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Seinare har eg tenkt at det var Oddas
hjarteslag. Kalksteinen som fall frå vognene
ned i lageret på Nylandsflata.
Eit seigt hjarteslag.
Eit slag kvart trettiande sekund.
Men eit hjarteslag var det. Eit nytt hjarte,
eit sterkt hjarte som moderniserte dette landet.
Plassar som Odda førte nasjonen frå primær til
sekundær i eitt einaste klyv. Og i 1906 var ikkje
regjeringa mykje passiv: ”Den nye arbeidsdagen
ventar på oss alle,” var klar melding ut.
Når produksjonen no skal leggast ned nesten
hundre år seinare, er det som å røske ut hjartet
på ein gammal, stolt neger.
Frode Grytten i ”Bikubegang”

Innledning
Hordaland fylke, Kultur- og idrettsavdelinga ba i et brev datert
24.mai 2006 Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum (NVIM) om
en vurdering av verneverdier på Odda Smelteverk. NVIM ba i sin tur
Helge Schjelderup sivilarkitekter AS v/Gro Lavold om å være prosjektleder for arbeidet. Det ble satt sammen en arbeidsgruppe som har
hatt møter, befaringer og løpende utveksling av informasjon under
arbeidet. Resultatet av arbeidet foreligger i form av denne rapporten.
Det er grundig dokumentert i hvilken grad Odda som industristed
har hatt en stor rolle i framveksten av det moderne velstands-Norge.
Odda eksisterer i kraft av Odda Smelteverk, verket dominerer stedet
og utgjør størstedelen av det som naturlig er et sentrumsområde. Kulturen er entydig dominert av industristedet. Når idag storsamfunnet
utvkler seg i en retning der industrien blir mindre viktig for Norge
og Odda, vil menneskene som utgjør samfunnet være de samme.
Identitet og kultur skifter ikke plutselig fra noe til noe annet. For å få
gode samfunn må disse ressursene brukes, ikke kappes av. Da får stedet et sår og ikke utvikling. I Odda er Odda Smelteverk avgjørende
for videreføring av en materiell og kulturell ressurs. I Norge og
internasjonalt utgjør dette en ressurs mht. kultur, historie, teknologi
og kompetanse.
Odda Smelteverk som en stor bygningsmasse er materialiseringen av
innholdet på stedet. Denne bygningmassen består av mange enkeltbygg. Enkeltbyggene er mer verdt sammen enn ett og ett bygg hver
for seg. Begynner man å plukke kronbladene av blomsten, for å
bevare det siste flotteste kronbladet, blir det mer trist enn noe annet.
I rapporten vises det til at enkeltvurderingene må gjøres i lys av hva
som skjer ellers i området.
Rapporten gjennomgår hver enkelt bygning og bygd konstruksjon
på området. Bygningene er klassifisert på samme måte som Odda
Smelteverk klassifiserte dem, etter de forskjellige produksjonslinjene
ved bedriften, og etter samme nummersystem.
Det kan diskuteres om også rom mellom bygninger burde være med
som egne vurderingsobjekt. I rapporten har vi valgt å omtale plassrommene som bygningene danner i sammenheng med omtale av den
enkelte bygning. Verdien av en bygning er altså også vurdert ut fra

hvilken rolle bygget har som byformende element. En utvikling i
området vil være en utvikling av de viktigste byområdene i Odda.
Enkeltbyggene hver for seg og samlet har verdi. Verdien består av
flere typer verdi: størrelse, alder, teknisk, materiell, arkitektonisk,
funksjonell verdi, unikhet, representativ verdi, autentisitet, historisk,
produksjonsteknisk verdi, symbolsk og fortellende verdi jfr. mal på
side 11. Kriteriene blir ikke gradert etter et “karaktersystem”, men
verdien beskrives i en løsere form med ord. Verdibegrepene er knagger for å omtale bygningene etter hva som er relevant for den enkelte
bygning.
På samme måte ender ikke vurderingen opp i entydige konklusjoner
om vern eller ikke vern. Det er istedet forsøkt å få fram i hvilken
grad bygget har verneverdi og ut fra hvilke kriterier. Allikevel har
gruppen lagt sterkere føringer i vurderingen av enkelte bygg, da den
vurderer det slik at noen bør vernes uansett utviklingen av området
rundt. Disse vil da gi potensiale for området rundt.
Ut fra disse betrakningene anses det som hypotetisk å angi pengeverdi for bygningene. Kriteriene sier noe om materiell verdi. Men
pengeverdien styres av premisser som legges ETTER at det er lagt
en strategi for området. Dette finnes det mange eksempler på. En
kvadratmeter generelt næringsområde har en helt annen pris enn et
område regulert til bolig eller et område som bygger på eksisterende
struktur. Det finnes eksempler på eksisterende strukturer som ikke
hadde klar strategi for utvikling og der pengeverdien var svært lav
og gjerne “negativ”. Utgiftene med å ta i bruk ble ansett som større
enn det det var utsikter til å kunne få igjen, men strategi og bevisst
målsetting har gitt en mangedobling av pengeverdien. I vår landsdel
er Sogndalsstrand et forholdsvis nytt eksempel på dette, Røros et
eksempel i landssammenheng og Ironbridge i England et internasjonalt eksempel. Alle disse ville ved en vurdering av pengeverdi på
bygninger i utgangspunktet, på det stadiet Odda er nå, fått en svært
lav verdi, en verdi som i ettertid viser seg helt irrelevant.
Et verdikriterium som “alle vet” er viktig for et bygg er den narrative verdien, dvs. i hvilken grad bygget er bærer av en fortelling eller
bærer av menneskelige relasjoner / historier, men som ikke alltid
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blir tatt med i en verdivurdering. En bygning kan fortelle om hvordan folk levde og om hvordan samfunnet fungerte. Dette viser seg i
fortellinger som dukker opp når man tenker på et bygg, myter, korte
fyndhistorier eller hele “bilder” av en tidsepoke. Det siste eksemplifisert ved Hardanger Hotell, revet 1978. Dette verdikriteriet krever en
spesiell tilnærming iom. at det ikke anses som en håndfast verdi og
den overleveres gjerne i uformelle fora.
I rapporten har vi hatt anledning til å få deler av denne sida fram i en
viss grad ved muntlig overlevering, men også fra intervjumateriale
innhentet av NVIM og fra litteratur skrevet de siste årene. Materialet
er lagt inn i rapporten som små historier i egne rammer. Disse historiene er ikke alltid “hyggelige”. Muntlige historier blir ofte brukt som
vignetter i forskjellige sammenhenger for å sette en “koselig” eller
“morsom” touch til framstillingen. Det er ikke meningen her: De
speiler sider av livet, problemer i tida, samfunnsmessige problemer.
Det kan være uheldige sider ved familielivet, misbruk av alkohol,
farlige arbeidsforhold. De skal vise andre sider av saken enn de rent
tekniske, økonomiske, produksjonsmessige, politiske osv. sidene. De
er en måte å gjøre oppmerksom på hvordan alle disse aspektene arter
seg rent menneskelig, “billedgjort” ved disse historiene. Det vil fra
nå være “politisk” umulig å rive Murboligen, ikke pga dens tekniske,
stilmessige, pengemessige eller historiske verdi. Men pga. historiene
som nå knyttes til den. Og historiene om Murboligen er ikke en gang
“sanne”. Frode Grytten har “dikta” historier som kunne ha skjedd
der, og allikevel er de nå en sterk del av bygget.
Generelt gjelder at rapporten angir områder som er relevante tema,
men som innenfor prosjektets rammer ikke alle kan undersøkes i
dybden. Rapporten kan være et verktøy i arbeidet med å formulere
en bevisst strategi, peke på områder som krever mer undersøkelse og
danne grunnlag for konkrete handlinger.

					
					

Gro Lavold,
Stavanger, 12.sept. 2006





Influensområde Odda Smelteverk



Overordna produksjonslinjer
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Viktige element på Odda Smelteverk

viktig kant

viktig bygning /
konstruksjon

viktig volum



Produksjonen ved Odda Smelteverk
1908-2003: oversiktsdokumenter

Som del av rapporten om vurdering av verneverdier på
Odda Smelteverk har vi utarbeidet historiske oversikter
over produksjon og utvikling ved Odda Smelteverk fra
1908 frem til konkursen i 2003.
I.
		
II.
III.
		
IV.
		
		
V.
		
VI.
		

Råstoff, prosess- og produkt
v/sivilingeniør Halvor Johan Bådsvik
Odda-prosessen v/sivilingeniør Walter Jaggi
Cyanamidproduksjonen 1908-1930-tallet
v/ forsker dr. oecon Elisabeth Bjørsvik
Cyanamid- og dicyandiamidproduksjon
1945-2003 v/ sivilingeniør Halvor Johan
Bådsvik
Oslo-krystallisatoren v/sivilingeniør Walter
Jaggi og historiker Gunnleiv Hadland
Årstallsliste og tabeller v/Elisabeth Bjørsvik
og Halvor Johan Bådsvik

Beskrivelsene omfatter deler av produksjonen
ved Odda Smelteverk. Karbidproduksjonen, som
var en forutsetning for cyanamid og seinere også
dicyandiamid, er i mindre grad behandlet direkte.
Dette har sammenheng med ønsket om å få frem
videreforedlingen av karbid til cyanamid- og
dicyandiamid. Vi har sett på cyanamidproduksjonen
i de første tiårene fra produksjonstarten i 1908
i en internasjonal sammenheng, cyanamid- og
dicyandiamidproduksjonen 1945-2003 med vekt på
modernisering av anlegget, samt Odda-prosessen som
har revolusjonert fullgjødselindustrien. I tillegg er det
utarbeidet en liste over viktige årstall for bedriften.
Undersøkelser bekrefter at anlegget har en sentral
plass i norsk og internasjonal industrihistorie. Verdens
største cyanamidanlegg etter produksjonskapasitet
i 1909 krevde et tilsvarende stort karbidanlegg.
Rask utvidelse av kapasiteten viste at dette var et
satsingsanlegg. Kapasitet gjenspeilte seg i de enkelte
delene av anleggets størrelse som Lindeanlegg
og ovner. Lindehuset og Frank-Caro-ovnene er
viktige bestanddeler fra denne karakteristiske
produksjonsprosessen.

Undersøkelsene viser at det finnes en rekke områder
som bør gir grunnlag for nærmere forskning. Mange
sider ved bedriftens produksjon, prosess og betydning
er lite kjent. Eksempler her er cyanamidproduksjonens
rolle nasjonalt og internasjonalt, bevissthet om denne
delen av industriproduksjon i norsk historieforskning
og Odda-prosessens betydning, for å ha nevnt noen
områder.
Forsknings- og utviklingsarbeid ved bedriften hadde
internasjonal betydning. Selv om Odda-prosessen ikke
ble tatt i bruk ved anlegget var det på Odda Smelteverk
sitt laboratorium den ble utviklet. Det at denne
revolusjonerende måte å produsere fullgjødsel på ble
til ved Odda Smelteverk er ingen tilfeldighet: her hadde
man kompetanse og her ble det drevet forskningsog utviklingsarbeid knyttet til gjødselproduksjon.
Odda-prosessen brukes fremdeles rundt om i verden.
Flere internasjonale innovasjoner ble brukt ved
anleggene i Odda: Lindeprosessen, Albyovnen, Oslo
Krystallisatoren og Søderberg elektroder er slike
eksempler. Vi presenterer ikke alle her og heller ikke
foregangsmennene som har vært involvert direkte eller
indirekte i produksjonen ved Odda-anleggene.
Utviklingsarbeid omfatter produksjons- og
effektsforbedringer. ������������������������������������
I 1909 for karbidproduksjonen hører
vi således om a most important mechanical method
of dealing with the material when in the furnaces. ��I
Odda Smelteverks historie vil man finne mange slike
eksempler.
Produksjonen av både karbid, cyanamid og dicyandiamid
spilte en viktig rolle internasjonalt, og anlegget
som helhet representerer en viktig del av verdens
industrihistorie.


I. Råstoff, prosess og produkt

v/sivilingeniør Halvor Johan Bådsvik
og historiker Gunnleiv Hadland

Råstoff
Råstoffa for framstilling av kalsiumkarbid er:
metallurgisk koks, antrasitt, petrolkoks (et av disse
reduksjonsmaterialene eller flere i blanding) og
kalkstein. I tillegg kjem elektrodemasse og jernblikk for
elektrodemantler og emballasjetromler. Metallurgisk
koks kom frå leverandørar i Vest- Europa og NordAmerika, avhengig av tilgjenge og pris. Det meste av
petrolkoksen vart importert frå USA. Kalksteinsbehovet
vart frå 1961 i stor grad dekka av leverandørar i
Storbritannia og andre delar av Vest- Europa.
Frå starten i 1908 til 1961 kom mykje av kalksteinen
til Odda Smelteverk frå kalksteinsbrotet på Skaftå på
Osterøy. Motorlekteren ”Sørfjord” gjekk i skytteltrafikk
frå Sørfjorden ved Osterøy til Sørfjorden i Hardanger.
På kvar tur var båten fylt med 600-700 tonn kalkstein.
Årleg frakta han mellom 40 000 og 70 000 tonn kalkstein
til karbidfabrikken. Gruveverksemda i Skaftå heldt seg
stabil fram til 1961. Da bestemte leiinga at det ikkje var
meir å henta i Skaftå kalksteinsbrot.
Nye leveransar av kalkstein kom mellom anna frå
Llandullas i det nordlege Wales, eigd av William
Robertson Shipowners Ltd., Glasgow. Ein gunstig
langtidsavtale med levering til kai i Odda vart inngått
(årskvantum om lag 200. 000 tonn i 1975).

Prosess og produkt
Kalsiumkarbid
Det ein til dagleg forstår med karbid er det produktet
ein får ved elektrisk reduksjonssmelting av kalk og
koks. Første trinn i prosessen er å brenna kalksteinen
til brent kalk. Sjaktomnar vert fyrt med CO- gass frå
karbidomnen, og noen ganger med noe tilskudd av

olje. Ved 900 – 1100 grader vert kalsiumkarbonat spalta
til kalsiumoksid (brent kalk) og karbondioksid. Til
framstilling av eitt tonn karbid går det med 600 kg koks,
om lag 1700 kg kalkstein, 15 – 20 kg elektrodemasse og
3000 kWh elektrisitet. Under normale forhold leverte
karbidomnen alt naudsynt brennstoff til kalkbrenninga
i form av CO- gass. Karbiden vart frå 1982, og delvis frå
1978, framstilt i ein stor trefase smelteovn (75 MVA,
tilsvarande ca. 50 MW). Omnen var ein av dei største
heilt lukka karbidomnane i verda med kontinuerlege
Søderberg- elektrodar.
Ved høge temperaturar reagerer kalken med karbon.
Kalsiumkarbid og karbonmonoksid vert resultatet av
denne reaksjonen. Karbiden vert tappa ved 2000°C i
flytande, kvitglødande tilstand i støpejernsdigler og vert
så avkjøla.
Når karbid kjem i kontakt med vatn, vert det utvikla
acetylengass. Gassen gjer eit intenst kvitt lys. I starten
vart han nytta som lyskjelde. Seinare vart acetylengass
teke i bruk mellom anna til autogen sveising, i tillegg
til at en stor del av karbiden ble brukt til produksjon
av kalsiumcyanamid som kunstgjødsel. Etter 1950
ble en betydelig del av produsert cyanamid brukt til
produksjon av dicyandiamid.. Acetylen vert og brukt
til framstilling av kjemikalier som for eksempel PVC.
Karbid i finmalt form vert brukt til avsvovling av jern og
stål.

Kalsiumcyanamid
Råmateriala for framstilling av kalsiumcyanamid er
kalsiumkarbid, nitrogen og ei mindre mengd flusspat.
Karbiden vert knust, tilsett flusspat og returcyanamid.
Blandinga vert så overført til ei stor kulemølle, der
ho vert finmala under ei tørr nitrogenatmosfære.
Den finmalte blandinga vart fylt i papirfora stålkorger
(retorter). Desse vart sett ned i cyanamidomnane. Ved
om lag 1050°C reagerer kalsiumkarbid eksotermt med
nitrogen. Etter at reaksjonen er starta trengs det ikkje
meir energitilførsel. Resultatet vert kalsiumcyanamid



og karbon. Kalsiumcyanamiden vart teke ut av omnane
som harde blokker, avkjølt, knust og malt. Etter denne
prosessen vart han lagra i siloar.
Nitrogenet som vart tilført cyanamidomnane vart
framstilt ved destillasjon av flytande luft etter Lindemetoden.
Kalsiumcyanamid vart tradisjonelt brukt som
gjødningsmiddel og ugrasdrepande middel innan
jordbruk. Kalksalpeter og fullgjødsel tok etter kvart
meir og meir over. Ein annan bruksmåte er som råstoff
for kjemisk industri. Smelteverket sin produksjon av
kalsiumcyanamid vart meir og meir brukt som råstoff for
produksjon av dicyandiamid.
I Odda framstilles kalsiumcyanamid chargevis i 324
Frank-Caro ovner, hver med en kapasitet på 1,3
tonn cyanamid pr. charge. Den finmalte blanding
fylles i stålkurver foret med papir, og disse settes
ned i cyanamidovner. Ved ca. 1050 gr.C reagerer
kalsiumkarbid med nitrogen eksotermt etter å ha blitt
antent av en kullstav som elektrisk varmeelement i
senter av ovnen. Kalsiumcyanamiden tas ut av ovnene
som harde sammensintrede blokker, avkjøles, knuses,
finmales og lagres i siloer.

Dicyandiamid (dicy)
På 1950- talet vart ein prosess for dicy- produksjon
utvikla, og ein fabrikk vart bygd. Råstoffa for dicy
er kalsiumcyanamid, vatn og karbondioksyd. CO2
– gassen var avgass frå kalkbrenninga. I reaksjonskar
med kraftige røyrverk vart kalsiumcyanamid løyst i
vatn, medan kalkomnsgass vart blåst inn i botn av
reaktoren. Kalsiumcyanamiden reagerte med vatnet,
og kalken vart felt ut som kalsiumkarbonat. Etter
dette vart temperaturen auka til 70-80 grader og pH
til 9-10. Då omdanna (dimeriserte) to molekyler fritt
hydrogencyanamid til dicyandiamid. I krystalltankar ble
oppløsninga avkjølt og dicyandiamid krystalliserte ut i
sukkerliknande kvite krystallar. Dicyandiamid vart tørka

og pakka som kvite eller fargelause krystallar.
Nesten heile dicyproduksjonen gjekk lenge til
framstilling av verdfulle melamin- plaststoff. Dicy
har ein veleigna struktur som utgangspunkt for ei
rekkje produkt: Tilsettingsmiddel i plast, tekstil
og lær, sprengstoff, vaskemiddel, ugrasdreparar,
brannhemjande stoff, rustfjernande og rustbeskyttande
stoff, fargestoff og medisin. Dicy vart eksportert til ei
rekkje land i alle verdsdelar. Dei siste åra var USA, VestEuropa og Japan mellom dei viktigaste mottakarane.

Hydrogencyanamid Cy50
I 1999 vart det bygd ein fabrikk for produksjon av
hydrogencyanamid Cy50. Råstoffa er kalsiumcyanamid
og CO2. Cy50 tyder 50 % Hydrogencyanamid oppløysning.
Produktet vart framstilt og selt i væskeform (altså som
50 % Hydrogencyanamid og 50 % vatn). Det har i fleire
periodar opp gjennom historia vorte vurdert om ein
skulle starte produksjon i Odda. I korte periodar laga
ein òg mindre mengder i eit meir provisorisk anlegg
(1960-70 talet).
I samband med at Odda Smelteverk vart kontakta
av Cyanamide of Canada og Nippon Carbide då dei
begge ville leggje ned sine anlegg på 1990-talet vakna
interessa for å starte med ordinær Cy50 produksjon
atter ein gong.
Cy50 har få bruksområde som ferdigprodukt, men
derimot som råstoff til andre prosessar fins det særs
mange moglege bruksmåtar. Døme kan vera som
utgangsmateriale til produksjon av:
•
•
•
•
•
•

Plantevernmidlar
Tekniske konserveringsmiddel
Desinfeksjonsmiddel
Lim og bindemiddel
Legemiddel
Agrokjemikaliar







“Velkommen til ekskursjon i Odda Smelteverk”

(introduksjon til omvisning ved Odda Smelteverk 1965)
ODDA SMELTEVERK A/S
En beskrivelse av produksjonsavdelingene ved Odda Smelteverk A/S
Ved ekskursjon bør denne rute følges:
I. Kalk – karbid avdelinger

Hensikten ved dette notat er at det skal være til hjelp for
personalavdelingen ved besøk, ekskursjoner o.l.
Introduksjon
Norsk industri har produsert karbid siden 1899. I dag
(høsten 1965) fremstilles karbid av A/S Hafslund,
A/S Meraker Smelteverk, Norsk Hydro A/S og Odda
Smelteverk A/S. Totalproduksjonen er ca. 135.000 t/ år,
hvorav ca. 55.000 t/ år videreforedles i Norge til PVC
og kalsiumcyanamid av henholdsvis Norsk Hydro og
Odda Smelteverk. Om få år må vi regne med en totalproduksjon i Norge på over 200 000 t/ år ved utvidelser
både hos Norsk Hydro og Odda Smelteverk.
Odda Smelteverks fabrikker var den første industri i
Odda, i det anleggene ble påbegynt i 1906, og produksjonen startet i 1908. Fabrikkene var fra første stund

Miljøvernminister Gro Harlem Bruntland på bedriftsbesøk.
Fra Halvor Johan Bådsvik sin samling.

Ekskursjoner til Produksjonsavdelingene ved
Odda Smelteverk A/S

1.
kalk avd.
Her beses:
Råmateriallager
Kalkovner:		
				
				
				
				
Brikettpresse:		
Kokstørke:		
2.

Karbid avd.

Karbidovner:		
				
				
Knusing:		
Karbidpakking:
Blikkembalasje:

bygget for produksjon av kalsium karbid og kalsium
cyanamid (kalk-kvelstoff), og var i sin tid blant verdens
største i sitt slag. De dårlige tider etter første verdenskrig resulterte i hel stans ved fabrikkene i et par år.
Driften ble tatt opp igjen i 1924 av det nye selskap
Odda Smelteverk A/S. I 1951 ble det startet produksjon
av dicyandiamid.

med transportbelter, knuser og sikter
Både Priest- og Wärmestelle-ovner.
Kontrollrom.
Fylling av ”Kübel”.
Transportbelter for kalk, der selve
kalken kan vises fram.
Produksjonen av kalk- briketter.
Uten noe spesielt å se.

Selve ovnen, også fra ovnsdørk.
Kontrollrom
Se på tapping. (Husk briller!)
Eventuelt se på knuser i virksomhet.
Se på fylling av denne samt den videre behandling.
Dette besøkes dersom tid og interesse.

II. Cyanamid – dicy avdelinger
1.

Fabrikkanleggene har etter hvert blitt modernisert, og
spesielt siden begynnelsen av 1950- årene har det foregått, og det foregår fremdeles en utstrakt rasjonalisering
og modernisering.

Cyanamid avd.

Møllehus:		
Fyllstasjon:		
				
Papirtillaging:		
Knuseri:		

Odda Smelteverk produserer i dag ca. 50-55.000 t karbid/ år, men i løpet av 1967 vil denne årsproduksjonen
økes til ca. 80-85.000 t karbid på grunn av utbygningen
av Tyssefaldenes kraftanlegg.

2.

På grunn av meget støy, bare gå rett gjennom.
Se på fylling og virkemåte, hydraulisk anlegg.
Fra samme sted se innsetting og uttaking.
Se på automatisk kreppe- og kuttemaskin.
Forknuser, hovedknuser og hammermølle.

Dicy avd.
Denne avdeling kan ikke besøkes uten spesiell tillatelse fra adm. direktør. 		
Ved besøk her, kontakt maskinpasser, som vil gi de nødvendige demonstrasjoner.

III. Nitrogen anlegg
Ved besøk her, kontakt maskinpasser, som vil gi de nødvendige demonstrasjoner.



(CY-50-avdelingen ble bygget 1999 )
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Mal for sidene i rapporten som omhandler bygninger:
Betegnelse
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnavn:
prod.linje:
funksjon:
tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
spesielt:
tilstand:
fleksibilitet:

Bygn.nr. jfr. OS´ syst.

tidligere rapporter
tidligere rapporter
tidligere rapporter
tidligere rapporter, observasjoner
observasjoner
tidligere rapporter
observasjoner
observasjoner
tidligere rapporter
tidligere rapporter
del av hvilken produksjonslinje
hvilken funksjon i prod.linja, hvis ikke annet er
nevnt menes funksjon siste år

utmerker seg på hvilken måte
hovedtrekk, viktige elementer
spesielle trekk, funksjonelle løsninger, funksjon
materiell tilstand
hvor egnet for endringer tilpasset forskjellige
funksjoner
generalitet: hvor egnet til forskjellige funksjoner uten
strukturelle inngrep
mulig bruk: kontorer, publikumsmottak, kurs, utstilling,
småverksted, håndtverk
rivingskostn.:anslått kostnad rapport 2004
uheldig:
uheldige forhold ved bygg eller i forhold til
bruk, drift e.l.
autentisitet: i forhold til opprinnelig utforming
unik/repre- “hvor vanlig”, representerer bygget noe typisk
sentativ:
tids-, typemessig eller i forhold til produksjon
historisk:
bestandighet eller
viktighet i forhold til bedriftens historie
symbolsk: representativt, visuelt, narrativt lokalt/eksternt,
identitetsskapende

Lokalt omtalt, “kallenavn”
Sammendrag:
Punkter som gruppa har sett på som viktige i samlet vurdering.

Billed- og illustrasjonsmateriale kan
utvides etterhvert som framtidige arkivprosjekt gjennomføres.

Gruppas vurdering:
Vurdering ut fra arbeidsgruppas kompetanse, bakgrunn,
tidligere rapporter, tilgjengelighet innenfor dagens fysiske,
juridiske og reelle forhold og tids- og kapasitetsmessige rammer.

Av tilgjengelig materiale er kun en liten
del gjennomgått pr. i dag, hovedsaklig
førkrigsmateriale.

Dokumentasjon fra drifta ved Smelteverket, en stor del fra dokumentasjonsprosjektet utført sommeren og høsten
2002 i tida rundt nedleggelsen.

Gjennomgått materiale er kun en liten del
av det materiale vi antar finnes.

Illustrasjoner, dwg-filer, historiske
bilder fra Odda Smelteverks arkiv eller
dokumentasjon 2002, NVIM.

Foto hovedsaklig tatt juni 2006 for
mest mulig oppdatert tilstand.

Forkortelser:
OS:
Odda Smelteverk
HF:
Hordaland fylke
OK:
Odda kommune
NVIM:
Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum
NCS:
Norsk Brannconsult
LOS:
Lars Ove Seljestad

Muntlig fortelling fra
eller tilknyttet livet på Odda
Smelteverk, nedskrevet eller
overlevert muntlig.

Forenklet tegning over bygninger og
installasjoner på Odda Smelteverk 2006.
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Bygn.nr. jfr. OS´system og Betegnelse bygning
Bygn.nr.

Bygningsnavn

FELLESBYGG / ANLEGG
1
Hovedkontor
2
Portvakt og bedriftslegekontor
3
Fagforening og hovedverneombud
7
Velferdsbygg for pensjonister
10
Bro over elva Opo
11
Bro over gangvei
15
Brovekt med hus
25
Hovedlager og instrumentverksted
25B Oljelager
26
Smie, rør- og motorverksted
27
Jernlager
28
Plateverksted
30
Lager
32
Industrivernkontorer
33
Rubbhall-A, lager ildfast
34
Reservedelslager
35
Rubbhall-B, ildfast / mek. lager
36
Kontor og velferdsrom på eksportkaien
37
Dicylager på eksportkaien
37A Områdeverksted eksportkai
38
Nye karbidlager eksportkai
39
Eksportkai
41
Sentraltoalett
43
Lager laboratorium
85
Lager for spesialavfall
100B Motorlager
119
Sentralbadet med garderobe
120
Maskin- og elektrikerverksted
121
Mantel- og containerverksted
122
Laboratorium
124
Tekniske kontorer
126
Oljetank, eksportkai
128
Trafokiosk filterkakeanlegg
140
Driftskontor og møterom
203
Hoveddriftskontor og garderobe
Hjøllotippen
Hjøllobrakkene
Vanninntak Vasstun

Bygn.nr.

Bygningsnavn

4
4A
5
6
8
9
12
13
14

IMPORT
Fordelingsstasjon karbid
Fordelingsstasjon karbid “ny”
Importkai, kalksteinssilo
Hengebro over elva Opo
Bro over elva ved importkaien
Importkai
Beskyttelsesbro over Riksvei 500
Taubane
Beskyttelsesnett under taubane

16
18
19
21
22
23
24
29
40
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
57A
58
59
60
70
71
72
79
80
81
82
83
84A
84B

KALK- OG KARBIDFABRIKK
Trefaseovnshus I
Kjølehus
Lager for dunk til karbidpakkeriet
Dunkefabrikk
Lager for dunk til karbidpakkeriet
Karbidpakkeri
Containerpakkeri
Kompresorstasjon CO- gass
Analysestasjon
Velferdsbygg “kubb”
Priestovn maskinhus
Kontrollrom kalkovner
Oljetanker øst for råstofflageret
Kokstørkeanlegg
Blanderom for råmaterialer
Kalkovn II, kybel med tavlerom
Kalkovn I
Trefaseovnshus II
Råstofflager kalk/koks
Knusestasjon
Omlastingstasjon
Døgnsilo kalkovn
Døgnsilo priestovn
Velferdsbygg kalk/karbid
Hus for kjølebelte og siloer
Hus for skrapjernpresse
Trefaseovnshus III
Fortykkeranlegg
Venturislamanlegg v/ kalkovn
Kontrollrom karbidpakkeri
Karbidsilobygg
Dunkepakkeri og silobygg
Filtrering
Pallelager karbid
Velferdsbrakke, karbidpakkeri
Verkstedsbrakke, karbidpakkeri

Bygn.nr.

Bygningsnavn

CYANAMIDE / KARBONAT
100
Lindehus
100A Luftinntak Bokko
101
Fordelingstasjon Cyan, dicy
102
Rørbro fra kjølehus til møllehus
103
Karbidmøllehus cyan
104
Karbidsilohus cyan
105
Lagerhus cyan (ovnshus I)
106
Ovnshus II og III cyan
107
Kjølehus cyan
108
Papirlager cyan
109
Cyanamidknuser
110
Oddakalkfabrikk
111
Lager Oddakalk / PCC testfabrikk
113
Råcyanamidsilo
114
Råcyanamidsilo (ikke i bruk)
115
Lager div.
123
Spiserom cyan
125
Silo for filterkake
127
Silo og transportanlegg filterkake
200
201
204
205
207
208
210
211
212
213
214
215
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DICY OG CY- 50 FABRIKK
Dicyfabrikk
Kjelehus
CO2 gasskompresshus
Tungoljetanker
Områdeverksted dicy
Pumpestasjon dicy
Kontrollrom dicy
CTP- gassrenseanlegg
Dicypakkeri
CY-50 fabrikk
Pallelager dicypakkeri
Oljeanlegg dicy

import/råvarer
karbid
cyanamid
dicyandiamid
felles / anlegg
eksportkai
13

bygn.nr. 001 Hovedkontor
m2 areal:

kjlr 137, 1.etg. 218,5, 2.etg. 190,5,
loft 102=648
etasjer:
2+delvis kjeller, loft
byggeår:
1906
byggemåte: reisverk (stående plank), liggende dobbelfalset
profilert kledning, innvendig panel
tak:
rektangulær skifer, brudt mansard
VVS, el:
el. oppvarming
artikulering: listverk i kontrastfarge (antagelig ikke opprinnelig)
stilpreg:
jugend
tegningsnr.: 001, mappe T2-178, branntekn.tegn. NBC
filnavn:
001.dwg
prod.linje: administrasjon, lokalt, nasjonalt, internasjonalt,
representasjon; personal/økonomi/salg
funksjon:
kontorfunksjoner, møterom
alltid kontor for direktøren; “Kontoret”
tidl. funksj.: kontor for karbidfabrikken
spesialitet: tvillingbygg med 124
utstyr:
kontor
spesielt:
1 og 124 som hovedkontor for opprinnelig de
to bedriftene, er satt sammen for å markere
felles inngang til området
tilstand:
begynnende forfall
fleksibilitet: liten: planen oppdelt i mange mindre rom. Det
vil være i strid med bygningstypologien og
konstruksjonsmåten å fjerne skillevegger.
Relativt liten flate på hvert plan
generalitet: høy: Rommene er nøytrale med “vennlige”
interiører. Passer til “neste generasjons næring”;
servicenæringene.
mulig bruk: kontorer, publikumsmottak, kurs, utstilling,
småverksted, håndtverk
rivingskostn.:
uheldig:
bygget er mer symbolsk som inngang enn det
er fysisk tilgjengelig

“Kontoret” etter nedleggelsen: “Portalbygg sør”
autentisitet: Eksteriøret er i hovedsak som opprinnelig, inngangsparti endret (se tegn. neste side). Listverk
vindu delvis autentisk, med jugendutskjæringer.
Vinduer er etterligninger av opprinnelige.
I interiøret er mye av det opprinnelige beholdt,
endringer er lett tilbakeførbare.
unik/repre-		Bygningen i seg selv er ikke unik, men måten
sentativ:
den er brukt sammen med tvillingbygget 124 er
unik. Symbolbetydningen er unik ved det sterke
portalmotivet og ved at ALLE, det være
arbeidere, funksjonærer, styremedlemmer eller
gjester, måtte passere mellom de to byggene.
historisk:
Synlig og administrativt mest bestandige del
av OS
symbolsk: Bedriftens representasjonsbygg utad.
Motiv i brosjyrer, postkort, maleri fra Odda;
markerer stolthet.
Passasjen alle måtte passere for å komme
inn på området; “nåløye”, kontroll; svært høy
symbolverdi.

