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Stortingsmeldingen «Leve med kulturminner (2004-2005) fastslår»: 

Kulturminner som ikke kan bevares, skal dokumenteres. 

Store anlegg i vår sektor er ofte vanskelig å bevare på grunn av sikkerhet og 

størrelsen på anleggene. Sikkerhet for samfunn og folk er det viktigste og 

vilkårene vi setter må kunne gjennomføres av eiere uten å være til stor 

belastning.
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Hovedprosjektet er basert på et forprosjekt som ble gjennomført i 2015. Her 

kom man fram til at det ikke fantes eksisterende dokumentasjonsstandarder 

for vår sektors kulturminner eller NVEs rammer. Forprosjektet gjennomgikk

eksisterende standarder og datasett i forbindelse med kulturminnefaglig 

dokumentasjon for andre sektorer nasjonalt og internasjonalt, og kom med 

anbefalinger for et hovedprosjekt. Forprosjektet har også sett på forskjellige 

formidlingsløsninger for den innsamlede informasjonen. I løpet av 

forprosjektet har det blitt etablert kontakt med samarbeidspartnere internt og 

eksternt. 
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Med standarder menes minstekrav til omfang, metode og kvalitet i forskjellige 

typer saker, med rom for tilpasninger til hvert anlegg. 

Kravene til dokumentasjon blir mer forutsigbare, dokumentasjonen forenkles 

og det legges til rette for deling av informasjonen som hentes inn. 

Utvikle standarder (minstekrav) for dokumentasjon i forskjellige type saker –

styrke faglig grunnlag for å sette vilkår, sette tydelige krav til kvalitet,  øke 

forutsigbarheten for eierne 

Utvikle brukervennlig digitalt registreringsskjema 

Åpne/delbare data - kartbasert formidling 

Utarbeide veileder om dokumentasjon for anleggseiere
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Når en anleggseier i en konsesjonsprosess får krav om dokumentasjon er 

dette typiske elementer som blir etterspurt.

De får ofte tilsendt denne listen, med noen forklaringer. For en anleggseier er 

det ikke selvsagt hva disse punktene innebærer, hva slags krav til kvalitet og 

hvem som kan gjennomføre en slik dokumentasjon - tidkrevende prosess for 

alle parter. 

Eierne har derfor behov for en veiledning som spesifiserer hva de skal legge 

vekt på når de dokumenterer. 

Spesielt når det gjelder nedleggingssaker har vi sett at  det er behov for 

koordinering og standardisering av dokumentasjon.

Kopi av fotosett til NVE for å kunne brukes i formidling

Basert på forskjellige typer saker og anlegg som krever avklaring,

avgrensning, detaljeringsgrad, kostnader i hver sak – så vi at det var behov 

for mer forutsigbarhet og veiledning for å sikre god dokumentasjon av 

kulturminnene.
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I 2016 har vi kommet i gang med utarbeidelsen av en standard for hva vi kan 

sette vilkår om å dokumentere i vår saksbehandling.

En standard i dette tilfellet vil si et rammeverk som kan tilpasses hver enkelt 

sak og med minstekrav til kvalitet og omfang. For å utarbeide standarden har 

vi tatt utgangspunkt i hva som finnes tilsvarende nasjonalt og internasjonalt.

Vi ønsker ikke å finne opp kruttet på nytt, men benytte oss av bl. a det 

Riksantikvaren allerede har gjort et godt arbeid på: Riksantikvarens standard 

for dokumentasjon fra 2005 (denne omhandler fredningssaker – vi må gjøre 

tilpasninger til vår sektor), Amerikanske HAER. HABS, og britiske Historic

England. Av internasjonale retningslinjer finnes også Icomos charter: 

Principles for the recording of Monuments, Groups of Buildings and Sites. 

RA uttalte i denne standarden: «Det er viktig å understreke, at skal 

dokumentasjonen gjennomføres på en skikkelig måte er det helt nødvendig at 

det gjøres av personer som har kunnskap på feltet. Det er behov for

profesjonelle på flere fagområder, som for eksempel fotograf, arkitekt,.»  

