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NORSK VASSKRAFT- OG INDUSTRISTADMUSEUM  
  

  

  

  

  

                     

  Norsk Vasskraft -   og Industristadmuseum er ei sjølstendig, privat stifting.  Stiftarane er  

representantar frå kraftbransjen, prosessindustrien og fagrørsla i Norge, kommunane i regionen  

og ei rekkje lokale aktørar.   

Museet er eit senter fo r kunnskap og rådgjeving om norsk vasskrafthistorie og historie knytt til  

kraftkrevjande industri og samfunnet ikring.                           
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1. VISJON – OVERORDNA MÅL  

  

  

KULTURMINNE FRÅ VASSKRAFT OG INDUSTRI 

– VERDIAR INN I EI NY TID 

VERDI INN I EI NY TID  

    

  

  

2. FØREMÅLSPARAGRAF  

Museet skal samla inn og dokumentera, sikra, driva forsking  og formidla historie knytt til elvar 

og vatn, vasskraftproduksjon, elektrisitet, kraftkrevjande industri og industristaden.  

Det er eit overordna mål å syna mennesket i høve til heim, arbeidsplass, samfunn og natur. 

Museet skal vekka interesse for og samla materiale om vasskraftproduksjon og kraftkrevjande 

industri sine verknader på samfunnet: Teknisk, økonomisk, sosialt, politisk, kulturelt og miljømessig 

– gjennom formidling og undervisning, mellom anna knytta til museumsanlegget i Folgefonngata.  

Museet har som mål å bli eit nasjonalt senter for kunnskap og rådgjeving om norsk 

vasskrafthistorie og historie knytt til kraftkrevjande industri og samfunnet ikring. Museet har og 

som mål å bevara, forvalta og formidla kunnskap om det nasjonale kulturminnet Tyssedal  

Kraftanlegg (Tysso I). (Ref. NVIM sine vedtekter §2)  
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OFFENTLEGE  FØRINGAR   
Offentlege føringar for    

museet si verksemd:   

  

KULTURDEPARTEMENTET   

FORNYING   Musea skal vera  
profesjonelle  og aktuelle  
institusjonar og ha ei aktiv  
samfunnsrolle, med planar og  
strategiar for fagleg utvikling og  
nytenking innan forvalting, forsking  
og formidling.   

FORVALTING       Musea sine  
samlingar skal sikrast og bevarast  
best mogeleg for ettertida og  
gjerast  tilgjengelege gjennom god  
sikring og bevaring,  
dokumentasjon, prioritering og  
koordinering.   

FORSKING         F orsking og  
kunnskapsutvikling er eit naudsynt  
fagleg grunnlag for innsamling,  
dokumentasjon og formidling, og  
skal utviklast ved auka  
forskingssam arbeid mellom musea  
og mellom museum og  
forskingsmiljø.   

FORMIDLING        Musea skal nå  
alle med kunnskap og oppleving,  
gjennom målretta tilrettelegging  
og aktuell, kritisk og nyskapande  
formidling som fremjer innsikt og  
refleksjon   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
THE INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS (ICOM):   
"Eit museum er ein permanent institusjon, ikkje basert på profitt, som skal  

tena samfunnet og utviklinga av samfunnet og vera ope for publikum; som  

samlar inn, bevarer/konserverer, forskar i,  formidlar og stiller ut materielle  

og immaterielle vitnesbyrd om menneska og deira omgjevnader med studie - 

, utdannings -   og underhaldningssiktemål."   

  
HORDALAND FYLKESKOMMUNE:       
Musea skal utviklast som sterke  

kunnskapssenter og organisasjonar, og vera  

profilerte samfunnsaktørar som utviklar  

samfunnet med kunnskap om fortid, nåtid og  

framtid.   

  
ODDA KOMMUNE:   
Kulturtilbodet   er viktig for dei som bur i Odda, og  

ikkje minst for barn og unge. Kultur er ein faktor som  

kan gjera Odda litt annleis og meir interessant for  

folk som ønskjer å busetta seg eller legga  

næringsverksemda si hit.   

  
NVES MUSEUMSORDNING   
Føremål: Å  dokumentera, systematisera og formidla historie knytt til norsk  

energi -   og vassressursforvalting. Bidra til å ta vare på kulturminne som  

reflekterer denne historia.                                                         
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Regional plan for museum i  

Hordaland slår fast at  NVIM  

er eit eige spesialmuseum og  

vektlegg tilknytinga til NVE:   

« Norsk Vasskraft -   og  

Industristadmuseum (NVIM)  

konsentrerer verksemda si rundt  

forvaltning av industriarven i Odda  

og i Tyssedal. Museet har nasjonale  

oppgåver på feltet, er  

hovudsamarbeidspart i NVE si  

museumsordning, og har i oppgåve å  

fokusera på vatn og   vassdrag som  

kraftkjelde, vassdragsvern og  

konsesjonsbehandling. NVIM driv  

også forsking på og formidling av  

industristaden, og korleis  

vasskraftproduksjon og  

kraftkrevjande industri påverkar  

samfunnet. På grunn av sitt distinkte  

samfunnsoppdrag og tilkny tning til  

NVE, er det tenleg at NVIM framleis  

er ei eiga museumseining, eit  

spesialmuseum innan sitt fagfelt.»   