(001-i-os-g052.jpg)

Fra styrerommet. Adm.dir. Odd Samstad og representanter fra egyptisk selskap forhandler om salg av utstyr etter
nedleggelsen. (001-i-os-f42-02.jpg)

Sammendrag:
Bygget er sammen med 124 det bygget som utad representerer OS som bedrift. Det er de to bygningene som mest synlig
bevisst er formet med tanke på å henvende seg til byen og
som inngang til bedriften. Den lokale benevnelsen har tatt
dette opp i seg helt presist og angir byggene som portalen til
bedriften.
Gruppas vurdering:
Portalbygningene er en nødvendig del av anlegget
Odda Smelteverk, funksjonelt, visuelt, historisk og symbolsk.

Kontor 1.etg. Salgssjef Jorulf Kyrkjeide og adm.leder salg
Fred Andersson. (001-i-os-f44-07.jpg)

De spente over et veldig felt disse karane, og alt
dette her er no blitt oppbåsa. Lien hadde for så vidt
alt som hadde med personal å gjøra i si tid, og det
var langt, langt verre forhold å arbeide under. Og i
forbindelse med at han skulle bli pensjonist, blei da
tanken om å opprette en personalavdeling brakt på
bane. Og den kom i slutten av 50-årene, bemanna med
ein einesta mann, Egil Arne, som eg då begynte hos litt
seinare. Eg tok da en del, bare en del, av Liens arbeid
og vi hadde meir enn nok å gjøra. Lønningssjefsjobben
som han også hadde, den ble sortert ut til en annen
mann, vi ansatte en ny kasserer og så videre. Det kom
en mann i kver liten bås som Lien hadde dekka heilt
aleine.
Ivar Haug i ”Smeltedigelen”
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foto
2006

Kontorbygning Alby United Carbide Factory
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bygn.nr. 002 Portvakt og kontorbygning
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:

1.etg.175 / 2.etg.182 = 357
2 og delvis kjeller
1965 og 1972
lettklinkerbetong, utv. aluminium platekledning
tak: flatt, papptekking
VVS, el:
el. oppvarming, sentralanlegg ventilasjon
artikulering: enkelte konstruktive elementer i kontrastfarge
stilpreg:
senmodernisme
tegningsnr.: 002-NB
filnr.:
002.dwg
prod.linje: personal, sikkerhet
funksjon:
betjent kontroll- og sikkerhetspost for produksjonsområdet, forsamlingslokale/undervisningsrom personal, kontor verneledere, bedriftslegekontor
tidl. funksj.: kontor for utearbeiderne, personalavdeling,
opprinnelig ett bygg med to porter, én til Carbiden og én til Cyanamiden.
spesialitet: knutepunkt ferdsel, kontroll- og sikkerhetspost
utstyr:
kontrollert karusellport for gående og sluseport for kjøreadkomst, stemplingsur/
stemplingskort
kontor, delvis auditorieutstyr, kjøkken
spesielt:
funksjon synlig i eksteriøret med portinnstallasjoner og egen utpreget bygningsdel for
adkomst fra p-plass
tilstand:
god
fleksibilitet: 1.etg. oppdelt i mindre rom, men
mulig å fjerne skillevegger.
Stort rom 2.etg. m/ noen små.
generalitet: generelle rom
mulig bruk: kontorer, publikumsmottak, kurs, undervisning,
visningsobjekt
rivingskostn.:
uheldig:
Hindrer adkomst og allmenn bruk av området
innenfor portene, opprettholder historisk
tradisjon med avstand til lokalbefolkning og til
besøkende.
autentisitet: Bygningen er lite endret fra byggeår.

Autentisitet i forhold til funksjon: kontrollen
har vært like viktig før 1965, men har hatt en
annen form.
unik/repre- Spesiell med “vektlegging av” å være synlig
sentativ:
knutepunkt mht. logistikk.
historisk:
Bygningen tilhørte opprinnelig halvdelen hver
til de to gjensidig avhengige bedriftene, med én
portåpning for hver bedrift. Den opprinnelige
portvakta ble revet 1964.Med den nye ble funksjonen understreket med mekanisk utstyr.
symbol:
Viser en bedrift som helt konkret må
ha kontroll og sikkerhet i forhold til prosessen
for tillit hos kunder, betryggelse overfor eiere
og sikkerhet for ansatte og besøkende. Alle
som skulle inn på området for selve industriproduksjonen måtte passere denne posten.
Portvakta nevnes svært ofte i omtale av liv og
hendelser ved bedriften.
Sammendrag:
Bygget er det konkrete uttrykket for en viktig overordnet
funksjon ved bedriften og har vært viktig i møtet mellom
livet ved bedriften og i samfunnet rundt.
De fysiske hindringene er så store at en innlemming av Odda
Smelteverks området i byen ikke kan skje uten at kontroll og
gjerder fjernes. Noe av utstyret kan evt. inngå som visningsobjekt ved formidling, f.eks. stemplingsur i billettsammenheng.
Gruppas vurdering:
Portalbygningene viser konkretiseringen av en viktig administrativ funksjon ved bedriften og har vært et viktig punkt for
arbeiderne og samfunnet rundt.

“Portvakten”

Før stansen i 1921. Portbygningen bak; Cyanamiden til venstre og karbiden til høyre. (002-i-os-g021.jpg)

Siste arbeidsdag på bedriften.
Foto: LOS (002-i-os-f56-14.jpg)

Det var en som het Halling. Han hadde den evnen
at han kunne hypnotisera, og så var det Harald som
var ein mann som var veldig lett å hypnotisera. Og det
som skjedde var at Harald gikk alltid en halv time før
han Halling hjem om dagen. En dag så hadde Halling
hypnotisert Harald og sa at nå får du gå opp til Porten
og så står du der og ventar på meg til eg kommer. Og
Harald gikk selvfølgelig opp til Porten og sto der og
venta til Halling kom. Og Halling knipsa i fingeren og
sa: “Nå kan du gå Harald” Og Harald var så sint som
ei fela for han skjønte at han hadde gjort ei pek med
han.
intervjumateriale OS-dok. 2002, NVIM
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Truck-kjører Ingebjørg Straumsøy og kaibas Kjell Lofthus
ved stemplingsuret. (002-i-os-f30-26.jpg)

foto
2006

bygn.nr. 003 Fabrikk- og bedriftskontorer
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:

1.etg. 116 / 2.etg. 95 = 211
2, delvis kjeller
1912 (08?)
bærende tegl, 1 1/2 steins
innvendig pussa og malte vegger, evt. malt
tapet
tak:
papptekking, mansard
VVS, el:
el. oppvarming
artikulering: klassiske teglsteinsdetaljer som buemotiv og
avtrappinger, “pølsefuging”
stilpreg:
jugend
tegningsnr.: 003-NBC
filnr.:
003.dwg
prod.linje: teknisk administrasjon,
siste 10 år Fagforeningskontorer i 2.etg.
funksjon:
kontorer
tidl. funksj.: 2 kontorer for bedriftslegen, 7 fabrikkontorer,
leilighet 2.etg., i kjeller lager og sykestue for
førstehjelp. I 1930-åra arbeidsstue for barn i
2.etg. med gangbru fra “det sivile Odda” over
fabrikkgjerdet.
spesialitet: helstøpt utformet bygning
utstyr:		
spesielt:
Fagforeningen har eget bygg på området.
tilstand:
ok
fleksibilitet: middels: antas én bærende vegg i lengden av
planen. De andre veggene er lettvegger som
kan fjernes/flyttes.
generalitet: høy: Rommene er nøytrale med “vennlige”
interiører.
mulig bruk: kontorer, kurs, undervisning, salg, utstilling
rivingskostn.:
uheldig:
autentisitet: høy
unik/repre- Spesiell blanding av internasjonal teglsteinssentativ:
arkitektur med klassisistiske detaljer og jugend.

historisk:

symbol:

“Driftsbygningen” etter nedleggelsen: “Fagforeningshuset”
Denne påvirkningen av teglsteinsarkitektur er
representativ for industristeder med utenlandske eiere, spesielt engelsk/amerikansk.
Bygningen er uttrykk for en teglsteinstradisjon
i industrien, utviklet i England og videreført
også i USA. Her kombinert med tak og vindu i
jugend.
Omtanke for utforming og detaljering viser
stolthet og bevissthet om hvilken verdioppbygging og viktig utvikling man var en del av. Den
internasjonale arkitekturen viser et klart brudd
med det lokale og plasserer Odda i en verdenssammenheng.

1960

(003-OS-1960c.jpg)

Fagforeningen hadde opprinnelig i ei brakke
ved de første kalkovnene. Fra 1914 fikk de sitt
eget hus, Folkest hus. Bruken av dette bygget
som fagforeningshus var ei kort og spesiell
periode på slutten.

Møterom 2.etg. Tillitsvalgte for fagforeningens ferieheim
Stavanes i Ølen, Geir Sekse, Arild Johnsson og Bjørn Olsen
(003-i-os-f44-17.jpg)

Sammendrag:
Bygget viser med sin utforming at Odda med industrien ble
en del av verdenssamfunnet.
Gruppas vurdering:
Bygget er viktig på flere punkt: Det er et av de eldste gjenværende.
Det viser det spesielle klimaet oppstarten av bedriften
skjedde i, da Odda trådte ut av bondesamfunnet og inn i en
internasjonal sammenheng.
Og som fagforeningskontor, viser det en viktig side ved
arbeidslivet i industrien. Og i Odda , med “intensiv industrialisering”, var dette av ekstra stor betydning.

Mot nord. (003-i-os-f36-07.jpg)
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foto 2006

Fagforeningsarbeidet

I 1936 kom ein omfattande revisjon av lovverket som
gjekk på arbeidarvern, og «Lov om tilsyn i fabrikkar»
vart til «Arbeidervernlovene». Arbeidarane fekk større
makt til å ta opp klanderverdige tilhøve med sine
overordna. Normann Grønsdal har eit illustrerande
døme på korleis arbeidarane straks tok denne lova i
bruk:
«Han formannen som vi hadde, var en sånn brølar,
en bergensar. Fæl å kjefta, kalla folk. Men vi tok jo
fliren av han til slutt då. Det var vel i 36 eller 37. Da
gikk tillitsmannen inn og sa til han at vi ville ikkje

finna oss i at han halte folk og skjelte dei ut, så no fikk
det være slutt. Han blei litt paff da og visste ikkje ka
han skule si. Men så kom han ut etterpå, kom gåande
der og gneka seg i nevane, og så sa han: «Søren og,
det blir ikkje nokke kjekt lenger.» Når ikkje han fikk
lov å kalla folk for rævhål, så var det ikkje noe kjekt
lenger!”
Normann Grønsdal i “Smeltedigelen”.

Slike jobbar var det dei stod i kø for å få, dag etter
dag. Det er ikkje mange vaksne arbeidskarar i Odda
og Tyssedal som ikkje var innom laste- og lossearbeid i
30-åra. Bedriftene kunne bruke dei etter eige behov. Det
hende at folk vart sendt heim etter eit halvt skift; dersom
det ikkje var bruk for dei lenger. Det finst og døme på at
«jobbarar» berre har fått stempla to timar.
«Du kan skjønne dette var ei sterk psykisk
belastning,» seier Arvid Hjørnevik, «å utstyre seg med
niste og arbeidstøy for ein heil dag, og så måtte gå heim
etter to timar!»
Dette fekk fagforeiningane etter kvart slutt på, slik at
alle vart garanterte fulle skift når dei først var tekne inn.
Men ein fekk aldri meir enn 13 skift i trekk. Fekk ein 14

samanhengande skift, var ein formelt tilsett ved bedrifta,
og kom då inn under tariff, med dei pliktår og rettar det
førte med seg. Så bedrifta passa nøye på det.
«Vi kunne bli oppsagde på fredag og tekne inn att på
mandag,» fortel Lars Odland. Så kunne vi få stå 13 nye
skift i beste fall, før det var same prosedyren på ny.» .

Hvis du er arbeidsledig, hvis du bor trangt, hvis
du mange ganger mangler det mest fornødne, så vil
spørsmålet reise seg: Kan ikke dette gjøres på en annen måte? Det må da være en bedre måte å organisere
samfunnet på enn slik det er nå? Og det vekker da den
politiske interessen. Det har ikke manglet på politiske
teorier, men det trengte seg på, slik at du ble mer samfunnsbevisst, vil jeg si. Du blir påvirket av livet rundt
deg. Vi var alminnelige fattigfolk, arbeidsfolk. Bare far i
arbeid, og det var mange ting som vi måtte savne. Men vi

måtte avfinne oss med det. (.....) Hvorfor er det slik? Må
det være slik? Kan vi ikke finne andre samfunnsformer
hvor det er bedre ordnet enn slik som dette? Det er
spørsmål som trenger seg på, det.

Hjalmar Breistein i “Odda-Arbeidsfolk fortel”.

Osvald Hjørnevik i “Odda-Arbeidsfolk fortel”.
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(fra “Smeltedigelen”)

bygn.nr. 007 Velferdsbygg for pensjonister
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje:
funksjon:
tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
spesielt:

“Pensjonisthuset”

129,5
1
1974
Bindingsverk kledd med stående tømmermannspanel, grunnmur i Leca.
papptekking, slakt saltak
el. oppvarming

historisk:

“enkelt -70-tallsbygg”
007-NBC
007.dwg
personalbehandling
hobbyrom, dagligstue m/tekjøkken

Sammendrag:
Bygget i seg selv framhever seg ikke på noen måte.
Funksjonen viser en viktig side ved det typiske industristedet
og er i seg selv et samfunnsmessig gode.

Moelvenbrakker bygget sammen
snekkermaskiner
Ble bygget som gave til pensjonerte tidligere
ansatte ved bedriftens 50 årsjubileum, eierskapet ble ved nedleggelsen overdratt til kommunen. Bygningen er siden overdratt til pensjonistforeningen og det er laget inngang fra
utsiden av OS-gjerdet.
tilstand:
god
fleksibilitet: stor
generalitet: høy, volum som kan brukes “til hva som helst”
mulig bruk: kontorer, kurs, håndtverk, småverksted,
undervisning, salg, utstilling
rivingskostn.:
uheldig:
ikke-artikulert bygning
autentisitet: høy
unik/repre- generell bygning, “vanlig”, skal ikke
sentativ:
framheves på noen måte

symbol:

i en tradisjon med nøkterne pragmatiske
bygninger
Funksjonen viser restene av industrikulturen
slik den var i oppbyggingen, da Bedriften
bygde hele industrisamfunn og organiserte flere
sider av de ansattes liv.

Gruppas vurdering:
Bygget har ikke spesiell verdi utover den materielle verdien i
bygningen, men funksjonen er historisk viktig på det typiske
industristedet og sosialt verdifull for den enkelte bruker.
Dvs. funksjonen har verdi, men verdien er ikke avhengig av
å være i dette spesielle bygget.

Bygget ble gitt til bedriftens pensjonister ved 50 års jubileum til OS i 1974. (007-i-os-f36-09.jpg)

Fra verkstedet. (007-i-os-f46-11.jpg)

Fra pause- og leserommet. (007-i-os-f46-09.jpg)

foto 2006

I alt var eg i over 47 år på Odda Smelteverk AS. Då eg
vart pensjonist i 1973, byrja eg i Velferdshuset som pensjonistane fekk ved bedriftens jubileum i 1974. Der har eg
vore på 12.året og har vore snikkar og har lært meg å dreie.
Det har gitt meg utruleg mykje. Av dei som var pionerar på
verkstaden, kan eg nemna Olav A. Moe (1908-1978), Erling
Kronstad (1903-1984), Johannes Haga (1901-1987) og
Ragnvald Børve f.1904. På verkstaden kan det dagleg koma
5-8 mann. Vi får servert kaffe eller te som selskapet spanderer. Aviser og radio har vi og.
                                    Olav Ohm i “Dei finaste band”
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bygn.nr. 010 Bro over elva Opo
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje:

betongkonstruksjon
nei
funksjonalisme

karbidproduksjon, men også alle de andre
produksjonsavdelinger
funksjon:
for transport av produksjonsavfall til tipp
tidl. funksj.: skinnegang ligger framdeles etter bane
spesialitet:
utstyr:
antatt 8 tonn akseltrykk, bredde 3,5m
spesielt:
tilstand:
god
fleksibilitet:
generalitet:
mulig bruk: all transport over Opo, ikke de aller tyngste
rivingskostn.:
uheldig:		lavt akseltrykk
autentisitet: høy
unik/repre- “vanlig betongbro”
sentativ:
historisk:
Vanlig betongkonstruksjon for epoken
den er bygget i. Før industrien kom lå garden
Myra på området.
symbol:
Bro til “Tippen”, plassert på andre sida av elva.
Elva Opo er en sterk fysisk barriere i Odda.

“Hjøllobrua”
Sammendrag:
Opo er en sterk barriere for stedet Odda. Det er tungvint å
nå det store arealet Hjøllotippen representerer uten Hjøllobrua. Broa representerer ikke i seg selv store kulturhistoriske
verdier.
Gruppas vurdering:
Det er er gunstig med ei bro for framtidig bruk av området på
Hjøllotippen (Myrane).

(010-i-os0003-utsnitt.jpg)

Fra Hjøllotippen og nordover. Partiet av Opoelva heter
Ivarshølen. (010-i-os-f37-33.jpg)

foto 2006
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bygn.nr. 011 Bro over gangveg
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte: betongkonstruksjon
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje: transport ut fra fabrikkområdet til eksportkai
funksjon:
Trafikkseparering, hindrer blanding av trafikk
på fabrikkområdet med annen trafikk og
hindrer tilkomst til fabrikkområdet.
Formidler høydeforskjell i terrenget.
tidl. funksj.: For intern jernbane, opprinnelig dobbelt spor.
spesialitet:
utstyr:
skinnegang ligger framdeles etter bane
spesielt:
tilstand:
god
fleksibilitet:
generalitet: gang- og sykkeltrafikk, for smal for dobbel
vegbane
mulig bruk: forbinder deler av sentrum med hverandre
rivingskostn.:
uheldig:
autentisitet: høy
unik/repre- trafikkseparering var noe nytt da den
sentativ:
ble bygget
historisk:
Tidlig “planfritt kryss”.
Tidligere var det “skylleveg” fra boligene på
Almerket under skinnegangen (nå vegen) og ut
i elva. De kokte hjemme i kjelleren, og så
skylte de i Opo.
symbol:
I forhold til lokale forhold ble det tatt store
tekniske grep for at produksjonen på bedriften

“...”
skulle gå best mulig. Høydeforskjeller på to
etasjer var intet hinder for å kunne gå “rett
fram” selv når det gjaldt å krysse hovedvegen
ut av sentrum.
Sammendrag:
Broa viser viktighet og utstrekning av fabrikkområdet. Den
formidler overganger mellom det som kan bli viktige områder i Odda sentrum både opplevelsesmessig og konkret.
Gruppas vurdering:
Broa har symbolsk, historisk og funksjonell verdi.

(011-i-os0004-utsnitt.jpg)

foto 2006

21

bygn.nr. 015 Brovekt med hus
m2 areal:
22,5
etasjer:
byggeår:
1957
byggemåte: Gruven for brovekten er av armert betong ført
ned 1.70 m under terreng, er 8.45 m x 3.24 m,
veggtykkelse 20 cm. Platen over er av armert
betong, 18 cm tykk. På gulvet er oppsatt betong
sokler som vektarmene hviler på. I østre vegg
går ut en kanal 1.50 m x 3.10 m hvorigjennom vektarmene forbindes med avlesningsskalaen i hus for betjening.
Huset er 2.35 m x 2.10 og 2.60 m høyt.
Veggene av 1/2 steins tegl + 1/2 stein med isolasjonsmatter mellom. Gulv i høyde med
terreng.
tak:
Valmet tak av tre, tekket med papp.
VVS, el:
artikulering: knapp
stilpreg:
funksjonalisme
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje: Veide brentkalk. Veide subb for salg.
Kontrollvekt av inngående stål.
funksjon:
Grube for brovekt og hus for betjening: Hus
som beskyttelse for instrumentbordet,
vekt i vegen for veiing av biler med last kun
veiing av “sideting”, for hovedproduksjonen
var det vekter i Pakkhuset.
tidl. funksj.: Tidligere var det skinner istedet for veg.
spesialitet: veier biler med last
utstyr:
vekt kapasitet 30 tonn
spesielt:
underlagt Justérvesenet
tilstand:
god
fleksibilitet: nei, lite areal

“Brovekta”
generalitet: nei
mulig bruk: vekt, Vegvesenet har til tider benyttet vekta
rivingskostn.:
uheldig:
kan kun brukes til det den er bygget for
autentisitet: høy
unik/repre- svært spesiell funksjon
sentativ:
historisk:
tradisjon: nøkternt pragmatisk skall for maskin,
“industriinstallasjon”
symbol:
del av produksjonsutstyret / maskineriet
Sammendrag:
Bygget i seg selv framhever seg ikke på annen måte enn at
det er et pussig lite bygg mellom alle de veldig store.
Funksjonen er spesiell og viser en bifunksjon til produksjonslinjene.

Kjøretøy for transport av kalk, på brovekta.
Foto: LOS (015-i-os-f47-15.jpg)

Gruppas vurdering:
Bifunksjon som del av et totalt produksjonssystem.

foto 2006
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bygn.nr. 025 Hovedlager og instrumentverksted
m2 areal:
etasjer:

1.etg. 608,5, 2.etg. 516,5
2, høyde i Lageret i 1.etg. 4,75m., ved vegg i
2.etg. 2,65m.
byggeår:
1908
byggemåte: Vegger 1 1/2-steins tegl, etasjeskillere i stål og
tre og takkonstruksjon i tre, betonggolv på
terreng.
tak:
valm, skifer
VVS, el:
artikulering: høy grad av klassiske teglsteinsdetaljer som
buemotiv, avtrappinger, horisontale fasadebånd,
tympanon, ornamenterte gesimsbånd med
tannbord, og med store ekstra flotte
vindusåpninger
stilpreg:
klassisistisk
tegningsnr.: NBC-025
filnr.:
025.dwg
prod.linje: innkjøp, lager
funksjon:
lager, kontorer: mottak, lagring og utlevering av
forbruksvarer og reservedeler
tidl. funksj.: Har vært mekanisk- og elektrikerverksted
spesialitet:
utstyr:
instrumentverksted, automatiseringsverksted
spesielt:
Bygget danner sammen med 26 og Taubanen et
spesielt gatemotiv nordover fra Skalltaket
tilstand:
god
fleksibilitet: en del skillevegger, antatt i tegl
generalitet: generelle lagerrom, ellers en del mindre rom
mulig bruk: butikk, småproduksjon, herberge, kurs
rivingskostn.:
uheldig:
autentisitet: høy
unik/repre- Internasjonal teglsteinsarkitektur med
sentativ:
klassisistiske detaljer. Denne påvirkningen av
teglsteinsarkitektur er representativ for indu-

historisk:
symbol:
Tegl-

“Lageret”

stristeder med utenlandske eiere, spesielt
engelsk/amerikansk.
Bygningen er uttrykk for en teglsteinstradisjon
i industrien, utviklet i England og videreført
også i USA.
Omtanke for utforming og detaljering viser
stolthet og bevissthet om hvilken verdioppbygging og viktig utvikling man var en del av.
steinsartikuleringen er svært staselig på dette
bygget. Den internasjonale arkitekturen viser et
klart brudd med det lokale og plasserer Odda i
en verdenssammenheng.

1908. (025-I-02381.jpg)

Mottak, lagring og utlevering av forbruksvarer og reservedeler. Instrumentverksted i 2. etasje. (025-i-os-f37-06.jpg)

Sammendrag:
Bygget viser med sin utforming at Odda med industrien ble
en del av verdenssamfunnet. Utforming og plassering er
positiv for framtidig utvikling av området.
Gruppas vurdering:
Bygget viser det spesielle klimaet oppstarten av bedriften
skjedde i, da Odda trådte ut av bondesamfunnet og inn i en
internasjonal sammenheng.
Det er et bygg som i tillegg vil være anvendelig med tanke
på byskaping og være attraktivt som en del av et levende
sentrum. Plasseringen gir urbant gateløp med identitet og
historisk tilhørighet.
Lagerbetjent Gunnar Einang og
prosessingeniør Walter Jaggi.
Foto: LOS (025-i-os-f56-05.jpg)
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Lager og verkstedbygning Alby United Carbide factory

Det var mange rare episodar i miljøet rundt
verkstadane. Direktør Bruce hadde for vane å farta rundt
på avdelingane, for å koma i kontakt med «mannen på
gølvet».
Ein gong kom han i fykande fart inn på
materiallageret. Der sto ein av arbeiderne, Ludvik Larsen
og tok seg att. Bruce vende seg til han og spurde morskt:
«Hva gör Ni?». Nordlendingen Larsen vart forvirra og
svara noko utydeleg på klinkande morsdialekt: «Æ rætt
spætt.» «Hva gör Ni?», spurde Bruce om att, og svaret var
det same: «Æ rætt spætt». Då same spørsmålet og same
svaret vart teke oppatt ein del gonger vart Larsen heilt ut
av seg og prøvde i fortvilelsen ein ny variant: «Ja, å så æ
æ på taket og.»
Då gav Bruce opp og forsvann ut døra like fort som
han kom inn.
Smeltedigelen s 169
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Vi snakte jo om at lageret og har vært et sånt kulturelt knutepunkt…
Ja, altså. For her hadde alle noe å gjøre sant, de
skulle henta noe, de skulle bringe noe, de skulle senda
noe, de skulle motta noe. Og der møtte de folk i fra kai til
kalkovnen og ovnen, og der møtte de administrasjonen
og. Og der satt… lager har hatt full dag, i tillegg til det
så har de et lite bakrom. Ikkje bakrom, det er faktisk bare
heilt åpent mellom reolane, der var det et par ekstra
stoler. Og det var altid en kopp kaffi, og det var altid ei
ræv som slang seg nedpå, og så blei det utveksla. Og det
var mye informasjon som kom ut på den måten, og så
blei meddelt forskjellige instanser. Altså, det var som en
sånn, det er jo av og til reine sladrekanalen, men av og
til en veldig god plass å ha for informasjonsflyt. Så det er
det heller ikkje tid til i dag.

Det er en del av et sosialbilde. Det der, stjal de
arbeidstida? Vel, eg er ikkje sikker på om de gjorde det.
Alt er avhengig av øye som ser, faktisk. For det at, hvis
det var ein som kom då i fra ein avdeling og var oppbrakt, forbanna, var virkelig trekt opp. Ja da, ok ___ de
på lageret var psykologer på detta her, de hørte på alle.
De hadde liksom, så kunne de komma med, det der, vi
hørte at han hadde sagt sånn og sånn sant. Slik at når
vedkommende gikk inn på lageret så var han kanskje
rød i toppen, når han gikk her i fra så var han happy. Så
lageret har hatt en sånn, eg tror at de har hatt en sånn
katalysatorvirkning mange ganger. Det vil eg tro.
intervjumateriale OS-dok. 2002, NVIM

Eg hugsar ein episode knytt til tvistkassen:
Elektrikerformannen Johannes Emanuel Holm var
ikkje so lite av ein sprellemann. Ein dag Oddmund
i Bygda (Opheim), som dreiv litt makeleg transport
med hesten sin, hadde utført eit oppdrag og
stod inne på lageret og drøste med Holm, kom
Oddmund inn på at Holm, kor sprek han enn var,
aldri ville greie å stå på hendene på kanten av
tvistkassen.
Holm tok tvilen som ei utfordring. Inngjekk
eit raskt veddemål, tok fart, stupte fram, tok
overbalanse og havna rett i tvisten. Me såg eit
par bein som sprelte og armar som kava, og då
Johannes Emanuel Holm etter litt kom seg på rett
kjøl og dukke opp frå djupet, minte han mest om
kong Neptun på veg opp frå havet. Berre at tang
og tare var erstatta av tvist over heile han.
Det blei jubel. Oddmund i Bygda knekte samen
og måtte dunkast i ryggen. Me andre som sto rundt
hadde heller ikkje vanskar med å få fram gliset.
Eg trur til og med hesten til Oddmund utanfor
den opne lagerdøra gav frå seg eit lite vrinsk.
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Smeltedigelen s 267

bygn.nr. 025B Oljelager
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:

90
1
1908
tegl, takkonstruksjon i tre,
betonggolv på terreng
papptekking

tak:
VVS, el:
artikulering: forenklet teglsteinsartikulering
stilpreg:
funksjonalistisk
tegningsnr.: NBC-025
filnr.:
025.dwg
prod.linje: lager, olje for XXX
funksjon:
lagerom
tidl. funksj.:
spesialitet: tilbygg til 25, hovedlager
utstyr:
oljetanker?
spesielt:
Fyller “ledig” vinkel i bygg 25
tilstand:
fleksibilitet: ett rom
generalitet: generelle lagerrom,vendt nordøst
mulig bruk: del av virksomhet i 25 eller annet bygg
rivingskostn.:
uheldig:
autentisitet: høy
unik/repre- del av 25
sentativ:
historisk:
del av 25
symbol:
del av 25

“ ... ”
Sammendrag:
del av 25
Gruppas vurdering:
del av 25

foto 2006
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bygn.nr. 026 Smie, digel- rør- og motorverksted
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:

760
1
1907 (ombygget 1962)
Bygningen er i 3 adskilte deler, skilt fra
hverandre ved 2 stkr. 1 steins murvegger, som
går helt til under taket. Veggene er av 1 1/2
steins mur. Saltak, ståltakstoler og tekket med
bølgeblikk.

VVS, el:
artikulering: høy grad av klassiske teglsteinsdetaljer som
buemotiv, avtrappinger, horisontale fasadebånd,
ornamenterte gesimsbånd med tannbord
og med store vindusåpninger
stilpreg:
klassisistisk
tegningsnr.: NBC-026
filnr.:
026.dwg
prod.linje: mekanisk vedlikehold
funksjon:
smie, blikkenslager, rør- og motorverksted,
sveiseverksted for digler
tidl. funksj.: Rør- og motorverkstedet var tidligere støperi
spesialitet:
utstyr:
ese, ambolter, maskin/lufthammer, håndverktøy, løtebukk, smøregrav, oljeskiller, traverskraner motorverksted 5 tonn/løftehøyde 3,75m,
traverskraner rørleggerverksted 1 tonn/ løfte
høyde 3,8m
spesielt:
Bygget danner sammen med 25 og Taubanen et
spesielt gatemotiv nordover fra Skalltaket
tilstand:
fleksibilitet: tungt utstyr bæres av bygning
generalitet: spesielt utstyr del av bygning
mulig bruk: lignende verksteddrift eller butikk,
småproduksjon, herberge, kurs
rivingskostn.:
uheldig:

autentisitet: Taket er endret fra valm med oppbygg til saltak.
unik/repre- Internasjonal teglsteinsarkitektur med
sentativ:
klassisistiske detaljer. Denne påvirkningen av
teglsteinsarkitektur er representativ for industristeder med utenlandske eiere, spesielt
engelsk/amerikansk.
historisk:
Bygningen er uttrykk for en teglsteinstradisjon
i industrien, utviklet i England og videreført
også i USA.
symbol:
Omtanke for utforming og detaljering viser
stolthet og bevissthet om hvilken verdioppbygging og viktig utvikling man var en del av.
Teglsteinsartikuleringen er svært staselig på
dette bygget. Den internasjonale arkitekturen
viser et klart brudd med det lokale og plasserer
Odda i en verdenssammenheng.

Navn på det verksted man søkte, f.eks. “Smia”

(026-i-04030.jpg)

(026-i-os-f37-07.jpg)

Ambolter og essa, til smiing av stål til deler og utstyr i bedriften. (026-i-os-f32-36.jpg)

foto 2006

Sammendrag:
Bygget viser med sin utforming at Odda med industrien ble
en del av verdenssamfunnet. Utforming og plassering er
positiv for framtidig utvikling av området.
Gruppas vurdering:
Bygget viser det spesielle klimaet oppstarten av bedriften
skjedde i, da Odda trådte ut av bondesamfunnet og inn i en
internasjonal sammenheng.
Det er et bygg som i tillegg vil være anvendelig med tanke
på byskaping og være attraktivt som en del av et levende
sentrum. Plasseringen gir urbant gateløp med identitet og
historisk tilhørighet.

Jeg husker far kom hjem med en elektrisk
komfyr han hadde laget på verkstedet på bedriften.
Den hadde to kokeplater innkledd i et stålskap
med tørkestativ for sko under kokeplatene. Det var
en av forløperne for dagens avanserte elektriske
komfyrer.
   Hans Erling Forstrøm i “Dei finaste band”
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«Det var mye sånn privatarbeid – smijern, lamper, lampettar – men
det var jo sånt som du måtte lura deg til då. Eg lagde til og med ein
kombinert avrettar og tykkelseshøvel med fres i enden, og den eksisterer
den dag i dag. Og eg huskar han ingeniør Krogh, han var voldsomt
interessert i den der. Viss det var noen sånne ting som liksom viste igjen
og det virkelig var arbeid over, så var han interessert. Vi stod etter
arbeidstid då, på privattid fekk vi stå der og holda på med sånne ting. Og
det var hver morran, det, så kom han bort og keik på de her greiene, såg
fremgangen etter hvert som vi holdt på med det.
Eg lagde jo vaskemaskin og. De var turbindrevne, de der. De var
effektive. Vi budde på Krenken, det var liksom då disse maskinene kom i
handelen. Vi tok ut ein modell der. Det var bare ein sånn liten skovle som
roterte ifrå ein turbin som du satte vann på, så fekk du det her til å driva
rundt.»
Smeltedigelen s 301
(026-i-03405.jpg)

Du veit at det er jo ein kjennsgjerning atte før
i tida så var det jo enkelte som gjerna tok ei flaska
med seg på arbeid og ikkje bare ei men gjerna opp
til fleire. De hadde støperi her tidligare, du veit de
kunne jo ikkje ringa og få tilsendt delar over natta
hvis det var ein del som røyk, så de måtte kunna,
så de hadde ett eget jernstøperi og det var so sikkert varmt når de holdt på og sånt. Og då var det
lett å ta seg ei flaska.
intervjumateriale OS-dok. 2002, NVIM

1908 (utsnitt 026-I-02381.jpg)
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bygn.nr. 027 Stållager
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje:
funksjon:

486, med utv. innhegning 654
1, under takstol h=5,3m, til mønet h=8m
ca.1950
stålkonstruksjon med bølgeblikk-vegger,
uisolert
saltak, bølgeblikk
nei
NBC-027
027.dwg
innkjøp, lager
Mottak, lagring og utlevering av forbruksvarer
og reservedeler.

tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
Løpekran i hele lengden, spennvidde 13m,
løfteevne 2,5 tonn. Skinnegang fra nordre vegg.
spesielt:
Bygget ligger på odden som gir elva Opo en
sving, en svært fin plassering i landskapet.
tilstand:
dårlig
fleksibilitet: ett stort volum
generalitet:
mulig bruk: svært attraktiv plassering, areal til reiselivs- og
fritidsnæringene
rivingskostn.:
uheldig:
bygget er svært dårlig
autentisitet: høy
unik/representativ:

Lassaronparken låg bak kollageret, lagerskuret
for elektrodekol til dei gamle einfaseovnane.
Treveggen på venstre sida er jernlageret. Det var
lunt og koseleg her, og eit bord og eit par benkar
spikra såman av grov plank gav plass til dei som i
godver ville fortæra maten sin i det fri. Seljebusker
og løvetann dominerte vegetasjonen.

