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Riving av Nåvatn III, våren 2018
Foto: Jon Atle Eie/NVE



DOKIVER – dokumentasjon av kulturminner i vassdrags- og energisektoren

Forprosjekt 2015

Hovedprosjekt 2016-18

Bandakkanalen
Foto: Edvigs Kanavin/NVE

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Riksantikvaren og Statkraft i styringsgruppeVil snakke om prosjektet, samarbeid, bakgrunn og formål, leveranser osv. 



Fastgruppe kulturminner, 
juridisk, fotoarkivar

Kraftmuseet, Telemark fk

Agder Energi,  Arendals 
Fossekompani, Tinfos, Statkraft 

Riksantikvaren, fylkeskommuner, 
byantikvarer, statlige etater, 
museer, NIKU

Samarbeid og bistand

Erdalselven, Oppstryn
NVEs fotoarkiv



Anleggene blir eldre

Kravene til produksjon og sikkerhet blir strengere

Type kulturminner som ikke alltid kan bevares fysisk

Bakgrunnen for en dokumentasjonsstandard

Riving av Nåvatn III, våren 2018
Foto: Jon Atle Eie/NVE

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mange av de utvalgte anleggene endres nå pga slitasje og behov for moderniseringØkt fokus på oppgradering og utvidelse av eksisterende anlegg istf nye utbygginger, dammer og overløp må dimensjoneres for stadig større flommer – ombygges, nedleggesStore, kostbare anlegg, sikkerhet en viktig faktor. Det er formelle krav til vedlikehold eller riving og tilbakeføring ved nedlegging av anlegg



Kraftledning Lysebotn-Tronsholen
Foto: Henning Weyergang-Nielsen/NVE

Bakgrunnen for en dokumentasjonsstandard

Dokumentasjon et viktig virkemiddel

Manglende nasjonale retningslinjer

Behov for klare vilkår og veiledning

Brukernavn
Presentasjonsnotater
NVE kan som regel ikke nekte eiere å legge ned anleggene sineVi savner nasjonale retningslinjer for dokumentasjon av TIK, men sakene venter ikke, de går sin gangErfart at anleggseiere som får vilkår om dokumentasjon har klart behov for tydelige vilkår og veiledning til hvordan oppfylle kravene



Definere minstekrav

Forutsigbarhet og 
likebehandling

Forenkling og veiledning

Sikre kvalitet 

Tilgjengeliggjøring 

Formålet med en 
dokumentasjonsstandard 

Kart over utvalgte anlegg.
Utviklet med utgangspunkt i løsning 
fra Kultur- og naturreise. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Eiere av utvalgte anlegg skal kunne vite hva som forventes, og ta det med i planleggingenIkke alltid mulig å stille konsesjonsvilkår, anlegg eller tiltak kan være konsesjonsfrie – her kan vi anmode behov for retningslinjer og veiledning for eiere eller frivillige med variert erfaring og kompetanse

http://knreise.org/


Eksisterende standarder og 
retningslinjer

Tilpasse til sektorens anlegg og 
NVEs rammer

Utgangspunkt

Brukernavn
Presentasjonsnotater
HAER – Historic American Engineering RecordsHABS – Historic American Buildings SurveyVekt på dok av bygninger



Langeraksvatn dam

Langeraksvatn dam
Foto: Stig Storheil/NVE

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Eksisterende standarder og retningslinjer vektlegger beskrivelser, tegninger, foto. Utført flere piloter for å teste ut nye, digitale metoder, inkl fototeknikker, på forskjellige typer anlegg. Dokumentasjon av dam – teste ut fotogrammetri Agder Energi, Aust-Agder



Modell fra fotogrammetri 
under arbeid. NVE/Kraftmuseet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Overkommelig å sette seg inn i metoden, tidsbesparende i felt – hente ut både foto, mål og tegninger i etterkantUtfordringer med stille vann (!) og vegetasjon, sette sammen bilder/overganger fra kamera og drone



3D-modell basert på fotogrammetri
Dag Endre Opedal, Kraftmuseet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tid til å teste ut modell av stasjonen, og informasjonspunkter for formidling



Haugsjå dam

Haugsjå dam
Foto: Dag Endre Opedal, Kraftmuseet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Arendals Fossekompani (Bøylefoss), Aust-AgderFotodokumentasjon av dam – håndholdt og drone, geotagging, metadataBildene tilgjengelige på Digitalt Museum



