingelser for saadanne tilladelser og fremlægge resultatet herav for 

næste storting. (Justisdepartementet 1908, s. 5)  

Det var et markant ønske å sikre statens styring med bruken av vassdragene. Lovverket 

var ikke tilpasset «de senere tiders uhyre tekniske fremskridt og den derav betingede 

overordentlig sterke stigning av vandkraftens og vandfaldenes værdi» og den derav 

følgende regulering og utnyttelse av vassdragene (Ot. prp, nr. 2-1909, s. 1) 

Denne midlertidige panikkloven ble så først i 1909 avløst av konsesjonslovene som ble 

undertegnet i statsråd 18. september 1909: 

• Lov om erhvervelse av almindelig fast eiendom, vandfald og bergverk m.v. (Ot. 

prp. 1-1909). 

• Lov om vasdragsreguleringer, hvorved industrielle formaal fremmes (Ot. prp. nr. 

2-1909). 

Konsesjonslovgivnings formål var to-sidig (Ot. prp. nr. 1-1909, s. 41–42): 

• … at hindre eller hemme de nævnte naturherligheters20 overgang i den 

utenlandske kapitals eie og bevare dem for landets egne borgere.  

• ... at hævde og tilgodese almenhetens, statens og de engere distrikters interesser 

i og kontrol med utnyttelsen av disse herligheter. 

Etter behandlingen i Stortinget i 1909 ble det avklart at alle selskaper, både innenlandske 

og utenlandske, måtte søke om konsesjon ved kjøp og utbygging av større vannfall. Dette 

var for øvrig i tråd med forslaget fra stortingskomiteens mindretall. Norske borgere 

kunne imidlertid erverve fosser uten å måtte søke konsesjon. Det var alltid konsesjons-

vilkår om at etter konsesjonstidens utløp (som kunne være fra 60 til 80 år) hjemfalt 

anlegget til staten uten vederlag. Debattene i Odelstinget og Lagtinget var heftige og 

langvarige. Saken ble første dag foreslått utsatt, men dette ble nedstemt med 52 mot 36 

 

 

 

20 Det vises til: «vandfaldene, malmleiene og skogene». 
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stemmer. Loven ble undertegnet i statsråd 18. september. Loven om 

vassdragsreguleringer ble derimot sluttbehandlet først i 1911. (Indst. O 1. 1911).  

Lov av 18. september 1909 om ervervelse av vannfall, bergverk og annen fast eiendom 

fastsatte konsesjonsplikt for vannfall over 1 000 naturhestekrefter for alle andre enn 

staten, kommuner og norske statsborgere. Konsesjon kunne oppnås når ikke allmenne 

hensyn talte imot. For selskaper med begrenset ansvar var det en forutsetning at 

styreflertallet besto av norske borgere, og at setet var i Norge.  

Vilkår om tidsbegrensning og hjemfall ble obligatorisk. Konsesjon kunne gis på minst 60 

og høyst 80 år, med påfølgende hjemfall av reguleringsanlegg og rettigheter til staten. Det 

ble innført vilkår om avståelse av konsesjonskraft til norske kommuner, og eventuelt også 

til staten. Det ble adgang til å bestemme at også kraftstasjoner med tilhørende maskineri 

m.v. skulle omfattes av hjemfallsretten. Det ble også fastsatt at inntil en tredjepart av 

verdien av anleggene ved hjemfallets inntreden skulle tildeles de kommuner hvor anleg-

gene var plassert. Bestemmelsen om kommunenes andel var i henhold til forarbeidene å 

oppfatte, ifølge statsråd Castberg, som «sympati- eller prinsipputtalelse», som ikke ga 

kommunene noe rettskrav på en andel (Stortingstidende-Forhandlinger i Odelstinget 

1909, s 1172). Dette måtte bero på lovgivningen når hjemfallsretten ble aktuell.  

Under stortingsdebatten i 1909 ble det fra konservativt hold hevdet at den nye loven var 

i strid med grunnlovens § 105, hvor full erstatning skal gis ved ekspropriasjon. De hevdet 

at Høyesterett ville underkjenne konsesjonslovene. Saken kom først opp i 1918. 

Påstanden ble av Høyesterett avvist med 4 mot 3 stemmer. 

Selve lovarbeidet startet med oppnevnelsen 15. september 1906 av «Den store 

konsesjonslov-komite». Dens innstilling forelå allerede 4. mai 1907, og den var som 

panikkloven rettet mot forvaltningen av vassdragene, produksjon av vannkraft og 

oppkjøp med utenlandsk kapital. På den tid var det flere spesielle saker vedr. vassdrags- 

og elektrisitetssektoren oppe til behandling i Stortinget i tillegg til ny konsesjonslov og 

tradisjonelle saker som budsjett, konsesjonssøknader o.l. Sakene griper inn i hverandre, 

slik at en viss oversikt på det politiske feltet er nødvendig for å forstå bakgrunnen for 

elektrisitetsforvaltningens ståsted og utvikling i tida fram til 1920 og opprettelsen av 

NVE. Perioden er også preget av politiske brytninger med ulike samarbeids-

konstellasjoner og regjeringer. I denne perioden var det 7 regjeringer.  

De skiftende regjeringene i perioden 1905-1921: 

REGJERINGSPERIODE: STATSMINISTER; PARTIER: 

11. mars 1905 - 23. okt. 1907 Christian Michelsen V, H, MV (Moderate Venstre), Samlingspartiet 

23. okt. 1907 - 19. mars 1908 Jørgen Løvland  V, MV 

19. mars 1908 - 2. febr. 1910 Gunnar Knudsen (1. regjering) V 

2. febr. 1910 - 20. febr. 1912 Wollert Konow FV (Frisinnede Venstre), H 

20. febr. 1912 - 31. jan. 1913 Jens Bratlie H, FV 

31. jan. 1913 - 21. juni 1920 Gunnar Knudsen (2. regjering) V 

21. juni 1920 - 22, juni 1921 Otto B. Halvorsens  H, FV 
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I henhold til den nye loven om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom skulle 

det opprettes en ny kommisjon med fem medlemmer, Vasdragskommisionen, jf. kap. 

10.1. Kommisjonen ble oppnevnt samme år som loven ble vedtatt og skulle uttale seg 

om alle søknader som gjaldt konsesjon til erverv av vannfall, leie av elektrisk energi 

produsert av vannkraft og avgi uttalelser i alle vassdragsspørsmål, som departementet 

oversendte. Den jobbet i hovedsak med samfunnsmessige spørsmål og fungerte som 

departementets rådgiver ved de vassdragspolitiske sider ved sakene. Den ble også 

rådspurt i enkelte saker hvor det var uenighet som angikk større distrikters 

elektrisitetsforsyning. Kommisjonen ble oppnevnt av Kongen med Vassdragsdirektøren 

som fast medlem. Kommisjonen arbeidet sideordnet Vassdragsvesenet. Sekretæren var 

ansatt i Vassdragsvesenet, og der jobbet han også med behandlingen av konsesjonssaker. 

(St. prp. nr. 197-1917, s. 2). 

Vår konsesjonslovgivning var også viktig sett i en utenrikspolitisk kontekst. Berg (1995, s. 

109) påpekte at lovene var det økonomiske forsvaret mot så vel Sverige som mot 

stormaktene:  

Først og fremst var lovene det offensive fundament for Norges økonomiske vekst innad, 

den veksten som skulle kunne vise berettigelsen av unionsoppløsningen i økonomisk 

forstand. (…) Konsesjonslovene var det viktigste næringspolitiske tiltaket i den raden av 

konsoliderende gjerder om den nye fulle selvstendigheten som ble reist i årene etter 

unionsoppløsningen. Og som i forsvarspolitikken gjaldt det også i den økonomiske 

selvstendighetskampen å søke ly bak loven.  

Fra flere kritikere ble det hevdet at konsesjonslovene ville hindre det nasjonale arbeidet 

med å bygge landet. Norge ville også miste sin naturlige stilling som verdens 

storprodusent på det elektrokjemiske området. Bildet var nok mer nyansert. De 

utenlandske investeringene sank ikke. Konsesjonslovene ble praktisert liberalt, og 

bestemmelsene bidro til kompetanseoppbygging innen vannkraftsektoren og at de 

utenlandske selskapene samarbeidet med norske bedrifter. 

Alt i 1907 fikk det utenlandske selskapet AS Kinservik konsesjon til erverv av 

vannfallrettighetene i Kinsovassdraget i Ullensvang med krav om hjemfall. Dette var den 

første konsesjon som ble gitt til et utenlandsk selskap. Konsesjonsperioden ble satt til 75 

år. (Arbeidsdepartementet 1915, s. 36-53). Den planlagte industriutbyggingen ble ikke 

realisert. Kraftstasjonen derimot ble bygd seinere og kom i drift i 1917 med to turbiner 

hver på 220 kW. Kommunen inngikk kraftavtale med selskapet om levering av strøm i 

1920 (Kolltveit 1974, s. 40-44). I henhold til hjemfallsretten overtok staten kraftverket i 

1974 og solgte det videre til Ullensvang kraftverk. Rundt 100 år seinere kom 

hjemfallsretten igjen i fokus. Bakgrunn nå lå i EØS-avtalens bestemmelser om at 

forskjellsbehandling av offentlige og private aktører ikke var tillatt. Saken ble avklart i 

EFTA- domstolen 26. juni 2007.  

Opplegget innebærer at nye konsesjoner til erverv av eiendomsrett til vannfall kun gis til 

offentlige eiere. Videre vil salg av mer enn ⅓ av offentlige eide vannfall og kraftverk til 

private forbys. Utleie av ikke-utbygde vannfall over konsesjonslovens grense på 4000 
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naturhk tillates ikke. Konsesjoner gitt til offentlige selskap vil gjelde uten tidsbegrensning, 

og det innføres ikke hjemfall. Det er ikke tillatt at de private øker sin eierandel utover ⅓. 

Det offentlige eierskapet til vannfalleiende selskap reelt sett må være minst ⅔. For 

private eiere av kraftverk med hjemfallsvilkår innebærer modellen ingen direkte en-

dringer i de eksisterende konsesjoner. Den viktigste forskjellen vil være at muligheten for 

å oppnå en ny konsesjon for en periode på 50 år gjennom foregrepet hjemfall, bortfaller. 

Det vil heller ikke være adgang for staten til å selge hjemfalte vannfall og kraftverk tilbake 

til tidligere eier eller til andre private aktører. (Ot. prp. nr. 

61 2007-2008, s. 5-6). 

For helhetens skyld er det naturlig å ta med noe om den 

videre utviklingen i det 20. århundre av denne 

lovgivningen til og med vedtaket av 

Industrikonsesjonsloven av 14. desember 1917.  

I tiden etter vedtaket av 1909-loven var det uenighet om 

prinsippene i det gjeldende regelverk, og da særlig 

hjemfallsordningen. Regjeringen Bratlie hevdet at loven 

hadde vært til skade for utviklingen, idet utbyggingen av 

vannfall var gått uventet langsomt. Det ble derfor 

fremmet forslag om å gi norsk kapital og virksomhet 

fortrinn ved utnyttelsen av vannfall. Det ble vist til at 

dette var gjennomført i den parallelle bestemmelse i 

vassdragsreguleringsloven av 1911.  

Etter stortingsvalget i 1912 ble det regjeringsskifte, og 

forslaget ble trukket tilbake av den nye regjeringen som 

ble ledet av Gunnar Knudsen. Den framsatte deretter et 

nytt forslag til revisjon av konsesjonsloven (Ot. prp. nr. nr. 

15-1916). Det ble lagt vekt på at vannkraftens betydning 

for allmennheten og samfunnet var sterkere enn 

noensinne. Videre ble det vektlagt at redusert tempo i 

utbyggingen var å foretrekke framfor en hodekulls 

utvikling under den omforming av samfunnet som de nye 

storindustriene var i ferd med å medføre. Dette kunne styres ved skjerpede regler om 

konsesjonsplikt og strammere vilkår. Nå ble det innført konsesjonsplikt også for norske 

borgeres erverv av vannfall. Det var heller ikke adgang til å erverve bruksrettigheter til 

vannfall. Imidlertid ble det gitt hjemmel for at Kongen med Stortingets samtykke kunne 

utferdige regler om utleie av statens vannfall. Konsesjonstiden ble satt ned til maksimum 

50 år, eller med Stortingets samtykke 60 år. Hjemfallsretten ble utvidet til i alle tilfelle å 

skulle omfatte også kraftstasjoner og maskineri. Videre ble det innført vilkår om 

konsesjonsavgifter for stat og kommuner. Under sakens behandling både i 

stortingskomiteen og under drøftelsene i Stortinget ble det foretatt diverse endringer. 

Lovens grunnsyn lå imidlertid fast. Det kunne virke som om konsekvensen var stadig 

skjerpede regler om konsesjonsplikt og strammere vilkår. (Konsesjonslovkomiteen 1960, 

s. 19, ellers i hovedsak etter Ot. prp. 61 2007-2008, s. 15). 

FOSSENE TEMA FOR DISKUSJON I 

AVISENE DA OG NÅ. Bjørsvik (2009) 

foretok en analyse av avisdebatten i disse to 

tilfellene.  Avisartikler er ikke nødvendigvis 

beste kilden om den aktuelle saken. 

Leserinnlegg og kommentarer trekker oftest 

kun inn enkeltargumenter. Både «da og nå» 

var det sammenfallende problemstillinger. De 

var knyttet til endringer i vannkraftens verdi 

ut fra markedsetterspørsel med bakgrunnen 

i ny teknologi og internasjonalisering. 

Utenlandsk kapital spilte en viktig rolle. 

Distriktshensyn ble påpekt. 

«Generasjonsperspektivet» finner vi igjen i 

begge perioder. Lovverket skal sikre at 

beslutningsmulighetene til framtidige 

generasjoner blir ivaretatt. 

Bjørsvik (2009) påpekte videre at dette med 

at historien gjentar seg, gjør at det er viktig å 

se sammenhenger og den historiske utvikling 

innenfor fagfeltet/sakskomplekset. Ofte er 

det å se dagsaktuelle hendelser i et mer 

langsiktig perspektiv nyttig. Det kan gi bedre 

forståelse av «hvorfor institusjoner endres 

eller kommer under press». 

Kilder: Konsesjonslovkomiteen (1960, s. 6–21), Vogt (1971, s. 78-91). 
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6 Inn i det 20. århundre 

 Elektrisiteten og industrisamfunnet  
Tidlig i det 19. århundre var trelastnæringen en viktig faktor for norsk eksport og 

økonomi. Virksomheten var størst på Østlandet og Sørlandet. med noe også i Namdalen 

og Nordland. Rundt 1850 var det 7000 sager i landet, alle var vannsager og lå ved 

fossefall. Så kom dampmaskinen og da kunne sagene flyttes til utskipningshavnene. 

Fredrikstad ble den ledende «plankebyen» takket være fløtingen i Glomma som sikret 

tilgang på tømmer fra innlandet. Rundt flere av de tidligere ledende byer innen trelast 

som Drammen og Skien, var det krise. Skogsområdene rundt byene og vassdraget var 

nær ribbet for skurtømmer. Ny teknologi med mekaniske og kjemiske prosesser førte til 

foredling av tømmeret som ikke var egnet for skurlast. Flere av «elvebyene» ble reddet 

av den teknologiske utviklingen. Mot århundreskiftet ble det etablert en rekke 

tresliperier, celluloseanlegg og papirfabrikker ved elver eller elvemunninger. Fram til 1890 

var alt virke som ble fløtet i nedre del av Glomma, skurtømmer. I 1900 var halvparten av 

tømmeret cellulosetømmer, og fra 1910 utgjorde skurtømmeret kun 10 prosent av 

tømmeret som ble fløtet. 

Ny teknologi sørget for vekst. «Tida var som skapt for tiltaksame ingeniørar, tekniske 

entusiastar og dristige investorar. … og helt avgjerande var det at norske mekaniske 

verkstader rett tidleg kom med i utbygginga av turbinar og slipeutstyr.» Nerbøvik (1986, 

s. 85). Den nye industrien førte til store forandringer. Folk trakk fra landsbygda til de nye 

industriområdene.  

I 1900 var det registrert 94 bedrifter innen treforedlingsindustrien. I 1916 var dette økt 

til 143 bedrifter, en økning på 52 %. Når det gjelder årsverk, var økning i sektoren større 

ved at det i 1916 ble utført 13 685 mot 7520 årsverk i 1900, altså en økning på 82 %. 

Produksjonen i 1916 var på rundt 270 % av hva den var i 1900. (Statistisk Sentralbyrå 

1955, s. 199). 

Tremasse- og celluloseindustrien solgte det meste av sin produksjon til utlandet. 

Industrialiseringa i Europa og en økende storbybefolkning førte til en større produksjon 

av aviser og bøker. Dermed ble det marked for den nye norske papirindustrien. 

Nerbøvik (1986, s.88) omtalte i sin bok «Norsk historie 1870-1905», i kapitelet 

«Elektrisiteten kjem» forholdene på 1890-tallet ved: 

… gjorde Noreg det tredje spranget inn i industrisamfunnet. Den avgjerande vendinga 

kom med kombinasjonen fossekraft og elektrisitet. Brått låg industrialiseringa overlag 

godt til rette for eit land som iallfall hadde store mengder kvit kol. 

Unionsoppløsningen i 1905, nasjonale strømninger og frykt for å miste kontrollen med 

naturressursene førte til at Stortinget i all hast måtte sørge for at Norge fikk 

konsesjonslover som sikret råderetten over disse naturressursene. Tiden fram til 1920 

ble usedvanlig hektisk innen saksfeltene elektrisitet og vassdrag. Videre var de to 
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sektorene allerede da nær koblet sammen, ikke minst gjennom Gunnar Knudsens forslag 

om statlig kjøp av fossefall, hvor elektrifiseringen av jernbanen ble satt i fokus. 

Forvaltningshistorien og lovgivningen var ulik for de to sektorene, men 

foregangsmennene, de aktive politikerne og fagpersonalet var oftest involvert i begge 

sektorene.  

I lovgivningen fram til 1906 var de statlige tillatelsene generelle, ingen aktører ble spesielt 

tilgodesett. Lovene i 10-året etter skilte mellom ulike produsenter og forbrukergrupper. 

Først var de rettet mot utenlandsk kapital for å sikre nasjonal kontroll, etter hvert også 

for å forhindre monopolisering av kraftressursene. Et annet motiv var også å skape skille 

mellom storindustri og alminnelig forsyning. 

De første årene i det 20. århundre var preget av stagnasjon. Av industrien var det bare 

elektroindustrien og papirmasse- og papirfabrikkene som hadde framgang av betydning. 

Fra 1905 kom norsk økonomi inn i en langvarig vekstperiode.  

Vennerslan (2008) påviste at vekstratene i industriens bruttoprodukt var betydelig større 

enn sysselsettingsutviklingen tilsa. Han påviste likevel store svingninger, jf. tabellen under. 

Gjennomsnittlige årlige vekstrater (i %) i industriens bruttoprodukt  

målt i faste priser: 

ÅRSPERIODE INDUSTRIENS 

BRUTTOPRODUKT  

PR. INNBYGGER  

1896-1900 6,1 4,9 

1900-1905 1,2 0,5 

1905-1910 4,7 4,2 

1910-1915 8,8 7,6 

1915-1920 1,9 0,9 

Utdrag fra Venneslan (2008, tab.1, s. 48). Angitt kilde:  Venneslan, Industrial Development in Norway, Statistical 

Appendix, series 3. Table 3, Folketellingene 1890, 1900, 1910, 1920. 

Vannkraften var drivkraften i dobbelt forstand og åpnet nye muligheter for Norge som 

industriland.  

Perioden 1905–1920 var høykonjunkturtid med store 

investeringer i bygg og anlegg, angitt i mill. 1938-kroner. 

Faksimile Hanisch & Lange (1985, del av s. 73). 

Alt i alt kom norsk økonomi fra 1905 av inn i en 

langvarig vekstperiode. Perioden 1906-16 var 

veksten i bruttonasjonalproduktet 4,0 % årlig 

(NOU 1996:23, s. 54). 

Store produktivitetsgevinster fra elektrifisering og 

en rask vekst i den industrielle arbeidsstyrken ga norsk økonomi en av sine sterkeste 

vekstperioder noensinne. En årlig vekstrate på imponerende 8,8 prosent mellom 1910 
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og 1915 er for eksempel på høyde med de siste årenes sterke industrivekst i de mest 

utviklede asiatiske økonomiene. (Venneslan 2008, s. 46). 

Det var en like høy veksttakt som i perioden 1950-1973. Produksjonsutviklingen innen 

elektroindustrien var nærmere 50 % pr. år i gjennomsnitt i perioden 1906-1916. 

Økningen i den kraftkrevende industrien (elektrokjemiske/elektrometallurgiske) førte til 

«en nesten eventyrlig utvikling av kraftkildene». Industrien utnyttet i 1900 «48 000 

hestekrefter dampkraft og 147 000 hestekrefter vannkraft. I 1915 var tallene respektive 

110 000 og 1120 000 hestekrefter». (Svendsen 1955, s. 67).  

Slutten av første verdenskrig påførte imidlertid norsk økonomi klare tilbakeslag, men den 

årlige veksten mellom 1915-1920 var likevel nesten 2 %. Samfunnsendringen sett i 

relasjon til dagens forhold framkommer klart ved sammenligning av befolkningens 

yrkesvalg i tidsperioden 1800-2015, jf. tabellen under.  

Yrkesbefolkningen etter næringer for perioden 1801-2015. 

NÆRINGER/ÅR 1801 1890 1900 1910 1920 1930 1946 1990 2015 

Primær 80,4 50,1 41,9 40,3 37,0 35,9 29,7 6,3 2,3 

Sekundær 5,8 23,2 28,2 26,9 29,1 26,6 32,6 24,1 19,8 

-bygg/anlegg  3,0 4,7 3,7 6,0 5,0    

-fabrikk/småindustri  7,2 9,5 11,9 13,6 12,3    

-håndverk  12,4 13,4 10,4 9,0 8,7    

Tertiær (service) 13,8 26,7 29,9 32,8 34,0 37,5 36,7 69,6 77,1 

Sum % 100 100 100 100 100,1 100 99,0 100,0 99,2 

Yrkesaktive, % av landets innb.*   42 41 43 43  48  

Landets folketall i millioner* 0,90  2,24 2,33 2,65 2,81  4,25 5,17 

% av innb. i tettbygde strøk* 8,8  35,7 - 45,3 47,3  72,4 81,1 

Data for yrkesbefolknings fordeling etter næringer er i hovedsak fra Venneslan (2008) med unntak av 1801 som er fra 

Petersen (1950, s. 12), 1946 fra Lettenstrøm & Skancke (1964, tab. 4, s. 15), 1990 fra Statistisk Sentralbyrå (1994, tab. 

9.5), 2015 fra Thorsnæs (2017). Data i rader merket * er fra Statistisk Sentralbyrå tab. 3.1 «Hjemmehørende 

folkemengde, fra https://www.ssb.no/a/histstat/ 

Fuglum (1978) viste til at for gruppene industri (fabrikk/småindustri) og håndverk hadde 

det skjedd en forskyvning. Tallet på industriarbeidere ble mer enn fordoblet bare i 

tidsrommet mellom 1890 og 1914. Videre viste han til at det var tidstypisk for alle 

industrialiserte land at det var serviceyrkene (offentlige og private) som vokste fram, 

«mellomklassen og fremfor alt middelsjiktet i de ekspanderende bysamfunn» (s. 336). 

Videre ble det påvist at stadig færre yrkesutøvere sto som eiere av egen virksomhet. 

Antall fiskere var det samme i 1890 som i 1920, men at en mindre del av befolkningen 

var sysselsatt i denne gruppen skyldtes motoriseringen av fiskeriflåten. Et annet 

karakteristisk trekk for omformingen av yrkesstrukturen var økende differensiering og 

spesialisering. Nye yrker kom på banen, som radiotelegrafister, telefonister, sjåfører, 

reparatører, mekanikere, sveisere, elektrikere o.l.  

https://www.ssb.no/a/histstat/
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Bull (1979, s. 97) poengterte blant annet at livet ble stadig «lettere å leve for de aller 

fleste arbeidsfolk». Titusener flyttet fra «husmannsplasser og altfor små bruk, fra ødslige 

fiskevær og glisne skogsarbeiderstuer til industristedene». Levestandarden var «jevnt 

økende». 

Elektrisiteten var i seg selv epokegjørende. Den skapte lys og varme i «heimen» og i 

bygatene, dette var en hverdagsrevolusjon. Deretter frigjorde den industriens fysiske 

tilknytning til energikilden vannfallet ved at elektrisiteten kunne overføres i store 

avstander. Den utløste også tidligere ukjente og enorme energimengder. Dernest la 

elektrisiteten grunnlaget for to helt nye industrier i Norge som;  

• Den elektrotekniske industrien produserte og distribuerte elektrisk kraft og 

laget elektrisk apparatur. Elektrisk Bureau i Kristiania, som ble grunnlagt i 1882, 

var her en pionerbedrift. 

• Den elektrokjemiske industrien, som ikke minst ble videreutviklet gjennom Sam 

Eydes aktiviteter.  

Faglig kompetanse var viktig. Ingeniører og teknikere hadde tatt sin utdanning ute i 

Europa og bygde seg også nettverk der. Dette igjen utløste kapital som ble investert i 

norske prosjekt. Norge ble et kapitalimporterende land. I 1909 var mer enn ⅓-del av 

landets treforedlingsindustri, ⅔-deler av gruveindustrien og ¾-del av den kjemiske og 

elektrometallurgiske industrien på utenlandske hender, ifølge Nerbøvik (1986, s. 89-90). 

De to første tiårene i det 20. århundre medførte elektrisiteten et økonomisk 

gjennombrudd for landet, og Norge ble en industrinasjon. Industriell utnyttelse av 

elektrisiteten førte til nye eksportrettede vekstområder innen elektrokjemi, 

elektrometallurgi, elektroteknikk og gruvedrift. Det ble også tatt ut flere patenter. I 1900 

hadde industrien installert kraftmaskiner og elektromotorer som samlet hadde en 

kapasitert på 227 000 hk. I 1920 var kapasiteten nær femdoblet, jf. tabell under.  

  

Industriens eventyrlige vekst.  

Historiske industrialiseringsprosesser forklares tradisjonelt ut fra relative endringer innen sysselsettingen i 

primær-, sekundær og tertiærnæringene. I perioden 1900-1920 lå andelen knyttet til sekundærnæringene 

stort sett på samme nivå, 27-29 %. Endringene innen den relative sammensetningen var betydelig. «Et 

resultat av ekstraordinære oppgangstider i bygg og anlegg rundt århundreskiftet var en uvanlig høy 

aktivitet i denne sektoren» (Venneslan 2008, s. 49-50). Så kom «Kristiania-krakket» hvor flere tusen 

bygningsarbeidere ble ledige og parallelt falt sysselsettingen innen håndverk med nær 20 % - dette 

utgjorde samlet en nedgang på 3 prosentpoeng innen «sekundær-næringene». Nedgangen ble nær 

kompensert av den økte aktiviteten innen sektorene bergverks-drift, fabrikkdrift og småindustri. Sees 

dette i sammenheng med at i perioden 1890-1920 vokste arbeidsstyrken i landet med nær 40 %, 

«fremstår den første perioden av århundret som en sterk industrialiseringstid», (s. 50).  

Kilde:  Venneslan (2008). 
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Primærkraft etter anvendelse i ulykkestrygdepliktige industribedrifter. 

 PRIMÆRKRAFT  

I ALT, HK. 

DIREKTE MEKA-

NISK DRIVKRAFT 

ELEKTRO-

MOTORER 

SMELTING OG  

ELEKTROLYSE M.V. 

1900  227 000    

1911  465 000 244 000 101 000 120 000 

1922 1 051 000  225 000 392 000 434 000 

1930 1 729 000 223 000 686 000 820 000 

Utdrag fra tab. 2 «Primærkraft etter anvendelse i ulykkestrygdepliktige industribedrifter» (Statistisk Sentralbyrå 1955, s. 

194). Alle tall angitt i hk. 

Spesielt innen gruveindustrien var det sterk økende aktivitet fra rundt forrige 

århundreskiftet og til like etter første verdenskrig. En av årsakene var at utenlands hadde 

en begynt å framstille svovelsyre av kis. Dette gjorde det mulig å eksportere norsk 

svovelkis. Nye gruver ble åpnet, og produksjonen ble mer enn femdoblet i perioden 

1900-1915. Nye produksjonsmetoder innen foredling av kobberkis i samme tidsrom 

førte til sterk vekst også på dette feltet. Også innen foredling av jernmalm og nikkelmalm 

økte aktiviteten i dette tidsrommet. På grunn av nøytralitetspolitikken under første 

verdenskrig da det ble innført forskjellige eksportforbud for krigsviktige råstoff, var 1915 

siste året på lenge gruvene kunne ha full produksjon. Hovedproduktene i 1915 var 

svovelkis og jernmalm. De dekket rundt 3/4-deler av hele produksjonsverdien i 

gruvedriften. Det var ikke minst vannkraften og utnyttelsen av fossefallene som var 

årsaken til den vekstperioden innen gruvevirksomheten her til lands. Dette medførte 

også at elektrifiseringen av enkelt områder, ikke minst på avsidesliggende steder, ble tidlig 

gjennomført, jf. kap. 4.4. 

Det hadde den gang neppe vært mulig å gjennomføre slike investeringer uten innsats av 

utenlandsk kapital. Utbyggingen av den nye industrien kom i stor utstrekning i stand 

gjennom et samarbeid mellom norske teknikere og bedriftsledere og utenlandske 

kapitaleiere. (Statistisk Sentralbyrå 1955, s. 199). 

Elektrisitetens fikk betydning i den store sammenhengen tidlig på 1900-tallet. Vannkraften 

som var nærmest fraværende ved inngangen til det 20. århundre, sørget for 26 % av det 

totale energikonsumet i 1917 (Lindmark & Minde 2018, s. 168). Vannkraftandelen 

stabiliserte seg i mellomkrigstida på rundt 20 %. Spesielt for Norge var at en hadde god 

kompetanse med å utnytte kreftene i vassdragene mekanisk, slik at mange bedrifter gikk 

direkte over fra bruk av mekanisk vannkraft til elektrisitet. Elektrisiteten ble først 

benyttet til belysning i bedriftene. Deretter installerte de elektromotorer som drev de 

ulike maskiner og innretninger. 

Lindmark & Møller (2018, s. 175) påpekte videre at:  

Det industrielle gjennombruddet rundt 1905–1910 faller sammen med at bruken av 

mekanisk vannkraft og kullenergi nådde en av toppene i forhold til total energibruk. Det 

vesentlige er likevel at elektrisiteten da tar over som raskest voksende energibærer. (…) 
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Drivkraften i industrien var frem til da i hovedsak rennende vann som skapte mekanisk 

energi. Kullet gikk trolig først og fremst til brensel i husholdningene og til driften av 

jernbanene og innenriksflåten.  

De knyttet dette til hva Hodne (1981) poengterte om at dette gjennombruddet skjedde 

fordi industrien i stor skala koblet seg til en ny industri- og samfunnsendrende 

energibærer – elektrisiteten. 

Elektrisiteten utløste et industrielt gjennombrudd i norsk økonomi i tiden 1900-1920. I 

tidsrommet gikk tallet på arbeidsplasser i industrien og tjenesteytende virksomhet 

definitivt forbi sysselsettingen i primærnæringene. Dog så vidt kan man si at landet ble 

en industrinasjon. En rad patenter for industriell utnyttelse av elektrisiteten skapte 

grunnlag for en rekke eksportorienterte vekstbransjer innen elektrokjemi, 

elektrometaller, elektroteknikk og gruvedrift. De dukket opp ved siden av de 

eksisterende bransjer. Disse bransjene var høyproduktive, de betalte mer enn 

gjennomsnittet både til kapital og arbeidskraft, deres vekst hevet derfor det 

gjennomsnittlige bruttonasjonalproduktet pr. yrkesaktiv. (Hodne, 1981, s. 371). 

Kilder: Hodne (1981), Myhre (2015), Nerbøvik (1986), Nilsen (1951), NOU (1996: 23), Svendsen (1955, s. 66-73), 

Venneslan (2008). 

 Kraftkrevende industri - nye industristeder 

vokste fram 
Oppbyggingen og utviklingen av den kraftkrevende industrien medførte behov for 

betydelig kapital. 

Det dreiet seg nå om storforetagender som oversteg landets finansielle evne. (…) Under 

disse forhold var det helt påkrevd å nytte utenlandsk kapital for å dekke norsk industris 

kapitalbehov og behov for driftskreditt. Betegnende er at Norsk Hydro i 1908 fikk 

ordnet med en kassakreditt på 12 mill. kr. gjennom franske banker for det halve beløp 

og resten i skandinaviske banker, hvorav norske banker dekket 2-3 mill. kr. (Svendsen 

1955, s. 70). 

Svendsen (1955) påpekte videre at det ble investert med midler av svensk, tysk, fransk, 

belgisk, engelsk og kanadisk opprinnelse. Det var et potensiale i norsk vannkraft for 

industrielle muligheter for verdensmarkedet. Dette gjaldt for øvrig også for en annen 

viktig naturresurs i Norge nemlig utvinningen av malmleiene. Alt fra 1915 var selskapene 

Orkla Grube A.B. og AS Syd-Varanger de ledende innenfor dette fagfelt. Ifølge Svendsen 

(1955, s. 71) var 77 % av de utbygde vannfall (over 3000 hk.), i alt 168 000 hk, på 

utenlandske hender i 1906. 

Oppstarten 

Oppdagelsen og utviklingen av elektrolytiske smelteprosesser mot slutten av det 19. 

århundre betydde svært mye. Dette åpnet for helt nye bransjer basert på tilgang på 
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vannkraft. Den kraftintensive industrien i Norge startet med produksjon av 

kalsiumkarbid. Først ut innen karbidindustrien var A/S Hafslund-Karbidfabrikken i drift 

fra 1899 med vannkraftprodusert elektrisitet fra Sarpsfossen, jf. kap. 4.4. Dette var «syv 

år etter at kalsiumkarbid for første gang var fremstillet på industriell basis på en 

tilfredsstillende måte» (Svendsen (1955, s. 67-68). Fabrikken i Meråker var i gang i 1901. 

I alt 10 karbidfabrikker startet opp i perioden 1899-1916. De har hatt en meget 

omskiftende tilværelse når det gjelder eierforhold og økonomi.  

Tyssedal og Odda 

Smelteverket i Odda ble den største fabrikken. Den nyttet vannkraftprodusert 

elektrisitet fra Tyssedal kraftverk og sørget i 1913 alene for 20 % av 

verdensproduksjonen. Kalsiumkarbid ble i hovedsak benyttet til belysning. Da 

glødelampen som var basert på elektrisitet, kom på markedet, kom karbidindustrien i 

store vanskeligheter. Karbidindustrien dannet imidlertid også grunnlaget for andre 

industrier som blant annet den betydelige ferrolegeringsindustrien.  

◄Tyssedal og Tysso I etter første 

byggetrinn i 1908. Anleggsvirksom-

heten er i full gang. Strøm til anlegget 

ble produsert ved den provisoriske 

kraftstasjonen Sjoar-fossen fra 1906. 

Dens rørgate sees i bildets nedre 

høyre hjørne. Sjoarfossen kraftstasjon 

brant i 1920 og ble ikke bygget opp 

igjen. Foto: Ukjent/1908/Kraftmuseet.  

Til v. Parallelt med utvidelsen av kraftanlegget ble ledningsnettet til Odda bygget om og forsterket, slik at to linjer 

var i funksjon. Linjene var i drift til 2003. På bilde, som er fra 1915 ser vi doble jernmaster med tverrarmer av jern, 

piggisolatorer og liner lagt opp i en regulær sekskant. Bildet er fra Tyssedalstveit, like sør for Tyssedal hotell. Legg 

merke til utvidelsen som er foretatt av kraftstasjonen som sees i bakgrunnen. Foto: Ukjent/1915/AS Tyssefaldenes 

fotosamling.  

Til h. Odda sett fra sør – med Brendehaugen, jordene i bygda og smelteverket. Foto: Knud Knudsen/1913-

1915/Kraftmuseet.  
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Elektrisiteten ble også nyttet til å utvikle nye metoder for å skille malm fra bergmassene 

noe som egnet seg bedre for de norske forekomstene. Ikke minst utvinning av jernmalm 

og svovelkis økte raskt. Bergverkene ble for noen år en av landets største 

eksportnæringer. Ikke minst viktig var produksjonen av nitrogengjødsel som kom i gang i 

1905 initiert av Sam Eide, og den ekspanderte raskt. Gjennom Norsk Hydro og dets 

forløper Det norske Aktieselskap for Elektrokemisk Industri startet det hele på Notodden i 

1905 og ble fulgt opp to år etter på Rjukan. Dette ble gjennomført med svensk og fransk 

kapital i tillegg til norsk kapital.  

Rjukan og Notodden – UNESCO og verdensarven 

Rjukan og Notodden med sin industrihistorie ble i juli 2015 innskrevet i UNESCOs 

prestisjefylte verdensarvliste. Bakgrunnen for dette var at Notodden og Rjukan var 

åstedet for Norsk Hydros pionervirksomhet i norsk og internasjonal sammenheng innen 

utviklingen av den elektrokjemiske industrien. Som verdensarvsted kan regionen fortelle 

industrieventyret der vannet blir gjort om til elektrisk kraft, og der kunstgjødsel ble 

produsert for en voksende befolkning i verden.  

Rjukan, til venstre anno 1907 og til høyre anno 1917. Begge foto: Norsk Hydro. Skannet fra Vinjar (1992 s. 26-27) 

etter tillatelse fra Norsk Hydro ASA. 

Rjukan/Notodden vitner om den samfunnsomveltningen som fant sted i den vestlige 

verden ved inngangen til 1900-tallet. Norsk natur med sine utallige fossefall, var et 

konkurransefortrinn i arbeidet med å etablere den nye kraftkrevende industrien. Det å 

bygge verdens største kraftstasjoner i avsidesliggende områder var i seg selv en stor 

bragd. Når det gjelder vannkraftproduksjonen som komponent i dette 

verdensarvområdet, er det snakk om førstegenerasjonsanlegg inntil 1920. Med dette 

verdensarvområdet er norsk vannkrafthistorie blitt solid forankret internasjonalt. I 

denne forbindelse må også nevnes at kraftstasjonen Kuråsfossen I inngår i 

verdensarvområdet på Røros. Denne stasjonen ble bygget i pionertiden og satt i drift i 

1896 for å levere strøm til kobberverket på Røros. (Faugli 2015, Taugbøl & Andersen 

2014). 
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Den elektrometallurgiske industri 

Denne type industri kom i gang omkring 1904-1905 med sinkfabrikk i nærheten av 

Sarpsborg. Den hadde i 1910 en årsproduksjon på 3500 tonn som i 1916 var økt til 

28 000 tonn. I 1908 ble det første aluminiumsverk satt i gang i Stongfjorden med 

Stangfjorden Elektrokjemiske Fabrikker i Sunnfjord med full produksjon fra 8. januar 1908 

(Grøneng & Stang 1999, s. 7). I november samme år kom A/S Vigelands Brug i Vennesla i 

nærheten av Kristiansand i gang med permanent drift. (Krogstad 1999, s. 75). De startet 

prøvedrift med prøvedrift alt i 1906 (Thue 1994, s. 68). Store kraftmengder var 

tilgjengelig til lave priser, på grunn av overinvestering i utbyggingene og lav vekst i 

fastlandsøkonomien for øvrig. Aluminiumsindustrien ble tidlig en storforbruker av 

elektrisk kraft.  

STONGFJORDEN - ASKVOLL 

Aluminiumsfabrikken i den daværende veiløse grenda Stongfjorden var en pionerbedrift. 

Det var vannkraften som la grunnlaget for grenda hvor: «Ingen veg førde frå denne 

fjordbotn. Det vart ein isolert velstand, eit storsamfunn i miniatyr». (Grøneng & Stang 

1999, s. 7). Fabrikken ble nedlagt 1 1945. Grenda fikk for øvrig veiutløsning først i 1946.  

Det nybygde Stangfjorden kraftverk sørget for elektrisiteten til den lille 

aluminiumsfabrikken, som var engelsk eid. I 1920 hadde kraftstasjonen en kapasitet på 

1700 hk. Et fall på 92 m ble benyttet i Stangvassdraget. Det var antatt at vassdraget 

hadde en kapasitet på opp mot 3000 hk. Fabrikken brukte da 1630 hk. 41 lysabonnenter 

var tilknyttet og de hadde tilsagn om 50 hk hvor 28 hk ble benyttet til oppvarming. 

(Nordstrand 1993, s. 58). De første reguleringer i elva for vannkraftproduksjon ble gjort 

alt i 1897. Et kraftverk ble bygd nede ved Stongsfjorden for å levere strøm til en 

torvkolfabrikk og en jodfabrikk. Jodfabrikken holdt ut lengst og ble nedlagt i 1910. 

(Nordstrand 1993, s. 31). Kraftstasjonen sørget også for at grenda fikk sine første gatelys 

i 1898.  

Til v. Stangfossen med kvernhus. Muren til venstre er spor fra den første kraftutbyggingen i vassdraget i 

1897. Foto: Paul Stang/1910/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. Til h. Stongfjorden kraftverk og rørgate. Den store 

bygningen nede ved fjorden er Stangfjord elektrokjemiske fabrikk. Foto: Paul Stang/1910/Fylkesarkivet i Sogn og 

Fjordane.  
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VIGELAND – KRISTIANSAND  

Bakgrunnen for byggingen av aluminiumsfabrikken i Vigeland er interessant. Vigelands 

historie kan følges tilbake til slutten av 1500-tallet. Ved Vigelandsfossen ble det bygd 

større sager på 1600-tallet. I 1896 ble Kristiansand kommune tilbudt eiendommen med 

fossen og det hele for en billig pris. Kommunen takket nei. Gården og fossen kom så på 

engelske hender. De hadde planer om å bygge ut Vigelandsfossen for å levere kraft til 

Kristiansand kommune, jf. kap.4.2. De ble ikke enige, og dette førte til at utbyggingen av 

fossen ble utsatt. Imidlertid hastet det med å foreta utbyggingen, fordi det var uvisst når 

det ville bli krevd konsesjon for utbygging, jf. panikkloven kap. 5.7 som ble vedtatt i 1906. 

Engelskmennene satset da på å bygge en aluminiumsfabrikk på stedet. (Krogstad 1999, s. 

66). 

Før byggingen startet ble det satt opp et aggregat i turbinhuset til sagbruket. Da 

elektrolyseprosessen var avhengig av likestrøm, ble det innsatt 4 aggregater for dette 

hver på 2000 kW. Dette var de største i sitt slag som var blitt bygd. «Armaturen til hver 

generator veidde med emballasje ca. 35 tonn og skulle transporteres et stykke. Den 

største krana på havna i Kristiansand kunne bare løfte 10 tonn» Krogstad 1999, s. 73-74). 

Det sier noe om dimensjonen på utstyret. Det hele ble ordnet med lån av ei svingkran 

fra festningen på Odderøya. Samtidig ble den gamle stasjonen bygd om, og her ble 

installert et aggregat på 1300 kW. Denne strømproduksjonen måtte til for fabrikken som 

var planlagt til en aluminiumsproduksjon på 2000 tonn pr. år. Det var en litt annen 

dimensjon på denne enn fabrikken i Stongfjord hvor årsproduksjonen ikke kom høyere 

enn 700 tonn. 

EYDEHAVN OG ARENDALVASSDRAGET 

I Arendalsvassdraget var det stor aktivitet i denne perioden (Dannevig 1969). Allerede 

midt i 1880-årene forelå det visse planer om å bygge ut nederste fall i Nidelva med tanke 

på å overføre elektrisiteten til Arendal. Videreføringen skjedde først etter stiftelsen av 

det første kraftselskapet i Aust-Agder i 1895 – Arendals Fossekompani. Det private 

selskapet hadde sikret seg rettighetene til Bøylefoss. Kommunen var på det tidspunktet 

ikke inne på eiersiden. En av initiativtakerne til selskapet var Ragnvald Blakstad, jf. kap. 

10.5. Utbyggingen av Bøylefoss tok tid, men Blakstad kjøpte også rettighetene til 

Evenstadfossen i Froland. Planene var å etablere elektrokjemisk industri i området. Dette 

lot seg ikke realisere «antagelig på grunn av at de var for store for sin tid» (Dannevig 

1969, s. 34). Det endte med at Blakstad fikk enerett i 20 år til å føre kraftledninger over 

Arendal bys eiendommer. For å følge opp dette bygget han en stasjon ved den vesle 

Barbuelva, ei lita sideelv nær Arendal sentrum. Kraftverket kom i drift i 1900 og ytet 

144 kW. Flere foretak i byen tegnet abonnement. Blakstad samlet sine aktiviteter i 

selskapet A/S Barbu. 

Utbyggingen av Evenstadfossen startet i 1899. Av økonomiske årsaker kom den i drift 

først tidlig i 1904. Den hadde en kapasitet på 1700 kW. Kraftlinjer ble strukket til byene 

Grimstad, Tvedestrand og Risør og til flere tettsteder i området. Større industriforetak 

fikk også levert elektrisitet fra selskapet. 
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Når det gjelder utbyggingen av Bøylefoss, 36 km oppstrøms i Arendalsvassdraget, ble 

det aktivitet først da Sam Eyde kom inn i Fossekompaniet. Ved sitt selskap Det Aktieseskab 

for Elektrokjemisk Industri sikret han seg i 1907 aksjemajoriteten i Fossekompaniet.21 Hans 

innsats førte til etableringen av 

Arendal Smelteverk, og Det Norske 

Nitridaktieselskap. I samarbeid med 

tyske og franske bedrifter ble det 

bygd to nye, etter norske forhold, 

store bedrifter i den da veiløse 

bygda Staknes i Moland kommune. 

Båttransport var eneste 

transportalternativ. Ved innvielsen 

av smelteverket i 1913 ble stedet 

omdøpt til Eydehamn. (Det Norske 

Nitridaktieselskap 1962, s. 15-19). 

Bøylefoss ble utbygd maksimalt 

med ytelse rundt 20 000 kW. 

Kraftbehovet var økende, og dette 

førte til utbygging av Rygenefossen. 

Rygene kraftverk hadde en 

kapasitet på 4000 kW. Den var eid 

av tremassefabrikken Rygene Smith 

& Thommesen, mens 

Fossekompaniet sørget for 

kraftoverføringen til Eydehamn.  

Stedet Rygene har også en interessant industrihistorie. Tidlig ble vannets krefter i den 

18 m høye Rygenefossen tatt i bruk. I århundrer har det vært drevet kverner, møller og 

sagbruk her. Et større tresliperi ble bygd tidlig i 1870-årene og de fikk den første 

turbinen levert i 1871. Etter en brann i 1878 ble det nå bygd opp en cellulosefabrikk, 

Rygene Træmassefabrikker, på stedet. Den startet opp i 1883. I 1897 ble det montert et 

lysaggregat i sliperiet, men dette leverte strøm bare til et begrenset område. (Vevstad 

1992, s. 99) 

Det ble bygd et nytt sliperi i 1912. Det gamle ble delvis nedlagt, mens turbinen ble 

bortleid til Arendal kommunale Elektrisitetsverk. Denne turbinen leverte strøm til 

Arendal i mer enn 50 år.  Videre bygde Arendals Fossekompani en ny kraftstasjon ved 

Rygenefossen, som skulle levere strøm til det nye industristedet Eydehavn. Kapasiteten i 

fossen var likevel ikke fullt utnyttet. Til sist endte dette med at Aust-Agder Kraftverk sikret 

 

 

 

21 På det tidspunkt drev Sam Eyde «sitt store og kjente ingeniørkontor i Kristiania». Videre var han generaldirektør i Norsk 
Hydro, adm. direktør både i Elektrokjemisk og Tyssefaldene, deltok også aktivt i en rekke andre selskaper. (Det Norske 

Nitridaktieselskap 1962, s. 15). 