“Jernlageret”
historisk:
symbol:

“skur”
underordnet bygning for sidefunksjoner

Sammendrag:
Bygget er svært dårlig, har ikke verdi som utgangspunkt for
nytt bygg og har ikke annen verdi som innebærer at det bør
tas vare på i noen form.
Gruppas vurdering:
Bygget representerer ledig areal, attraktivt mht. plassering i
landskapet.

1960. (027-OS-1960c.jpg)

Jernlageret til venstre, sett mot nordøst. (027-i-os-f37-18.jpg)
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Ein vil leggja merke til brusflaskene med
patentkork. Det var den vanlige emballasjen
for kaffien. Ein såg aldri nokon hadde råd til
termosflaske. Dei var dyre og lett å knusa.
Kaffiflaska vart alltid i god tid før matpausen sett
på ei varmeplate inne på verkstaden, slik at kaffien
var så nokolunde lunka når pausen vart gjort kjend
med støyt i fabrikkfløyta.
Etter maten var vel fortærd blei det litt tid til
ein prat eller ein rask omgang whist.
Smeltedigelen s.168
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bygn.nr. 028 Plateverksted
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:

444
1, underkant takstol h=6,4m.
1915
Utmurt 1/2-steins stålkonstrukksjon, stål takstoler og takåser, betonggolv på kult
tak:
Valma saltak, 1,5m takutstikk hele vegen rundt,
bølgeblikk. Opprinnelig oppbygg på tak fjernet.
VVS, el:
punktavsug
artikulering: bindingsverket i veggen er synlig
stilpreg:
industriens form for “bindingsverkshus”
tegningsnr.: NBC-028 og 020
filnr.:
020.dwg
prod.linje: mekanisk vedlikehold
funksjon:
Platearbeid, sveising, vedlikehold. Var de siste
årene utleid til firmaet Snaprud Odda.
tidl. funksj.: Verkstedet var en av funksjonene ved OS.
spesialitet: port bxh: 2,8x3,3m
utstyr:
sveiseapparater, platevals, platesaks, boremaskin, søyleboremaskin,
spesielt:
Bygget har sammen med 19, 20 og 21 en plassdannende funksjon i en evt. utvikling av området som et sted å være og i forhold til bygninger og anlegg med kulturminneverdi.
tilstand:
ok
fleksibilitet: stor, ett stort rom
generalitet: inneholder en del fastmontert utstyr
mulig bruk: forretning, kontorlandskap, verksted,
produksjon, servering
rivingskostn.:
uheldig:
fungerer utmurte stålkonstruksjoner ok?
autentisitet: høy
unik/repre- spesiell byggemåte, i Norge finnes noen eksemsentativ:
pler industribygg fra tidlig 1900, f.eks. ett i
Ålvik
historisk:
tidligere tiders byggemåte trekkes over i indu-

(028-i-04032.jpg)

“ ... ”
symbol:

stribygg med ny materialbruk.
De omkringliggende byggene fra oppbyggingstida har framdeles hatt påvirkningskraft mht.
form da dette ble oppført .

Sammendrag:
Et noe spesielt bygg, men mest verdi som tredje vegg i viktig
potensielt byrom.
Gruppas vurdering:
Sammen med 19, 20 og 21 danner bygget et fint urbant rom
med en gunstig plassering mht. byforming og i forhold til
bygninger og anlegg med kulturminneverdi.

Trygve Nordmark, platearbeider.

(028-i-os-f38-32.jpg)

(028-i-os-g002.jpg)

Verkstedhallen, sett mot sørvest. (028-i-os-f38-34.jpg)

Åge Langva, platearbeider fra Snaprud Odda, og Hans Arne
Straumsøy, industrimekaniker fra Odda mekaniske verksted,
begge tidligere ansatt på OS. (028-i-os-f39-06.jpg)

foto 2006
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bygn.nr. 030 Lager for div. mek. verksted
m2 areal:
140
etasjer:
byggeår:
byggemåte: Bindingsverk og panelt utvendig. Veggene er
2.60 m høye. Taket er røstet, understøttet av
stolper. Bygningen har jordgulv.
tak:
Tekket med bølgeblikk på treunderlag.
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnr.:
23115000.dwg
prod.linje: innkjøp
funksjon:
mottak, lagring og utlevering av forbruksvarer
og reservedeler
tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
spesielt:
Bygget ligger i sonen bak 25 og 26 som danner
gateløp, formidler overgangen fra bebyggelsen
til “utkant”
tilstand:
fleksibilitet:
generalitet:
mulig bruk: attraktiv plassering, areal til reiselivs- og
fritidsnæringene
rivingskostn.:
uheldig:
autentisitet:
unik/representativ:
historisk:
symbol:

“ ... ”

Sammendrag:
Bygget representerer ledig areal, attraktivt plassert i overgang fra bebyggelsen til området formet av elva.
Gruppas vurdering:
Strategisk plassering i overgang mellom “urbant” miljø og
elvelandskapet.

Mot nordøst. Bygget var tidligere jernlager. (030-i-os-f37-25.jpg)

foto 2006
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bygn.nr. 032 Industrivernkontorer
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:

tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje:
funksjon:
tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
spesielt:

170
1
1915
Bindingsverk, panelt utvendig og innvendig.
Veggene er 4.20 m høye. Taket er røstet med en
høyde 3.10 m fra ytterveggen til mønet. Gulvet er av tre og høyden til loftet 3.85 m. Under
bygningen er delvis kjeller med maskiner.
En stolperekke langs midten understøtter loft
gulv og tak som er av tre.
Loftet brukes til lagring av materialer.
Tekket med papp.

NBC-032
032.dwg
fellesanlegg
Industrivern, disponert av Industrivesenet.
Snekkerverksted, produserte kontormøbler.
En av de eldste bygningene på OS, selv om den
“kun” er av panelt bindingsverk.

Plassering på sted som oppleves som knutepunkt i overgangen mellom “urbant miljø” og
elvelandskap.
tilstand:
dårlig
fleksibilitet: Bærende midtvegg på langs.
generalitet:
mulig bruk: Svært attraktiv plassering, areal til reiselivs- og
fritidsnæringene.
rivingskostn.:
uheldig:
tilstand uviss
autentisitet:

“Snekkerverkstedet”
unik/repre- Alminnelig bygningstype brukt i mindre indusentativ:
stri-/håndtverksbedrifter første halvdel av 1900tallet. Ikke så alminnelig inne på større bedriftsområder.
historisk:
Et av de eldste byggene, “anonym” trearkitektur.
symbol:
Anonym trebygning som har vært bestandig
gjennom hele bedriftens historie.
Sammendrag:
Bygget har plassering på et viktig punkt i overgang fra
bebyggelsen til området formet av elva. Bygget er et av de
eldste ved bedriften, selv om det “kun” er en anonym trebygning.

1960. (032-OS-1960c.jpg)

Mot nordvest. Bygget var opprinnelig snekkerverksted.

Mot nordøst. (032-i-os-f45-07.jpg)

foto 2006

(032-i-os-f37-29.jpg)

Gruppas vurdering:
Strategisk plassering i overgang mellom “urbant” miljø og
elvelandskapet. Bygget representerer kanskje en for spe
utnyttelse av et areal med så flott potensiale.
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bygn.nr. 033 (206) Rubbhall-A, lager ildfast
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje:
funksjon:

150
rubbhall

“ ... ”

Sammendrag:
Bygget var midlertidig og sa noe om nedprioritering av
enkelte bygninger. Mer overordnet var det et uttrykk for
endret vekting fra 1908 til 1990-årene om hva som var viktig
i profileringen utad.
Gruppas vurdering:
Arealet bygningen sto på er viktig for området utad.

kalkovnene
Lagring av ildfast murstein til fóring av
kalkovner, garasje for kalkovnens kjøretøyer.

tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
spesielt:
Midlertidig bygningstype brukt som del av
anlegget. Plassert på viktig areal i forhold til
ankomst til Odda fra sør.
tilstand:
revet
fleksibilitet: høy
generalitet: kan ikke isoleres
mulig bruk:
rivingskostn.:
uheldig:
autentisitet:
unik/repre- et standard salgsprodukt
sentativ:
historisk:
symbol:
Bygningen er blitt så lite viktig som uttrykk for
bedriften, at den kan kjøpes som midlertidig
forbruksvare. Selv når den var plassert ved
hovedinnfartsåren til Odda og var noe av det
du ble møtt med ved ankomst.

Rubbhallen i forgrunn, mot øst. (033-i-os-f36-21.jpg)

Lagring av ildfast murstein til foring av kalkovner, også
brukt til lagring av kalkovnens kjøretøyer. (033-i-os-f09-26.jpg)
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bygn.nr. 034 Reservedelslager
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje:
funksjon:

1528
1, høyde under takstol 6,2
1960
Uisolert bygg i stålkonstruksjon, kledning i
bølgeblikk. Betonggolv på terreng.
saltak, tekking bølgeblikk

enkelt platebygg
funksjonalisme
NBC-034
034.dwg
innkjøp / lager
Mottak, lagring og utlevering av forbruksvarer
og reservedeler. Bedriftens brannstasjon. Dicysekker og dunkestål i vest. Reservedelslager i
øst.
tidl. funksj.: Lager / garasje for anleggsavdelingen i vestenden av bygget, reservedelslager i øst.
spesialitet: størrelse bygg og størrelse fritt område utenfor
utstyr:
spesielt:
3 porter bxh: 2,8x2,9m, 1 port: bxh: 3,8x3,5m.
Bygningen er 2-delt.
tilstand:
grei
fleksibilitet: stor
generalitet:
mulig bruk: svært attraktiv plassering, areal til reiselivs- og
fritidsnæringene
rivingskostn.:
uheldig:
kan ikke bygges inn traverskran
autentisitet: høy
unik/repre- “vanlig skur” men stort
sentativ:
historisk:
symbol:
“Den mest attraktive tomta i Odda” ble tatt i
bruk til lager.

del vest: “Anleggslageret”, del øst: “Nya lageret”
Sammendrag:
Bygget har liten verdi. Plasseringen har en fortellende verdi
om hva som har vært viktig i Odda i industritida.
Gruppas vurdering:
Bygget representerer ledig areal, attraktivt plassert i elvelandskapet, mht. utsikt ned og opp elva og relativt sett mht.
solforhold.

Innenfor den blå døra var
bedriftens brannstasjon.
Tidligere var det også et
anleggslager i vestenden av
bygget
(034-i-os-f37-28.jpg)

foto 2006
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bygn.nr. 035 Rubbhall-B, ildfast/mek.lager
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte: Rubbhall
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje:
funksjon:
lagring av ildfast murstein
tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
spesielt:
Midlertidig bygningstype brukt som del av
anlegget. Plassert på viktig areal i forhold til
elvelandskapet.
tilstand:
revet
fleksibilitet: høy
generalitet:
mulig bruk: svært attraktiv plassering, areal til reiselivs- og
fritidsnæringene
rivingskostn.:
uheldig:
autentisitet:
unik/repre- et standard salgsprodukt
sentativ:
historisk:
symbol:
Bygning som midlertidig produkt.

“ ... ”

Sammendrag:
Bygget var en midlertidig anordning som nå er revet. Den
frigir svært attraktivt areal.
Gruppas vurdering:
Arealet bygningen sto på er viktig for området utad.

Rubbhallen til høyre.
(035-i-os-f37-18.jpg)

foto 2006
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bygn.nr. 036 Kontor og velferdsrom på eksportkaien
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje:
funksjon:

142
1, ved vegg h=3m, ved mønet 5,5m
1950, modernisert 1975.
20cm betongvegger, trekonstruksjon i tak,
valm, golv 0,6m over terreng
papptekking

NBC 036
036.dwg
eksportkai
spiserom, kontor, toalett, vaskerom
(etter nedleggelsen: Blueslagets kontor og
møterom)

tidl. funksj.:
spesialitet: har vært samlingssted for de som jobbet på
kaien
utstyr:
spesielt:
svært fin plassering på kaikanten mot Fjorden
og ved munningen av Opo med bro over til
andre sida
tilstand:
fleksibilitet: nei, lite bygg i betong
generalitet: spiserommet er generelt rom
mulig bruk: kontor, møterom, kiosk, kan inngå som del av
satsing på reiselivs- og fritidsnæringene
rivingskostn.:
uheldig:
lite
autentisitet: høy

“Kaikontor / Spiserom”

unik/repre- plasseringen er unik
sentativ:
historisk:
Plassert på område som før industrialiseringa
var viktig i forhold til ferdsel på fjorden og som
var del av Almerket allmenning. Og som i industriperioden var et samlingssted for de som jobbet der.
symbol:
har alltid vært et viktig samlingssted
Sammendrag:
Bygget framhever seg ved ved plasseringen og ved å ha vært
et samlingssted der historier oppsto og ble fortalt gjennom
flere epoker i Oddas historie. Bygget har svært attraktiv plassering ut mot Fjordrommet i ei tid der Hardangers fjordlandskap er et prioritert reisemål i reiselivsnæringene. Plasseringen er mer verdt enn selve bygget. Bygget kan ha verdi i seg
selv ved evt. bruk sammen med Dicy-lageret 037.

1952. (036-OS-fly-10.jpg)

Inngangsparti, sett mot sørvest. (036-i-os-f04-14.jpg)

Interiør fra spiserom. (036-i-os-f04-09.jpg)

foto 2006

Gruppas vurdering:
Stedet bør utvikles som offentlig attraktivt møtested / sted
for opplevelse for alle.

(036-i-os-f04-08.jpg)
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bygn.nr. 037 og 206 Dicylager på eksportkaien
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:

tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje:
funksjon:

1940 (80x23)
1, høyde ved yttervegg 4,3m
1907
Bindingsverksvegger med 1/2-steins tegl. Takkonstruksjonen treverk med taksperr og åser
understøttet av 2 langsgående søylerekker.
Betonggolv, ca 0,5m over terreng.
Valmet slakt saltak. Bølgeblikk direkte på
takåser. Taket hadde overlys i hele takets
lengde, hvorav søndre del gjenstår.
“Bindingsverkshus”

NBC-037 0g 206
037.dwg
eksportkai
dicy-lager
(etter nedleggelsen: Blueslagets konsertlokale)
tidl. funksj.: cyanamidlager og karbidlager, tidligere gikk
skinner gjennom lageret
spesialitet: Populært danselokalet fra bedriftens tidligere
år. (Se Ragnar Grønsdals tegning.)
Populært konsertlokale etter nedleggelsen
av bedriften. “har sjel og historie” (Hovland/
Rosseland)
utstyr:
gaffeltrucker
spesielt:
Svært fin plassering på området som var “alle
manns eiendom” ved Fjorden og munningen av
Opo, på allmenningen som var landingsplass
fra Fjorden og direkte i kontakt med kirka og
det offentlige rommet knyttet til den.
Og med bro over til det grønne elveområdet på
andre sida av Opo.

tilstand:
dårlig vedlikeholdt
fleksibilitet:
generalitet:
mulig bruk: Konsert-, dans. Messehall. Reiselivs-, fritidsnæringene.
rivingskostn.:
uheldig:
Bygget og stedet er i fare med nylig vedtatt
reguleringsplan der bygget inngår i område for
ny privatisering, bolig.
autentisitet: Høy, nordre del av takoppbygg fjernet.
unik/repre- høy unikhet
sentativ:
historisk:
lokal identitetsskaper
symbol:
Oppfattes som det eldste bygget gjenværende
ved Odda Smelteverk. Det er knyttet postitive
minner til bygget, også for de som ikke jobbet
på verket.

“Dicylageret” etter nedleggelsen: “Blueslageret”

1908. (037i-h0539.jpg)

Bygget ble opprinnelig bygd av Cyanamidfabrikken og var
lager for cyanamidsekker. Det gikk også skinnegang gjennom lageret. Foto: LOS (037-i-os-f49-22.jpg)

Sammendrag:
Bygget har stor betydning i lokalmiljøet, er et av de eldste
og oppfattes som “det eldste” og har identitetsverdi. Det har
en svært attraktiv plassering. Bygget er tatt i bruk og har vist
seg levedyktig og vellykket til fritidsnæring.
Gruppas vurdering:
Det er viktig at bygget beholdes og videreføres allment tilgjengelig, både som lokal identitetssbærer og som potensiale
i reiselivs- og fritidsnæringssammenheng.

(037-i-os-g066.jpg)

”Han jobba jo på kaien, han her. Men i tillegg laga
han noen stropper til Smelteverket, og så laga han disse
seglene så han sydde fast til stroppene. I hjørna på
Dicylageret var to buer. Der hadde han verksted, rett med
sida av Karbidlageret. Det skulle jo være noe han gjorde
utenom arbeidstida. Han solgte jo dissa til Smelteverket.
Men jobben hans var på det gamla Karbidlageret, tok
imot karbiden. Men han var jo innpå dicylageret å holdt
på med sitt, han. Når han ikke var der, måtte jo andre ta
imot, då. Og det kunne jo gå både 2 og 3 sett med karbid.
Og då han kom tilbake var det ”Åh, har han alt komt?!”
muntlig overlevering
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037-i-os-f33-28.jpg)

Dans i Dicy-lageret, Ragnar Grønsdal, 1988

Det er dans på karbidlageret.
Kvelden er ung og lys, parene danser etter
tonene frå trekkspillet. Jentene i lyse, lette
sommerkjoler, guttene i beste dressen.
Tresøylene og nettingveggene er pyntet
med bjerkeløv og norske flagg. Midt på
gulvet spillemennene på et pyntet podium.
Gammelt karbidstøv virvles opp, men hva
gjør det på en slik kveld. Gulvbordene er
glisne og ujevne, men er rikelig strødd
med tørket parafin og parene glir lett
over gulvet. Det er trangt om plassen på
dansegulvet med 700 mennesker til stede.
Smeltedigelen s.298

037-OSV-1909-foto.s18a.jpg
(037-i-os-f04-18.jpg)

38

bygn.nr. 037A Områdeverksted på eksportkai
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:

tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje:
funksjon:
tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
spesielt:
tilstand:
fleksibilitet:
generalitet:
mulig bruk:

del av Dicylageret
1
1907
Bindingsverksvegger med 1/2-steins tegl. Tak
konstruksjonen treverk med taksperr og åser
understøttet av 2 langsgående søylerekker.
Betonggolv, ca 0,5m over terreng.
Valmet slakt saltak med bølgeblikkplater. Taket
har overlys i søndre del.
“Bindingsverkshus”
NBC-037 0g 206
037.dwg
eksportkai
reparasjon av trucker

“ ... ”

Sammendrag:
Bygget har stor betydning i lokalmiljøet, er et av de eldste
og oppfattes som “det eldste” og har identitetsverdi. Det har
en svært attraktiv plassering. Bygget er tatt i bruk og har vist
seg levedyktig og vellykket til fritidsnæring.
Gruppas vurdering:
Det er viktig at bygget beholdes og videreføres allment tilgjengelig, både som lokal identitetssbærer og som potensiale
i reiselivs- og fritidsnæringssammenheng.

1952.

(037A-OS-fly-1952-10.jpg)

xxxx
rom i Dicy-lageret

Del av konsert-, dans, messehall, reiselivs-, fritidsnæringene.
rivingskostn.:
uheldig:
Bygget og stedet er i fare med nylig vedtatt
reguleringsplan der bygget inngår i område for
ny privatisering, bolig.
autentisitet: høy
unik/repre- høy unikhet
sentativ:
historisk:
lokal identitetsskaper
symbol:
del av det som oppfattes som det eldste bygget
gjenværende ved Odda Smelteverk.

Servering av kaffi og kaker i forbindelse med at firma Brubakken overtar trucker og vedlikehold av disse.
Foto: LOS  (037A-i-os-f50-08.jpg)
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Den åpne porten er inn til områdeverkstedet.
(037A-i-os-f04-14.jpg)

bygn.nr. 038A Nye karbidlager på eksportkaien
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:

3600 (60x60m)
1, minimum høyde 7 meter
1993
Moderne stålkonstruksjon, søyleavstand 20m
i begge retninger.
Kledd med stålplater, “Robertson”. Golv i
armert betong, fall 0,5 meter mot sjøsiden.
tak:
“flatt”, papp på Q-dekk,
VVS, el:
taklys
artikulering: konstruksjoner kontrastfarge i vegger,
lysplater som vindusbånd
stilpreg:
modernisme
tegningsnr.: OS arkiv
filnr.:
038A.dwg
prod.linje: eksportkai
funksjon:
lasting til båt, storsekker (big-bag), paller med
vanlige sekker dicy, paller med karbiddunker,
20 fots containere (for CY-50)
tidl. funksj.:
spesialitet: store åpninger i vegg mot sjøsiden og sørsiden
utstyr:
gaffeltrucker, MAFI-truck, tilhengere,
Volvo lastemaskin
spesielt:
plassering
tilstand:
svært god
fleksibilitet: kun fire søyler på stort areal og to-etasjers
høyde
generalitet: stort generelt volum, uisolert
mulig bruk: Marked, lager, parkering osv. Bygget kan også
selges for demontering og bruk annet sted.
rivingskostn.: kan selges
uheldig:
Blokkerer verdifullt areal for annen bruk.
Bygget og stedet er i fare iom. nylig vedtatt
reguleringsplan der bygget inngår i område
med stor grad av nyprivatisering.
autentisitet: høy
unik/repre- standard lagerbygg

sentativ:
historisk:

symbol:

To lagerbygg bygget med nesten 90 års mellom
rom for samme funksjon står side ved side.
Stedet har hatt stor betydning i førindustriell
tid, da all all trafikk fra Fjorden skjedde med
båt. Alle ankom da “Almerket”. Selv om her
var både små strandsitterhus og butikker, angir
navnet offentlighet; for alle, “alle manns merket” ved Fjorden og munningen av Opo, på
allmenningen som var landingsplass fra Fjorden og direkte i kontakt med kirka og det
offentlige rommet knyttet til den. Og med bro
over til det grønne elveområdet på
andre sida av Opo.
Med sin størrelse “okkuperer” bygget kaifronten. Hvis bygget rives og funksjonen på
tomta endres, vil det som gjøres ha stor signaleffekt, spesielt i forhold til holdningen til
Fjordlandskapet. Tomta formidler overgangen
fra byen til Fjordrommet.

“Karbidlageret”

(038x-i-os-g044.jpg)

Storsekker (big-bag) og paller med vanlig sekker dicy, og
paller med karbiddunker. (038-i-os-f26-34.jpg)

En Kalmar gaffeltrück som kjører karbidcontainere (BOCcontainere). (038-i-os-f28-10.jpg)

foto 2006

Sammendrag:
Bygget framhever seg ved plasseringen og ved sin størrelse. Bygget vurderes i vår sammenheng ikke å ha særlig
kulturhistorisk verdi. Det kan ha bruksverdi avhengig av
hvordan Odda utvikles. Området er del av Almerket og er
tradisjonelt et offentlig tilgjengelig område. Bygget har svært
attraktiv plassering ut mot Fjordrommet i ei tid der Hardangers fjordlandskap er et prioritert reisemål i reiselivsnæringene, spesielt internasjonalt.
Gruppas vurdering:
Stedet bør utvikles som offentlig attraktivt møtested / sted for
opplevelse for alle, gjerne med vekting på attraksjonsverdi
for reiseliv og fritid
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bygn.nr. 039 Eksportkai
m2 areal:
lengde 123 meter
etasjer:
byggeår:
1907
byggemåte: Steinkaien er (96 m)? lang med en utfört ut
kragning av armert betong på 1.50 i hele leng
den i 1947.
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje: eksportkai
funksjon:
lasting av ferdigprodukter fra OS
tidl. funksj.: Tidligere var en utstikkerkai, retning syd-nord,
bygget i 1913. Den er en pelekai med 3”
plankedekke, 40 m lang og 9.50 m bred (med
dobbelspor langs hver langside). Vanndybde ca.
6 m ved alminnelig lavvann.
spesialitet: dypvannskai
utstyr:
ingen kraner
spesielt:
plassering
tilstand:
fleksibilitet: stor lengde og dybde
generalitet: ved evt. fjerning av lagerbygg; stor
mulig bruk: cruiseanløp, gjestehavn. Evt. ombygging til
bystrand med innenforliggende parkområde.
rivingskostn.:
uheldig:
Bygget og stedet er i fare med nylig vedtatt
reguleringsplan der bygget inngår i område
med stor grad av nyprivatisering.
autentisitet: høy
unik/repre- generell kai
sentativ:
historisk:
anlagt for store skip fra begynnelsen
symbol:
Odda var i mange år Norges 4.største havn.
Eksportkaien er det anløpsstedet som har

“Kaia”
størst betydning for bybildet og kan ha
betydning for bylivet ved en avprivatisering.
Sammendrag:
Kaia framhever seg positivt ved plasseringen, ved sin størrelse og gir Odda sitt mest direkte møte med Fjordrommet.
Dette i ei tid der Hardangers fjordlandskap er et prioritert
reisemål i reiselivsnæringene. Kaia er svært viktig for
forståelsen av Odda både generelt og som industristed.
Gruppas vurdering:
Stedet bør videreutvikles som kai og igjen bli et offentlig
møtested / sted for opplevelse for alle, gjerne med vekting på
attraksjonsverdi for reiseliv og fritid
«Vi hadde ei lei tid i 26-27-28, og litt seinare
og. Det hendte ofte då at mens vi dreiv og
lossa steinbåten, så kom det båt og skulle lasta
cyanamid. Då kunne det hende de hadde for lite
folk, og for å gjøra steinbåten ferdig, så tok de
inn noken mann. Men når de hadde vært der i 3-4
timar og var ferdig med jobben, så ut av porten
med de. Så det var litt trist arbeid.
Eg kan huska spesielt ein episode. Det var
ein nordlending som kom inn der og jobba ein
2-3 timer, og dei bar han ut igjen som lik. Og
det merkelige var at ingen på båten la merke
til korleis det foregikk. Det var ein på land som
hadde sett at det datt ein stor stein or lobben. Den

1952.

Ved kaia ligger MS Hanseatic Sailor og laster. Nærmest er en
MAFI-trück med ei containertralle. (039-i-os-f26-30.jpg)

(039-OS-fly-1952-10.jpg)

har antagelig treft så han blei drept momentant.
Når du stod og arbeidde og det bråka sånn, så
la du ikkje merke til sånt. Og når kameratane då
snudde seg, så lå han der og var ferdig omtrent
med det samme.
Det var ei dødsulykke før min og, i 1914, på
ein båt på cyanamidkaien. De holdt på og skulle
ta av lukene, og så gikk skjærstokken ned, og
ein kar datt ned i rommet og slo seg i hjel. Elles
så kan ikkje eg huske noke sånt, men det med
nordlendingen, det husker eg, for då var eg på
kaien når det hendte.»
Smeltedigelen s.176

Hvileplass ved Opoelva.
(039-i-os-f01-19.jpg)
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bygn.nr. 041 Sentraltoalett
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:

tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje:
funksjon:

59
1
1955
Veggene er av 25 cm tykke parallellblokker
(sementblokker med hulrom) 2.40 m høye.
Alle innevendige vegger er kledd med fliser til
en höyde av 1.80 m over gulvet. Gulvet er av
betong på kult med terrazzo. I rommet er himling av hård huntonitt.
Bygningen har vindfang og et böttekott. Det er
10 avdelte rom med W.C. Videre er det en
vaskerenne og en urinalrenne av rustfritt stål.
Røstet tak med en høyde til mønet 3.40 m.
Taket er av tre tekket med bord og skifer.

“ ... ”
Sammendrag:
Kontrasten mellom små sideordnete funksjoner og det store
tunge maskineriet rundt er godt vist ved dette bygget, spesielt
med de opprinnelige kabel- og rørføringene som gikk rett
over taket på huset.
Gruppas vurdering:
Bygget i seg selv er ikke spesielt viktig, men illustrerer små
menneskelige dimensjoner opp mot de store industriinstallasjonene rundt.

Mot sørvest. Bygget innholder også et analyserom (fra 1979)
av karbidprøver fra smeltehuset. Tankene på utsiden er for
venturieslam fra ovnshusavgasser. (041-i-os-f37-08.jpg)

s
041.dwg
fellesbygg
toalett, analyserom for karbidprøver fra
Smeltehuset er del av bygget (40), på utsiden
tanker for venturislam fra ovnshusavgasser

tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
spesielt:
var plassert like under omfattende føringer for
kabler og rør
tilstand:
fleksibilitet: liten
generalitet: liten
mulig bruk: hovedsaklig til opprinnelig bruk
rivingskostn.:
uheldig:
Kabelgater og rørføring over bygningen er
revet.
autentisitet: høy
unik/representativ:
historisk:
sidefunksjon til industrivirksomhet
symbol:
Med sin plassering under rør og kabler, viste
huset dimensjoner og betydning av maskineriet
rundt, i mindre grad nå når kablene er revet og
solgt.

foto 2006

42

bygn.nr. 043 Lager laboratorium
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:

53
1, under hinling h=2,5, skråtak
1946
1-steins tegl
pulttak, skifer
teglsteinsdetaljer som de eldste teglbygningene
på bedriften
klassisistiske trekk

“Frysen”
Sammendrag:
Opprinnelig bruk og navnet på bygget viser en del av historien på et industristed. Bygget i seg selv er en del av den
spesielle opprinnelige teglsteinsarkitekturen ved bedriften.
Gruppas vurdering:
Bygget inngår som en del i en større sammenheng.

stilpreg:
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje: laboratoriet
funksjon:
lager for laboratoriet
tidl. funksj.: Fryserom for de ansatte, arbeidsrom, maskinrom og kjølerom.
spesialitet: “Skykkja” på “Handelshuset”. Handelshuset
er privateid forretnings- og bolighus i hovedbygata i Odda. Frysen er et tilbygg på dette.
utstyr:
spesielt:
Var opprinnelig et reint servicebygg for de
ansatte.
tilstand:
fleksibilitet: lite areal
generalitet: generelt rom
mulig bruk: småverksted, småbutikk, lager-/driftsfunksjon
rivingskostn.:
uheldig:
autentisitet: høy
unik/repre- Del av den spesielle teglsteinsbebyggelsen fra
oppstarten av bedriften.
sentativ:
historisk:
del av de opprinnelige bygningene
symbol:
Funksjonen viser den del av industrikulturen
da bedriften bygde hele industrisamfunn og tok
direkte hånd om flere sider av de ansattes liv.

Mot vest. Bygget var opprinnelig fryserom som de ansatte
kunne oppbevare matvarer i. (043-i-os-f41-04.jpg)
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bygn.nr. 085 Lager for spesialavfall
m2 areal:
etasjer:
1
byggeår:
byggemåte: trestendere med bølgeblikk
tak:
pulttak nesten uten fall, bølgeblikk
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
“skur”
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje:
funksjon:
oppbevaring av miljøskadelig avfall
tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
spesielt:
åpent bygg uten vestvegg
tilstand:
fleksibilitet:
generalitet:
mulig bruk: visningsobjekt
rivingskostn.:
uheldig:
autentisitet: høy
unik/repre- Representativ for hvordan ivareta ikkesentativ:
prioriterte funksjoner
historisk:
Viser en epoke da sikkerhet i forhold til
miljø begynte å komme i fokus.
symbol:
Sidefunksjon ved bedriften.

“ ... ”
Sammendrag:
Bygget er svært simpelt. Det uttrykker en sidefunksjon ved
bedriften.
Gruppas vurdering:
Bygget har ikke materiell verdi. Det kan ha en historisk verdi
ved å kunne formidle en del av miljøhistorien i tungindustrien.
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bygn.nr. 100B Motorlager
m2 areal:
203
etasjer:
byggeår:
1912
byggemåte: Bærende stålkonstruksjoner med 1 stk tegl,
uarmert betonggolv, kjeller med fundamenter
og kanaler. Trekonstruksjon tak.
Del av Lindehuset 100.
tak:
Nordligste taksform i Lindehuset: saltak uten
oppbygg, plast folie-tekking
VVS, el:
artikulering: Konstruksjonssystem artikulert i fasaden,
infill-felter i 1.etg. tegl, i 2.etg. pusset tegl eller
betong
stilpreg:
funksjonalisme med klassisistiske trekk
tegningsnr.: NBC-100
filnavn:
100.dwg
prod.linje: Lindehuset / cyanamiden
funksjon:
Lagerplass, plass for reservetrafo.
tidl. funksj.: “luthuset”
spesialitet:
utstyr:
port bxh=2x2,5m.
spesielt:
tilstand:
Forfall, spesielt i teglflater, taklekkasje.
fleksibilitet: Uvisst om utstyret er fjernet.
generalitet: Stor uten utstyr
mulig bruk: Visningsobjekt, kulturarrangement.
rivingskostn.:
uheldig:
forfall
autentisitet: Eksteriøret er i hovedsak som opprinnelig,
uvisst mht. utstyr.
unik/repre- Bygningen i seg selv et spesielt eksempel på
sentativ:
industriarkitektur, innholdet er eksempel på
spesielle industriprosesser.
historisk:
Bygningen representerer industribygg i overgangen fra bruk av klassisistiske referanser til
mer funksjonalistisk uttrykk.
symbolsk: Oppleves som del av det svært viktige Lindehuset.