Nåvatn III

Nåvatn III, høsten 2016
Foto: Stig Storheil/NVE

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Agder Energi (Skjerka), Vest-Agder – konsesjon for utvidelse av magasin og riving av fem dammer, her ble det stilt dok vilkår. Teste fotogrammetri vs laserskanning på en av de sjeldne flerbuedammene, Koordinat AS



Nåvatn III, høsten 2016
Laserskanning, Koordinat AS

Nåvatn III

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Fotogrammetri slet med vær og vind, mørke overflater og repeterende mønstre, ikke problem for laser. Bestillerkompetanse på laserskanninger, resultater egnet formål/bruk av dok, lagringsplass, programvare for å vise resultatene



Riving av Nåvatn III, våren 2018
Foto: Jon Atle Eie/NVE

Nåvatn III

Rekonstruksjon?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sammenligning metoder: rimelig, formidlingsvennlig, lavterskel utstyr/kompetanse vs dyrere, spesialutstyr og -kompetanse på skanning og etterarbeid, høy nøyaktighet. Undersøkte ikke, men også mulighet for kombinasjon av metodene for nøyaktighet + fotorealisme.Hvordan velge metode Hva er formålet og bruken? Skal mulighet for rekonstruksjon være et krav for dok av NVEs utvalgte anlegg? I hvilke tilfeller?



Tinfos II

Dokumentasjon av aggregat
Foto: Stig Storheil/NVE

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tinfos AS, Telemark, sammen med Telemark fkInteriørdokumentasjon kraftstasjon - 360-foto, fotomosaikk, fotogrammetri og 3D-kameraKompleksiteten i en maskinhall krevende for fotogrammetri, enkelt aggregat overkommelig. Gjenskinn i maskineriet var ikke til hinder. 



Matterport 3D-modell. 
Sindre Arnkværn, Telemark fylkeskommune

Tinfos II

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Raskt og nøyaktig med 3D-kamera (komb foto og laser) – sammenhengende modell over flere rom og etasjer på noen timerUtfordringer med å skanne i høyden, for eksempel toppen av aggregateneMatterport bearbeider data - Hente ut punktsky, ferdig modell og tegninger



Hakavik kraftverk

Manuell oppstart 
Foto: Stig Storheil/NVE

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Statkraft, Buskerud, lvp, varslet fredningSiste anlegg med delvis manuell drift, vil snart helautomatiseres og operatøren gå av med pensjon. Kraftmuseet initiativ til å dok prosessen m foto, film og intervju. 



Nivådelt utgangspunkt

Tilpasse vilkårene til anlegg/sak

Beskrivelser, historikk, illustrasjoner, 
foto, film, intervjuer, eventuelt drone og 
3D-modeller

Krav og veiledning skal utvikles og 
forbedres med erfaring fra flere saker 

Dokumentasjonsstandard og veiledning

Tegning av ulike typer forbygninger, NVE. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Nivådelt ut fra type inngrep (utskiftning aggregat, ombygging dam, riving) og verdi Tilpasses det enkelte anlegget og den aktuelle saken (hva er spesielt, hva finnes fra før, vilkår eller anmodning)Beskrivelser, historikk, illustrasjoner, foto, film, intervjuer, evt drone og 3D-modeller – krav til kvalitet kart, tegninger, fotoSkal utvikles kontinuerlig - Bli mer og mer tilpasset og spesifisert til de forskjellige typene anlegg



Bygges ut fra mal, tilpasses 
aktuelle vilkår

Veiledning og eksempler

To-veis kommunikasjon

Pilot i NVEs Min Side-prosjekt

Digitalt registreringsskjema

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Utvikler en taksonomi for sektorens kulturminner, basert på faguttrykk. Askeladden. Skjemaet bygges ut fra mal for nivåer, tilpasses vilkårene i den aktuelle sakenVeiledning og eksempler på utfylling til hvert punktTo-veis kommunikasjon mellom eier/konsulent og saksbehandler NVEPilot i NVEs Min Side-prosjekt – eiere skal på sikt få tilgang til info om sine anlegg, bla motta krav og sende inn dokumentasjon gjennom ny skjemaløsning



Lagring, organisering, tilgjengeliggjøring 
og formidling av informasjon om 
kulturminner og kulturhistorie

Oppdatert info om kulturminner

Tilgjengeliggjøre resultater fra 
dokumentasjonsprosjekter

Samarbeide om artikler og utstillinger

Kulturhistorieløsning – ny portal 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Jobbes med nytt internt system Altautstillingen pilot



Takk for oppmerksomheten! 

Prosjektgruppa foran Nåvatn III
Foto: Dag Endre Opedal, Kraftmuseet
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