Bøylefoss kraftverk med utløp i Nidelva har fire rør fra to 

fordelingsbasseng. Fallhøyden er 62 m. Til venstre sees skinnegangen til 

Arendalsbanen som krysser Nidelv med Bøylefoss bru. Kraftverket kom 

i drift i 1913 og var da ett av de største i landet.  

Foto: Dag Endre Opedal/2016/Kraftmuseet. 
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seg alle rettighetene og bygde ny kraftstasjon i fjell. (Taraldsen 1999, s. 71). Stasjonen kom 

i drift i 1977 og utnyttet et fall i elva på 38 m.  

I 1914, da den 1. verdenskrig brøt løs, var Arendaldistriktet blant de fremste i landet på 

området vannkraftutbygging og tilknyttet industri. (Dannevig 1969, s. 41). 

Arendal kommune kjøpte i 1916 A/S Barbus eiendommer. Det kommunale elverket 

utvidet strømleveransen sin til flere av de omliggende bygdene. Det må legges til at 

Blakstad var involvert i planer om å bygge et 

stålverk i Risør.  Verket var basert på et 

kraftbehov på 10 000 kW. Han hadde 

rettighetene til Høgefoss og utbyggingen av 

denne fossen startet i 1916.  Av ulike årsaker ble 

ikke stålverket realisert. Det var kjent at 

Nedenes amt (skiftet navn i 1919 til Aust-Agder 

fylke) vurderte å gripe inn i amtets 

elektrisitetsforsyning. Blakstad tilbød da amtet 

Høgefoss kraftanlegg, noe de etter hvert 

aksepterte. Høgefoss kraftstasjon startet sin 

ordinære drift i 1921. 

Gjennom konsesjonslovene, som ble vedtatt i 

perioden 1906-1917, ble eierskap og drift 

strengt regulert. De politiske debattene på dette 

feltet viste at det var divergerende meninger om 

det vedtatte lovverket. Rene kraftselskap, som 

A/S Tyssefaldene og A/S Saudefaldene, ble etablert med sikte på å forsyne stedegen 

kraftkrevende industri. 

ANDRE ETABLERINGER:  

Flere selskaper ble etablert, og det ble bygget fabrikker på flere steder som: Tyssedal (i 

drift fra1914) og Høyanger (i drift 1917) for å nevne de som var først ute. I 1924 hadde 

norsk produksjon av aluminium kommet opp i nær 12 % av verdensproduksjonen.  

Nevnes må også Vadheim Elektrochemiske Fabriker i Høyanger som startet opp i 

1907 og produserte natrium med elektrisitet fra Dyrnesli kraftverk. Det første 

kraftverket i elva ble bygd i 1894 for å gi lys til en liten shoddyfabrikk. Større kraftverk 

ble bygd i 1907 og 1911 på grunn av den økte industriaktiviteten. 

Produksjon av utstyr til kraftverk og linjenett og av elektriske maskiner og apparater ble 

også etablert. Gjennom oppkjøp eller etablering fikk utenlandske selskaper tidlig egen 

produksjon i Norge. Landets elektroteknisk industri ble i hovedsak en produsent for det 

norske markedet, og de norske ingeniørene var blant de fremste i verden.  

Kilder: Heggstad et al. (1951), Sandberg (1951, 1951a). 

Sauda I/Storlivatn kraftverk var det første 

kraftanlegget i Sauda-utbyggingen og det kom i drift 

18. oktober 1919. Den årlige produksjonen lå på ca. 

200 GWh. Det ble installert 5 peltonen-turbiner hver 

på 6,6 MW. Kraftverket ble tatt ut av drift 10. oktober 

2008. Det er nå erstattet av Sønnå kraftverk, som ble 

satt i drift i 2008. Foto: Ukjent/ Ryfylkemuseet.  
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 Elektrisitetsforsyningen 

De første elektrisitetsverkene ble etablert i privat regi og ofte til industrielle formål. Det 

var i denne perioden at norsk industriell utvikling skjøt fart. Elektrisiteten ble etter hvert 

anerkjent som et fellesgode, spesielt i byene. Bruken av koks, kull og ved til oppvarming 

og matlaging førte til store miljøbelastninger og dårlig luftkvalitet i byene. 

På slutten av 1800-tallet ble gassbelysningen stadig forbedret. Det var omfattende 

diskusjoner om hvilke teknologivalg som måtte gjøres; hva var mest hensiktsmessig å 

bruke til belysning; gass eller elektrisitet. Viktigere var ifølge Thue (2006, s. 20):  

… de ofte svært skarpe debattene om de såkalte sentralstasjonene kontra de mindre 

blokkstasjonene, om varmekraft kontra vannkraft og om det var likestrøm eller 

vekselstrøm som representerte framtiden.  

Allerede rundt det 20. århundreskiftet var elektrisitetsverkene en svært sterk 

konkurrent for gassen.  

Samtidig skjedde en betydelig endring i bosettingsmønsteret ved den sterke veksten i 

byene. Denne utviklingen hadde også stor betydningen for elektrisitetsforsyningens 

oppbygging i landet, jf. kap. 4.3. 

Tidlig på 1900-tallet var elektrisiteten noe helt moderne – et produkt av vitenskap og 

teknikk. Gass og parafin ble gammeldags i sammenligning. Dagbladet brukte overskriften 

«Moderne Mirakler» i beskrivelsen av en elektrisk utstilling i Kristiania i 1908 

(Johannessen 2015, 3. avsnitt): 

Man staar lige overfor en helt moderne Kraft, som rykker suverænt og skinnende inn i 

alle gamle Forhold. En uendelig Energi, der øser af selve Naturen – en Ild, der ikke 

hurtig og brutalt fortærer sin Næring, men som holder sig straalende og let i det 

usmeltelige Metal. Det hele er som et moderne Mirakel.  

Sentrale elektrisitetsverk med store forsyningsdistrikter for byer og omkringliggende 

distrikter ble etablert. Belysning var fortsatt det viktigste bruksområdet. I 1900 hadde 

hver 10. husstand elektrisk lys, i 1920 hadde hver tredje husstand fått lys. En hemsko for 

denne utbyggingen var den spredte bebyggelsen og de lange avstandene en måtte 

forholde seg til. Etter hvert tok industrien elektrisiteten til bruk til annet enn belysning. 

At dette gikk langsomt, skyldtes de høye prisene på levering av strøm fra 

dampsentralene, som det selv like før første verdenskrig var mange av.  De hadde også 

liten produksjonskapasitet og kunne ikke levere det behovet store bedrifter hadde. 

Derimot leverte dampsentralene strøm til småindustrien, hvor gassmotorer ble skiftet ut 

med elektromotoren. Da kommunene begynte bygging av vannkraftverk for alvor i årene 

etter 1905, var det et stort marked for elektrisitet til tekniske formål. Den norske 

maskinindustrien produsert gode og driftssikre produkter innbefattet høyspentledninger 

og isolatorer til sektoren alt fra århundreskiftet. Likevel tok det sin tid før staten og 

kommunen for alvor gikk i gang med vannkraften. (Jensen & Johansen 1993, s. 33–35). 
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Ulike energiformer ble benyttet i hjemmene på denne tida. Selv om elektrisiteten 

utkonkurrerte gassen når det gjaldt belysningen, så ble gassen benyttet til andre formål; 

til koking og oppvarming. I 1915 hadde over halvparten av hjemmene i hovedstaden 

gasskoking. Over tusen hjem hadde gassbad hvor badekar med gassovn varmet opp 

vannet. Enkelte steder var det også gasskomfyrer og gasskaminer. Gassverket i Kristiania 

hadde faktisk sin største produksjon i 1917. Likevel overtok elektrisiteten på stadig flere 

områder og strømprisen falt stadig. I 1911 kunne en lese i Elektroteknisk Tidsskrift (nr. 34) 

at «Elektriske kogeapparater og 

strygejern vinder også her i landet 

mer og mer innpass, efterhvert som 

publikum bliver oppmærksom paa, 

hvor renslige og letvindte de er i 

bruk». (Johannessen 1992a). 

I første fase var innslaget av vannkraftprodusert elektrisitet heller beskjedent. Gass ble 

mye benyttet for belysning og inntil slutten av det 19. århundre var 

stempeldampmaskinen enerådende varmekraftmaskin innen håndverk og industri. I de 

første små elektrisitetsverkene for belysning av avgrensede kvartaler i byene – 

blokkstasjonene - var stempeldampmaskinen velegnet. Så seint som i 1917 var det 14 

dampdrevne blokkstasjoner i drift i Oslo. En av dem var i virksomhet helt til 1951. Med 

det økende forbruket krevde elektrisitetsverkene stadig større maskinytelser og bedre 

varmeøkonomi. Stempeldampmaskinen klarte bare i liten grad følge opp dette. I tiden 

1895 til 1905 var firetrinns ekspansjonsmaskiner på 2500 hk standardmaskin for 

elektrisitetsverkene. Vanskelighetene var ikke mindre for dampkjelene. De større 

dampsentralene trengte derfor et utall kjeler. I 1900 kom dampturbinen. Denne ble raskt 

videreutviklet. Kondensasjonsdampturbiner med turtall på 1500 omdreininger pr. min. og 

tosidig avløp har siden slutten av 1920-tallet stabilisert seg ved maksimum ca. 160 MW. 

Forbrenningsmotorene fikk fra rundt 1900 økt betydning.  Videre fra Heggstad et al. 

(1951, s. 137): 

Forbrenningsmotoren ble en farlig konkurrent for stempeldampmaskinen, og fikk en stor 

anvendelse i blokkstasjoner. Trolig ville forbrenningsmotoren i den følgende tid ha 

fortrengt stempeldampmaskinen også på mange andre felter, om ikke elektromotoren 

nå hadde vist seg som den absolutt overlegne kraftmaskin for håndverk og industri. 

Elektrisiteten inntar kjøkkenet. 

Storgårdskjøkken anno 1914 

Kokeplate og varmtvannsbeholder er 

på plass, mens vedovnen holder 

fortsatt stand. Foto: Severin Worm-

Petersen/Norsk Teknisk Museum.  
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Fram til 1917 økte varmekraftytelsen og var tredoblet sett i forhold til år 1900. Likevel 

sank andelen varmekraft fra over 30 % i 1900 til rundt 15 % i 1917 sett i relasjon til 

samlet maskininstallasjon totalt (summen av varmekraft- og vannkraftinstallasjoner). Det 

kan nevnes at når det gjelder produksjonen av elektrisk energi var den i 2014 for 

varmekraftproduksjon 3,5 TWh og for vannkraftprodusert elektrisitet 136,6 TWh (NVE 

2015). Da de første elektrisitetsverker kom i drift, var dampmaskiners andel av de totale 

installasjoner meget betydelig.  

Man kan med rette si at dampkraften har vært en pioner for vannkraften. (…) I vårt 

land har det aldri vært noen egentlig kappestrid mellom vannkraft og varmekraft, 

vannkraften var for overlegen til det. (Heggstad et al. 1951, s. 139). 

1901-1906 

1901 var det i Norge i alt 614 elektriske anlegg med generatorer på til sammen 36,9 

MW, hvorav 10,9 MW ble anvendt til belysning. 215 av disse anleggene ble drevet av 

vannkraft. De øvrige av damp-, gass- eller petroleumsmotorer. Drivkraftens type og 

generatorstørrelse var som følger (Sandberg 1951, s. 116 tabell X):  

• Vannmotor: 215 anlegg, til sammen installert 25,56 MW

• Dampmotor: 348 anlegg, installert 8,96 MW

• Gassmotor: 34 anlegg, installert 0,44 MW

• Petroleumsmotor: 9 anlegg, installert 0,06 MW

• Vann og damp: 4 anlegg, installert 0,18 MW

• Damp og petroleum: 1 anlegg på 0,10 MW

• 590 anlegg produserte likestrøm og 24 anlegg vekselstrøm

Ved dette detaljerte oppsettet mangler data for 3 anlegg med samlet installasjon 1,6 

MW. 

Innen 1900 var det etablert 22 bykraftverk, jf. kap. 4.2. Av disse leverte 18 anlegg 

likestrøm med generatorer på tilsammen 4 MW. De 4 elverkene som leverte 

vekselstrøm fikk den overført fra vannkraftanlegg. På landsbygda var det i dette 

tidsrommet kun tre små elektrisitetsverk som leverte strøm. De nyttet alle 

likestrømsanlegg og generator ytelsen i sum var 120 kW.  Verkene leverte til bebyggelsen 

ved Koppang, Mysen og Tynset jernbanestasjoner. I 1901 fikk anleggene til verkene i 

Kristiansand og Tønsberg utvidet kapasitet, mens Larvik inngikk avtale for leie av kraft fra 

Fritzøe. I byene Flekkefjord, Porsgrunn og Trondheim22 kom egne elektrisitetsverk i drift 

dette året.  

På den tid var kraftanleggene ved Hafslund og Borregård, som begge utnytter deler av 

Sarpsfossen, landets største. De kom i drift i 1898, jf. kap. 4.4. De var da utbygd for 

22 Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei ble etablert i 1901. Selskapets første kraftverk, Øvre Leirfoss, ble igangsatt 4. nov. 
samme år. Det sørget for strøm til de første abonnentene i byen og til sporveien. Dette elverket er ikke omtalt i Sandbergs 
tabell (1951, tab. VII, mellom s. 104-105, Byelektrisitetsverkrt bygd til 1901), hvor Flekkefjord og Porsgrunn er med. 
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henholdsvis 5 100 og 3 500 kW. Nær 80 % av kapasiteten var knyttet til den kjemiske 

industrien, som var anlagt like ved kraftanleggene. Det resterende var utleid til 

kommunen.  

Byelektrisitetsverkene i landet disponerte i 1901 rundt 11 MW inkludert 4,5 MW leiet 

kraft hvorav 3,3 MW ble levert fra verkene til Hafslund, Borregård og Fritzøe verk. Det 

ble antatt at maksimalbelastningen neppe var over 8 MW. (Nilsen 1951, s. 375-376). 

Da fordelingsnettene i byene, særlig i Kristiania og Bergen, omfattet kun de mest 

sentraler deler av byene, antok Nilsen (1951) at det var mer enn høyst halvparten av 

befolkningen i landet som hadde tilgang til strøm. De aktuelle byene hadde på den tid 

440 000 innbyggere og det bodde 2,2 millioner i hele landet. På dette grunnlag hadde 

således mindre enn 10 % av landets befolkning tilgang til elektrisitet. (Nilsen 1951, s. 378). 

Det er litt interessant å følge ham videre i det han påpekte at:  

Ved noen få bedrifter som Røros Kobberverk og Katfos Cellulosefabrikk på Modum 

foregikk all drift med elektrisk strøm fra egen kraftstasjon. Kuråsfossen kraftverk som 

leverte strøm til Røros Kobberverk, hadde to turbiner hver på 300 hk og generatorer 

for trefase vekselstrøm. Kraftstasjonen lå henholdsvis 7 og 10 km fra gruvene, jf. kap. 3.3. 

Katfos lå 200 m fra fabrikken, og her var det installert 4 likestrømsgeneratorer på til 

sammen 265 kW og 230 volt.  

Fram til 1906 fikk 5 nye byer elektrisitetsverk hvorav to av dem (Drammen i 1903 og 

Egersund i 1905) hadde egne vannkraftanlegg, mens Grimstad, Tvedestrand og Risør leide 

kraft fra industribedrifter.  

Glommens Træspliberis kraftanlegg ved Kykkelsrud, Askim, som var i drift fra 

1902, leide ut kraft til Moss og hadde fordelingsnett i omegn til Kristiania og videre til 

Slemmestad, jf. kap. 3.3. Samlet generatorkapasitet i hele landet i 1906 var ikke mer enn 

ca. 70 MW (Nilsen 1951, s. 378). 

Dette er en periode hvor de allerede bygde vannkraftanleggene ble utvidet og hvor de 

nye anlegg fikk større installasjoner og maskinhall takket være den tekniske utviklingen, 

Faksimile fra Sandberg (1951a, del av s. 378 - artikkel av Nilsen).
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Allerede i 1903 kunne Kykkelsrud utstyres med maskiner på 2000 kW, og kraften kunne 

nå overføres flere titalls km. Tilløpskanalen var dimensjonert for 13 aggregater. 

På denne tid ble metalltrådlampa tatt i bruk. Dette var et enormt framskritt. Den hadde 

et energiforbruk på bare 1/3 av kulltrådlampa, som var den vanlige på den tid. Den nye 

lyspæra tålte høyere temperaturer og avga mer lys, og energiforbruket var bare 1/3 av 

kulltrådlampas forbruk. Den første lampa med glødetråd av wolfram, som ble det vanlige, 

kom i 1905.  Antall lamper som ble tatt i bruk, økte sterkt, og samtid ble strømprisene 

betydelig redusert. Etter hvert økte forbruket til husholdningene betydelig, ikke minst 

ved at det nå også ble aktuelt å nytte elektrisitet til koking og oppvarming.  

Etter beregninger til Statistisk Sentralbyrå (1955, tabell 25 s. 51) var tilgangen til 

elektrisitet kommet opp i 174 GWh i 1906. Det første året de angir data for, var 1901, 

da var tilgangen 53 GWh. 

1906 -1914 

I årene 1906 – 1914 ble det ved flere av elektrisitetsverkene foretatt utvidelser både av 

kraftanlegg og fordelingsnett samtidig som det ble etablert nye elektrisitetsverk i 17 byer. 

Nå var også utbyggingen kommet i gang på landsbygda, 45 kommunale og 

felleskommunale og over 30 private elverk var satt i gang. I 1914 regnet en med at det 

var elektrisitetsverk i 90 % av byene, og at det var 130 elverk i landet.  Vel 50 % av 

landets innbyggere hadde nå tilgang til elektrisitet.  

I denne perioden ble det bygget store private 

vannkraftanlegg med levering til den elektrokjemiske og 

elektrotermiske industrien. Norsk Hydros utbygging på 

Notodden startet i 1905 med Svælgfos kraftverk 

som var i drift fra1907, hvor allerede Tinfos I var i drift. 

Denne var i drift fra 1894 tilknyttet industrien ved 

Tinnfossen. Tyssefaldene AS startet utbyggingen av 

Tyssovassdraget i Odda i 1906. Det ble levert 

elektrisitet til fabrikkene i Odda alt i 1908, jf. kap. 6.1. 

Norske Hydro gjennomførte sine utbygginger på 

Rjukan i perioden 1907–1917. Kraftstasjonen på 

Vemork var i drift fra 1911, mens det nedenforliggende anlegget, Såheim (Rjukan II), 

startet opp i 1915. Den samlede generatorkapasitet i Norge var sommeren 1914 på 

560 000 kW, hvorav verkene som produserte til befolkningen hadde i sum installert i 

underkant av 100 000 kW. (Nilsen 1951, s. 379).  

De første systematiske hydrologiske observasjonene førte nå til at oppfatningen av 

vassdragenes vinterkapasitet var sterkt overvurdert. For å få til en rasjonell utnyttelse 

med større kraftverk var det nødvendig med omfattende reguleringer. Med det økende 

forbruket som var i samfunnet, ble reguleringsproblemet stadig viktigere.  

 

Svælgfos kraftverk og Tinnosbanen. Foto: 

Herman Christian Neuport, Mittet & Co A.S./ 

Nasjonalbiblioteket. 
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I løpet av få år får vi reguleringer i Otra, Skienselva, Glomma og Nidelva. Vassdrags-

reguleringens tidsalder var begynt. Mot slutten av perioden får vi så den storstilte 

kraftutbygging – temmingen av Måna (…) Oppgaven kunne tydeligvis bare løses ved å 

anvende radikalt nye metoder. Tilløpskanalene ble derfor erstattet av tunneler, og selv 

rørgatene ble til dels lagt i fjell. En konsekvent utnyttelse av fremskrittene i 

sprengningsteknikk sammen med utnyttelsen av alle fremskritt i fremstilling av 

maskiner og rør gjorde det således mulig å skape storanleggene i Vestfjorddalen. 

Samtidig tok man konsekvensen av de ujevne vannføringene ved en stor regulering av 

Møsvatn. En helt ny kraftverkstype var i virkeligheten skapt: høytrykksanlegg med 

tunneler i fjell med store reguleringer i høyfjell. (…) Så fortrinlig var prosjektering og 

utførelse at verkene den dag i dag, 40 år senere, virker 

moderne, selv om vi naturligvis ville gjort meget annerledes i 

dag. (Heggstad et al. 1951, s. 126-127). 

Den årlige tilgangen av elektrisitet økte fra 174 GWh til 

2057 GWh (Statistisk Sentralbyrå 1955, tabell 25 s. 51). Den 

kraftige økningen skyldtes ikke minst oppbyggingen av den 

kraftkrevende industrien. Perioden var preget av 

høykonjunktur og denne fortsatte fram til 1921. 

1914 -1921 

Under første verdenskrig var det varemangel og rasjonering. 

Prisen på kull og annet brensel steg enormt samt at det var 

blitt mangel på petroleum. Dette førte til en sterk økning i 

forbruket av elektrisitet til koking og belysning, og etter 

hvert også til romoppvarming. Elektrisiteten ble en del av 

folks hverdag. Det økte behovet for strøm førte til en 

forsert utbygging av vannkraften. Gunstige lånemuligheter 

gjorde at et stort antall kommuner kunne sette i gang med å 

bygge egne vannkraftverk. 

I perioden fra 1914–1921 ble det satt i drift mer enn 200 

nye elektrisitetsverk på landsbygda inkludert de første 

fylkesverk.  Før 1921 var det 6 fylkeselverk:  Akershus, Aust-

Agder, Buskerud, Nord-Trøndelag, Troms og Vest-Agder. 

(Svendsen 1998, s. 138). Nå var det 340 elektrisitetsverk i 

landet og hele 63,5 % av befolkning hadde tilgang til strøm. 

Når det gjelder store industriutbygginger og kraftanlegg, må 

nevnes at A/S Saudefaldene startet i 1913 byggingen av 

anlegget Sauda I som kom i drift i 1919. A/S Hafslund fullførte Vamma kraftstasjon 

som kom i drift i 1915. Norsk Aluminium Co A/S satte Høyanger kraftverk i drift i 1918. 

Industrien i Norge var da i stor grad eiet av utenlandsk kapital. Det ble bygd mange 

Prisutviklingen for strøm, kull/koks og gass sammenliknet med 

prisindeksen for perioden 1914-1922: Utdrag av figur fra Skjold & 

Thue (2007, s. 112). Foto av fig: Statnetts billedarkiv.  ► 
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høytrykksanlegg av samme type som Rjukananleggene. Bjølvos fallhøyde på 870 m var 

ruvende, og med Noreverkene er størrelsen på aggregater kommet opp i 25 000 kW. 

Et viktig trekk for perioden er framskrittet i betongteknikken. Dette gjør det mulig å 

bygge store dammer som Ringedalsdammen og Tunhovddammen innenfor en fornuftig 

økonomisk ramme. Dambyggingen åpnet også for en ny type kraftverk: «anlegg som 

samler lengre stryk ved oppdemming» (Heggstad et al. 1951, s. 129). Glomma mellom 

Kykkelsrud og Sarpsfossen er et eksempel på dette. Her ble det med en 38 m høy dam 

samlet en lang rekke småstryk og små vannfall, som ikke var lønnsomt å bygge ut hver 

for seg. Vamma kraftverk ble satt i drift i 1915 og utnyttet da et fall på 27 m.  

Tidsperioden 1906–1920 var preget av økonomisk vekst og en voldsom utbygging av 

vannkraften hvor den elektriske energien ikke minst gikk til nybygde fabrikker i nye og 

eldre industrisamfunn som Odda/Tyssedal, Sauda, Rjukan, Notodden, Jørpeland, Høyanger, 

Orkanger og Sør-Varanger. Prosessindustrien ble i hovedsak bygd på utenlandsk kapital 

og importert teknologi, jf. kap. 6.2. Mange av de utenlandske ingeniørene bosatte seg her 

og ble med på å forme det norske ingeniørmiljøet. (Vinjar 1992, s. 26-27). Denne 

industrien var en stor bidragsyter til økt velstand og utviklingen av velferdsstaten. Den 

nye utviklingen virket skremmende.  Alt skjedde så raskt, og endringene syntes så 

dyptgripende. 

Kommunenes beskatningsmuligheter og kapitaltilgang 

I dette perspektivet er det interessant å se hva som skjedde når det gjelder de 

økonomiske forhold i skjæringspunktet mellom elektrisitetssektoren og kommunene. 

Tidlig ble det fokus på å knytte vilkår til konsesjoner som ble gitt, både når det var snakk 

om vassdragsreguleringer og utbygging av kraftoverføringsnettet, jf. kap. 5.7 og 7.3.  

Kommunene tok en sentral rolle med elektrifiseringen av landet. Når det gjelder 

kommunal tjenesteyting på slutten av 1800-tallet må det skilles mellom rene ytelser og 

de som har en inntektsside. Vann, gass og elektrisitet var i hovedsak goder som det 

måtte betales for. 

I denne pionærfasen var det ofte frykt for å bruke kommunale midler på en ny og 

fremmed teknologi. Dette førte ofte til at valget falt på private løsninger, gjerne utløst av 

direkte initiativ fra de private aktørene. Inntil forrige århundreskifte ble elektrisiteten 

oppfattet mer som et nisje- og luksusgode. Dette endret seg etter hvert. (Rinde 2001).  

Rundt det forrige århundreskiftet fikk strømforsyningen et mer sosialt tilsnitt. 

Oppfatningen om at kommunale goder skulle være universelle goder, gjorde seg fra da av 

gjeldende i mange kommuner. Demokratiseringen som også foregikk på den tid, åpnet 

opp for politisk mobilisering «nedenfra». Dette gjorde det politisk interessant. (Rinde 

2001, s. 155, Skjold 2015, s. 54). 

Skattemyndighetene hadde fra starten av problemer med beskatningen ev 

elektrisitetsverkene. Strømforsyningen utviklet seg snart til å bli komplekse systemer 

med nett og anlegg i flere kommuner. Dette var et helt annet skatteobjekt enn en 
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lokalisert bedrift innenfor et veldefinert areal. Flere kommuner var ofte involvert 

vedrørende produksjonen, omsetningen av strømmen og overføringslinjene. 

Mot slutten av det 19. århundre var det blitt store ulikheter rundt om i kommunene når 

det gjaldt skattenivået. Skattepresset var langt hardere i byene enn på landet. Byene 

hadde i begynnelsen av 1900-tallet hatt store investeringer tilknyttet offentlige oppgaver 

blant annet med å bygge opp og utvikle egne elektrisitetsverker. Mye av denne aktiviteten 

ble lånefinansiert og dette medførte store finansielle problemer for mange kommuner. 

Hovland (1987, s. 118) påpekte at dette gjeldsproblem  «kunne de23 mestre så lenge det 

ikke var tale om betydelig inntektssvikt hos skatteyterne, og så lenge kommunen sto fritt 

til å øke skattøret».  

Staten hadde fra 1892 også adgang til å ilegge direkte skatt på inntekt og formue, og 

dette rokket ved kommunenes egen håndtering på området. I 1899 ble det nedsatt en 

Skattelovkomite, og denne tok opp blant annet begrensning av den kommunale 

beskatningsretten. Innstillingen var klar i 1904, men kom til behandling i Stortinget først i 

1911. I den nye loven som ble vedtatt, ble det bestemt at nettoformuen kunne 

kommunene beskatte med inntil 2 0/00. Inntektsskatten skulle normalt være inntil 10 %. 

Det var visse muligheter for å gå utover dette, men det måtte godkjennes av 

departementet. Videre ble eiendomsskatt gjort gjeldende også for byene. 

I loven kom det også inn påbud om at kommunene ikke kunne bruke lånemidler til å 

dekke opp ordinære driftsutgifter. Dette berørte kommunenes manøvreringsfrihet i høy 

grad. (Hovland 1987, s. 118-125, jf. Ot. prp. nr. 5-1909). 

Skattelovene av 1911, i funksjon fra 1913, etablerte spesielle og komplekse ordninger for 

sektorens beskatning. Hovedtrekkene i skattesystemet var (etter Espeli 2001, s. 261): 

• Privateide kraftlag

o Inntektsskatt beregnet etter foretakets nettoinntekt; regnskapsligning

o Formueskatt etter bruttoformue minus gjeld

o Eiendomsskatt:

▪ i byene - beregnet etter 0,4 % av kraftverkets antatte salgsverdi

▪ i landkommunene ikke ilagt eller uten praktisk betydning

23 Les bykommunene 

Øvre Leirfossen kraftverk i 

Nidelva ble bygd i 1901 av 

Trondheim kommune. Ombygd 

sist i 2014 og eies nå  av 

Statkraft. Foto: Ukjent/1910-

1915/Trondheim Byarkiv. 
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• Kraftverk eid av kommune/fylke utenfor eget område:

o Inntektsskatt beregnet ut fra 5% av halvparten av den ligningsmessige

bruttoformue samt for langlinjer 2,5 % av nettoformuen

o Formueskatt; beregnet ut fra halvdelen av verkets ligningsmessige

bruttoformue

o Eiendomsskatt beregnet som for privateide kraftverk

• Kraftverk eid av kommune/fylke i eget område – fritatt for all skatt

• Statlig eide kraftverk – fritatt for all skatt, men fra 1921 skattlagt som de privat

eide verkene

Dette skattesystemet sto i hovedsak uendret fram til 1964. 

Kommunenes gjeld økte fra 200 mill. kr. 

i 1914 til 1,3 milliarder kr. i 1922, altså 

med 550 %. Veksten var størst for 

landkommunene, de økte gjelden med 

1100 % fra noe under 50 mill. kr. til 630 

mill. kr. Fylkeskommunenes gjeld økte 

fra 11 mill. kr. til nesten 60 mill. kr.  For 

fylkeskommunenes del skyldtes dette 

stort sett elektrisitetsutbyggingen. 

Kommunene styrket sin brede 

næringsvirksomhet og foretok oppkjøp 

av jord, skog og faste eiendommer og 

gjennomførte utvidelser og nybygging 

av gass- og vannverker, boliger, 

offentlige bad mm. Aktiviteten var 

størst innen elektrisitetssektoren; 30 % 

av bykommunenes totale gjeld i 1922 

var knyttet til elektrisitetssektoren, mens for landkommunene var 60 % av gjelda knyttet 

til utbygging av kraftverker, overføringer og fordelingsnettet. (Skjold 2015, s. 52). 

Veksten av antall sysselsatte innen teknisk sektor i kommunene reflekterte også dette. 

Av de 19 197 som var sysselsatt i drift eller anlegg i teknisk sektor og i kommunenes 

monopolbedrifter var mer enn halvparten av disse, 9848, tilknyttet elsektoren. På 

bygdene var den kommunale elektrifiseringen det første virkelig store steget i retning av 

kommunal forretningsdrift (Hovland 1987, s. 151).  

SKATTEPROTEST. Ikke alle borgere var like interessert i at skattepengene gikk med til å bygge kraftverk. 

Da Ål kommunale kraftverk i 1914 bygde ut Ylifossen i Hallingdalselva, ble det nødvendig med en 

tilleggsbevilgning på 20 00 kr. Omgående reagerte 392 skattebetalere og sendte skriv til departementet. 

Her het det at «vi nedlegger en bestemt protest mot skattepålegg anledning det kommunale 

eletricitetsverk i Aal». (Svarteberg 1955, s. 274). På den tid (i 1910) hadde Ål kommune 3346 innbyggere 

(Statistisk Centralbyraa 1912), 

Ylifossen i Hallingdalselva med Ål kraftverk. 

Foto: Ål kommunale kraftverk/1914.

Kilder: Hovland (1987), Rinde (2001, s. 149-156), Skjold (2015, s. 44-62), Thue (2003, s. 9-92). 
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Elektrifisering av jernbanen og Hakavik kraftverk 

Elektrisk drift av jernbanen var et sentralt spørsmål i forbindelse med statlige innkjøp av 

vannfall. I forbindelse med Gunnar Knudsens forslag om at Staten skulle kjøpe vannfall, 

vedtok Stortinget i 1894 at det skulle bevilges kr. 50 000 til et fond for kjøp av vannkraft 

til elektrisk drift av jernbanen, jf kap. 5.6.  Allerede i 1895 nedsatte Stortinget en komite 

som blant annet skulle behandle «spørsmaalet om elektrisk drift for lokaltogene paa 

strækningen Kristiania-Sandviken». Fram til 1903 bevilget Stortinget i alt kr. 184 500 til 

slike innkjøp. 

I Europa var det alt før 1886 anlagt 12 elektriske baner. Først i 1894 ble den første 

elektriske sporveien prøvekjørt her til lands, i Kristiania. Fram til 1900 var det i alt 9 

elektriske baner i drift; 5 sporveier (4 i Kristiania og 1 i Bergen) og 4 godsbaner (ved 

Skotfos Brug fra 1892, Græsvig brug-1895, Røros Kobberverk-1896 og Hafslund-

Sannesund-banen-1899). (Thue 1994)24. 

Spørsmålet om kjøp av vannfall til elektrifisering av jernbanen var et eksempel på 

moderne ingeniørfaglige og moderne politiske dilemmaer. Det skulle treffes viktige 

beslutninger i en situasjon hvor premissene for valgene stadig endret seg på grunn av en 

hurtig teknologisk utvikling. (Thue 1994, s. 50). 

I 1901 fikk NSB oversendt forslag om elektrisk drift på strekningen Kristiania-Drammen 

fra firmaet som sto for ombyggingen av en av de store italienske baner fra damp til 

elektrisk drift. Det var fortsatt liten erfaring med slik omlegging, slik at saken ikke ble tatt 

videre her til lands. (St. prp. nr. 127-1912, s. 13-14). Først etter 1910 skjøt 

elektrifiseringen av jernbanen fart i Europa og USA.  

Under stortingsbehandlingen av Norges Statsbaners budsjett for 1905-1906 tok ett av 

komiteens medlemmer opp spørsmålet om: 

… hvorvidt der ikke kunne være grund til at faa et omkostningsoverslag udarbeidet for 

indførelsen af elektrisk drift ved Kristiania-Drammenbanen. Dette medlem har i den 

anledning hos et anseet firma paa det elektriske omraadet faaet opplysning om, at et 

fuldstændig overslag, ledsaget af planer, tegninger samt driftsberegning basert paa den 

nuværende togordning, vil kunne skaffes for ikke over kr. 5000,00. (Indst. S. XIII B 1905-

1906, s. 4) 

Komiteen tok saken videre og Stortinget bevilget de nødvendige midler. Allgemeine 

Elektricitets Gesellschaft, Berlin, sto for utredning som forelå 30. mars 1908. I 1909 og 

1910 bevilget Stortinget også midler for at jernbaneadministrasjonen kunne utrede saken 

videre. «Oppfordringene om fortgang i dette spørsmålet kom fra mange hold, ikke minst 

fra ingeniørmiljøene (Thue 1994, s. 126). NSBs hovedstyre oversendte sin utredning til 

24 Jf. Thue 1994 (s. 430 fotnote 42-43-angitt på s. 48). 
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Arbeidsdepartementet 28. mars 1912, og denne dannet det 

faglige grunnlaget til den kommende stortingsproposisjonen 

om saken. 

Elektricitetskommisionen sluttet seg til departementets avgjørelse i sin uttalelse av 12. 

mai 1912:  

Man maa derfor paa det bedste anbefale, at der nu indføres elektrisk drift paa 

Kristiania-Drammenbanen ved dennes ombygning til normalt spor, og at der i stedet for 

nyt damputstyr anskaffes elektrisk utstyr til drift av banen. (St.prp. 127-1912, s. 34). 

Men påpekte spesielt at det måtte komme bestemmelser som sikret at det ble benyttet 

ensartet utstyr for de elektriske banene. Slik det var nå hadde «banen Thamshavn-

Løkken Grube et elektrisk utstyr med enfase vekselstrøm av 6 600 volts spænding og 25 

perioder pr. sekund, mens Rjukanbanerne har enfase vekselstrøm med 10 000 volts 

spænding og 15 perioder pr. sekund» (s. 35). 

Arbeidsdepartementet viste nå til at: 

Efterat spørsmaalet om elektrisk drift av jernbaner i en del aar nærmest maatte regnes 

at befinde sig i et forsøksstadium, har saken i senere aar i utlandet skutt raskt fart, idet 

en række baner av større og mindre længde er begyndt at drives ved elektrisk kraft, 

samtidig som der i enkelte lande er paabegyndt et omfattende arbeidde for 

planlæggelse av overgang til elektrisk drift av større dele av banenettet. (St.prp. 127-

1912, s. 36-37) 

Uten debatt fattet Stortinget i 1912 vedtak om elektrifisering av den første offentlige 

jernbane i Norge; strekningen Kristiania-Drammen. Det var lagt opp til at 

THAMSHAVNBANEN – private 

baner var først ute med elektrisk 

drift. Gruveselskapet Orkla åpnet 

banen i 1908.  Alt i 1910 var 

kistransporten kommet opp i 

180 000 tonn. Banen ble også 

viktig for persontransporten i 

dalen. I åpningsåret reiste 33 700 

personer med togene, i 1910 var 

dette økt til 81 000 og i 1920 

passerte banen 200 000 

passasjerer. (Carlsen 1983). 

Norsk Hydro fulgte deretter med 

Tinnosbanen i 1911 og 

Rjukanbanen i 1912. Disse tre 

banene ble alle drevet av 

elektrisitet produsert ved 

allerede privat eide 

vannkraftverk. 

Svorkmo stasjon 10. juli 1908. Kong Haakon VII åpnet den elektrisk 

drevne Thamhavnbanen. Foto: Ukjent/1908/Sverresborg Trøndelag 

Folkemuseum.  
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Drammenbanen i første omgang skulle leie kraft fra det private Kykkelsrud kraftverk, for 

så å få kraft fra statlig anlegg enten Nore eller Mørkfoss. Politisk kunne nå en vanskelig 

og vrien, men viktig sak avsluttes. 

Det viste seg at det ble vanskelig å få levert strøm innenfor akseptabel kostnad. Samtidig 

kom det igjen opp en diskusjon om det var riktig å basere seg på enfase vekselstrøm til 

driften. I november 1913 anbefalte så NSB departementet å kjøpe fallrettighetene i 

Hakavikvassdraget. Dette ble fulgte opp. «I henhold hertil blev vasdraget under 24de juni 

1914 indkjøpt kr. 55 000,00 for regning av den almindelige bevilgning til indkjøp av 

vandfald». Seinere ble både planene for elektrifiseringen og kraftforsyningen til banen 

videre bearbeidet av en sakkyndig komite. I skrivelse fra Hovedstyret for Statsbanerne til 

departementet av 3. februar 1916 ble bekreftet at de har «fæstes sig ved faldene i 

Hakavikvasdraget som den heldigste kraftkilde for drift av omhandlede banestrækning». 

(St. prp. nr. 144 -1916, s. 9). 

Arbeidsdepartementet ba da vassdragsdirektøren i skrivelse av 10. februar om å utrede 

når kraft kunne produseres i Hakavik og om kraft fra det kommende kraftverket ved 

Solbergfoss kunne tas i bruk for denne jernbanen. Han ga i sitt svar av 17. februar samme 

år klart uttrykk for at den statlige kraftandelen fra Solbergfoss-Mørkfoss burde 

reserveres for alminnelig forsyning øst for Oslofjorden. Mørkfoss var det eneste 

vannfallet staten eide i dette området. Kraften kunne også være aktuell for en seinere 

elektrifisering av jernbanen, men da i dette området.  

Om Hakavik-utbyggingen antok 

Vassdragsdirektøren at «anlægget kan være 

fuldt færdig til drift høsten 1919». (St.prp.nr. 

144-1916, s. 10) – dette var avhengig av at:

• arbeidsmarkedets stilling og de

mekaniske og elektriske verksteders

leveringsdyktighet var gunstige

• sommeren og høsten inneværende

år25 kunne benyttes til byggingen, det

var avhengig av snarlig vedtak i

Stortinget

Endelige vedtak om utbyggingen av 

vassdraget ble først fattet ut på sommeren, 

24. juli 1916.

Deretter fulgte en ganske frisk diskusjon mellom                      

NSB og Vassdragsvesenet om hvem som skulle ha 

ansvaret for utbyggingen.  

25 Les 1916. 

Hakavik kraftverk ble bygd av staten v/Vasdragsvæsenet. Det 

kom i drift i 1922 og er et anlegg på NVEs kulturminneplan, 

jf. Stensby & Moe (2006), Bjørsvik et al. (2013). Foto: Unn 

Yilmaz/2015/NVE. 
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Det forberedende arbeidet med elektrifiseringen av jernbanen hadde stort sett skjedd i 

regi av hovedstyret til jernbanen hvor telegrafinspektør Einar Rasmussen26 hadde 

ansvaret for prosjektet fra jernbanens side.  Vassdragsvesenet kom inn i saken først da 

kraftforsyningsspørsmålet kom opp. 

Det måtte nå avklares hvem skulle ha 

ansvaret for planlegging/prosjektering, 

bygging og drift av kraft- og 

overføringsanlegg.  Videre måtte det 

avklares faglige ansvarsgrenser mellom det 

vannbygningstekniske og det 

elektrotekniske. Samtidig pågikk en 

diskusjon om hvorledes det kommende 

elektrisitetsvesen skulle organiseres og 

hvordan arbeide med utbygging av statens 

vannfall skulle legges opp.  Vedrørende siste 

punkt var det allerede en omfattende 

politisk debatt om utnyttelse av 

Norefallene i Numedalslågen spesielt og 

om bruk av de statlige vannfall generelt. jf. 

Vandfaldkommisionens innstillinger, jvedlegg 

kap. 10.1. Ikke minst kommisjonens siste 

innstilling (nr. IV) «om nyttiggjørelse av 

statens fosser» hvor forslaget om 

«anordning av et Fossestyre» var 

interessant. (Vandfallkommisionen 1914, s. 

50-57). Et konkret forslag til organisering av

vassdrags- og elektrisitetssektoren ble

presentert. Nå ble det viktig for de

involverte instanser å markere sine

ansvarsområder, jf. kap. 7.5. I dette

perspektivet ble de avgjørelsene

Arbeidsdepartementet fattet i den konkrete saken om elektrifiseringen av 

Drammenbanen også viktig for den framtidige organisering innen sektoren. 

Snart kom det også opp en uenighet mellom NSB og Vassdragsvesenet om noen 

avgjørende detaljer vedrørende Hakavik kraftstasjon; om antall aggregater som skulle 

installeres og noen tekniske spørsmål angående magnetisering av generatorene. Her stod 

departementet overfor en «komplisert blanding av faglig uenighet og kompetansestrid 

mellom etatene» og «unnlot da også å uttale seg om dette». I stedet ba de 

Vassdragsdirektøren også «gi et overslag over kraftstasjonens elektriske utstyr og over 

26 Rasmussen var i perioden 1895-1913 også sekretær, oppnevnt av Stortinget, for 

Elektricitetskomiteen/Elektricitetskommisionen, jf. kap. 5.3/5.4. 

Hakavik-ledningen i det den forlater Drammensdalen og skjærer 

nordøstover til Lier og Asker. 132 kV-ledningen er nå en del av 

regionnettet. Foto: Per Einar Faugli/2019/NVE. 
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fjernledningen».  Videre å utrede om jernbanen burde 

anlegge og drifte kraftoverføringen fra Hakavik til Asker 

transformatorstasjon.  Arbeidsdepartementet ga her 

vassdragsdirektør Kristensen en oppgave «som han 

ikke trodde lå under hans etat». Han «grep med glede 

denne sjansen til å få utvidet ansvarsområdet for sin 

etat». I sitt svar til departement, som forelå tidlig i juni 

1916, gikk Kristensen ut fra at det hele ble lagt under 

vassdragsdirektørens ansvar inkludert fjernledningen og 

transformatorstasjonen i Asker. Dette måtte være 

kraftprodusentens ansvar, og i dette tilfelle var det 

Vasdragsvæsenet. (Thue 1994, s. 144-145). 

Arbeidsdepartementet var på det tidspunkt klar på at 

vassdraget skulle utbygges i henhold til vassdragsdirektørens 

plan, og han skulle ha det overordnede ansvaret. Organiseringen av kraftanlegget tok de 

ikke stilling til. Det var klart fra NSBs side at de mente at dette burde legges til 

jernbanen.  

I denne avgjørelsen har opplagt flere momenter spilt inn. På det tidspunkt jobbet 

departementet også med samordning og utvikling av ny organisering innenfor vassdrags- 

og elektrisitetsfeltet. Det ville nå være lite gunstig at instanser utenfor denne sektor 

skulle ha faglig ansvar. Jernbanen ville i så fall komme inn her som en ny aktør.  

Samtidig pågikk også en noen annen diskusjon hvor regjeringen og departementet var 

den ene aktøren og ledelsen i NSB den andre. Fra 1912 av ble Jernbanens økonomi etter 

hvert mer anstrengt og det var økende misnøye med Stortingets detaljstyring gjennom 

budsjettbehandlingen. «Konflikten mellom profitt og politikk ble tilspisset, til dels 

dramatisk» (Wyller 1982, s. 80). Det ble konkret foreslått at NSB skulle frigjøres fra 

statsforvaltningen, hovedstyret få større myndighet og Stortinget virke «nærmest som 

generalforsamling». «Dette var ingen reform, det var en omkalfatring». Jernbaneledelsen 

støttet forslaget fullt ut. Men «regjeringen under en sterk og kampglad Gunnar Knudsen 

sa kategorisk nei». Konflikten kulminerte først i 1919 etter å ha gjennomgått flere faser. 

Sist nedla hovedstyret sine «embeter», og jernbanens generaldirektør sa opp. Gunnar 

Knudsen godtok avskjedssøknadene, og «trolig gråt han bare tørre tårer». (Wyller 1982, 

s. 81). På slutten av 1919 vedtok Stortinget en ny administrasjonsordning for jernbanen 

som ga etaten en større frihet, men uten prinsipielle endringer av myndighetsforholdene. 

(St. prp. nr. 195–1919, Indst. S. XIII -1919). Denne proposisjonen ble lagt fram samme dag, 

20. juni 1919, som Regjeringen la fram proposisjonen om «ny ordning av 

vassdragsvesenets og elektrisitetsvesenets administrasjon» (St. prp. nr 197-1919). 

Regjeringens arbeid med forslaget om å opprette NVE foregikk således med NSB-

konflikten på nært hold. Det kan være verdt å merke seg. 

Kilder: St. prp. 127-1912, Thue (1994). 

 

 

 

Fra Asker stasjon med transformatorstasjonen. 

Foto:  Anders Beer Wilse/NVEs fotoarkiv. 
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Disponibel kraft – alminnelig forsyning 

Den alminnelige forsyningen 

hadde disponibelt 330 000 kW, 

og industrien doblet sitt 

strømforbruk i samme tidsrom. 

Samtidig ble den på den tid 

antatt etter Nilsen (1952) at 

«det for elektrisitetsverkene var 

tilstrekkelig å regne med 

maksimalbelastning 200 watt pr. 

innbygger».  

Elektrisitetstilgangen ble nær 

tredoblet i perioden 1914-1921 

ved at den økte fra 2 662 GWh til hele 7 712 GWh (Statistisk Sentralbyrå 1955, tabell 

25 s. 51). 