  

  

FORVALTNING :  Musea sine samlinga r skal sikrast og takast best mogeleg  

vare på for ettertida og gjerast tilgjengeleg for publikum og for forsking.  

Viktig delmål vil vere gode tilhøve for sikring og bevaring, og fokus på  

prioritering og koordinering av samlingane.   

  

FORSKING :  Forsking og  kunnskapsutvikling ved musea er eit naudsynt fagleg  

grunnlag for innsamling, dokumentasjon og formidling. Eit delmål vil vera auka  

forskingssamarbeid, både i museumsnettverket og mellom musea og  

forskingsmiljø i kunnskapssektoren.   

  

FORMIDLING :  Musea skal n å publikum med kunnskap og opplevingar og  

vere tilgjengeleg for alle. Det føreset målretta tilrettelegging for ulike grupper  

og aktuell formidling som fremjar kritisk refleksjon og skapande innsikt.   

  

FORNYING  Gjennom fagleg utvikling, nytenking og profesj : onalisering skal  

musea vere oppdaterte og aktuelle i alle delar av verksemda, vere solide  

institusjonar og spele ei aktiv samfunnsrolle. Eit delmål vil vere å utvikle digital  

forvaltning og formidling.   
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         NVIM SINE KJERNEVERDIAR  

 

  

  

  

4. VIKTIGE SUKSESSFAKTORAR  

  

❖ Samsvar mellom målsetningar og økonomiske rammer  

❖ Forankring nasjonalt, regionalt og lokalt  

❖ Trygge og motiverte medarbeidarar – med rett kompetanse  

❖ Auka bruk av museet sine tenester  

  

STRATEGI 1   DOKUMENTASJON, KULTURMINNEVERN OG GJENBRUK           

HOVUDMÅL    

KVALITET   ENGASJEMENT   

INKLUDERING   NYSKAPING   
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Museet skal medverke til at kulturarven blir sikra gjennom dokumentasjon, forvalting og ny bruk, m.a. dei 

industrielle kulturminna med Odda Smelteverk.  

NVIM skal forvalte, drifte og vedlikehalde Tyssedal Kraftanlegg og bygg/industrielle kulturminne på 

ein profesjonell, energiøkonomisk og miljøvenleg måte.  

Museet sine samlingar skal vera digitalt tilgjengelege. Museet skal arbeide for å etablere Senter for 

Industriarkiv og gjenstandsmagasin for gjenstandar frå kraftbransjen og prosessindustrien.   

  

DELMÅL 1                             
Museet skal ta vare på og utvikle  

samlingar på fagleg grunnlag og  

etter metoder som sikrar dei for  

ettertida.   

DELMÅL 2                        
Samlingane skal vera meir  

tilgjengelege.   

DELMÅL 3                                
NVIM vil vidareutvikla  

dokumentasjons - kompetansen og  

ta på seg oppdrags - finansiert  

dokumentasjonsarbeid.   

  

TILTAK   

 Laga innsamlings -   og sikringsplanar   

 Etablere Senter for Industriarkiv (SINDARK) som fast,  
eigenfinansiert institusjon i samarbeid med Odda  
kommune og Hordaland fylkeskommune.   

 Fortsetje  databaseoppbygginga for samlingane   

 Gjera samlingane digitalt tilgjengeleg for publikum.   

 Tilby kompetanse til dokumentasjons - prosjekt på felta  
vasskraft -   og industrihistorie og bygningsforvalting   

 Arbeide for gjenstandsmagasin for kraftbransje og  
prosessindu stri   

 Etablere eit kompetansesenter for restaurering og  
gjenbruk av industrielle kulturminne.   

 Klimastyrt fotomagasin   

 Utarbeide og gjennomføre ein heilheitleg energi -   og  
miljøplan   

                                 
             Presentasjon av Digitalt Museum                  Gjenstandslager                   Arkiv/teikningar          Faner                Arbeiderbustader    
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STRATEGI 2      FORSKING  

  

HOVUDMÅL  

  

NVIM skal medverke til forsking på tema nedfelt i føremålsparagrafen i nasjonalt og 

internasjonalt perspektiv.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DELMÅL 4   

Leggje til rette for at tilsette  

kan bruke arbeidstid på  

forsking og arbeida aktivt for  

at det igjen vert rom for eigen  

forskarstilling.   

DELMÅL 5   

Etablere samarbeidsprosjekt  

innan forsking, fortrinnsvis  

gjennom etablert samarbeid  

som med NVEs  

museumsordning, innan  

nasjonale museumsnettverk,  

universitet og høgskular.   

  

TILTAK   

 Tilsetje forskar   

 Som del av TICCIH etablera ein  
database og nettstad for verdfulle  
kraftanlegg og elektrokjemisk - 
metallurgisk industri.   

