
Tekniske og industrielle kulturminner med 

fokus på vannkraft 
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Hva er teknisk og industrielle kulturminner? 

Tekniske og industrielle kulturminner er «spor etter industriell kultur som er av historisk, 

teknologisk, sosial, arkitektonisk eller vitenskapelig verdi. Tekniske og industrielle kulturminner omfatter 

bygninger og produksjonslinjer med maskineri, transport og øvrig infrastruktur, så vel som steder benyttet 

til sosiale aktiviteter som boliger, religiøse byggverk, skoler, rekreasjon- og grøntanlegg». 
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Fremveksten av industri & teknikk som kulturarv?  

• Lov om bygningsfredning (1920). 

• 1950s-tallet- Industri Arkeologi vokser frem i Stor-Britannia.  

• Forsøk om å skaffe oversikter over TIK ble gjort i 1951 og 1967/68. 

• 1970-tallet etableres de første frivillige organisasjonene for bevaring av industri- og 

teknikkarv i USA og Stor-Britannia.  

• 1978 etableres  «The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage» 

(TICCIH). 

• 1978 – Lov om kulturminner av 9.juni 1978, nr. 50. 

• 1980/ 90-tallet øker interessen for industriens og teknikkens kulturarv.  

• 1984 - Norsk Kulturråd oppnevner utvalg for teknisk og industrielt kulturvern.  

• 1988 – Bevaring av teknisk og industrielle kulturminner i Norge. 

• 1994 – Verneplan for tekniske og industrielle kulturminner. 

• 1990 – Bevaringsprogram for TIK (15 anlegg) 

• Landsverneplanarbeid 
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Thomas P. Hughes 
Networks of Power. Electrification of Western Society, 1880-1930 (1983) 

«Of the great construction projects of the last century, none has 

been more impressive in its technical, economic, and scientific 

aspects, none has been more influential in its social effects, and 

none has engaged more thuroughly our constructive instincs and 

capabilities than the electric power system»  

 



• Det moderne produksjonssystemet frigjorde seg fra den organiske naturens begrensninger ved at 

vind, dyr, og mekanisk vannkraft erstattes med dampkraft, og senere hydroelektrisk produksjon.  

 

• Overgangen til damp gav viss lokaliserings- og driftsfleksibilitet då man kunde utvide 

produksjonstiden til året rundt drift siden man ikke lengre var avhengig av stor vannføring – 

likevel avhengig av vanntilgang. 

 

 

Foto. Sagbruk og mølle i Indre Offerdal, Sogn og Fjordane. Wikipedia. 
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Den 2 industrielle revolusjon (1860-1914) 

Mens den første industrielle revolusjon er karakterisert av tekstil, trelast, jern og 

damp teknologier, så var den andre industrielle revolusjon karakterisert av stål, 

jernbaner, petroleum, kjemisk industri, og produksjon av elektrisk strøm. 

 

Markert skifte i produksjonsmetoder, økonomiske og sosiale forhold. 

 

 



NVEs temaplaner 

• Formålet med prosjektet har vart å presentere et utvalg kulturhistorisk 

verdifulle dammer, kraftanlegg, overføringssystemer, og vanndragstekniske 

objekter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sammenstillingen av disse i en kulturminneplan vil utgjøre et viktig grunnlag 

for videre arbeid. 



Helhetlige miljøer – småskala 
Hakavik kraftanlegg 

• Et godt eksempel på et helhetlig miljø er Statkraft anlegg i Hakavik som vil 

fredes etter § 22a. Dette anlegget sikres gjennom delvis utskifting/ 

oppdatering og dokumentasjon i dialog med kulturminneforvaltning. 
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Helhetlige miljøer – storskala 
Rjukan - Notodden  

© Per Berntsen, UNESCO World heritage nomination document.  



Helhetlige miljøer – storskala 
Rjukan-Notodden & UNESCO World Heritage 



Dokumentasjon av tekniske og industrielle 

kulturminner 

• Ikke alltid realistisk å kunne bevare  

• Viktig å sikre kunnskap – kildeverdier 

• Flere sektorer utarbeider systemer for arkivmessig bevaring 

• Riksantikvaren har ingen standard for dokumentasjon av TIK 

– Arbeidet skal igangsettes i 2016 

– Dokumentasjon og fredningsdokumentasjon – nivåforskjell 
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Takk! 