 Strømforsyningen i Kristiania 
Kull hadde vært den viktigste energikilden for industrien i bykjernen. Men i siste del av 

1800-tallet ble flere og flere bedrifter etablert i sentrumsområdet, og de benyttet 

dampmaskiner fyrt med kull. Svært mange husstander brukte koks, kull og ved til 

oppvarming. Talg, stearin og parafin ble benyttet til belysning. I fabrikklokaler, kontorer og 

i noen forretninger samt i byens bedre strøk, ble det i tillegg benyttet gassbelysning. Byen 

vokste og endret karakter utover i det 19. århundre, jf. kap. 2.8. 

Christiania fikk allerede i 1848 gassverk. Det var privateid og hadde konsesjon for 30 år. 

Kommunen overtok så driften i 1878. Gass og elektrisitet har det til felles at 

overføringen skjer gjennom kabler eller rør. Dette krever sentral organisering og 

ledningsbundne systemer. Gassverk ble således et forbilde for elektrisitetsverk.  

Med lysanleggene som var installert ved Bentse Brug og Christiania Seildugsfabrik i 1878 

og 1879 hadde elektrisiteten kommet til hovedstaden. Disse anleggene hadde sin egen 

dynamo og brukte buelamper. I 1883 ble Swans glødelamper tatt i bruk i Ruseløkkens 

basarer. Nydalens Compagnie drev forsøk i 1883 med elektrisk belysning og installerte i 

1885 et komplett lysanlegg for glødelamper. Omfanget økte, og i 1890 kjenner en til 17 

anlegg. Samtlige var enkeltanlegg. Industrien drev sine dynamoer med sin ordinære 

drivkraft, damp eller vannkraft.  Andre måtte installere dampmaskin i kjelleren. 

(Johannesen 1992, s. 15). Denne utviklingen kunne ikke fortsette. Grunnlaget for 

framtidas utvikling av byens elektrisitetsforsyning måtte avklares. Mange europeiske byer 

sto overfor det samme problemet. 

Kommunens tekniske konsulent den gang var Knud Bryn, som også var direktør ved 

Kristiania Telefonselskap. Han fikk reisestipend i 1887 og i 1889 for å studere 

elektrisitetsspørsmål i Europa og i USA i tillegg til å undersøke framskritt på 

telefonområdet. Nå var også et nytt moment kommet inn. Elektrisiteten var aktuell for 

 

Faksimile fra Nilsen (1952, del av s. 380). 
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drift av byens sporveier og ikke bare til belysning. Bryn anbefalte i sin rapport etter turen 

å anlegge en sentralstasjon for «elektrisk Belysning og elektrisk Drivkraft for kommunal 

Regning». (Johannesen 1992, s. 19). 

Bryns forslag var å bygge et anlegg for drift av 4000 stk. 0,5 ampèrs lamper (såkalte 

normallamper). Kostnaden var beregnet til 500 000 kr. Dette ble fulgt opp og kommunen 

bevilget midler i 1891. Kjelehuset og maskinhallen hadde til sammen et gulvareal på 

nesten 660 m2. Det ble installert 4 dampmaskiner som til sammen kunne levere 1200 hk, 

og generatorene ble koblet direkte til dampmaskinene. De to største dampmaskinen var 

hver på 450 hk, og dynamoene hadde en spenning på 240 V. Den tredje maskinen var på 

200 hk og den siste minst med 100 hk. Generatorene til disse hadde en spenning 360 V 

som ble brukt til lading av akkumulatorbatteriet. Det hele var bygd for likestrøm, da det 

var korte overføringsavstander til brukerne. (Just, 1952, s. 31). Den store murbygningen 

som ble bygget i sentrum hadde en skorstein på 43 m. 

Dampstasjonen i Rosenkrantzgaten satte sitt preg på omgivelsene fra første stund. De 

tunge stempelslagene til dampmaskinene kunne høres på lang avstand, og opp av pipa 

veltet store, fuktige dampskyer natt og dag, (Johannessen 1992, s. 29). 

Dampstasjonen til Kristiania Elektricitetsværk i Rosenkrantz gate 14 ble satt i 

drift i 1892. Dette var landets tredje kraftstasjon. Den vakte da internasjonal oppsikt. Fra 

dampstasjonen gikk det kabler ut i byens gater med stikkledninger inn til bygningene. 

Kablene var i kobber beskyttet med bly og armert jernbånd. Dampstasjonen skulle 

produsere strøm til 12 000 installerte lamper.  I 1916 ble den omtalt i Social-   

Demokraten ved at det «var et Lilleputtanlegg som bare kostet 1 ¼ million kroner, og 

hvis maskineri bare var beregnet på å skaffe lys til 12000 installerte lamper» (Hansen 

1958, s. 50-51).  

For kommunen var det viktig å få byttet ut gasslykter med elektriske lykter til 

gatebelysning. I tillegg ble elektrisitet tatt i bruk i forretninger, kontorbygg og skoler. For 

husholdninger tilsvarte prisen for en kWh en timelønn, og bruk av elektrisitet var 

Til v. Oslo lysverkers dampsentral,  Rosenkrantzgt. 14 Oslo. Foto:  Arne Gunnarsjaa/ca, 1982-1983/Oslo Museum. 

Til h. Dampstasjonens maskinhall med 32 MW dampanlegg.  Foto: Ukjent/1932/Oslo Byarkiv.  
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dermed ikke et aktuelt alternativ for befolkningen, selv til belysning. Den høye prisen 

førte til at det ble etablert flere private produksjonsanlegg innenfor e-verkets 

forsyningsområde. 

Driftstida til dampstasjonen var helt avhengig av forbruket. I første fase ble strømmen 

hovedsakelig brukt til belysning. I januar og desember 1893 gikk anlegget for fullt 18 

timer i døgnet. Om sommeren var det bare i gang 4 timer i døgnet. Toppbelastningen var 

om kvelden etter at gatebelysningen var satt på. Prisene var svært høye. En kWh for 

alminnelig bruk kostet 75 øre i 1892. (Johannesen 1992, s. 37-38).  Anlegget ble fyrt med 

koks. I 1896 ble det montert 

ytterligere en dampkjele og en 

dampdynamo. I 1911 ble 

stasjonens første dampturbin 

satt i drift med 2400 kW. En 

større modernisering ble så 

foretatt i årene fram til 1916. 

De gamle kjeler og 

stempelmaskiner ble byttet ut. 

Det nye kjelhuset ga plass til 10 

kjeler og det ble montert to 

dampturbiner, hver var på 6 

MW. Den samlede maskinkraft 

var da 14,4 MW. Neste 

modernisering ble foretatt i 

1936. (Heggstad et al. 1951, s. 

140-141). Da Kristiania 

Elektricitetsværk gikk over til 

vekselstrøm i 1906, ble 

dampstasjonen også tilknyttet 

dette nettet. (Just 1952). 

Byens første sporveilinje ble 

opprettet i 1875, var privat og 

ble trukket av hester. I 1892 

fikk et annet privat selskap 

konsesjon for elektrisk 

sporveisdrift. I 1894 ble ruten 

Jernbanetorget – Majorstuen 

åpnet med elektrisitet som 

drivkraft. Strømmen ble 

produsert av selskapets egen 

dampstasjon ved Majorstuen. 

Dette skal være den første 

elektriske sporvei i Skandinavia. 

A/S Holmenkolbanen åpnet for 

Faksimile fra Sandberg (1951, figur 115 og 116, s. 203/205).  

Gjengitt med tillatelse fra Energi Norge. 
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drift på strekningen «Majorstuen – Holmenkollen» i 1898, og strøm ble levert fra samme 

dampstasjon. 

Spørsmålet om bruk av vannkraft og kraftoverføring kom også opp i hovedstaden. Dette 

ville også innebære å gå over fra likestrøm til vekselstrøm. I 1892 fikk kommunen tilbud 

fra et skotsk selskap om å kjøpe Mørkfoss i Glomma ved utløpet av innsjøen Øyeren. 

Etter hvert kom det flere forslag.  

I en henvendelse i 1895 til byens magistrat hevdet ingeniør Fredrik Størmer27 at 

elektrisitetsverket ble drevet på en måte som ikke tjente byens interesser.  Verket solgte 

lite og dyrt, men ved å benytte vannkraft kunne en selge mye og billig. Han var svært 

opptatt av at «håndverk og industri» skulle benytte elektrisitet som drivkraft. Størmer 

mente at med «vannkraft kunne Kristiania dessuten bli en industriby uten røyk og 

damp». Ut fra at elverkets driftsbestyrer Norberg Schulz (som seinere ble den første 

elektrisitetsdirektøren i NVE) var negativ til overføringsanlegg, fastslo Størmer at han 

ikke ønsket vannkraft som konkurrent til dampkraftverket. «Elektrisitetsværkets 

interesser var gaaet foran Byens» hevdet Størmer og foreslo at kommunen nedsatte en 

komite til å utrede vannkraftspørsmålet. (Johannesen 1992, s. 46-47). 

Kommunen fulgte opp Størmers forslag og oppnevnte i desember 1896 en komite for å 

vurdere vannkraftspørsmålet og dessuten om det var feil å bygge dampkraftverket i 

1892. Ut fra de tilbud som forelå, foreslo komiteen innkjøp av Halfredsfoss i Glomma og 

Kaggefoss i Drammenselva. Kostnaden var 765 000 kr. Magistraten og formannskapet 

anbefalte forslaget. Det var bystyret som sluttbehandlet saken 18. desember 1898, og her 

var det ulike meninger. 

Noen fant prisen for høy og forberedelsene dårlige, og ville utsette saken. Hensynet til 

gassverket, som nå kunne få enda hardere konkurranse, skapte en del bekymring. Også 

militære hensyn ble vurdert. Det ble betraktet som en fordel å få kraft både fra øst og 

vest. Det ble argumentert med at det gjaldt å skaffe seg fossene nå, ettersom det 

foregikk store fosseoppkjøp. Man ville sikkert ikke gjøre noen dårlig forretning selv om 

fossene ikke skulle vise seg helt velegnet. Norberg Schulz som var innkalt til 

bystyrebehandlingen, gikk inn for kjøp og erklærte at de to fossene var minimum av hva 

byen ville trenge på lengre sikt. Med ordførerens dobbeltstemme ble kjøpet vedtatt.  Ved 

hjelp av disse fossene var det meningen å elektrifisere hele byen. (Johannesen 1992, s. 

49). 

Den elektriske driften til de to privateide sporveisselskapene ble en suksess. Kommunen 

besluttet så i 1897 å opprette sitt eget selskap med linje fra Wessels plass til Sagene. Men 

elektrisitetsverket hadde kapasitetsproblemer for levering av kraft. For å øke 

produksjonen måtte det enten bygges nytt dampkraftverk eller satses på vannkraft. 

 

 

 

27 Ingeniør Størmer var tidlig en varm talsmann for å benytte vannkraft og hadde allerede anlagt flere treoljefabrikker og 

cellulosefabrikker flere steder i landet. 



 

 

 

TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN ELEKTRISITETENS FORVALTNINGSHISTORIE 1877-1921 SIDE 155  

I mars 1898 ble de to lederne for henholdsvis sporveisselskapet og elektrisitetsverket 

enige om å bygge et vannkraftanlegg ved Hammeren, 8 km fra sentrum. Dette var tenkt 

som et mellomstadium mellom damp og det antagelig store vannkraftanlegg som ville 

komme. Norberg Schulz hadde allerede sikret sitt selskap fallrettighetene fra 

grunneieren, statsminister Løvenskiold. 

Byggingen av Hammeren-anlegget skjedde hurtig ikke minst fordi sporveien trengte 

strøm så raskt som mulig. Det kommunale elektrisitetsverket hadde i 1900 kun en 

maskinkapasitet på ca. 3000 kW iberegnet det nye vannkraftverket. Dette 

vannkraftverket regnes som Norges eldste som er i drift. I 1900 hadde Kristiania for 

øvrig ifølge en oversikt fra Kristiania Electrisitetsværk i alt 101 private elektrisitetsverk 

med til sammen 4000 kW. 

Med Hammeren kraftverk tenkte man seg at forsyningen til Oslo var sikret for all 

framtid.  At strømforbruket i hovedstaden økte så raskt og sterkt, skyldtes flere forhold - 

ikke minst den tekniske utviklingen. Belysningsteknikken ble stadig forbedret, flere og 

bedre elektriske apparater ble produsert, og flere industribedrifter var blitt elektrifisert. 

Også elverkets prispolitikk spilte inn. Likevel poengterte Just i 1952 (s. 123) at: «Vi som 

lever i dag har vanskelig for å skjønne at elektrisiteten ikke fra begynnelsen av så å si 

øyeblikkelig fortrengte damp og gass, men folk flest er som kjent besynderlige 

konservative når det gjelder å ta i bruk nye tekniske hjelpemidler».  

Da elektrisitetsverket begynte å levere strøm i 1892, var forbruket minimalt sett med 

dagens øyne. Det var kun noen glødelamper som skulle ha strøm. Strømopplegget var så 

dyrt at dette var en begrensning for mange. Forbruket steg langsomt de første årene. 

Hammeren kraftverk med 

Maridalsvannet i bakgrunnen. 

Foto: Jørgen Bull/1900/Oslo Museum. 
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Omleggingen i 1906 til vekselstrøm førte til at forbruket økte raskt. I 1913 var yteevnen 

nærmest overbelastet, men første verdenskrig dempet forbruket. (Just 1952, s. 117).  

Utviklingen av antall abonnenter og årsproduksjon ved Kristiania 

Elektrisitetsverk/Oslo Elektrisitetsverk. 

ÅR PRODUKSJON, 

GWH 

ANTALL 

ABONNENTER  

ANTALL 

INNBYGGERE 

PRODUKSJON PR. 

1000 INNBYGG-

ERE, KWH 

1893 0,3 259 * 148 213  2 

1900 3,9  1517     227 626 171 

1905         6,4    

1912 32   23 600   

1913-1914 41 31 497   

1920-1921 110 62 614     258 483 426 

1930 432 93 150   253 124 1707 

1939-1940 574 122 860 271 608 2113 

1952 (inkl. Aker) 1 809 184 504      ** 429 178 4215 

2017 Forbruk: 8 937  673 469 13270 

Data fra Just (1952, s.183-184) unntatt for år 1905 som er fra Johannesen (1992, s. 65). Fra 1905 ble de ytre bydelene 

koblet til som abonnenter. 2017: Forbrukstall er fra (https://enerwe.no) og antall innbyggere fra 

(https://www.oslo.kommune.no). * er for 1891, ** er for 1950.  

Enkelt sagt viser tabellen at strømforbruket pr. 1000 innbyggere økte med 250 % fra 

1900 til 1920, fra 1920/21 til 1939/40 ble det femdoblet og fra 1939/40 til 2017 ble det 

seksdoblet. 

Forsyningen var knyttet til sentrum og nå presset de ytre bydelene på for å få tilført 

elektrisitet. Private selskaper søkte om konsesjon for å dekke områdene med strøm, 

men kommunen sa nei til konsesjon. Kommunen hadde på den tid stor gjeld og så seg 

ikke i stand til å starte utbygging av fossene som nylig var innkjøpt.  Alternativet var å leie 

kraft fra de private selskapene som var i ferd med å bygge ut de nedre fallene i Glomma. 

Glommen Træsliperis kraftstasjon Kykkelsrud ble ferdig i 1903, og de hadde også anlagt 

en fjernledning til Slemmestad for å forsyne sementfabrikken der med elektrisitet. På 

grunn av den store avstanden var det nødvendig å transformere spenningen opp til 20 kV, 

den høyeste den gang i Europa. Ledningen, som gikk utenom Oslo, bidro samtidig til 

elektrifisering av kommunene Asker, Bærum og daværende Aker. 
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Holmenkollbanen og flere større selskaper i Aker hadde allerede inngått avtale om 

strømleveranse. Sommeren 1903 ble så Kristiania kommune tilbudt å kjøpe Kykkelsrud-

anlegget. Når det gjelder de to fossene byen hadde kjøpt, var konklusjonen nå at 

Kaggefoss var liten og ville gi relativt dyr strøm, mens en utbygging av Halfredsfoss vil gi 

mer elektrisitet enn man trodde byen ville få bruk for. 

Med dette startet en langvarig og opphetet energidiskusjon i byen. Bystyret avslo å kjøpe 

anlegget i sitt møte 16. juni 1906. Seinere ble det så vedtatt å leie 2000 kW levert fra 

Kykkelsrud. Kontrakten ble inngått 1. oktober 1906. Samtidig ble det også bestemt at det 

skulle utarbeides en endelig plan for utbygging av Halfredsfoss. «Planer ble vurdert av 

komiteer i årevis, men uten at det førte til konkrete resultater» (Johannesen 1952, s. 63). 

Flere alternativ var inne i bildet, blant annet leie av kraft fra Vamma Fossekompagni, ett av 

Sam Eydes selskaper. Selskapet bygde ut Vammafallene, som ligger nedenfor 

Kykkelsrud. De foreslo at kommunen skulle gi selskapet et avdragsfritt lån mot å overta 

eiendomsretten til kraftverket fra 1949. Saken tok tid, og underveis i forhandlingene 

solgte Sam Eyde selskapet til Hafslund. Dermed glapp også Vamma som Kykkelsrud for 

hovedstaden. 

Arbeidet med å sikre byens elektrisitetsforsyning gikk tregt. Dette ble stadig kritisert i 

presse- og fagtidsskrifter, som fryktet at strømmangel ville inntre en dag. Det var all 

grunn til bekymring.  Veksten i forbruket hadde vært enorm siden 1905. Det økte fra 6,4 

GWh i 1905 til over 32 GWh i 1913 (Johannesen 1992, s. 69). 

Til v. Fjernledningen fra Hammeren kraftverk til byens sentrum ved byggingen i 1899. Her ved Sagene. 

I henhold til regelverket for elektriske installasjoner måtte kraftlinjer sikres der slike krysset annen 

infrastruktur som veier, jernbane, telegraf- og telefonlinjer. Foto: Ukjent/1899/Oslo byarkiv. Til h. Vamma kraftverk 

med fjernledninger til Borregård og Hafslund ved Sarpsborg. Foto: Ukjent/1916/NVEs fotoarkiv. 
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 Elektrisitetsverket måtte stanse nye tilknytninger høsten 1913. Tiltak ble gjort for var å 

løse kapasitetsproblemene i alle fall på litt sikt. Etter at Vamma-avtalen ikke ble noe av, 

ble utbygging av Solbergfoss og den nedenforliggende Halfredsfoss vedtatt i desember 

1912. Det ble videre avtalt 

fellesutbygging med staten som hadde 

rettighetene for Mørkfoss, slik at alle 

fallene ble utbygd i Solbergfoss 

kraftstasjon. Kristiania hadde ⅔ og 

staten ⅓-del i utbyggingen. Stasjonen 

kom i drift i 1924. Videre ble bygging 

og modernisering av dampstasjonen 

vedtatt måneden etter, januar 1913. 

Arbeidet ble sluttført i 1916. 

Leieavtalen om kraft fra Kykkelsrud 

ble så utvidet til 20 000 kW og gjort 

gjeldende til 1925. 

Kilder: Johannessen (1992), Just (1952), 

Snekkenes (2014). 

Fjernledninger Kykkelsrud –Oslo. 

Ledningen til høyre er den eldste. Den 

kom i drift i 1903 og var bygd for 

driftsspenning 20 kV. Slike linjer nyttet 

trestolper, hvor det var krav om 

gjennomsnittlig spennvidde på 35 m. I 

vinkler og krysninger med jernbane og 

andre ledninger var det påbudt å bruke 

jernmaster på betongfundament. Denne 

linja ble i 1912 ombygd for 50 kV og med 

jernstolper. Linja ble utført med 

helformede stålisolatorer, som var spesielt 

på den tid. 

Ledningen til venstre er fra 1906 og bygd 

for 50 kV og med jernstolper. Spennvidden 

kunne da økes 105 m.  

Faksimile fra Sandberg (1951a, s. 99). Gjengitt 

med tillatelse fra Energi. Norge. 

50 kVs ledningen ved kryssing av jernbanelinje med 

jernmaster, veikryss «med dobbelt stolper av tre» og en 

telefonlinje også med jernmast. Ikke nok med at den var 

den første overføring med så høy spenning her til lands, 

var «det ble visstnok ikke brukt høyere spenning i Europa 

for kraftoverføring med vekselstrøm». Alle disse 

krysningene er innenfor en linjelengde på «til sammen 

mindre enn 50 m». (Sandberg 1951a, s, 98 – artikkel 

Arnesen et al.). Faksimile fra Sandberg (1951a, s. 99). Gjengitt 

med tillatelse fra Energi Norge. 

Linja Askim-Oslo med ulike mastetyper. Fotografert fra 

Økernveien, Oslo. Foto: Ukjent/1925/Norsk Teknisk Museum.  
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 Vannkraften elektrifiserte bygdene  
På landsbygda var det ved forrige århundreskiftet få mindre kraftverk som produserte 

for elektrisitet til alminnelig strømforsyning. (Sandberg 1951, s. 103-104). Han nevnte at 

dette var tilfelle for deler av bebyggelsen ved Koppang, Mysen og Tynset 

jernbanestasjoner. Her var det likestrømsanlegg med generatorer med i alt 120 kW, jf. 

kap. 4.2. Da NVE publiserte sin første «foreløpig oversikt» av landets utbygde vannkraft 

pr. 1922 omfattet denne 1027 anlegg. (NVE 1923).  

Tabellen under viser at halvparten av anleggene pr. 1922 hadde en installasjon på under 

100 hk.  Videre at ¾-deler av anleggene var mindre enn 400 hk og det var få anlegg i 

Nord-Norge. Kun 33 av landets 770 anlegg med installasjon under 400 hk var bygd i de 

tre nordligste fylkene.  

Myndighetenes definisjon nå på «små kraftverk» er: anlegg med installasjon på under 10 

MW. Dette tilsier anlegg på under 13 600 hk. Det framgår videre av NVE (1923) at 30 av 

de 43 anleggene i gruppen ≥ 6 000 hk hadde en installasjon som var større enn dette.  

Av de 1027 anleggene (inkludert anlegg som brukte kraften til mekanisk bruk) kunne 

således 997 anlegg (vel 97 %) defineres som «små kraftverk». Dette sier likevel noe om 

den utvikling som har funnet sted de siste hundre år. 

Antall kraftanlegg registrert pr. fylke i 1922:  

FYLKE      HK ► ≤ 40 41-100 101-400 401-6 000 ≥6 000 TOTALT 

            kW ► ≤ 30 30-74 75-300 300-4 400  ≥ 4 400  

Østfold 9 28 10 9 6 62 

Akershus/Oslo 15 15 32 15 1 78 

Hedmark 49 22 18 10 0 99 

Oppland 55 38 20 18 1 132 

Buskerud 21 16 13 29 7 86 

Vestfold 1 13 5 2 0 21 

Telemark 5 12 8 22 8 55 

Aust-Agder 3 5 3 9 2 22 

Vest-Agder 11 2 13 7 4 37 

Rogaland 14 13 11 11 4 53 

Hordaland 17 18 19 16 5 75 

Sogn og Fjordane 12 10 14 6 2 44 

Møre 30 22 10 12 1 75 

Sør – Trøndelag 24 19 12 13 0 68 

Nord-Trøndelag 21 17 12 15 1 66 

Nordland 8 12 8 11 1 40 

Troms 2 0 1 6 0 9 

Finnmark 1 0 1 3 0 5 

HELE LANDET 298 262 210 214 43 1027 

Data hentet fra NVE (1923, s. X-XIV Tab.  Anleggenes størrelse og antall). Tabellen skiller ikke mellom elektrisk og 

mekanisk bruk av anleggene. 
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Neste landsoversikt for utbygd vannkraft ga oversikt pr. 1. jan. 1930. Denne oversikten 

nyttet kW som enhet og det vanskeliggjør direkte sammenligning med forholdene i 1922. 

Her ble det tatt med data fra 1452 anlegg. 1417 av disse anleggene var innenfor 

definisjonen «små kraftverk», jf. NVE (1930, s. 10-11). 

Hindrum (1991, s. 16) poengterte at «Praktisk talt alle kraftverk for alminnelig forsyning 

med installasjoner på 500 kW og mindre ble bygget omkring århundreskiftet og fram til 

1920». Ut fra det mente han at: 

Dette viser at folket satt ikke og ventet på at offentlige myndigheter skulle skaffe 

elektrisitet. De som hadde mulighet til å gjøre bruk av en nærliggende kraftkilde, slik de 

hadde gjort i tidligere tider til drift av møller og sagbruk, skaffet seg elektrisk kraft til 

eget bruk og så langt de kunne også til naboer. (Hindrum 1991, s. 16). 

Det er opplagt mye rett i dette. Det er interessant lesing, ikke minst i eldre bøker om de 

ulike bygders historie om oppfinnsomheten hos mange for å finne gode løsninger som 

lettet hverdagens slit og strev. Elektrisiteten hadde en viktig funksjon på dette punktet 

også. Nedenfor er medtatt noen eksempler på hvorledes den lokale strømforsyningen 

har vokst fram på ulike steder i landet. Ofte har det startet med private initiativ hvor så 

kommunen etter hvert tok ansvaret for større anlegg og ikke minst utvidelse av 

linjenettet innen kommunegrensene. Mange av anleggene var svært små. I oversikten for 

1922 hadde 560 (mer enn halvparten) av anleggene installasjon på mindre enn 100 hk 

(omregnet nær 75 kW). Altså godt innenfor definisjonen av dagens mikrokraftverk, som 

er verk under 100 kW. I registreringen finnes anlegg omtalt helt ned til 1 og 2 kW. Disse 

oversiktene er av stor historisk verdi. 

I den oversikt NVE har over dagens vannkraftverk er det også angitt når det aktuelle 

vannfallet første gang ble benyttet til elektrisitetsproduksjon.  Anleggene under 100 hk 

som utgjør 1/2-del når det gjelder antall sto kun for 1 % av landets utbygde vannkraft. 

Det var nettopp disse mindre og små anleggene som sørget for at bygdene ble 

elektrifisert.  

Myndighetene ønsket utbygging av mindre vannfall 

Tidlig på 1900-tallet var myndighetene opptatt av at de mindre vannfallene hadde en 

viktig funksjon for elektrifiseringen av landet, spesielt i bygdene og grisgrendte strøk. Det 

var viktig å skaffe elektrisitet til belysning, landbruksmaskiner og mindre foretak innen 

industrien. Etter «offentlig foranstaltning» ble publikasjonen Veiledning i utnyttelse av 

mindre vandfald utgitt i 1913. Fagansvarlige og forfattere av publikasjonen var 

avdelingsingeniør Enger i Vasdragsvæsenet og de to diplomingeniørene Thorolf 

Gregersen og Sigurd Hiorth. Her er å nevne at vel 90 år seinere utga OED 

veiledningsmateriell for bygging av små kraftverk.  
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Utgivelsen må ha vært vellykket, da et nytt opplag ble utgitt i 1918. Fra forordets siste 

avsnitt er å merke seg at: (Enger et al. 1918-faksimile del av forordet). 

Det kan være på sin plass nevne at 90 år seinere utga OED/NVE veiledningsmateriell for 

bygging av små kraftverk, (Olje- og energidepartementet 2003, Jensen 2004). 

Enger et al. (1913, s. 142-148) ga til sist i veiledningsheftet en oversikt over «Økonomisk 

sammenligning mellem vandmotorer og motorer drevet med kul, petroleum, bensin og 

vind». De økonomiske analysene som ble foretatt i publikasjonen, og med de angitte 

forutsetningene som er omtalt, gjør det er vanskelig å sammenligne de ulike alternativer. 

Det har likevel en historisk interesse å se på sluttresultatet som er angitt ved 

anleggsutgifter pr. hestekrafttime.  

DETTE GA FOR ET 200 HK KRAFTVERK: 

• Dampmaskinanlæg med kondensation  6,5 øre pr. hk-time (målt på maskinakselen) 

• Dieselmotor     4,4 øre  

• Vandturbin     1,8 øre 

FOR ET 20 HK KRAFTVERK: 

• Vandturbin     1,9 øre 

• Lokomobil      7,4 øre 

• Stasjonær petroleums-, olje- og bensinmotor  5,9 øre 
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Om vindmotorer skrev Enger et al. at her til lands (altså i 1913) var slike opplegg lite 

omtalt, men at de kunne være ganske fordelaktige. Men skulle et vindelektrisitetsverk 

være funksjonelt. må det kunne produsere strøm daglig, for dette er værforholdene hos 

oss lite gunstige.  Vindmotorene må ha en vindhastighet på minst 6 m/s for å kunne 

produsere nyttbar kraft ut fra datidens kunnskap, se også kap. 6.9 Vindkraft – viktig for 

noen få. 

… men denne vindhastighet har man erfaringsmæssig her hos os gjennemsnittlig ikke 

mere end omtrent 200 dage i aaret. Man kan vistnok rette litt paa dette forhold ved at 

opstille kraftige akkumulatorbatterier for saaledes at kunne opsamle kraften til de 

vindstille dager; mem dette falder jo meget kostbart. (Enger et al. 1913, s. 148). 

NEBB28 utga i 1914 publikasjonen Landbruk & elektricitet, hvor det i forordet ble påpekt: 

Den foreliggende brochüre har til hensigt at gjøre rede – i fyldigere form end skeet i den 

ved offentlig foranstaltning utgivne, «veiledning i utnyttelse av mindre vandfald» - for 

elektricitetens fremstilling og anvendelse paa landsbygden. 

Til bedre orientering over æmnet blev brochuren rikt forsynt med illustrationer, der – 

kun paa et par enkelte indtagelser nær – alle er hentet fra – av vort firma her i landet 

utførte – større og mindre elektricitetsverker.  

Alt i alt må dette ha vært gunstig for landets elektrifisering. Det er et faktum at i 1920 

bodde 63,5 % av landets befolkning i bolig opplyst med elektrisitet. Canada var det land i 

verden som kom nærmest Norge hvor den tilsvarende dekningen var 38 %. I Sverige var 

det bare 17 % som bodde i bolig med strømmuligheter, jf. neste kap. 

NEBB (1914, s. 67) hadde opplagt store forventninger til framtida, slik det ble gitt klart 

uttrykk for i deres «brochüre» kap. 9 «Slutning»: 

Der er foran søkt i enkel form at paapeke de vigtigste anvendelsesmuligheter for 

elektricitetens anvendelse paa landsbygden og derigjennem nyttiggjørelsen av den 

rikdom, der ligger skjult i vore smaa og midlere vandfald. Maatte den tid ikke være fjern, 

da disse civilisationens og teknikkens frembringelser holder sit indtog overalt ogsaa i 

vore øverste og avsidesliggende fjelddale og sprer det elektriske lys utover vore 

landdistriketer. Maatte elektriciteten ogsaa hos os reise arbeidet i de tusind hjem paa 

landet og ogsaa der fuldt ut løse sin opgave som et uundværlig hjælpemiddel til at 

forenkle og forbedre det daglige arbeide.  

Nå vel 100 år seinere må en vel kunne si at deres tanker så opplagt slo til. Nedenfor 

omtales noen kraftverk og områder «på landsbygden».  

 

 

 

28 NEBB - A/S Norsk Elektrisk & Brown Boveri var på den tid en tung aktør med utstyr og materiell innen 

elektrisitetssektoren. Dette var opprinnelig et norsk elektroteknisk selskap grunnlagt i 1873 som Frognerkilens Fabrik. 
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Klaus Brøttems kraftverk i Klæbu var et likestrømsanlegg. Det utnyttet et fall på 21 

m i sideelva Brunga som har utløp vest i Selbusjøen. Strømmen brukes på gårdsbruket til 

motordrift av kvern og treskeverk samt litt til oppvarming og belysning. Anlegget 

fungerte uten «stadig betjening» og ble kun ettersett noen ganger i uka. Overføringslinja 

var 1300 m lang. 

Turbinen (fig. 53) nyttet et fall på 21 m 

og ydet 34 effektive hk. Vannet fra 

inntaksdammen (fig. 51) ble ledet i en 

250 m lang rørledning hovedsakelig i 

tre. Kraftstasjonen hadde to 

likestrøms dynamoer hver på 9,5 kW 

og med 220 V spenning. Stasjonen (fig. 

52) var et bindingsverkshus med en 

gulvflate på 20 m2. 

Skannet fra Enger et a. (1913, s. 121-122). 

Brøttem kraftverk, Klæbu. «Fig. 51-53» er skannet fra Enger et 

al. (1913, s. 131-132). 
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 Økende strømforbruk  
I NVEs første «landsoversikt for utbygd vannkraft» som ble utgitt i 1923 er det i 

forordet presisert at oversikten bygger på foreliggende materiale i NVE samt Norsk 

Elektrisitetsverker statistikk for 1919-1920 og Adressebok for elektrisitetsverker og gruber i 

Norge 6te utgave (NVE 1923), 

Videre: 

Det må dog bemerkes, at materialet til dels er av eldre dato, likesom det også til dels 

består av mere tilfeldige oplysninger. Især er oplysningene om kraftens anvendelse og 

fordeling i forskjellige øiemed meget sparsomme… (NVE 1923, forordet). 

Det er viktig å ha i minne at det er mangelfullt og til dels ulike tall som oppgis i det eldre 

kildemateriale når det gjelder de ulike kapasitets- og produksjonsdata fra kraftstasjonene 

og elektrisitetsverkene. 

Elektriske installasjoner i perioden 1907-1925 i MW 

I elektrisitetens første utviklingsfase her til lands, 1885–1905, ble det installert en 

generatorkapasitet på rundt 90 MW. I de neste 15 år fram til 1921 ble kapasiteten økt 

voldsomt til vel 1300 MW, jf. figur under. Vendepunktet kom da metalltrådlampa ble 

introdusert, i det strømforbruket pr. lysenhet ble redusert med ⅔. Denne ble utviklet 

rundt 1905. Det elektriske lyset var nå blitt alle andre lyskilder overlegen økonomisk. 

Dette medførte videre at det ble større interesse for annen bruk av strøm, ikke minst 

innen industrien. Ledningsnettet kunne nå brukes til strømforsyning til motorer, 

oppvarming, smelting o.l. i industrielt øyemed. I hjemmene ble strykejern og kokeplater 

tatt i bruk. Belysning benyttet strømmen i mørketiden, mens annen bruk kunne foretas 

ellers om dagen. Et moment var også at strømmen nesten alltid ble levert etter fast 

årspris til abonnentene, og dette medførte at de hadde ledig strøm en stor del av 

De enkelte kurver: 2. Belysning, 3. Koking, til dels 

oppvarming. 4. Motordrift, 5. Elektrokjemisk og 

elektrotermisk industri, 6. Summert for 2-5. De angitte 

verdier er installasjonsverdien i MW. Ikke nummert kurve 

angir «samlet generatorstørrelse inklusive reserver». 

(Kurve 1 først aktuell fra 1942.) 

 

Utsnitt fra fig. 1. «Elektriske installasjoner i Norge 1907-

31/12 1945» i St. meld. nr. 7-1947, s. 4. 
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døgnet. Elektrisk koking fikk også et oppsving fra slutten av første verdenskrig etter at 

flere elektrisitetsverk innførte rasjonelle og rimelige tariffer for strøm til dette bruk. (St. 

meld. nr. 7-1947, s. 4). 

NVE (1930) publiserte en figur over den 

utbygde vannkraften og dens fordeling 

innenfor de tre hovedgruppene;  Almindelig 

Elektrisitetsforsyning og diverse industri, 

Elektrokjemisk og Elektrotermisk industri og 

Treforedlingsindustri. Alle gruppene har en svak 

økning fram til 1906-1907 hvor så 

elektrokjemisk og elektrotermisk industrier 

virkelig blir dominerende. Forbruket innen 

treforedling derimot var nærmest konstant. 

Det er også å merke seg at i datamaterialet 

når det snakkes om installasjoner oftest 

medtas installasjoner for dirkete mekanisk 

bruk. Dette gjelder i høy grad innen 

treforedlingsindustrien. Ved vurdering av 

installasjoner for elektrisk produksjon er 

dette i så måte en feilkilde. NVE (1930, s. 6-

7). For eldre data må det nok regnes med at 

andelen direkte mekanisk bruk har vært høyere dess eldre dataene er for de to 

brukergruppen.  

Utbygd vannkraft i Norge installert i primærstasjonene 1895-1929 

Kurvene på figuren skiller 

ikke spesifikt mellom 

mekanisk og elektrisk bruk av 

vannkraften, men elektrisk 

bruk er økende på bekostning 

av den mekaniske gjennom 

perioden. Det finnes data for 

1929. Totalt var utbygd 1702 

MW vannkraft, herav var 88 

MW – 5,2 % - utnyttet direkte 

mekanisk. 

Faksimile fra NVE (1930, s. 6). 

  

Vannkraft til – mekanisk arbeid og elektrisk 

produksjon. 

I tabellen «Norges vannkraft» (NVE 1930, s. 7) ble 

det imidlertid oppgitt data for dette. Dette gir en 

viss indikasjon om fordelingen mellom installasjoner 

for elektrisk og mekanisk bruk, når data av eldre 

karakter vurderes.  

Innen gruppen «treforedlings industri» var 

totalt installert 147 kW, herav var 78 kW (53 

%) for direkte bruk. Grovt regnet var 

gruppene mekanisk arbeid og elektrisk 

produksjon nær like store. For gruppen 

«almindelig forsyning og diverse industrier» 

var tallene henholdsvis 54 kW totalt og 12 

kW (22 %) ikke for elektrisitetsproduksjon.  

Alt i alt var det installert vannkraft med 1702 MW 

hvorav 121 MW (7 %) var for mekanisk arbeid. 
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Under gis en oversikt i tabellform for landets utbygde vannkraft med hovedvekt på 

perioden fram til 1930 fordelt på ulike brukergrupper. Tabellen er satt sammen av data 

fra ulike kilder. En visualisering av utviklingen av bruken for hovedgruppene sees av 

figuren over. 

Prosentvis fordelingen mellom de ulike brukergrupper for perioden 1895-1930: 

BRUKERE/ 

ÅR 

UTB. VANN-

KRAFT, MW 

ALM. 

FORSYNING 

% 

ELEKTRO- 

KJEMISK-/METAL-

LURGISKIND. % 

ANNEN 

INDUSTRI 

MM. % 

HERAV 

TREFORED- 

LING % 

TOTALT 

1895 74 0,02 0,04 99,94 99,94 100 

1900 1) 105 5 6 89  100 

1907 2) 175 13 21 66 48 100 

1910 1) 315 16 34 50  100 

1913 1) 539 17 53                  32 24 100 

1922 3) 1340 39 42 19 12 100 

1930 4) 1702 46 42 12 9 100 

1) Data fra Elektricitetskommisionen (1917) - fått fra Vassdragsdirektøren (s. 108 i St. prp. nr. 197-1919). 2) Fra Nilsen 

(1951). Opprinnelig oppgitt i hk. Omregnet til kW ved faktor 0.736. 3) Fra NVE (1923). Dataene er omregnet fra hk til 

kW med faktor 0,736. 4) Fra NVE (1930).  

En oversikt over landet største kraftverk i 1920 dokumenterer viktigheten av 

storindustriens bruk av elektrisitet i sine arbeidsprosesser og virksomhet.  

Kraftverk i drift i 1920 med installasjon på over 40 000 hk (30 MW):  

KRAFTVERK FYLKE I DRIFT 

FRA 

INSTALLA-

SJON I HK 

YTELSE LAV-

VANNSFØRING 

TIL ALM. 

FORSYNING 

Kykkelsrud Østfold 1903 47 000 42 120 30 000 

Vamma Østfold 1915 75 000 60 840 47 500 

Svælgfos Telemark 1907 45 000 36 192 0 

Vemork Telemark 1911 160 500 126 000 0 

Såheim Telemark 1915 161 100 112 500 21 100 

Tyssedal Hordaland 1908 141 840 99 360 0 

Glomfjord Nordland 1920 50 000 50 000 0 

Datagrunnlag NVE (1923).  Tall for kraftverkene er oppgitt i hk med unntak av angitt driftstart. 

Av landets sju kraftstasjoner med installasjon på over 40 000 hk (30 MW) var to av dem 

bygd i Glomma nedenfor innsjøen Øyeren. Utenom Norsk Hydros aktivitet i Notodden 

og på Rjukan kommer kun to anlegg i tillegg med installasjon på over 40 000 hk. Disse 

kraftanleggene finnes henholdsvis i Tyssedal/Odda og Glomfjord. Det er også slik at Sam 

Eyde på et eller annet vis har vært involvert i alle disse kraftutbyggingene med unntak av 
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Glomfjord. Staten hadde på det tidspunkt tatt over og kjøpt Glomfjord-anlegget, ellers 

var de seks øvrige kraftanleggene bygd og eid av private foretak. 

De 7 kraftverkene har en samlet installasjon på 680 440 hk. De utgjorde på det tidspunkt 

vel 37 % av landets installerte vannkraft. Av disse er 98 600 hk (14,5 %) for produksjon til 

alminnelig forsyning.  

Årsproduksjon av elektrisitet og innbyggernes tilgang til strøm 1901-2014: 

ÅR ÅRSPROD. I GWH 1) % AV LANDETS INNB. MED 

TILGANG TIL STRØM2) 

LANDETS 

FOLKETALL, I MILL. 

1901 53 < 10 2,3 

1906 174  2,4 

1914 2 662  2,6 

1921 4 712 63,5 2,8 

1936 7 985 73 2,9 

1950 14 817 84 3,3 

2014 3) 142 327  100 5,1 

1) Data fra Statistisk Sentralbyrå (1955, s. 51, tab. 24), 2) fra Nilsen (1951), 3) fra NVE (2015). 

I anledning av Den Norske Ingeniørforening 50 års markering 19. desember 1924 utga 

foreningen et eget festskrift med Mical Leegaard som redaktør. Daværende 

elektrisitetsdirektør i NVE, Norberg Schulz bidro i jubileumsboka med en større artikkel 

om Elektriciteten i Norge (Norberg Schulz 1924). Her påpekte Norberg Schulz at det er å 

merke seg at i 1906 var elektrisitetsproduksjonen ennå ubetydelig. Særlig fra 1910 har 

det vært en sterk økning av elektrisitetsforbruket på alle felter, også til koking og 

oppvarming. «Dette gir et billede av det store arbeide som paa alle hold er nedlagt for at 

fremme og virkeliggjøre den store, nationale oppgave: Utnyttelsen av Norges naturlige 

energikilde – vandkraften». (Norberg Schulz 1924, s. 460).  

I sin artikkel stilte også Norberg Schulz spørsmålet: «Hvilken stilling Norge har naad 

frem til sammenlignet med utviklingen i andre land.» (Norberg Schulz 1924, s. 464). Som 

bakgrunn for spørsmålet er det faktum at landet hadde investert for litt over en milliard 

kroner i 1923 for elektrisitetsforsyningen alene til «borgerlig» forsyning. Han påpekte 

videre at: 

Norge har i denne sak maattet arbeide sig frem uten at kunne lægge sin utvikling an 

efter prøvede og anden steds uteksprimenterte linjer. Norge har i stor utstrækning selv 

maattet søke sine egne fremgangslinjer. (Leegaard 1924, s. 464, artikkel av Norberg 

Schulz) 

Med bakgrunn i en sammenstilling foretatt av Electrical World i 1923 satte Norberg Schulz 

opp en oversikt for enkelte land (Tab. II s. 463).  
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Oversikt over prosentandel av befolkningen som bodde i bolig opplyst av 

elektrisitet samt tilhørende data over forbruk og installasjon. 

% AV INNB. I 

BOLIG OPP-

LYST MED EL. 

INNB. 

MILL. 

SAMLET 

FOR-

BRUK 

TWH 

PROD. 

PR.INNB. 

KWH 

VANNKRAFT: 

UTBYGD MILL. 

HK I % AV 

NYTTBAR  

SAMLET 

GENE-

RATOR 

INSTALLERT, 

MILL. KW 

VANN-

KRAFT I % 

AV TOTAL 

INSTAL-

LERT 

Norge 63,5 2,7 4,9 1800 1,4 - 11 % 1,3 97 

Canada 38 8,4 5,1 612 2,8 - 14 % 2,1 88 

USA 37 105,8 49,8 472 9,5 - 31 % 24,1 24 

Japan 30 77,0 6,9 90 1,1 - 18 % 1,8 28 

Sveits 26 3,9 2,7 700 1,1 - 77 % 1,0 90 

Belgia 20 7,6 0,7 97 lite 0,6 0,1 

Sverige 17 5,9 2,1 364 1,2 - 27 % 1,0 90 

St.br/Irland 17 16,1 6,4 139 0,2 - 36 % 3,0 7 

Tyskland 15 60,9 8,6 141 1,0 - 74 % 3,4 19 

Frankrike 14 36,7 5,4 147 1,4 - 30 % 2,0 63 

Datagrunnlag: Norberg Schulz 1924, s, 463 – tab. II «De forskjellige nationers elektrisitetsforbruk i 1920. Tabellen er en 

litt forenklet utgave Norberg Schulzs tabell.  

Som vi ser var Norge i en klasse for seg når det gjelder forsyningen til innbyggerne. Hele 

63,5 % av landets befolkning bodde i bolig opplyst med elektrisitet. Deretter følger 

Canada med 38 %. Det er også å merke seg at i Sverige gjaldt dette kun 17 % av 

befolkningen. Norberg Schulz omtalte dette i sin artikkel ved:  

…at Norge har naad længst ut blant befolkningen med elektrisk lys. Landets spredte

befolkning tat i betraktning maa dette resultat ansees endog meget tilfredsstillende som 

teknisk resultet, selv om denne raske utvikling i en vanskelig periode har medført ikke 

saa lite av økonomiske bekymringer. Det er imidlertid endnu for tidlig at se paa dette ut 

fra historiske synspunkter. Landet maa i hvert fald, fra et kulturelt synspunkt set, med 

tilfredshet kunne se tilbake paa den stedfundne utvikling.  (Leegaard 1924, s. 464, 

artikkel av Norberg Schulz). 

Thue (1996, s. 46) har omtalt perioden 1906 - 1920 som «det regulatoriske systemets 

formative periode og viktigste ekspensjonstid». I lovgivningen fram til 1906 var de 

statlige tillatelsene generelle, ingen aktører ble spesielt tilgodesett. Lovene i 10-året etter 

skilte mellom ulike produsenter og forbrukergrupper. Først var de rettet mot utenlandsk 

kapital for å sikre nasjonal kontroll, etter hvert også for å forhindre monopolisering av 

kraftressursene. Et motiv var også å skape skille mellom storindustri og alminnelig 

forsyning. 
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Mesnaleva, Lillehammmer - en historisk kraftkilde 
Lillehammer som mange andre byer i landet, har sin opprinnelse og etablering knyttet til 

bruken av vassdrag og elveløp gjennom århundrer.  Vannets krefter er blitt benyttet til 

drift av møller, kværner, sagbruk, treforedlings- og mekanisk industri og lignende og ikke 

minst i nyere tid til elektrisitetsproduksjon. Mesnafossene ble tidlig en turistattraksjon og 

et yndet motiv for kunstmalere. Elva ga byen identitet og har vært og er et viktig bynært 

turist- og friluftsområde. 

Etter hvert ble vannkraft brukt til å produsere elektrisitet da den elektriske generatoren 

kom på markedet. Utover på 1890-tallet ble det utbygd mindre elektrisitetsverk for 

fordeling av kraft til tettbygde distrikter. Lillehammer var tidlig ute, og da vannkraftverket 

i Mesnaelva kom i drift i 1894, var dette landets tredje med vannkraft etter Laugstol bruk 

i Skien fra 1885 og det kommunale verket i Hammerfest som kom i drift i 1891. 