“ ... ”
Sammendrag:
Bygget er svært viktig for OS´s historie, norsk teknologihistorie og prosesser som stammer herfra inngår i prosesser den
dag i dag over hele verden. Utformingen og plassering er
spesiell, vestveggen representerer veggen i et viktig gateløp
og industribygget gir bybildet et karakteristisk og visuelt
godt uttrykk. Bygget inngår allerede i mulig framtidig bruk.
Gruppas vurdering:
Bygget er viktig både for innhold og historie, som bærer av
industrihistorie, og også i utviklingen av området mht. identitet og stedsforming. Det er svært viktig å bevare bygning
og alt utstyr.

1960. (122-OS-1960d.jpg)

I denne enden av bygget var det et lagerrom for reservedeler,
helt til v. reservetrafo for ovn 3. (100B-i-os-f41-05.jpg)

Trykkluft-tanker og trykkluft-tørkere. Bak tankene er motorlageret. (100B-i-os-f29-33.jpg)
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bygn.nr. 119 Sentralbadet med garderobe
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:

grunnareal 311m2, 2 etg.r 622m2
2
1908, modernisert 1958
Tegl, 2-steins i 1.etg., 1 1/2-steins i 2.etg.
Innvendig romdeling med 1 steins. Golv 1.etg.
betong på kult. 2.etg. tregolv.
Takkonstruksjon i tre.
tak:
Helvalm saltak. Tekking papp.
VVS, el:
El. oppvarming. Varmtvannsbereding for 22
dusjer, toaletter, vaskerom.
artikulering: Klassiske teglsteinsdetaljer som buemotiv og
avtrappinger.
stilpreg:
jugend, klassisisme
tegningsnr.: 119-NBC
filnr.:
119.dwg
prod.linje: fellesbygg / anlegg
funksjon:
garderobe, bad
tidl. funksj.: Lagerbygg for Cyanamiden (?). Det var i
mange år ikke vaskemuligheter for arbeiderne
ved bedriften.
spesialitet: helstøpt utformet bygning
utstyr:
197 doble garderobeskap, 22 dusjer, 7 toalett,
2 vaskerom, pause- og trimrom med utstyr,
oppslagstavle.
spesielt:
Bygningen er plassert på den bevisst formede
byplassen like innenfor Porten og oppleves
svært sentral i forhold til dagens bysentrum.
tilstand:
ok
fleksibilitet: 3 bærepunkter for langsgående midtbjelke.
generalitet: Lav med inventar, høy ved fjerning av utstyr.
mulig bruk: Servering, utstilling, undervisning, salg, kurs,
kontorer.
rivingskostn.:
uheldig:
begynnende forfall
autentisitet: høy
unik/repre- Spesiell blanding av internasjonal teglsteins-

sentativ:

historisk:

symbol:

“Garderoben”
arkitektur med klassisistiske detaljer og jugend.
Denne påvirkningen av teglsteinsarkitektur er
representativ for industristeder med utenlandske eiere, spesielt engelsk/amerikansk.
Bygningen er uttrykk for en teglsteinstradisjon
i industrien, utviklet i England og videreført
også i USA. På et tidspunkt ble vaskemuligheter innført som ny funksjon ved
bedriften.
Omtanke for utforming og detaljering viser
stolthet og bevissthet om hvilken verdioppbygging og viktig utvikling man var en del av. Den
internasjonale arkitekturen viser et klart brudd
med det lokale og plasserer Odda i en verdenssammenheng. Da Sentralbadet ble
innført fikk det en særdeles sentral
plassering som fondmotivet innenfor
hovedporten og en viktig rolle
for det sosiale miljøet.

Mot sørøst. (119-i-os-f45-16.jpg)

1952.

(119-i-04053.jpg)

Iingvald K.
Helle, operatør og Alf
A. Johnsen,
formann
Dunkefabrikk. (119-ios-f42-12.jpg)

Sammendrag:
Bygget viser med sin utforming at Odda med industrien ble
en del av verdenssamfunnet.
Sentralbadet ble svært viktig da det ble innført.
Gruppas vurdering:
Bygget er viktig på flere punkt: Det er et av de eldste gjenværende. Det viser det spesielle klimaet oppstarten av bedriften skjedde i, da Odda trådte ut av bondesamfunnet og inn
i en internasjonal sammenheng.
Det var et svært viktig fellesbygg ved sin plassering og med
en viktig funksjon, også for det sosiale miljøet.
Garderobe i 1. etasje. (119-i-os-f42-20.jpg)

«Vi hadde fabrikktilsynet på inspeksjon en gang. Ho
som var sjef, heitte Betzy Kjeldsberg, inspektør for heile
landet, altså. Så kom ho her da og hadde med seg Anna
Mathisen her frå Odda. De kom inn der i spisesalen – vi
hadde en spisesal – det var jo noen bord og trebenker og
slikt. Det såg ikkje ut, det, veit du. Og der satt vi da med
disse svarte nevane og spiste. Så kom Anna Mathisen
bort, og så ser ho på oss og sier: «At ikkje dere vasker
dere på hendene før dere går inn og spiser.» Så sier eg
til ho: «Du må visa oss kor vi skal vaska oss, så skal vi
gjøra det.” «Ja, er det ikkje noen plass dere kan vaske
dere?» «Nei, ingen plasser. Du kan gå ut og se.» Så vi
fikk jo det her badet da.»
Smeltedigelen s.276

(119-OS-fly-1952-12.jpg)
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Verkstedbygning, North Western Cyanamide Co.

Forslag til garderoberum, haandvaske, w.c. og duchrum i
Cyanamidens gamle verkstedbygning Odda Smelteverk
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bygn.nr. 120 Maskin- og elektrikerverksted
m2 areal:
etasjer:

grunnareal inkl. tilbygg 532m2, 2.etg. 343m2
2. 1. etasje er 4.50 m høy og 2, etasje
2.50 m under takstolene. Toppen av mønet
er 11.40 m over 1. etasjes gulv.
byggeår:
1916
byggemåte: Stålkonstruksjoner med vegger av 1 steins
tegl.
tak:
Taket over verkstedet er tekket med bølgeblikk på tretak og treåser, over kontoret er
det papp på tretak. Over 2.etg. sjalusioppbygg i lengde 14m.
VVS, el:
Utrustet for mekanisk verksted i 1.etg. og
kontor / lett verksted i 2.etg.
artikulering: Klassiske teglsteinsdetaljer som buemotiv og
avtrappinger.
stilpreg:
jugend, klassisisme
tegningsnr.: NBC 120B
filnr.:
120.dwg
prod.linje: mekanisk og elektrisk vedlikehold.
funksjon:
Mekanisk verksted i 1.etg., elektrikerverksted i 2.etg. (Nå via Odda kommune solgt til
elektrikerfirma B.Mikkelsen i Odda.)
tidl. funksj.: Verksted for Cyanamiden.
spesialitet: Bygning med flere tilbygg og oppbygg. Hjørnet
mot sørøst tilpasset vegføringen mellom Karbiden og Cyanamiden.
utstyr:
Verktøybur, kontor, dusj, toalett.
spesielt:
Bygningen er plassert i utkanten av den bevisst
formede byplassen like innenfor Porten og
langs vegen gjennom fabrikkområdet og
oppleves svært sentral.
tilstand:
ok
fleksibilitet: 3 bærepunkter for langsgående midtbjelke.
generalitet: Lav med inventar, høy ved fjerning av utstyr.
mulig bruk: Utstilling, undervisning, salg, kurs, verksted,
kontorer.
rivingskostn.:
uheldig:
begynnende forfall
autentisitet: høy
unik/repre- Spesiell blanding av internasjonal teglsteinssentativ:
arkitektur med klassisistiske detaljer og jugend.
Denne påvirkningen av teglsteinsarkitektur er
representativ for industristeder med utenlandske eiere, spesielt engelsk/amerikansk.

historisk:
symbol:

“ ... ”
Bygningen er uttrykk for en teglsteinstradisjon
i industrien, utviklet i England og videreført
også i USA.  
Omtanke for utforming og detaljering viser
stolthet og bevissthet om hvilken verdioppbygging og viktig utvikling man var en del av. Den
internasjonale arkitekturen viser et klart brudd
med det lokale og plasserer Odda i en verdenssammenheng.

Sammendrag:
Bygget viser med sin utforming at Odda med industrien ble
en del av verdenssamfunnet.

(120-i-os-g088.jpg)

Mot sørvest. (120-i-os-f41-31.jpg)

foto 2006
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Gruppas vurdering:
Bygget er viktig på flere punkt: Det er et av de eldste gjenværende. Det viser det spesielle klimaet oppstarten av
bedriften skjedde i, da Odda trådte ut av bondesamfunnet og
inn i en internasjonal sammenheng.
Bygget er ved sin plassering og utforming viktig for utviklingen av og bidrar positivt til det nye byområdet i Odda. Det
formidler godt overgangen mellom de to fabrikkenes områder.
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Ny verkstedbygning North Western Cyanamide Co.
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bygn.nr. 121 Mantel- og containerverksted
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:

308, 39m2 tilbygg
1, høyde max 4,6m, fri takhøyde 3-3,75m
1930
Betongvegger 20cm tykke, stålkonstruksjon i
tak med treåser og takbord. Uisolert, uarmert
betonggolv.
“shed-tak” med to møner, bølgeblikk

tak:
VVS, el:
artikulering: betongbygg med konstruktive elementer
artikulert i fasaden
stilpreg:
funksjonalisme med klassisistiske detaljer
tegningsnr.: NBC-121
filnr.:
121.dwg
prod.linje: mekanisk vedlikehold
funksjon:
Reparasjon av karbidcontainere og produksjon
av elektrodemantler til smelteovner. Tilbygg for
gassverk.
tidl. funksj.: Plateverksted og smie for Cyanamiden
spesialitet: porter 2,6x3m
utstyr:
2 løpekatter under takstolene, 0,5 og 1 tonn,
3,5m løftehøyde
spesielt:
Taket er utformet som klassisk industritak,
vanligvis brukt på flere enheter i stor flate, her
brukt på kun to enheter slik at bygget får en
lengderetning “den andre vegen”.
tilstand:
ok
fleksibilitet: høy
generalitet: mindre
mulig bruk: Butikk, utstilling/messe, verksted, atelier,
servering. Markerer seg sterkt i og som en del
av den bevisst formede byplassen like innenfor
Porten. Kan åpnes i gavlvegger mot og bli som
en del av tunet f.eks. med torgsalg eller serve-

Sveisejigg i sørenden av mantelverksted. Mantelsveiser Leiv Rune Jordal.  
(121-i-os-f46-00.jpg)

“Containerverkstedet”

ring på torget og fortsette inn i bygget.
rivingskostn.:
uheldig:
uisolert. Stikker “ut i” byplassen, -som også
kan være en fordel avhengig av bruk.
autentisitet: høy
unik/repre- Ikke vanlig industribygg i ikke vanlig
sentativ:
utforming.
historisk:
internasjonale industribyggformer importert til
Odda
symbol:
internasjonal sammenheng, moderne materialbruk
Sammendrag:
Bygget inneholdt viktige sidefunksjoner for produksjonen.
Byggets form refererer til internasjonal industri. Det ligger
svært gunstig til for første utvikling av Smelteverksområde
som en del av kommunens kjøp av bygninger rundt den bevisst formede byplassen like innenfor Porten. Bygget bør få en
funksjon som kan samspille med byrommet utenfor.

(121-i-os0006-utsnitt.jpg)

Sett mot nordøst. (121-i-os-f41-28.jpg)

Den delen av bygget som var mantelverksted.

foto 2006

Gruppas vurdering:
Bygget er viktig som bærer av industrihistorie. Det har
muligheter for flott bruk i forhold til den bevisst formede
byplassen like innenfor Porten og vil være en generator for
vitalisering av området.

(121-i-os-f41-33.jpg)
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bygn.nr. 122 Laboratorium
m2 areal:
etasjer:

230m2
1, fri høyde i alle rom 2,8m. Kjeller under hele
bygningen.
byggeår:
1918, modernisert 1955
byggemåte: Veggene er av 1 steins tegl, 3.50 m høye og
mønet 2,10 m høyere. Takene er av tre.
tak:
skifer
VVS, el:
artikulering: Detaljeringen er funksjonalistisk.
stilpreg:
Volumoppbyggingen klassisistisk, med sitt
midtpart med to tversgående fløyer litt
barokk.
tegningsnr.:
filnr.:
122.dwg
prod.linje: laboratorium
funksjon:
Analyser av karbid, cyanamid, dicy, CY-50.
I kjeller mørkerom, prøverom, lagerrom etc.
tidl. funksj.: I tillegg utvikling og forsøk.
spesialitet: I laboratoriesalen er himlingen buet med en
høyde på midten 3,6m.
utstyr:
vekter, gassklokker, knusere, møller, splittapparater, prøvebokser, analyseapparater, labbenker
spesielt:
Erling Johnsen, Carl von Linde og Oddaprosessen knyttes til denne bygningen. Den er
dermed bærer av fortellingene om disse inter
nasjonalt kjente personer og bidrag fra Odda til
internasjonal utvikling.
tilstand:
Bygget har begynnende skader på fasadene.
Noe utstyr er fjernet.
fleksibilitet: liten
generalitet: lave, relativt små rom.
mulig bruk: visningsobjekt, vitensenterfunksjoner med
sidefunksjoner, kontor, servering.
rivingskostn.:

(122-os-2006-133.jpg)

“Labben”
uheldig:

Begynnende forfall, står relativt usikret. Dette
er spesielt uheldig med tanke på utstyr.
autentisitet: høy
unik/repre- Bygningen i seg selv ikke unik, funksjon
sentativ:
og historien knyttet til den er svært unik.
historisk:
Ypperste internasjonal teknologihistorie og
svært viktig rolle internasjonalt.
Knut Sogner skriver:
Sjefkjemiker Erling Johnson besatt kompetanse
til å drive selvstendig forskning innen gjødningkjemien. I 1928 fant han opp en revolusjonerende måte å produsere fullgjødsel på. (...)
Johnsons prosess skulle bli kjent som Oddaprosessen. Den var patentbar og hadde enorm
betydning. Den ble lisensiert til IG Farben i
1938, og det er denne prosessen Norsk Hydro
har brukt siden 1951 ved sin produksjon av
fullgjødsel på Herøya og i Glomfjord. Prosessen er fremdeles i bruk flere steder i verden.
symbol:
Bærer av historien om den prosessen som er
Oddas kanskje viktigste bidrag til verdenshistorien.

1960. (122-OS-1960d.jpg)

Interiør. Laborant Dagmar Ekkjestøl og laboratorieleder
Jorunn Kvåle.  (122-i-os-f40-18.jpg)

Sammendrag:
Bygget og utstyret slik det står i dag har svært stor betydning
teknologihistorisk nasjonalt og internasjonalt. Bygget bør få
en rolle i formidling av denne vitenskapen og denne historien.
Gruppas vurdering:
Det er av internasjonal viktighet at bygning og utstyr bevares
i sin helhet.

Laboratorieleder Jorunn Kvåle.
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(122-i-os-f40-26.jpg)
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II. Historien om Odda-prosessen
v/sivilingeniør Walter Jaggi
Historien om Odda-prosessen illustrerer hvor vanskelig
det er å nå frem med en ide med utgangspunk fra en
mindre liten bedrift eid av et lite konsern i konkurranse
med aktører som er mektigere. Det må presiseres at
dette kapittelet er utarbeidet på bakgrunn av tilgang
til et begrenset kildemateriale. Flere av kildene gir
imidlertid gode spor til hvor det kan finnes mer utfyllende
bakgrunnsmateriale.
Perioden rundt midten av 1920 tallet har i ettertid fått
navnet ”The nitrogen rush” (1) . De fleste industriland
hadde etter 1 verdenskrig innført selvforsyningspolitikk
som først gav fordeler på det nasjonale marked, men i neste
fase medførte større konkurranse på eksportmarkedene.
Slik oppstod utfordringer på kalsiumcyanamid markedet
som medførte at det måtte utføres undersøkelser rundt
muligheter for bruk av alternative råstoffer, prosessveier
og alternative fremstillingsveier til nye produkter.
Det var i denne sammenheng at Erling Johnsen under
utviklingsarbeid ved laboratoriet på Odda Smelteverk
gjorde en viktig oppdagelse som gav grunnlag en
patentert prosess som fikk navnet ”Odda-prosessen”.
Odda Smelteverk tok ut sin patent i 1929 (2). Vedlegg
1 og 2 viser avisutklipp fra henholdsvis Aftenposten og
Bergens Aftenblad fra samme år.
Odda-prosessen er en prosess for fremstilling av gjødsel
der råfosfat løses opp i salpetersyre.
Overskudd
av kalsium fjernes ved avkjølings krystallisasjon av
kaliumtetrahydrat (Ca(NO3)2*4H2O, som benyttes videre
til fremstilling av kalksalpeter(3). Basert på forsknings
og utviklingsarbeid som ble utført på driftslaboratoriet
ved Odda Smelteverk ble det tatt ut en hovedpatent som
medførte om lag 30 underpatenter i 20 land fordelt over
tre verdensdeler (4). Prosesstrinnet drives fremdeles i
dag mer enn 70 år senere, med samme navn, men med
noen tekniske forbedringer. Liste over patenter som har
utgangspunkt i Odda-prosessen er vist i vedlegg 3.
Etter Birkeland og Eydes metode regnes Odda prosessen
som en av de viktigste innovasjoner fra Norsk industri til
det internasjonale storsamfunnet (1), og den patenterte
prosessen til Erling Johnsen ble gjenstand for betydelig
interesse innenfor gjødselindustrien, både i Norge og i
utlandet, særlig i Tyskland. Forut for Odda-prosessen
ble gjødsel i stor grad fremstilt på basis av råfosfat
og svovelsyre.
Denne fremstillingsmetoden gav en
stor mengde avfallsstoff i form av gips (CaSO4*2H2O).
Fordelene med Odda-prosessen var at denne var basert
på salpetersyre isteden for svovelsyre, og at det var

mulig å fremstille et salgbart biprodukt av nitratdelen
i form av kalsiumnitrat som også kunne anvendes til
jordbruksformål (3).

industrihemmeligheter, tar saken seg dårlig ut (1).

Vedlegg 4 viser en kopi av noen viktige datoer i forbindelse
med tvisten mellom Norsk Hydro og Odda Smelteverk.

For å komme videre i arbeidet med dokumentasjon av
Odda-prosessen er det en forutsetning at det gjøres
omfattende søk i aktuelle arkiver, samt etableres kontakt
med konsern som anvender Odda-prosessen i dag for
utveksling av informasjon.

Det er ikke kjent hvor gode kilder man har til beskrivelse
av Odda-prosessen i dag, men det er sannsynligvis mulig
Odda smelteverk var ikke produsent av salpetersyre. å finne en del materiale i arkivene fra Odda Smelteverk
Det var imidlertid Norsk Hydro som på denne tiden var fra perioden 1924-1950 ved Norsk Vasskraft- og
ute etter en prosess for fremstilling av fullgjødsel. I Industristadmuseum i Odda.
utgangspunktet hadde Hydro planer om å anvende en ny
prosess som var utviklet av IG Farben, som hadde vært En sikker kilde er imidlertid en reiserapport fra Erling
samarbeidspartner siden slutten av 1920 tallet. Odda Johnsen sin studietur til Tyskland i forbindelse med
Smelteverk var på denne tiden i tillegg hardt ramma av planlegging av dicyandiamid anlegget ved Odda Smelteverk
økonomisk krise, og trengte på denne bakgrunn assistanse (6). Det foreligger en detaljert reiserapport der det blant
for å fullføre utviklingsarbeidet. For Odda Smelteverk annet inngår et telegram sendt til daværende direktør
og Erling Johnsen var det derfor naturlig å undersøke ved Odda Smelteverk, Bruce. Her fremgår det at Johnsen
mulighetene for et samarbeid med Hydro. Etter at Hydro har oppdaget at Norsk Hydros hovedsamarbeidspartner
ble introdusert for Odda-prosessen, med blant annet IG Farben har anvendt Odda-prosessen uten lisens.
direkte tilgang til protokollene til Erling Johnsen starter (se vedlegg 5).
et lite ærerikt kapittel i Hydros historie(1).
Det er sannsynlig at IG Farben sin Norske industripartner,
Hydro innledet utviklingsarbeid i egen regi ut fra en Norsk Hydro kan ha spilt en rolle. Det er ikke kjent hva
eksplisitt målsetning om å omgå patentene til Odda som kom ut av denne viktige oppdagelsen, men det kan
Smelteverk. Arbeidet resulterte i et så vel juridisk som være mulig å følge sporet videre i lokale arkiv, eventuelt
kjemisk formulert patentkrav bygd på en modifisert i arkiver fra rettsaken, og Hydros arkiver.
utgave av patentene til Erling Johnsen, med spesiell vekt
på virkningen av et deltrinn i prosessen som E Johnsen Historien om Odda-prosessen kan på en god måte
også hadde nevnt i sine patenter, men ikke hadde fullført illustrere det som er en hovedutfordring for mindre
arbeidet med. Hydro la i sitt patentkrav spesielt vekt på aktører i forhold til store. Selv Norsk Hydro, som både
at det ble dannet et dobbeltsalt dersom salpeterløsningen på denne tiden og fremdeles i dag er en av de største
ble tilsatt mindre mengder ammoniakk.
i Norge, har opplevd mange eksempler på at det langt
fra er nok å komme frem til det tekniske konseptet i
Odda Smelteverk var raskt ute med å bestride patentkravet forbindelse med en innovasjon. Hydro erfarte selv under
fra Norsk Hydro, men kunne ikke forhindre at Hydro i 1934 sitt utviklingsarbeid, som langt på vei hadde teknologisk
fikk innvilget sitt patent. Odda sendte ny protest, som hovedfokus at det kom til kort i konkurransen med større
etter behandling i patentstyret fikk medhold. På tross utenlandske konsern.
av at saken ikke var avgjort, valgte Hydro å forberede
bygging av en fullgjødselfabrikk på Herøya, som selskapet På bakgrunn av at det gjennom historien har vært
selv tok æren for. Fabrikken stod ferdig i 1936 uten at relativt få norske bidrag til innovasjon, burde det være
patentstriden var løst. Først i 1947 kom partene til en av nasjonal interesse å dokumentere historien bak Odda
minnelig løsning i form av at Hydro kjøpte patentet -prosessen. Siden Odda-prosessen fremdeles er i bruk i
fra Erling Johnsen, men da hadde Hydro allerede tjent flere verdensdeler med samme navn, foreligger et godt
gode penger på en av de viktigste innovasjoner i norsk grunnlag for å illustrere de ulike innvirkende aktørers
industri (1). I 1951 ble NPK prosessen endret til ”Odda betydning for at en dokumentert ide oppnår kommersiell
-prosessen”, og dermed startet utviklingen av dagens anvendelse og fører frem til en innovasjon, samt å
fullgjødselprosess (5).
illustrere hvert av trinnene fra ide til innovasjon.

Sett i lys av at Hydro samtidig hadde flere rettsaker
pågående mot egne ingeniører angående lekkasje av

52

Kilder som bør undersøkes videre:
•
•
•

Arkiv fra Odda Smelteverk (NVIM) 1920-1950
Rettsarkiv
Eventuelt Hydro sine arkiver

Referanser:
1) Kjetil Gjølme Andersen ” Flaggskip i fremmed eie- Hydro 1905-1945”.
2) Walter Jaggi ”Smelteverksingeniørens rolle for prosess og produkt”.
3) Johnson; ” Vedrørende Fosfat- Salpetersyren prosess.” ������������
Dato ukjent.
4) List of pending patents applications related to Odda Smelteverk`s and Erling Johnson`s Process for producing
fertilizers from phosphate rock and nitric acid and auxiliary operations connected with said process”
5) Yara; Årene og menneskene.
6) Erling Johnson; “Besøk ved IG Farben 11/6-1946, Leverkusen

Vedlegg 3 Telegram fra Erling Johnson til direktør Bruce.
Vedlegg 5 Telegram fra Erling Johnsen til direktør Bruce.

Porsgrunn 23/6-06

Vedlegg 5 Telegram fra Erling Johnsen til direktør Bruce.

Walter Jaggi
Sivilingeniør
Tidligere Odda Smelteverk
Vedlegg 2 Utklipp fra Bergen morgenblad novembr 1929.
Vedlegg 1 Utklipp fra aftenposten november 1929.
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(i-os-g090.jpg)
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Erling Johnson

(i-os-0088.jpg)

(i-os-0087.jpg)
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bygn.nr. 124 Tekniske kontor
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:

kjlr154/1.etg.238,5/2.etg.198,5/loft198,5=789,5
2+loft og delvis kjeller. Etasjehøyde 3,2m
1906
Reisverk (stående plank), liggende dobbelfalset
profilert kledning. Innvendig panel.
tak:
lappskifer, brudt mansard
VVS, el:
el. oppvarming
artikulering: listverk i kontrastfarge (ikke opprinnelig)
stilpreg:
jugend
tegningsnr.: 124, mappe T2-178, branntekn.tegn. NBC
filnr.:
124.dwg
prod.linje: Cyanamiden, Dicy´en, fellesbygg/anlegg,
salg/teknisk,
funksjon:
kontorfunksjoner, møterom
tidl. funksj.: hovedkontor Cyanamidefabrikken, tegnekontorere
spesialitet: tvillingbygg med Hovedkontor 001
utstyr:
kontor
spesielt:
124 og 1 er satt sammen og markerer
inngangen til området
tilstand:
begynnende forfall
fleksibilitet: liten: planen oppdelt i mange mindre rom. Det
vil være i strid med bygningstypologien og
konstruksjonsmåten å fjerne skillevegger.
Relativt liten flate på hvert plan
generalitet: høy: Rommene er nøytrale med “vennlige”
interiører. Passer til “neste generasjons næring”;
servicenæringene.
mulig bruk: kontorer, publikumsmottak, kurs, utstilling,
småverksted, håndtverk
rivingskostn.:
uheldig:
Bygget er mer symbolsk som inngang enn det
er fysisk tilgjengelig.
autentisitet: Eksteriøret er i hovedsak som opprinnelig.
Listverk vindu delvis autentisk, med jugendutskjæringer. Vinduer er etterligninger av opp-

“Tegnekontoret” etter nedleggelsen: “Portalbygg nord”
rinnelige. I en periode var det en inngang i fasaden mot vest. I interiøret er mye av det opprinnelige beholdt, endringer er lett tilbakeførbare.
unik/repre- Bygningen i seg selv er ikke unik, men måten
sentativ:
den er brukt sammen med tvillingbygget 124 er
unik. Symbolbetydningen er unik ved at ALLE,
det være arbeidere, funksjonærer, styremedlemmer eller gjester, måtte passere mellom de to
byggene.
historisk:
Synlig og administrativt mest bestandige del
av OS.
symbol:
Bedriftens representasjonsbygg utad.
Motiv i brosjyrer, postkort, maleri fra Odda;
markerer stolthet.
Passasjen alle måtte passere for å komme
inn på området; “nåløye”, kontroll; svært høy
symbolverdi.
De opprinnelige to bedriftenes hovedkontor
var satt sammen til en enhet. De representerte
to bedrifter som ikke kunne eksistere uten
hverandre. Dette materialiserte seg i 1924, da
de startet opp igjen sammen som én bedrift.

(124-i-os-g050.jpg)

Sett mot sørøst (124-i-os-f41-02.jpg).

Prosessingeniør Walter Jaggi. (124-i-os-f39-13.jpg)

foto 2006

Sammendrag:
Bygget er sammen med 1 det bygget som utad representerer
OS som bedrift. Det er de to bygningene som mest synlig
bevisst er formet med tanke på å henvende seg til byen og
som inngang til bedriften. Den lokale benevnelsen har tatt
dette opp i seg helt presist og angir byggene som portalen til
bedriften.
Gruppas vurdering:
Portalbygningene er en nødvendig del av anlegget
Odda Smelteverk, funksjonelt, visuelt, historisk og symbolsk.
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bygn.nr. 126 Oljetank eksportkai
m2 areal:
53
etasjer:
høyde 7,5m
byggeår:
byggemåte: 8mm stålplate nederset 1,5m, 6mm stålplate
videre opp. Utvendig isolert. Kledd med galvaniserte plater. Fundament 8,5m diam. betong.
tak:
Dobbelkrumt stål h=0,95 på midten.
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje:
funksjon:
lagring olje
tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
spesielt:
tilstand:
revet
fleksibilitet:
generalitet:
mulig bruk:
rivingskostn.:
uheldig:
autentisitet:
unik/representativ:
historisk:
symbol:

“...”
Sammendrag:
Revet tank.
Gruppas vurdering:
Bifunksjon som også finnes andre steder på OS´s område.
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bygn.nr. 128 Trafokiosk filterkakeanlegg
m2 areal:
etasjer:
1
byggeår:
byggemåte: betong
tak:
betong
VVS, el:
artikulering: knapp
stilpreg:
funksjonalisme
tegningsnr.:
filnr.:
038A.dwg
prod.linje: eksportkai
funksjon:
strømforsyning
tidl. funksj.:
spesialitet: plassering inntil sørvegg Nye karbidlager 38
utstyr:
spesielt:
Plassering på verdifullt område i Odda.
tilstand:
god
fleksibilitet: ingen
generalitet: liten
mulig bruk: Kun opprinnelig funksjon.
rivingskostn.:
uheldig:
Blokkerer verdifullt areal for annen bruk.
autentisitet: høy
unik/repre- standard trafobygg
sentativ:
historisk:		Stedet har hatt stor betydning i førindustriell
tid, da all trafikk fra Fjorden skjedde med
båt. Alle ankom da “Almerket”. Selv om her
var både små strandsitterhus og butikker, angir
navnet stor grad av offentlighet; for alle.
symbol:
Koblet til det store Nye karbidlager 38. Tomta
formidler overgangen fra byen til Fjordrommet.

“...”

Sammendrag:
Bygget framstår som en del av Nye karbidlager. Bygget har
svært attraktiv plassering ut mot Fjordrommet i ei tid der
Hardangers fjordlandskap er et prioritert reisemål i reiselivsnæringene. Området er del av Almerket og er tradisjonelt et
offentlig tilgjengelig område.
Gruppas vurdering:
Stedet bør utvikles som offentlig attraktivt møtested / sted for
opplevelse for alle, gjerne med vekting på attraksjonsverdi
for reiseliv og fritid

foto 2006
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bygn.nr. 140 Driftskontor og møterom
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje:
funksjon:
tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
spesielt:

22,5
2
brakker i trekonstruksjoner
flatt
brakkemodulen er tydelig og direkte
funksjonalisme
Cyanamiden
driftskontor og møterom

“Sveinsbu”
Sammendrag:
Bygget i seg selv er fjernet. Brakker er brukt også andre
steder på OS. Navnet refererer til en faktor som har vært viktig for folk i Odda helt fra oppstarten. Og som i dagens jakt
på kompetanse brukes som et viktig argument i rekruttering.
Gruppas vurdering:
Bygget er solgt og flyttet, men bygningstypen finnes på Hjøllotippen og kan brukes i formidlingen hvis behov. Navnet
peker på en interessant side ved Oddasamfunnet og andre
ensidige industristeder, spesielt på Vestlandet, og som ofte
ikke kommer så godt fram ved omtale av sted og virksomhet.

4 stk. Moelvenbrakker stablet i 2 etasjer.
Sett mot nord.

Bygningssystem der hovedhensikten er provisorium og flyttbarhet.
tilstand:
fjernet
fleksibilitet: modulene som system er fleksibelt
generalitet:
mulig bruk:
rivingskostn.:
uheldig:
fjernet
autentisitet: høy
unik/repre- svært utbredt system i anleggsvirksomhet
sentativ:
historisk:
Vokste fram som resultat av byggesystem kontra arbeidskraft som kostnad og med mål om å
kunne følge et arbeidssystem der arbeidskrafta
er mobil.
symbol:
Tilnavnet “Sveinsbu” etter en formann på
Cyanamiden som hadde kontor her. Økenavnet
refererer til naturkulturen som Odda også er en
del av og som har betydd og betyr mye for
befolkningen.

(140-i-os-f41-24.jpg)

foto 2006
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bygn.nr. 203 Hoveddriftskontor og garderobe
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje:
funksjon:

202 på 2 etasjer
2, kjeller og loft
?
Trekonstruksjon med utvendig liggende
trekledning.
saltak, skifer
knapp
funksjonalisme

fellesbygg/anlegg Dicyfabrikken
Driftsorganisasjonen for hele bedriften. I kjeller
reservelager.
tidl. funksj.: formannskontor, spiserom, garderobe, Dicylaboratorieum
spesialitet: Bygningstype vanligvis bolighus her brukt som
del av bedriften.
utstyr:
spesielt:
Fikk nytt økenavn ved funksjonsskifte til
Hoveddriftskontor.
Del av sammenhengende fasaderekke mot elva
og transportåren / vegen gjennom området.
Elva og vegen har vært formende for plasseringen av husrekka.
tilstand:
fleksibilitet: fleksibelt til kontorfunksjon
generalitet: liten
mulig bruk: kontorer, garderobe
rivingskostn.:
uheldig:
lite egnet til annen bruk enn opprinnelig
autentisitet: høy
unik/repre- Representerer en bygningstype ikke vanligvis
sentativ:
brukt på del av fabrikkanlegg.
historisk:
alminnelig bygningstype i mellomkrigstida
symbol:
Navnet antyder en overordnet funksjon.
Gjennomgangsvegen på området er bestemmende for plasseringen.