Kombinasjonen med kulturminnekompetanse og hjelp fra ingeniører som 

kjenner anleggene og terminologien godt vil også være essensielt i vårt 

prosjekt.
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Standarden – utfyllende i forhold til Askeladden

Ordliste, registreringsskjema og nivåer vil gjøre dokumentasjonen lettere 

maskinlesbar, søkbar og gi et bedre sammenligningsgrunnlag.
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Kriteriene vi setter opp i standarden er for å bedre kunne imøtekomme 

anleggseiere og få dem til å forstå viktigheten av å bruke folk med god 

kulturminnefaglig kompetanse som leverer god kvalitet, og samtidig kunne 

tilpasse dokumentasjonen i forhold til omfang av tiltak – ombygging av 

deler/hele eller riving.

Mange av de eldste anleggene i vår sektor som vi anser har høy nasjonal 

kulturminnefaglig verdi – er uten konsesjon. Dette betyr at vi i realiteten ikke 

kan sette vilkår om noe som helst, men heller håpe på at anleggseiere bruker 

lokale historielag, kulturminneforvaltning og museer/arkiver til å utføre 

dokumentasjonen. Her er det viktig å jobbe for en samarbeidsmodell der 

eierne kan være villig til å dokumentere frivillig for å ta vare på egen historie –

eks: Longerak – 100 år – egen historiedokumentasjon. Otteraens

Brugseierforening.

Historic England – revidert i 2016 – 1 – survey/oversikt

2 – Mer utfyllende – historiske tegninger, foto, ombygginger, full 

fotodokumentasjon

3 – Mer omfattende dokumentasjon – fotogrammetri på deler av anlegget, 

4 – høy kulturminnefaglig verdi der man prøver å fange opp alle vinklinger av 
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et kulturminne – samfunnskontekst, arbeidsprosess, dypdykk i arkiv osv.
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Utfordringer:

Det som finnes av dokumentasjonsstandarder er ikke tilpasset sektoren eller 

NVEs rammer

Forskjellige type saker og anlegg - krever avklaring av avgrensning, 

detaljeringsgrad, kostnader i hver sak

Som offentlig etat - behov for forutsigbar og lik behandling i like saker

Konsesjonsfrie saker - kan ikke sette krav om verken dokumentasjon eller 

kompetanse. 

Anleggseiere har stort behov for veiledning i hvordan oppfylle vilkårene -

tidkrevende

Hvordan få eiere til å ville dokumentere? 

Hvordan sikre kvaliteten på dokumentasjonen uansett hvem som utfører den? 

Sikre lagring av ny dokumentasjon. Arkivmateriale?

Muligheter for formidling av innsamlet data
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- Som ble tatt opp på forrige samling – øyeblikkbilde – hva skjer etter 

dokumentasjonsprosjektet er ferdig?

- Skjemablindhet – vi ønsker å utvikle en standard, men det er viktig at 

standarden ikke gir skjemablindhet og gir rom for å tenke selv. I vårt tilfelle 

vil prosessen være slik at vi gjør en research i vår seksjon først, der vi så 

henviser til standarden – hvor omfattende dokumentasjonen burde være, 

og spesielle perspektiver/kvaliteter man bør ta hensyn til.

- Lagring av nye formater og hvordan samle – tilgjengeliggjøre

arkivmateriale. Nye teknologiske løsninger krever nye lagringsformater. Vi 

må sørge for at det som lagres også kan ligge åpent tilgjengelig – og godt 

beskrevet. Lagring for ettertiden – utfordrende.

- En utfordring er å sikre god kulturminnefaglig kvalitet, hvilke vilkår vi har 

hjemmel til å sette, hensyn til sikkerhet, og ikke være belastende for eiere.
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Vårt mantra er: Ingen dokumentasjon uten formidling

Vi ønsker gjennom prosjektet å formidle det vi gjør underveis, i håp om at vi 

skal få innspill og vekke interesse og forankring innenfor forskjellige 

interessegrupper i kulturminneforvaltningen, anleggseiere, internt i NVE og 

kulturlandskapet i Norge/museum. Dett er også grunnen til å at utforsker 

kartbasertinngang til formidling, hvordan vi kan tilrettelegge våre data 

underveis i prosjektet slik at de kan bli åpne og gjenbrukbare.