Fallhøyden i elva som ble tatt i bruk var 21,9 m. Våren 1895 var 555 glødelamper og 18 

buelamper tilknyttet anlegget sammen med 5 motorer på til sammen 11 hk. Største 

abonnent var Lillehammer kommune og Hamar-Sel banen, som ble åpnet til Tretten i 

1894. 

Men i første omgang var det bare et fåtall som hadde råd og anledning til å skaffe seg 

installasjoner for lys. Det første lys i Lillehammer ble tent i 1887. Dette skjedde ved at 

Lillehammer Dampsag tok i bruk 4 buelamper med strøm fra eget aggregat drevet av 

bedriftens dampmaskin. Den videre utvikling som finner sted her i landet på dette felt, 

reflekteres godt i utbyggingen av Mesnaelva. 

Året 1894 var opplagt et merkeår for byen. Jernbanestasjonen ble åpnet 25. september, 

og 17. oktober ble gatelyset tent i Storgata. De første privathusene tente også sine 

lamper da. Planer for privat utbygging av 

Mesnaelva ble lansert alt på slutten av 

1880-tallet og forårsaket stor motstand 

fra kommunens styrende organer. I 

planfasen fikk de bistand av lederne ved 

Kristiania Telefonselskab og Kristiania 

Elektricitetsværk henholdsvis Bryn og 

Norberg Schulz. Begge var 

foregangspersoner innenfor 

elektrisitetsforsyningen. Det ble gitt 

tillatelse til at de kunne nytte 

kommunens eierandel av aktuelt fossefall 

i elva. Driften kom i gang i 1894. Faksimile fra Hosar (1992, del av s. 37). 
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Allerede ved annet driftsår var verket overbelastet. Det ble i 1897 utvidet med en ny 

turbin på 120 hk tilknyttet to dynamoer. I 1901 ble disse erstattet av to nye Francis-

turbiner hver på 250 hk og beregnet for fall på 32 m og 400 omdreininger. Fortsatt 

foregikk styringen av regulatoren manuelt og dette krevde døgnbemanning av systemet. 

Belastningen økte og i 1907 ble det satt inn nok en turbin. Denne var på 500 hk, og det 

var automatisk regulering slik at stasjonen nå hadde en kapasitet på 1 000 hk. Det var 

økende vekst i området, slik at det ble snart behov for ytterligere utvidelse. I 1903 

overtok kommunen selskapet. Det ble interkommunalt i 1923 ved at kommunene 

Ringsaker og Nes sluttet seg til.  

En ny «øvre» kraftstasjon ble bygd og denne kom i drift i 1917. Den var utstyrt med tre 

peltonen-turbiner hver på 2750 hk og utnyttet et fall på 260 m. Samtidig måtte hele 

kabelnettet i byen og store deler av husinstallasjonene ombygges. Det hele ble lagt om til 

vekselstrøm. Kort tid etter ble det installert ytterligere tre turbiner i stasjonen. Elektri-

sitetsverket hadde nå også inngått avtaler med noen av nabokommunene til Lillehammer 

by. Samtidig pågikk planleggingen av å bygge ut et fall på 44 m nedstrøms i vassdraget. 

Den nedre kraftstasjonen ble tatt i bruk i 1921, og her var installert to turbiner hver på 

Øvre kraftstasjon er den eldste i Mesnaelva og den ble satt i drift i 1894. Økende strømbehov resulterte i at 

anlegget ble flyttet i 1901 og ny stasjon bygd.  Til v. Maskinsalen 1894-1900. Til h. Maskinsalen 1901-1917. 

Faksimile fra Lillehammer kommune (1927, del s. 35/36). Gjengitt med tillatelse fra Lillehammer kommune.  

Til v. NY «Øvre» kraftstasjon erstattet den gamle stasjonen fra 1901 og den kom i drift i 1917. Til h. «Nedre» 

kraftstasjon utnyttet et fall lengre ned i vassdraget og den ble satt i drift i 1921. Faksimile fra Lillehammer kommune 

(1927, del av s. 38/39). Gjengitt med tillatelse fra Lillehammer kommune. 
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1200 hk. I 1921 var kapasiteten til de to kraftverkene i Mesnaelva 18 900 hk, en betydelig 

økning fra det første verket som i 1894 sto for 100 hk. (Lillehammer kommune 1927). 

Mesna Kartonfabrik bygde egen kraftstasjon som 

ble satt i drift i 1909. Den nyttet et nedre fall på 

24,7 m. Her var slipeturbinen koblet til en 

asynkronmotor som leverte kraft til nettet når 

turbinen hadde overskudd, og som tok inn kraft 

fra nettet når belastningen fra slipeapparatet ble 

større enn turbinytelsen. Turbineffekten var 750 

kW, og aggregatet ble satt i drift i 1909. (NVE 

1991).  Lillehammer Brænderi og Bryggeri 

utnyttet et fall på 18 m i sin kraftstasjon som lå 

mellom Øvre og Nedre kraftstasjoner. Den kom 

i drift i 1914 med ytelse 760 kW (NVE 1932). 

Parallelt med utbyggingen ble vannene 

oppstrøms kraftstasjonene regulert. Etter den første reguleringen av Nord-Mesna i 1905 

ga det en minstevannføring på 2 m3/s. Etter seinere regulering (jf. kgl.res. av 13. aug. 

1920), fikk elva en påregnelig minstevannføring på 4 m3/s. (Lillehammer kommune 1927, s. 

42). 

Mesna kraftselsakp hadde overtatt rettighetene til de to private kraftstasjonene innen 

1952. Selskapet fikk i 1980 konsesjon til å foreta en ny utbygging av Mesnafallene, da de 

fire stasjonene var lite egnet for samkjøring. (NVE (1991).  Nytt kraftverk i 1984 ble bygd 

i fjell og det utnytter en fallhøyde på 356 m. Elvas midlere årsproduksjon er nå 136 GWh 

med installert effekt på 36 MW (NVE 2017). 

I øvre del av vassdraget ble deler av fallet mellom Sjusjøen og Nord-Mesna utbygd ved 

de to kraftverkene Tyria I, i drift fra 1949, og Tyria II i drift 1959. Deres midlere 

årsproduksjon er samlet 26 GWh med samlet installasjon 5,5 MW.   

Rundt om i landet er det en rekke vassdrag med samme utviklingstrekk - oppstart med 

et lite kraftverk for så flere utvidelser og regulering etter hvert og i noen vassdrag også 

nybygging av kraftstasjon og nedlegging av den gamle stasjonen. 

Kilder: Hosar (1992), Lillehammer kommune (1927, s. 34-43), Mathisen (1998). 

Ulsteinvik – med kraftverk fra 1917 

Ulsteindalen kraftverk på Hareidlandet i Møre og Romsdal fylke kom i drift i 1917. Dette 

var et av de største kommunale verk som ble bygd på landsbygda på den tid. Dette ble en 

tung sak for kommunen og økonomisk katastrofe for Ulstein herad til utpå 1930-tallet. 

Likevel var det optimisme blant bygdefolket, som så hvilken betydning elektrisk kraft ville få 

for industrien i kommunen. Resultater kom etter hvert og det ble blant annet etablert flere 

skipsverft, som for øvrig fortsatt er i drift. Kraftverket eies nå av Tussa Kraft. 

Det elektriske lys i Ulstein ble tent første gang i 1917.  Waage (1967, s. 3) omtalte «det 

gamle bygdesamfunnet» ved: 

Kraftverket til Lillehammer Brænderi og Bryggeri i 

Elvegata. Foto: Nils Gamnes/1935/NVE. 
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Langs dei fleste elvane stod dei gamle velstelte kvernhusa på rekkje og rad, og i mørke 

haustkveldar kunne ein høyre den velkjende duren frå kverna som blanda seg med 

elvesusen. (…) Her var det vasskrafta som gjorde arbeidet (…). 

Kring det veike ljoset frå kola samlast huslyden seg i dei myrke vinterkveldane. Borte 

ved grua sat kvinnfolka med rokk og hespetre, eller med ei vadmålsbrok som trong 

bøting. Karfolka var i sving med garnbøting eller med trekjerald som trong vøling. Lyset 

var skralt, men ingen fann på å klage over det. 

Men så ein dag kom første parafinlampa til bygda. Du store verden for eit framsteg 

dette vart. Smått om senn måtte den gamle tranlampa vike plassen for flatbrennaren 

som no fann vegen inn i dei fleste heimar.  

Det var imidlertid bare halve kommunen som fikk nettilkobling. Slik var forholdene ved 

forrige århundreskiftet svært mange steder rundt om i landet da Edisons glødelampe 

kom på markedet. I Ulstein som ellers i landet var det ulike meninger om verdien av 

denne nye oppfinnelsen.  

Dei som var eldre og kunne hugse røykstova med ljoren og kola som einaste ljoskjelde, 

og som no hadde gjort seg fortrulege med dei fine lampane, med flatbrennaren og 

fjøslykta, tykte det var formasteleg å snakke om desse nymotens greiene. Dei som var 

yngre var ikkje alltid samde i dette synet, og mang ein livleg debatt gjekk føre seg kring 

sputtebakka på krambua. (Waage 1967, s. 4). 

En fornøyd abonnent ga følgende beskrivese i august 1918 i lokalavisa Aarvak: 

Det haustast og kveldane mørknar. Vi tek til å røyne kva for eit stort gode vi har fått i 

elektrisitetsverket vårt (…) Gang om annan smell det ei sikring, så vi må sitje i mørket 

ei lita stund. Men så vert det mykje gildare, tykkjer vi, når det er retta på skaden att. Ja, 

det er herlege forhold vi lever under her i Vik når det gjeld lyset….( etter Ellingsen 1999, 

s. 86).

Da elektrisiteten gjord sitt inntog i Norge fikk den stor betydning for samfunnets videre 

utvikling. Den førte til store sosiale og økonomiske endringer. Med rette kan en snakke 

om den gamle og den nye tida. En god beskrivelse av forholdene før elektrisiteten gjorde 

sitt inntog har Waage gitt i sitt hefte om Ulstein kommunale elektrisitetsverk ved deres 

50-års jubileum i 1967. Forholdene i Ulstein på den tida har opplagt mange likhetstrekk 

med det vi finner i en rekke grisgrendte strøk for øvrig i landet. 

For våre egne refleksjoner kan vi ta med oss hvilken utvikling det så har vært i 

samfunnet igjen fra 1967 og fram til i dag – og mye av denne skyldes ikke minst 

elektrisitetens inntreden i vårt daglige liv. 

Kraftverket er i dag det eldste av Tussa Krafts 21 vannkraftverk. I 2001 ble kraftverket 

modernisert, og en ny stasjon ble bygd ved siden av den gamle. Det har en årlig 

kraftproduksjon på rundt 5,5 GWh. Den gamle stasjonen ble totalrenovert, og blir nå 

brukt som møte- og selskapslokale av stedets hotell. 
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Ulstein kommune hadde i 1917, etter utskillingen av Hareid som egen kommune, 2336 

innbyggere. Ulstein har hatt en kontinuerlig og relativt sterk befolkningsvekst i hele 

etterkrigstiden. Innbyggertallet er nå litt over 8500. Dagens kommune har et areal på 97 

km2. Da det har vært en rekke endringer av kommunegrensene i dette området, er det 

vanskelig å sammenlikne historiske tall. Ut fra de offentlige folketellingene utgjorde 

Ulstein fogderi i 1865 et areal på 319 km2 og hadde 2528 innbyggere (Departementet for 

det Indre 1869). Antallet innbyggere var i 1900 økt til 2839 innbyggere, mens arealet var 

redusert til 196 km2 (Statistisk Centralbyreau 1902). Ulsteinvik er kommunens tettsted 

og fikk bystatus i 2000 og har nå nær 5800 innbyggere.  

Ottesen (1992) lar oss få et innblikk i denne prosessen som bygda da gjennomgikk. 

Rundt forrige århundreskiftet var det etablert trevarefabrikker i området som brukte 

elvevannets krefter som drivkraft, ei større smie var kommet til og samfunnet var i vekst 

med skole – rett nok i leidde lokaler- og telefonen var tatt i bruk. Sommeren 1910 

diskuterte «ulsteiningar om ein skulle gå i hop for å demme opp vatna meir, slik at ein 

kunne ha stødigare bør». Dette ville gi flere brukere enn bare gårdskvernene. Noen år 

seinere ble bygdemølle bygd i Ulsteinelva. Det var nå «mogeleg å få eit større utval i mjøl 

og gryn enn det tidlegare hadde vore på dei gamle og små gardskvernane» (s. 8). Så 

skjedde det noe, noen hadde sett lyset enkelte steder, ikke minst hos Erdal (se bilde). 

Det ble diskusjon om «Kvar skal vi byggje oss eit elektrisitetsverk?» (s. 16).  

Ulsteindalen kraftanlegg. Øverst til v.: Kraftverket anno 1926. Til h.: Platedammen ved Litlevatn 1926. Begge foto: 

NVEs fotoarkiv. Nederst til v.: Kraftverket etter nybyggingen i 2001. Til h.: Den renoverte gamle maskinsalen.  

Begge foto:  Tussa Kraft. 
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I januar 1912 ble det snakket om strømproduksjon også, ikke minst takket være lokale 

foregangspersoner som drev litt med egne småverk på gården. Ottesen (1992, s 12) 

gjengir hva en sambygding sa om dette pionerarbeidet: 

… især om folk i ei bygd ville slå seg saman og hjelpast åt. Så kunne dei gjere mykje av

arbeidet sjølve nett som Ola Erdal har gjort. Ingeniørar og slike karar, som treng 25 til 

50 kroner dagen, lyt vi vel rådføre oss med. Men sjølve arbeidet må vi gjere mest 

mogleg sjølve. 

Ole Erdal begynte å bygge sitte eget kraftverk i 1907 for å lette egen geitostproduksjon 

ifølge Løseth (2000). Han var ingeniør, montør, entreprenør og arbeider. «Alt var 

sjølvgjort, og det var ferdig hausten 1910. Brytaren vart påslegen, og Erdal-garden låg i eit 

einaste lyshav. Med nokre få unntak låg Sunnmøre i mørke.» Elektrisiteten ble benyttet til 

«alt» på gården: 

…til slipesteinen, til koking og jamvel til arbeid på marka. Dette var før traktoren si tid,

og plogane vart dregne med elektrisk kraft og «gjekk av seg sjølve» i Erdalen. Erdal 

konstruerte også motorar som drog plogar fram og tilbake ved hjelp av wire og trosser. 

(Løseth 2000, s. 62). 

Bygdefolket stod heile tida undrande og visste ikkje rett kva dei skulle tru eller meine. 

Somme prøvde seg med glis og lått – naturlegvis – og ymta om galskap, narreverk og 

lause skruar. Andre var meir godlynte og truande og prøvde å døyve spotten med tru og 

tillit. Men sjølv dei siste hadde av og til sine tvil og trudde stundom at vanskane kunne 

verte for store for han Erdal-Ole, og at han lett kunne verte eit offer for sin store tanke 

og den nye tid.. Men den som gav seg ein god dag i folkesnakket, ja det var han Ola 

Erdal. (Ottesen 1992, s. 10). 

Ole og Berte Erdals kraftverk i Vartdal i Møre 

og Romsdal var et typisk eksempel på 

småkraftverk som det ble bygd mange av 

rundt om i landet på denne tida. Foto: 

Ukjent/Ørsta kommune.  
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En av generatorene hadde Erdal kjøpt fra Oslo Lysverker for 400 kr. Han fikk tak i noen 

utrangerte rør på Hareid som hadde vært brukt i noen dampbåter. Disse ble brukt til 

rørgate. Kostnadene til verket skal ha vært 3000 kr i materiell og det samme til arbeidet. 

Etter Erdals beregninger ytet verket 33 kW. (Thorseth 1996). 

På bondestevnene ble det påpekt at elektrisiteten kunne drive de ulike maskinene og 

redskapen. Avisene fulgte opp med å spre informasjon om elektrisitetens fordeler. Volda-

avisa Framstig hadde i 1914 en lang artikkelserie om dette: 

Den elektriske lampen brukar ikkje luft, og skader såleis ikkje lufta vi andar inn. Med 

omsyn til dei hygieniske er dette den mest fullkomne lampe som ein no har. Det er som 

sollyset atter spreier seg inn i husa våre, etter at naturen har samla det i elvane og 

fossane våre. (…) Samstundes vil dei millionar av kroner, som no går til Amerika for 

oljen vi brukar til lampene våre, verte verande i landet. Det vil gje kapital til nye tiltak. I 

same lei vil også den billege og lettvinte elektriske drivkrafta verke. Nye tiltak vil skyte 

opp og arbeidsfelt vil verta utvida. (Ottesen 1992, s. 14). 

Dette var altså framtidsvyer for mer litt over 100 år siden. Jeg tror mange av oss har 

vanskeligheter med å kunne fatte hvorledes det var rundt om i landet uten de 

duppeditter vi er helt avhengig av i vårt daglige liv. Det er rimelig å anta at dette var 

ganske tidstypisk for en rekke steder og daler i landet før de tok steget inne i 

elektrisitetsverden til beste for hjem og samfunn. 

Ottesen (1992) har på en interessant måte omtalt hva elektrisiteten betydde for 

området og datidens samfunn.  

Midt på vinteren vart det skinande lyst i Ulstein. Og folk storfegnast. Eventyret var kome 

til dei. Men det var ikkje utan plan og framtanke. Det er kunnige føregangsmenn å 

takke at verket har lukkast så vel.» (Ottesen 1992 – forordet). 

Hvordan var forholdene i Ulstein i 1912?  

Ottesen (1992, s. 5-8) har ført opp noen interessante tilleggsmomenter: 

• Optimismen rådde. 1912 ble et nytt år i rekken av oppgangsår etter århundreskiftet. 

• Noen tenkte seg til den tekniske kveldsskolen i Kristiania for å lære å drive med elektrisitet.

• Innen fiskedrifta var det bare en åttring i aktivt bruk. De fleste dekksbåtene hadde fått motor. 

4 dampbåter drev fiske og det var planer om flere innkjøp.

• Det var 3 trevarefabrikker i Ulstein, to nyttet vannkraft. Den tredje brukte en stasjonærmotor.

• Ellers var det opphalingsslipper for båter i området og ei større smie.

• Innen telefoni hadde Ulstein tatt steget inn i den nye tida. I 1910 hadde et privat selskap startet

byggingen av linjer utover fra rikstelefonsentralen i Ulsteinvik.

• Det var snakk om å demme opp større vannbasseng for å drive store vannhjul til nytte for større og

mindre virksomheter. Året etter startet byggingen av en bygdemølle ved Ulsteinelva.
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Slik var åpningen av Ulstein Elektrisitetsverk i desember 1917 skildret i Møre Tidend 

gjengitt av Ottesen (1992). Elektrisitetsforsyningen la nye områder under seg særlig etter 

at Norge var blitt egen nasjon. De store kraftkildene la grunnlaget for nye industristeder, 

men påtrykket til å nytte elektrisiteten innen jordbruket, ulike foretak og til private 

husholdninger, økte. Lyset og elektrisiteten var et sentralt tema i diskusjonene. 

Så i 1915 ble det framdrift i elektrisitetssaken, og et anlegg i stedets elv ble vurdert. 

Ingeniør Ræder i Vassdragsvesenet hadde befart elvene i området, og beregnet at 

anlegget ville gi 165 døgnhk. I et notat i Vassdragsvesenet av februar 1913 er nevnt at en 

utnyttelse av kreftene i Dimmesundsstrømmen ble vurdert, men ikke funnet interessant i 

denne sammenheng. 

Det private firmaet Ingeniørbyrået i Bergen antok at anlegget ville gi 500-800 døgnhk. 

Firmaet ble av den privat nedsatte arbeidsgruppa bedt om å utarbeide tegninger og 

snarest legge fram kostnadsoverslag. Arbeidet ble foretatt i nær kontakt med ordføreren 

i kommunen, som for øvrig arrangerte folkemøter om saken. Arbeidsgruppa kunne i 

slutten av året tilby kommunen vassdraget med de nødvendige rettigheter for å bygge et 

kraftverk med reguleringsmagasin. Vassdraget hadde liten vannføring, men fallet var stort. 

Uavhengig av saken om vannkraftutbygging var det fremmet sak om å skille ut Hareid 

sokn som egen kommune fra Ulstein kommune.  Alle «autoritetar» støttet dette, så det 

ble vedtatt. Soknestyret i Ulstein sørget imidlertid for å få vedtatt at utbyggingen av 

Ulsteinelva var «ei sak for Ulstein sokn åleine» (Ottesen 1992, s. 19). Konsesjon ble gitt, 

og kraftverket kom i drift fra 1917.  

Våren 1916 arbeidde 24 mann på anlegget. Dette ble omtalt av A. J. i lokalavisa Aarvak 

ved:  

Der elva før fekk renne som ho har ville, der skal ho no fare gjennom tronge røyr. Der 

det før låg ein sæterstøyl, skal det no liggje eit veldig steinhus, der maskinene skal dure 

og skape lys, kraft og varme til dei mange fabrikkar og heimar.  

Vasshjul og taubane trasporterer dei tunge røyra, sementtunner frå kraftstasjonen og 

langt fram gjennom den tronge dalen til dit taubana byrjar. Det er taubana som får den 

Til v. Overføringen til Litlevatn fra Osnesdalen/Mosvatn. Foto: Ukjent/1954/NVEs fotoarkiv. Til h. Faksimile fra Ottesen 

(1992, del av s. 16). 
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vanskelege oppgåva å drage det vidare opp den bratte fjellsida og langt framover til 

Lisjevatnet. Men så har dei også svær parafinmotor oppe på fjelløra som halar og dreg 

som beste han kan. (Fra Ottesen 1992, s. 23). 

Lisjevatnet (Litlevatn) er reguleringsmagasinet til Ulstein kraftverk. Når anlegget var 

ferdigstilt og produksjonen er i gang, så heter det videre i avisomtalen (etter Ottesen 

1992, del av s. 23): 

Og lys og kraft kan førast gjennom lange trådar ut og innover strendene til nytte og 

hugnad for alle som vil take det i si teneste. Dette var eventyret om det vesle fjellvatnet 

som låg og drøymde dei mange, lange år oppe på fjellvidda. Det vart vekt opp til ein ny 

arbeidsdag og må snart gjere nytte for seg i strengt arbeidskav. 

Anleggsarbeidet gikk sin gang og følgende 

annonse var å finne i lokalavisa Aarvak den 

27. januar 1917: ► 

Kostnadsmessig var anlegget noe seint ute. 

Jobbetida som ble skapt under den første 

verdenskrig, førte til at arbeidslønna var 

doblet siden tidspunktet for bygging ble 

vedtatt. Prisen på metall steig også voldsomt 

og dessuten gikk arbeidene seinere enn planlagt. Ørsta kommune som åpnet sitt 

kraftverk i Åmbøfossen i januar 1915, ble ikke nevneverdig påvirket av den lammende 

dyrtida. Det har vært sagt at dette var det første kommunale kraftverket på landsbygda. 

(Ellingsen 1999). 

På et folkemøte i november 1917 tok ordføreren i Ulstein opp kritikken som var 

kommet mot de store kostnadene: 

…som hadde gjort at dei som arbeidde med denne og andre saker modlause. Dette var 

eit av dei største kommunale verk på landsbygda. Dyrt vart det også. Så dyrt at hadde 

han visst kor dyrt det vart frå fyrst av, hadde han ikkje våga å røyste for bygging. Men 

det vart ikkje dyrare enn andre stader – tvert imot. Prisen vert ca. 800 kroner pr. hk. 

Andre stader er dyrare, t.d. i Ørsta.. (Ottesen 1992, s. 24). 

Området ved dam Litlevatn sett fra 

sør. Foto: Tussa kraft. 

Faksimile: Ottesen (1992, del av s. 24). 
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Ordføreren påpekte videre at det var lånt ½ million kr. til anlegget, så det var en stor 

sum som skulle betales tilbake med renter. «Tek vi det på den rette måten, vil det vonleg 

bere seg. Vil ikkje verket svare seg, er det heile forfeila og vi kjem opp i ei låk historie.» 

Etter dette innlegget ble ordet stilt fritt, «men ingen tok det». (Ottesen 1992, s. 24). 

Ulstein kommune fikk økonomiske problemer på grunn av denne satsningen i perioden 

etter første verdenskrig. Kostnadene til anlegget ble flerdoblet ut fra det en hadde tenkt 

seg. Kraftprisen måtte justeres. Dette førte til at folk ikke hadde råd til å bruke strøm. 

Det var billigere å bruke ved og koks. Dermed var det et faktum at kommunen hadde et 

dyrt kraftverk og et forbruk som lå langt under det kalkulerte.  Videre hadde ikke alle 

grendene fått strøm. Kommunen hadde ingen økonomi til å bygge nettet videre ut nå. 

Først ut i 1950-årene hadde alle grendene i kommunen fått tilgang til elektrisitet. 

Men flere kommuner hadde det på samme vis. I dyrtida etter krigen hadde flere 

kommuner kjøpt opp vassdragsrettigheter og bygd kraftverk med en stor andel lånte 

midler. I tillegg sviktet inntektene fra fiske for kystkommunene, mens økt arbeidsledighet 

og paripolitikken la tunge veksler på kommuneøkonomien mange steder. Denne 

pengepolitikken ble avsluttet i 1928, da landets valuta igjen ble gullfestet og til gammel 

paritet, (jf. Thomassen 2014). Ulstein kommune ble ikke satt under administrasjon, men 

fikk i 1932 gjennomført en gjeldsordning ved hjelp av lån fra Norges kommunalbank. 

Det hører også med til den lokale elektrisitetshistorien at parallelt med dette signal-

iserte Ulstein kommune positiv holdning til Tyssa-prosjektet. Dette var et interkom-

munalt initiativ for å få til en utbygging av Tyssefossen. Da det i 1920 ble vedtatt å stifte 

selskapet som skulle stå for utbyggingen takket Ulstein kommune nei. Selv om de 

administrative forhold lå til rette for å starte utbyggingen, ble likevel saken lagt på is. I 

1949 ble saken tatt opp igjen ved det nye selskapet L/L Tussa kraft som ble dannet av de 

fire kommunene Hjørundfjord, Vartdal, Volda og Ørsta. De kjøpte fallrettighetene av 

Hjørundfjord Sparebank. 

Totalforbruket av elektrisitet pr. år for Ulstein kommune perioden 1910-1990 

Forholdene normaliserte seg og etterspørselen etter kraft økte. En klarte tidvis ikke å 

dekke behovet, slik at rasjonering var aktuelt spesielt i tørkeperioder. Da L/L Søre 

Sunnmøre kraftlag ble dannet i 1946, gikk Ulstein kommune inn med en andel på 10 %. I 

◄ Skalaen for y-aksen går fra 

0-80 GWh; 10 GWh pr 

delstrek. Figuren er faksimile 

fra Ottesen (1992, s. 57). 

Fram til 1930 var 

forbruket pr. år under 5 

GWh. Det ble doblet til 

10 GWh først tidlig på 

1960-tallet, for å være 

rundt 75 GWh i 1990, jf. 

kap. 6.6. 
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1956 ble det mulig for kommunene i dekningsområdet til Søre Sunnmøre kraftlag å 

kjøpe seg inn i Tussa kraft. Det gjorde Ulstein og fikk en andel på 4 %. 

Omkring 1920 var nok store deler av landsbygda fremdeles i elektrisitetens første 

utviklingsfase. Med de trange økonomiske forholdene de aller fleste bygdene hadde, var 

det få muligheter til å igangsette kostbare prosjekter som først på lengre sikt ville kunne 

gi solide resultater. I ettertid har det vist seg at strømbehovet økte jamnt og sikkert fram 

til 1950-årene - for så å tilta enormt. Det grunnlaget som ble lagt i elektrisitetens 

barndom, har opplagt hatt mye å si for denne utviklingen – ikke minst for områdets 

næringsaktivitet. 

Kilder: Ottesen (1992), Waage (1967). 

 Vindkraft – viktig for noen få  
Den første strømproduserende vindmølle ble konstruert av amerikaneren Charles F. 

Brush vinteren 1887/1888. Den hadde en diameter på 17 m, men effekten var ikke større 

enn 12 kW.  

I Norden er Danmark foregangslandet innen både teknologiutvikling og produksjon av 

strøm fra vindturbiner. Påvirket av dette var det allerede i 1904 et førstesideoppslag i 

Stavanger Aftenblad om satsing på bygging av vindmøller etter mønster fra Danmark. 

Dette kunne være et supplement til vannkraftutbyggingen ikke minst på Jæren og Lista, 

som hadde stabil vind og begrenset med vannfall. Danskene hadde også mindre anlegg 

tilpasset behovet på en gård. Historien viste at i første del av 1900-tallet hadde 

vindprodusert elektrisitet kun en funksjon i grisgrendte strøk rundt om i landet særlig 

for øysamfunn langs kysten og i områder i Nord-Norge. Det var 120 lokale 

Hernes Vindelektricitetsverk, 

Elverum. Stativets høyde var 

20 m og vindhjulet med en 

diameter på 14 m. Foto: Martha 

Alme/1910/Anno Glomdalsmuseet.  



 

 

 

TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN ELEKTRISITETENS FORVALTNINGSHISTORIE 1877-1921 SIDE 180  

elektrisitetsverk i Danmark alt i 1920 med strømproduserende vindmøller som hver ytet 

mellom 20 og 35 kW. 

Norges første kjente vindkraftverk med elektrisitetsproduksjon var på Hernes gård ved 

Elverum. Det ble bygd i 1910 og var i funksjon til 1913. Foruten belysning på gårdsbruket 

ble strømmen ved gunstige vindforhold brukt til å drive treskeverk, sag og vedkløyver. 

Elektrisitetsverket ble bare delvis vellykket fordi mølla ikke kunne snus etter vinden. Den 

ble revet i 1916 og solgt til Kirkebøen på Hvalerøyene. Med en vindstyrke på 5 m/s var 

ytelsen 2,7 kW og 11,1 kW ved 8 m/s. (Finne-Grønn 1921, s. 299). 

Norges andre kjente elektrisitetsverk drevet av vind stammer fra Andøya. Det kom i 

drift i september 1916.  Vindkraftverket ble bygget på Myre gård i Dverberg og 16 

abonnenter var tilknyttet anlegget fra starten av. Strømmen ble brukt til belysning 

antagelig også i lokalene hvor sykler av merket «Nordkap» så dagens lys. Et lynnedslag i 

1925 gjorde skade på anlegget, men det kom raskt i drift igjen. Vindmølla ble revet i 1946. 

(Solhaug 1996). 

På Skjervøy i Troms ble det bygd ei vindmølle vinteren 1915/1916 som kom i drift fra 

juni 1916. Den var på 8 kW. Byggingen hadde nok sammenheng med at stedets 

mekaniske verksted 

monterte danske motorer i 

fiskebåter på den tid. To 

danske mekanikere stod for 

den jobben og de hadde også 

vindkraftkompetanse. Nok en 

vindmølle ble bygd på 

Skjervøy. Den var på 6 kW, 

kom i drift måneden etter og 

var eid av handelsmannen 

Rasch.  Vindmøllene var kun i 

funksjon et par år. (Svendsen 

1998, s. 116-117). 

Små anlegg med kapasitet på 

en kW eller mindre ble 

bygget på mange gårder. 

Disse ga neppe mulighet for 

noe annet enn strøm til 

belysning. Dette fant sted 

særlig fra 1920-årene og 

utover. Dette var mindre svakstrømsanlegg, slik at vindturbinene ikke var 

registreringspliktige hos Elektrisitetstilsynet. Dette gjør at det er vanskelig å si noe om 

antallet. Vindmøllene var et konkurransedyktig alternativ i de mange strømløse 

områdene rundt om i landet forutsatt at de hadde gode vindforhold i denne 

sammenheng. 

Postkort fra 1910 – Norges første vind-elektricitetsverk Nødsel 

Vestre, Hernes pr. Elverum. Foto: Ukjent/1910/Anno Glomdalsmuseet. 
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For ferdselen på havet har 

vinden vært viktig i flere 

tusen år. I samferdsels- og 

næringsøyemed har 

vindkraften i utvidet 

betydning av begrepet vært 

av nasjonaløkonomisk 

betydning. En uformell 

sammenligning av seil- og 

dampskipsflåten rundt 1900 

viser at energien som skulle 

til å drive seilskutene, 

tilsvarte et sted mellom 380 

og 570 GWh (Dybesland 

2008, s. 10).  

Som en kuriositet kan det 

nevnes at Polarskuta Fram 

var utstyrt med en 

strømproduserende 

vindmølle som var i bruk 

mens båten lå fast i isen 

under Nansens ekspedisjon 

over Polhavet i årene 1893-

1896. Denne sørget for strøm ved gunstig vind. (http://www.wikiwand.com/, 

http://frammuseum.no/polarhistorie). På Fram var det også en dampmaskin på 220 hk, 

som sørget for drivkraft og denne ga skuta en fart på 6 -7 km/t. 

Bruk av vindmølle her til lands er omtalt i siste halvdel av det 13. århundre. Den tidligste 

vindmølle det er skriftlig materiale om, er fra Oslo hvor en mølle ble bygd i 1528. I løpet 

av de kommende 300 år har de fleste større kystbyene hatt vindmøller. Mot det 20. 

århundre er det svært få møller i drift. Det kan fastslås at rundt 70 vindmøller har vært i 

drift i forbindelse med kvernbruk. Den største konsentrasjonen var rundt ytre Oslofjord, 

på Sørlandskysten og området Jæren-Stavanger. (Berge 1979, s. 115). Mange steder i 

landet ble små vindmøller tatt i bruk som drivverk for tresking mm.  

Grunnen til at vindmøller ikke slo helt til på den tid i vannlandet Norge, var at de var 

dyrere i drift enn bruk av vannets krefter og de ustabile vindforholdene. I 

industristatistikken til Statistisk Sentralbyrå når det gjelder annen industriell utnyttelse 

var det i 1895 kun to av totalt 1910 fabrikkanlegg som oppga vind som energikilde 

(Dybesland 2008, s. 11). 

Kilde: Dybesland (2008). 

Polarskuta «Fram» innefrosset i isen under nevnte ekspedisjon. Vindturbinen sees 

midt på bildet. Nansen skrev i sin dagbok at han var svært tilfreds med turbinen 

og det «deilige» elektriske lyset. Foto: Fridtjof Nansen/1894/Nasjonalbiblioteket. 
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7 Forvaltning og lovgivning fram til 1921  

 Den interne organiseringen i departementet 

Elektrisitetssektoren var under voldsom utvikling fra den spede begynnelsen på slutten 

av 1870-årene. I 1891 påpekte Den almindelige Brandforsikringsindretning, som lå under 

Arbeidsdepartementet, om at visse sentrale utviklingstrekk ved elektroteknikken tilsa at 

det offentlige burde gripe inn. På det tidspunkt var det kjent at det var foretatt 

planlegging av å legge lysledninger med høy spenning. (Oth. Prp. No. 36-1891).  Ansvaret 

ble liggende i Arbeidsdepartementet. Det ble ikke bygd opp noe eget direktorat for 

saksfeltet. Men i henhold til elektrisitetslovgivningen, som etter hvert ble vedtatt, ble det 

opprettet en egen Elektrisitetskommisjon, jf. kap. 5.4 og et eget elektrisitetstilsyn, jf. kap. 

5.5. Begge instansene rapporterte direkte til departementet. En oversikt over utviklingen 

av den interne organiseringen i departementet er gitt i vedlegg-kap. 10.2.  

I budsjetterminen 1. juli 1898 til 1. juli 1899 hadde Elektricitetskommisionen 18 

møter og foretok 4 befaringer. Den årlige møtehyppigheten synes å ligge i 

størrelsesorden 12-20 møter. I 1909/1910 ble det behandlet 57 konsesjonssaker.  Antall 

søknader steig årlig og var i 1915/1916 kommet opp i 209 saker.  Ved opprettelsen av 

NVE ble arbeidsområdet overført dit. Det var en stor utbyggingstakt i landets vannkraft i 

kommisjonens funksjonstid, særlig fra 1907 til 1920. Maskinkapasiteten økte denne 

perioden fra 10 MW i 1907 til 1335 MW i 1923. 

Internt i departementet ble saksfeltet først lagt til samme kontor som hadde ansvaret 

for Kanalvæsenet, Kontoret for Kanal-, Havne- og Bygningsvæsen. Kontoret skiftet 

navn i 1900 til Kontoret for Kanal-, Havne- og Elektrisitetsvæsen. I 1908 ble saksfeltet 

underlagt det kontoret som hadde ansvaret for bygnings-, regulerings- og brandvesenet. Med 

det ble vassdrags- og elektrisitetssakene underlagt forskjellige kontorer.  Ved en seinere 

justering ble navnet Kontoret for Bygnings-, Brand- og Elektricitetsvæsen. Likevel lå 

saksfeltet «leie av elektrisk kraft» under kontoret som håndterte vassdragssaker. 

(Steffens 1914, s. 200-201).  

Departementet hadde ved oppreettelsen i 1885 kun en avdeling – Den alminnelige 

avdeling. Denne ble først delt i 1914, da det ble opprett en avdeling for vassdrags-, havne- 

og elektrisitetsvesen. «De to avdelingen hadde i 1921/1922 41 funksjonærer mot 28 før 

delingen». Den sterke veksten innen forvaltningen hadde sin bakgrunn i den økende 

aktiviteten innen vassdrags- og elektrisitetssektorene. Ikke minst økte statens egen 

virksomhet på den tid gjennom nye fossekjøp og planleggingen av Nore-utbyggingen. Det 

er også å merke seg at antall funksjonærer i Vasdragsvæsenet økte formidabelt fra 9 

ansatte i 1907, til 40 i 1913 og det ble doblet til 80 ansatte fem år etter i 1918. 

(Tønnesen & Hovden 1979, s. 38-39). 

Avdeling «for vassdrags-, havne- og elektrisitetsvesen» besto av to kontorer: 

• Kontoret for vassdrags- og havnevesen  

• Kontoret for elektrisitetsvesen. 
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I 1917 ble avdelingen utvidet med nok et kontor.  Arbeidsfordelingen var da: 

• 1. vassdragskontor – ansvaret for allmenne vassdrags- og havneforvaltningen. 

• 2. vassdragskontor arbeidet med forvaltningen av statens vannfall, ervervs- og 

reguleringskonsesjoner og saker ad. den alminnelige elforsyning.  

• Kontoret for elektrisitetsvesen. 

Elektrisitetsforvaltningen var ved inngangen til det 20. århundre tuftet på: 

• Den reviderte elektrisitetsloven av 1896 som primært skulle ivareta sikkerhet- 

og helseaspektet ved bruk av elektrisitet 

o Lovens forskrifter av 1897 

o Det midlertidige avgiftsregulativet av 1898 for tilsynsarbeidet 

•  Loven av 1894 om tvungen avståelse av grunn til elektriske kraftledninger.  

o Dette var en ekspropriasjonslov med primært mål å legge til rette for 

utbygging av kraftledninger. Loven hadde ingen bestemmelser om avgifter, 

vilkår eller hjemfall til staten. Loven likestilte private og offentlige aktører. 

Lovene hadde ingen intensjon om å påvirke eierforholdene, slik det var på 

vassdragssiden.  

Kilde: Steffens (1914). 

 Elektrisitetstilsynet - forskrifter og avgiftsreglement 
Det elektrotekniske området var i rask utvikling, noe som medførte at det var 

nødvendig å foreta endring i Forskriften fra 1897 (Jensen & Johansen 1993, s. 57-60). 

Allerede i desember 1900 tok Elektrisitetskommisjonen dette opp med tilsynsmennene i 

Elektrisitetstilsynet. Det første forslaget ble sendt departementet 4. mars 1902. Her var 

tatt med egne forskrifter for elektriske anlegg om bord på skip. Det var faglig uenighet 

og diskusjoner ikke minst i elektrikergruppa i Polytekniske forening. Forslaget ble 

bearbeidet videre og «Den almindelige Brandforsikringsforening» og Norske 

Elektrisitetsverkers forening ble involvert i prosessen. Et endelig forslag ble først i mai 

1907 sendt departementet fra Elektrisitetskommisjonen.  Arbeidsdepartementet 

iverksatte forskriftene 3. januar 1908. 

Behovet for revisjon meldt seg snart igjen. Ikke minst mangel på generelle forskrifter for 

høyspenningsanlegg var et savn for mange av aktørene. Slik systemet var måtte dette 

inntas i anleggets konsesjon og utarbeides konkret i hvert enkelt tilfelle. Problemet var 

voksende ikke minst på grunn av den store økningen i antall saker. Kommisjonen var 

imot generelle forskrifter pga. den raske tekniske utviklingen innenfor fagområdet. I juni 

1910 la kommisjonen fram et forslag til nye forskrifter, som ble sendt på høring til blant 

andre tilsynsmennene, Telegrafstyret, Landstelefonforeningen og de tekniske foreningene. 

Men først i september 1913 utarbeidet kommisjonen forslag til forskrifter for 

høyspenningsanlegg. Tanken var at dette skulle innarbeides som et eget avsnitt i de 

allmenne tekniske forskrifter. Det ble innhentet uttalelser fra Telegrafstyret, 

Jernbanestyret, Vassdragsvesenet, veidirektørkontoret, Landstelefonforeningen, Norske 
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Elektrisitetsverkers forening og de aktuelle tekniske foreninger. I november 1917 ble et 

endelig utkast oversendt fra Elektrisitetskommisjonen til Arbeidsdepartementet. Vel to år 

etter var de nye forskriftene klargjort av departementet, 17. desember 1919, og trådde i 

kraft fra 1. januar 1920. Elektroteknisk Tidsskrift (1920 nr. 1, s. 8) slo da også fast at «den 

17de december 1919 er herved blit en merkedag i vor elektrotekniske historie».  

Ovennevnte sitat i Elektroteknisk Tidsskrift er hentet fra en usignert artikkel om «Staten 

nye forskrifter for elektriske anlæg» hvis innhold gir et klart inntrykk at dette har vært 

en ømtålig sak å få sluttført i byråkratiet ved at så mange tunge samfunnsaktører var 

involvert. Nedenfor er tatt med noen av kommentarene som alle taler for seg. Jensen & 

Johansen (1993, fotnote 34) antok at artikkelen var skrevet av tidsskriftets redaktør 

Hans Henrik Berg-Jæger. Først om den faglige og byråkratiske saksbehandlingen, så om 

samordning mellom noen offentlige faglige instanser – fra innlegget i tidsskriftet: 

Fire og en halv maaned behøvet den av de tekniske foreninger nedsatte forskriftskomite 

for at utarbeide det komplette forslag til disse forskrifter. Fire og et halvt aar har 

Departementet anvendt for at sætte ind et par av sine gamle bestemmelser, som det 

ikke vilde gi slip paa, i forskriftskomiteens forslag. (Fra Elektroteknisk Tidsskrift 1920 

nr.1, innlegg s. 8.). 

 «Det grænser jo ogsaa optil det utrolige» at de første høyspendtforskrifter ikke trådde i 

kraft før i 1920. Men fagmiljøene øyner håp ved at Stortinget har vedtatt opprettelse av 

eget fagdirektorat NVE til å håndtere saken. Det var klar tale i et innlegg i Elektroteknisk 

Tidsskrift (1920 nr. 1, s. 9): 

Den værste ulempe har dog til alle tider været at de forskjellige offentlige etater hver for 

sig har hat selvbestemmelsesret med hensyn til krydsningsanordningerne. Jernbane, 

rikstelegraf og veistyre har opstilet hver sine egne betingelser og paa hver sit tindbyrdes 

høist avvikende grundlag. Hvis disse etater endda hadde umaket sig med at opstille 

generelle forskrifter hvorefter der kunde utarbeides standard konstruktioner, saa kunde 

dog adskildlig været tilgivet. 

Kilde: Jensen & Johansen (1993). 

 Elektriske anlegg og konsesjonsvilkår 

– ny elektrisiteslov? 

Elektrisitetskommisjonen – «koncessioner for elektriske anlæg» 

Kommisjonen tok gjentatte ganger opp med departementet at det ville være aktuelt å 

kunne gi konsesjonsbetingelser for elektriske anlegg. I første omgang burde det 

arrangeres en konferanse om temaet. 
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Saken ble også omtalt i Elektrisitetskommisjonens neste årsberetning for 1907-1908, da 

lite hadde skjedd i saken (St. prp. nr. 1. Hovedpost IX. A.–1909, s. 29). 

Rett etter at panikkloven ble vedtatt i 1906 og omtrent samtidig med at kommisjonen 

tok opp spørsmålet vedrørende konsesjonsvilkår, forsøkte Norsk Hydros grunnlegger 

Sam Eyde å kjøpe seg fri fra statlige inngrep i selskapets vannkraftplaner. 

SAM EYDE VILLE UNNGÅ STATLIGE INNGREP – «KNUDSEN-KOMITEEN» 

Han forhandlet direkte med Regjeringen (Keilhau 1938, s. 116-121, Skjold & Thue 2007, s. 

55-59). De ble enige og den foreslåtte avtalen fremmet Arbeidsdepartementet overfor 

Stortinget 10. oktober 1906 (St. prp. nr. 26-1906/1907). Selskapets tilbud (gjengitt på s. 9-

13 i prp.) sto åpent til 20. desember samme år.  Det viktigste i tilbudet var ifølge 

Kristensen (1924, s. 415-416 i Leegaard): 

Rjukanfaldene, som efter den 

daværende energiberegning 

representerte 290 000 HK. 

Vamma i Glommen 50 000 

HK. og Bøilefoss i 

Arendalsvasdraget 40 000 HK., 

tilsammen 380 000 HK., skulle 

tilfalde den norske stat fuldt 

utbygget med kraftstationer, 

vasdragreguleringer, fabrikker, 

jernbaner og tomter samt 

fjernledninger til eie efter 80 

aars paa følgende betingelser:  

Faksimile fra St. prp. nr. 1. Hovedpost IX. A. – 1909, del av s. 29. 
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Videre skulle staten ha rett til straks å ta ut inntil 5 % av den utbygde kraft til en pris av 

20-30 kr. pr. hk-år. Selskapet skulle fortrinnsvis benytte «norske borgere» og norsk 

materiell. De hadde ikke anledning til å eksportere kraft. 

Regjeringen anbefalte Stortinget å vedta avtalen. Til å behandle saken nedsatte Stortinget 

den 5. november samme år en «specialkomite» under ledelse av Gunnar Knudsen til å 

behandle proposisjonen. Det var ikke uvanlig på den tid at Stortinget oppnevnte en egen 

komite til å behandle en sak i stedet for en av de permanente stortingskomiteene.  

Sam Eyde og regjeringen var altså blitt enige om at mot å overta selskapets 

kraftstasjoner på Rjukan en gang i framtiden, skulle selskapet slippe konsesjonsvilkår i 

kommende utbygginger også når det gjaldt kraftoverføringer. Hydro hadde for øvrig også 

alternative planer om å føre Rjukan-kraft til kysten. Planene synliggjorde da «hvilke 

verdiøkningspotensial som lå i kraftoverføringsteknologien». Skulle denne tilfalle enkelte 

aktører eller samfunnet?  

Knudsen-komiteen konkluderte raskt at departementets opplysninger var mangelfulle og 

at fristen ble umulig å overholde. Gunnar Knudsen gikk da direkte til den andre parten i 

avtalen med komiteens spørsmål. «Stortingskomitéene gikk ofte frem på den måten, for 

departementene arbeidet ikke alltid raskt, og det kunde sinke behandlingen å la 

forespørsler gå gjennom administrasjonen» (Keilhau 1938, s. 118). Knudsen tok saken 

videre og lot samtalene gli over i «regulære forhandlinger». Men da de skulle diskutere 

saken videre i møte i januar 1907, meddelte selskapets direksjon uformelt at dette ikke 

var aktuelt. Det kan virke som at signaler om at staten ikke ville akseptere punktet om å 

stille lånegaranti var avgjørende for saken. 