“Skaugum”

Sammendrag:
Bygget representerer en bygningstype som var vanlig i mellomkrigstida, men ikke som del av et produksjonsanlegg.
Plassering har byformingsmessig verdi.
Gruppas vurdering:
Bygget har noe materiell verdi. Med en utvikling av området med vekt på det totale anlegget spiller funksjonen som
Hoveddriftskontor for Dicy´en en rolle. Bygningens responderingen på landskap og kommunikasjonsåre gir god byarkitektur og bør videreføres uansett satsing for området.
1960. (203-OS-1960e.jpg)

Bygget var opprinnelig garderobe, spiserom, kontorer og
laboratorium for dicyfabrikken. Ble senere bedriftens driftskontorer og fikk det tilnavnet “Skaugum” (203-i-os-f41-22.jpg)

Prosessingeniør Thomas Haug. (203-i-os-f46-16.jpg)

foto 2006
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bygn.nr. (uten nr.) Deponi produksjonsavfall
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje:
funksjon:

27,5 da

“Hjøllotippen”

unik/repre- landskap som resultat av industrisentativ:
historie
historisk:
fenomen fra 1900-tallet, større
bevissthet omkring miljøskader
gir i dag restriksjoner mht.
fyllmasser lagt i friluft
symbol:
endret holdning til industri og
miljø

L3-110

deponi for alle produksjonslinjer
Deponi for avfall/”oppsop” fra alle produksjonsavdelinger: en stor del fra kjølehallen for
karbid, ubrukbare rester fra kalkbrenningen,
kokstørkingen og utgraving av kalk- og karbidovner.
tidl. funksj.: også bygningsavfall o.l.
spesialitet: Den mest solrike plassen i Odda sentrum,
nydelig plassert langs elva Opo. “Panoramaplassering” i forhold til en evt. satsing på
Smelteverkstomta til byutvidelse/kulturminnesatsing.
utstyr:
spesielt:
Et kunstig landskap skapt av restprodukt fra
industrien.
tilstand:
Grunnforhold: antatt morenegrus og fjell under
fyllmasser, vesentligst kalkrester.
fleksibilitet: uvisst mht. stabilitet av massene og forurensing
generalitet: ubebygd areal
mulig bruk: rasteplass, camping
rivingskostn.:
uheldig:
Kan være restriksjoner mht. anvendelse eller
krav om bearbeiding av fyllmassene.
autentisitet: høy

Sammendrag:
Hjøllotippen representerer et flott tomteareal i
Odda, spesielt mht. reiselivsnæringer. Området
kan være vanskelig eller dyrt utnyttbart pga.
Garden Myrane på Hjøllo ca. 1920. Foto Torstein Lofthus
evt. ustabile og forurensete masser.
Gruppas vurdering:
Området kan dekkes til og få ny funksjon f.eks. i nye kommunikasjonsløsninger for Odda, med fjerning av masser evt.
som campingplass.

Hjøllotippen 2006

Fylla vagga med avfall, skubba ho på skinnegangen burt til
Ragdetippen, tømma, plukka litt koksavfall til brenne i ovnen heime,
so same vegen attende.

ill. Helge Schjelderup siv.ark. as

Det var alt. Dag ut og dag inn. År etter år.
Krafta i armar og bein var det vel og so som so med dei
siste arbeidsåra hans. So det var mest på viljen, skuldrane mot
vaggkanten og ein krombøyd rygg som fekk vagga i sig.
Når han nådde fram til den slakke svingen ved kalksteinssiloen
til cyanamidfabrikken og hjulflensene gnura borti skinnen var det
tungt å halda fart på vagga. Pensa om måtte han og før han tok tak
på den siste delen av vegen, over hengebrua og fram til tippen på
andre sida av Opo.
Nils måtte alltid ta ein pust i bakken her. Ta seg att.
Smeltedigelen s.164
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bygn.nr. (uten nr.) Brakker
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje:
funksjon:

1 og 2
ferdigbygde brakker tiltransportert
moduler jfr. brakkestørrelse
seinmodernistisk byggeri
fellesbygg anlegg
Innkvartering av egne ansatte (vikarer) og/eller
ansatte fra utenforstående firma med oppdrag
på OS.

tidl. funksj.:
spesialitet: Provisorisk byggeri som lett kan adderes og
fjernes.
utstyr:
hybler
spesielt:
Plasseringen på avfallsdeponiet for OS.
tilstand:
fleksibilitet: System for variabelt antall gir fleksibilitet i
forhold til antall hybler. Modulen er gitt, men
kan bygges sammen til større lokaler.
generalitet: hybler eller småskalakontor
mulig bruk: Lavpris overnattingstilbud. Plasseringen i dag
er ikke attraktiv, men ved en utvikling av
Hjøllotippen, kan plasseringen bli svært
attraktiv.
rivingskostn.:
uheldig:
Utseende og omgivelsene slik de framstår pr.
idag.
autentisitet: høy
unik/repre- Byggesett produsert i stort antall.
sentativ:
Representerer et svært utbredt system i norsk
industri- og anleggsvirksomhet.

“Hjøllobrakkene”
historisk:
symbol:

Eksempel på masseproduksjon av flyttbare
boenheter. Fenomenet berører stor andel av
befolkningen, men er viet lite oppmerksomhet.
Innkvartering av arbeidskraft som nødvendig
del av virksomheten

Sammendrag:
Hjøllobrakkene er ikke typisk for OS. Men ved evt. utvikling
av formidling av norsk industri gjennom 100 år, vil dette
være en viktig, men til nå litt upåaktet del av historien. Brakkene har ellers i seg selv ikke spesiell verdi, men vil kunne
ha en viss bruksverdi som lavpris overnatting, evt. som en
del av en campingplass på stedet.

Sett mot sør. (i-os-f51-21.jpg)

Gruppas vurdering:
Brakkene er ikke av spesiell verdi, men kan ha verdi som del
av utviklingen av området.

foto 2006
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Sett mot vest. (i-os-f51-22.jpg)

bygn.nr. (uten nr.) Vanninntak Vasstun
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje:
funksjon:
tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
spesielt:

2 stk. “bygninger” / betongkammer
betongplate
grov industrikonstruksjon
funksjonalisme

“ ... ”
Sammendrag:
Formidlingsmessig har installasjonen verdi ved å fortelle om
OS som system og om influensområdet.
Gruppas vurdering:
Med minimal innsats kan den stå som tegn på at OS´s influensområde strakte seg over store deler av Odda.

Direkte vannforsyning til bedriften, silkammer.
Eget vanninntak for OS.

foto 2006

Kan ikke knyttes til bedriften visuelt, ligger
langt fra bedriftsområdet.
tilstand:
Trenger minimalt med drift for å kunne stå.
fleksibilitet: ingen
generalitet: kan forsyne andre
mulig bruk: vannforsyning, visning
rivingskostn.:
uheldig:
I formidlingssammenheng plassert langt fra OS.
autentisitet: høy
unik/repre- Som andre vanninntak fra samme tidsepoke.
sentativ:
historisk:
OS måtte ha mest mulig stabil produksjon og
hadde behov for kontroll over vannforsyningen.
symbol:
OS som autonomt system innenfor samfunnet
med fysisk rekkevidde over et stort område.
foto 2006
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foto 2006

bygn.nr. 004 Fordelingsstasjon karbid
m2 areal:
etasjer:
byggeår:

kulv., 1. og 2.etg. 1205
2, høyden av rommene er 4.75m.
1906-08, forlenget 1913-14, ombygget 2005
(interiør dokumentert av NVIM)
byggemåte: 2-steins tegl i 1.etg. og 1 1/2 i 2.etg., stålkonstruksjoner i tak. Fra bygningen går en kabelkanal til ovnshusene.
tak:
saltak, skifer
VVS, el:
artikulering: Høy grad av klassiske teglsteinsdetaljer som
buemotiv, avtrappinger, horisontale fasadebånd,
tympanon, store vindusåpninger.
stilpreg:
klassisistisk
tegningsnr.:
filnr.:
004.dwg
prod.linje: elektro
funksjon:
Mottak og fordeling av elektrisk kraft. Første
etasje består av 2 rom for høyspente apparatanlegg adskilt ved en 1/2 m tykk mur
med en 2.50 m bred åpning for passasje.
I søndre ende er avdelt for et kontrollrom.
tidl. funksj.: Bygget tok imot all kraft til Odda, både til
bedriften og til byen.
spesialitet: fordeler kraft XXX kWh
utstyr:
Trafoer, koblingsenheter, omformere, styrings-,
kontrollpaneler. Apparatanlegg fornyet 1955-56
spesielt:
Eies av Tyssefaldene / Odda Energi og er fortsatt i bruk.
tilstand:
god
fleksibilitet: liten
generalitet: noen generelle rom, noen med mange små
“celler”
mulig bruk: fortsatt fordelingsstasjon, galleri, verksted
rivingskostn.:
uheldig:
uvisst i hvilken grad innvendige vegger kan
fjernes/ flyttes

Eldre koblingsenheter, ute av drift. (004-i-os-f32-10.jpg)

“ ... ”
autentisitet: noen gjenmurte vindusåpninger
unik/repre- Internasjonal teglsteinsarkitektur med
sentativ:
klassisistiske detaljer. Denne påvirkningen av
teglsteinsarkitektur er representativ for industristeder med utenlandske eiere, spesielt
engelsk/amerikansk.
historisk:
Bygningen er uttrykk for en teglsteinstradisjon
i industrien, utviklet i England og videreført
også i USA. Det at bygget har tatt i mot el.kraft
helt fra oppstarten har historisk verdi.
symbol:
Omtanke for utforming og detaljering viser
stolthet og bevissthet om hvilken verdioppbygging og viktig utvikling man var en del av.
Teglsteinsartikuleringen er staselig. Den internasjonale arkitekturen viser et klart brudd med
det lokale og plasserer Odda i en verdenssammenheng. Bygget er fortsatt i bruk med opprinnelig funksjon.

(004-I-03405.jpg)

Sett mot øst. (004-i-os-f37-16.jpg)

Trafoer, koblingenheter, styrings-og kontrollpaneler. Lars
Ove Seljestad (prosjektmedarbeider NVIM) og elektriker
Øyvind Eike. (004-i-os-f32-17.jpg)

foto 2006

Sammendrag:
Bygget viser med sin utforming at Odda med industrien ble
en del av verdenssamfunnet. Bygget er fortsatt i bruk med
opprinnelig funksjon. Funksjonen er mottak av den råvaren
som er årsaken til at det ble industivirksomhet i Odda og i
Norge ved begynnelsen av forrige århundre.
Gruppas vurdering:
Bygget er mottaker av den viktigste råvaren for oppstart av
tungindustri i Norge. Bygget viser det spesielle klimaet oppstarten av bedriften skjedde i, da Odda trådte ut av bondesamfunnet og inn i en internasjonal sammenheng. Bygget og
opprinnelig funksjon bør føres videre.
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Eldre firmalogo for ASEA.   (004-i-os-f32-22.jpg)
Pga likhet med hakekorset ble logoen senere endret.

004-OSV-1914-foto.s25.jpg

016-OSV-1914-foto.s23.jpg

016-OSV-1914-illus.s43.jpg
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bygn.nr. 004A Fordelingsstasjon karbid “ny”
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje:
funksjon:
tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:

2
betong
flatt
bordforskalt betong, sparsom detaljering
funksjonalisme

“ ... ”

Sammendrag:
Bygget viser et stort skritt for Smelteverket, da det utvidet
kapasiteten med ???? Bygget er fortsatt i bruk med opprinnelig funksjon.
Gruppas vurdering:
Opprinnelig funksjon bør føres videre i bygget.

004.dwg
elektro
mottak og fordeling av elektrisk kraft

tilbygg til 004, fordeler kraft XXX kWh
trafoer, koblingsenheter, omformere, styrings-,
kontrollpaneler
spesielt:
Eies av Tyssefaldene / Odda Energi og er fortsatt i bruk.
tilstand:
god
fleksibilitet: liten
generalitet: noen generelle rom, noen med mange små
“celler”
mulig bruk: fortsatt fordelingsstasjon, galleri, verksted
rivingskostn.:
uheldig:
uvisst i hvilken grad innvendige vegger kan
fjernes/ flyttes
autentisitet: høy
unik/repre- representativ for en generasjon bygg trafobygg
sentativ:
bygget i betong, men med individuell utforming
historisk:
Bygget for å betjene utvidelse av ...
ved bedriften (?)
symbol:
“Det nye samfunnet er her.” Det er stor kontrast i byggestil og framtoning mellom denne
og den gamle Fordelingsstasjonen.

(004A-i-os-g108.jpg)

Trafoer, koblingenheter,
styrings-/kontroll-paneler.

(004A-i-os-f32-25.jpg)
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Sett mot nord. (004A-i-os-f37-15.jpg)

foto 2006

bygn.nr. 005 Importkai, kalksteinssilo
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnavn:
prod.linje:
funksjon:

1. og 2.etg. 2054
2, høyde 7,7m
1949/1956
armert betong
delvis uten tak, delvis flatt betong
lisener og bånd markerer konstruksjonen
funksjonalisme
005.dwg
importkai
Lossing og transport av råvarer kalkstein og
koks. Kapasitet 650 tonn koks eller 900 t antra
sitt eller 2000 t kalkstein

tidl. funksj.:
spesialitet: 5 gamle siloer ikke i bruk, h=7,7m, br=6m.
Én storsilo med 5 tappetuter, h=9m, br=9m.
Total silolengde 70m.
utstyr:
kalksteinsiloer, fyllestasjon, tappetuter, vagger,
snuapparat for vagger, kompressor, transformator, kontrollrom
spesielt:
Mange historier fortalt fra Smelteverket er
fra kaia og fra lossinga.
tilstand:
fleksibilitet: liten, massive betongkonstruksjoner
generalitet: lav; spesiell plan, spesielle romformer, men
ved fjerning av utstyr flere muligheter
mulig bruk: utstillinger, med utstyr visningsobjekt
rivingskostn.:
uheldig:
tung å ta i bruk til annet enn visning
autentisitet: høy
unik/repre-		industrielt spesialisert bruk
sentativ:
historisk:
Bygget og utstyret var en stor forbedring fra
tidligere lossemåte, som var svært tung og
farlig.
symbolsk: Bygget er svært fortellende om virksomhet og
funksjon ved plassering med betong breiside
mot ankomsten fra Sørfjorden. Det markerer
begynnelsen på produksjonslinja ved Smelteverket og har stor forklarende verdi.

“Steinsiloen”
Sammendrag:
Bygget markerer begynnelsen på produksjonslinja ved
Smelteverket. Lossingen er hyppig representert i litteratur og
fortellinger fra Verket.
Gruppas vurdering:
Importkaia med Steinsiloen har produksjonshistorisk verdi
ved å være viktig som startpunkt for produksjonen og narrativ verdi som bærer av fortellinger fra miljøet ved verket.

Fylling av kalkstein i vagger.

(005-i-os-f02-07.jpg)

Fylling av kalkstein i vagger. Irene Madsen. (005-i-os-f02-02.jpg)
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Ved kaia ligger MS”Haugo” for lossing, t.h. toppen av silobygg. (005-i-os-f03-28.jpg)

foto 2006

bygn.nr. 006 Hengebro over elva Opo
m2 areal:
l=51m
etasjer:
byggeår:
byggemåte: stålkonstruksjoner med -wirere, trelagt gangbane med 150 x 25 mm trykkimpregnert
plank
tak:
VVS, el:
artikulering: smekre konstruksjoner med fagverk og wireoppheng
stilpreg:
klassisk industriell stålkonstruksjon
tegningsnr.:
filnavn:
prod.linje: importkai
funksjon:
gangtrafikk over Opo, bæreevne 4t
tidl. funksj.:
spesialitet: hengebro
utstyr:
spesielt:
tilstand:
fleksibilitet: liten
generalitet: lav, kun for gangtrafikk
mulig bruk: del av tur-/parkområde, eller annet allmennyttig
formål
rivingskostn.:
uheldig:
Må oppjusteres for økt sikkerhet ved åpning av
brua for allmennheten.
autentisitet: høy
unik/repre-		klassisk konstruksjon
sentativ:
historisk:
forbindelsen over elva ved kaien fra oppstarten
symbolsk: Markerer Smelteverkets betydning i Odda ved
å forbinde de to sidene av elva Opo nede ved
elvas utløp i Fjorden og begge sider er Smelteverkets område.

“Gangbroa”
Sammendrag:
Fint konstruert gangbro med klassisk industriell utforming
som viktig forbindelse mellom de to elvebreddene i Odda.
Ved frigjøring av arealet vil den inngå i et fint område nederst i elveosen.
Gruppas vurdering:
Brua har estetisk verdi, innebærer fin bruksverdi og bidrar til
nytt friluftsområde i Odda. Den bør oppjusteres sikkerhetsmessig og åpnes for allmenn bruk.

1952. (006-OS-fly-1952-10.jpg)

foto 2006
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Sett mot eksportkai. (006-i-os-f03-34.jpg)

bygn.nr. 008 Bro over elva ved importkaien
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnavn:
prod.linje:
funksjon:
tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
spesielt:
tilstand:
fleksibilitet:
generalitet:

betongelement

vegkonstruksjon
importkaia
gang- og kjøretrafikk over Freimsbekken

“ ... ”

Sammendrag:
Brua ligger på et viktig sted i Odda og er sammen med
Hengebrua 006 et av de få stedene i Odda man kan krysse
elva.
Gruppas vurdering:
Det bør være ei bru på dette stedet åpen for allmennheten.
Brua i seg selv innebærer ikke så mye verdi at det må være
denne.

“åpent” rekkverk
t
god
relativt smal
For gående, syklister og mindre kjøretøy, men
for smal for alminnelig kjørsel.
mulig bruk: del av tur-/parkområde, eller annet allmennyttig
formål
rivingskostn.:
uheldig:
Må oppjusteres for økt sikkerhet ved åpning av
brua for allmennheten.
autentisitet: høy
unik/repre- “alminnelig vegkonstruksjon” (?)
sentativ:
historisk:
Viktig sted i Odda før industrien.
symbolsk: Bidrar til at én privat eier “behersker” dette
viktige området i elveosen innerst i Sørfjorden.
foto 2006
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bygn.nr. 009 Importkai
m2 areal:
var 41m lang, 9,75m brei, siden forlenget
etasjer:
byggeår:
1956
byggemåte: armert betong, 30cm tykt. På langsgående
dragere som hviler på pillarer i 2 rekker på 1315m lange nedrammede påler av tre.
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnavn:
prod.linje: importkai
funksjon:
lossing av kalkstein og koks
tidl. funksj.:
spesialitet: Plassering midt imot en av Norges mest omtalte
fjorder i internasjonalt reiseliv.
utstyr:
2 kraner, 8 (1956-7) og 12 tonns (Århuskran
1976) portalkraner med svingradius 360 gr.,
maks. utlegg 20m, min. utlegg 8m, skinnegang
for kraner, flatgrabb, stjernegrabb.
spesielt:
Kaiene i Odda hadde kapasitet til at Odda i flere
år var Norges 4. største havn i tonnasje.
tilstand:
fleksibilitet: stor: kan ta båter opp til XX
generalitet: høy: dybde XX
mulig bruk: Reiseliv; gjestehavn, cruise-skip.
Friområde; som del av offentlig friområde langs
elva og fjorden.
rivingskostn.:
uheldig:
autentisitet: høy
unik/repre- “vanlig” industrikai
sentativ:
historisk:
Har i hele industritida vært importkai for OS
her. Importkaia har stor plass i muntlig overlevering fra OS.
symbolsk: Importkaia er startpunktet for hele produksjonen ved OS. Den er viktig bærer av fortellinger fra industritida.

“Steinkaia”
Sammendrag:
Importkaia har betydd mye for Odda, for bedriften og for de
ansatte ved OS. Plasseringen ved fjordkanten vil være viktig
ved en evt utvikling av Odda.
Gruppas vurdering:
Importkaia er et svært viktig sted i OS´s historie og for
befolkningen. Den er et viktig sted i en evt. utvikling av i
Odda. Den bør videre utvikles som kai og som attraktivt sted
for allmennheten og tilreisende.

1952. (009-OS-fly-1952-10.jpg)

MS “Haugo” ligger ved importkaia for lossing.

Kranfører Malvin Kvam. (009-i-os-f02-34.jpg)

foto 2006
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(009-i-os-f03-01.jpg)

Importkai (tekst fra omvisning ca.1965)
Råmaterialer som koks, antrasitt og kalkstein blir
importert i båter som losses ved importkaien, og råmaterialene blir så med en taubane ført ca.750 m til råmateriallageret.
Importkai og taubane ble modernisert i 1955, dessuten
ble kaien forlenget i 1965.
Råmaterialene koks og kalkstein ankommer i laster på
ca. 1200 – 2400 t. Med nåværende karbidproduksjon
– ca. 55.000 t/ år – importeres det vel 31.000 tonn koks
og ca. 95.000 tonn kalkstein.

Lossekapasiteten i dag er:
		
Kalkstein
Smeltekoks Antrasitt
-

75 – 80 tonn/ time
85 tonn/ time
100 – 110 tonn/ time

Taubanen har en lengde på ca. 731 meter + 176 meter
hengebane under siloene på importkaien samt 175 meter
i råmateriallager. Høydeforskjell er ca. 25 m. Taubanen
har en gj.sn. kapasitet på 125 t/ time kalkstein og 75 t/
time koks.

009-OSV-1909-foto.s30.jpg

Lure knep på arbeidsplassen
Så det var mange lure knep å lære seg. Det hende til
og med at ein kunne bli så lur at ein lurte seg sjøl. Lars
Øye har ei historie om det også fra den tida han arbeidde i
lossegjengen på Smelteverkskaien:
”Me hadde litt sirkus i 27 då me fekk nedslag i betalinga.
Det var noken karar som fann ut at når det var 50 øre i avslag
på timen, så kunne de ikkje ha så store skufler som de hadde
hatt før. Så de gjekk på klippemaskina og klipte tilsvarande av
skuflene.
Men når det var ferdig, så fekk me veta at på steinbåten
og på kollbåtane, der skulle me ha akkord, ikkje timebetaling
som på dagtid. Då vart der ein stor leik, for då ville de ha dei
lange skuflene igjen.
Men de torde ikkje levera dei avklipte inn igjen på lageret.
De måtte ta det litt over langen, for det var nokså mange som
hadde klipt av. Og så gjorde de det på den måte at de sende
ein mann opp med ein 5-6 skufler. Og dei på begge sider, dei
var lange nok. Dei som var inni, var avklipte. Ja, de fekk no
lura vekk dei stutt etter kvart. Så då fekk de lange skuflar
igjen.
Lars Øye i “Odda-arbeidsfolk fortel”.
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009-OSV-1909-illus.s21.jpg

bygn.nr. 012 Beskyttelsesbro over Rv.13
m2 areal:

22m lang, 8,3m brei. Endene avrundet med en
radius 4,15m.
etasjer:
fri høyde 6m
byggeår:
1956
byggemåte: Armert betong. 23cm tykk betongplate med
40cm høy gesimskant, 3 søyler med 70cm i
diam., avstand 12m. Søylene er ført ned til
kote -0,30. Avrenning ved innv. stålrør i
søylene.
tak:
koksgrus
VVS, el:
artikulering: bordforskaling, runde “betongformer”
stilpreg:
funksjonalisme
tegningsnr.:
filnavn:
prod.linje: råvaretransport
funksjon:
skal hindre at taubanevogner eller last fra dem
faller ned i vegen
tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
spesielt:
bekyttelseskonstruksjon på andres eiendom
tilstand:
god
fleksibilitet: liten: spesialisert konstruksjon
generalitet:
mulig bruk: Så lenge det ikke fraktes noe i taubanen over,
vil bruken være symbolsk.
rivingskostn.:
uheldig:
Uten frakt i taubanen, mangler den konkrete
funksjonen. Mye vegetasjon på taket, denne må
fjernes og erstattes med grus som opprinnelig.
autentisitet: Konstruksjonen er som opprinnelig. Utseende
framtrer endret iom. mye vegetasjon på taket.
unik/repre-		Bygningen er unik.
sentativ:
historisk:
En del av nysatsingsepoken på 50-tallet.
symbolsk: Bygget har ikke en produksjonsfunksjon og er
et godt synlig tegn på utvidet innsats på sikkerhet. Konstruksjonen står dessuten over innfartsvegen til Odda fra nord. Den framtrer som
“Byporten” til Odda, der jo OS var generatoren
for stedet gjennom nesten 100 år. Byporten
er bygget i ei tid med sterk framtidstro og optimisme og er nesten futuristisk i sitt formspråk.

“ ... ”

Sammendrag:
Byggverket er et sterkt symbol på Odda og Odda Smelteverk
som én organisme. I dag framstår den som en mektig byport
for stedet. Den framtrer i et formspråk fra den optimistisk og
framtidstro epoken 10 år etter 2.verdenskrig.
Gruppas vurdering:
Bygget har svært stor symbolsk og historisk verdi. Ved evt.
ny bruk av Taubanen, vil den få tilbake opprinnelig funksjonsverdi.
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bygn.nr. 013 Taubane
m2 areal:

ca. 731 m lang med en høydeforskjell på
ca.25 m. Hertil kommer ca. 176 m hengebane under siloen og 175 m i råstofflageret.

etasjer:
byggeår:
1956-57
byggemåte: Fulle vagger går på en bærekabel av
52 mm diameter. Returkabelen for tomme vagger har en diameter på 32 mm.
Draglinjen er på 22 mm. Bærekabelen er
understøttet av 6 betongmaster. Hele driften
av banen er stort sett automatisk.
Regnet fra kaien er mastene ført ned til
følgende koter: Mast 1 kote – 2.00. Mast 2
kote –0.45. Mast 4 kote –0.66. Mast 5 kote
+ 5.90. Mast 6 kote + 7.58.
Driftsmaskineriet står på kaien. De tomme
vagger løser seg selv fra draglinjen ved
innløpet til etasjen og føres videre ved egen
hastighet over til et kjedetrekk på kaien.
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnavn:
prod.linje: råvaretransport
funksjon:
Transport av kalkstein og koks fra Importkai til
Råstofflageret.
tidl. funksj.: Det var en eldre konstruksjon før denne.
spesialitet: Kapasiteten er 200 tonn i timen for kalkstein, 148 tonn for antrasit og 98 tonn for
koks.
utstyr:
Vaggene veies først tomme og føres inn
under silolommene til en bestemt tappetut,
som åpnes ved pressluft. Når vaggen er fylt
føres den videre over en annen vekt og der

“ ... ”
etter kobles den til draglinjen ved utløpet av
stasjonen på vei til råstofflageret, hvor den
tippes på det sted man ønsker.

spesielt:
tilstand:
fleksibilitet: liten: spesialisert konstruksjon
generalitet: kun for frakt av materiell
mulig bruk: kan bygges om til personfrakt
rivingskostn.:kr. 3 920 000,uheldig:
forsømt vedlikehold
autentisitet: høy
unik/repre- Spesielt byggverk til å være midt i et
sentativ:
bysentrum.
historisk:
Nødvendig del av logistikken helt fra oppstarten av bedriften.
symbolsk: Viktig transportåre, “hovedpulsåre”, gjennom
Odda sentrum.

(013-i-osg077.jpg)

Sett mot nord. 013-005-i-os-f01-29.jpg

Sammendrag:
“Hovedpulsåra” gjennom Odda sentrum. Ved videreutvikling
av Odda vil bruk kunne være persontransport for formidling
og opplevelse.
Gruppas vurdering:
Konstruksjonen med tilhørende bygninger har høy historisk
og symbolsk verdi og potensiale mht. framtidig bruk.

Full vagge til v. og tom i retur til h. Bolighus utenfor
bedriften i bakgrunnen. (013-i-os-f01-27.jpg)
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Den opprinnelige taubanen var tre- og steinkonstruksjon.
013-OSV-1909-illus.s.23.jpg
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013-OSV-1909-illus.s.26.jpg

bygn.nr. 014 beskyttelsesnett under taubane
m2 areal:

Lengde 156m, fra strammetårnet i syd til
nordre ende av flusspatsiloen, bredde 9m.
etasjer:
høyde = 15m
byggeår:
1957
byggemåte: Nettet er understøttet av kabler over 5
par pendlende bukker, hvor hvert ben består
av 2 stkr. kanalstål nr. 22 og den innbyrdes
avstand mellom benene tversover er 6 m.
Fundamentene er betong sokler.
Bukkene har i toppen 2 stkr. tversgående
kanalstål nr. 20, 9.20 m lange. Disse tjener
som leie for kablene som bærer nettet.
Bukkene er videre avstivet med 2 stkr.
kanalstål nr. 20 i en avstand av 5 m og 10m
fra bakken. Understøttekablene for nettingen er i den søndre ende forankret i
strammetårnet, mens det for den nordre
ende er satt opp en konstruksjon av armert
betong vest for Skrap-pressa 60, for å oppta
strekket fra kablene.
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
industriinstallasjoner
tegningsnr.:
filnavn:
prod.linje: råvaretransport
funksjon:
Hindrer at kalkstein og koks skal falle ned
fra Taubanen.
tidl. funksj.:
spesialitet:

“ ... ”

utstyr:
spesielt:
tilstand:
fjernet
fleksibilitet: spesialisert konstruksjon
generalitet:
mulig bruk:
rivingskostn.:
uheldig:
fjernet
autentisitet:
unik/repre- spesielle kontruksjoner for industri
sentativ:
historisk:
Fra epoken etter krigen da sikkerhet i forhold til
mekaniske skader kom mer i fokus.
symbolsk: Understreker at bedriftens handlingsrom ikke
bare går i flaten. Nettet strekker seg ut i
volum og definerer et stort luftrom.
Sammendrag:
Nettet er revet. Det viste en epoke da bevisstheten omkring
sikkerhet kom mer i fokus. Visuelt var det med til å definere
aksjonsvolumet til bedriften på en spesiell måte.

Sett mot nordøst, ovn III.

Gruppas vurdering:
Nettet er revet og har ingen materiell verdi, økonomisk
positiv verdi eller som kostnad. Det hadde en viss historisk
verdi ved å synliggjøre og tidfeste satsing på sikkerhetstiltak.
Det hadde en visuell verdi og formidlende verdi ved å vise et
ellers usynlig aksjonsfelt for bedriften.
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(014-i-os-f32-09.jpg)

Kalsium Karbid (fra omvisning ca.1965)
Råmaterialene for fremstilling av kalsium karbid er
primært koks, antrasitt og kalkstein. Dessuten kommer
i tillegg slike materialer som brensel for kalkbrenning,
elektrodemasse og jernblikk plater for elektrodemantler
og emballasjetromler.
Kalkovnsavdeling
Kalksteinen brennes i sjaktovner ved ca. 1150o C til
kalsiumoksyd og karbondioksyd.
			
CaCO3 – CaO + CO2.
Det er i dag installert 3 kalkovner, hvorav 2 er i drift og
en i reserve.
Fra kalksteinslageret, der det lagres ca. 10-18.000 t,
blir kalksteinen ført pr. gummitransportbånd fram til
kalkovnene. I dette transportsystemet er det installert
sikter for å separere overstørrelse, som blir nedknust og
tilbakeført systemet, samt frasikting av kalksteinsubb
(-15/20 mm gods) som føres til egne siloer, hvorfra det
kan tas på lastebil og selges. Det er dessuten sikter for
å separere kalksteinen i de ønskede graderinger for de 2
ovnstypene.
En kalkovn av typen sjaktovn er stort sett en stålsjakt
med ildfast foring. Kalksteinen mates inn på toppen
av ovnen, og det ferdige produktet, kalk, tas ut i bunnen. En luftvifte sørger for tilførsel av forbrenningsluft.
Brenselet er enten karbonmonoksyd (CO) gass fra
karbidovnene, eller koks. CO- gassen føres inn i ovnen
gjennom spesielle brennere i ovnsiden, mens koksen
tilføres sammenblandet med kalksteinen. Avgass fra
ovnene (ca. 35-42 % CO2) tas ut på toppen av ovnen og
går via viften til friluft eller til dicyfabrikken.
Det er installert 2 typer kalkovner:
1 stk. Priest ovn som er gassfyrt.
2 stk. Wärmerstelle ovner som er koksfyrt.
Ovnene har en kapasitet på 110-120 t kalk/ døgn.
Den brendte kalken transporteres på gummibånd til
en knuser, der kalken blir knust til ca – 50 med mer.
Deretter blir den siktet, der –3 mm går til en silo for
grovkalk, mens –3 mm (finkalk) blir brikettert og lagret
i egen silo.
Koks og antrasitt må tørkes til ca 1 % vanninnhold før
de brukes på karbidovnene. Råkoks- og antrasitt inne-

“Karbiden”
holder henholdsvis 10/15 % og 4/ 6 % vann. Fra lageret
føres koks og antrasitt fram til toppen av Büthnertørker, som fyres med olje eller gass. Den tørkede vare
kommer ut i bunnen av tørkeren og føres så opp i siloer.
Karbidovner
Det er installert 2 stk. lukkede Elkem karbidovner, hver
med en kapasitet på ca 17.000 kW (ca. 24.000 HK) og
som til sammen kan produsere 85-89.000 t karbid/ år,
når de kjøres på toppbelastning året rundt.
Karbidovnene har en ildfast fóring og en karbonbunn.
Ovnene er lukkede, det vil si at de har vannkjølt hvelv
for å kunne samle opp produsert CO-gass.
Den elektriske kraft blir tilført fabrikken med en spenning på ca. 12.000 volt. For hver ovn er det installert 3
stk. transformatorer, (en pr. fase) den nedtransformerer
kraften til ca. 120-140 volt. Fra transformatorene føres
strømmen i skinner fram til 3 stk. Söderberg kontinuerlige elektroder som går gjennom ovnshvelvet og stikker
ned i ovnschargen. Hver elektrode kan ha en amperebelastning på ca. 50.000 amp.
Som nevnt under kalkovnsavdeling, lagres råmaterialene for karbidovnene, tørket koks, antrasitt, grovkalk,
samt kalkbriketter, i separate siloer. Herfra blir materialene dosert ut på et transportbånd via auto-matiske
kontinuerlige beltevekter. Disse vektene kan innstilles
på de ønskede verdier fra et panel i kontrollrommet.
Herved kan man få en jevn charge, hvis sammensetning
dog kan varieres etter forholdene i ovnene og kalkens
kvalitet. Den ønskede charge føres på diverse transportbånd til siloer over ovnene, dette transportsystem samt
vektene er et automatisk anlegg, hvis drift kan overvåkes i kontrollrommet. Fra siloene føres chargen i rør
ned i ovnene.