Hvis vi gjennom prosjektet utforsker, diskuterer og tester ulike måter å 

dokumentere, lagre, tilgjengeliggjøre og formidle på – håper vi å sitte igjen 

med en sammensydd pakke der informasjonen som samles inn effektivt kan 

dokumenteres, lagres, spres ut til relevante fagsystemer innad i NVE og 

nasjonalt, og ikke minst formidles (som også er et av NVEs hovedmål på 

oppdrag fra Olje- og energidep: formidle vassdrags- og energihistorie)

For å gjøre dette er det også glidende overganger mellom vårt 

formidlingsarbeid i seksjonen og ikke minst museumssamarbeidet som inngår 

i Museumsordningen: Norsk vassdrags- og industristadmuseum og Norsk 

skogsmuseum. Et eksempel er formidlingsprosjektet Damsafari som blir 

presentert senere her i dag. Vi har ikke løsningene på dette, men prøver å 

lære av de som allerede har gjort gode erfaringer på dette feltet – utfyllende 
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digital tilgjengeliggjøring og formidling - Oljemuseet, Kultur- og naturreise/K-

lab.
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En utfordring vi står ovenfor i NVE og som sikkert mange andre institusjoner 

og sektorer står ovenfor er at ingen vet at dokumentasjonen som er samlet 

inn faktisk finnes. Det er ikke mange som skriver om eller forsker på 

vannkraft- og energihistorie. Derfor er det ikke bare viktig å tilgjengeliggjøre

og bevare for ettertiden, men også å tilgjengeliggjøre for nåtiden – for at 

nåtidens kloke hoder skal vite om og bruke dokumentasjonen, gjøre den 

kjent, gjøre den tilgjengelig for publikum og ikke minst gjøre den interessant. 

For denne dokumentasjonen er ikke formidlet fordi den er tilgjengeliggjort. Det 

er fortsatt ikke mange som vet at den finnes selv om den finnes på nettsidene 

til NVE gjemt bort et eller annet sted eller blant millioner av dokumenter på 

google.  (kulturminner ligger ikke akkurat først på NVEs nettsider)

Når vi sier ingen dokumentasjon uten formidling mener vi at dataene i 

dokumentasjonen må finnes der folk er – på de nasjonale institusjonenes 

databaser: NB, Ras Askeladden, Riksarkivet, Digitalt museum, Europeana –

når informasjonen ligger synlig for publikum kan den tas i bruk. Ikke bare 

forskes på, men også gjøres samfunnsrelevant her og nå.
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Høsten 2016

Disse pilotene er hovedsakelig fokusert på feltmetoder i de høyeste nivåene 

for dokumentasjon (3 og 4)

Vi tester ut fotogrammetri og laserskanning for å se hvordan f eks ulike 

damstrukturer kan dokumenteres. Store komplekse anlegg 

Dette betyr ikke at fotogrammetri eller laserskanning er fullgode 

dokumentasjonsmetoder i seg selv. Og utelukker ikke god fotografisk 

dokumentasjon med tilstrekkelig metadata

Eller dokumentasjon av riveprosessen. Men metodene tilfører en ekstra 

dimensjon.

Fordelen med fotogrammetri og laserskanning er at man kan få en overordnet 

oversikt over et helt anlegg, og se sammenhengen mellom de ulike 

komponentene. Man får også tekniske tegninger og overflatestruktur av 

anlegget slik det står her og nå (noe som kan differensiere fra tidligere 

tegninger).
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Longerak kraftverk – kom i drift 1916 – blir i temaplanen Kulturminner i norsk 

kraftverksproduksjon omtalt som «Eventyrslottet i skogen». Produserte strøm 

til Landeskogen tuberkulosesanatorium. Driftes av Otteraaens

Brugseierforening og har 100-årsjubileum i år. Er gjort et stort arbeid for å 

samle historisk materiale på eget initiativ i anledning jubileet. 

Dammen skal rehabiliteres – bygges om. Konsesjonsfritt anlegg.
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I piloten tester vi ut NVIMs drone med 12MPX og fotodokumentasjon med 

kamera.

14



Fotogrammetri: En teknikk der man tar bilder med minimum 60% overlapp 

med kamera eller drone. Dette gjør man rundt hele objektet, gjerne i flere 

høyder og med flere avstander. Bildene legges så inn i et modelleringsverktøy 

som setter bildene sammen basert på georeferanse eller rekkefølge på bilder 

og lager en 3d modell. Her kan man også hente ut 2D tekniske tegninger av 

plan og fasader.