Keilhau (1938, s. 118) legger til: 

Slik blev saken i all stillhet tatt ut av hendene på den ansvarlige statsråd og ført over til 

formannen for en stortingskomité. At en slik form for statsstyre stred mot 

grunnsetningene for forfatningen og, om den blev almindelig, vilde gjøre stillingen 

uholdbar for enhver regjering, var noe Gunnar Knudsen neppe ofret en tanke. For han 

mente å se rent praktisk på tingene, og han tvilte ikke på at han var den rette mann til 

å løse vanskelighetene. 

Saken ble fra Det norske aktieselskab for elektrokjemisk industri formelt avsluttet med brev 

til Arbeidsdepartementet av 25. mars 1907. I brevet ble blant annet følgende påpekt: 

Gjennem en heftig og mod vort selskab meget aggresiv agitation i pressen er det 

imidlertid søgt godtgjort, at fordelene ved den foreslaaende overenskomst udelukkende 

var paa vor side og at staten ved at vedtage overenskomsten foruden at overtage et 

«blankoendossement for ufødte firmer vilde monopolisere landets vandkraft for et 

enkelt firma. …. Endvidere skulde den garanti, staten i tilfælde paatog sig, være 

forbunden med en saa stor risiko, at overenskomsten vilde være ensbetydende med rene 

lotterispil. … saa synes der dog at være bleven vakt en saa sterk stemning imod 

overenskomsten i vide kredse, at det i og for sig vilde være lidet tiltalende for vore 
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selskaber at fastholde vort tilbud. (Subbilag ad bilag 12, s. 43 i Indst. S XXXXV 1906-

1907). 

Stortinget vedtok at «Indstillingen maa efter dette blive, at sagen vedlægges protokollen. 

Man vil imidlertid ledsage denne indstilling med de bemerkninger, som komiteen har 

fundet, at sagen foranlediger.» (Indst. S. XXXXV 1906-1907, s. 3, jf Stortingstidende-

Forhandlinger i Stortinget 1906-1907, s. 3594-3601).  

I sin artikkel fra 1924 «Vor vandkrafts historie i 50 aar» omtalte daværende 

fossedirektør i NVE Ingvar Kristensen, Hydros tilbudet med hensyn til positive og 

negative bestemmelser:  

Hjemfald til staten, forholdet til utenlandsk kapital, norsk fortrinsret i bestyrelse, 

arbeidskraft og materiel og avgift av et bestemt kvantum billig kraft til borgerlig behov. - 

Man kan si at dette tilbud 3 aar senere dannet det fundamentale grundlag for 

koncessionslover som da blev vedtatt av statsmaktene. (Kristensen 1924, s. 416). 

Det kommer fram i artikkelen at fossedirektøren var av den formening at det var mye 

motstand og mange utfordringer som «en opvoksende industri maa kjempe med». Saken 

ble ikke lettere ved at i Stortinget «raadet de gamle næringsveiers repræsentanter» (les: 

jordbruk, skogbruk, fiskeri og sjøfart). 

I sin innstilling til Stortinget tok Knudsen-komiteen også opp bruk av konsesjoner i 

elektrisitetslovgivningen. Komiteen påpekte blant annet: 

Vilkårene bør i hovedsagen være: koncessioner bør gives på begrænset tid. Staten bør 

sikre sig og muligens smaaindindustrien den kraft, der maatte trænges til tilfredsstillelse 

af paaregnelig behov, til rimelige priser (kfr. Jernbanelovens § 2 b). Den nationale 

industris tarv kan maaske her iagttages ved ogsaa at betinge den forkjøbsret til 

elektrisk energi. Staten bør sikre seg, at anlæggene med tilbehør ved 

koncessionenstidens utløb tilfalder den (...) Kommunene bør gives fortrin til 

kraftledninger fremfor private. (Indst. S XXXXV-1906-1907, s. 10-11). 

Videre: 

Under de overveielser, nærværende sag har foranlediget, er komiteens opmerksomhed 

sterkt henledet paa svagheder ved vaar gjældende lovgivning paa de felter, nærværende 

sag berører, og paa mligheden af at rette paa disse svagheder. Det er imidlertid 

bekjendt, at der for tiden er nedsat to departementale komiteer med opdrag at 

udarbeide lovforslag i nævnte retning. Man finder derfor ikke grund til at berøre alle de 

spørsmaal, som har meldt seg, eller til at indlade sig paa nogen indgaaende drøftelse af 

dem. 

Stortinget vedtok komiteens innstilling enstemmig 18. juni 1907. Det viktigste for 

Knudsen-komiteen var å gjøre alle kraftoverføringene avhengig av statlig konsesjon. 

Vedtaket omfattet også en anmodning til Regjeringen om «snarest at lade udrede: 

spørsmaalet om en ændring i lovgivningen om anlæg af elektriske kraftledninger i den af 
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komiteens antydede retning» (Stortingstidende-Forhandlinger i Stortinget 1906-1907, s. 

3601). 

Ny elektrisitetslov? 

I brev av 5. april 1907 til Arbeidsdepartementet tok Elektrisitetskommisjonen opp 

spørsmålet om innføring av tidsvarighet for konsesjoner for elektriske anlegg. Seinere i 

brev av 19. desember samme år ble i tillegg tatt opp; avgift ved meddelelse av konsesjon, 

nedleggelse av kraftledninger, vilkår om å avgi kraft til konsumenter i de distrikter 

kraftledningen føres gjennom. 

Under Justisdepartementets arbeid med konsesjonsloven og utarbeidelsen av Ot. prp. nr. 

11-1908, ble Arbeidsdepartementet bedt om kommentarer til det da framlagte lovforslag. 

I den forbindelse ble elektrisitetskommisjonen igjen bedt om komme med innspill. I sin 

uttalelse til Arbeidsdepartementet av 28. juni 1907 påpekte kommisjonen blant annet at: 

Thomas Nordberg Schulz ble bedt om å supplere konsesjonslovkomiiteen som teknisk 

sakkyndig medlem (Ot.prp. 11-1908, s. 2). Han var på den tid også medlem av 

Elektricitetskommisionen. 

I oversendelsen av 6. desember 1907 til Justisdepartementet uttalte 

Arbeidsdepartementet blant annet: 

Utvalget som blant annet skulle utrede «spørsmaalet om en ændring i lovlovgivningen 

om anlæg av elektriske kraftledninger» ble nedsatt av Arbeidsdepartementet 12. oktober 

1907 med høyesterettsadvokat Broch Utne som leder, jf. faksimilen fra 

Arbeidsdepartementet (1907) ovenfor. Det ble også bedt om å vurdere behovet for 

autorisasjon av elektriske installatører og prøver for montører. Utvalgets innstilling, som 

ble levert i desember 1908, inkluderte forslag til ny lov om ekspropriasjon 

(Arbeidsdepartementet 1908). Forslaget samsvarte i hovedsak med Knudsen-komiteens 

«Komiteen» henspeiler på den utredende komiteen oppnevnt av 

Justisdepartementet 15. sept. 1906, også kalt 

«konsesjonslovkomiteen». Faksimile fra Elektricitetskommisionen 

(1907), trykt som bilag 3 i Ot. prp. 11-1908, s. del av 45-46. 

Faksimile fra Arbeidsdepartementet (1907). Trykt som bilag 2 i Ot. prp. nr. 11-1908, s. 44-45. 
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syn. Det ble så av departementet oversendt en rekke offentlige myndigheter og aktører 

for kommentar. Uttalelsene fra disse forelå innen sommeren 1909.  

En av hovedgrunnene for denne oppnevnelsen var ikke minst Sam Eydes forslag om å få 

kjøpt seg fri for statens vilkår vedrørende Hydros kraftstasjoner. Lovforslaget samsvarte 

med Knudsen-komiteens synspunkter. 

Det må da antas at kommisjonen har fått gjennomslag for at dette spørsmål er så viktig 

at det bør vurderes nærmere. Likevel var dette ingen enkel sak.  

Elektrisitetskommisjonen bearbeidet dette materialet og ga sine kommentarer 11. 

februar 1910. Det ble påpekt innledningsvis at det var flere punkter en ikke var enig i, 

samt at det var for kort tid for å behandle denne viktige saken. Lovforslaget måtte også 

sees i sammenheng med annet lovarbeid for kraftanlegg som var på gang. Det synes som 

dette ikke var gjort. Kommisjonen selv har ikke  

tilstrækkelig oversigt over de forskjellige lovutkast til at bedømme dette. Det foreliggende 

utkast … kan derfor neppe med nytte behandles før grundlinjerne i de nu under 

behandling værende lovbestemmelser vedkommende kraftanlæg er fastsat. 

Og videre: 

Som almindelig bemerkning vil kommisionen uttale, at den ikke finder grund til et saa 

gjennemgripende brud med de nu gjældende love og bestemmelser, som utkastet 

foreslaar. Disse love og bestemmelser har været i bruk i en række aar, og de maa i det 

hele tat siges at ha virket heldig. (Arbeidsdepartementet 1913, s. 33-34). 

Videre ble det vist til tidligere innspill til departementet og spesielt nevnt viktighet av 

tidsbegrenset konsesjon, vilkår og ekspropriering av grunn der det er nødvendig. Det 

videre arbeid med lovutkastet til ny elektrisitetslov, ble så overlatt til et nytt organ, 

Vandfaldkommisionen. 

Tydeligvis har det ikke vært god nok kommunikasjon mellom aktørene. 

Elektrisitetskommisjonen, ble opplagt satt på sidelinjen, noe den selv også antagelig følte. 

VANDFALDKOMMISIONEN – LITE NYTT, MEN ET VIKTIG REDSKAP  

Ved kgl.res. 22. desember 1911 oppnevnte Konow-regjeringen Vandfaldkommisionen. 

Den skulle behandle spørsmål om «nyttegjørelse av statens vandfall m.v.». Videre avgi 

uttalelse «… angaaende spørsmaal om ændringer i lovgivningen om elektriske 

kraftledninger …» med utgangspunkt i det foreliggende materialet. Angående arbeidet 

med revisjon av elektrisitetslovgivningen ble alt materiale oversendt fra departementet 

15. januar 1912. Kommisjonens uttalelse forelå 29. januar 1913. (Vandfaldkommisionen 

1913). 
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Kommisjonene var et redskap for å få større systematikk i vannfallspolitikken. Lite nytt 

ble egentlig framlagt, den velsignet stort sett utført arbeid så langt. Den ønsket at 

elektrisitetsforsyningen i hovedsak skulle ha en kommunal og lokal basis. Den var bredt 

sammensatt, og dens mandat var omfattende. Det sto imidlertid ingen ting i mandatet 

om at den skulle vurdere organiseringen 

av vassdrags- og elektrisitetsforvaltningen. 

Men Vandfaldkommisionen hadde en klar 

mening om at staten hadde behov for et 

rådgivende organ, en ny institusjon. Dette 

ble framført i dens hovedinnstilling i 1914. 

(Thue 1994, s. 86-87). 

Vandfaldkommisionen ble involvert i de 

avgjørende saker Stortinget behandlet i 

forkant av opprettelsen av eget 

direktorat for vassdrags- og 

elektrisitetsforvaltningen. I sin siste 

innstilling tok de, som nevnt, også opp et 

eget punkt om «Anordning av et Fossestyre» (Vandfaldkommisionen 1914, s. 50-57). 

I tillegg fulgte utkast til «instruks for fossestyret» (bilag 10).  

Det foreslåtte «fossestyret» skulle: «At vaake over og fremkomme med forslag om, hvad 

der fra statens side til enhver tid bør gjøres til fremme av vandkraftens utnyttelse og 

elektricitetsforsyn-ingen i landet.» Forslaget innebar at funksjonene til 

Vasdragsdirektoratet og Vasdragskommisionen ble underlagt «Fossestyret». 

Dette var et tydelig signal om at de ulike aktører og instanser var i ferd med å 

posisjonere seg i den kommende omorganiseringen innen vassdrags og 

elektrisitetsforvaltningen som var i emning. 

Vandfaldkommisionen fikk som første sak å vurdere planene om utbygging av 

Norefallene med tilhørende anlegg for kraftoverføring spesielt og departementet 

forutsatte omgående behandling. Kommisjonens oppfatning var nok en forsyning med 

kommunal og lokal basis. Det skulle likevel være en plass for statlig engasjement. Ved 

siden av ansvaret for å skaffe dårlig stilte bygder strøm samt bistå de distrikter som 

allerede hadde utbygd sine lokale kraftressurser. Det var da en statlig oppgave å stå for 

de store prosjektene med overføring til flere kommuner og områder fra samme 

kraftanlegg. Kjøpene av Norefallene, Tokkefallene og Mår var tenkt i en slik sammenheng. 

Det var også viktig at staten sikret seg slike prosjekter for å sikre optimal utnyttelse av 

kraften. (Thue 1994). 

Ikke nok med det - heller ikke Vandfaldkommisionens innstilling ble lagt fram for 

Stortinget for behandling. Departementet gjennomførte en høringsrunde også for dette 

forslaget.  

Innstillinger fra Vandfaldkommisionen: 

I - Om utnyttelsen av Norefaldene m.v 

– avgitt 29. mai 1912 

II - Utkast til lov om elektriske anlæg – 

29. januar 1913 

III - Anvendelse av statens vandfald til 

elektrificering av jernbanerne m.v. -5. 

september 1913 

IV - Om nyttiggjørelse av statens fosser 

m.v. – 13. nov. 1914. 
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ENDELIG TIL BEHANDLING I STORTINGET, MEN … 

Etter nevnte høringsrunde ad ny elektrisk lov konkluderte departementet med at det 

ville være nødvendig å utarbeide en lov på dette felt. Likevel ble det en ekstrarunde: 

Som regel vil anlæg av elektriske kraftoverføringer være et led i utnyttelsen av vandkraft, 

og da lovgivningen om elektriske anlæg derfor staar i nøie sammenheng med 

lovgivningen om offentliog tilladelse til erhvervelse, regulering og leie av vandkraft, har 

man fundet at burde la den endelige behandling av en ny lov om elektriske anlæg 

utstaa i paavente av den nu paagaaende revision av den nævnte lovgivning (…) Naar 

ny lovgivning herom er vedtat av stortinget, vil kongelig proposition til en ny og 

fuldstendig lov om elektrisk kraftoverføring bli avgit. (Ot. prp. nr. 72-1916, s. 2). 

I påvente av at konsesjonslovarbeidet ble det imidlertid nødvendig med enkelte 

klargjøringer i henhold til den gjeldende elektrisitetslovgivningen. Blant annet ble nå 

adgangen til å stille konsesjonsvilkår i samsvar med «statens og almenhetens tarv» 

lovfestet.  Altså først i 1916 etter 10 års vandring rundt i byråkratiet og 9 år etter det 

første vedtaket i saken, fikk Stortinget saken til ny behandling. Det ble ikke fremmet 

forslag til en ny lov, men forslag om tillegg og justeringer av de gamle lovene fra 1894 og 

1896 (Indst. O. nr. 129-1916, Ot. prp. nr. 72-1916). I innstillingen ble det også avklart at 

Arbeidsdepartementet kunne i aktuelle tilfelle fastsette vilkår. I saker der det ble ansett 

rimelig kunne departementet sikre hjemfallsrett til staten.  

Kinso kraftverk, Ullensvang ble bygd av det utenlandske selskapet A/S Kinservik. Selskapet fikk 7. 

januar 1907 den første konsesjon med hjemfallsrett som ble gitt i Norge. Foto: Dag Endre 

Opedal/2012/Kraftmuseet. 
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Det viktigste nye elementet som kom inn ved lovtillegget i 1916 var innføringen av 

avgifter i forbindelse med konsesjon. I klartekst forteller dette om den nære 

sammenheng det er mellom bruken av vassdrag og produksjon av elektrisitet her til 

lands. Resultatet ble som følger vedrørende ekspropriasjonsloven: 

Skjold & Thue (2007) påpekte at det likevel skjedde en endring i fortolkningen av 

ekspropriasjonsloven i en mer restriktiv retning. Elektrisitetskommisjonen foreslo 

allerede i 1907 å bruke tidsbegrenset konsesjon og hjemfall av anleggene. Departementet 

sa nei da de mente at loven ikke åpnet for dette. Da kommisjonen foreslo dette i 1911 i 

to konkrete saker, aksepterte departementet det. Året etter sa de også ja til vilkår om 

tvungen kraftavståelse til stat og berørte kommuner for å kunne gi Skiensfjorden 

kommunale kraftselskap (SKK) konsesjon for overføring fra Årlifoss kraftstasjon til 

Porsgrunn. Her var det med andre ord forvaltning i forkant av en lovutvikling. (Skjold & 

Thue 2007).  

Interessant er forsyningsutviklingen i Vestfold fylke på dettet tidspunkt, da lovgivningen 

fikk betydning for utviklingen av eierstrukturen (Skjold 2015, s. 69-70). I startfasen var 

det bedriften Treschow-Fritzøe i Larvik som leverte elektrisitet til nesten samtlige av 

fylkets kommuner samt en rekke industribedrifter. Dette var en utradisjonell løsning, 

men den ble støttet av kommunene. Mot slutten av første verdenskrig økte 

Faksimile del av s. 2-3 i Indst. O. nr. 129-1916.  
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strømforbruket mer enn Treschow-Fritzøe klarte å levere gjennom ledningsnettet. 

Kommunene ba da departementet om å nekte å gi Treschow-Fritzøe konsesjon på 

kraftoverføring som selskapet hadde inne til behandling. Arbeidsdepartementet fulgte 

stort sett opp kommunenes ønske og innspill videre i prosessen. Utfallet ble til slutt at 

Treschow-Fritzøe i 1921 solgte sine kraftverk og overføringsnett til fylkeskommunen. 

Skjold mente dette var et eksempel på at: 

Forvaltningen var en del av en overordnet politisk målsetting definert gjennom 

konsesjonslovene, som bygde på en inngående offentlig styring med sektoren. Men 

samtidig ble den svært fleksibelt forvaltet, og altså knyttet direkte an til lokale 

preferanser (Skjold 2015, s.70). 

Departementets avgjørelse må sies å være et incitament for økt innflytelse for kommune 

og fylkeskommune. 

Tillegget som kom i 1916 samt de nye 

forskriftene for elektriske anlegg som 

kom i 1919, medførte nok at behovet 

for ny lovgivning var mindre aktuelt. 

Norske Elektrisitetsverkers forening 

(NEF) la likevel i 1917 fram et nytt 

lovutkast som bygget på 

Vandfaldkommisionens utkast fra 1913 

vedrørende loven om elektriske anlegg. 

Foreningens forslag ble også sendt på 

høring, og det kom inn en rekke innspill 

til departementet. Forslaget ble forelagt 

Elektrisitetsforsyningskommisjonen, jf. 

neste underkap. Samtidig var det 

naturlig å avvente den videre behandling 

av saken til Hovedstyret for vassdrags- og 

elektrisitetsvesenet var kommet i funksjon. Uansett var den gamle loven gjeldende ved 

inngangen til 1920-årene.  Forslag til ny lov ble først fremmet for Stortinget i 1929 med 

Ot. prp. nr, 15 (1929).  

Nevnes må også at i 1912 ble det gjort en endring i elektrisitetsloven fra 1896 for å 

kunne presisere hvem som anses som eier av elektriske anlegg med mer, jf. Ot. prp. nr. 7-

1912, Indst. O. nr. 86-1912. Dette ville bli inntatt i forskriftene. Ved samme anledning 

vedtok Stortinget å innføre nytt avgiftsreglement for det elektriske tilsynet 

gjeldende fra 1. juli 1912 jf. St. prp. 40-1912 og Indst. S. XXXXVI-1912. Vedtaket åpnet 

opp for nedsettelse av avgiften for mindre anlegg, noe Elektrisitetskommisjonen var imot.  

  

Faksimile Indst. O. nr. 86-1912, s. 180:  
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 Alminnelig forsyning: statlig politikk – 

fylkeskommunale verk 

Kommunene 

I den første fasen førte staten en liberal politikk. Reguleringsregimet skilte ikke mellom 

private og offentlige aktører. Målet var å legge forholdene til rette for den videre 

utbyggingen og bruk av elektrisiteten. Staten stimulerte til fragmentert struktur ved å 

støtte dannelsen av kommunale bygdeverk. Landkommunene fikk fordeler i form av 

forkjøps- og ekspropriasjonsrett til mindre vannfall innen kommunen. Med den klare 

politiseringen som vannkraften fikk etter 1905, oppsto et viktig skille. Konsesjonslovene 

la grunnlaget for denne utviklingen. Dette kom i tillegg til de juridiske og regulatoriske 

fortrinnene som lovene ga. Konsesjonslovene la aktivt til rette for individuelt kommunalt 

eierselskap. Den store tekniske utviklingen innen elektrisitetssektoren skjedde også i en 

tid hvor kommuneøkonomien var god. Kommunenes generelle inntektsgrunnlag og 

virksomhetsomfang for øvrig vokste sterkt. Dette var viktig, for elektrisitetssektoren 

krevde kapitaltunge investeringer. «Den sterke økningen i tilgangen på kapital under og 

etter første verdenskrig bidro ytterligere til ekspansjon på dette området, særlig i 

landkommunene» (Skjold 2015, s. 73). Utviklingen førte til at inter- og fylkeskommunale 

selskaper ble etablert i årene mot 1920. 

I tiden under og etter første verdenskrig ble det knapphet på kull, koks og flytende 

brensler. Dette medførte at elektrisitet ble brukt til flere formål, som koking, oppvarming 

og drift av motorer. Strømforbruket økte dramatisk. For å sikre samfunnet nok og billig 

kraft, la staten om til en ambisiøs storskala orientert elektrisitetspolitikk. Endringene 

kom i 1917-1919 og det ble lagt til rette for å bygge store kraftverk og 

overføringssystemer. Nå ble det gitt støtte til egne stillinger som vannkraftingeniører i 

fylkene. Videre ble utbyggingen av Nore kraftverk vedtatt for å sikre strøm til alminnelig 

forsyning samt at det ble oppnevnt en egen kommisjon som skulle utarbeide landsplan 

for strømforsyningen, Elektrisitetsforsyningskommisjonen. 

Veiledning og ansettelse av amtsingeniører 

I de første tiår i det 20. århundre var det rundt om i landet betydelig interesse for å 

utnytte elver og bekker til elektrisitetsproduksjon. Stortinget ønsket også at staten skulle 

hjelpe og veilede private eiere av små vannfall til best mulig utnyttelse av ressursene. 

Etter «offentlig foranstaltning» ble publikasjonen Veiledning i utnyttelse av mindre vandfald 

utgitt i 1913, omtalt i kap. 6.5.  
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Bakgrunnen for denne utviklingen var at 

under Stortingets behandling 2. april 1909 

av Vasdragsvæsenets budsjett for 1909 

påpekte representanten Høstmark at det 

ville være ønskelig om staten kunne bistå 

med veiledning av utbygging av små 

vannfall.  

Dette slo an, men tiltak kom ikke 

umiddelbart. I budsjetttet for 1911 fikk 

Vasdragsvesenet midler til å utgi 

veiledningsmateriale. Det var stor pågang 

på dette feltet og Stortinget vedtok at 

denne virksomheten skulle inngå i etatens 

ordinære arbeid. Dette resulterte i at 

Veiledninsavdelingen ble opprettet fra 1. 

juli 1914 i Vasdragsvesenet. Pågangen for 

informasjon var sterkt stigende. Under 

behandlingen i Stortinget av 

Elektrisitetkommisionens budsjett for 

1914-1915 ble det også påpekt viktigheten 

av at bygdene får god faglig veildning, jf 

Trædals innlegg.  ► 

Vassdragsvesenet var inne i flere saker 

hvor det viste seg at det også var behov 

for elektroteknisk kompetanse. Dette ble 

tatt i forbindelse med budsjettet for 1913-

1914. Stortinget sluttet seg til 

Vassdragsdirektørens forslag, og samme år 

ble det opprettet fast stilling som elektroingeniør. 

Amtene presset på for å få egne ingeniører, mens departementet vegret seg da de mente 

at dette ville bli avklart når nyordningen for administrasjon av vassdrags- og 

elektrisitetsvesenet skulle opp til behandling i Stortinget. Den saken trakk imidlertid ut. 

Under behandlingen av budsjettet til Vassdragsvesenet for 1916-1917 henstilte 

REPRESENTANTEN HØSTMARK I STORTINGET 2. 

APRIL 1909:  

«Vi ser nu dag-

vandfald. (…) Det er endnu kun foregangs-

heldig spor.»  

Faksimile Stortingstidende-Forhandlinger i Stortinget (1909, del av 

s. 993). 

FRA REPRESENTANTENS TRÆDALS INNLEGG : 

 «Det er alt i de

 

Faksimile Stortingstidende-Forhandlinger i Stortinget (1914, del av s. 

1039).  

Offiser og gårdbruker Ole Beyer 

Høstmark (1867-1931) var 

stortingsrepresentant fra 1906-1912 

innvalgt fra Romsdal Amt og 

representerte Venstre. Foto: 

Ukjent/Romsdalsmuseets fotoarkiv.  
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veikomiteen om «at spurmaalet um innsetjing av elektrotekniske amtsingeniørar med 

lønstilskot av staten vert uppteke til dryfting snarast mogelegt» (Indst. S. VI-1916, s. 7). 

I amtene Romsdal, Søndre Bergenhus og Nedenes var det allerede ansatt amtsingeniører 

«for vasdragsutbygninger og anlæg av elektricitetsværker» under forutsetning av at 

staten bidro med ⅔-del av utgiftene. Lignende stillinger var allerede besluttet skulle 

opprettes i Nordland, Nordre Bergenhus og Stavanger. De statlige stønadsmidler til disse 

stillingene ble administrert av Vasdragsvesenet, og det ble med det. Det var 

vassdragsdirektørens forutsetning for denne ordning at stillingene ble lagt under hans 

ansvar. Dette ville styrke samarbeidet mellom de ulike distriktene og lette samordningen 

ved bygging av kraftverk og overføringsanlegg og ikke minst sikre ensartethet ved de 

ulike anleggene. Departementet skulle stå for ansettelsene etter innstilling av 

amtsutvalget og vassdragsdirektøren. (St. prp. nr. 105-1917). 

Ordningen vokste imidlertid fra 1916 fram som egen institusjon i elforsyningen. De 

ansatte ble snart en ny ressurs for de lokale ledd og flere fylker bygde opp egne 

fylkesverk som tok på seg selvstendige oppgaver innenfor kraftforsyning og distribusjon. 

Ofte fikk fylkesingeniørene ledende stilling i disse. (Thue 1994, s. 106-109). 

 Møtets deltakere. Foto: Ukjent/Faksimile fra NVE (1923a, s. 9). 

I 1923 innkalte Hovedstyret i NVE for første gang «overingeniørene for fylkenes 

elektrisitetsforsyning» til fellesmøte hvor den enkelte ga en redegjørelse for sitt fylkes 

status. Dette møte ble holdt 25.-27. oktober 1923. Redegjørelsene ble publisert av NVE 

(1923a). 
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Etter første verdenskrig begynte flere fylker å planlegge etableringen av egne 

fylkeskommunale elektrisitetsverk. Innen utgangen av 1920 var dette på plass i Agder-

fylkene,  Akershus, Buskerud, Nord-Trøndelag og Troms. Møre og Romsdal og Vestfold 

deltok i interkommunale selskap. 

Tidspunktet for de fylkeskommunale dannelsene var ikke tilfeldig. Etter de spesielle 

forhold som var forårsaket av verdenskrigen, ble det foretatt flere ulike grep i 

organiseringen av elektrisitetsforsyningen. Større forsyningsområder ble etablert. 

Impulsene til denne regionaliseringen kom utenfra, særlig fra USA og Tyskland. 

Internasjonalt var dampturbinen den teknologiske kjernen i oppbyggingen av de 

regionale forsyningssystemene. (Rinde 1995, s. 53).  

Større organisatoriske enheter ble dannet og lokale elverk ble knyttet sammen fysisk 

gjennom nettverk av overføringslinjer og juridisk gjennom ulike kontrakter. Her til lands 

var det også en stor fordel at regionaliseringen ble knyttet opp mot elektrifiseringen av 

landsbygda. (Rinde 1995).  

Like fullt var det de individuelle kommunale selskapene som dannet tyngdepunktet. 

Blant annet kom de inter- og fylkeskommunale selskapskonstruksjonene ofte i tillegg til 

allerede etablerte kommunale virksomheter. (Skjold 2015, s. 72). 

De interkommunale selskapene representerte en naturlig videreutvikling av de 

eksisterende løsningene. En stor fordel med de inter- og fylkeskommunale selskapene 

var at kontrollen ble forankret lokalt. Da de grunnleggende investeringene var unnagjort 

i kraftanlegg og ledningsnett, sto fylkesverkene for rundt en 1/4 av de kommunale elektri-

sitetsverkenes bokførte verdi. Det var flere interkommunale selskaper, men disse betyd-

de likevel mindre. Fylkesverkene derimot var å betrakte som mer radikale og nydannede 

selskaper ofte med et sterkt innslag av plan og design. (Etter Rinde 1995, s. 53-56). 

Når elektrisitetsforsyning i det hele tatt havnet på den fylkeskommunale dagsorden, 

skyldtes det ifølge Rinde (1995, s. 56) impulser fra tre ledd: 

• Ressursfattige kommuner ønsket hjelp til å ta del i de nye gode 

• Statlige ambisjoner om å skape enn mer rasjonell organisering 

• Private aktører var klare til å overta hvs de fikk anledning 

Follafoss kraftverk, Steinkjer, var et av landets 

første fylkekommunale verk som ble bygd. Foto: 

Kommunikasjonsavdelingen, Nord-Trøndelag 

fylkeskommune/Wikipedia. 
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Staten skal bygge ut Norefallene  

Stortinget vedtok i 1918 utbyggingen i statlig regi av Norefallene i Numedalslågen. Dette 

ville bli Nord-Europas største kraftverk og målet var at det skulle forsyne det folkerike 

Østlandet med strøm. I den forbindelse skulle det bygges et stort kraftoverføringssystem 

som ville sørge for at de lokale forsyningsområder ble innbefattet i et integrert nettverk.  

I fagmiljøet hadde behovet for organisatorisk tilpasning til de tekniske mulighetene fått 

stor oppmerksomhet. En rekke forslag om organisering ble lansert ikke minst i 

Elektroteknisk Tidsskrift (Rinde 2001, s. 164). Høsten 1917 foreslo den tidligere 

formannen29 i Norske Elektricitetsverkers forening Thomas Nordberg Schulz å opprette 

«Norges Kraftverker» med monopol på kraftforsyningen. Staten skulle være ledende, 

men fylke, kommune og private verk skulle delta. (Nordberg Schulz 1917). 

Stortinget ga tilslutning til opprettelsen av en ny kommisjon som skulle utarbeide en 

landsplan for elektrisitetsforsyningen. Begrunnelsen var å få fart på elektrifiseringen også 

i andre deler av landet enn det sentrale Østlandsområdet.  Arbeidet pågikk i perioden 

1919-1922 og planen endte opp med forslag om hele 117 forsyningsområder. 

(Elektrisitetsforsyningskommisjonen 1923). 

Under den lange høykonjunkturen i årene fram til 1920 var norsk elektrisitetsforsyning 

todelt; storindustri og alminnelig forsyning. Den kraftkrevende storindustrien var 

privateid, produserte i hovedsak sin egen kraft og solgte lite til andre brukere. 

Kommunale elverk leverte til alminnelig forsyning som hushold, gårdsbruk, 

håndverksbedrifter og tradisjonell industri. Statens hovedlinje var å begrense og styre 

ekspansjonen til de private kraftselskapene og storindustrien og å støtte kommunale 

elverk. Dessuten skulle staten selv også ha en rolle som kraftutbygger. Det statlige 

engasjementet var ment å være et supplement til kommunenes aktivitet. (Thue 1994, s. 

184). 

 

 

 

29 Nordberg Schulz var foreningens formann i perioden 1901-1915. Han var også en av stifterne av foreningen og var dens 

første formann. 

Faksimile fra Vasdragsdirektøren 

(1917).  



 

 

 

TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN ELEKTRISITETENS FORVALTNINGSHISTORIE 1877-1921 SIDE 199  

I begynnelsen av elektrisitetens tidsalder la staten aktivt til rette for de små utbyggingene 

uavhengig av om det var privat eller kommunalt eierskap. Utviklingen førte til at staten 

etter hvert la opp til en lovgivning som sikret styring av utbyggingene, og bruken av 

naturressursene skulle sikre inntekter til beste for allmenheten. Dette førte også til at 

staten selv ønsket å bygge ut aktuelle fossefall for i første omgang å sikre forsyningen til 

alminnelig bruk og drift av jernbanen. 

Staten hadde så langt tatt et klart sterkere grep om styringen av elektrisitetssektoren på 

dette tidspunkt enn den hadde ved begynnelsen av det 20. århundre. Framveksten av 

storskalatenkningen må ifølge Skjold (2015) forstås i lys av de særegne 

etterspørselsforholdene i krigsårene. Den sterke etterspørselsveksten etter elektrisitet 

som krigen forårsaket, ga forståelig nok et langt mer optimistisk syn på mulighetene for 

en omfattende og planmessig elektrifisering over hele landet basert på de rike 

innenlandske vannkraftressursene.  

Særlig utbygging av store vannfall og forsyningsnettverk for alminnelig forsyning syntes 

med ett mer økonomisk realistisk enn tidligere. Statens holdning til organiseringen av 

sektoren endret seg under og like etter første verdenskrig. Nå la de statlige 

forvaltningsorganene til rette for store, sentraliserte organisasjoner, store 

produksjonsenheter og integrerte nettverk. Skjold (2015, s. 99) har påpekt at denne 

holdningsendringen kom klart til syne: 

For det første gjennom etableringen av Elektricitetsforsyningskommisjonen og mandatet 

som denne kommisjonen fikk. For det andre søkte statsforvaltningen, med støtte av 

Stortinget, å påvirke organisasjonsstrukturen i sektoren gjennom en ny rolle som direkte 

aktør. Bak Stortingets vedtak i 1918 om å bygge ut Nore kraftverk i Buskerud, lå, ved 

siden av mobiliseringshensyn, en ambisjon om å fremme nettverksintegrasjon og 

storskalaløsninger på Østlandet.  

Noreutbyggingen ble en problematisk sak ikke minst fordi det var stor politisk uenighet 

om denne kraftmengden var nødvendig. Saken var til behandling i Stortinget i 1914. 

Vandfaldkommisjonen avga sin innstilling i mai 1912 og var delt i to fraksjoner. Flertallet 

(med formannens dobbeltstemme) mente Nore foreløpig ikke burde utbygges, fordi det 

ikke var godtgjort tilstrekkelig kraftbehov. Mindretallet derimot gikk for utbygging og 

viste til hensynet til elektrifisering av jernbanen og til bruk av strøm innen jordbruk og 

småindustri. Interessant er mindretallets anførsel om at: 

I de 8 aar mellem beslutningen, og til utbyggingen er færdig, ligger der en stor utvikling. 

Det er umulig at forutsi i dag hvilken stigende anvedelse dels paa kjendte dels paa nye 

omraader den elektriske kraft vil faa om 8 aar. Et er imidlertid sikkert, at behovet for 

denne vare stiger enormt fra aar til andet; dersom bærer aviserne daglig bud. Hver by 

og snart hver bygd arbeider paa dels at utvide sine elektricitetsverker dels at skaffe seg 

saadaanne, hvis de ingen har. (Vandfaldkommisionen 1912, s. 42). 

Og de sammenlignet med Sverige: 
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I vort naboland Sverige har man av de samme grunde, der bestemmer vort standpunkt 

med hensyn til Norefallenes utbygging, besluttet utbygging av 3 store fald:  Trollhättan i 

det sydlige, Âlvkarleby i det midtre og Porjus i det nordlige Sverige. Man ser der mere 

lyst paa utviklingen, end kommisionens flertal gjør for Norges vedkommende. 

(Vandfaldkommisionen 1912, s. 43). 

Som det sees var veksten betydelig, og den var også raskt stigende. Det er angitt i 

proposisjonen at «Det viser sig at tilveksten i de sidste 7 aar – en periode der svarer til 

byggetiden for Nore kraftanlæg – er større i landdistriktene end i Kristiania by, hvis 

elektricitetsverk dog som bekjendt i disse aar har gjennemgaat en overmaade sterk 

utvikling» (St. prp. nr. 117-1914, s. 30). 

I samme proposisjon påpekte Arbeidsdepartementet hvor viktig elektrisiteten nå hadde 

blitt «paa nærsagt alle felter». Bygdene var opptatt av forsyningen og «søker med store 

ofre at skaffe sig den fornødne elektriske energi, ofte fra smaa vandfald, hvis 

utbygningsomkostninger er forholdsvis betydelige.» Regjeringen mente derfor at å sørge 

for at distriktene kunne forsynes med billig strøm, var «en landssak av største betydning 

der maa sidestilles med arbeidet for gode kommunikationer». (St. prp. nr. 117-1914, s. 

25). Det ble videre blant annet påpekt at behovet for elektrisk kraft var størst i det 

«østenfjeldske, hvor man har den tætteste befolkning og hvor kraftkildene i forhold 

hertil er sparsommere end i de øvrige landsdele». Av de vannfall staten eide, var det 

departementets syn at «det første skridt til utbygging av statens vandfall bør gjøres her». 

(St. prp. nr. 117-1914, s. 30-31). 

Arbeidsdepartementets plan med proposisjonen i 1914 var å foreslå utbygging, da det 

var antatt politisk vilje til å bygge ut. Det viste seg imidlertid høsten 1913 at 

Vassdragsvesenet hadde behov for nye undersøkelser vedrørende planleggingen av 

Tunhovddammen. Departementet la da fram forslag om bevilgning til den nødvendige 

revisjonen. Men begrunnelsen for utbyggingen ble medtatt. Med denne proposisjonen var 

Noreutbyggingen kommet inn i den politiske sfæren. Debatten var heftig og gikk ikke 

minst på prinsippet om full sikkerhet for avsetning av kraften kontra hensynet til å få 

gjort kraft tilgjengelig for alminnelig forsyning så fort som mulig. (Thue, 1994 s. 244).  

Stortinget vedtok enstemmig utbyggingen av Nore og byggingen av Numedalsbanen 3. 

august 1918 (St. prp. nr. 108-1918). Argumentene for å bygge ut Nore da var nær de 

samme som i 1914. Det forelå nå en rekke henvendelser fra kommuner og 

elektrisitetsverk på Østlandet som viste stor interesse for kraft. Forholdene under 

første verdenskrig med strømmangel i det meste av landet hadde opplagt hatt sin 

virkning. Byggingen av anlegget startet samme år. Allerede tidlig på 1920-tallet kom det 

kritikk mot vedtaket og alternativer til Noreutbyggingen ble lagt fram, jf. Thue (1994, kap. 

7). 

I proposisjonen for 1918 viste Arbeidsdepartementet til sin omtale av forventet økt 

etterspørsel etter elektrisitet i proposisjonen fra 1914. Utviklingen i de siste årene 

hadde bekreftet at denne antagelsen hadde vært riktig. «I de amter, der den gang 

betegnedes som Nore kraftanlægs omsætningsomraade, hersker nu akut 

elektricitetsnød» (St. prp. nr. 108 -1918, s. 17). 
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Ved denne utbyggingen ønsket staten spesielt å gi støtte til kommuner som ikke hadde 

ressurser til å bygge ut egen kraft. Saken hadde også en fordelingsmessig begrunnelse 

ifølge Skjold & Thue (2007, s. 79). Det ble også lagt vekt på fra regjeringen at kraftverket 

skulle bli viktig for kommende utvikling av samkjøringen på Østlandet. I anlegget inngikk 

«å bygge store kraftoverføringer som ville knytte sammen elforsyningen i mesteparten av 

det sentrale Østlandet». Når dette var på plass, ville det ligge til rette for å integrere de 

kommunale elektrisitetsverkene i et samarbeid om produksjon og forsyning. 

I tiden etter første verdenskrig hadde denne tanken blitt modnet ikke minst hos 

vassdragsdirektør Kristensen, som også så for seg at storindustri kunne bli etablert i 

nærheten av kraftstasjonen (St. prp. nr. 117-1914, s. 18). Tanken om at Nore ville bli «et 

Østlandets kraftstabbur», vant gehør også hos ledende politikere og ikke minst hos 

Gunnar Knudsen. (Skjold & Thue 2007, s. 77). 

Elektrisitetsforsyningsnemdas arbeid 

Politisk var det lagt til rette for at staten skulle innta en mer dominerende rolle innen 

kraftforsyningen. Dette bekreftes ved vedtaket om Noreutbyggingen i 1918. Videre ved at 

Arbeidsdepartementet i større grad enn tidligere hadde grepet regulerende inn med 

bruk av de gitte konsesjoner.  

Arbeidsdepartementet klargjorde mandatet til kommisjonen i «skrivelse til 

kommisjonens formann» av 4. februar 1919. Her ble påpekt ønske om en prinsipiell 

utredning av de ulike spørsmål som «knytter sig til landets kraftforsyning og dennes 

finansiering». Helheten var viktig, slik at strøm til jernbane, industri og alminnelig behov 

skulle medtas. Det skulle utarbeides en generell plan for hver landsdel som omfattet 

bygging av kraftverk med hovedledningsnett samt finansplan for dette. Videre at det 

skulle utvikles «den størst mulige ensartethet i landets fordelingsnett». Kommisjonen 

kunne også om fremme nye lovbestemmelser hvis det var nødvendig for å løse 

vanskelige spørsmål som måtte oppstå. 

Departementet viste også til at da «elektrifiseringen hittil har været fremmet ved lokale 

initiativ, er der adskillig uensartethet i de forskjellige anleggs tekniske utførelse». 

Kommisjonen burde derfor utarbeide forslag til enhetlige normer for bygging av 

ledninger mm. (Elektrisitetsforsyningsnemda 1923, s. 7). 

Kommisjon hadde sitt første møte i mars 1919. Til møtet var medlemmene blitt kjent 

med planarbeidet professor Heggstad, også medlem av kommisjonen, nylig hadde 

utarbeidet vedrørende Sør-Trøndelags kraftforsyning. Kommisjonen fant «den her 

anvendte arbeidsmetode hensiktsmessig og besluttet å anlegge arbeidet på samme måte» 

(Elektrisitetsforsyningsnemda 1923, s. 7). Dette ble akseptert av departement og de 

nødvendige midler ble stilt til disposisjon. Landsplanen ble utarbeidet under Heggstad 

ledelse i nært samarbeid med fylkeskommunene (Heggstad 1922). På dette grunnlag 

utarbeidet kommisjon sin innstilling som ble avlevert 13. oktober 1923. 

(Elektrisitetsforsyningsnemda 1923).  

En kan også merke seg at den nyutnevnte generaldirektøren i NVE, Stuevold-Hansen ble 

oppnevnt som medlem 3. desember 1920, da Sam Eyde ble entlediget som medlem. 
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Videre overtok Stuevold-Hansen som kommisjonens leder 1. april 1921, da sorenskriver, 

tidl. statsråd, Årstad ble entlediget som leder. 

Kilder: Skjold (2015 s. 40-101), Thue (1994 s. 57-122, 183-196), Thue & Rinde (2001 s. 148-173),  

 Forslag om eget elektrisitetsdirektorat 
Som omtalt ovenfor var det en rekke saker til behandling innenfor vassdrags- og 

elektrisitetssektoren ikke minst i tida fra 1906 og utover mot 1920. Flere av disse skapte 

store diskusjoner av faglig og juridisk art og ikke minst politisk. Sjeldent mange komiteer 

og kommisjoner ble opprettet av kortere og lengre varighet, jf. vedlegg-kap. 10.1. 

Vandfaldkommisionen var svært aktiv, og da den leverte sin siste innstilling, nr. IV, påpekte 

den at: 

Kommisionen skal her fremkomme med indstilling om de dele av dens mandat, som 

ikke allerede er behandlet i de nysnævnte indstillinger og betænkninger. 

(Vandfaldkommisionen 1914, s. 2). 

Kommisjonen var svært opptatt av at staten nå måtte føre en aktiv og effektiv 

fossepolitikk for å benytte vannkraften til beste for videreutviklingen av 

elektrisitetsforsyning. Mandatet ble nok tøyd så langt som mulig og antagelig enda litt 

lenger. I sin siste innstilling ble det foreslått å oppnevne et eget «fossestyre», jf. kap. 7.3. 

Staten trengte en instans «der helt og fuldt skal kunde veilede statsmyndigheterne med 

hensyn til dere fossepolitikk». Det var ikke nok med kompetanse innen vassbygg. Det var 

nødvendig med full oversikt over landets behov for elektrisitet, kjennskap til industriens 

utvikling og må ha «oversigt over pengemarkedets stilling». Og ikke minst «Derhos maa, 

naar staten skal begynde at drive sine fosser forretningsmæssig, en række avgjørelser 

under forretningens drift kunne træffes paa en hurtigere og lettere maate end den, som 

nu følger og til en viss grad altid maa følge med forretningsordene inden et 

departement.». (Vandfaldkommisionen 1914, s. 50).  

Vandfaldkommisionen foreslo, som tidligere nevnt, at det var Fossestyret som skulle 

ivareta interessene og administrere både vassdragsvesenet og elektrisitetsvesenet. 

Med dette utspillet var prosessen om organisering av vassdrags- og 

elektrisitetssektorene i gang. 

Elektricitetskommisionen ble først 1. august 1917 bedt av Arbeidsdepartementet om å 

komme med en uttalelse «angaaende spørsmaalet om ny administrasionsordning».  

Der ønskes særlig oplysning om de opgaver der antages hensigtsmæssig at burde 

henlægges til etaten for elektricitetsvæsen samt endvidere overveiet hvorledes 

centraletaten og distriktordningen bør organiseres. (Elektricitetskommisionen 1917, s. 

108 i St. prp. nr. 197- 1919). 

På denne bakgrunn er det forståelig at Elektricitetskommision i sin uttalelse vedrørende 

omorganisering innen vassdrags- og elektrisitetssektoren uttalte i sitt innspill av 8. 

oktober 1917 at: 
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For elektrisitetsvesenet foreligger allerede nu saa betydningsfulde og vidtrækkende 

oppgaver, og der forestaar utvilsomt en saa sterk og rivende utvikling, at der synes at 

foreligge nogensomhelst utsigt til at lede dette ind i det rette spor, medmindre der straks 

anordnes egne organer tlstrækkelig utstyrt for løsning av de store oppgaver som 

foreligger og kompetente til at utføre det grundlæggende arbeid som forestaar. 

(Elektricitetskommisjonen 1917, s. 109 i St. prp. nr. 197-1919). 

Følgende oppgaver og arbeid ble listet opp av kommisjonen som viktige (s. 110-112): 

• Landets elektrisitetsforsyning må inn i et mer planmessig spor. 

• Konsesjonsbehandlingen av elektriske kraftanlegg og ledninger må settes i system 

og sees i sammenheng. 

• Tilsynet ved elektrisitetsvesenet har blitt en omfattende instans med sine 5 

distrikter. Den trenger en felles ledelse og administrasjon. 

• Veiledning til kommuner, fylker m.v. må styrkes ikke minst ettersom Stortinget 

har prioritert «anlæg av elektricitetsverker for gaard, grend eller bygd».  

• Videre at arbeidet er så omfattende at det er behov for å bygge opp en 

administrasjon for arbeidet. 