KARBID-OSV-1914-illus.s18.jpg

For tapping av den produserte karbid har man 3 tappetuter pr. ovn, og hver tut tappes 2-3 ganger pr. skift. For
å få karbiden ut av ovnen, begynner hver tapping med
at man brenner et hull med en brenne-elektrode inn i
tappeåpningen, der det er størknet karbid fra forrige
tapping. Når en har fått åpning fram til karbidsumpen
under elektroden, renner karbiden ut i en flytende,
hvitglødende tilstand og ned i digler, der den avkjøles
og størkner. Etter å ha stått i diglene i ca. 2 timer, tas
smeltene ut ved hjelp av kran og plasseres på kjølebrett,
hvor kjøletiden er ca. 10-12 timer.
016-i-os-g151.jpg

Ved den høye temperatur i ovnen, ca. 2100o C, reagerer
kalk og karbon etter ligningen:				
CaO + 3C – CaC3 + CO
Til fremstilling av 1 tonn karbid med ca. 630 kg. rå
koks og antrasitt, 920 kg. kalk (eller 1700 kg kalkstein),
15 kg elektrodemasse og 3300 kWh elektrisk kraft.
Karbonoksydgassen (CO) fra karbidreaksjon går via
en gassvasker som fjerner støv, og blir så brukt som
brensel for kalkbrenning, dampproduksjon eller kokstørking.
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016-i-os-g131.jpg

bygn.nr. 016 Trefaseovnshus I
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:

grunnflate 400, totalt for 4 etg.r: 1600m2
4, til mønet h=22,3m
1936-37, ombygd 1960, stoppet 1982
Uisolert bygg i stålkonstruksjon, bølgeblikkkledning. Etasjeskillere i betong og gitterrister.
Stål dørkeplater mot ovn
tak:
Saltak, tekking bølgeblikk, sjalusioppbygg.
VVS, el:
Ventilasjon i enkelte rom.
artikulering: størrelse, grov industrikonstruksjon
stilpreg:
funksjonalisme
tegningsnr.: etasjeplaner, 016 indeks 1 NBC
filnr.:
016A-1.dwg
prod.linje: karbidproduksjon
funksjon:
reduksjonsovn for metallurgisk prosess
mellom kalk og koks
tidl. funksj.:
spesialitet: 3-fasa Søderbergelektroder,
bygget om til lukket ovn 1960, tidligere var den
åpen, dvs. “uten lokk”
utstyr:
3-fasa Elkemovn, opprinnelig transformatorkapasitet 21 MVA. Nye transformatorer 1969
med kapasitet 27 MVA.
Filter for tappegass plassert i det Gamle Ovnshuset i 1974-75.
spesielt:
Hjertet i karbidproduksjonen. Svært høyt
behov for elektrisitet er årsak til plassering og
utvikling av et lokalsamfunn som på det meste
talte ca.10 000 innbyggere.
Bygget i seg selv er kun et skall for beskyttelse
av ovnen og for å hindre kontakt mellom vann
og karbid.
Ved lukking av 3-faseovner kan CO-gassen
som produseres ved reduksjonsprosessen
brukes som brennstoff f.eks. i stedet for olje.
tilstand:
Svært mye utstyr er fjernet, nederste del av
vestvegg er åpen fordi tilstøtende kjølehall er
revet. Bostyret mener karbid-restene er utreagert. Utstyr som er tilbake kan sammen
med en komplett Ovn 3 samt en modell av
første enfaseovn startet i 1908, brukes til å vise
utviklingen av karbidovner og karbidteknologi
fra start i 1908 med enfaseovn, via åpen
trefaseovn fra 1936 via lukket trefaseovn 2 med
gass-renseutstyr fra 1956 til verdens største og
best utstyrte karbidovn, Ovn 3, startet i 1978.
fleksibilitet: med ovn: liten
uten ovn: svært stor pga. stort volum
generalitet: med ovn: liten pga ovnen dominerer volumet
uten ovn: svært stor pga. stort generelt volum
mulig bruk: med ovn: visningsobjekt med sidefunksjoner
uten ovn: bygningsskallet kan romme “hva som
helst”

“Gamla Smelt´huset / Smeltehuset” etter nedleggelsen: “Ovn 1”
rivingskostn.:
uheldig:
Materielt er bygget lite verdt som utgangspunkt for ny bruk.
Asbest i konstruksjonene.
autentisitet: store deler av utstyret revet
unik/repre- høy unikhet
sentativ:
historisk:
Ovnen i seg selv er internasjonal teknologihistorie. Tappegassfilteret utviklet i samarbeid
med 2 konkurrerende filterfabrikker og med
siving. som tok sin doktorgrad på dette
arbeidet.
symbol:
Det første i en “tripp-trapp-treskorekke” med
tre gigantiske industribygningsvolum som
danner ryggraden i fabrikkområdet og som
med sitt volum forteller om dimensjonene i
produksjonen og betydningen av den.

(016-i-os0006-utsnitt.jpg)

Felles traforom for ovn 1 og 2, her ved trafoer til ovn 2.
Prosesstekniker Hans Åbodsvik. (016-i-os-f43-23.jpg)
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Sammendrag:
Bygget og utstyret slik det står i dag har liten materiell verdi.
Volumet og plasseringen har svært stor fortellende verdi og
er av svært stor betydning.
Gruppas vurdering:
Volum og form har stor verdi og bør beholdes.
Ovn 3 har utstyret i stor grad intakt. Supplert med utstyr
fra Ovn 1 og 2 kan teknologihistorien tas vare på der. Men
gjenoppbygging av bygningsvolumet i samme form som nå
er viktig, selvom prosjektert for ny bruk.
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Det glohete brett dirret under føttene, og det
sang i ovnen. En ’smelteovn synger alltid naar den
er i gang. Og jo fullere den blir av smeltet masse, og
jo høiere viserne paa den runde klokke arbeider sig
opover, jo skarpere og med fulltonende blir ovnens
sang. Dens sang er som lyden av en stor kjempekatt
som ligger og maler. En stadig jevn dur som synker
og stiger efter som ovnen er i humør til.
Kristiansen gaar der og lytter til denne sangen,
og han begynner aa føle det slik som de andre.
Ovnen er et levende vesen. Halvt kamerat og halvt
fiende. Et vesen som kan være i godt humør og
produsere i massevis, uten at man behøver aa slite
sig i hjel. Men et vesen som ogsaa kan slaa sig vrien
og vrang og skape helvete for dem som skal arbeide
med den. Et vesen som kan bli besatt av tusen djevle
og tvinge baade smeltere og tappere til aa arbeide
livet av sig i et eneste skift. Og saa lite som det skal
til førenn den slaar sig vrang. Den er saa ømtaalig
som et kvinnfolk med mavesaar og kardialgi, sier
Kristiansen da Jørgensen har forklart ham at en
eneste skuffe kull for meget er nok til at ovnen
slaar sig vrang og lager helvete resten av skiftet.
Du fyrer bare jevnt. To og tre – to og tre hele tiden.
Reguleringen skal jeg besørge, sa Jørgensen. Og
Kristiansen nikket. Ja vel – to og tre – to og tre skal
det bli.
Tiden gaar. Ovnens sang bli høiere og høiere.
Viseren bak den runde glasskive klatrer lenger og
lenger opover. Den blir mer og mer urolig. Den flyr
op og ner ustanselig. Ta mig fa’n, nu kobler den
snart, sier Jørgensen. Han staar i trappen og følger
med øinene viseren som svinger frem og tilbake.
Op trappen flyr han og trykker paa noen
knapper. Det store elerktrodekullet løfter sig noen
tommer og gir bedre plass for den smeltede masse
som velter sig dernede i ovnens gryte. Han slenger
paa en liten sats. Dekker over gassen hist og her,
stikker haanden ned i baklommen og haler op
snusdaasen og tar sig en pris. Tapping, brøler han.
Og tapperne kommer springene. Opslageren
settes i hullet. Sleggeslagene klinger knapt og kvast
gjennem natten. Saa fosser karbiden ut. Det er som
om selve solen blev vrengt og slengt ned i digelen.

Forsøker man aa se inn i den rinnende masse som
fosser og putrer, saa er det som man saa inn i solen
med forstørrelsesglass, tenker Kristiansen, som
staar klar med spettet for aa holde paa lansen naar
ovnen er tom.
Ovnen tømmes. Som et blaatt naalys strømmer
gassen ut gjennem hullet i tappetuten. Sett igjen!
Roper Jørgensen. Lansen settes i, og Kristiansen
setter spettet paa som han har faatt ordre til.
De store sleggene svinges av unge, sterke armer.
De suser i en bue ned mot lansens nakke. Staal mot
staal. Og klang stiger gjennem rummet som om der
ringtes med kirkeklokker. Glødende karbid spruter
ut mellem skjermene for hvert slag. Hver gang en
av tapperne lar sin slegge suse ned mot lansen, vrir
han litt paa hodet, saa den brede hatten tar av for
de glødende projektiler som flyr gjennem rommet.
Det lukter svidd. Brenner i en bluse. Well, la
brenne! Først lansen i. Siden kan man slukke ilden i
sine egne klær.
Svetten siler nedover ansiktet paa Kristiansen,
der han staar og holder paa spettet. For hver gang
sleggen suser ned, bøier han hodet; redd for at
slaget skal gaa feil saa han faar sleggen i hodet.
Han vet ikke selv at han gjør det. Han har bare en
rent instinktiv følelse av at det kan gaa galt.
Det lukter svidd av klærne, og næseborene vider
sig saa merkelig ut i den sterke varme; det føltes
nesten som der blev rendt en gloende jernstang op
gjennem nesen.
Pokker! Det er varmt, sier han. Jørgensen ler.
Smilet er som en grimase i hans bleke, utbrente
ansikt. Aa, det blir nok bedre naar du blir vant.
Det er godt aa venne sig til varmen i tide, saa blir
det lettere naar du engang kommer til helvete, sier
Jørgensen.”
(Opphaveleg var dette stykket prenta i
«Lørdagskvelden», eit bilag til «Arbeiderbladet», og
forfattaren sitt fulle namn er Harry Langhelle.)
Smeltedigelen s.100
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I streik for første gang
En vårdag i 1909 fant arbeiderne i Smeltehuset
et oppslag som kunngjorde at fra 14 dager av ville
mannskapsstyrken bli redusert. Der skulle bare være
en smelter ved hver ovn mot to tidligere og bare to
tappere om tre ovner mot tidligere en tapper om hver
ovn.
Bedriftsledelsen hadde ikke konferert med
foreninga og heller ikke med noen av arbeiderne
om saka, og oppslaget vakte en storm av forbitrelse.
Foreninga protesterte overfor bedriftsledelsen, og
arbeiderne understreket protesten ved å redusere
arbeidstempoet.
Da dagen for ”nyordninga” kom, møtte bedriftsledelsen opp i Smeltehuset og det utviklet seg en
stormende ordveksling, der arbeiderne hårdnakket
hevdet at reduksjonen ikke lot seg gjennomføre. En av
ingeniørene, en svenske, hendvendte seg til en landsmann blant ovnsarbeiderne, Richard Fallander, og
spurte: ”Kan inte ni Fallander, som er gammal

smeltare, forsöka om det går at arbeta ensam?” Fallander lot seg imidlertid ikke lokke: ”Schikka bud til
helvete efter smeltare og låt dem gå på ugnen, inte
jævelen går jag dit ensam.” Han gjorde det heller
ikke, og likeens stod de øvrige arbeiderne fast på kravet. Bedriftsledelsen valgte å sette hardt mot hardt, og
dermed var streiken et faktum.
Det ble en rekke forhandlingsmøter om saka,
men foreninga vek ikke en tomme, og stilte dessuten
krav om at de streikende arbeidere skulle ha full lønn
for den tida konflikten varte. Da det var gått to uker,
tok direktør Alb. Petersson initiativet til et møte i
Spisebrakka og meddelte at bedriften hadde vedtatt å
imøtekomme arbeidernes krav fullt ut.
Odda Arbeiderforenings første arbeidskonflikt
– som hele tida var begrenset til Smeltehuset – kunne
dermed avblåses med seiersfanfarer.
Dei finaste band s.XX

bygn.nr. 018 Kjølehus
m2 areal:
etasjer:

2400
1etg., 7,5m høyde under takkonstruksjonene, til
topp sjalusioppbygg 13m
byggeår:
1906-1982, i mange byggetrinn
byggemåte: Uisolert bygg i stålkonstruksjon, stålplatekledning. Dekke i armert betong.
tak:
Sjalusioppbygg i 82,5m lengde, på hver langside 2m overheng,
VVS, el:
ventilasjonskanal under golv
artikulering: størrelse, industrikonstruksjon
stilpreg:
funksjonalisme
tegningsnr.: NBC 018-0
filnr.:
23116000.dwg
prod.linje: karbidproduksjon
funksjon:
kjøling av karbid i digler
tidl. funksj.:
spesialitet: stort volum,
bygget for å slippe ut varme
utstyr:
Kranbane i hele byggets lengde,
2stk traverskraner á 6 tonn, løftehøyde 5m,
Løfteapparat “Klypetussen” tok karbidsmelter
“Smelta” ut av tappedigler “diglane” for
å stille dem til kjøling på kjølebrett og kjølebelte før knusing i knuseren (Eschknuser=konknuser, Svedala=kjeftknuser er
reserveknuser). Den andre transporterer
avkjølet karbid på plater til kofferten over
opptaket, hvor karbidblokkene delvis knuses
ved fritt fall. Den ene kran kan erstatte den
andre.
spesielt:
sammenbygget med ovnshusene
tilstand:
revet
fleksibilitet: svært stor pga. stort volum
generalitet: svært stor pga. stort generelt volum
mulig bruk: “Hva som helst” pga størrelse og generalitet.
Ved en fredning av Ovn 3 kreves en buffer

018-OSV-1914-foto.s36.jpg

( funksjonærer: “Kjølehallen”)
sone rundt fredet objekt. Funksjonelt, med
tanke på etterbruk, vil det kreves sidefunksjoner til det freda objektet. Kjølehusvolumet
vil være svært godt egnet til å ivareta disse
aspektene.
rivingskostn.: ikke oppgitt
uheldig:
revet
autentisitet: høy
unik/repre- høy unikhet
sentativ:
historisk:
“Lett”stålkonstruksjon som har fulgt Smelteverket som produksjonslokale gjennom nesten
100 år mens det vanligvis er teglbyggene som
oppfattes som “de opprinnelige”.
symbol:
Henger sammen med Smeltehusene og er en
stor del av den ene store volumoppbyggingen,
karbidfabrikken, på området. Ved å være et
lavere utstrakt volum inntil det store stigende
Smeltehusvolumet, understreker det mektigheten. Ved i seg selv å være en svær og høy
hall, formidler det enda sterkere de store dimensjonene i anlegget.

1960.

(018-OS-1960b.jpg)

Karbidsmeltene blir lagt på egne brett for kjøling før knusing. (018-i-os-f42-23.jpg)

Sammendrag:
Volumet og plasseringen har svært stor visuelt formidlende
verdi og er av svært stor betydning. Ved nybygg på området
bør volumet og tilnærmet form bygges opp igjen og få funksjoner knyttet til de freda objektene.
Gruppas vurdering:
Volum og form har stor verdi og bør gjenoppbygges.
Gjenoppbygging av volumet i samme form som det var,
prosjektert for bruk knyttet til kulturminnekompetansen omkring anlegget, vurderes som beste måte å ivareta kulturverdien på stedet.

Klype til traverskran (“Klypetussen”) som løfter kjølebrett
for transport til plassering i kjølehuset (018-i-os-f44-27.jpg)
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Kjølehus Alby United Carbide Factory
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bygn.nr. 019 Reservelager og IT-sentral
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:

1.etg. 312, 2.etg. 164, 3.etg. 164=640
3 inkl.loft
1907
tegl, etasjeskillere er tregolv
saltak 20>30°

høy grad av klassiske teglsteinsdetaljer som
buemotiv, avtrappinger, horisontale fasadebånd,
tympanon, ornamenterte gesimsbånd med
tannbord, og med store vindusåpninger
stilpreg:
klassisistisk
tegningsnr.: NBC 019
filnr.:
019.dwg
prod.linje: karbiden: dunkefabrikken, “Blikken”
funksjon:
lagring av karbiddunker og dunkedeler,
tele- og datasentral, trafo, verksted for filterposeskifting
tidl. funksj.: karbidpakkeri
spesialitet:
utstyr:
transportkjedetrekk, etiketteringsmaskin,
dunketralle for paller
spesielt:
Bygget danner sammen med 20, 21 og 28 en fin
urban plass etter 22 Dunkelageret. Dette i
en evt. utvikling av området som et sted å
være og i forhold til bygninger og anlegg med
kulturminneverdi.
tilstand:
dårlig vedlikeholdt
fleksibilitet: stor, uten skillevegger
generalitet: stor
mulig bruk: butikk, småproduksjon, servering
rivingskostn.:
uheldig:
autentisitet: høy mht. bygning
unik/repre- Internasjonal teglsteinsarkitektur med
sentativ:
klassisistiske detaljer. Denne påvirkningen av
teglsteinsarkitektur er representativ for indu-

historisk:
symbol:

“Dunkelager”
stristeder med utenlandske eiere, spesielt
engelsk/amerikansk.
Bygningen er uttrykk for en teglsteinstradisjon
i industrien, utviklet i England og videreført
også i USA.
Omtanke for utforming og detaljering viser
stolthet og bevissthet om hvilken verdioppbygging og viktig utvikling man var en del av.
Teglsteinsartikuleringen er svært staselig på
dette bygget. Den internasjonale arkitekturen
viser et klart brudd med det lokale og plasserer
Odda i en verdenssammenheng.

Sammendrag:
Bygget viser med sin utforming at Odda med industrien ble
en del av verdenssamfunnet. Kanskje dette er ekstra understreket iom. at dette var et produksjonsbygg.

1908.

(019-1908-i-04032.jpg)

Tomme og fulle lagringsstokker for dunketopper
(019-i-os-f35-26.jpg)

Gruppas vurdering:
Bygget viser det spesielle klimaet oppstarten av bedriften
skjedde i, da Odda trådte ut av bondesamfunnet og inn i en
internasjonal sammenheng. Det er et bygg som vil være anvendelig med tanke på byskaping og være attraktivt som en
del av et levende sentrum. Sammen med 20, 21 og 28 danner
bygget et fint urbant rom på en svært strategisk plass mht.
byforming.

Den gang det var pakkeri her, var pakkemaskinene plassert
under overbygget til v. i bildet. (019-i-os-f35-31.jpg)
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bygn.nr. 020 Verkstedskontorer
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje:
funksjon:
tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
spesielt:

125
1, vegger 2,5m høye innvendig.
1955
lettklinkerbetong i vegger, golv på grunn av utstøpt Leca og 5cm armert betong
20cm Siporex-elementer m/ 5cm isolasjon og
3 lag papp

NBC 020
020.dwg
mekanisk vedlikehold
mottak og planlegging av arbeidsordrer

“Ordrekontoret”
Sammendrag:
Bygget i seg selv har ikke verdi utover materiell verdi. Men
størrelse og plassering er med til å danne en fin byplass omkranset av 19, 21 og 28 og denne bygplassen har stor verdi.
Gruppas vurdering:
Sammen med 19, 21 og 28 danner et bygg på dette stedet
et fint urbant rom på en gunstig plass mht. byforming og i
forhold til bygninger og anlegg med kulturminneverdi. Byplassen bør videreutvikles og det er nødvendig med et bygg
på dette stedet. Bygget kan med fordel erstattes av et nytt
som henvender seg enda mer bevisst til plassen.

Sett mot sørvest. (020-i-os-f37-04.jpg)

kontor, garderobe
Bygget lukker et mellomrom mellom 19 og 28
og tetter derved bygningsmassen rundt det
som har blitt den åpne plassen etter 22 Dunkelageret. Det har en plassdannende funksjon i
en evt. utvikling av området som et sted å
være og i forhold til bygninger og anlegg med
kulturminneverdi.
tilstand:
ok, lav standard
fleksibilitet: mange små rom
generalitet: generelle kontorrom, to garderoberom
mulig bruk: kontor, småproduksjon
rivingskostn.:
uheldig:
autentisitet: høy
unik/repre- ikke unik, sideordnet, ikke-prioritert bygning
sentativ:
historisk:
symbol:
Sideordnet bygg med sideordnet funksjon.
Disse små bygningsvolumene med “tilfeldig
utforming” har vært nødvendig i tilknytning til
alle produksjonslinjer og finnes flere steder på
området.

foto 2006

82

bygn.nr. 021 Dunkefabrikk
m2 areal:
etasjer:

1.etg. 446, 2.etg. 390=836
2, 1.etg. h=4,5m, 2.etg. h=2,8 og 5,0m ved
mønet.
byggeår:
1908
byggemåte: Tegl, 1.etg. 2-steins, 2.etg. 1-steins. Gulvet i
1. etasje er av betong på kult. Det er
3 støpejern søyler langs midtlinjen med
en langsgående drager av profilstål og
tversgående trebjelker med 2” plankegulv i
2. etasje. Undersiden er kledd med
brannherdige plater i maskinavdelingen, og
i sprøytelakkeringsrommet er taket forsynt
med pusslag på netting. Takkonstruksjon i
tre. Golv på terreng betong på kult.
tak:
valmtak, tekking papp
VVS, el:
artikulering: Høy grad av klassiske teglsteinsdetaljer som
buemotiv, avtrappinger, horisontale fasadebånd,
ornamenterte gesimsbånd med dobbel tannsnitt,
og med noen større vindusåpninger. Pølsefuger.
stilpreg:
klassisistisk
tegningsnr.: NBC 021
filnr.:
021.dwg
prod.linje: karbiden: dunkefabrikken, “Blikken”
funksjon:
Produksjon av karbiddunker. Full produksjon
2000 tønner pr. dag (1 tønne pr. 10 sek).
tidl. funksj.: Produksjon av tønner i tre på loftet. Ståldunkene ble plassert opp i tretønner, da ståldunkene ikke ble regnet som sikre nok.
spesialitet: porter bxh: 3,6x2,7m
utstyr:
Coyl-kuttelinje (“køddelina”), vals og
plateløfter, sveisemaskin, utkantemaskin,
rillemaskin, falsemaskin, transportbånd, lakkeringsmaskin, transportbånd til lager, etiketteringsmaskin og transportbånd, pressa, lokkpressa, tetningsmassemaskin
spesielt:
Bygget danner sammen med 19, 20 og 28 en fin
urban plass etter 22 Dunkelageret. Dette i
en evt. utvikling av området som et sted å
være og i forhold til bygninger og anlegg med
kulturminneverdi. Rester av skinnegangen inn i
bygget i NØ-hjørne.
tilstand:
Fuktskader, mangler glass og fuger.
fleksibilitet: stor, uten skillevegger
generalitet: stor
mulig bruk: butikk, småproduksjon, servering
rivingskostn.:
uheldig:
antatt råteskade i dekke 2.etg.
autentisitet: Endringer av flere vinduer og dører.
unik/repre- Internasjonal teglsteinsarkitektur med
sentativ:
klassisistiske detaljer. Denne påvirkningen av
teglsteinsarkitektur er representativ for industristeder med utenlandske eiere, spesielt
engelsk/amerikansk.

“Blikken” / “Blekken”
historisk:

symbol:

Stedet 15-16-åringer fikk sitt første møte med
arbeidslivet og det stedet “alle” hadde vært
innom i løpet av sin tid på OS. Høy skaderisiko
pga. usikra farlige maskiner.
Bygningen er uttrykk for en teglsteinstradisjon
i industrien, utviklet i England og videreført
også i USA.
Viktig bygg for alle som har arbeidet på OS
iom at det er stedet “alle” ble introdusert til
verket.
Omtanke for utforming og detaljering viser
stolthet og bevissthet om hvilken verdioppbygging og viktig utvikling man var en del av.
Teglsteinsartikuleringen er svært staselig på
dette bygget. Den internasjonale arkitekturen
viser et klart brudd med det lokale og plasserer
Odda i en verdenssammenheng.

1908.

(021-i-04032.jpg)

Sveisemaskinen til h., i midten nærmest kantemaskin og bak
den rillemaskin (021-i-os-f34-23.jpg)

Sammendrag:
Bygget er viktig for alle som har vært ansatt ved OS. Bygget
viser med sin utforming at Odda med industrien ble en del
av verdenssamfunnet, ekstra understreket iom. at dette var et
produksjonsbygg.
Gruppas vurdering:
Bygget har stor identitetsmessig verdi for alle ansatte ved
OS. Bygget viser det spesielle klimaet oppstarten av bedriften skjedde i, da Odda trådte ut av bondesamfunnet og inn
i en internasjonal sammenheng. Det er et bygg som vil være
anvendelig med tanke på byskaping og være attraktivt som
en del av et levende sentrum. Sammen med 19, 20 og 28
danner bygget et fint urbant rom på en svært strategisk plass
mht. byforming.

(021-i-os-g019.jpg)
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Lure knep på arbeidsplassen
Lars Øye fortel ei historie frå Smelteverket om kor
einfaldig ein bondegut frå Varaldsøy kunne vere i høve til
drivne arbeidskameratar:
”Ein dag skulle dei flytta ein svær haug med
tynnestav. Det var tynnefabrikk borte der, så de hadde
dunkane inne i tretynner. Og desse her var no so lette
at han, når han kom borti haugen, sopte på seg ein 3-4
sånne buntar og bar. Men det var bare ein augneblink, så
vart han varskudd av de andre at han hadde ikkje lov å
ta meir enn ein bunt av gongen. For arbeidet skulle vare.
Det forstod han ikkje, at det viktigaste var at arbeidet
varde, han som var no vane på gard. Han trudde det var
om å gjera å flytta haugen, han.”

Nord for jarnlageret låg blekkenslagerverkstaden
eller «Blekkologisk fakultet» som det gjerne vart kalla
til dagleg. Bjarne Andersen var den kvikke og fargerike
sjefen her. Han var bergensar med ekte kjuagutthumør,
men og eit voldsomt temperament. Du skulle passa deg
vel for å erta Bjarne. Treklubba hans sat laust i neven
vart han sint, og mang en spassmakar måtte dukka raskt
for ikkje å bli lagt i bakken av ein fulltreffar når klubba
suste gjennom lufta. Det hende visst aldri, men var nokså
nære på mange gonger.
Smeltedigelen s. 168

Odda – arbeidsfolk fortel. s.102

021-OSV-1909-foto.s43.jpg

021-OSV-1909-foto.s44.jpg
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bygn.nr. 022 Lager for dunk til karbidpakkeriet
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:

965
1, høyde under takstol 4,5m
1965
stålkonstruksjon, platekledning. Betonggolv.
saltak, bølgeblikk

enkelt platebygg med horisontalt lysbånd i
transparente plater
stilpreg:
funksjonalisme
tegningsnr.: NBC-022
filnr.:
022.dwg
prod.linje: karbidproduksjon
funksjon:
lagring av karbiddunker
tidl. funksj.: avdelt spiserom i 2.etg.
spesialitet: svært åpent bygg, lett systemkonstruksjon
utstyr:
transportkjedetrekk, etiketteringsmaskin,
dunketralle for paller, sprinkleranlegg
spesielt:
tilstand:
revet
fleksibilitet: svært høy
generalitet: svært høy
mulig bruk: “piazza” i bybygging
rivingskostn.: ikke oppgitt
uheldig:
autentisitet: høy
unik/repre- ikke unikt bygg, representerer vanlig type
sentativ:
seinindustrielt lager
historisk:
symbol:
Ble bygget i enden av karbidlinja, som en pragmatisk innretning som tettet igjen romdannelsen mellom tre av de opprinnelige, fint
artikulerte teglsteinsbygningene. Plassering er
svært sentralt i anlegget og svært synlig på linja

“Dunkelageret”

over til cyanamiden, men allikevel er bygget
uten noe vekt på artikulering. Dette viser at
industrialismens stolte pionertid i Norge var
over.
Sammendrag:
Bygget hadde ikke stor verdi utover den materielle verdien.
Det er revet og har frigjort et rom mellom husene som er flott
plassert midt i anlegget, i det indre forbindelsesleddet mellom karbiden og cyanamiden og ved den lokale transportåren
gjennom anlegget.
Gruppas vurdering:
Den frigjorte plassen etter Dunkelageret representerer et potensiale for et viktig byrom i framtidig utvikling av området.
Byrommet ligger også gunstig til ved en utvikling av kulturminneverdiene i området.

Dunkene blir påført fareetikett og går enten direkte til karbidpakkeri eller til lagring.
Operatør Ingvald K. Helle og Lars Ove Seljestad (NVIM). (022-i-os-f35-19.jpg)

Mesteparten av dunkeproduksjonen går direkte til karbidpakkeri for pakking, mens det som lagres er buffertlager
(022-i-os-f35-12.jpg)

(022-i-os-f35-24.jpg)
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Kalsium Karbid (forts. tekst fra omvisning 1965)
Fra knuseren går karbiden på et kjølebelte der den blir
kjølt ned til ca. 100-150o C. Deretter inn på store siloer,
hvor det er kvelstoff- atmosfære for å hindre eksplosive
luft/ acetylengass- blandinger.

cyanamid, men de fleste anvendelser beror på utvikling
av acetylen:-

En viss del av den produserte karbid går fra siloer til
cyanamidavdeling via en kornknuser

Acetylen anvendes på 2 hovedområder:-

Karbid som skal pakkes føres opp til et sikteanlegg,
der de forskjellige fraksjoner kan frasiktes for pakking,
samt ikke ønskelige fraksjoner kan sendes til cyanamidavdeling. Fra siktene går da karbid som skal pakkes, til
automatiske pakkemaskiner, der karbiden fylles i dunk
(50, 100 eller 110 kg). Lokk blir deretter satt på, dato og
gradering merkes på dunk, og den settes på vogner som
kjører til eksportlager på kaien.
Følgende størrelser karbid pakkes:
		
		
		
		
		
		

0,4 – 1,6 mm		
7 – 15 ” )
15 - 25 ” )
25 - 50 ” )		
50 - 80 ” )
4 - 80 ” )

(14 ND)
Gradert karbid

Industriell kalsiumkarbid inneholder ca. 74 – 82 %
CaC2. Resten består hovedsakelig av kalsiumoksyd.
Graderingene fra 15/ 25 med mer, samt 4/ 80 mm, inneholder som regel 79 – 82 % CaC2 (det vil si 289 – 300 l
C2H2/ kg karbid).
Kalsiumkarbid benyttes direkte for fremstilling av

		

Prosessflyt Kalk - Karbid - Kalsiumcyanamid.
Koks fra lager

1. Kokst ørke

CaC2 + 2H2O – C2H2 – Ca(OH)2

2.Kalkovn

CO 2 gass til Dicy
4.0 Siloer

Kalk fra lager

CO (gass)

1. For sveising og skjæring.
2. Råstoff for syntetisk organisk industri. Den overveiende del av acetylen fra karbid brukes til dette formål.
De viktigste produkter som fremstilles fra acetylen er:

K
C F

3. Karbid ovn

Neopren		
- syntetisk gummi
Akrylnitrit 			
Akrylestase		
- syntetiske tekstiler
Polyvinylklorid
- plast
Trikloretylen		
- rensevæske

3.6Transportbelte

3.2 Tapping

Mesteparten av Odda Smelteverks pakkede karbidproduksjon eksporteres til The British Oxygen Company Limited, England, samt til dette selskaps oversjøiske
fabrikker. Karbiden brukes til acetylen for sveising og
skjæring.

4.1 Kule- stav m ølle
3.3 Knuser
4.2 Fyllstasjon

Acetylen fra kalsiumkarbid og hovedsakelig for
kjemiske produkter møter i dag konkurranse fra 2 sider.
For det første kan mange produkter som for inntil få år
siden ble fremstillet fra acetylen, i dag lages vesentlig
billigere fra andre hydro-carbon råstoffer fra oljeraffinerier, særlig etylen og propylen. For det andre, i de
tilfelle hvor acetylen fremdeles er et nødvendig råstoff,
kan acetylen i dag produseres billigere fra hydrokarboner enn fra karbid.

K
3.3 Sikting
3.4 Siloer
4.3 Ovnsbrett

4. Knuser
3.5 Pakking

4.5 Cyanamid Silo

Til Salg av karbid
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bygn.nr. 023 Karbidpakkeri med finstoffsilo
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:

296
1, 3,4m fri høyde
1960-62
Uisolert bygg i stålkonstruksjon, stålplatekledning. Betonggolv.
tak:
flatt tak, tekking stålplater
VVS, el:
diverse avsug på transportlinjene
artikulering: konsekvent og artikulert kledning i profilerte
stålplater, fargeholdning
stilpreg:
modernisme
tegningsnr.: NBC-024
filnr.:
024.dwg
prod.linje: karbidpakkeri
funksjon:		karbidpakkeri
tidl. funksj.: Området var opprinnelig pålastingsrampe for
tidligere dunkerpakkeri med skinnegående
transport (lokomotiv med traller) til kai.
spesialitet: porter bxh: 3,5x2,5m
utstyr:
pakketrakter, vekter, containere, styrepanel,
finstoffsilo (“Maratonanlegget”), pakkesiloer,
transportrør, rotarsikt, transportskruer,
syklon (støvanlegg), nedløpsrør
spesielt:
tilstand:
god
fleksibilitet: mye volum, men bygget er kun “et skall”
generalitet: mye volum, men bygget for et spesielt ustyr
mulig bruk: bybygging
rivingskostn.:
uheldig:
Riving av pakkeribygningene er startet.
autentisitet: høy
unik/repre- Relativt unikt som pakkhus med tanke på
sentativ:
karakteristisk utforming og markert fargeholdning
historisk:
symbol:
Sammen med 80, 81, 82 utgjør byggene store
markerte volum godt synlig i bybildet.