 Vera aktive i nasjonale  
museumsnettverk    

 Vidareutvikla samarbeidet med  
Historic Scotland saman med  
Hordaland fylkeskommune   

 Delta på internasjonale konferansar.   

 Tilretteleggje samlingane i SINDARK  
og andre samlingar som grunnlag  
for forsking.   

 Tyssedalstipendet skal lysast ut  
årleg. Tema knytt til  
føremålsparagrafen skal leggjast til  
grunn ved tildeling   

                                   

           Møte med Historic Scotland                               SINDARK  –   Senter for Industriarkiv                                Intervju med tidsvitner     
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STRATEGI 3      FORMIDLING  

HOVUDMÅL   

NVIM si viktigaste målgruppe er barn og unge. NVIM skal vera ein attraktiv kulturarena, 

møteplass og konferansestad, regionalt og nasjonalt. Museet skal vera der folk er og fremje 

innsikt og refleksjon.   

DELMÅL 6   

Besøks -   og  

undervisningsopplegg skal  

inspirera og bygga opp  

kunnskap om industristaden.   

DELMÅL 7   

Fyrtårn i europeiske  

industrielle reiseruter  -   ERIH  

( European Route of   Industrial  

Heritage.)   

DELMÅL 8   

Tydeleg auke i besøkstalet  

gjennom auka sal og  

marknadsføring  -   20    i  000 

2015   

  

TILTAK   

 Nye nettsider for NVIM   

 Vasskrafta.no integrert undervisningstilbod   

 Vidareutvikla innhaldet på vitensenteret   

 Auka aktivitetstilbod for barn og unge med  vasskraft,  
energi og fossegrimen som raud tråd.   

 Modernisera og fornya faste utstillingar   

 Spesialbesøk og opplevingspakkar for bedrifter og  
konferansetilbod i samarbeid med Tyssedal Hotel og  
Opplev Odda.   

 Nytt biletspel om vasskraft/vatn og prosessindustri   

 S kjeggedal som formidlingsarena   

 Skilting og omvisingar på smelteverkstomta    

 Samarbeid med kraft -   og industribransjen om  
formidling av deira historie.   

 Fleire arrangement   

 Opprette regionale reiseruter i Reiseliv i Industriens  
Vogge (ERIH - prosjekt)   

 M/Y Tysso   på fjorden i turisttrafikk og charter   

 Styrke vertskapsrollen   

  

             Vitensenteret og vitenparken      Odda - smio                Lilletopp                  Vitensenteret                              M/Y Tysso   
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STRATEGI 4      ORGANISASJON  

HOVUDMÅL  

Museet skal vera ein attraktiv arbeidsplass gjennom fagleg tyngde og ein god personalpolitikk. 

Dei tilsette er museet sin viktigaste ressurs.  

Etiske reglar nedsett av The International Council of Museums (ICOM) er retningsgjevande for  

 NVIM sitt arbeid.    

DELMÅL 9   

Leiinga skal arbeide aktivt  

for å styrka økonomisk  

handlingsrom  og sikre gode  

administrative rutinar     

DELMÅL 10   

NVIM skal vera aktiv  

deltakar i faglege nettverk.   

DELMÅL 11   

Personalet skal få høve til  

fagleg vidareutvikling   

TILTAK   

 Søkje midlar    

 Søkje oppdragsverksemd   

 Vere aktiv i media   

 Vidareutvikle samarbeid som t.d. ERIH og NVEs  

Museumsordning   

 Definere og utvikle oppgåva som regionalt  

ansvarsmuseum i Hordaland.   

 Ha eit godt samarbeid med museumslaget   

 Kurs og etterutdanning   

 Vidareutvikle personalpolitiske handlingsplanar  

innan ulike områ de, som t.d. seniorpolitikk   

  

                European Route of Industrial Heritage            NVE - utstilling ‘Kraftfull Kultur’                        NRK - programmet ‘Ut i naturen’                   
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DEI TILSETTE OG STYRET  
   

TILSETTE 

   

    

Knut Markhus 

Direktør  

Mette Haraldsen  

Administrasjonsleiar  

Anne Gravdal  

Informasjonsansvarleg 

Gro Kollbotn  

Besøksansvarleg  

Siri Jordal  

Avdelingsleiar IDF 

 

  

  

  Brita Jordal  

  Arkivar  

Dag Endre Opedal  

Konsulent foto og arkiv  

Harald Hognerud  

Fotograf og arkivar  

Frode Olsen  

Assistent  

Svein Jåstad   

Avdelingsleiar bygg og 

anlegg  

 

  

  Terje Kollbotn  

  Fagkonsulent  

  Irene Lamo  

  Fagarbeidar for reinhald  

  Magne Aasen  

  Fagarbeidar  

  Rune Næss  

  Fagarbeidar  

  Johnny Einarsen  

  Assistent 

 

                                STYRET    

  KONSULENTAR  NVIM STYRET  
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Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum 

Naustbakken 7, 5770 Tyssedal 

Tel    53 65 00 50 

Faks  53 65 00 51 

 

www.nvim.no 

www.facebook.com/vasskraftmuseet 

 