Kommisjonen var av den mening at når det gjaldt statens egen utbygging og drift av 

anlegg måtte dette legges inn under et forretningsmessig styre (s. 114). Den påpekte også 

i klare ord at (s. 114):  

Imidlertid har elektricitetsvæsenet nu utviklet sig derhen, at den bestaaende 

organisations ramme er sprængt og nydannelse maa ske.» og 

«Elektricitetskommisionen vil derfor anbefale, at der straks (…) skrides til oprettelse av 

et selvstændig elektrisitetsvæsen og utstyrt med 3 avdelinger… 

Det nye elektrisitetsvesenet burde etter kommisjonens mening ha tre avdelinger: 

Faksimile Elektricitetskommisionen 1917, del av s. 114. 

Så vidt det kan sees ble ikke Elektricitetskommision bedt om å komme med innspill 

under Arbeidsdepartementets første høringsrunde i 1915 vedrørende 

Vandfaldkommisionens forslag om opprettelsen av et fossestyre. 

I deres uttalelse gitt 8. oktober 1917 har Elektrisitetskommisjonen også følgende 

kommentar til noen av innspillene i den første høringsrunden: 
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Hverken vandfaldkommisionen, vasdragskommisionen eller vasdragsdirektøren har 

imidlertid sees at ha git selve elektricitetsforsyningen den plads inden 

organisasionen, som vil være en uavviselig nødvendighet, hvis de store spørsmaal, som 

det her gjælder, skal bli løst paa en tilfredsstillende maate. 

Det ble foreslått at den eksisterende Elektrisitetskommisjon ble opprettholdt som en 

appellinstans og rådgivende organ for departementet ved behandlingen av store og 

viktige saker. Kommisjonens råd ble som kjent ikke fulgt, i det Stortinget i 1920 vedtok 

med 77 mot 32 stemmer å samle alle instanser under en hovedledelse. Mindretallet 

ønsket at fløtningsvesenet og elektrisitetskontrollen skulle være uavhengige direktorater. 

Årene fram til 1920 var preget av store omveltninger i samfunnet, ikke minst på det 

elektrotekniske området. «I disse viktige etableringsårene gjorde 

Elektrisitetskommisjonen en stor innsats som rådgiver for departementet og for det 

offentlige tilsynet med elektriske anlegg» (Jensen & Johansen 1993, s. 35). 

 Omorganisering – NVE etableres 
Fra 1910 og utover i hele tiåret pågikk en faglig og politisk diskusjon om å etablere et 

statlig forvaltningsorgan for vassdrags- og elektrisitetssektoren. 

To sett konkurrerende hensyn preget debatten om organisasjonsformen. Motsetningen 

mellom forretning og forvaltning. Strukturerte synspunktene i det ene feltet. Det andre 

feltet gjaldt den vanskelige avveiningen mellom koordinering og likebehandling, mellom 

hensynet til effektiv samordning av statlige tiltak og ønsket om likebehandling av statlige, 

kommunale og private aktører. (…) 

For øvrig var det først og fremst regjeringen Gunnar Knudsen og dens støttespillere i 

Stortinget som ønsket å etablere et mest mulig effektivt redskap for myndighetenes 

vassdrags- og elektrisitetspolitikk. Og hensynet til politisk styring forutsatte at det ble 

lagt hovedvekt på forvaltning og samordning framfor forretning og likebehandling. Fra 

Høyre og Frisinnede Venstre og fra ingeniørorganisasjonene synes de motsatte 

prinsippene å bli vektlagt. (Thue 1994, s. 109-110). 

Det tok tid før proposisjonen ble lagt fram for Stortinget. Det skjedde først i mars 1919. 

Statsråd Fredrik Olsen Nalum påpekte blant annet at dette hadde tatt tid, fordi det var 

viktig å se den nye organisasjonen i forhold til utviklingen innenfor de fylkeskommunale 

organer på saksområdet. 

Med St. prp. 197-1919 foreslo Regjeringen at det skulle «innføres en ny ordning av 

vassdragsvesenets og elektrisitetsvesenets administrasjon».  Administrasjonen 

skulle legges inn under et styre bestående av generaldirektøren og direktørene for de 

tre direktoratene (Vassdrags, Vannfalds- og Elektrisitetsdirektoratet) samt tre 

stortingsvalgte medlemmer. 

Departementet begrunnet dette med at de daværende instanser innen 

elektrisitetssektoren ikke var «innrettet og utstyret, at de er helt ut skikket til på 
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fyldesgjørende måte å løse de oppgaver, som er forbundet med utnyttelsen at statens 

vannkraft og landets elektrisitetsforsyning», (s. 5). 

Departementet antok at en sto på terskelen til en omfattende utbygging av «statens 

utbygginger og reguleringer». Spesielt måtte planleggingsarbeidet styrkes og påskyndes, 

da landsplanen for elektrisitetsforsyningen var forventet å foreligge om 2-3 år. Det ville 

kreve et betydelig større apparat enn det en da hadde. Fram til nå var de få sakene på 

dette felt håndtert av vannfallavdelingen i Vassdragsvesenet. Arbeidet av elektroteknisk 

art hittil i forbindelse med planleggingen av statens utbygginger og veiledning til 

kommuner og private mm, var blitt håndtert av vassdragsvesenets ansatte 

elektroingeniører samt supplert med bistand fra eksterne spesialister. Dette var et viktig 

arbeidsfelt. Departementet hadde derfor allerede fulgt opp Vassdragsdirektørens forslag 

om å etablere en egen elektroteknisk avdeling i Vassdragsvesenet. Dette var å betrakte 

«som en rent midlertidig nødhjelp, så lenge arbeidet er forholdsvis begrenset» (s.6). 

Avdelingen var i funksjon fra 1. juli 1919. Det var forventet en betydelig økning av denne 

type arbeid ikke minst pga. Noreanleggets oppstart med forberedende undersøkelser for 

kraftledninger og detaljplanlegging av disse. Det ble også bemerket fra departementets 

side at arbeidet med salg av kraft fra statens kraftstasjoner «frembyr så vanskelige 

spørsmål av faglig teknisk natur og stiller oppgaver av så vidtrekkende økonomisk 

betydning, at det ikke som endelig ordning forsvarlig kan henlegges under en avdeling i 

vassdragsvesenet» (s.6). 

Forskjellige spørsmål vedrørende fylkers og kommuners utbygginger og 

distriktssammenslutninger om kraftforsyning har krevd, etter departementets oppfatning, 

det offentliges inngripen. Slike saker hadde hittil blitt håndtert av departementet etter å 

ha blitt behandlet dels av vassdragsdirektøren og dels av vassdragskommisjonen. Ikke 

minst pga. den kommende landsplanen var det viktig at slike saker ble behandlet av 

kompetente og tekniske instanser «som i stillings medfør har å skaffe sig oversikt over 

utviklingen og gripe ordnende inn, hvor dette kreves» (s. 6). 

Departementet påpekte også at det ble arbeidet med en ny lov for konsesjon for 

elektriske kraftledninger «hvorved dette emne sammenarbeides med lovgivningen om 

vassdragskonsesjoner» (s. 6). I påvente av den nye loven ble sakene behandlet i henhold 

til lov av 26. juli 1916 som gjorde det mulig ved konsesjoner til elektriske kraftledninger 

å sette vilkår ut fra statlige og allmenne hensyn. Erfaringen så langt var at departementet 

savnet at nødvendige faglige organer hadde vært involvert i behandlingen av søknadene. 

Videre forventet departementet at den kommende iverksetting av landsplanen ville 

medføre, at staten må ta avgjørelser som på visse punkter vil bli bestemmende for 

distriktenes utvikling og som «således kan få den største sociale og økonomiske 

rekkevidde» (s. 6). Det var viktig at slike saker ble behandlet av en kompetent instans. 

Dette saksfeltet var under rivende utvikling og det var på høy tid at det kom på plass 

organer som kunne behandle sakene på faglig forsvarlig måte. Etter lang diskusjon og 

behandling i Arbeidsdepartementet fikk endelig Stortinget saken til behandling i mars 

1920. (Stortingstidende-Forhandlinger i Stortinget 1920, s. 820-858). Stortinget besluttet 

19. mars 1920 «ny ordning av vasdragsvæsenets og elektricitetsvæsenets administration. 
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Deretter ble det utarbeidet instruks for hovedstyret for vassdrags- og 

elektrisitetsvesenet. Denne ble behandlet av Stortinget 8. og 10. mars 1921 og vedtatt 

enstemmig. (Indst. S. VI B-1920). Hovedstyret trådde formelt i funksjon fra 1. mai 1921. 

 Statlig ansvar for sektorens historie 

og kulturminner 
Alle statlige etater ble på 1990-tallet pålagt av Stortinget å ta ansvar for sin sektors 

historie og kulturminner. OED delegerte hovedansvaret for vassdrags- og 

energisektorens kulturminner til NVE som myndighetsutøver i konsesjons- og 

tilsynssaker. I 2003 ble NVEs Museumsordning permanent etablert for å følge opp 

sektoransvaret. I løpet av det første tiåret ble etatens fire temaplaner utarbeidet i 

samarbeid md Riksantikvaren og energibransjen. 

• Kulturminner i norsk kraftproduksjon30 - Stensby & Moe (2006) 

• Kraftoverføringens kulturminner - Riibe & Weyergang-Nielsen (2010) 

• Kulturminner i vassdrag. Flom og erosjonssikring, kanaler og miljøtiltak – Mømb (2010) 

• Dammer som kulturminner - Nynäs (2013) 

Museumsordningen skal bidra til å bevare og formidle norsk vassdrags- og energihistorie, 

samt å bidra til å ta vare på kulturminner som reflekterer denne historien. På 

kulturminnesiden innebærer det også å være involvert i saksbehandling i konsesjons- og 

tilsynssaker. Dette arbeidet ligger i dag under seksjon for informasjonsforvaltning og 

kulturhistorie.  

Kulturminner representerer sentrale kilder til historien om utviklingen av det norske 

samfunnet. Tekniske og industrielle kulturminner har i de siste tiårene fått økt 

oppmerksomhet, og behovet for dokumentasjon og bevaring er fremhevet av statlige 

myndigheter. Stortinget har påpekt viktigheten av dette. 

 

 

 

30 En revidert utgave av «Kulturminner i norsk kraftproduksjon» ble utgitt i 2013 - Bjørsvik, Nynäs & Faugli (red.). 

 



 

 

 

TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN ELEKTRISITETENS FORVALTNINGSHISTORIE 1877-1921 SIDE 207  

NVE eier ikke noen av sektorens kulturminner. NVE er myndighetsutøver, men anleggene 

eies av kommuner, fylkeskommuner, statlige eller private selskaper, eller privatpersoner. 

Samarbeid med eierne og kulturminneforvaltningen er derfor svært viktig for å ivareta 

sektorens kulturminneverdier.  

I St. meld. nr. 16-2004/2005 Leve med kulturminner påpekes det på s. 9 at:  

Det har vært en økende interesse for kulturminnefeltet, både i befolkningen og i de 

politiske miljøene. Flere regjeringer har satt klare mål for å sikre prioriterte 

kulturminneverdier, noe som har fått bred tilslutning i Stortinget.  

På s. 75 i denne kulturmeldingen konstateres det at statlige myndigheter har ansvaret for 

å sikre at hensynet til kulturminner og kulturmiljøer blir tatt vare på i deres virksomhet, 

og at sektorene har ansvaret for myndighetsutøvelse og relevante virkemidler. I den til nå 

siste meldingen om kulturminner (Meld. St. nr. 35-2012/2013) påpekes spesielt på s. 30:  

Tekniske og industrielle kulturminner er en type kulturminner som det har vært en 

økende oppmerksomhet rundt, og de representerer bygninger og anlegg som har betydd 

mye for mange. Det er behov for å legge større vekt på arbeidet med å ta vare på 

denne typen kulturminner. 

NVEs kulturminneplan bygger på de tidligere fire temaplanene som er utarbeidet, jf. 

https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/nves-utvalgte-kulturminner/. Planen tar for 

seg verdivurderingene som er gjort i forbindelse med utvelgelsen, føringer, roller, ansvar 

og virkemidler. Den er ment å kunne brukes av NVE, kulturminneforvaltning og 

kommuner i saksbehandlingen, samt av eierne i planlegging av tiltak. Forhåpentligvis vil 

den også bidra til å fremme samarbeid på tvers av forvaltningen for å ivareta sektorens 

kulturminneverdier. Temaplanene er utarbeidet i samarbeid med energibransjen og 

Riksantikvaren. 

Temaplanene har valgt ut rundt 230 anlegg med høy kulturminneverdi, som har fått 

status «statlig listeført». NVE har ansvar for å ivareta anleggenes kulturminneverdier i 

sin saksbehandling.  

Tekniske og industrielle kulturminner har ofte potensial for ny bruk, og er viktige 

elementer for opplevelse og stedsidentitet. Samtidig kan tekniske kulturminner være 

vanskelig å bevare fysisk utover et begrenset omfang, på grunn av blant annet 

opprustningsbehov, nye sikkerhetskrav og store kostnader til vedlikehold. St. meld. nr. 16-

2004/2005 (s 31) setter under «Strategier og tiltak» føringer for alternativer til fysisk 

vern: Kulturminner som ikke kan bevares skal dokumenteres.  

Kilde: NVEs fire temaplaner. 

https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/nves-utvalgte-kulturminner/
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8 Elektrisitet i mer enn 140 år 

– noen refleksjoner 

Elektrisiteten gjorde sitt inntok for mer enn 140 år siden. Ved å utnytte vannets krefter 

til å produsere strøm ga fossekraften grunnlaget for den kraftkrevende industrien som 

igjen var fundamentet for utviklingen av det moderne Norge. Dette førte til at 

myndighetene på slutten av 1800-tallet så det nødvendig å styre utviklingen ved å utvikle 

lovverk og forvaltning for elektrisitetssektoren. 

Vassdragene hadde alt fra «tidenes 

morgen» blitt tatt i bruk av borgerne og 

samfunnet. Den formelle 

vassdragsforvaltningen har sine røtter fra 

Canaldirectionen, som ble opprettet i 

1804 og bruken av vassdrag er omtalt alt i 

landets første lover fra før år 1000. 

Kraftproduksjonen ble raskt den 

økonomisk viktigste brukerinteresse i 

vassdragene. Vassdrag og elektrisitet er i 

Norge tett knyttet sammen og dette førte 

til opprettelsen av Norges vassdrags- og 

elektrisitetsvesen (NVE) i 1921.  At samme 

forvaltningsorgan behandler vassdrags- og 

energisaker, er særegent for Norge. 

Elektrisitet er den mest brukte 

energibæreren i Norge. Elektrisiteten er 

anvendelig og kan brukes til de fleste 

energiformål, både til oppvarming, i 

elektriske apparater i bygg, til prosesser i 

industrien og som drivstoff i 

transportmidler.  

Elektrisitet - forbruk og produksjon fram til «vår tid» 
Elektrisitetsproduksjonen og forbruket av strøm hadde i det 20. århundre en voldsom 

vekst. Tidsepoken denne publikasjonen omtaler - fra 1877 til 1921 - blir knapt synlig i de 

ulike diagrammer over produksjon og forbruk av elektrisitet. Men det var i denne 

perioden at grunnlaget ble lagt for den videre utviklingen. For å få tydeliggjort dette vises 

diagram for tidsperioder; 1900-1950, 1937-2011 og 2006-2018, jf. de tre figurene under. 

Vær oppmerksom på at skalaen som viser forbruks- og produksjonstall er forskjellige i 

de tre diagrammene. 

Fosser og elektrisitet. Foto: Per Einar Faugli/NVE. 
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Bruttoforbruk og produksjon av elektrisitet 1937-2011 

Faksimile Bøeng & Holstad (2013, figur 3.10). Angitt kilde: Månedlig og årlig elektrisitetsstatistikk, Statistisk Sentralbyrå. 

Perioden 1900-1950 spesielt: 

Perioden 2006-2018 spesielt: 

◄ I perioden 2006-2018 varierte 

total elektrisitets-produksjon fra 121,4 

TWh i 2006 til 149,4 TWh i 2018.  

Brutto elektrisietsforbruk varierte fra 

122,3 til 135,4 TWh. 

Midlere årlig vannkraftproduksjon 

økte fra 120,9 til 134,9 TWh. 

Data: NVE-Energifolderen (2019), 

Statistisk Sentralbyrås 

elektrisitetsstatistikk. 

BRUTTOFORBRUK - definert som summen av total produksjon av elektrisk kraft og import fratrukket 

eksport. Bruttoforbruket omfatter det totale nettoforbruket av strøm. Nettap, pumpekraftforbruk, eget 

forbruk i kraftstasjonene og statistisk differanse inngår også. (Bøeng & Holstad (2013). 

◄ Den røde kurven angir Tilgang på 

elektrisitet. Data: Statistisk Sentralbyrå (1955, 

tab. 24 «Krafttilgangen»). Her er angitt: Etter 

beregninger utført for nasjonalregnskapet 1900-

1929 og etter elektrisitetsstatistikken (Statistiske 

oversikter 1948, tabell 103 og Statistisk Årbok). 

Den blå kurven - Vannkraftproduksjonen – 

et grovt anslag over midlere 

årsproduksjon. Data NVE (1995). Det er angitt 

at tallene fram til 1935 er bygd på statistikk over 

installert turbinkapasitet og antatt brukstid. 0
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Vannkraft har hele tida med unntak av de første årene stått for omtrent all 

strømproduksjon. På den tid var det relativt sett et betydelig innslag elektrisitet 

produsert av dampdrevne verk. I 1901 var det ifølge Sandberg (1951, tabell X, s. 116) 614 

elektriske anlegg med generatorer på til sammen 36,9 MW. Av disse ble 215 av anleggene 

drevet av vannmotor med installert effekt 25,56 MW (69 % av installert effekt). 

Dampmotorer sto for 348 anlegg med samlet effekt 8,96 MW (24 %). De øvrige anlegg, 

som sto for 7 % av installert effekt, ble drevet av gass, petroleum og en kombinasjon av 

vann/damp/petroleum, jf. kap. 6.3. 

Vannkraftverkenes andel økte raskt de første årene i det 20. århundre.  Ved slutten av 

århundre var det relativt sett en ørliten andel strøm produsert fra varmekraftverk. For 

vindkraftproduksjon ble den første konsesjonen gitt først i 1997. Strømproduksjonen fra 

både varmekraft og vindkraft er «i vår tid» økende, jf. tabell under. 

Produsert elektrisitet 1995-2017: 

PRODUKSJON/ÅR 1995 2005 2017 1995 2005 2017 

 TWh TWh TWh % % % 

Vannkraft 122,5 138,5 143,1 99,6 99,0 95,8 

Varmekraft 0,5 0,9 3,4 0,4 0,6 2,3 

Vindkraft - 0.5 2,9  0.4 1,9 

Totalt 123 139,9 149,4 100 100 100 

Data for 1995 og 2005 er fra NVE-Energifolderen. For 2017 fra Statistisk Sentralbyrås årlige elektrisitetsstatistikk, tab. 5. 

Utnyttbar og utbygd vannkraft 
Dagens produksjonssystem har en kapasitet 

på 32 250 MW og en midlere årsproduksjon 

på 135 TWh.  Vannkraftpotensialet utfra 

dagens rammebetingelser er beregnet til 

162 TWh eksklusiv potensialet for de verna 

vassdragene som er satt til 50 TWh. 

Vanntilsiget og installert 

produksjonskapasitet danner grunnlag for 

hva det enkelte vannkraftverk kan 

produsere. Tilsigsforholdene i Norge 

varierer betydelig gjennom året og ikke 

minst fra år til år. I perioden 1990-2015 varierte det årlige tilsiget rundt 65 TWh. 

Referanseperioden for tilsiget som nå benyttes av NVE er 1980–2010. De over 1000 

magasinene representerer en samlet produksjonskapasitet på 86,5 TWh. De 30 største 

magasinene står for nær halvparten av denne kapasiteten. De fleste magasinene ble bygd 

før 1990.  

Befaring Møsvatn - på den tid landets størrste 

reguleringsmagasin. Dammen skimtes i det fjerne. 

Foto: Ukjent/1910/Norsk Industriarbeidermuseum.  
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Midlere vannkraftproduksjon i perioden 1900-2012. 

 Faksimile fra Taule (2013, figur 2.1). Data fra NVE. Midlere produksjon i 2018 er beregnet til 135 TWh.    

I 1920 var den midlere årsproduksjonen 5,8 TWh – dette utgjør 4,3 % av dagens 

produksjon. I 1945 var dette nesten fordoblet og økt til 11 TWh (8 % av dagens 

produksjon). Neste tiår (1945-1955) ble dette mer enn fordoblet og nådde 23 TWh (17 

%).  Tjue år etter i 1970 var dette økt til 65 TWh (48 %). Figurene under viser denne 

utviklingen noe mer i detalj.                  

Av figuren for perioden 1970-2005 framgår også at det kan være store forskjeller fra år 

til år i den faktiske produksjonen. Størst produksjon i perioden som figuren omfatter, var 

år 2000 med en produksjon på 142,3 TWh. Toppåret hittil er 2016 med en 

vannkraftproduksjon på 143,1 TWh. Figuren viser også at midlere vannkraftproduksjon 

innen systemet nå kun er svakt stigende. Det kan nevnes at for tidsrommet 2005-2018 

steg den fra 120 til 135 TWh. 

Midlere vannkraftproduksjon og faktisk produsert vannkraft  

i perioden 1970-2005. 

  

Faksimile fra 

Bjørndalen et al. 

(2007, fig. 2.2), Angitt 

kilde: NVE 
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Vannkraftsystemets utvikling kan også betraktes ut fra installert kapasitet. I 2018 var 

produksjonskapasiteten kommet opp i 32 257 MW. Utviklingen vises her ved to figurer: 

• turbinistallasjoner fram til 1945 (NVE 1946) 

• installert effektkapasitet 1950-2015 (Olje- og energidepartementet 2015) 

Turbininstallasjon vannkraft 1885-1945. 

Installert effektkapasitet 1950-2015, pr. 1/1.gjeldende år. 

Faksimile Olje- og energidepartementet (2015, fig. 2.1). Angitt kilde: NVE 

De største vannkraftanleggene ble gjennomført fra 1970 til 1985. I den perioden økte 

installert effekt med 10 730 MW. Historisk er det verd å merke seg at det tok det rundt 

I 1901 var det 215 elektriske anlegg som 

ble drevet av vannmotorer med installert 

effekt 25,6 MW (Sandberg 1951). 

Ifølge NVE (1923) var det installert 1340 

MW inkludert vannturbiner til mekanisk 

bruk. I 1929 var det til elektrisk bruk 

installert 1612 MW og 89 MW til 

mekanisk bruk. I 1943 var dette steget til 

henholdsvis 2216 MW og 85 MN (NVE 

1946). 

◄ Oversikt for perioden 1895-1943 og for 

aktuelle brukergrupper. Faksimile fra NVE 

(1946, fig.2). Millioner kilowatt er lik 1000 MW. 

Skalaen går fra 0 til 2400 MW.  
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80 år før sektoren hadde installert tilsvarte mengde. I 1967 var det installert 10 955 MW 

(Statistisk Sentralbyrå–elektrisitetsstatistikk 1968). Det tok bare 14 år å doble dette. I 

1981 var det installert 21 635 MW (Statistisk Sentralbyrå-elektrisitetsstatistikk 1983). 

Mot slutten av 1980-årene avtok utbyggingene. De årlige installasjonene har etter dette 

vært relativt minimale. I de siste 25 år (1993-2018) har effekten samlet økt med 4180 

MW. Pr. 1. januar 2019 hadde vannkraftverkene installert 32 257 MW. 

Vannkraftpotensialet anno 1894 og 1908 

Kunnskapen om våre vassdrag og deres utbygningspotensial har endret seg gjennom 

tidene. I forbindelse med forslaget fra Gunnar Knudsen (jf. kap. 5.6) om statlige kjøp av 

vannfall ble det spørsmål om hva de norske «vandfaldene» kunne representere i verdi. 

Da saken ble oversendt Stortinget for behandling var vedlagt en oversikt utarbeidet av 

Kanaldirektøren. De omtalte vassdragene var det oppført med totalt 263 895 hk, 

tilsvarende 194 MW (Kanaldirektøren 1894, s. 286). Glommavassdraget alene utgjorde 

nær 40 %, deretter fulgte Drammensvassdraget med nær 16 % og Skiensvassdraget med 

vel 15 % av det samlede potensialet. Disse tre vassdragene utgjorde samlet mer enn 2/3 

av det omtalte potensialet. I 1897 var det ifølge Sandberg (1951, s, 117, jf. kap. 4.1) utbygd 

ca 1200 kW vannkraft eller 0,6 % av det omtalte vannkraftpotensialet til 

Kanaldirektøren.  

Vassdragsdirektøren oversendte i 1908 en oversikt for landet over «de vandfald, for hvis 

oplysninger om kraftmængden eller materiale til beregning herav haves for haanden». 

Beregningene bygde på den daværende «lavvandføring». I oversikten ble også tatt med 

reguleringsarbeider som var under utførelse eller «er tillatt utført». Oppsummert viste 

oversikten et potensiale på 1122 MW.  Ved reguleringer ble antatt at dette kunne økes til 

1640 MW.  På denne tid var det utbygd rundt 100 MW – tilsvarende 9 % av datidens 

kjente potensial. Skiensvassdraget hadde størst potensiale med 418 MW,  som ved 

regulering kunne økes til 510 MW. Deretter fulgte Glommavassdraget med 305 MW 

angitt å kunne økes til 309 MW ved regulering. (Vasdragsdirektøren 1908). 

NVEs publikasjoner over utbygd vannkraft 1922, 1929, 1943 og 1968 

Den første oversikten over Utbygget vannkraft i Norge ble utgitt i 1923. På tittelsiden ble 

det påpekt at dette var en foreløpig oversikt (NVE 1923). Her er medtatt opplysninger for 

1045 anlegg med installasjon helt ned til nærmest 0 hk. Denne viste at 11 % av 

vannkraftpotensialet var utbygd - 975 MW av et nyttbart potensial på 9045 MW. 31 

Neste utgave av vannkraftpublikasjonen kom i 1930 med tall gjeldende for utløpet av 

1929 (NVE 1930). Den bygde på opplysninger fra 1452 anlegg. Det påpekes at (NVE 

1930, s, 4): 

 

 

 

31 Til opplysning: Omregningsfaktor fra hk til kW er 0,736. Videre er 1 mill. kW=1 MW og 1 milliard kWh = 1 TWh, jf. 

vedlegg- kap. 10.6. 
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Landets utnyttbare vannkraft ved jevn drift over hele året er foreløpig beregnet til ca, 

12,5 mill. HK = 9,2 mill. kW eller ca, 80 milliarder kWh.  Ved gjennemsnittlig vannføring 

representerer de samme fall en teoretisk vannkraft av omkring 14 mill. kWh, (…) For å 

kunne disponere nevnte 12,5 mill. HK over hele året trengs magasiner på omkring 45 

milliarder m3. I forbindelse herved kan nevnes at der hittil er tilveiebragt magasiner på 

til sammen ca. 9 milliarder m3.  

I 1930 var bare 13 % (1195 MW) utbygd av det angitte potensialet på 9200 MW. Når det 

gjelder midlere årsproduksjon, ble den beregnet av NVE til 5,8 TWh i 1920 og 8,4 TWh i 

1930. Beregningene bygger på statistikk over installert turbinkapasitet og antatt brukstid. 

(NVE 1995).  

Neste utgave fra 1946 ga en oversikt som var à jour pr. 31.12.1943 og bygde på data for 

2009 anlegg. (NVE 1946). De fleste innmeldte data var imidlertid gjeldende for 1938. Det 

er ikke oppgitt nye tall for potensialet, men den nye internasjonale standarden for 

beregningen av dette ble nå lagt til grunn.32 

Etter denne standarden ble potensialet beregnet til ca. 12 300 MW tilsvarende 107 TWh 

hvorav 1470 MW var utbygd, som tilsvarte 12 % av vannkraftpotensialet. Magasinvolumet 

hadde siden 1929 økt med vel 45 % og var nå oppe i 13 milliarder m3. De 10 største 

verkene (5 % av antallet) sto for 41 % av vannkraftproduksjonen.  

I neste utgave som er fra 1968 slås fast at vannkraftpotensialet ble i 1961 anslått til 130 

TWh bestemmende årsproduksjon. «Beregningene av disse kraftressurser er ikke 

entydig. Hvor meget som er nyttbart, vil bl.a. avhenge av framstillingskostnadene for 

atomkraft og konvensjonell varmekraft». (NVE 1968, s. 5). Økonomiske 

rammebetingelser var nå blitt en viktig faktor. Utgaven omfatter 367 vannkraftverk med 

maskinkapasitet over 1 MW. Disse representerte 10 700 MW effektytelse eller 98,5 % av 

den totale maskinkapasitet i landet. Det er angitt at disse produserte årlig nær 51 TWh 

eller 39 % av potensialet. 

For helhetens skyld vises det også til følgende omtale i Olje- og energidepartementet 

(2008, s. 22-faksimile) om «Installert effekt, midlere produksjon og brukstid for 

vannkraftverk»: 

 

 

 

32 Landets utnyttbare vannkraft ved framtidig regulering og 75 % effekt er tidligere beregnet til 9,2 millioner kW tilsvarende ca. 

80 milliarder kWh pr. år. Denne ytelse er basert på nærmere bestemt minstevannføringer i de respektive vannfall og således at 
omhandlede kraftmengde kan utnyttes jevnt over hele året. Ifølge Verdenskonferansen (W.P.C.) skal oppgaver over 
vannkraftressurser angis i kW ved 100 % effekt (dvs. kraftmengde i kW = 9,8 x vannføring i m3/s. x bruttofallhøyde i m). (NVE 

1946, s. 5).  
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Vannkraftpotensialet pr. 1.1.2019 var 214,7 TWh referert til perioden 1981-2010. 

Av dette er 134,9 TWh utbygd og 49,5 TWh vernet, jf figuren under. 

Utarbeidet av NVE. 

Oversikten33 under omhandler 27 vannfall som ble utbygd før 1906 og hvor det fortsatt 

pågår kraftproduksjon som på ett vis kan spores tilbake til det første kraftverket som 

tok vannfallet i bruk. Ved byggingen av disse anleggene representerte de en samlet 

 

 

 

33 Oversikten er på ingen måte fullstendig. De aktuelle kraftstasjonene er omtalt i publikasjonen og flere av dem har hatt en 

sentral funksjon for utviklingen av landets elektrifiseringshistorie. 

KRAFTVERKENE BLE STØRRE OG STØRRE – oversikt over de største verk etter maksimal kapasitet: 

1922:  Såheim 119 MW,  Vemork 118 MW,  Tysso 104 MW,  Vamma 55 MW, Glomfjord 37 MW  

1929:  Vemork 132 MW, Såheim 119 MW,  Tysso 93 MW, Nore 91 MW,  Vamma 82 MW      

1943:  Nore 189 MW,  Vemork 140 MW,  Såheim 117 MW,  Tysso 114 MW,  Vamma 75 MW 

1968:  Tokke 430 MW,  Vinje 300 MW,  Aura 290 MW,  Nedre Røssåga 253 MW,  Nes 250 MW  

2014:  Kvildal 1240 MW,  Sima 1120 MW,  Tonstad 960 MW,  Aurland I 840 MW,  Saurdal 640 MW. 

Kilder: NVE (1923, 1930, 1946, 1969, 2015). 

Beliggenhet: Kraftverkene Vemork og Såheim i Rjukan/Telemarkvassdraget. Tysso i Tyssedal, Odda. Vamma i nedre del av 

Glomma. Glomfjord i Meløy/Nordland. Nore øverst i Numedalslågen. Tokke og Vinje i Telemarkvassdraget. Aura i 

Sunndalsøra. Nedre Røssåga ved Korgen//Nordland, Nes ved Hallingdalvassdraget, Kvildal og Saurdal, Ulla-Førre. anlegget. 

Sima i Eidfjord. Tonstad, Sira-Kvina anlegget. Aurland i Sogn. 
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installasjon på rundt 29,3 MV. Fram til 1920 ble det gjennomført utvidelser ved en rekke 

av kraftstasjonene, slik at de samlet da sto for en installasjon på 154 MW, altså mer enn 

en femdobling av deres opprinnelige ytelse. I dagens system representerer disse 

vannfallene og deres kraftstasjoner en total ytelse på 770 MW. Deres samlede årlige 

midlere kraft produksjon var i 2017 rett i underkant av 4 TWh. Dette utgjør 3 % av 

dagens midlere produksjon i landet. 

Interessante vannfall utbygd før 1906 hvor det fortsatt er kraftproduksjon :  

 

Datagrunnlag: For kolonnene «I drift» og «Ins. oppr» (installert ved første start) vises til eget vedlegg, kap. 10.7, for 

referanser for oppstart drift og installasjon ved igangsettelse på det tidspunkt. For kolonne «Inst. 1920» (installasjon i 

1920) er hovedkilde NVE (1923, 1930). Tall for installasjon er angitt i MW. Kolonnene «Ytelse 2017» (angir maks. ytelse 

i MW og «Prod. 2017» (produksjon er angitt i GWh) er hovedkilde NVE (2017).  

For siste kolonne er betegnelsen «utv.» benyttet som en samlebetegnelse for ombygging, utvidelse, bytte av maskineri, 

rehabilitering o.l. Status (i siste kolonne) er data i hovedsak fra lokallitteratur, kraftselskapenes nettsider og wikipedia.org. 

Når det i siste kolonne er angitt at det er bygd nytt kraftverk så er ofte en større del av vannfallet blitt tatt i bruk. Videre er 

installasjonen i kraftverket blitt økt, slik at en større del av vannmengden er blitt tatt i bruks. 

Statlige grep - vannkraftverkenes eierforhold   
Fram til 1906 kjøpte Kanalvesenet opp en rekke fosser på vegne av Staten med tanke på 

elektrifiseringen av jernbanen. Dette kom det lite ut av, men kjøpene la grunnlaget for 

det kommende statlige vannkraftengasjementet. Kommunene for sin del var svært aktive 

angående elektrifiseringen rundt om i landet. Staten støttet dette arbeidet ikke minst 

Kraftverk Kommune I drift Vassdrag

 Inst. 

oppr.

Inst. 

1920

Ytelse 

2017 

Prod. 

2017 Opprinnelig bygd for/status 2018

Tinfos Notodden 1877/1901 Skiensvass. lys/1,46 18 54 210 I, utv 1904/1910, ny 1955-1912 verk II

Hønefos Ringerike 1885/1896 Drammensv. lys/3,1 3,1 29 120 I/By-Hønefoss, ny 1909/1920, utv 1947, ny 1978

Fritzøe Larvik 1886/1901 Siljanvass. lys/2,4 2,4 3,3 13 I/By-Larvik, utv 1927/1933/1955 

Hunsfos Vennesla 1887/1913 Otra lys/0,02 3,2 25 142 I, ny 1897/1926/1954, utv 2013, verk II 2008

Vaksdal Vaksdal 1890 Vaksdalselv 0,02 0,2 2 14 I, ny 1899/1977

Nybrufos Kongsberg 1891/1896 N.lågen 0,05 1,1 3 25 By-Kongsberg, ny 1911, utv1957/2013

Borregaard Sarpsborg 1892/1898 Glommav. 0,98 20 51 251 I, utv flere ganger 1901-2009

Fagerli Fauske 1893/1898 Sulitjelmav. 0,18 2,9 48 248 G, utv. 1913/1929, ny 1973

Mesna Lillehammer 1894 Glommav. 0,07 7 36 136 By-Lillehammer, utv 1897/1901, ny 1917/1984 i fjell

Eidsfoss Hof 1895 Drammensv. lys 0,14 0,9 4 I, ny 1914, utv 1965

Trengereid Bergen 1895 Skulstadelv 0,1 0,15 3,5 15 I, utv 1994 

Kuråsfossen Røros 1896 Glommav. 0,44 0,44 11 62 G, ny 1952 i fjell

Brufos Gjøvik 1897 Glommav. 0,4 0.4 2,2 11 By-Gjøvik, nedl 1962, ny 1982 i fjell

Stongfjorden Askvoll 1897 Stangselv 0,32 2,2 2,9 12 I, ny 1907, utv etter 1977

Rognfossen Voss 1897 Vosso 0,05 0,5 6 32 Tettsted-Vossevangen, utv 1906, ny 1918/1989

Vigeland Vennesla 1898 Otra 0,03 9 26 186 I, utv 1938, verk II 1908

Hafslund Sarpsborg 1899 Glommav. 5,3 18 31 169 I, utv flere ganger sist 2002

Gausvik Harstad 1900 Gausvikelv 0,02 3,1 4 18 I/By-Harstad, utv 1910/1916/1920/2004, bygd verk II, III

Hammeren Oslo 1900 Nordmarkv. 2,1 2,6 4,7 23 By-Oslo, utv 1927, Norges eldste i drift

Kopperå Meråker 1900 Stjørdalv. 2,2 10 87 464 G/I, utv 1930,, nedl 1975, ny 1994, verk II 1915

Øvre Leirfos Trondheim 1901 Nidelvv. 1,84 4,4 15 23 By-Trondheim, ombygd 2009 samt bygd verk II

Sagefos Kvinesdal 1901 Sagelva 0,14 0,6 2,9 6 By-Flekkefjord, utv 1988

Gravfos Modum 1903 Drammensv. 1,32 5,9 49 214 By-Drammen, ny 1931, verk II 1996

Tou Mølle Strand 1903 Touelva 0,04 0,04 1,2 4 I, utv 1950-tallet/2015 

Kykkelsrud Askim 1903 Glommav. 4,4 35 230 1241 I/By-Oslo, utv flere ganger, nedl 2008, ny 1964, utv 2011

Evenstad Froland 1904 Arendalsv. 1,8 1,8 25 123 By-Arendal, ny 1939 

Øgreyfos Egersund 1905 Hellelandselv 0,5 2,6 16 65 By-Egersund, utv 1920, ny 1969 

Sum 29,28 154 770 3831
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gjennom sin veiledningsaktivitet for utbyggingen av vannfallene. I 1920-årene sørget 

Staten selv for utbyggingen av Nore kraftverk, etter en lang tids planlegging og politisk 

diskusjon. «Men selv om den politiske og ideologiske debatt ofte satte statlig og privat 

virksomhet opp mot hverandre, synes hovedmotsetningene i mellomkrigstidens 

elektrisitetsforsyning å ha gått mellom staten og kommunene» (Thue 1994, s. 227). Etter 

andre verdenskrig gikk staten tungt inn i vannkraftutbyggingen for å utnytte den billige 

vannkraften i oppbyggingen av landet både gjennom å bygge opp industrien og samtidig 

sørge for full elektrifisering av landet. Dette gjorde utslag også på eiersiden av 

kraftverkene.  

I 2017 eide det offentlige (kommuner, fylkeskommuner og staten) samlet sett rundt 90 % 

av produksjonskapasiteten til kraftverkene mot vel 10 % i 1917. Staten eier gjennom sitt 

heleide selskap Statkraft nå vel 38 % av elektrisitetsproduksjonen. Det er verd å merke 

seg at mange selskaper i sektoren har i dag flere eiere og det er stor grad av 

krysseierskap. Før 1920 eide private aktører storparten av kraftverkene. Deres andel er 

stadig blitt redusert og utgjør nå rundt 10 %.  

Kraftverkenes eierskap – utvikling 1917-2017: 

 UTBYGD, 

MW 

PRODUKSJON, 

TWH 

STATLIG 

EID, % 

KOMMUNALT/ 

FYLKESK. O.L. % 

PRIVAT 

EID, % 

1917 1 000 3,9 0,2 12-13 87-88  

1937 1 764 8,3 9,9 33,5 56,6 

1965 9 571 49,0 31,0 47,7 21,3 

2017 totalt 33 755 149,4 38,3 51,1 10,6 

2017 vannkraft 31 837 143,1 

Data for 1937 og 1965 fra Vogt (1971, s. 155). For 2017 fra Statistisk Sentralbyrås årlige statistikk.  Ad. 1917 

produksjonsdata fra Statistisk Sentralbyrå (1959), anslag utbygd fra Elektrifiseringsnemda (1947, fig. 1), andel 

«kommunalt/fylkeskommunalt o.l.» eierskap røft anslag etter NVE (1923, 1923a).   

Det statlige eierskapet fikk først en 

betydning ved oppfølgingen av 

vannkraftutbyggingen etter andre 

verdenskrig. Før denne var det 

kraftverkene Hakavik, Nore og 

Glomfjord som i hovedsak stod for den 

statlige elektrisitetsproduksjonen. I 

1917 eide Staten kun kraftstasjonene 

Valen (900 hk) og Longerak (1500 hk) - 

begge tilknyttet sykehusdrift, samt 

Kåfjord kraftstasjon (150 kW) som 

driftet Nordlysobservatoriet. 

Det statlige bygde Longerak kraftstasjon har vært i drift siden 

1916. Den eies nå av Agder Energi. Foto: Dag Endre Opedal/2016/ 

Kraftmuseet. 
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Når det gjelder kraftnettutbyggingen, ble det tidlig reist spørsmål om ikke 

overføringsanlegg burde være en statlig oppgave. Kraftoverføringen ble sammenlignet 

med annen infrastruktur som jernbane og telefoni. I 1916 ble det vedtatt et tillegg til 

1894-loven som åpnet adgang til å sette vilkår med hensyn til allmenne interesser. Det 

ble også slått fast «at staten skulle ha rett til å innløse alle overføringsanlegg etter et 

visst antall år. (Skjold & Thue 2007, s.24). Først i 1927 i forbindelse med distribusjonen 

fra det statlige Nore kraftverk, ble det i NVE ansatt samkjøringssjef med hovedansvar for 

overføringene.  

Fram til 1986 var det statens engasjement innen elektrisitetssektoren – Statkraftverkene 

– en del av NVE. Fra 1986 ble arbeidet med planlegging, bygging og drift av statens 

kraftverk og kraftoverføringsanlegg overført til det nye statlige selskapet Statkraft. I 1992 

ble arbeidet med kraftoverføringsanlegg og ansvaret for hovednett overført til det nye 

statlige nettselskapet Statnett, som ble skilt ut fra Statkraft. 

KRAFTVERK I FJELL - Teknisk utvikling, beredskapshensyn og bygging av stadig større 

kraftverk førte til at i årene etter andre verdenskrig ble flere kraftstasjoner bygd i fjell. 

Utviklingen og økt erfaring viste at dette også var effektivt og lønnsomt. 

Foto: Sissel Riibe/2009/NVE. 
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Natur og miljø i fokus på 1960-tallet  
I den tidligste fasen var anleggene svært små og avstanden mellom energikilde og 

forbruker liten. Inngrepene i naturen og landskapet var meget beskjedne. Stedvis var det 

skjemmende store rørgater langs dalsidene og lite vakre dambygninger. Deler av 

naturskjønnheten gikk opplagt tapt. Men gleden ved de teknologiske nyvinninger og 

følelsen av at vi hadde ubegrensede naturressurser ga oss også monumentale 

kraftstasjoner. Det vannkraftrelaterte kulturlandskapet og dets elementer er det i dag 

viktig å ta vare på. Enkelte anlegg bør fredes, fordi de dokumenterer viktige perioder i 

utviklingen av det norske samfunn.34 

 

 

 

34 Jf. Stensby & Moe 2006, Riibe & Weyergang-Nielsen 2010, Nynäs 2013, Bjørsvik et al. 2013 – se også 
https://www.nve.no/om-nve/vassdrags-og-energihistorie/kulturminner-i-kart.  

 

▲ Nore kraftverk Foto: Knut 

Ove Hillestad/1969/NVE. 

◄ Svartisen kraftverk ligger 

i fjell. Foto: Sissel Riibe 

/2009/NVE. 
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Etter andre verdenskrig førte den teknologiske utviklingen til nye og større muligheter 

for utnyttelse av vannressursene. Særlig tida fram til midten av 1960-tallet var preget av 

mange og store utbygginger, ofte med omfattende inngrep i naturen. Dette førte flere 

steder til betydelige naturødeleggelser og hadde store negative virkninger på 

økosystemene og vassdragsmiljøet. Det ble også reagert på de store kraftoverføringer 

som kunne virke skjemmende i landskapet. En voksende motsetning mellom 

kraftutbygging og naturvern var under utvikling.  

En omfattende debatt om norsk 

vannkraftutbygging tiltok på 1960-

tallet. Det politiske konfliktnivået 

økte. Ord som naturvern, økologi 

og miljøpolitikk dukket opp. Det 

ble også reist spørsmål om det var 

forsvarlig at samme etat –NVE - 

var forvalter, utbygger og 

driftsansvarlig. Da det i 1970 ble 

vedtatt å bygge ut Mardalsfossen, 

ett av Europas vakreste og største 

fossefall, utløste dette datidens 

største naturvernaksjon. Konflikten 

kulminerte med Alta-saken for så å 

avta utover i 1990-årene. Alta-

saken omhandlet først og fremst 

spørsmål om naturvern og urfolks 

rettigheter, men det ble også et 

spørsmål om 

konsesjonsmyndighetens 

saksbehandling. Miljødebatten resulterte i at den aktuelle lovgivning ble modernisert, 

 

Avbøtende miljøtiltak innføres på 1970-tallet 

I det regulerte og utbygde Eksovassdraget nordøst for Bergen ble 

det utført en rekke miljøtiltak i forbindelse med flere FoU-opplegg.  

Foto: Per Einar Faugli/NVE. 

Store naturinngrep – til v: Parti fra Årøyelva i Sogn på 1980-tallet. Til h: Utbyggingen av Aurlands-

vassdraget i Sogn medførte en rekke inngrep i et fjellområde som tidligere var nærmest fri for tekniske 

inngrep. Begge foto: Per Einar Faugli/NVE. 



 

 

 

TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN ELEKTRISITETENS FORVALTNINGSHISTORIE 1877-1921 SIDE 221  

bruk av relevante konsesjonsvilkår og avbøtende miljøtiltak ble innført, forvaltningen ble 

styrket, og store planarbeider ble igangsatt innen sektoren.  

I 1973 gjorde Stortinget sitt første vedtak angående Verneplan for vassdrag. Dette var 

den første helhetlige avveiningen som ble gjort mellom vern og kraftutbygging. (Eie et al. 

1996). Etter flere vedtak i Stortinget omfatter Verneplanen, som består av 389 objekter, 

ulike vassdrag som til sammen skal utgjøre et representativt utsnitt av Norges 

vassdragsnatur. Hensikten med verneplanen er å sikre helhetlige nedbørfelt med sin 

dynamikk og variasjon fra fjell til fjord. Vernet gjelder først og fremst mot kraftutbygging, 

men verneverdiene skal også tas hensyn til ved andre inngrep. Betraktet ut fra 

vannkraftpotensialet båndlegger Verneplanen 50 TWh.35 

Det politiske mål - strøm til alle 
Fra starten var det et politisk mål at elektrisiteten skulle tjene flere formål. Sikker 

forsyning til industri, næringsliv og husholdninger skulle bidra til vekst og 

samfunnsutvikling. Den kraftkrevende industrien har vært svært viktig for utviklingen av 

distriktene. Overføringsnettet har en fundamental funksjon innen kraftforsyningen. Det 

må til enhver tid være oppegående. Omtrent alle viktige samfunnsoppgaver og 

funksjoner er kritisk avhengig av pålitelig strømforsyning. 

Den overordnede styringen av elektrisitetsproduksjonen kom på plass ved vedtaket i 

1909 av de «Castbergske konsesjonslover», jf. kap. 5.7. Det ble innført konsesjonsplikt 

for erverv av fall over 1000 naturhk for alle andre enn staten, norske kommuner og 

norske statsborgere. Loven ga hjemmel til å sette konsesjonsvilkår om tidsbegrensning 

(hjemfall) på maksimalt 80 år, og om kraftavståelse til kommuner. Norske nasjonale 

myndigheter ble et mellomledd som i allmennhetens interesse kunne stille vilkår ved 

kjøp av naturressurser. Dette er prinsipper som i stor grad er gjeldende for 

forvaltningen også i dag. 