“Gamle pakkhuset” med ”Maratonanlegget”

Sammendrag:
Bygningen er en del av et markert volum i anlegget. Volumet
har fortellende verdi og er av betydning.
Gruppas vurdering:
Volumoppbyggingen har verdi ved å bidra til å formidle
det storslagne i anlegget. Om pakkeriet ikke konkret kan
gjenbrukes, vil det være gunstig å gjenoppføre relativt store
volumer i samme område av anlegget. Volumene tilpasses
ny bruk, men bør ha føringer om enkelhet og klarhet i form.
Dette med tanke på at det bakenforliggende Smelteovnsmassivet med de tre Ovnshusene bør tre fram som “Det store
Dyret” i anlegget.

(023-OS-05.jpg)

Sett mot sør. (023-i-os-f45-22.jpg)

Området her var opprinnelig pålastningsrampe for tidligere
dunkerpakkeri med skinnegående transport til kai. Operatør/
pakker Robert Mackay. (023-i-os-f38-05.jpg)

foto 2006

(023-I-OS-F38-08.jpg)

Du hadde formann på Pakkeriet.
Der de smurte hjulene på stolen
hans. Han var vant med å ta en viss
skyvekraft når han skulle forflytte
seg. Så de smurte hjulene hans. Og
han gikk jo i veggen med et brak.
		
		

”Maratonanlegget”
(sikteanlegget i 23-24)
”Den gang de skulle bygga sikteanlegget i Pakkeriet, var det om å gjør at det
skulle vera billig. Det sku´kje kosta nåke.
Då vedlikeholds-sjefen sku væra ansvarlig
for oppbygginga av anlegget stressa han
veldig. Det gjaldt jo å få det billig, det her.
Han sprang heile dagen, -att og fram.

Sprang til kontoret og til anlegget.
Og sprang til skrapjerns-tippen for å se
om der var nåke der de kunne bruka. Og
sprang tilbake og att og fram. Det blei jo
”Maratonanlegget”, det.
Det måtte jo bli det.”
muntlig overlevering
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intervjumateriale
OS-dok. 2002, NVIM

bygn.nr. 024 Containerpakkeri
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:

156
4
1960
Uisolert bygg i stålkonstruksjon, stålplatekledning. Betonggolv.
tak:
flatt tak, tekking stålplater
VVS, el:
diverse avsug på transportlinjene
artikulering: konsekvent og artikulert kledning i profilerte
stålplater, fargeholdning
stilpreg:
modernisme
tegningsnr.: NBC-024
filnr.:
024.dwg
prod.linje: karbidpakkeri
funksjon:
sikting og pakking av kalsiumkarbid, vasker
containerne med nitrogen (nøytraliserer
karbidrester)
tidl. funksj.:
spesialitet: porter bxh: 5,0x2,8m
utstyr:
pakketrakter, vekter, containere, styrepanel,
Mafi truck, containertraller, containere
spesielt:
tilstand:
god
fleksibilitet: mye volum, men bygget er kun “et skall”
generalitet: mye volum, men bygget for et spesielt ustyr
mulig bruk: bybygging
rivingskostn.:
uheldig:
Riving av pakkeribygningene er startet.
autentisitet: høy
unik/repre- Relativt unikt som pakkhus med tanke på
sentativ:
karakteristisk utforming og markert farge‘holdning
historisk:
symbol:

“ Pakkeriet ”
Sammendrag:
Bygningen er en del av et markert volum i anlegget. Volumet
har fortellende verdi og er av betydning.
Gruppas vurdering:
Volumoppbyggingen har verdi ved å bidra til å formidle
det storslagne i anlegget. Om pakkeriet ikke konkret kan
gjenbrukes, vil det være gunstig å gjenoppføre relativt store
volumer i samme område av anlegget. Volumene tilpasses
ny bruk, men bør ha føringer om enkelhet og klarhet i form.
Dette med tanke på at det bakenforliggende Smelteovnsmassivet med de tre Ovnshusene bør tre fram som “Det store
Dyret” i anlegget.

Sammen med 80, 81, 82 utgjør byggene store
markerte volum godt synlig fra i bybildet.

Karbid i en ferdigpakket container (gradering 25-50 mm?)

Operatør/pakker Olav Harald Brekke og operatør/pakker
Irene Madsen. (024-i-os-f38-21.jpg)

Mafi truck, containertraller og (BOC) containere i området
hvor transport til/fra foregår. (024-i-os-f38-29.jpg)
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(024-i-os-f38-27.jpg)

”Det var jo han med det stora stellet. Han
visste å bruka det til fleire ting. Han eine kameraten hans kunne vera så fæl til å le. Så han klatra
opp på Pakkhustaket og fant eit hol. Og slapp
liksom heila stellet ner i holet. Nere i Pakkhuset
peiker han andre arbeidskameraten opp i taket
og ropar ”Se spurven!” Kameraten knakk heilt i
samen. Han bare lo og lo. De andre måtte kjøra
han ut i ei trillebår.”
Muntlig overlevering

88

bygn.nr. 029 Kompressorstasjon CO-gass
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje:
funksjon:

64
1

“ ... ”

Sammendrag:
Bygget med utstyr er en liten del i den store produksjonslinja.
Gruppas vurdering:
Viser at alle tilførte bestanddeler i produksjonen må tilføres
på spesialisert måte.

029.dwg
Smeltehuset/Kalkovnene
transport av CO-gass fra smeltehus til kalkovnene
tidl. funksj.: trykkluftkompressorer
spesialitet: integrert som del av maskineri
utstyr:
gasskompressorer
spesielt:
tilstand:
fleksibilitet: liten
generalitet: liten
mulig bruk: visningsobjekt
rivingskostn.:
uheldig:
kan kun brukes til det det er bygget for
autentisitet: høy
unik/repre- teknisk produksjonsutstyr
sentativ:
historisk:
internasjonal teknologihistorie
symbol:
liten nødvendig del i stort innfløkt maskineri

Bygget ble tidligere brukt som hus for trykkluftkompressorer
(senere flyttet til Lindehuset) (029-i-os-f32-01.jpg)

Elektriker Øyvind Eike.
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(029-i-os-f32-04.jpg)
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bygn.nr. 040 Analysestasjon
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
1979
byggemåte: Moderne stålkonstruksjon, kledd med stålplater,
“Robertson”.
tak:
flatt
VVS, el:
artikulering: konstruksjoner kontrastfarge i vegger
stilpreg:
modernisme
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje: karbidproduksjon / eksport
funksjon:
analyse av karbidcontainere
tidl. funksj.:
spesialitet: lik arkitektur som det store karbidlageret 38A
utstyr:
spesielt:
under enden av “Ormen Lange”
tilstand:
Utstyr er fjernet, bygget er til forfall,
østvegg er revet.
fleksibilitet: uisolert lita bu
generalitet: generell
mulig bruk:
rivingskostn.:
uheldig:		
autentisitet: store deler revet
unik/representativ:
historisk:
symbol:
forlatt

“Analysebua”
Sammendrag:
Bygget synes ubetydelig av utseende, men iom. at den har
kallenavn, har den betydd noe i dagliglivet på kaia. Og den
har vært svært viktig i produksjonene i ferdiggjøring for
eksport.
Gruppas vurdering:
Det kan være vanskelig å gi bygget noe mening i framtidig
bruk av området. Funksjonen bør synliggjøres i en visningssammenheng.

Bildet viser bygg nr. 41 Sentraltoalett. Bygget innholder også
et analyserom av karbidprøver fra karbidblokkene i Kjølehuset 018. Her ble kvaliteten på karbiden vurdert. Den beste
karbiden gikk til Pakkeriet for eksport for produksjon av
acetylen. Neste kvalitet gikk videre til Cyanamiden. Tankene
på utsiden er for venturieslam fra ovnshusavgasser.
(041-i-os-f37-08.jpg)

Bildet viser Analysebua 040 på Kaia. Der ble det tatt prøver
av karbiden for å sjekke at der ikke var kommet fuktighet
i karbiden. Dette for å hindre utvikling av acetylengass i
containerne. Det ble også tatt analyser fra containerne i Pakkeriet etter at karbiden var blitt vaska med nitrogen.
foto 2006
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bygn.nr. 045 Velferdsbygg “kubb”
m2 areal:
67
etasjer:
1, til himling 2,7m
byggeår:
byggemåte: Vegger i pusset 1 steins tegl, tretak. Betonggolv
på kult.
tak:
saltak, tekking eternitt bølgeplater
VVS, el:
artikulering: klassisistiske trekk ved detaljering i gesims og
vindusåpninger
stilpreg:
funksjonalisme med klassisistiske trekk
tegningsnr.: NBC-045
filnr.:
045.dwg
prod.linje: karbidproduksjon
funksjon:
spiserom for “Kubben”
tidl. funksj.: spiserom for anleggsavdelingen (utearbeiderne)
spesialitet: “Kubben” er navnet på arbeidet (og de som utfører det, Kubbgjengen) med å sveise nye elektrodemantler og å fylle dem med elektrodemasse i Smelthuset. Kubben er i 5. etg. i
Smelthuset. Elektrodemassen kom som blokker
fra Fiskå verk.
utstyr:
VV-beholder, 5 vaskeservanter.
spesielt:
tilstand:
enkel standard
fleksibilitet: ett stort rom, liten garderobeavd.
generalitet: generelt rom
mulig bruk: småverksted, småbutikk
rivingskostn.:
uheldig:		lite bygg, “på baksida” av gata
autentisitet: høy
unik/repre- “alminnelig bifunksjonsbygg”
sentativ:
historisk:
symbol:
lite underordnet bygg

“ ... ”
Sammendrag:
Bygget representerer ledig areal, attraktivt plassert i overgang fra bebyggelsen til området formet av elva.
Gruppas vurdering:
Strategisk plassering i overgang mellom “urbant” miljø og
elvelandskapet.

“Kubben” er navnet på arbeidet med å sveise nye elektrodemantler og å fylle dem med elektrodemasse i smeltehuset.
Opprinnelig var dette spiserom for anleggsavdelingen
(utearbeiderne). (045-i-os-f37-23.jpg)

Interiør. (045-i-os-f37-27.jpg)
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bygn.nr. 046 Priestovn maskinhus
m2 areal:
57
etasjer:
byggeår:
1950
byggemåte: Bygningen er av stålkonstruksjoner, hjørnesøyler. Den er laget i England av engelsk
profilstål. Det er 4 søyler av 7” x 4”H profil
i hver langside.
Vestre vegg er 5.64 m høy, østre 2.72 m.
Taket er understøttet av 4 takstoler med
åser av vinkelprofilstål. Vegger og tak kledd
med bølgeblikk.
I 1956 tilbygg langs nordre side. Taket
bæres av 2 takstoler. Vegg og tak kledd med
bølgeblikk. Taket er i flukt med maskinhus
taket.
tak:
VVS, el:
artikulering: maskin
stilpreg:
maskin
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje: karbidproduksjon, kalkovnene
funksjon:
brenner kalkstein til kalk
tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
spesielt:
var aldri en velfungerende ovn,
brukt kun en kort periode
tilstand:
har stått ubrukt i mange år
fleksibilitet: liten
generalitet: liten
mulig bruk: visningsobjekt, opplevelsesanlegg
rivingskostn.:
uheldig:
var aldri vellykket
autentisitet: høy
unik/repre- høy unikhet
sentativ:
historisk:
internasjonal teknologihistorie, men et
mislykket kapittel

(f046-i-os-g028.jpg)
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“Priestovnen”
symbol:

Står ved siden av de to vellykkete kalkovnene,
mindre vellykket, mindre brukt, mindre i
størRelse og “mindre likt”.

Odda, 22.juni 2006

Notat fra H. J. Bådsvik
Vurdering Priestovnen: En utredning om
hvorfor vi ikke bør opprettholde midlertidig
vern av Priestovnen.

Sammendrag:
Priestovnen har ikke hatt betydning for OS på annen måte
enn at de måtte finne en bedre løsning for brenning av kalk.
Ovnen står ved siden av de to vellykkete HC-kalkovnene.

Frem til 1951 ble all brent kalk til
karbidproduksjon utført i kullgenerator-fyrte
Fanehjelmskalkovner. Etter 2.verdenskrig var
det klart at disse ovner trengte avløsning. Etter
vurderinger sammen med representanter for
BOC, valgte en å bestille en oljefyrt ”Priest”
kalkovn, også med tanke på den kulldioksyd
som ville være nødvendig for dicyandiamid
produksjonen. Det viste seg at den nye Priest
oljefyrte kalkovn, som kom i drift i august
1950, ga uvanlig mye finstoff og medførte
betydelige driftvansker. Den var kresen på
kalksteinsstørrelsen, og selv om brikettanlegget
for støv var i drift, måtte mye verdifull
stein kjøres på tipp. I 1951 kom driften av
Priestovnen seg smått om senn etter justering
av steinstørrelsen og andre forbedringer, men
en måtte la noen av de eldste kalkovner stå i
reserve for omforingsavbrudd på Priestovnen.
(Det nye dicyanlegg ble satt i prøvedrift 18.juli
1951). I 1952 måtte Priestovnen omfores og
gamle kalkovner måtte igjen tas i bruk for en
tid. BOC og Oddas ledelse hadde i lengre tid

Gruppas vurdering:
Priestovnen ga lite viktig bidrag til OS´s historie. Det er i en
prioritering viktigere å ta vare på HC-ovnene som viktig del
i bedriften.

Til v. ses
delvis løftebanen til
Kybelen som
transporterer
kalkstein til
toppen av
kalkovnene.
(046-i-os-f0632.jpg)
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diskutert i detalj hvilke deler av anlegget som
burde moderniseres i første omgang. Etter
at naboskjønn var holdt 21.04.1955, ble det
gitt selskapet rett til å utføre en del nyanlegg/
moderniseringer bl. annet kjøp av 2 nye
kalkovner, levert av firmaet Warmestelle Steine
und Erden. Disse var for såkalt ”mixed” fyring,
dvs. kalkstein ble blandet med en tilpasset
mengde hard grovkoks som ga den nødvendige
varmetilførsel for kalkbrenningen. De nye
kalkovner ble utformet med tanke på levering av
kulldioksyd (CO2) til dicyanlegget.  Kapasiteten
for Dicyanlegget ble besluttet utvidet til 7.000
- 8.000 tonn/år. I 1966 ble de 2 Warmestelleovner
ombygget til HC ovner basert på innkjøpt
teknologi fra Union Carbide. Priestovnen ble
stanset for godt helt i begynnelsen av 1960 tallet,
og ble ikke startet igjen. Hele driftsperioden for
Priest-ovnen varte bare i ca. 10 år.
På bakgrunn av dette mener jeg at Priestovnen
kan tas bort fra listen over midlertidig vernede
objekter.

bygn.nr. 047 Kontrollrom kalkovner
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje:
funksjon:

120
1
1949
Pusset tegl. Gulv av betong på kult.
saltak, tekking stålplater

047-204.dwg
karbidproduksjon, kalkovnene
produksjon av kalk, prosesstyring kalkstein
transport, kalkovner og kokstørke

tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
styrepaneler, datastyring, tv-overvåking, ovner,
vekter og annet div. lab.utstyr, garderobe-,
dusjrom
spesielt:
tilstand:
fleksibilitet: liten, mange små rom
generalitet: liten
mulig bruk: bifunksjoner m/ kontor, gard./toa
rivingskostn.:
uheldig:
lite egnet til alternativ bruk
autentisitet:

“ ... ”
unik/repre- bygningen er ikke spesiell på noen måte,
sentativ:
utstyret er spesialisert til produksjonen
historisk:
symbol:
underordnet bygning i sammenhengen
Sammendrag:
Selve bygningen er underordnet i sammenhengen. De siste
åra ble det meste av styring av prosess betjent med data,
tidligere fra styrepanelene. Apparatene viser nødvendig styring av prosessen og kontroll av materialprøver i prosessen.
Gruppas vurdering:
Bygningen er underordnet, men styrings- og kontrollapparatene er nødvendig del av prosessen. Bygget er vanskelig å
bruke til annet pga. romoppdeling med installasjoner.

Kontrollrommet, kalkovnsoperatør Frank Hagen.
(047-i-os-f09-33.jpg)

Sett mot nordøst. (047-i-os-f04-30.jpg)

Operatør Svein Magne Lekve setter kalkprøve inn i prøveovnen for å måle rest-CO2 (% råstein) i kalken. Foto: LOS
(047-i-os-f55-03.jpg)

93

foto 2006

bygn.nr. 048 Oljetanker øst for råstofflageret
m2 areal:
184
etasjer:
byggeår:
1950
byggemåte: nedgravde tanker
tak:
nei
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnr.:
23115000.dwg
prod.linje: karbidproduksjon
funksjon:
tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
spesielt:
betongrampe /-plattform for ....?
tilstand:
fleksibilitet: ingen
generalitet: ingen
mulig bruk: kun ved ny produksjon til samme funksjon
rivingskostn.:
uheldig:
vanskelig gjenbrukbar
autentisitet: deler revet
unik/repre- vanlig teknisk installasjon
sentativ:
historisk:
symbol:
pragmatisk innretning

“ ... ”

Sammendrag:
En teknisk installasjon som vanskelig kan nyttes på noen
måte.
Gruppas vurdering:
Underordnet bifunksjon med liten verdi på de forskjellige
punkt.

foto 2006
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bygn.nr. 049 Kokstørkeanlegg
m2 areal:
29 (i prinsippet ikke mulig å måle arealet)
etasjer:
byggeår:
eldste 1965-1974
byggemåte: Uisolert bygg i stålkonstruksjon, stålplatekledning. mer maskin enn bygning.
tak:
irrelevant
VVS, el:
artikulering: “produksjonskonstruksjon”
stilpreg:
tegningsnr.:
filnr.:
049.dwg
prod.linje: karbidproduksjon, kalkovnene/kokstørke
funksjon:
Koks (metallurgisk og petrol) tørkes, filtreres
og lagres for så å blandes med brentkalk gjennom blande/vektanlegg.
tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
tørke og elektrofilter, transportbelte, vibrasjonssikt.
spesielt:
Der er 2 stk tørker.
tilstand:

“(Koks)Tørka”
fleksibilitet: ingen
generalitet: ingen
mulig bruk: visningsobjekt, opplevelsesanlegg
rivingskostn.:
uheldig:
Lite egnet til ny bruk, er som en skulptur.
autentisitet: høy
unik/repre- høy unikhet
sentativ:
historisk:
teknologihistorie
symbol:
stor produksjonskonstruksjon i anlegget
Sammendrag:
Volumet, utseendet og plasseringen har svært stor verdi og er
av stor betydning for å fortelle om produksjonen ved OS.

Transportbelte og vibrasjonssikt, koks (metallurgisk og petrol) går herfra til tørking. (049-i-os-f09-03.jpg)

Gruppas vurdering:
Funksjon, volum og form har stor verdi og bør beholdes.
Én av tørkene kan fortelle om stadiene i produksjonen, men
det at der er to forteller om volum på anlegget, og dette har i
tillegg visuell verdi i forhold til det totale anlegget.

Kokstørke 2 og delvis kokstørke 1 til v.  Helt til v. ses delvis
elektrofilter for koksstøv. (049-i-os-f36-31.jpg)

Utsikt fra kokstørka, kalkovnsoperatør
Oddbjørn Hagen og Lars Ove Seljestad
(NVIM). (049-i-os-f09-06.jpg)
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bygn.nr. 050 Blanderom for råmaterialer
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje:
funksjon:

ca. 290
5
1955
Uisolert bygg i stålkonstruksjon, bølgeblikkplatekledning.
stålplater

“produksjonskonstruksjon”
funksjonalisme
NBC-50
050.dwg
karbidproduksjon, kalkovnene/kokstørke
sikting, filtrering av koksmaterialer,  
blanding av råmaterialer til karbidproduksjon
tidl. funksj.: Anlegget var tidligere betjent av egen operatør,
men ble senere fjernbetjent fra kontrollrom
kalkovner.
spesialitet:
utstyr:
6 siloer i varierende volum for antrasitt, koks
og kalk, vibrasjonsmatere, vekter, prøvesplittapparat, nivåmålere, styrepaneler
spesielt:
tilstand:
fleksibilitet: ingen
generalitet: ingen
mulig bruk: visningsobjekt, opplevelsesanlegg,
ekstremsport?
rivingskostn.:
uheldig:		
autentisitet: høy
unik/repre- høy unikhet
sentativ:
historisk:
teknologihistorie
symbol:
stor produksjonskonstruksjon i anlegget

“ ... ”

Sammendrag:
Produksjonskonstruksjon kun for blanding av koks og kalkstein. Volumet, utseendet og plasseringen har stor verdi og er
av stor betydning for å fortelle om produksjonen ved OS.
Gruppas vurdering:
Funksjon, volum og form har stor verdi og bør beholdes.

(050-i-os0006-utsnitt.jpg)

Operatør Svein Magne Lekve, under
kalksilo 1 i sørvest Foto: LOS
(050-i-os-f54-35.jpg)

Anlegget var tidligere betjent av egen operatør, men ble
senere fjernbetjent fra kontrollrom kalkovner.
(050-i-os-f09-18.jpg)

foto 2006

”På blandingsrommet, også kalt «grisehuset», blanda de koks og stein
som blei kjørt inn på ovnane. Og der oppe i «grisehuset» hadde de to
sånne luringar som likte å festa. Av og til gikk det litt over styr, så det gikk
litt ugreitt når folk ville ha satsen inn til ovnane sine. Så ringte de og fikk
aldri svar, for kan hende dei der luringane var og tok seg ei flaske øl.
Så gikk det då så vidt at Rosengren tok og kalte de ned, de fikk møta
på kontoret hans. De skulle få seg ein oppstramming for at de stelte seg
slik. Jo, de møtte, og Rosengren begynte å skjella at dette her måtte det
bli slutt på, for han ville ikkje ha at de drakk der oppe. Så det fikk det bli
slutt på, elles var de ferdige. Men ein av de greidde ikkje å holda seg, han,
så han sa: ”Men du Rosengren, kan det ikkje la seg gjøra at vi får kjøpa
det blandingsrommet då, eg og han kompisen min, så kan vi gjøra som vi
vil?» Du veit, Rosengren, han holdt på å sprikka av latter og bare brølte:
”Ut!.” Men de hørte ikkje noke meir siden. Jaja, de tok seg no sammen
då, forresten.”
Smeltedigelen s 172
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bygn.nr. 051 Kalkovn II, kybel med tavlerom
m2 areal:
etasjer:
byggeår:

“8”
1956-57, 1957, ombygging 1967,
kjøleband 1981
byggemåte: Uisolert bygg i stålkonstruksjon, stålplatekledning. mer maskin enn bygning.
tak:
irrelevant
VVS, el:
artikulering: “produksjonskonstruksjon”
stilpreg:
tegningsnr.:
filnr.:
050.dwg
prod.linje: kalkovnene; karbid og dicy
funksjon:
Produksjon av brentkalk til karbidovnene og
CO2-gass til dicyfabrikken.
tidl. funksj.: Var opprinnelig mange ovner i tegl, jfr. foto.
spesialitet: Warmestelle-ovn
utstyr:
kybel, brennerbeamer (gass og olje) m/reguler
ingsventiler for CO2-gass, stakeluker, Big
Blaster luftkanon (for å hindre sintring
(sammenbrenning) av kalken som alternativ
til manuell spetting (staking), gassrør, gassut
tak, lukkespjeld, peileutstyr for kalknivå i
ovnen, påfyllingstrakt, gummislanger for olje,
luft, kjølevann, og gass, stake, inspeksjonsluker
m/kikkehull, påfyllings- og veiestasjon for
Kübel, tappespjeld, kjølebelte, styrepanel,
gassmåleinstrumenter
spesielt:
2 store “ovnsskulpturer” som det første møte
med Odda fra sør, høy identitetsskapende
verdi.
tilstand:
svært mye kalkstøv
fleksibilitet: ingen
generalitet: ingen

( funksjonærer: “HC-ovnene” (51 og 52))

mulig bruk: visningsobjekt, opplevelsesanlegg,
ekstremsport?
rivingskostn.: for både 51 og 52 kr. 1 586 000
uheldig:
Lite egnet til alternativ bruk, er en skulptur.
autentisitet: høy
unik/repre- høy unikhet
sentativ:
historisk:
avansert teknologihistorie
symbol:
Svært stor visuell verdi, et av de byggene med
størst symboleffekt, som et landemerke ved
innkjørselen til Odda.
Sammendrag:
Volumet, utseendet og plasseringen har svært stor verdi, konstruksjonen med utstyr har teknologihistorisk betydning og
er av stor betydning for å fortelle om produksjonen ved OS.

Sett mot øst (052-i-os-f36-22.jpg)

Gruppas vurdering:
Funksjon, historie, utstyr, volum og form har svært stor verdi
og bør beholdes.

Toppen av kalkovnen hvor kalksteinen blir påfylt.
(052-i-os-f07-20.jpg)
(051x-i-os-g026.jpg)

(051x-os-kalk-1913.jpg)

Gamle
kalkovner
brukt
19081957

(051x-oskalk-1960
.jpg)

97

foto 2006

bygn.nr. 052 Kalkovn I
m2 areal:
etasjer:
“8”
byggeår:
1956
byggemåte: Uisolert bygg i stålkonstruksjon, stålplatekledning. mer maskin enn bygning.
tak:
irrelevant
VVS, el:
artikulering: “produksjonskonstruksjon”
stilpreg:
tegningsnr.:
filnr.:
051.dwg
prod.linje: kalkovnene; karbid og dicy
funksjon:
Produksjon av brentkalk til karbidovnene og
CO2-gass til dicyfabrikken.
tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
kybel, brennerbeamer (gass og olje) m/reguler
ingsventiler for CO2-gass, stakeluker, Big
Blaster luftkanon (for å hindre sintring
(sammenbrenning) av kalken som alternativ
til manuell spetting(staking)), gassrør, gassut
tak, lukkespjeld, peileutstyr for kalknivå i
ovnen, påfyllingstrakt, gummislanger for olje,
luft, kjølevann, og gass, stake, inspeksjonsluker m/kikkehull, påfyllings- og veiestasjon
for Kübel, tappespjeld, kjølebelte, styrepanel,
gassmåleinstrumenter
spesielt:
2 store “ovnsskulpturer” som det første møte
med Odda fra sør, svært høy identitetsskapende verdi.
tilstand:
svært mye kalkstøv
fleksibilitet: ingen
generalitet: ingen
mulig bruk: visningsobjekt, opplevelsesanlegg
rivingskostn.:for både 51 og 52 kr. 1 586 000

( funksjonærer: “HC-ovnene” (51 og 52))
uheldig:
autentisitet:
unik/representativ:
historisk:
symbol:

Lite egnet til alternativ bruk, er en skulptur.
høy
høy unikhet
avansert teknologihistorie
Svært stor visuell verdi, et av de byggene med
størst symboleffekt, som et landemerke ved
innkjørselen til Odda.

Sammendrag:
Volumet, utseendet og plasseringen har svært stor verdi, konstruksjonen med utstyr har teknologihistorisk betydning og
er av stor betydning for å fortelle om produksjonen ved OS.
Gruppas vurdering:
Funksjon, historie, utstyr, volum og form har svært stor verdi
og bør beholdes.

(052-i-os0143.jpg)

Oppstarting ved bruk
av propangass,
operatør Inge Harald
Seljestad.
Foto: LOS

Kalkovnsoperatør Oddbjørn Hagen.
(052-i-os-f07-36.jpg)

(052-i-os-f47-37.jpg)
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bygn.nr. 053 Trefaseovnshus II
m2 areal:
etasjer:
4-5
byggeår:
1954-57, stoppet 1982
byggemåte: Uisolert bygg i stålkonstruksjon, stålplatekledning. Dekker i betong, stål og gitterrister.
tak:
saltak, tekking stålplater
VVS, el:
ventilasjon i enkelte rom
artikulering: størrelse, grov industrikonstruksjon
stilpreg:
funksjonalisme
tegningsnr.: etasjeplaner, 016 indeks 1 NBC
filnr.:
016A-1.dwg
prod.linje: karbidproduksjon
funksjon:
reduksjonsovn for metallurgisk prosess
mellom kalk og koks
tidl. funksj.:
spesialitet: 3-fasa Søderbergelektroder
utstyr:
3-fasa Elkemovn, opprinnelig transformator
kapasitet 21 MVA. Nye transformatorer 1969
med kapasitet 27 MVA.
spesielt:
Hjertet i karbidproduksjonen. Svært høyt
behov for elektrisitet er årsak til plassering og
utvikling av et lokalsamfunn som på det meste
talte ca.10 000 innbyggere.
Bygget i seg selv er kun et skall for beskyttelse
av ovnen og for å hindre kontakt mellom vann
og karbid.
tilstand:
Svært mye utstyr er fjernet, nederste del av
vestvegg er åpen pga at tilstøtende kjølehall er
revet. Bostyret mener karbid-restene er utrea
gert.
fleksibilitet: med ovn: liten
uten ovn: svært stor pga. stort volum
generalitet: med ovn: liten pga ovnen dominerer volumet
uten ovn: svært stor pga. stort generelt volum
mulig bruk: med ovn: visningsobjekt med sidefunksjoner

“Gamle Smelt´huset” (sammen med 16) etter nedleggelsen: “Ovn 2”
uten ovn: hva som helst
rivingskostn.:
uheldig:		Teknisk sett er bygget lite verdt som utgangspunkt for ny bruk.
Asbest i konstruksjonene.
autentisitet: store deler av utstyret revet
unik/repre- høy unikhet
sentativ:
historisk:
internasjonal teknologihistorie
symbol:
Den første i en “tripp-trapp-treskorekke” med
tre gigantiske industrivolum som danner ryggraden i fabrikkområdet og som med sitt volum
forteller om dimensjonene i produksjonen og
betydningen av den.

(053-i-os0006-utsnitt.jpg)

Fra 2. etg, ved ovn 2, kontrollrom for ovn 1 og 2.

Fra felles kontrollrom for ovn 1 og 2, mot styrepanel for ovn
1. Prosesstekniker smeltehus Hans Åbodsvik.

foto 2006

(053-i-os-f11-33.jpg)

Sammendrag:
Bygget og utstyret slik det står i dag har liten materiell verdi.
Volumet og plasseringen har svært stor fortellende verdi og
er av svært stor betydning.
Gruppas vurdering:
Volum og form har svært stor verdi.
Ovn 3 har utstyret i stor grad intakt, slik at teknologihistorien
bedre tas vare på der. Gjenoppbygging av volumet i samme
form som nå, men prosjektert for annen bruk, vurderes som
nødvendig for godt nok å bære fram kulturverdien i anlegget.

(053-i-os-f43-29.jpg)
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“Det var Ovn 2 som eksploderte. Det var ei stor
ulykke i begynnelsen av -70-årene. Det hagla bitar
over hele Odda. Konene kom og de som hadde sine
der inne kom springande ned til Porten, og spurte
om alle var der. Og da dukka det jo opp flere enn
noen visste det var der inne.”
muntlig overlevering
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bygn.nr. 054 Råstofflager kalk/koks
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnavn:
prod.linje:

4875m2
15 m høyt i gesims, 20 i topp bue
1955-56
åpen betongkonstruksjon, golvet er delvis
betong med transportkanal under i lengderetning
8 cm tykt betongskall,
takribber 0,6x0,9m ved søylene
optimalisering av betongkonstruksjonen
funksjonalisme
NBC-054
054.dwg
råstofflager for all produksjon, i utgangspunkt
kalk og koks for karbidproduksjonen
lagring og sortering av råvarer

funksjon:
tidl. funksj.:
spesialitet: svært avansert skalltakskonstruksjon
utstyr:
landingsstasjon for Taubanen 13 m/lodd for
bærewire (returwire til Taubenen), matere,
transportbånd i flere nivå, fra under himling
til kulvert under golv (2,5m brei, 3m høy) i hele
byggets lengde og fra bygget og fra koksdelen
ut til kokstørka, gangbru, vagger fra Taubanen,
sikter, subbsikt (vibrasjonssikt) (Subb er understørrelse av kalkstein som ikke kan brukes til
kalkbrenning), styretavle, gravemaskin
spesielt:
Spesielt stort bygg uten vegger.
Alle transportforbindelser til og fra bygget er
viktig for forståelsen av anlegget.
tilstand:
god
fleksibilitet: høy, stort volum
generalitet: høy, stort volum
mulig bruk: Fortsatt bruk som åpen konstruksjon til sport/
fritid eller tilføring av nye bygningsvolumer
under taket. Transportføringer som del av visningsopplegg gjennom anlegget, “både høyt og
lavt”.

“Skalltaket”
rivingskostn.: kr. 3 480 000
uheldig:
uvisst om det tåler full gjenbygging mht.
vindlast
autentisitet: høy
unik/repre- høy unikhet
sentativ:
Eksempel på Dr.techn. Olav Olsens svært
avanserte skalltakskontruksjoner. Han var den
som utviklet metoden, tok doktorgrad på den,
og var pioner ved å videreutvikle den teknologien til bruk i Nordsjøen.
historisk:
viktig bidrag i norsk ingeniørkunst
symbolsk: Et av de mektigste byggverkene på OS og
flott landemerke for avansert norsk-utviklet
1908 (054x-i-03405.jpg)
ingeniørkunst.