Teknikken blir innenfor kulturminnevern ofte brukt til kartlegging av 

arkeologiske utgravningsfelt (i stedet for målepunkter, fotograferig, tegning og 

notering). Effektivisering. Metoden gjør det også enkelt å dele funnene med 

andre. PÅ grunn av nøyaktigheten i struktur og farger kan man også måle 

nedbrytningen av kulturminner over tid. 

NIKU har blant annet flere prosjekter på dette. Og på Sketchfab kan dere 

finne Telemark fylkeskommunes modeller av Heddal stavkirke og Vemork 

kraftstasjon og nå pilotene våre, som jeg skal vise frem snart.

Utfordringen er at du trenger datautstyr med stor kapasitet for å få det til og 

du må lage lavoppløselige formidlingsmodeller som ikke nødvendigvis har like 

bra oppløsning for å legge det ut på nettet.
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Plassering i terreng – viktig

Vann – registreres ikke i 3D-modelleringsverktøyet

Vegetasjon
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Sketchfab: dammen https://skfb.ly/VKzp

og kraftstasjonen https://skfb.ly/VEJ7
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Nåvatn I og III er to flerbuedammer som sammen med to platedammer 

demmer opp Nåvatn, reguleringsmagasinet til Skjerka kraftverk i Vest-Agder. 

De stod ferdig i 1932, er laget i betong med innsidene kledd i treverk for 

isolasjon. I sin form er disse to dammene unik i Norge og blir annerkjent som 

innovativ ingeniørkunst i norsk dambygging. Skjerka kraftverk er også regnet 

som et nasjonalt bevaringsverdig kraftverk i temaplanen vår Kulturminner i 

norsk kraftproduksjon.

De fire dammene skal erstattes av to nye fyllingsdammer og  vannstanden 

skal heves ca 15 meter. De skal derfor rives og Agder Energi har fått krav om 

å dokumentere dammen og rivingen. Selskapet har allerede gjort en god del 

dokumentasjon – innleid fotograf, tatt dronefoto og dokumentert historien. Vi 

ville teste ut fotogrammetri og laserskanning på en større damstruktur og 

valgte derfor den ene av disse to dammene: Nåvatn III. Damstrukturen har 

åtte buer, med en maks buehøyde på 18 meter og en samlet kronelengde på 

190 meter.

NVE har leid inn firmaet Koordinat til å gjennomføre laserskanning og 

fotogrammetri av Nåvatn III. Resultatene vil publiseres på Sketchfab og på 

bloggen.
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Foreløpig har vi testet ut feltmetodikk som går på nyere digitale metoder. 

Grunnen til dette er fordi Kraftbransjen i økende grad bruker disse metodene 

for å dokumentere endringer og vi ser at dette er teknologi som blir mer og 

mer vanlig og mer tilgjengelig. Punkter som de nevnt her er tillegg til 

dokumentasjonen som vil komme med i de høyere nivåene, men som på 

grunn av dette er piloter er de noe avgrenset. Alle er enige om at dette er 

gode punkter å ha med for en helhetlig brespektret dokumentasjon.

Dokumentasjonsmateriale i seg selv krever stor lagringskapasitet og 

tilpasning til ulike lagringsformater. Laserskanning og andre type nyere 

teknologier inneholder store datamengder og må lagres og migreres ettersom 

data hardware, software og webbaserte løsninger utvikler seg. Digitale 

løsninger – nye måter å formidle på.

Digitale løsninger vil aldri kunne erstatte kulturminnet i seg selv. Men det kan 

gi en oversikt og en innsikt i hvordan det hele hang sammen og har utviklet 

seg over tid. 

Lenger ut i prosessen vil vi gjennomføre andre piloter som utforsker andre 

aspekter eller er mer omfattende.
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Vi må antagelig teste ut flere dokumentasjonsmetoder i en bredere skala: f 

eks på forbygninger, ledninger og kraftmaster som kan være plassert over 

store områder. Videre vil interiør – både store haller og mindre rom være av 

interesse.  Vi må også arbeide i samarbeid med Riksantikvaren og 

anleggseiere for å fastslå en begrepsordbok som både kan sammenstilles 

med Askeladden og ingeniørfaglige systemer.

Videre blir det å utarbeide et digitalt registreringsskjema og teste dette ut med 

ulike brukergrupper – brukervennlighet i sentrum.
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Vi ønsker å legge alle presentasjoner ut på denne bloggadressen.
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