 

 

 

35 Stortinget vedtok i 2005 at det kan åpnes for konsesjonsbehandling av kraftverk med installert effekt opp til 1 MW i vernede 
vassdrag, unntatt for Bjerkreimsvassdraget hvor grensen ble satt til 3 MW (Stortingstidende-Forhandlinger i Stortinget 
2004/2005, s. 1658-1659). Det er fortsatt en forutsetning at eventuelle utbygginger ikke skal svekke verneverdiene i 

vassdragene.  

Det foreligger mange rapporter og utredninger 

i forbindelse med de to store prosjektene 

Verneplan for vassdrag og Samlet plan 

for vassdrag 
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I de første årene var strøm en luksusvare. Størstedelen av befolkningen brukte parafin- 

og gasslamper, talg- og stearinlys som belysning. Til oppvarming ble torv, kull og koks 

benyttet. Bruk av gass dominerte markedet da elektrisiteten så smått ble tatt i bruk. 

Store gassnettverk var bygd opp i de største byene hvor gassen sørget for gatebelysning 

og belysning i store bygg. Gassverkene i Oslo og Bergen, var de som sist ble nedlagt 

henholdsvis i 1978 og 1984. Etter hvert ble fordelene ved bruk av elektrisitet kjent, 

prisene ble gunstigere for husholdningene, og strøm ble betraktet som et fellesgode. 

Behovet rundt om i landet og særlig i byene, økte sterkt. Det var store forskjeller 

mellom by og land. Først i 1970-årene var dekningsgraden nær 100 %.  Alt i 1920 var 

Norge det land i verden hvor størst andel av befolkningen hadde tilgang til elektrisitet. 

Den var da hele 63,5 %, mens Canada fulgte deretter med en andel på 23 %. I Sverige 

f.eks. var den 17 %, jf. kap. 6.6.  

I 1930-årene var det en oppfatning at staten ikke kom til å bygge nye kraftstasjoner. 

Dette endret seg under okkupasjonstiden. Mellomkrigstida var preget av «dype sosiale 

motsetninger, av kronisk arbeidsløshet». (Vogt 1971, s. 150) 

Etter andre verdenskrig var det politisk en samlet oppfatning av at det var en 

samfunnsoppgave å sikre varig full sysselsetting og samtidig en hurtig vekst av vår 

produksjonskapasitet.  Allerede sommeren 1944 utarbeidet de store politiske partiene et 

program for det kommende arbeid. Dette ble umiddelbart etter frigjøringen bearbeidet 

og «offentliggjort med tittel De politiske partiers fellesprogram» (Vogt 1971, s. 151 med 

henvisning til Aanerud 1963). Her var det en passus om elektrisitetsutbyggingen:  

Våre vannfall utbygges planmessig både for industrielt og alminnelig behov, under 

praktisk samkjøring mellom de forskjellige anlegg, så hele landet så snart som mulig 

kan få elektrisk kraft og jernbanen bli elektrifisert.  

Elektrifiseringsnemda ble oppnevnt i sept. 

1945 og leverte sin innstilling10. jan. 1947.  

Arbeidet ble ledet av sjefen for 

Elektrisitetsavdekingen i NVE, Trygve 

Sorteberg. (Vogt 1971). Nemnda mente blant 

annet at alminnelig forsyning måtte 

prioriteres «så lenge kraftnøden er så stor i 

deler av landet». (Meld. S. nr. 7-1947). 

Innstillingen ble uten debatt vedlagt 

protokollen.  (Innst. S. nr. 49-1947). Men 

spørsmålet om priorieting var gjenstand for 

mang en diskusjon i Stortinget i de 

kommende tiår. Fra 1945 til 1950 økte 

imidlertid elektrisitetsproduksjonen med 57 

%, fra 9,9 til 15,6 TWh. Kraftkrevende industri økte sitt forbruk av elektrisitet med 85 %, 

Strømløse i Norge. 

I 1936 var de «strømløse» beboerne spredt over hele 

landet. Alle i byene hadde elektrisitet. Utenom byene 

trengte 1/3 av befolkningen å få ordnet elforsyningen. I 

1958 var 45 000 innbyggere uten tilgang. I 1965 var det 

antallet sunket til 2 700, og rundt 1990 var mindre enn 

100 personer uten strømforsyning. (Hindrum 1991). 

«I 1945 hadde nesten alle boliger i Oslo, Akershus og 

Bergen tilgang til elektrisitet, mens bare 42 prosent av 

innbyggerne i Nordland og Troms hadde strøm i 

hjemmene sine». (Meld. St. nr. 25- 2015/2016, s. 30). 
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annen industri og håndverk med 54 % og husholdninger og andre formål økte forbruket 

med 32 %. (Statistisk Sentralbyrå 1959).  

Elektrisiteten endret landets sysselsetting 
I de siste 150 år har den økonomiske og teknologiske utviklingen ført til store endringer 

i befolkningens yrkesmessige fordeling i høy de siste 150 årene. Det har vært en klar 

utvikling med overgang fra primærnæringene (jordbruk, skogbruk, fiske) til 

sekundærnæringene (bergverk og industri og bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og 

vannforsyning/renovasjon som er inkludert i kategorien bygg/anlegg). Fra 1960-årene av 

overtar tertiærnæringene (servicenæringene) dominansen. Primærnæringene har 

uavbrutt gått tilbake siden midten av 1800-tallet. Tertiærnæringene har hatt vekst i mer 

enn hundre år, og den har vært særlig markert etter andre verdenskrig. Dette skyldes i 

første rekke økningen i sysselsettingen innen offentlig administrasjon og offentlig og 

privat tjenesteyting. Servicenæringene hadde i alt 77,1 % av landets samlede sysselsetting 

i 2015.  

Industrialiseringen som kom, ikke minst som en følge av økende bruk av elektrisitet, 

medførte også en betydelig vekst i sektorens andel av sysselsettingen fra siste del av 

1800-tallet og fram til første verdenskrig. I mellomkrigstiden viste industrisysselsettingen 

svak vekst. Nytt oppsving i industrien fikk man fra slutten av 1930-årene og frem til 

første halvdel av 1970-tallet. Industriens andel av den samlede sysselsettingen økte til 

omkring 1950, siden lå den relativt stabil fram til omkring 1970. Deretter har industriens 

sysselsetting gått kontinuerlig tilbake. 

Til v: Bygdene innerst i Sognefjorden fikk strømtilgang mot slutten av 1940-årene. Seimsdalen (på bildet) ble 

tilkoblet linjenettet til Årdal kraftlag i 1946. (Kramviken 1960, s. 108). Foto: Ukjent/fra før 1940/NVEs fotoarkiv. Til 

h: Reinli i Sør-Aurdal fikk lys og kraft i desember 1952. Foto: Sør-Aurdal Energi AS. 
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Utviklingen mellom primær-, sekundær- og tertiærnæringen fra 1875 til 2010 

– andel sysselsatte personer angitt i %. 

Yrkesbefolkningen etter næringer : 

NÆRINGER/ÅR: 1890  1920 1946  2015  

Primær % 50 37 30 2 

Sekundær % 23 29 33 20 

Tertiær(service) % 27 34 37 77 

Sum % 100 100 100 99 

Yrkesaktive % av innb. 39 43 43 50 

Landets folketall mill. * 2,0 2,65 3,16 5,17 

% i tettbygde strøk * 31 45 50 81 

I 2015 hadde sekundærnæringene nær 20 % % av den samlede sysselsettingen her i 

landet, fordelt med 10,6 % på industri og bergverk, inkludert oljeutvinning, og 9,2 % på 

bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon. I 1970 til 

sammenligning var andelen på vel 37 % hvorav industrien sto for 27 %. Sysselsettingen i 

industri var da på sitt høyeste nivå. (Meld. St. 27-2016/ 2017).  

Faksimile fra Meld. St. nr. 27-2016/2017 (del av fig.2.1).. Angitt kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet. 

Data: For yrkesbefolknings fordeling etter næringer: 

1890/1920 fra Venneslan (2008, tab. 2), 1946 fra 

Lettenstrøm & Skancke (1964, tab.4, s. 15), 2015 

fra Thorsnæs (2017). Data i rader merket * er fra 

Statistisk Sentralbyrå tab. 3.1 «Hjemmehørende 

folkemengde», fra https://www.ssb.no/a/histstat/.  

https://www.ssb.no/a/histstat/
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Husholdningenes forbruk av elektrisitet 

Det er regnes med at rundt 10 % av landets befolkning hadde tilgang til strøm i 1901. 

Selv i de største byene som Oslo og Bergen var det bare de sentrale deler som hadde 

god dekning. Ifølge Nilsen (1951) var elektrisitetsverkenes maksimalbelastning pr. 

innbygger innen forsyningsområdet i gjennomsnitt 35 W. For noen verker kunne en 

komme opp i 50 W pr. innbygger.  

Stort sett alt som ble produsert den gang ble nyttet til lys og drift av motorer. 

Elektrisitetsverkenes brukstid var ikke over 2 000 timer i året. Forbruket pr. innbygger 

innen verkenes «forsyningsområde har da i gjennomsnittlig ikke vært over 70 kWh – ved 

enkelte verker opptil ca. 100 kWh». (Nilsen 1951, s. 378). 

Behovet var raskt økende. Fra 1911 til 1921 steig antall glødelamper i bruk innen 

næringsliv og husholdningene her til lands fra drøyt 800 000 til 5 millioner - altså mer 

enn en seksdobling. Ifølge Nilsen (1951, s. 380) ble maksimalbelastningen pr. innbygger i 

1921 beregnet til 170 W i byene, 97 W i bygdene og for hele landet i gjennomsnitt 

140 W.  

Strøm til belysning ble stor sett levert etter fast årspris. Med det fikk abonnentene ledig 

strøm store deler av døgnet og for å utnytte dette bedre ble etter hvert vannvarmere, 

kokeplater og varmeovner tatt i bruk. Elektrisk romoppvarming fikk stadig større 

innpass. Det var først mot slutten av 1930-årene at enkelte verker begynte, «som f.eks. 

Oslo Lysverker - systematisk å arbeide for å utnytte vår vasskraft i dette øyemed» 

(Elektrifiseringsnemda 1947, s. 4).  

De 440 elektrisitetsverkene som var i drift i 1936 sørget for at 73 % av landets 

befolkning hadde tilgang til strøm. 690 MW var disponibelt for alminnelig forsyning og 

verkene sto for en maksimalbelastning som tilsa 300 W pr. innbygger, med henholdsvis 

387 og 202 W pr. innbygger i by og i bygdene innen forsyningsområdene. (Nilsen 1951, 

s. 381). 

Strømforbruket til den enkelte husholdning i 1930 var i gjennomsnitt 2000 kWh. Dette 

utgjorde bare en liten del av energiforbruket. Dette skyldes ikke minst at oppvarmingen 

den gang var basert på fast brensel som ved, kull, koks og torv. Forbruket av strøm ble 

mer enn tredoblet fram til 1960. Det var da 7000 kWh i gjennomsnitt. Tidlig i 1990-

årene var det noen år med forbruk over 18 000 kWh. Etter 2000 har forbruket avtatt 

noe og har seinere stabilisert rundt 16 000 kWh. Nedgangen skyldes flere forhold som 

bedre isolasjon av boliger, strengere krav til energieffektivitet for nybygg, høyere 

strømpriser, bruk av fjernvarme og klimatiske forhold som mildere vintre for å nevne 

noen. Svingningene år om annet skyldes ikke minst forskjeller i temperatur da en stor 

andel at husholdningenes forbruk går til oppvarming, jf. figuren under.  

Med stadig økende folketall og med færre personer tilknyttet den enkelte husholdning, 

har disse økt betydelig i antall. Dette betyr igjen større antall boligenheter og med det 

totalt økende elektrisitetsforbruk, da disse må oppvarmes, belyses og utstyres med 

elektrisk drevne apperatur. 
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Husholdningenes gjennomsnittlige strømforbruk 1930-2010. 

I følge Bøeng (2005, s. 10) økte elektrisitetens andel av husholdningenes totale 

energiforbruk fram til 1991, for så å stabilisere seg på rundt 77 % av det totale forbruk. I 

1960 var denne andelen 35 %. Videre at fra 1980 til 1995 økte andelen husholdninger 

med strøm som hovedoppvarming fra 39 % til 66 %. 

Husholdningenes utvikling 1901-2016 vedrørende gjennomsnittlig størrelse 

og strømforbruk.  

ÅR: 1901 1920 1930 1946 1960 1980 2000 2016 

Antall personer 5,5 4,3 4,1 3,4 3,3 2,7 2,3 2,2 

Pr. hushold, kWh 385 1200 2215 4297 7139 15507 18381 15 900 

Pr. person, kWh 70 280 546 1248 2152 5792 7968 7165 

Totalt, TWh 0,16 0,47 1,1 3,1 7,6 24 36 38 

Landets innb. mill. 2,24 2,65 2,81 3,16 3,60 4,10 4,52 5,26 

Data i hovedsak fra Bøeng (2005, tab. 2.3 og tab. F1). Elektrisitetstallene for 1901 og 1920 er fra Nilsen (1951). Øvrige 

data fra Statistisk Sentralbyrås årlige statistikk. 

Husholdningens bruk av elektrisitet i perioden 

1960-2007 for noen utvalgte land 

Det totale elektrisitetsforbruket til kategorien 

«husholdninger og jordbruk» har økt betydelig fra 0,5 

TWh i 1920 til 38 TWh i 2016. Høyeste forbruk ble 

registrert i 2010 med 42 TWh. I vår tid står jordbruket 

for rundt 5 % av kategoriens forbruk. 

kWh 

◄ husholdingenes gj. årlige forbruk

▼ forbruk pr. person i husholdningen

Faksimile fra Olje- og energidepartementet (2013, del av fig. 3.6). Angitt kilde:Årlig elektrisitetsstatistikk og befolkningsstatistikk, 

Statistisk Sentralbyrå. 

Faksimile fra Bøeng & Larsen (2008, fig. 4). Angitt kilde: International 

Energy Agency (IEA).1) Danmark skilte ikke mellom husholdninger og 

administrasjon/tjenestenæringer før 1973  
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De øvrige grupper 

Ser vi på utviklingen innen hovedgruppper Kraftintensiv industri, husholdninger/ 

jordbruk, annen industri/bergverksdrift og utvinning og tjenesteyting (inkl. 

bygg/anlegg og transport) viser samtlige grupper med unntak av annen industri sterk 

økning i perioden, jf figuren under.  

Vannkraften var fundamentet for utviklingen av landets kraftkrevende industri. 

Storindustrien fikk mye av den elektrisiteten som staten bygde ut i etterkrigstida. 

Gjødsel- og metallproduksjonen er fortsatt langt framme globalt sett. Kraftforbruket er 

således avhengig av de internasjonale økonomiske konjunkturene. I seinere tid har det 

vært jobbet intenst med effektivisering for å redusere strømforbruket. Sektoren er 

fortsatt en dominerende bruker med et forbruk på rundt 30 % av landets 

kraftproduksjon.  

Norge - husholdningene på 

verdenstoppen når det gjelder 

strømforbruk.  

Noe av årsaken til dette er at 

elektrisiteten er relativ billig i Norge, men 

også at vi bruker mye strøm til 

oppvarming. Bøeng & Larsen (2008) har 

sammenlignet forholdene i en rekke land, 

se figuren under. Det er samme trend i 

økning av forbruket for tida etter 1960 i 

de aktuelle landene. Økningen i forbruket 

er «en konsekvens av økt velstand, og 

fordi husholdningene nå har flere 

elektriske apparater enn før». (s. 51). 

Kraftoverføring fra Aura kraftanlegg til Sunndal 

Verk Foto: NVE-Statkraftverkene/ Statkraft. 
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Strømforbruket til ulike grupper for perioden 1937-2010). 

Faksimile fra Bøeng & Holstad (2013, figur 3.11). Angitt kilde: Månedlig og årlig elektrisitetsstatistikk. 

Som det sees av figuren over har «kraftintensiv industri» (vist med oransje kurve) vært 

og er en stor forbuker av strøm. Ved begynnelsen av det 20. århundre ble elektrisiteten i 

det alt vesentlige produsert til ulike industrielle formål. I mellomkrigstida gikk flere 

industribedrifter konkurs. Dette la en demper på vannkraftutbyggingen, og ingen statlige 

utbygginger ble foretatt på den tid. Nytt oppsving kom i slutten av 1930-årene. 

Utbygginger i kommunal regi for å styrke forsyningen til alminnelige formål fortsatte 

imidlertid. Totalt ble den årlige midlere vannkraftproduksjonen nær doblet fra 5,8 TWh i 

1920 til 10 TWh i 1940 (NVE 1995). Etter andre verdenskrig ble det stor aktivitet på alle 

områder. Går vi 25 år fram i tid til 1970, var den midlere vannkraftproduksjonen økt til 

65 TWh. I 2000 var den midlere produksjonen l18 TWh, og den var ved inngangen til 

2019 steget til 134,9 TWh.  

Annen industri inkludert bergverk (blå kurve) hadde økende forbruk fram til 1992, for så 

å stabilisere seg på rundt 8-9 TWh. Etter 2003 har det vært et økende forbruk igjen som 

i 2017 var på 16 TWh tilsvarende rundt en 1/8-part av den årlige strømproduksjonen. 

Sektoren «tjenesteyting og transport» (violett kurve) kom statistikkmessig inn i midten 

av 1950-årene. Den har hatt og har en sterk vekst.  Forbruket er for tiden noe i 

underkant av en 1/4 - del av landets kraftproduksjon. I 2017 var forbruket på nær 30 

TWh.  

Sikker strømforsyning er viktig i 

dagens samfunn. Fra Fardal 

transformatorstasjon, Sogndal. Foto: 

Henning Weyergang-Nielsen/2009/NVE. 
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Gruppen «husholdning og jordbruk» (grønn kurve) har i siste tiår vært største bruker. I 

2017 var forbruket 42 TWh tilsvarende 1/3-del av det totale forbruket. Jordbrukets andel 

er relativt beskjedent og ligger årlig på rundt 2 TWh, som kun utgjør 5 % av denne 

sektorens forbruk. 

Økt bruk av strøm til flere og flere formål 

Energibruken i de fleste av landets næringer domineres mer og mer av elektrisitet. 

Forbruket innen husholdningene har vært stigende ikke minst fordi strøm har blitt tatt i 

bruk til flere og flere formål, jf. faksimilen under fra Taule (2013, tabell 2.1, angitt kilde: 

THEMA Consulting Group): 

Etter et initiativ fra Energi Norge og Statnett har THEMA Consulting group foretatt 

analyser av sammenhengen mellom utbygging av kraftnettet og samfunnsmål som 

verdiskapning, utslippskutt av klimagasser og sikker energiforsyning. Her ble enkelte sider 

ved den historiske sammenhengen omtalt. (Taule 2013). Det ble påpekt at 

samfunnsutviklingen har foregått med en forutsetning av rik tilgang på elektrisitet. En 

økende befolkning og tilhørende økt aktivitet har ført til økende behov for strøm. 

Elektrisitet er en forutsetning for opprettholdelse og videreutvikling av alle næringer 

samt viktig infrastruktur og samfunnsfunksjoner. Ikke unaturlig er det en sammenheng 

mellom sektorenes verdiskapning, befolkningsøkningen og utvikling i strømforbruket.  
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Historisk utvikling av elektrisitetsforbruk, befolkning og 

brutto nasjonalprodukt (BNP) 

Faksimile fra Taule (2013, fig. 2. 2-7). Angitt kilde: Statistisk Sentralbyrå og THEMA Consulting Group 

Elektrisitet i energiregnskapet for fastlands-Norge – 

historiske utvikling  
Rammebetingelsene for det førindustrielle samfunnet ble bestemt av tilgangen på mat og 

brensel fra høstbar jord og jakt og fiske. Kreftene til vind og det rennende vann lærte 

menneskene seg etterhvert å utnytte. Dette kom i tillegg til dyrenes og sin egen 

muskelkraft. Det tradisjonelle energisystemet ble utover på 1800-tallet avløst av kull og 

bruken av energien i kull. Viktig i denne forbindelse var bruk av dampkraft og nye 

metoder for framstilling av jern.  

De lange linjer – energiforbruk 1835-2012 

Det tradisjonelle energisystemet dominerte til rundt 1900, 

men hadde en viktig funksjon fram til like etter andre 

verdenskrig. Etter dette har det fått mindre og mindre 

betydning. Lindmark & Minde (2018, s. 167) påpekte også 

at det var ikke før i 1890-årene at det årlige 

energikonsumet som kom fra brenning av kull, oversteg 

konsumet fra brenning av ved. Innslag av det som er kalt det moderne system begynte 

beskjedent i 1830-årene med import av kull og lysolje. Importen økte og driften av 

jernbanene ble trolig raskt den drivende kraften bak den økte etterspørselen etter kull 

fra 1850-årene og utover.  

Energibærere:  

Tradisjonelle: Menneskelig arbeid, 

hester, torv, mekanisk vannkraft, ved. 

Moderne: Olje, kull, elektrisitet, gass. 
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Ifølge beregningen fra 

Lindmark & Minde (2018, s. 

166)36 økte det årlige 

energikonsumet fra rundt 9 

TWh til omkring 217 TWh 

rundt 2010. Av de 217 TWh 

var 114 TWh elektrisitet eller 

nær 53 % (Statistisk 

Sentralbyrå 2011, tab. 31).  

Energiforsyningssystemet 

endret seg fra å være et 

tradisjonelt konsumsystem 

basert på energi fra ved og 

torv samt mekanisk energi fra 

rennende vann, til å bli et 

moderne system basert på fossilt brensel og vannkraft på 1900-tallet. Omstillingene har 

pågått i nærmere to hundre år, og pågår fortsatt. 

Elektrisitetens plass innenfor energiforbruket – de lange linjer 1835-2012. 

Faksimile Lindmark & Minde (2018, figur 1 «Årlig energikonsum i Fastlands-Norge). Tallene i venstre søyle viser 

energikonsumet gitt i PJ (petajoul); Høyre søyle angir i TWh, 1 PJ= 3,6 TWh.  Angitt kilde: Magnus Lindmark & Kjell Bjørn 

Minde, “Estimates of Norwegian Energy Consumption 1835–2012”. The Statistics, Unpublished Manuscript, Umeå 

University, Umeå 2016. 

 

 

 

36 Lindmark & Minde (2018) anga energikonsumet i PJ (petajoule). Her er omregnet til TWh, da 1 PJ = 3,6 TWh, jf. vedlegg-kap. 
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Noreledningen på Norefjell mot Sigdal. Foto: Ivar Sæveraas/NVE 
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Relative andeler til ulike energibærere i «Fastlands-Norge» perioden 1835-2012: 

Faksimile Lindmark & Minde (2018, s. 167). Angitt kilde: Magnus Lindmark & Kjell Bjørn Minde, “Estimates of 

Norwegian Energy Consumption 1835–2012”. The Statistics, Unpublished Manuscript, Umeå University, Umeå 2016. 

Enkelt tolket viser figuren over at brenning av ved og kull står som de viktigste 

energibærerne relativt sett fram til begynnelsen av 1940-årene med en andel på godt 

over halvparten. Bruk av ved var avtagende, mens bruk av kull var økende utover mot 

1930-årene. Men selv i 2015 hadde 22 % av landets husstander vedfyring som viktigste 

varmekilde (Lie 2015). Elektrisitetens andel er sterkt økende etter1907. Bruk av olje fikk 

fotfeste etter andre verdenskrig. Fra dette tidspunkt er elektrisitet og olje de 

dominerende energibærerne. 

Vannkraften som var nærmest fraværende 

ved inngangen til det 20. århundre, sørget 

for 26 % av det totale energikonsumet i 

1917 (Lindmark & Minde 2018, s. 168). 

Flere av de store fossefallene var da blitt 

tatt i bruk ved etableringen av den 

kraftkrevende industrien og 

elektrifiseringen som skjedde rundt om i 

landet. Som omtalt i kap. 6.5 førte 

forholdene rundt første verdenskrig med 

skyhøye priser på kull og koks til at 

elektrisiteten forsterket sin posisjon. 

Vannkraftandelen stabiliserte seg i 

mellomkrigstida på rundt 20 %.  Brenselssentralen i Gamlebyen, Oslo.  

Foto:  Anders Beer Wilse/1920/Oslo Museum.  



 

 

 

TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN ELEKTRISITETENS FORVALTNINGSHISTORIE 1877-1921 SIDE 233  

Spesielt for Norge var at en hadde god kompetanse til å utnytte kreftene i vassdragene 

mekanisk, slik at mange bedrifter gikk direkte over fra bruk av mekanisk vannkraft til 

elektrisitet. Det industrielle gjennombruddet rundt 1905–1910 skjedde da bruken av 

mekanisk vannkraft og kullenergi nådde en av toppene i forhold til total energibruk. 

Kullet ble først og fremst nyttet til brensel i husholdningene og til driften av jernbanene 

og innenriksflåten. Det viktigste i denne sammenheng var at elektrisiteten tok over som 

raskest voksende energibærer. Et annet særtrekk for Norge var at vårt energikonsum 

flatet ut først på 1990-tallet, mens det i Europa flatet ut allerede etter 1975. (Lindmark & 

Minde 2018, s. 173-174).   

Det elektriske lyset forandret og 

forenklet folks hverdag. Etter hvert 

sørget den tekniske utviklingen og 

fallende pris at elektrisiteten kunne 

brukes til alt fra matlaging og 

oppvarming, til sporveisdrift og drift av 

motorer. Elektrisiteten var trolldom, 

umulig å forstå - for svært mange. Men 

både forbrukere og myndigheter 

gjorde den raskt til en del av 

hverdagen. Alt i 1920 hadde over 60 % 

av landets befolkning tilgang til dette 

«miraklet».  

Elektrisiteten endret samfunnet, sørget for nye arbeidsplasser, næringsutvikling og 

velstand. Men naturinngrepene har stedvis blitt store i landskapet, og ikke all utbygging 

har vist respekt for hvor sårbare våre vassdrag egentlig er. Tiltak er satt inn; vi fikk 

Verneplanen for vassdrag, og gjennom forskning er utviklet gode miljøtiltak. Ikke minst 

har det vært en rivende utvikling for å finne nye og gode tekniske løsninger innen 

elektrisitetssektoren. Myndighetene fatter sine vedtak ut fra den kunnskap og 

kompetanse de til enhver tid har.  

«Elektrisiteten utløste et industrielt gjennombrudd i norsk økonomi i tiden 1900-1920. 

(…) landet ble en industrinasjon» (Hodne 1981, s. 371).  

Det var nå flere sysselsatte i industrien og tjenesteytende virksomheter enn innen primærnæringene. 

En rekke patenter for industriell utnyttelsen av elektrisiteten la grunnlaget for en rekke nye «eksport-

orienterte vekstbransjer innen elektrokjemi, elektrometaller, elektroteknikk og gruvedrift». Dette var 

høyproduktive bransjer som «betalte mer enn gjennomsnittet både til kapital og arbeidskraft». De nye 

bransjene økte derfor det gjennomsnittlige bruttonasjonalproduktet pr. yrkesaktiv. 

Lyset som symbol på elektrisitet. Utelampe på transformatorstasjonen 

Kastellet i Oslo, som ble bygd i 1925. Foto: Sissel Riibe/NVE. 
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Elektrisiteten er fortsatt noe underlig som transporteres i ledninger og lagres i store 

vannmagasiner.  Vi tar den som en selvfølge. Ved strømbrudd blir det fort krise. Vi er helt 

avhengige av elektrisiteten i vår hverdag.  

Elektrisitet er likevel mye mer. Den er nærmest involvert i alt vi foretar oss om det er i 

«heimen eller på arbeidsplassen, næringer. Vi har fått mobiltelefoner, smartmålere, elbiler 

og strømstyring - og fortsatt er det en rivende utvikling på alle fronter.  

Kilde: Lindmark & Minde (2018). 

Hovedkilder kap. 8: Elektrifiseringsnemda (1947), Faugli (2013), Lindmark & Minde (2018), Meld. 

St. 25-2015/2016, Meld. St. 27-2016/2017. 

NVEs forvaltning balanserer: 

MILJØ, ØKONOMI, VELFERD OG SIKKERHET 

– historisk er verdiene vektet ulikt ut fra samfunnets utfordringer

Rett vest for Strandevatn i Hol 

kan det vernede vassdraget 

Skarvåi (i Hallingskarvet 

nasjonalpark) betraktes gjennom 

mastene til overføringslinjene fra 

kraftverkene i Aurland til Oslo.  

Foto: Per Einar Faugli/NVE. 



 

 

 

TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN ELEKTRISITETENS FORVALTNINGSHISTORIE 1877-1921 SIDE 235  

9 Kilder og referanser 

Regjerings- og stortingsdokumenter 

Arbeidsdepartementet 1907. Skrivelse til Justisdepartementet, datert 6te december 1907. Bilag 2 i Ot.prp. 11 -

1908 s. 44 - 45. 

Arbeidsdepartementet 1908. Indstilling fra den av Departementet for de Offentlige Arbeider under 12te oktober 

1907 opnævnte komite til utredning av «spørsmaalet om en ændring i lovgivningen om elektriske 

kraftledninger. Kristiania. Steenske bogtrykkeri. 33 s. Trykt som særskilt bilag 1 i Ot.prp. nr. 15-1929. Om lov 

om tilsyn med elektriske anlegg. 

Arbeidsdepartementet 1913. Den departementale komite: Utkast til lov om elektriske anlægg, datert 15de 

desember 1908, med de om samme avgivne bemerkninger. 35 s. Trykt som særskilt bilag 2 i Vandfaldkommisjon 

1913. Utkast til lov om elektriske anlægg. Kristiania. Steen’ske Bogtrykkeri. Også trykt som særskilt bilag 2 i 

«Innstilling II fra kgl. Vandfaldkommision i Ot. prp. nr. 15-1929. Om lov om tilsyn med elektriske anlegg. 

Arbeidsdepartementet 1915. Meddelte vasdragskoncessioner (Erhvervs-, regulerings- og kraftleietilladelser). I. Før 

koncessionsloven (7. april 1906-18.september 1909). O. Fredr. Arnesens Bok- & Akcidenstrykkeri. Kristiania. 

Også trykt som bilag til: St. prp, nr. 1-1915. Hovedpost IX A, kap. 9 Om budget vedkommende statens vandfald. 

Besl. O. No. 173-1894. Beslutning til Lov om tvungen Afstaaelse af Grund m. V. til Anlæg af elektriske 
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iverksættelse af anlæg i vasdrag til udnyttelse af vandkraften m.v. 9 s. 
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St. prp. Nr. 26-1906/1907. Angaaende overenskomst med Det norske aktieselskab for elektrokjemisk industri 

angaaende overdragelse til den norske stat af forskjellige vandfald m.v. 13 s. 

St. prp. Nr. 127-1912. Om sporutvidelser paa Kristiania Ø., Kristiania-Drammensbanens elektrifisering og fleire 
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St. prp. nr. 144-1916. Om plan for elektrificering av Kristiania-Drammenbanen og om utbygning av 
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Sth. Prp. No. I Hovedpost VII 1895. Kap. 7. Ang. Bevilgning til administrative Forføininger paa Elektricitetsvæsenets 
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HAUGSFOSSEN – MODUM – FRA BLAAFARVEVERKET  VIA TRELAST TIL ELEKTRISITET OG MUSEUM 

Fossen i Simoa var sentral for driften ved gruvene/verket som varte fra 1773 til 1898. Haugfoss træsliperi nyttet fossen i sin 

driftperiode1894-1927, da det ble nedlagt etter en brann. Haugfoss kraftverk kom i drift i 1938, ble modernisert i 1989 og har en 

produksjon på 16,5 GWh. Det er eid av kommunen. Dagens Blaafarveværk ble etablert i 1971 og er nå et 8 km langt museum med en 

blanding av kunst, kultur og natur med møller og gruver. 

Foto: Axel Lindahl/1880-1890/Nasjonalbiblioteket.                                        Foto: Per Einar Faugli/2008NVE 
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10 Vedlegg 

10.1 Relevante offentlige komiteer og kommisjoner 1895-1919 

10.2 Arbeidsdepartementet – intern organisering av elektrisitetsforvaltningen  

10.3 Glimt fra elektrisitetstilsynets virksomhet 1899-1919  

10.4 Vassdrag og elektrisitet – to sider av samme sak – noen stortingsdokumenter 

10.5 Noen sentrale personer - omtale 

• Hans Nysom  

• Gunnar Knudsen  

• Knud Bryn  

• Ragnvald Blakstad  

• Thomas Nordberg Schulz  

• Sam Eyde 

10.6 Tabell kap. 8 Interessante vannfall utbygd før 1906 hvor det fortsatt er kraftproduksjon – 

referanser  

10.7 Faglige betegnelser – effekt og energi mm  

 Relevante offentlige komiteer og kommisjoner 

1895-191937 

Elektricitetskomiteen (1895-1897) 

Den ble nedsatt av Stortinget etter vedtak 10. juni 1895 med 5 medlemmer, opprettet 

ved kgl.res. 12. oktober 1895. Komiteen skulle avgi forslag til innkjøp av vannfall for 

Statens regning, utrede bruken av vannfallene for produksjon av elektrisitet for jernbane 

og fabrikker, behandle og komme med forslag til «administrative forføininger» ad. 

elektrisitetsvesenet og være departementets rådgiver i elektrotekniske spørsmål. 

Formann, tidligere statstråd (arbeidsminister) Hans Nysom, medlemmer: telegrafdirektør 

Jonas Severin Rasmussen, tidl. statsråd Oscar Jacobsen, ingeniør Bertrand Kolbenstvedt, 

kanaldirektør Gunnar Sætren.  Ansatt som sekretær: ingeniør/nytilsatt telegrafinspektør 

ved NSB, Einar Rasmussen. Komiteen leverte sin siste rapport til Arbeidsdepartementet 

2. juni 1897. (Jensen & Johansen 1993, s. 22). Komiteen var forløperen til den kommende 

elektrisiteforvaltningen som ble bygd opp. Dens arbeid ble videreført av 

Elektrisitetskommisjonen. 

 

 

 

37 Her gis en oversikt over de viktigste komiteer og kommisjoner som er omtalt i teksten. Oversikten er satt opp kronologisk.  



 

 

 

TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN ELEKTRISITETENS FORVALTNINGSHISTORIE 1877-1921 SIDE 251  

Elektrisitetskommissionen (1897-1920) 

Den ble opprettet i henhold til § 5 i Elektrisitetsloven av 1896 og var i funksjon fra 1. 

januar 1897. Tre medlemmer og tre suppleanter ble oppnevnt av Kongen for 5 år av 

gangen. Første formann var professor i fysikk og geolog Oscar Emil Schiøtz, Univ. Oslo. 

Øvrige medlemmer: direktør i Kristiania Elektrisitetsverk Thomas Norberg Schulz, 

bedriftsleder og grunnlegger av Elektrisk Bureau og ing. Bertrand Kolbenstvedt. 

Kommisjonen hadde i tillegg egen sekretær og den skulle holde til i Kristiania. (Jensen & 

Johansen 1993 s. 27). 

Kommisjonen var rådgivende for Arbeidsdepartementet og hadde ingen fast ansatte. De 

ble honorert med et fast beløp pr. år til formannen og sekretæren, mens de øvrige 

medlemmers hadde en godtgjørelse ut fra antall møter og arbeidets omfang. (Indst. S. No. 

191 1896). Den behandlet konsesjonssøknader som angikk elektriske anlegg og 

kraftlinjer og søknader om tillatelser til ekspropriasjon ved elektriske kraftledninger. Den 

uttalte seg videre om elektriske forskrifter og bisto elektrisitetstilsynet i dets faglige 

arbeid og rapportering til departementet. Kommisjonen fremmet også egne forslag 

innenfor fagfeltet. Dens årsberetninger ble inntatt i departementets årlige 

budsjettproposisjon. 

«Koncessionskomiteen» oppnevnt av Justisdepartementet 

15. september 1906  

Ved Stortingets vedtak av «panikkloven» (jf. kap. 5.7) 7. april 1906 skulle den gjelde inntil 

oppløsningen av Stortinget samme år. Imidlertid ble loven avløst av en ny lov vedtatt 12. 

juni som også omfattet bergverk og skog i tillegg til vannfall. Samtidig ble vedtatt at den 

«nye panikkloven skulle gjelde til 1, april 1907. Videre at regjeringen måtte sørge for å få 

gjennomført en «fuldstændig udredning af denne sags praktiske betydning og 

rækkkevidde». Regjeringen ble bedt om «paany at førelægge den for næste storting efter 

at have ladet den undergive bearbeidelse af en sagkyndig komite.» (Indst. O. XI – 

1905/1906, s, 4). 

Koncessionskomiteen ble nedsatt med høyesterettsadvokat Johan Bredal som formann. 

Dens medlemmer var: professor dr. N. Gjelsvik, gårdbruker Olav Nergaard (representant 

for skogbruket), sølvverksdirektør H. W. A. Roscher (for bergverksdriften) og konsul 

Cathinco Bang (for industrien). Overrettssakfører dr. Einar Einarsen var dens sekretær. 

Etter komiteens ønske ble driftsbestyrer ved Kristiania elektricitetsværk, Norberg 

Schulz, oppnevnt som medlem. (Justisdepartementet 1907, s. 1). 

Komiteen påpekte: (faksimile fra s.7) 
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«Reguleringskomiteen» (Carlsen-komiteen) – oppnevnt av 

Justisdepartementet 14. oktober 1907. 

I vedtak 10. juli 1907 anmodet Odelstinget regjeringen om å foreta en revisjon av 

vassdragslovens regler om tillatelse til å foreta regleringer i vassdrag samt spørsmålet 

om betingelser knyttet til slike tillatelser. Resultatet skulle behandles av neste storting. 

Justisdepartementet nedsatte da 14. oktober samme år et utvalg bestående av 

ekspedisjonssjef Arne Carlsen som formann, direktør W. Blakstad som teknisk sakkyndig, 

brukseier W. Konow som representant for industrien og gårdbruker Olav Røen som 

representant for skogbruk og fløtning. Komiteens sekretær var byråsjef Johan Rivertz. 

Tida var knapp slik at komiteen hadde nærmest daglige møter i perioden 8. november til 

16. desember.  

Komiteleder Arne Carlsen (1865-1939) var utdannet jurist og ble tilsatt i 

Arbeidsdepartementet i 1886. I tidsrommet 1888-1912 var han 

byråsjef/ekspedisjonssjef. Deretter ble han jernbanedirektør (regnskap) 

1912-1919 og finansdirektør i Aker kommune 1919. Carlsen var forfatter av 

boka «Vasdragsloven – til praktisk brug» utgitt første gang 1905 med ny 

oppdatert utgave i 1916.  

Foto: Faksimile utsnitt foto s. 389 i boka «Aker 1837-1937» utgitt av Aker kommune i 

1940. 
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   Det ble fra komiteens side gjort all mu- 

Faksimile fra Justisdepartementet 1908, del av s. 6.  

Stortingets specialkomite (Knudsen-komiteen) behandlet  

St. prp. nr. 26-1906/1907 

På denne tid var det ikke uvanlig at Stortinget i enkelte saker oppnevne en egen komite 

for å behandle den aktuelle saken i stedet for å la en av de ordinære stortingskomiteene 

ha saken. Knudsen –komiteen (med formann daværende stortingsrepresentant Gunnar 

Knudsen) ble oppnevnt av Stortinget 5. november 1906 for å behandle Regjeringens 

forslag «angaaende overenskomst med Det norske aktieselskab for elektrokemisk 

industri angaaende overdragelse til den norske stat af forskjellige vandfald m.v.». Saken 
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ble fremmet av Arbeidsdepartementet ved St. prp. nr. 26-1906/1907).  Dens innstilling 

(Inst. S. XXXXV 1906/1907) ble behandlet i Stortinget 18. juni 1907, jf. Stortingstidende-

Forhandlinger i Stortinget s. 3573-3601. 

Det endte med at Stortinget takket nei til avtalen i tråd med Knudsen-komiteens 

innstilling. Stortinget fulgte også opp komiteens anmodning til regjeringen om snarest å 

utrede endring i lovgivningen slik at alle kraftoverføringene ble avhengig av statlig 

konsesjon. 

Broch Utne-komiteen nedsatt av Arbeidsdepartementet  

12. oktober 1907 

Et nytt utvalg under Arbeidsdepartementet ble så oppnevnt 12. oktober 1907 for å ta 

ovennevnte sak videre. Som formann ble oppnevnt høyesteretsadvokat J. Brock Utne, 

Kristiania og to medlemmer; ingeniør Andr. Falkenberg, Bergen og gårdbruker Emil 

Frøen, Sørum. Komiteens innstilling ble levert 1. desember 1908 (Arbeidsdepartementet 

1908). 

Komiteen ble også bedt om å vurdere behovet for autorisasjon av elektriske installatører 

og prøver for montører. Komiteen kom med forslag til ny lov om ekspropriasjon 

(Arbeidsdepartementet 1908). Forslaget samsvarte i hovedsak med Knudsen-komiteens 

syn. Forslaget ble så av departementet oversendt en rekke offentlige myndigheter og 

aktører for kommentar. Uttalelsene forelå innen sommeren 1909.  

Spesielt ble det påpekt viktigheten av tidsbegrenset konsesjon, vilkår og ekspropriering 

av grunn der det er nødvendig. Det videre arbeid med lovutkastet ble så overlatt til nok 

et nytt organ, Vandfaldkommisionen, som ble opprettet i 1911. 

Vassdragskommisionen (1909 – 1920) 

Den nye loven om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom fastsatte at det 

skulle opprettes en kommisjon med fem medlemmer. Den skulle uttale seg om alle 

søknader som gjaldt konsesjon på erverv av vannfall og leie av elektrisk energi produsert 

av vannkraft og avgi uttalelser i alle vassdragsspørsmål som departementet oversendte. 

Kommisjonen ble opprettet i 1909. 

Kommisjonen jobbet hovedsakelig med samfunnsmessige spørsmål og fungerte som 

departementet rådgiver ved de vassdragspolitiske sider ved sakene. Den ble også 

rådspurt i enkelte saker hvor det var uenighet som angikk større distrikters 

elektrisitetsforsyning. Kommisjonen ble oppnevnt av Kongen med Vassdragsdirektøren 

som fast medlem. Kommisjonen arbeidet sideordnet Vassdragsvesenet. Sekretæren var 

ansatt i Vassdragsvesenet, og der jobbet han også med behandlingen av konsesjonssaker. 

(St. prp. nr. 197-1917, s. 13) 

Vandfaldkommissionen (1911-1914) 

Den ble opprettet ved kgl.res. 22. desember 1911 og skulle behandle spørsmål om 

nyttiggjørelsen av statens vannfall mv. Formann var amtmann Sigurd Lambrects og dens 
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sju øvrige medlemmer var; driftsbestyrer J. Garstad, Trondhjem, direktør Finn Sjersted, 

Slemdal, stortingsmann Aa. Bryggesaa, Hægebostad, direktør A. Sinding, Kristiania, 

fabrikkeier Chr. Petersen, Bergen, ingeniør L. J. Dorenfeldt, Kristiania og stortingsmann 

Magne Nilssen, Kristiania. 

Hovedoppgaven var å utrede spørsmålet om hvorledes statens vannfall bør disponeres, i 

hvilken utstrekning og hvor vannfall bør søkes innkjøpt, hvor mye kraft det i framtida 

trengs til de forskjellige landsdelene for drift av statens jernbaner og for kommuner til 

kraft og lys for private og småbruk samt for den mindre industri i motsetning til den 

store eksportindustrien. Hovedinnstilling ble avlevert 13. nov. 1914. og dette var 

kommisjonens fjerde og siste utredning. (St. prp. nr. 1-1915 Hovedpost IX. A.). Følgende 

innstilinger ble avgitt: 

I. Indstilling angaaende spørsmaalet om utnyttelsen av Norefaldene m.v – avgitt 29. 

mai 1912 

II. Utkast til lov om elektriske anlæg – avgitt 29. januar 1913 

III. Indstilling angaaende anvendelse av statens vandfald til elektrificering av 

jernbanerne m.v. avgitt 5. september 1913 

IV. Indstilling angaaende spørsmaalet om nyttiggjørelse av statens fosser m.v. – avgitt 

13. november 1914. 

I sin siste innstilling tok de også opp et eget punkt om «Anordning av et 

Fossestyre», jf. kap. 7.5 

Elektrisitetsforsyningskommisjonen – kgl.res. 24. juni 1919 

Mandatet tilsa at det skulle gis en prinsipiell utredning av forskjellig spørsmål som 

knytter seg til landets kraftforsyning og dens finansiering og legge en generell plan for 

bygging av kraftverker med hovedledningsnett for de enkelte landsdeler med finansplan. 

Kommisjonens mandat er også omtalt i den fremlagte proposisjonen som dannet 

grunnlaget for opprettelsen, St. prp. nr. 139-1918 s. 17:  

Hvad kommisjonens opgaver angaar, antar man at den bør beskjæftige sig med 

hovedtrækkene i ordningen av landets almindelige kraftforsyning. I første række kommer 

anvisning av linjerne for kommunernes, amternes og statens medvirkning og de derav 

flytende organisationsspørsmaal med eventuelt fornødne lovarbeider og de 

finansspørsmaal som knytter sig til opgavernes løsning på forskjellige stadier. 

Envidere forutsettes utarbeidet en generell plan for bygning av kraftverker og 

hovedledningsnet for de enkelte landsdeler tillikemed finansplan. … For 

Østlandetsvedkommendefremlægges forslag til anlæg av høispændte ledninger fra Nore 

kraftanlæg som første led i denne landsdels kraftforsyning. 

Kommisjonen la i alt fram fem innstillinger: 

• Innstilling 1: Utkast til lov om elektriske anlæg. 19. april 1922 

• Innstilling 2: Utkast til lov om den almindelige elektrisitetsforsyning. 23. juni 1923 
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• Innstilling 3: Utkast til lov om en elektrisitesbank. 20. juni 1923 

• Innstilling 4: Om samarbeide mellem elektriske anlæg. 23. juni 1923 

• Innstilling 5: Om en landsplan for elektrisitetsforsyningen. (Hovedinnstilling). 13. 

oktober 1923 

 Arbeidsdepartementet – intern organisering av 

elektrisitetsforvaltningen 
Ved kgl.res. 30. juli 1885 ble det opprettet et «Regjeringsdepartement for de offentlige 

Arbeider», Arbeidsdepartementet. Det hadde ved opprettelsen en avdeling med tre 

kontorer (Bureauchefsembede);  

• Veikontoret – Kanalvæsenet lå under dette kontoret 

• Brandforsikringskontoret  

• Jernbanekontoret.  

Kontoret ble i 1890 delt i to: Veibygningskontoret og Kontoret for Kanal-, Havne- og 

Bygningsvæsen.  

Ansvaret for elektrisitetssaker ble opprinnelig lagt til det samme kontoret som hadde 

ansvaret for Kanalvæsenet, Kontoret for Kanal-, Havne- og Bygningsvæsen. Dette 

kontoret ble i 1900 omdøpt til Kontoret for Kanal-, Havne- og Elektricitetsvæsen. 

Samme år ble også «Kontoret for Bygnings, Regulerings- og Brandvæsen» opprettet. 

Departementet hadde som før en fagavdeling med «Expeditionschef», men fikk nå 5 

Bureauchefer.  

Inndelingen fra 1890 var:  

• Kontoret for Kanal-, Havne-, og Bygningsvæsen 

• Veibygningskontoret 

• Brandforsikringskontoret  

• Jernbanekontoret.  

