
Virksomhet

Mjøsreguleringen
I 1907 fikk Glommens Brugseier- 
forening tillatelse av regjeringen å 
regulere Mjøsa. Det ble stilt spørsmål 
om det var juridisk riktig å la private 
interesser regulere Mjøsa, når  
Stortinget ikke hadde fått anledning 
til å si sitt i saken. De politiske  
stridighetene medførte at statsminis-
teren gikk av, og arbeidet med et mer 
restriktivt lovverk om utnyttelse og 
regulering av vassdrag startet.

NVEs historie

Vasdragsvæsenet 1907

Syv ansatte
Alt i alt hadde den nye etaten  
kun syv ansatte, fordelt på to 
avdelinger.  
 
Ingvar Kristensen ble  
utnevnt til Vasdragsdirektør 
den 12 september 1907 med 
en månedslønn på 533 kr. 

En av de første kontordamene 
var frøken Ellen Hugo. Hun 
fortsatte sitt arbeid i NVE 
helt frem til 1943 da hun gikk 
av med pensjon etter 36 års 
virke. 

Navneendring 
I februar 1907 bytter Kanalvæsenet 
navn til Vasdragsvæsenet. Det nye 
navnet beskrev virksomheten mye 
bedre. Vasdragsvæsenet er en av  
forløperne til dagens NVE. 

Hydrografisk avdeling 
De hydrologiske arbeidene ble nå 
lagt til en egen avdeling. Denne 
skulle utarbeide grunnlaget for 
de første vassdragsutbygginger og 
reguleringer som staten foretok. 

Anleggsavdelingen  
Anleggsavdelingen ble opprettet og 
fikk i oppgave å planlegge og lede 
forbygningsarbeider i vassdragene. 
Hus og eiendom skulle sikres mot 
flomskader og elvene  holdes farbare. 

Kampen om konsesjonslovgivningen 
Kampen om å lovfeste statens mulighet til å kontrollere  
utnyttelse og regulering av vassdrag pågikk i perioden  
1906-08. Vasdragsvæsenet ble den etaten som skulle foreta  
konsesjonsbehandlingen. 

Norefallene
Norefallene i Buskerud ble statens 
første store fossekjøp. For 400 000 kr 
kunne staten kontrollere utnyttelsen 
av vannkraften i fallene. Intensjonen 
var at fossene i Nore skulle gi hele 
Oslo-området tilgang til elektrisitet. 

For mer informasjon om NVEs historie og
Museumsordningen, se www.nve.no/museum
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Kalibrering av strømmålere (flygler)
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Svanefoss sluser

Kinso kraftverk, Kinsarvik
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