Fra 1900: 

• Kontoret for Kanal-, Havne- og Elektricitetsvæsen 

• Veibygningskontoret 

• jernbanekontor 

• jernbanekontor 

• Kontoret for Bygnings, Regulerings- og Brandvæsen 

Departementet hadde med opprettelsen i 1885 hatt en fagavdeling med sine fagkontorer. 

Fra 1896 ble Postavdelingen overført fra Indredepartementet og fortsatte i 

Arbeidsdepartementet som egen avdeling under navnet Poststyrelsen. 

I juni 1907 ble saker vedrørende «Sænknings og Udtapningsarbieder i Jordbrugets Interesse» 

overført fra Arbeidsdepartementet til Landbrugsdepartementet. I november samme år 

ble «Sager vedkommende Udlendingers Adgang til at erhverve Vandfald her i Rige» overført fra 

Justisdepartementet til Arbeidsdepartementet.  
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I 1908 fikk Kontoret for Bygnings, Regulerings- og Brandvæsen også ansvaret for 

elektrisitetsvesenet. Kontorets navn ble endret til Kontoret for Bygnings-, 

Regulerings- og Brandvæsen samt Elektricitetsvæsen.  

Justeringer av kontorenes arbeidsområder resulterte i at i 1914 var saksfordelingen 

mellom de to aktuelle kontorene for vassdrags- og elektrisitetssektoren som følger 

(Steffens 1914, faksimile del av s. 200-201): 

Seinere ble denne fagavdelingen delt i: 

• Den alminnelige avdeling med 1. og 2. jernbanekontor, Veikontoret og 

Kontoret for bygnings og brannvesen 

• Avdelingen for vassdrags, havne og elektrisitetsvesen med Kontoret for 

vassdrags og havnevesen og Kontoret for elektrisitetsvesen. 

o I 1917 ble avdelingen utvidet med nok et kontor. Arbeidsfordelingen var 

da: 

▪ vassdragskontor – ansvaret for allmenne vassdrags- og 

havneforvaltningen. 

▪ vassdragskontor arbeidet med forvaltningen av statens vannfall, 

ervervs- og reguleringskonsesjoner og saker ad. Den alminnelige 

elforsyning.  

▪ Kontoret for elektrisitetsvesen 

Kilde: Steffens (1914). 
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Statsråder i Arbeidsdepartementet perioden 1885 – 1921: 

NAVN  FRA  TIL  PARTI  REGJERING  

Hans Rasmus Astrup  1885  1887  V  Sverdrup (V)  

Birger Kildal  1887  1888  V  Sverdrup (V)  

Aimar Sørenssen  1888  1888  V  Sverdrup (V)  

Oscar Jacobsen  1888  1889  V  Sverdrup (V)  

Peter Birch-Reichenwald  1889  1891  H  Stang I (H)  

Hans Nysom  1891  1893  V  Steen I (V)  

Peder Nilsen  1893  1897  H Stang II (H)  

Fredrik Stang Lund  1897  1898  V  Hagerup I (V)  

Jørgen Løvland  1898  1899  V  Steen II (V)  

Hans Nysom  1899  1900  V  Steen II (V)  

Jørgen Løvland  1900  1903  V  Steen II (V), Blehr I (V)  

Albert Hansen  1903  1905  H  Hagerup II (V)  

Kristofer Lehmkuhl  1905  1907  S  Hagerup II (Saml., V, H)  

Jørgen Brunchorst  1907  1908  Uavh.  Løvland (V, MV, Uavh.)  

Nils Claus Ihlen  1908  1910  V  Knudsen I (V)  

Bernhard Brænne  1910  1910  H  Konow (H, FV)  

Hans Jørgen Darre-Jenssen  1910  1912  FV  Konow (H, FV)  

Bernhard Brænne  1912  1912  H  Bratlie (H, FV)  

Nils Olaf Hovdenak  1912  1913  H  Bratlie (H, FV)  

Andreas Urbye  1913  1916  V  Knudsen II (V)  

Martin Olsen Nalum  1916  1920  V  Knudsen II (V)  

Ole Monsen Mjelde  1920  1920  V  Knudsen II (V)  

Cornelius Middelthon  1920  1921  H  Halvorsen I (H, FV)  

Fra: https://no.wikipedia.org.          

                                                                                                     

Olsen Nalum (til v.) var ansvarlig statsråd som i 1919 la 

fram proposisjonen om opprettelsen av NVE og hadde 

saken da Stortinget fattet sitt vedtak 10. mars 1920. Mens 

det var statsråd Middelthon (til h.) som frontet 

proposisjonen om NVEs instruks og administrasjonsordning 

da den ble framlagt 3.des. 1920 og slutbehandlet i Stortinget 

19. mars 1921.  

Foto til v: Ukjent/faksimile fra s. 23 i  «Brunlanes Sparebank 1911- 21/4 

- 1961» av J. Stockinger. Foto til h: Ukjent/Stortingsarkivet. 
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 Glimt fra elektrisitetstilsynets virksomhet 1899-

1919  
Elektrisitetskommisjonen og det offetnlige tilsynet 38 opplevde fram til omorganiseringen 

i 1921 en sterk vekst av sine arbeidsoppgaver. I 1899 var det registert 614 elektriske 

anlegg med en samlet generatorstørrelse på ca 15 000 kW. Dette var ived inngangen til 

1920 økt til 2957 anlegg med ed en samlet størrrelse på 118 000 kW.  Nedenfor følger 

noen korte glimt fra tilsynet årsberetninger fra denne perioden. (Johansen & Jensen 1993, 

s, 75-79). 

1899: 

«De ved nye anlæg fundne mangler har i regelen indskrænket sig til saadanne, som 

væsentligst kan tilskrives uagtsomhed fra montørenes side. (…) Publikum har, paa nogle 

faa undtagelser nær, stillet sig velvilligt og imødekommende ligeoverfor tilsynet. Mange 

klager dog over afgifterne, som der for enkelte e faldt vanskeligt at betale. (1. distrikt). 

Flere ældre anlæg er meget mangelfuldt monterte. Reperationer og udvidelser blir ofte 

udførte for stemplede smelte traade i smeltestykkerne, indsat blybiter, kobbertraade, 

flaskekapselblik, hvilke først smelter af ved en strøstyrke, betydelig størree end den for 

vedkommende leder maximalt tilladte. (5. distrikt). 

1900: 

Ogsaa iaar kan merkbare fremskridt spores saavel med hensyn til kvaliteten af det 

anvendte materiale som til arbeidets omhyggelige udførelse, idet specielt kan 

fremhæves, at der nu saa godt som overalt anvendes pocellænsisolatorer til befæstigelse 

af ledninger istedenfor de tidligere næsten udelukkende benyttede metalkramper. (1. 

distrikt). 

1901: 

13 dampskibe, tilhørende det nordenfjeldske og Tromsø amts dampskibsselskaber, har 

elektrisk lys. For 1 dampskib er elektrisk lysanlæg foreløpig anmeldt. (5. distrikt). 

1902: 

Efterat de for skibsanlæg utfærdigede forskrifter blev publicerede, er 12 skibsanlæg, alle 

tilhørende Det Bergenske Dampskibsselskab bleven besigtiget. Ved alle disse anlæg 

paapegedes en række uoverensstemmelser med de udfærdigede forskrifter. (4. distrikt). 

 

 

 

38 Elektrisitetskommisjonen (omtalt i kap. 5.4) og det offentlige tilsynet (kap. 5.5) var i perioden 1897-1920 datidens 

Elektrisitetsvæsen. 
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1903: 

Jeg tillader mig at henlede opmerksomheden paa den mere og mere udstrakte 

anvendelse, som gjøres af glansgarns eller snoet kabel. Denne kabel er vistnok 

konstruert for frithængende ledninger, men har senere fundet anvendelse som speciel 

ledning for beboelsesværelser og benyttes nu i stor udstræning. Jeg tror, at vi i disse 

ledninger har en særlig kilde til brandfare…(3. distrikt). 

1908: 

De inden distriktet utførte anlæg har tildelssss været mindre godt utførte, særlig hvad 

friluftsledningerne angaar. Det har saaledes voldt adskillig besvær at faa anlæggene 

bragt i forskriftsmæssig stand, hvor det gjaldt krydsninger nellem sterk- og 

svagstrømsledninger. (4. distrikt). 

1910: 

Flere ulykkestilfælder synes at vise, at der er forbundet med stor risiko at anvende 

vekselstrøm af saa høi spænding som 220 volt for lysanlæg i syrefabrikker og lignende 

bedrifter, hvor isolationsforholdene som regel er saadanne, at man risikerer 

strømavledning gjennem sig selv til jord, hvorsomhelst man kommer i berøring med 

strømførende ledning. Høiere spænding end 120 volt burde efter min mening ikke 

tillates anvendt for lysanlæg i saadanne bedrifter, i det mindste ikke for transportable 

lamper. 

1913: 

En del firmaer anvender i stor utstræning unge, uerfarne gutter, likesom utvidelser og 

forandringer – i enkelte tilfælde ogsaa nyanlæg – til dels utføes av folk, som 

ingensomhelst forutsætninger har til at utføre saadanne arbeider. Dette er av flere 

grunde meget uheldig og der bør derfor tages under overveielse, om ikke elektriske 

montører bør indordnes under haandverksloven med en bestemt læretid – samt 

haandverksborgerskap, for at kunne nedsætte sig som installatører. (3. distrikt). 

1914: 

Den tidligere omtalte mindre godt isolerte glansgarnkabel paa landsbygden er efter 

tilsynets indgripen nu heldigvis forsvundet fra installationene. (1. distrikt). 

I det forelpige budgetaar har utvidelsene vært store for lysinstallationene vedkommende. 

Elektricitetens udnyttelse til kokning, til opvarming og til andre øiemed i husholdningen 

har ogsaa tiltat. (4. distrikt). 

1915: 

Buelampernes antal er avtat med 52 stk. for hele distriktet. At saa er tilfælde skriver sig 

fra at buelamperne erstattes med de mere moderne metaltraadlamper av stor lysstyrke. 
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Motorenes antal er i alt øket med 699 stk., derav en økning paa 363 motorer i Bergens 

by. (4. distrikt). 

1916: 

Landskommunernes elektrificering har fortsat i et meget raskt tempo. Imidlertid har 

kommunernes arbeid med elektrficitetsforsyneingen i den senere tid været hemmet i 

betydelig grad paa grunn av de vanskeligheter som krigsforhldene har medført for 

landets kobberimport. Enkelte anlæg har til høispændte kraftledninger for kortere 

stræninger og mindre kraftmængder begyndt at bruke galvanisert jern istedenfor kobber. 

(1. distrikt). 

1918: 

Landskommunenes elektrificering har til tross for de høie materialpriser og de store 

anleggsutgifter fortsatt i et ennu raskere tempo enn foregaaende aar. Den vesentligste 

aarsak hertil skyldes antagelig den raadende mangel paa petroleum. (1. distrikt). 

Det viser sig fremdeles, at ikke-faglærte folk arbeider dels som installatører, dels som 

momtører – særlig ute på landsbygden. De leverer et såveø teknisk som 

håndverksmessig set slet arbeide. Der bør snarest bli opsat bestemmelser for dem, som 

vil drive installatør- og momtørvirksomhet. Det bør tillike være ønskelig å få faste 

bestemmelser for, at høispente kraftanlegg – ialfall over en viss spenning og et visst 

omfang – skal ha en egen teknisk ansvarlig bestyrer. (5. distrikt). 

1919: 

I ovennevnte tidsrom er tilkommet 12 elektriske automobiler der ifølge de nye 

forskrifter ikke skal kontrolleres. (4. distrikt). 

 Vassdrag og elektrisitet – to sider av samme sak – 

noen stortingsdokumenter 
Kap. 5.6 har fått betegnelsen Vassdrag og elektrisitet – to sider av samme sak. Det forslag 

som daværende stortingsrepresentant Gunnar Knudsen oversendte Stortinget og den 

behandlingen det der fikk, la grunnlaget for landets elektrisitetsforvaltning. En forvaltning 

som falt på plass først i 1921 ved opprettelsen av NVE. 

I dette vedlegget er samlet noen av de viktigste dokumentene fra Stortinget lastet ned 

fra stortinget.no. Det var daværende jernbanekomite som hadde saksansvaret i Stortinget 

på den tid. Nedenfor følger utdrag fra følgende: 

• Dokument No. 21–1892 fra Budgetkomiteen.  Ang. Bevilgning til Indkjøb af 

Vandfald (Knudsens forslag) 

• Indst. S. XIII 1895 Indstilling fra Jernbanekomiteen angaaende Statsjernbanernes 

Drift i Budgetterminen 1895-1896  
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• Indst. S. No. 156–1895 Indstilling fra Jernbanekomiteen angaaende Forføininger 

paa Electrisitetsvæsenets Omraade 

• Fra stortingsdebatten vedr. behandlingen av Indst. S. No. 156–10. juni 1895 

• Indst. S. No. 252–1896 Indstilling fra Jernbanekomiteen angaaende Indberetning 

fra Electrisitetskomiteen for Budgetterminen 1895-96 

 

                                                                           

TAFJORDVASSDRAGET 

Staten kjøpte rettighetene i vasdraget i 1909. Lite skjedde og i 1913 

ønsket Ålesund å bygge ut for å forsyne sitt området med strøm. 

Uventet ble vassdraget vedtatt solgt til kommunene på Sunnmøre og i 

Romsdal. De dannet det interkommunale Tafjord kraftselskap i 1917.  I 

1923 kom produksjonen i gang med  kraftverket Tafjord I og 

elektrisiteten ble ført ut av fjellområdet og til de omliggende 

kommunene. Linja Tafjord-Nørve var antagelig den første i Europa med 

så høyt spenningsnivå som 110 V. (Tenfjord 1992), 

Til v: Foto: Tafjord Kraftnett. Til h: Ukjent. Begge foto: /NVEs fotoarkiv.  

[Siter kilden din her.] 

 

[Siter kilden din 

her.] 
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Fra behandlingen i Stortinget av budsjettet for perioden 1895/1896: 

Faksimile av Dok. No. 21–1892. . 
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Utdrag fra s. 23-24: 
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▼s. 458 følger på neste side. 
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Stortinget var, som det omtales i 

dokumentene, spesielt opptatt av 

elektrisk drift av jernbanen og at det ble 

foretatt «nøiagtig Undersøgelse af 

Vandkraften i vore Vasdrag»  Fra Teknisk 

Ugeblad årgang 1896 kunne det leses at:   

               

Under planleggingen av småjernbanen Holmestrand-Hvittingfoss er det utført beregning 

 

Faksimile fra Teknisk Ugeblad 1896 (nr. 22, s. 208). Banen ble åpnet 30. september 1902 og nedlagt i 1938. 

  

Faksimile fra nr, 5, s.35.  ► 
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Industristedet Trengereid ble grunnlagt i 1895 basert på elektrisitet fra eget kraftverk. 

Tekstilbedriften til Jebsen var i drift til 1997. Kraftverket er modernisert og overtatt av  

BKK. 

FRA DEBATTEN I STORTINGET 10. JUNI 1895 (STORTINGSTIDENDE S. 960-963):  

 

Trengereid anno 1910 med fabrikken og jernbanestasjonen på Bergensbanen. Kraftverket med rørgate sees 

midt på bildet rett til venstre for fabrikken. Foto: Ukjent/Hordaland Museumssenter. 
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Innstillingen ble avgitt 13. juli 1896. 
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▲ Fra s. 612. ▼s. 613 
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 Noen sentrale personer  

Hans Nysom 

Hans Nysom (1845-1903) spilte en sentral rolle da Stortinget i 1891vedtok landets 

første elektrisitetslov og han var leder av Elektricitetskommiteen i dens virketid 

1895-1897, jf. kap. 5.2 og 5.3. Han var offiser, ingeniør og politiker. Nysom ble ansatt i 

Kanalvesenet i 1874, hadde studert elveregulering utenlands og hadde flere offentlige 

verv innen vassdragssektoren. Han var stortingsrepresentant fra Kristiania for Venstre i 

periodene 1895-1897 og 1898-1900 og var arbeidsminister i 1891-1893 og 1899-

1900. Nysom åpnet blant annet Bandak-Norsjøkanalen i 1892 og var formann i 

Polyteknisk Forening 1885-1891. 

Kilde: Johansen & Jensen (1993).  

Gunnar Knudsen 

Gunnar Knudsen (1848-1928) hadde ingeniørutdanning fra 

Chalmerska Institutet i Gøteborg med eksamen 1869, 

utdanning fra Kristiania og Sunderland 1870-1871. Han 

overtok i 1872 farens rederi sammen med sin bror, var i 

1874 en av initiativtakerne til firmaet Laugstol Bruk i Skien, 

som i 1885 også ble landets første elektrisitetsverk. Nær 30 

år seinere tok han initiativet til etableringen av Skiensfjorden 

Kommunale Kraftselskap.  

 «Han var den enkeltperson som betydde mest for 

utformingen av det statlige engasjement i 

elektrisitetsforsyningen» (Thue 1994, s. 20). I sitt brev til 

Stortinget alt i 1892 (Dokument Nr. 21 1892) påpekte han 

hvor viktig det var at staten sikret seg vannfall for fremtidens 

elektrisitetsproduksjon. Han hadde en klar visjon om at 

vannkraften og elektrisiteten ville gjøre Norge til et rikt land. 

Dette forslaget fra Knudsen ga også støtet til en heftig og 

langvarig politisk debatt om forholdet mellom staten og 

elektrisiteten her til lands. Det må også nevnes at han også 

tok med at fossefall burde sikres for å vise naturens egenhet. 

Knudsen satte dype spor etter seg i norsk politikk og 

samfunnsliv både som politiker, skipsreder, ingeniør og 

industribygger. 

I 1886 ble han ordfører i Gjerpen og i 1891 valgt til 

stortingsrepresentant etter at han i perioden før hadde 

møtt som varamann. Dette ble innledningen til en 

parlamentarisk løpebane som strakte seg til 1921. Gunnar 

Knudsen var medlem av de fleste storting 1892–1921, 

innehadde flere statsrådsposter og var statsminister 

Ved Hauen transformatorstasjon er 

det satt opp en statue av tidligere 

statsminister Knudsen. Han var også 
stifter av Skiensfjordens Kommunale 

Kraftselskap og dets første 

styreformann fra 1912-1928. 

Kunstner: Gunnar Utsond. Foto: 

Henning Weyergang-Nielsen/2009/NVE. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Skipsreder
https://no.wikipedia.org/wiki/Ingeni%C3%B8r
http://snl.no/ordf%C3%B8rer


 

 

 

TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN ELEKTRISITETENS FORVALTNINGSHISTORIE 1877-1921 SIDE 276  

1908–1910 og 1913–1920. Han spilte en fremtredende rolle ved sprengningen av Venstre 

i 1908 og stod senere som Det konsoliderte Venstres fører. Han var Venstres formann helt 

til 1927 og øvde i denne tiden etter at han ga seg på Stortinget i 1921, stor innflytelse i 

partiet. 

Knudsens første ministerium (1908–10) var en mindretallsregjering som var avhengig av 

støtte i Stortinget fra sak til sak. Han la opp til en radikal politikk. I 1909 vedtok 

Stortinget “konsesjonslover” for vannkraftutbygging, bergverk og skogeiendommer. 

Konsesjonsplikten ble for fossekraftens vedkommende gjort gjeldende ikke bare for 

utenlandske interesser, men også for norske aksjeselskaper, jf. kap. 5.7. Da han vendte 

tilbake som statsminister i 1913, hadde han et solid stortingsflertall i ryggen. Mange 

viktige avgjørelser ble da fattet når det gjelder lovverket og organiseringen av forvaltning 

innen vassdrags- og elektrisitetsvesenet.  

Kilde: Landsverk (1962). 

Knud Bryn  

Knud Bryn (1855-1941) var en av pionerene innenfor utbyggingen av norsk vannkraft og 

kraftkrevende industri i tiårene rundt 1900. Blant annet grunnla han og ledet A/S 

Hafslund 1898–1928. Bryn tok eksamen ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt 1874 og 

ingeniøreksamen ved Polytechnicum i München 1877. I 1883 jobbet han med flere 

oppdrag med installasjon av elektriske lysanlegg i Trondheim og ble medeier i Elektrisk 

Bureau i Oslo i 1884. Han ble i 1886 ansatt som den første direktør i Kristiania 

Telefonselskab. Han ble videre engasjert som konsulent av Kristiania kommune til å 

utrede mulighetene for en sentral elektrisitetsforsyning. Dette resulterte i 1890 i vedtak 

om å bygge et kommunalt elektrisitetsverk, jf. kap. 6.4.  

Han tok initiativ til etablering av Glommens Brugseierforening i 1903, og i 1918 var han 

med på å stifte Glommens og Laagens Brukseierforening. For begge disse foreninger var han 

styreformann i en årrekke (fram til 1929). Han var styreformann i Polyteknisk Forening 

1892–93 og hovedstyremedlem i Norges Industriforbund 1919–34.  

Kilde: runeberg.org 1948. 

Ragnvald Blakstad  

Ragnvald Blakstad (1866-1929) var en pioner i norsk vannkrafthistorie og var særlig aktiv 

fra midten av 1890-årene og fram til 1920. Han var entreprenøren som stod for 

kapitalstyrt kraftutbygging og industrireising, og han lanserte nasjonale planer for 

samkjøring av nettet. Han hadde etter hvert mange foretak både i inn- og utland.  

Han tok diplomeksamen ved handelsakademiet i Dresden. Deretter arbeidet han i Skien 

hos Blakstad, Holta & Co. hvor hovedvirksomheten var trelasthandel. Dette firmaet 

hadde faren etablert sammen med Ole H. Holta. Holta-familien var også sentrale aktører 

i utviklingen av Skiensvassdraget med kraftutbygging og industrireising, derfor ble dette 

grunnleggende år for Blakstad. 
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Han flyttet til Arendal i 1888 og startet sin egen forretning med eksport av trelast og 

import av kull. Bedriften utviklet seg raskt, og han kjøpte opp eiendommer i nærområdet. 

Forretningsvirksomheten ble mer og mer konsentrert om kraftutbygging, og mot slutten 

av 1890-årene og frem mot 1904 var han nesten utelukkende opptatt av utbygging av 

Arendalsvassdraget, jf kap. 6.1. I 1905 flyttet han sin virksomhet til Kristiania og innledet 

samarbeid med svenske kapitalinteresser. I det storfinansielle spillet som fulgte, møtte 

han også Sam Eyde, som hadde overtatt kontrollen i Arendals Fossekompani. I 1910 

overtok Blakstad aksjemajoriteten i A/S Tyssefaldene fra Sam Eyde og etterfulgte ham også 

som generaldirektør for selskapet. Blakstad var også involvert i industrietableringen i 

Odda. Det var i Blakstads tid at kraftverket i Tyssedal økte sin kapasitet fra 20 000 hk til 

vel 140 000 hk. 

Etter kjøpet av Tyssefallene i 1910 framstod han som en av de desidert ledende 

skikkelsene i norsk kraftproduksjon og kraftintensiv industri. Han fulgte opp suksessen 

ved i 1910 å etablere A/S Aura, som i 1913 fikk konsesjon på Aura-utbygging på Møre. 

Han hadde planene klare for å anlegge karbidfabrikk på Sunndalsøra. Den første 

verdenskrigen satte en stopper for en slik utbygging, fordi de engelske aksjonærene ikke 

ville være med under så usikre forhold. Blakstad manglet konkrete planer for sine øvrige 

fallrettigheter. Sine rettigheter i Tokke-vassdraget solgte han etter lange forhandlinger i 

1917 til Staten. 

Ringedalsdammen med Ragnvald Blakstads initialer.  

▲ Foto: Dag Endre Opedal/Kraftmuseet.▼Foto: Harald Hognerud/Kraftmuseet.  

Blakstad holdt foredrag om 

«elektrifiseringen av jordbruket» og 

hadde en kongstanke om 

elektrifisering av det ganske land ved å 

knytte de forskjellige landsdeler 

sammen med en stor elektrisk 

hovedlinje. Han ville blant annet levere 

kraft til Oslo fra anleggene i Tyssedal 

med overføringslinjer over 

Hardangervidda, og søkte om dette i 

1918. Regjeringen fulgte ikke opp og ga 

ikke konsesjon for dette. Han hadde 

også vannkraftinteresser på Island, i 

Storbritannia og i Russland. Den 
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økonomiske krisa i 1920-årene rammet også Blakstads aktiviteter, og han måtte oppgi 

mange av sine selskaper. 

Han deltok ikke i det politiske liv. Han var sosialt engasjert og var i 1918 med å stifte 

Folkehelseforeningen hvor han var sentralstyreformann i 1925. 

Kilde: Meringdal (1966). 

Sam Eyde  

Sam Eyde (1866-1940) var født i Arendal. Han tok eksamen som 

bygningsingeniør i Berlin i 1891 og arbeidet deretter i sju år som 

ingeniør i Tyskland. Han spesialiserte seg på utforming av 

jernbanestasjoner, kanaler og havneanlegg. Eyde etablerte eget 

ingeniørkontor i Kristiania i 1898. Over tid ble han mer og mer 

forretningsmann. Han spilte en svært viktig rolle i 

moderniseringen og industriutbyggingen i Norge gjennom de 

første tiårene av 1900-tallet. Kombinasjonen som vellykket 

industribygger og symbol for den norske nasjons utvikling og 

modernisering, har gitt Sam Eyde den viktige posisjonen han har i 

norsk historie i dag.  

Hans navn er uløselig knyttet til det som kalles den andre 

industrielle revolusjonen i Norge med en omfattende 

industriutbygging basert på vannkraft. Dette var en periode som 

også var preget av norsk nasjonsbygging etter 

unionsoppløsningen med Sverige i 1905. Eyde og selskapene han var med på å 

grunnlegge, fikk derfor viktige økonomiske funksjoner i samfunnet, og de ble også norske 

nasjonalsymboler. Eyde var blant annet med på å etablere selskapene Elektrokemisk 

(Elkem) og Norsk Hydro, hvor han også var generaldirektør fra 1905 til 1917. Han 

medvirket i 1912 også til oppstarten av Arendal Smelteverk og aluminiumsprodusenten Det 

Norske Nitridaktieselskab (senere DNN Aluminium).  

Sammen med professor Birkeland var Eyde helt sentral i etableringen av norsk 

nitrogenindustri gjennom utviklingen av det vi i dag kaller Birkeland-Eyde metoden. 

Dette kunne brukes til produksjon av salpeter og nitrogengjødsel, noe han visste det var 

stor etterspørsel etter på verdensmarkedet. 

Eyde skjønte raskt at fossefallene var en verdifull ressurs. Han så også mulighetene til 

spekulasjonsgevinst gjennom kjøp og salg av vannfallene og utvinningsrettighetene som 

fulgte med. Selv hadde han ikke midler til å investere, men inngikk et samarbeid med de 

svenske brødrene Knut og Marcus Wallenberg. Dette førte blant annet til kjøp av 

vannfallene Vamma i Nedre Glomma i 1902 og Rjukan i 1903.Han innså raskt at det var 

gunstig økonomisk å få etablert kraftkrevende industri på disse stedene da de var 

storbrukere av elektrisiteten. Nevnes kan også at Eyde var stortingsrepresentant for 

Høyre fra 1918 til 1920 og norsk sendemann i Warszawa fra 1920 til 1923. Senere bodde 

han mest i utlandet.  

Kilde: Rabben (2018)  

Sam Eyde. Foto: Ukjent/ 

1910/Wikimedia Commons 
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Thomas Norberg Schulz 

Kilde: runeberg.org. 

Thomas Norberg Schulz (1866-1950) var elektroingeniør og ble landets første 

Elektrisitetsdirektør da NVE ble opprettet i 1921. Han hadde eksamen som 

bygningsingeniør i 1884 og som maskiningeniør i 1886 begge fra Trondhjem tekniske 

Læreanstalt samt eksamen i 1888 fra det som i dag heter Technische Universität Berlin. 

Utdannelsen skjedde på et så tidlig stadium at elektroteknikken knapt hadde noen 

praktiske anvendelsesområder. Nordberg-Schulz var imidlertid blant dem som tidlig gikk 

inn for elektrisitetens sak i Norge og var blant pionerne som bygget opp virksomheter 

som med tiden fikk stor betydning for samfunnet. Han var medlem av 

Elektrisitetskommisjonen under hele dens virksomhet fra 1897-1921, jf. kap 5.4. Han 

var også medlem av Vassdragskommisjonen i 1906. 

Norberg Schulz var direktør for Christiania Elektricitetsværk fra 1891 til 1920 og fikk 

ansvaret blant annet for å bygge hovedstadens første vannkraftstasjon, Hammeren. Han 

hadde tidlig store visjoner for samkjøring og rasjonell drift av kraftforsyningen. Han var 

blant de sentrale ingeniører i landets kraftforsyning som argumenterte sterkt for 

sentralisering, store enheter og plan for kraftutbyggingen. På denne tiden var 

elektrisitetsverkene lokale initiativer der kommunene oftest stod bak bygging og drift. 

Dermed ble lokale vannfall utnyttet for lokalt behov, men uten samarbeid mellom 

anleggene.  

Han skrev en rekke teknisk-vitenskapelige avhandlinger i innen- og utenlandske 

tidsskrifter, særlig om elektrisitetsverkenes belastningsforhold og økonomisk utvikling. 

Han hadde for øvrig mange verv i komiteer, styrer, foreninger og var en av stifterne av 

Norske Elektrisitetsverkers Forening (NEVF) hvor han var dens første formann fra 1901-

1915. Formann i Polyteknisk Forening 1915-1918.  

Norberg Schulz var blant de sentrale ingeniører i oppbyggingen av landets kraftforsyning. 

Oftest var dette lokale initiativer hvor kommunene sto for bygging og drift. Dermed ble 

lokale vannfall utnyttet for lokalt behov, men uten samarbeid mellom anleggene. Norberg 

Schulz argumenterte sterkt for sentralisering med store enheter innen kraftforsyningen. 

I 1917 publiserte han sin artikkel «Norges elektricitetsforsyning i:  

Faksimile fra tidsskriftet. 
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 Tabell kap. 8 Interessante vannfall utbygd før 1906 hvor det 

fortsatt er kraftproduksjon – referanser  
Kilder: Kolonne «I drift» se siste kolonne «Referanser og «Supplerende opplysninger» i teksten under. I kolonne 

«Inst. oppr.» angis opprinnelig installasjon angitt i MW ut fra opplysninger i de angitte referanser og i noen tilfelle 

med supplering fra NVE (1923). Kolonne «Ytelse 2017» angir maksimal ytelse i MW etter NVE (2017). I kolonne 

«Bygd for:» er By – angitt for forsyning til nærliggende by, G for bergverk/gruvevirksomhet og I - for 

industriforetak ut fra opplysninger i angitte referanser. 

* supplerende opplysninger nedenfor: 

Tinfos - Fossen ble tidlig tatt i bruk og vanntunnel ble bygd alt i 1807. I 1873 bygde 

Tinfos Papirfabrik dam og renner i tre for å føre vann fram til bedriftens tresliperi og 

papirfabrikk. I den forbindelse ble det i 1877 bygd et elektrisk anlegg med turbin for 

belysning av bedriften. «Det tør være af interesse at notere, at der allerede i 1877 var 

bygget et elektrisk anlæg til belysning af fabrikken, med 1 turbin, som merkelig nok gaar 

den dag idag.» - dette indikerer at dette anlegget var i drift rundt 1912-1913, jf. 

Borchsenius 1913). Et nytt tresliperi ble tatt i bruk i 1898. Den første kraftstasjonen kom 

i drift i 1900 med en installasjon på 2000 hk. Fram til 1904 ble stasjonen utvidet til 

4000 hk og 3000 hk ble bortleid til Norsk Hydros virksomhet i Notodden. (Borchsenius 

(1913, i kap. Tinfos Papirfabrik: s. 3). 

Kraftverk Kommune I drift

 Inst. 

oppr.

Inst. 

1920

Ytelse 

2017 Bygd for Referanser

Tinfos* Notodden 1877/1901 lys/1,46 18 54 I Borchenius (1913)

Hønefoss* Ringerike 1885/1896 lys/3,1 3,1 29 I/By-Hønefoss Pettersen (1990)

Fritzøe* Larvik 1886/1901 lys/2,4 2,4 3,3 I/By-Larvik Omang (1935)

Hunsfos* Vennesla 1887/1913 lys/0,02 3,2 25 I Seland (1961)

Vaksdal* Vaksdal 1890 0,02 0,2 2 I Lorentzen (1966)

Nybrufos* Kongsberg 1891/1896 0,05 1,1 3 By-Kongsberg Bergwitz (1924)

Borregaard* Sarpsborg 1892/1898 0,98 20 51 I Brustad (1992)

Fagerli* Fauske 1893/1898 0,18 2,9 48 G Jacobsen & Strand (2003)

Mesna Lillehammer 1894 0,07 7 36 By-Lillehammer Lillehammer kommune (1927), Hosar (1992)

Eidsfoss* Hof 1895 lys 0,14 0,9 I Christensen (1992), Joramo (1997)

Trengereid Bergen 1895 0,1 0,15 3,5 I Jebsen (1955)

Kuråsfossen Røros 1896 0,44 0,44 11 G Stensby & Moe (2006)

Brufoss Gjøvik 1897 0,4 0.4 2,2 By-Gjøvik Mollgard (1961)

Stongfjorden Askvoll 1897 0,32 2,2 2,9 I Nordstrand 1993

Rognfossen Voss 1897 0,05 0,5 6 Tetts.-Voss Enger et al. (1913), Kindem (1933)

Vigeland Vennesla 1898 0,03 9 26 I Aas (1997)

Hafslund Sarpsborg 1899 5,3 18 31 I Just (1948)

Gausvik Harstad 1900 0,02 3,1 4 I/By-Harstad Svendsen (1998)

Hammeren Oslo 1900 2,1 2,6 4,7 By-Oslo Stensby & Moe (2006)

Kopperå Meråker 1900 2,2 10 87 G/I Solem (1954)

Øvre Leirfoss Trondheim 1901 1,84 4,4 15 By-Trondheim Solem (1954)

Sagefoss Kvinesdal 1901 0,14 0,6 2,9 By-Flekkefjord Dybing (1995)

Gravfoss Modum 1903 1,32 5,9 49 By-Drammen Drammen Elektrisitettsverk (1953)

Tou Mølle Strand 1903 0,04 0,04 1,2 I Alsvik (1991)

Kykkelsrud Askim 1903 4,4 35 230 I/By-Oslo Stensby & Moe (2006)

Evenstad Froland 1904 1,8 1,8 25 By-Arendal Dannevig 1969

Øgreyfoss Egersund 1905 0,5 2,6 16 By-Egersund Lorentzen (1955)

Sum 29,28 154,4 769,6
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Hønefoss – Hønefoss Brug fikk sitt første elektriske anlegg i 1885. Dette var en 

likestrømsdynamo på 75 A og 105 V som blant annet ga belysning til bedriften. Det ble 

bygd nytt tresliperi 1895-1896 og dette hadde elektrisk belysning. Samtidig ble Hønefoss 

tilbudt levering av strøm til gatebelysning i byen. Kontrakt gjeldende for 10-år ble inngått 

og anlegget for belysningen var klart 28. oktober 1896. (Pettersen, 1990, s. 10). 

Fritzøe – Den rundt 1 km lange elva fra Farrisvann til Larviksfjorden la grunnlaget for en 

rivende industriutvikling i Hammerdalen. De første spede forsøk på å regulere 

vannføringen i elva ble foretatt i 1645 ved byggingen av en tredam ved Farrisvannets 

utløp. Dammen er bygd opp igjen flere ganger. I første halvdel av 1880-årene ble det 

gjennomført store utvidelser ved tresliperiet. Dette førte til økt vannbehov til den 

mekaniske driften, slik at en del av det vanntekniske opplegget ble endret og forsterket. 

«Helt nytt var visstnok elektrisitetsverket», som ble anlagt 1885-1886, men det var bare 

beregnet på å skaffe strøm til belysning i møllene, sagbruket, sliperiet, det mekaniske 

verksted, kontorene og magasinene. Det hadde en 30 hestekrefters turbin som drev 2 

turbiner». (Omang 1935, s.164-165).   

«Mens utbyggingsarbeidet i Farriselven pågikk, blev det ført forhandlinger mellem 

kammerherre Treschow og en komite nedsatt av Larvik kommune.» Kommunen ble 

sikret en leveranse på 530 hk. Den nye kraftstasjonen var klar for levering fra 16. 

september 1901. Denne hadde tre turbiner med samlet installasjon på 825 hk samt 

generatorer for 2000 V.  Med det opplegget kunne stasjonen levere strøm til Larvik by, 

Treschows egne fabrikker og «enkelte andre verksteder». Bedriftens elektrifisering 

skjedde gradvis utover i 1920-årene. Kraftverket ble utvidet og forbedret særlig i 1927 

og 1933. (Omang 1935, s. 179-180). 

Hunsfos – Hunsfos fabrikker installerte elektrisk lys i 1887 hvor drivkraften var en 15 

hk turbin og en likestrømsdynamo. (Seland 1961, s. 31). Dette er antagelig det eldste 

elektriske anlegg i Vest-Agder (Rinde 1995, s. 15). En større brann i 1895 ødela store 

deler av fabrikken. Det ble vedtatt «å bygge et betydelig utvidet tresliperi og det ble 

overlatt til Myrens mek. Verksted å gjenreise sliperiet med alle innretninger». Bedriften 

var i full drift igjen i 1897. (Seland 1961, s. 33). Turbinsystemet ble stadig utbygd og 1900 

hadde tresliperiet og papirfabrikken samlet 13 turbiner med samlet kapasitet på nær 

3000 hk hovedsakelig for mekanisk bruk. Den første kraftstasjonen ble bygd i 1913 med 

et aggregat på rundt 2000 hk og en generator på 1500 kVA. «Den første elektrifiseringen 

kom tresliperiet til gode; senere ble det installert motorer i papirfabrikken. Utbyggingen 

fortsatte, og i 1915 hadde sliperiet tre turbiner med i alt 6000 hk.» (Seland 1961, s. 49).  

Vaksdal – Mølla i Vaksdal kom i drift i 1871, Den brant i 1890 og ble raskt bygd opp igjen 

nå i mur. «Det ble installert elektrisk lys og elektrisk alarmsystem overalt.» (Lorentzen 

1966, s. 155). Kraften ble levert fra et aggregat på 30 hk. Etter en brann i 1899 ble det 

installert tre turbiner, de vassdragstekniske anleggene ble utvidet og en større del av 

fallet utnyttet. (s. 168). Ifølge NVE (1930, s. 96-97) var ytelsen 960 kW for mekanisk drift 

og 198 kW for elektrisk drift. 

Nybrofos – Alt i 1891ble det  levert strøm til enkelte husstander og forretninger på 

Kongsberg  fra «Karscenmøllen», som hadde installert et aggregat på 50 kW til drift av 
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mølla. Lyset sviktet temmelig ofte og det ble avstengt hver midnatt. Kraftstasjon ble bygd 

og denne kom i drift 26. oktober 1896. (Bergwitz 1924, s. 705-708). 

Borregård – Ved oppstarten av celluloseproduksjonen i mars 1892, ble det også 

produsert elektrisitet. Stort sett ble vannkraften i Sarpsfossen da brukt til direkte 

turbindrift. «Men lys og verkstedsdrift ble besørget av likestrømsdynamoer i turbinhuset». 

(Brustad 1992, s. 17). Fire turbiner med samlet installasjon på 520 hk ble installert, 

hvorav to turbiner med i alt 170 hk «drev en pumpe, og likestrømsgeneratorer for 

lysbuelamper og motordrift i verkstedet». Utvidelser ble foretatt i 1893 og 1896. Totalt 

var turbinytelsen i 1896 «1440 hk,  hvorav trolig vel 100 hk til elektrisitet». (s. 19). 

Den første egentlige kraftstasjonen i Sarpsfossen kom i drift i 1898 og Borregård hadde 

da en installasjon på 1200 hk - fordelt med 800 hk likestrøm og 400 hk vekselstrøm. I 

1907 besto kraftstasjonen av 9 aggregater med i alt 12 400 hk. Den ble ytterligere 

utvidet i 1910 ved at to nye aggregater kom i drift hver på 7000 hk. 

Fagerli – Den aller første kraftstasjonen utnyttet et fall på rundt 35 m i nederste del av 

Balmielva til drivkraft for to turbiner hver på 100 hk. Den startet opp 13. november 

1893 og en del av krafta ble nyttet til mekanisk oppredning i malmvaskeriet. Noe ble 

også brukt til å produsere strøm ved en «likestrømsgenerator på 60 A med 115 V 

spenning. Dette ga strøm til to buelamper og 62 glødelamper». (s. 14).  Nytt verk med 

installasjon på 175 kW kom i drift desember 1898, og denne leverte også strøm til 

alminnelig bruk i gruvesamfunnet Sulitjelma. (Jacobsen & Strand 2003, s. 12-16). 

Eidsfos – Den vel 200 m lange elvestrekningen som forbinder Bergsvannet og Eikeren 

(drenerer til Drammensvassdraget) har et samlet fall på rundt 17 m. Dette vannfallet var 

grunnlaget for næringsutviklingen på Eidsfoss.  Alt på 1300-tallet var det bygd tre møller 

langs elva. I begynnelsen av 1500-årene måtte flere kverner vike plass for sagbruk. 

Jernverket ble anlagt i 1697 og la grunnlaget for mer enn 300 år med teknologisk og 

sosial utvikling. (Unneberg 1964). 

I 1895 ble det koblet opp en likestrømsdynamo i den gamle nederste mølla ved elva. 

Denne ble drevet av et vannhjul plassert utendørs som fikk vann ført fram i en trerenne 

fra hoveddammen i elva. Dynamoen sørget for elektrisk belysning av verkets 

arbeidsplasser samt eiernes privatboliger. «I verkstedene ble de gamle osende 

tranlamper erstattet med klart skinnende transportable glødelamper. Strømmen ble også 

ved en 4 HK elektromotor nyttet til å drive treskemaskinen, rensemaskinen og 

hakkelsmaskinen.» Våren 1914 brant dynamohuset i mølla. Ny kraftstasjon med 

tilhørende tunnel fra Bergsvannet kom i drift året etter. «Moderne motordrift avløste nå 

den gamle vannkraft ved verket». (Unneberg 1964, s. 268). Det ble også samtidig inngått 

avtale med kommunen om levering av «elektrisk energi 200 hk» (Grennæs 1937, s. 22). 

Kraftstasjonen hadde en turbin som kunne yte 250 hk. I 1965 ble kapasiteten utvidet og 

i 1990 ble kraftverket automatisert. Den private stasjonen framstår likevel svært 

autentisk, både inn- og utvendig, samtidig som den fortsatt forsyner store deler av 

distriktet med elektrisk kraft etter samarbeid med den lokale strømoperatør. (Joramo 

1997, s. 31-32). 
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 Faglige betegnelser – effekt og energi mm 
I praksis vil måling av energimengde ta utgangspunkt i hvilken effekt energien omsettes 

med over en gitt tid. Effekt (målt i watt) er et mål for den energimengden som omsettes 

per tidsenhet. Matematisk er energi produktet av effekt og tid. Innen SI-systemet39 

brukes joule som enhet for energi.  

Effekt: 1 kW (kilowatt) = 1000 W. Energi: kWh = kilowattime.  

Noen andre betegnelser og sammenhenger:  

• A = ampere - målenhet for elektrisk strømstyrke. 

• V= volt - spenning mellom to punkter i en strømkrets. 

• W = watt - En watt er den effekt som utvikles i en leder det går strøm på 1 

ampere og hvor spenningsfallet over lederen er 1 volt 

Når man regner på effekt i elektriske systemer, bruker man følgende: Effekt er altså lik 

spenning ganger strøm. Spenning måles i volt, strøm måles i ampere og effekten måles 

igjen i watt. Et eksempel: 230 V x 10 ampere = 2300 watt / lik 2,3 kW. 

Voltampere40, VA, er måleenheten for skinneffekt i vekselstrømkretser. Ofte regnes 

det i kilovoltampere (1 000 voltampere), og forkortes kVA.  Voltampere og watt har 

samme dimensjon (energi per tidsenhet); enhetene har dog ulike betydninger. 

 

 

 

39 SI-systemet er et internasjonalt system for måling av fysiske størrelser. Det bygger på det metriske målesystem og er en 

videreføring av dette. En wattime (Wh) er den energien som en effekt på 1 W (watt) utvikler i løpet av en time (h). Uttrykt 

i SI-systemet betyr det at 1 joule er det samme som 1 wattsekund (Ws). Videre blir da: 
1 kilowattime (kWh) =3,6 megajoule (MJ) = 3 600 000 joule. Ved måling av elektrisk energi/effekter det imidlertid vanlig å 
benytte enheten watt. Dette gir 1 TWh er lik 3,6 PJ (petajoule), jf. kap. 8.  
40 Hofstad (2019). 

Eldre betegnelser: 

Effekt: 1 hk (hestekraft) = 0, 736 kW       Energi: 1 hkh (hestekrafttime) = 0,736 kWh 

Effekt/energi – mengde 

• 1 MW – megawatt = 1000 kW 

• 1 GW – gigawatt = 1000 MW = 1 million kW 

• 1 TW – terrawatt = 1000 GW = 1 million MW = 1 milliard GW  

• 1 GWh = 1000 MWh = 1 million kWh 

• 1 TWh = 1000 GWh = 1 million MWh = 1 milliard kWh 

M – mega = 1 000, G – giga = 1 000 000 /1 million, T – terra = 1 000 000 000 /1 milliard, P – peta = 

1 000 000 000 000 /billion 

https://no.wikipedia.org/wiki/Effekt
https://no.wikipedia.org/wiki/Watt
https://no.wikipedia.org/wiki/SI-systemet
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Vekselstrøm41 er elektrisk strøm som skifter retning periodisk, slik at det i 

gjennomsnitt går like mye strøm i begge retninger langs en leder. Dette er i motsetning 

til likestrøm, der strømmen flyter i én retning med samme styrke. Når elektrisk energi 

overføres fra kraftverk til forbruker, gjøres det vanligvis basert på vekselstrøm. 

Vekselstrøm har store fordeler framfor likestrøm både ved fremstilling i generatorer, ved 

overføring i fordelingsnettet og ved bruk for drift av motorer og apparater. 

Ved elektrisitetsforsyning kan vekselstrøm transformeres opp til høy spenning for 

energioverføring over store avstander med små tap, og deretter transformeres ned til lav 

spenning i lokale fordelingsnett. Man kan dermed sende mye energi med liten strøm. 

På verdensbasis er mesteparten av den elektriske energiforsyningen basert på 

vekselstrøm. I Norge og mange andre land (blant annet de fleste land i Europa) brukes 

trefase vekselstrøm med frekvens 50 hertz i det offentlige strømfordelingsnettet. 

Spenningen i lokalnettet i Norge har en effektivverdi på cirka 230 volt.  

 

SÅHEIM – Noregs største kraftverk i 1920 – 119 MW: 

 

 

 

 

 

 

41 Sandstad (2019).  

 Håndkolorert fotografi/Foto: Anders Beer Wilse/1915/Norsk Teknisk Museum. 

 

https://snl.no/elektrisk_str%C3%B8m
https://snl.no/periodisk_-_matematikk
https://snl.no/leder_-_ledende_materiale
https://snl.no/likestr%C3%B8m
https://snl.no/elektrisk_energi
https://snl.no/kraftverk
https://snl.no/generator_-_energiomformer
https://snl.no/motor
https://snl.no/Norge
https://snl.no/Europa
https://snl.no/effektivverdi
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