1960 (054-OS-1960a.jpg)

Sammendrag:
Bygget er svært viktig visuelt for OS. Det markerer
et viktig bidrag fra norsk ingeniørkunst. Helt
nødvendig bygg for forståelse av virksomheten ved
OS.
Gruppas vurdering:
Dette bygget utmerker seg ved å være norsk pioneringeniørkunst og med sitt volum og rene form er
det et markant landemerke. Transportsystemene er
nødvendige for forståelse av bygget.
Mange bruksmuligheter uansett utvikling av
området.
Ved endestasjonen for taubanen (i sør av “skalltaket”).
(054-i-os-f06-15.jpg)
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2002

(054-i-os-f36-03.jpg)

“Skalltaket”

Dr.techn. Olav Olsens armeringstegning og liten del av
beregninger for skalltaket på FeCr / Bjølvefossen.
Foto fra byggingen i Odda.
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bygn.nr. 055 Knusestasjon
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnavn:
prod.linje:
funksjon:
tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
spesielt:

106
15 m høyt
1956
armert betong
flatt, i betong isolert med treullsementplater,
tekket med papp
optimalisering av betongkonstruksjonen
funksjonalisme, “brutalistisk” uttrykk

“ ... ”
Sammendrag:
Bygget er viktig bygg visuelt for OS. Det markerer starten av
produksjonslinja ut fra Råstofflageret. Det er en representant
for en relativt kort epoke i norsk bygningshistorie.
Gruppas vurdering:
Bygget utmerker seg ved å tydelig være en del av produksjonen ved OS og ved å representere en spesiell tid i norsk
historie og kort epoke i norsk bygningshistorie.

054-056.dwg
kalkovnene
knusing av kalkstein

106 M²

55

1960 (054-OS-1960a.jpg)

12ABE

2

Knusestasjonen var ikke i bruk de siste årene.
overgang mellom Skalltaket 054, og Omlastingstasjon 056
tilstand:
god
fleksibilitet: liten
generalitet: liten
mulig bruk: visningsobjekt, opplevelsesanlegg, galleri
rivingskostn.:
uheldig:
autentisitet: høy
unik/repre- Høy unikhet, representant fra oppbyggingstida
sentativ:
i Norge etter krigen.
historisk:
Viser spesiell epoke i norsk bygningshistorie da
plasstøpt betong hadde stor utbredelse.
symbolsk: Industribygg i plasstøpt betong tilpasset
maskiner og utstyr.

1

Branntekniske symboler

56
234 M²

Grønt lys som angir rømningsvei.
Mangler, må monteres
12ABE

Håndslokningsapparat

12ABE

utsnitt fra 054-056.dwg
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bygn.nr. 056 Omlastingstasjon
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:

234
15-18 m høyt
betong
tilpasset transportbånd
Optimalisering av betongkonstruksjonen, flotte
vindusfelt i transportgangen og i gavl mot
riksvegen; representasjon.
funksjonalisme, “brutalistisk” uttrykk

stilpreg:
tegningsnr.:
filnavn:
054-056.dwg
prod.linje: kalkovnene
funksjon:
Transport og sortering av kalkstein. Subb tas ut,
evt. for salg.
tidl. funksj.:
spesialitet: Utseende, viser tydelig representativ funksjon
ved det store glassfeltet mot vest.
utstyr:
transport- og sikteanlegg, silo
spesielt:
Skrånende bygningskropp i betong, kun omsluttende transportbånd.
tilstand:
god
fleksibilitet: liten
generalitet: liten, kan tømmes for utstyr og brukes spesielt
mulig bruk: visningsobjekt, opplevelsesanlegg, galleri
rivingskostn.:
uheldig:
autentisitet: høy
unik/repre- Høy unikhet, spesiell bygning der hele bygnsentativ:
ingskroppen skråner jfr. transportbåndet
historisk:
Plasstøpt betong tilpasset ett spesielt
transportutstyr. Gir Skalltaket 54 mening ved å
vise at alle bygg er del av ei produksjonslinje.
symbolsk: Industribygg i plasstøpt betong tilpasset
maskiner og utstyr, svært godt synlig ved ankomst industristedet og åpner seg mot ankomst
industristedet.

“ ... ”
Sammendrag:
Bygget er viktig bygg visuelt for OS, det henvender seg mot
ankomsten til Odda. Det markerer starten av produksjonslinja ut fra Råstofflageret.
Gruppas vurdering:
Bygget utmerker seg ved å understreke det å være en nødvendig del av produksjonen ved OS og ved å representere
seg utad med den store glassveggen.

Knuser i transportgang mellom 55 og 56. (i-os-f05-05.jpg)

(056-i-os0142.jpg)

Kalkovnsoperatør Oddbjørn Hagen og Lars Ove Seljestad
(NVIM). (056-i-os-f05-04.jpg)

I byggets åpning tappes kalksubben ut etter ordinær kalksteintransport. Foto: LOS (056-i-os-f48-13.jpg)
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bygn.nr. 057 Døgnsilo kalkovn
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnavn:
prod.linje:
funksjon:

1956
armert betong
del av maskin
maskin
054-056.dwg
kalkovnene
lagring av kalkstein for døgnproduksjon, sikting, transport av kalkstein

tidl. funksj.:
spesialitet: del av maskin
utstyr:
silofordeler, subbinger, transportbelte,
vibrasjonsmater
spesielt:
bygning innimellom Skalltaket 54 og Kalkovnene 51 og 52
tilstand:
god
fleksibilitet: liten
generalitet: liten
mulig bruk: visningsobjekt, opplevelsesanlegg, galleri
rivingskostn.:
uheldig:
autentisitet: høy
unik/repre- høy unikhet, spesiell bygning der hele bygnsentativ:
ingskroppen er en del av maskineriet
historisk:
industriinstallasjon
symbolsk: markerer industri som viktig ved sin størrelse
og sitt utseende

“ ... ”
Sammendrag:
Bygget er en del av det mest spesielt utseende anlegget på
OS og viktig post på produksjonslinja.
Gruppas vurdering:
Viktig del av produksjonslinja og del av visuelt viktig part av
industrianlegget.

Inne i bro fra subbsikt til døgnsiloer. Det finnes 3 siloer i
bygningen som fylles i løpet av formiddagskiftet og delvis
ettermiddagskiftet. (057-i-os-f06-27.jpg)

Under døgnsilo ved vibrasjonsmatere til Kübel.
(057-i-os-f08-19.jpg)
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På toppen av døgnsiloer. Kalkovnsoperatør Oddbjørn Hagen
og Lars Ove Seljestad (NVIM) (057-i-os-f06-30.jpg)

bygn.nr. 057A Døgnsilo Priestovn
7

6

5

4

3

2

1

54

irrelevant

4875 M²

del av maskin
maskin
054-056.dwg
kalkovnene
lagring av kalkstein for døgnproduksjon, sikting, transport av
kalkstein

tidl. funksj.:
spesialitet: del av maskin
utstyr:
spesielt:
Bygning som del av Skalltaket
54. Uvisst hvilken bruk ovnen
har hatt iom. at Priestovnen
var ute av drift i mange tiår.
tilstand:
fleksibilitet: liten
generalitet: liten
mulig bruk: visningsobjekt
rivingskostn.:
uheldig:
autentisitet: høy
unik/repre- høy unikhet
sentativ:
historisk:
industriinstallasjon
symbolsk: Silo for Priestovnen som aldri var
en vellykket ovn

106 M²

55
12ABE
12ABE

5

57A

12ABE

4

3

2

1

El-skap

MASKINHUS

57
49
KontrollRom

KALKSTEIN

rka

KALKSTEIN

stø

ok
Til K

51

KONTROLLROM

46
50

59

KOKS

51A

GASS

TEKNISK ROM

TRAFO

47

204

KOMRESSORHUS
GASS

56

KONTROLL

234 M²

GARD
Skinne for løpekatt

m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnavn:
prod.linje:
funksjon:

“ ... ”

DUSJ

Grøn

333 M²

Man
12ABE

Hån

12ABE

206

Denne tegning er ut
er økonomisk og pra
bygningsdeler er iht

Sammendrag:
Bygget er en del av det mest spesielt utseende
anlegget på OS, men del av produksjonsmessig
en lite vellykket del av anlegget.

REVISJON:
BYGG:

RÅSTOFFLAG
BYGG NR. 054
PLAN 1.etasje

Gruppas vurdering:
Lite viktig del av anlegget.

EIER:

ODDA SMELTE
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bygn.nr. 058 Velferdsbygg kalk/karbid
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:

1.etg. 238, kjeller 244
1 + kjeller
1972
betong, mur, trekonstruksjon tak
flatt, papp med platekledd gesimskasse
sentralanlegg
listverk i kontrastfarge, forskjellige materialer
uttrykt i fasaden, vindusbånd
stilpreg:
modernisme
tegningsnr.: NBC-058
filnavn:
058.dwg
prod.linje: Smeltehuset, kalkovnen
funksjon:
Spiserom, garderobe, verksted
tidl. funksj.: kjeller tilfluktsrom
spesialitet: klart artikulert modernistisk bygg mellom alle
produksjonsbyggene
utstyr:
dusjer, garderobe
spesielt:
plassert i parkdelen av anlegget mellom
fabrikkbygningene og riksvegen.
tilstand:
god
fleksibilitet: liten: planen oppdelt i mange mindre rom
generalitet: høy for de store fellesrommene, liten for
spesialisert garderoberom
mulig bruk: kontorer, publikumsmottak, kurs, utstilling,
småverksted, håndtverk
rivingskostn.:
uheldig:
ikke del av bygningsmiljø, ligger “for seg selv”
autentisitet: høy
unik/repre- Ser ut som et tidlig bygg fra det lokale arkitektsentativ:
kontoret Sekse og Mannsåker og er representativt for flere fine eksempler fra deres tidlige
periode i Odda med fin artikulering og materialbruk.
historisk:
representerer byggestil typisk for sin tid
symbolsk: det er lagt vekt på utformingen av velferdsbygget for de ansatte

“Velferdsbygget”

Sammendrag:
Bygget er et fint bidrag fra lokalt arkitektkontor, men ikke
spesielt viktig i forhold til fabrikkanlegget. Det viser omtanke for ansatte ved utforming og plassering.
Gruppas vurdering:
Bygget er et fint utformet eksempel på senmodernistisk arkitektur (antagelig fra Sekse og Mannsåker ?).

Inngang i sør og vindusbånd under gesims. (058-OS-1960b.jpg)

Vestvegg med store vindusfelt ut i det grønne.

Lys spisesal med store vinduer og høytsittende vindusbånd.
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(058-i-os-f44-32.jpg)
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(058-i-os-f36-15.jpg)

bygn.nr. 059 Hus for kjølebelte og siloer
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnavn:
prod.linje:
funksjon:

25
3
stålkonstruksjon med platekledning
saltak, bølgeblikk

“ ... ”

Sammendrag:
De små huskroppene og de skråstilte bygningsdelene med
transportbånd er viktige for bildet av fabrikken.
Gruppas vurdering:
Bygningene er vanskelige å bruke til nye funksjoner, men er
visuelt viktige som “bilde” av fabrikken.
foto 2006

054-56.dwg
kalkovnene
Uttak og kjøling av brent kalk: kalken lagres i
kjølesilo og overføres deretter til siloer hvor
kalken blandes med koks gjennom vekter.

tidl. funksj.:
spesialitet: skall rundt maskin
utstyr:
kjølebelte og silo
spesielt:
Utskytende skråstilte bygningsdeler som skall
rundt transportbelter.
tilstand:
fleksibilitet: liten
generalitet: liten
mulig bruk: visningsobjekt, opplevelsesanlegg, galleri
rivingskostn.:
uheldig:
vanskelig gjenbrukbar
autentisitet: høy
unik/repre- Spesielt skall rundt produksjon, godt synlig
bilde på produksjonslinjene som viktige i
bedriften.
sentativ:
historisk:
symbolsk: Produksjonslinjer som viktige i fabrikken.

Nærmest er en fyringsoljetank uten eget bygningsnummer.
(059-i-os-f36-26.jpg)
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bygn.nr. 060 Hus for skrapjernpresse
m2 areal:
38
etasjer:
1
byggeår:
byggemåte: betong
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnavn:
prod.linje: Dunkefabrikken, Smeltehuset
funksjon:
Pressing av skrapdunk.
tidl. funksj.:
spesialitet: uten vegg mot sør
utstyr:
skrapjernspresse
spesielt:
“skur”, men i betong
tilstand:
fleksibilitet:
generalitet:
mulig bruk:
rivingskostn.:
uheldig:
“kun vegger med et tak”
autentisitet: “ribbet skall”
unik/repre- ikke unik, ikke representativ
sentativ:
historisk:
“skur”
symbolsk: viktigere funksjon enn utseende

“Skrappressa”
Sammendrag:
Bygget for en funksjon som kun behøvde litt le for været,
sekundært bygg.
Gruppas vurdering:
Funksjonen var viktigere enn det bygget er.

Operatør Ingvald K. Helle. (060-i-os-f34-09.jpg)

(060-i-os-f45-09.jpg)
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bygn.nr. 70 Trefaseovnshus III
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:

1270
5
1976
Uisolert bygg i stålkonstruksjon, stålplatekledning. Etasjeskiller i betong, stål og gitterrister.
tak:
saltak, tekking stål(?)plater
VVS, el:
ventilasjon i enkelte rom
artikulering: størrelse, grov industrikonstruksjon
stilpreg:
funksjonalisme
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje: karbidproduksjon
funksjon:
reduksjonsovn for metallurgisk prosess
mellom kalk og koks
tidl. funksj.:
spesialitet: Verdens største og best utstyrte karbidovn.
utstyr:
Smelteovn 50 MW (like mye som
Haugesund by), installert transformatorkapasitet 75 MVA. Med én skinnegående tappemaskin til hver av 3 tuter, ringbane med digler
med plass for “ei Smelta”, lavetter (hjulgangen), styringsrom, hullelektrodesystem, presssenkning til regulering av elektrodene i ovnen,
peileutstyr, gassavlastningsventiler, tappemaskiner, tappedigler, venturianlegg, truck
spesielt:
Hjertet i karbidproduksjonen. Bygging av
ovnen var et pilot- og foregangsprosjekt.
Det innebar bruk av lokal kompetanse blant
det fremste i verdenssammenheng i samarbeid
med internasjonal kompetanse. Byggingen
av ovnen var av internasjonal betydning teknologisk og markedsmessig, også fordi eierne
holdt tilbake utvikling av alternativ melamin
produksjon for i mellomtida å få nok avkast
ning på karbid/cyanamid-produksjonen.
tilstand:
Noe utstyr er fjernet, men et representativt
utvalg er bevart. Nederste del av vestvegg er
åpen pga at tilstøtende kjøle-hall er revet. Bostyret mener det er ikke utreagert karbid i
ovnen.
fleksibilitet: med ovn: liten
uten ovn: svært stor pga. stort volum
generalitet: med ovn: liten pga ovnen dominerer volumet
uten ovn: svært stor pga. stort generelt volum
mulig bruk: Visningsobjekt med sidefunksjoner.
rivingskostn.: kr. 3 400 000,uheldig:
Store mengder karbidstøv. Som visningsobjekt vil ovnen måtte framstå som
renere og “penere” enn den var i drift.
autentisitet: høy
unik/repre- svært høy unikhet
sentativ:

“Smelt´huset” etter nedleggelsen: “Ovn 3”
historisk:

symbol:

Ypperste internasjonal teknologihistorie.
Produksjon av kalsiumkarbid var starten på den
kraftkrevende industrien i Norge. Det finnes
omfattende informasjon om planlegging av
ovnen, bygging, oppstart, drift og problemløsninger. Videre tegninger, rapporter, fotografier.
Og smelteverksansatte som var med på oppbyggingsprosjektet og drift av ovnen. Byggingen
av ovnen var av internasjonal betydning
teknologisk og markedsmessig.
Den siste i en “tripp-trapp-treskorekke” med
tre gigantiske industrivolum som danner ryggraden i fabrikkområdet og som med sitt volum
forteller om dimensjonene i produksjonen og
betydningen av den. Ovnen er et symbol på det
andre av tre felt der Odda er i fremste rekke
internasjonalt: industriteknologisk. Det første
var rundt år hundreskiftet med turisme, det
siste med miljøteknologi fra slutten av -70årene.

heftig tappebilde

Prosesstyring (070-i-os-f10-22.jpg)

Tappemaskin ved rensing av hull for tapping av karbid fra
ovnen. (070-i-os-f12-03.jpg)

Brenning av hull for ei ny tapping av ovnen. (070-i-os-f13-23.jpg)

foto 2006

Sammendrag:
Bygget og utstyret slik det står i dag har svært stor betydning
teknologihistorisk nasjonalt og internasjonalt. Volumet og
plasseringen har svært stor fortellende, symbolsk og identitetsskapende verdi og er av svært stor betydning.
Gruppas vurdering:
Det er av internasjonal svært stor viktighet at bygning og
utstyr bevares i sin helhet.
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bygging av Ovn 3
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Foto fra Halvor Johan Bådsvik sin samling

NVIM: Hvis eg har forstått deg rett, er det fleire
norske oppfinningar innanfor kjemi/ metallurgi som er i
anvendelse her på Smelteverket.
NN:
Ja, eg pleier å si at de tre viktigaste er i
bruk på Smelteverket. Du har Söderberg-elektroden som
er et veldig viktig bidrag fra Norge til verdensindustrien
og du har Lysbuen. Den tredje tenker en kanskje ikkje
på i første omgang, men Oslo-krystallisatorane er et
viktig bidrag. Et spesielt krystallkar er laga for å danna
forholdsvis lik kornstørrelse på krystall, i fyrste omgang
natriumklorid. Det har fått ny anvendelse til mange formål, blant anna ved Odda Smelteverk, Dicy-krystallar.
( ..... )
NVIM: Den Lysbuen, kor er den i virksomhet?
NN:
Det er ved elektrodespissen, veldig høgenergi sone. Det er jo litt delte teorier om i ka grad og om
kor varmt det er, men ein plass mellom 4000 og 10000
grader, -veldig, veldig tøffe forhold.
NVIM: Så i Smeltovnen, i Smelthuset der er både
Söderberg-elektrode og Lysbuen i prinsippet i anvendelse?
NN:
Ja, eller du har både Lysbuen og det ved
Söderberg-elektroden, etter at den er bakt og så nedover
spissen.                                                (redigert)
intervjumateriale OS-dok. 2002, NVIM
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MILJØTEKNOLOGI:
H. J. Bådsvik
Odda’s kalsiumprosess har helt fra starten vært viktig
i verdenssammenheng. Fra 1908 og fram til 1937
ble prosessen utført i enfase, kontinuerlige ovner.
I 1937 ble Ovn 1 startet, en åpen trefaseovn med
Søderbergelektroder. Dette var topp teknologi på
denne tiden. I 1956 ble ovn 2 startet, en ny ovn av
samme størrelse som ovn 1, men lukket slik at en
kunne nyttiggjøre den CO-gass som produseres ved
karbidprosessen. Denne ovnskonstruksjon medførte
betydelig mindre støvutslipp. Etter ombygging ble Ovn
1 påmontert vannkjølt hvelv og igangsatt som lukket
ovn 4.mai 1961.
Ovn 3, som er en Elkemkonstruksjon slik som Ovn
1 og Ovn 2, startet produksjon i februar 1978. Etter
en problemfylt periode med transformatorhavarier,
kvalitetsproblemer, ombygginger, ble ovnen satt i
kontinuerlig drift fra 1982. Fra dette tidspunkt ble Ovn
1 og Ovn 2 stanset for godt.
Ovn 3 er en hellukket ovn, og med den ble støvutslippet
fra ovnsdriften redusert til et minimum.
Tidlig på 1970 tallet ble det krav om å fjerne støvet som
dannes ved tapping av karbid. Finhetsgraden i støvet er
slik at rensing var et vanskelig problem.
Under prøvedriften hadde BOC’s tekniske stab vært
ansvarlig for dicyproduksjonen, men fra 1. januar 1953
ble det avtalt at Odda Smelteverk skulle overta ansvaret
for driften av anlegget. Produksjonen ble etter hvert
løst og der ble lagt ut slamledning fra dicyanlegget ut i
fjorden.
Etter ombygging ble den gamle åpne ovn 1 lukket og
igangsatt som lukket ovn 4.mai 1961. Da begge ovner
var lukkete fikk man en betydelig reduksjon i mengden
av støvutslipp.
Med Røykskaderådet ble det tatt opp spørsmålet om
konsesjon for 95.000 tonn pr. år på bakgrunn av den
planlagte økede produksjon. Det ble nødvendig å
bevilge henimot kr. 2 mill. for nytt kokstørkeanlegg
med elektrofilter, også med tanke på den større
produksjon. Røykskaderådet ga med brev av 13.12.1965
røykskadekonsesjon for opptil 95.000 årstonn
karbidproduksjon, på visse vilkår. Tidlig på 1970-tallet
ble det krav om å fjerne støvet som dannes ved tapping
av karbid. Finhetsgraden i støvet er slik at rensning var
et meget vanskelig problem.

Et nytt lovende marked oppsto for karbid i den
metallurgiske industri, først og fremst for avsvovling av
støpejern og stål. På dette området ble det i Odda satt
i gang et anlegg for tørking av dicyslam, som sammen
med karbid fra Odda ble spesialbehandlet i et anlegg
bygget i England av BOC for levering av sluttproduktet
Ciltreat blant annet til den statlige engelske stålindustri.
Det er tidligere fortalt om en studiereise til
USA/Canada.Den resulterte i at den ene, senere
den andre Warmestelle ovnen ble bygget om til
høykapasitetsovner etter Union Carbide’s prinsipp.
En slik ovn alene kan dekke bedriftens nåværende
kalkbehov, mens den annen blir omforet og står i
reserve. Et annet resultat av turen var ombygging av
elektrodene til såkalte hulelektroder, også etter Union
Carbides patenter. I all enkelhet går dette ut på at det
gjennom Søderberg-elektroden føres rør som følger
elektroden kontinuerlig. Gjennom disse rør kan en
”mate på” slike støvformige råstoffer som kalkstøv og
kullstøv som tidligere gikk til spille. Dette resulterte i
redusert støvutslipp og var dessuten en god investering.
De to gamle smelteovner er å se til nokså like. De var
opprinnelig bygget for en belastning hver på 15.000
kW, noe øket ved forsert kjøling av de opprinnelige
transformatorene. Det var derfor et viktig vedtak
styret gjorde da en besluttet å skifte ut de gamle
transformatorer med nye enfasetransformatorer hver
på 9.000 kVA, tre for hver ovn pluss en i reserve.
Derved kunne belastningen økes til 25.000 kW hver.
Ovnshvelvene ble ble skiftet ut til hvelv av forbedret
utførelse, og elektrodediameter øket fra 1,2m til til 1,3m
på begge ovner. Når det gjelder de to ovnene, har de fått
nye elektrodeslipputstyr, ved overføring til Odda av en
del utstyr fra BOC’s karbidfabrikk i Maydown som var
blitt nedlagt. Installasjon av dette utstyret var også med
på å redusere gass og støvutslipp.
Under prøvedriften av dicyandiamid hadde BOC´s
tekniske stab vært ansvarlig for dicyproduksjonen, men
fra 1.januar 1953 ble det avtalt at Odda Smelteverk
skulle overta ansvaret for driften av anlegget.
Produksjonsproblemene ble etterhvert løst og det ble
også lagt ut slamledning fra dicyanlegget ut i fjorden.

cyanamidfabrikkens kapasitet og det blir derfor lite
igjen for salg av cyanamid som sådan. Dicyfabrikken
fikk for øvrig ny automatisk dampkjel i 1969, til
avløsning av de gamle kjeler fra 1950.
Den økede produksjon av karbid gjorde det nødvendig
å søke om utvidelse av Røykskadekonsesjon fra 95.000
tonn/år til 130.000 tonn/år, en ville med tanke på
ovn 3 nødig ta for lite i denne gang. Røykskaderådet
behandlet søknaden og ga midlertidig tillatelse av
2.7.1970, men på visse vilkår, nemlig for rensing av
utslipp til atmosfæren, bl. a. ved installasjon av filtere
som skulle rense gassene fra tappingen av karbid. Dette
var teknologisk sett et nytt og ganske vanskelig område,
og for å vinne erfaringer før prosjektering av slike
spesielle og kostbare renseanlegg i full målestokk, ble
der satt i gang omfattende målinger, filterforsøk som
nødvendigvis måtte ta sin tid. Filteret for den ene ovn
ble bestilt, slik at en regnet med at konsesjonsvilkårene
ville være oppfylt innen 31.12.1974. En hadde nemlig
fått Røykskaderådet til å gi 6 måneders utsettelse med
oppfyllelse av dette krav, på bakgrunn av de vansker
en måtte overvinne før en fant frem til den riktige
filterutførelse. De andre konsesjonsvilkårene ble oppfylt
i mellomtiden.
Etter forhandlinger med Odda kommune fikk vårt
selskap i 1971 anledning til å legge en 20” tilleggs
vannledning, slik at en ville være sikret nok vann om
selv om en ledning skulle bli skadet. Leggingen av den
nye ledningen gav ellers et praktisk og godt samarbeid
med Odda kommune. Partene ble nemlig enige om
å legge en større kommunal
avskjærende kloakk og vår 20”
Jakob Mannsåker om den dagen fabrikken starta:
vannledning i felles grøft fra
Fylkessykehuset og nordover,
Eg hugsar dagen godt: Ein dag med gråver og
langs Opoelvens vestside på
damstille. Røyken flytte seg ikkje det grand. La seg som
myrkeskodde over dal og fjord og vel halvvegs opp i
vårt selskaps område, og førtes
fjellsidene. Ikkje rart det kom telefonar utanfrå fjorden
helt fram til fjorden. Opoelven
og ovanfrå dalen med spursmål om det brann her inne.
ble helt kloakkfri på sin
At det brann, kunde ikkje nektas for. Det kunde alle sjå
vestside.

som gjekk riksvegen ned langs fabrikkområdet. Lange
eldtunger tøygde seg frå omnen og mot taket. Då det
skyma mot kvelden, kunde ein sjå det same lang leid frå.

Vi kommer her uvilkårlig
inn på et begrep som etter
hvert er blitt mer og mer
Det økede salg av dicy gjorde det nødvendig å øke
aktuelt: Miljøvern. For å få
anleggets kapasitet, utvidelsen var ferdig i april 1971.
klarlagt det lokale kompleks
Dicyfabrikkens kapasitet tilsvarer deretter noenlunde
vedr. prosessutslipp fra bedriftene i Odda ble en
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på et møte 27.5.1970 enige om et visst samarbeid
mellom de tre selskaper DNN Aluminium, Det Norske
Zinkkompani A/S, Odda Smelteverk A/S og Odda
kommune. Samarbeide kom i stand med navnet Odda
Miljøvernkomite. Resultatet av Miljøvernkomiteens
arbeid ble fremlagt i en utførlig rapport av 7.mars
1974. Rapporten omhandler kilder til mengder og
arter av utslipp til luft og sjø, og gir opplysninger
om den enkeltes utslipp og muligheter for eventuelle
reduksjoner av slike utslipp. Mesteparten av utslippet
fra vår bedrift var finfordelt kalk til luften. Til sjø førtes
fra vårt dicyanlegg et stort kvantum slam, for det aller
meste kalk og karbon. Miljøvernkomiteens rapport var
enestående og banebrytende i sitt slag og ga verdifulle
impulser for fremtiden, som det første forsøk på
industriell ”selvransaking”. Forhåpentlig til beste for
lokalsamfunnet og for alle berørte parter.
Ny kokstørke ble satt i drift 30.oktober og
containerskipningene var kommet godt i gang.
På styremøtet 11. desember ble det tatt viktige
bestemmelser for bedriftens fremtid. Det ble bevilget
4 millioner kroner til ny lossekran på importkaien og
40 millioner kroner til ny 50 MW karbidovn under
forutsetning av godkjennelse fra BOC styre og avhengig
av at nødvendig tilleggskraft ble garantert i form av
Statskraft-kontrakt fra 1. januar 1978. Prosjektet skulle
ha topp prioritet.
Til erstatning for de 4 gamle slamfilterne på dicy ble et
nytt Dorr-Oliver filter kjøpt inn.
Bedriften fikk nye og strengere utslippskrav til luft og
vann fra Statens forurensningstilsyn i november 1975.
Dette omfattet blant annet betydelige utredninger som
bedriften måtte utføre med hensyn til gassutslipp,
støvutslipp og støy.
For å bedre arbeidsforholdene for tapperne og for å
redusere lønnskostnadene bevilget styret 2 millioner kr.
for installasjon av 3 tappemaskiner for å brukes på ovn
3 når den ble startklar.

Ovnshusene etter at Kjølehuset er revet, 2006.

Fra 1. juli 1977 ble den nye miljøvernlov satt i verk.
I alle selskaper med mer enn 50 ansatte skulle det
opprettes arbeidsmiljøutvalg AMU med like mange
representanter fra de ansatte og fra arbeidsgiveren.
Om lag 5.800 tonn diamidkalk filterkake ble levert som
jordforbedringsmiddel til Jærensområdet.
Styret bevilget 3,4 millioner kroner til innkjøp av en ny
diamidtørke.
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bygn.nr. 71 Fortykkeranlegg
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje:
funksjon:

2
som en tank

kalkovnene
Fortykning av venturislam for å få PAH ut fra
venturislammet. PAH´en skulle så sendes
tilbake til kalkovnene for forbrenning i stedet
for at det som tidligere ble pumpet ut i Sør
fjorden. Anlegget fungerte aldri tilfredsstillen
de, noe som resulterte i at Kalkovnene fikk
problemer.

“ ... ”
Sammendrag:
Bygget er lite brukbart i seg selv, men inneholdt nødvendig
ledd i produksjonen. Det har plassering på et viktig punkt i
overgang fra bebyggelsen til området formet av elva.
Gruppas vurdering:
Strategisk plassering i overgang mellom “urbant” miljø og
elvelandskapet, representerer potensiale for spesialtilpasset
funksjon eller ledig areal i attraktivt område.

tidl. funksj.:
spesialitet: Tiltak for å hindre utslipp av miljøskadelige
stoffer.
utstyr:
spesielt:
Todelt bygning, tank i 2.etg.
Plassering på sted som oppleves som knutepunkt i overgangen mellom “urbant miljø” og
elvelandskap.
tilstand:
fleksibilitet:
generalitet:
mulig bruk: Visningsobjekt, tank for dykkertrening?
Svært attraktiv plassering, areal til reiselivs- og
fritidsnæringene.
rivingskostn.:
uheldig:
Liten mulighet for alternativ bruk. Fungerte
aldri som tilsiktet i produksjonen.
autentisitet: høy
unik/repre- høy unikhet
sentativ:
historisk:
miljøteknologi
symbol:
Tiltak tilført tradisjonell teknologi for å hindre
fortsettelsen av miljøskadelige utslipp.

foto 2006
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bygn.nr. 72 Venturislamanlegg v/kalkovn
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte: produksjonsutstyr
tak:
VVS, el:
artikulering: Ligger mellom Kalkovnene og Skalltaket “innfiltrert” i rør og produksjonsutstyr.
stilpreg:
fabrikk
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje: kalkovnene
funksjon:
mottak av venturislam fra Fortykker for
brenning i kalkovnene. Vasking av CO-gass.
tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
vifter, vasketårn, pumper og sentrifuger
spesielt:
Venturianlegg: venturi er et våtrenseanlegg for
ovnsgass (CO-gass). Gassen brukes til brenning
av kalkstein i kalkovnene.
tilstand:
fleksibilitet: liten
generalitet: liten
mulig bruk: visningsobjekt
rivingskostn.:
uheldig:
autentisitet: høy
unik/repre- svært høy unikhet
sentativ:
historisk:
teknologihistorie
symbol:
produksjon

“ ... ”

Sammendrag:
Bygget er en del av det
mest spesielt utseende
anlegget på OS og et
nødvendig ledd i
produksjonen.
Gruppas vurdering:
Viktig produksjonsdel
av anlegget og viktig
visuelt.

Pumper og sentrifuge, Oddbjørn Hagen, kalkovnsoperatør (072-i-os-f08-20.jpg)

Rør for transport av CO2-gass til
Dicy-fabrikken. (072-i-os-f36-33.jpg)
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Pumper og sentrifuge (072-i-os-f08-21.jpg)

bygn.nr. 79 Kontrollrom karbidpakkeri
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
19xx
byggemåte: Isolert bygg i stålkonstruksjon, stålplatekledning.
tak:
flatt
VVS, el:
artikulering: platekledning m/beslagdetaljering
stilpreg:
funksjonalisme
tegningsnr.:
filnr.:
prod.linje: karbidpakkeri
funksjon:
sikting og pakking av kalsiumkarbid
tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
datastyring
spesielt:
kontrollrom som lite tilbygg til pakkeriet
tilstand:
fleksibilitet: liten
generalitet: generelt rom med datautstyr
mulig bruk: kontor
rivingskostn.:
uheldig:
lite
autentisitet: høy
unik/repre- liten unikhet
sentativ:
historisk:
symbol:
viktig funksjon i unseelig bygg

“ ... ”

Sammendrag:
Vikig del av pakkeriet, men bygget i seg selv er lite viktig.
Gruppas vurdering:
Vikig del av pakkeriet, men bygget i seg selv er lite viktig.

Tore Naase, 1. mann - pakkeri. (079-i-os-f24-05.jpg)

Tore Naase, 1.mann pakkeri, med sikter (079-i-os-f24-07.jpg)

foto 2006
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bygn.nr. 080 Karbidsilobygg
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:

122
5, h=23m
1960
Uisolert bygg i stålkonstruksjon, stålplatekledning.
tak:
flatt tak
VVS, el:
spesiell ventilasjon på transportlinjene
artikulering: konsekvent og artikulert kledning i profilerte
stålplater, fargeholdning
stilpreg:
modernisme
tegningsnr.: NBC-024
filnr.:
024.dwg
prod.linje: karbidpakkeri
funksjon:		sikting og pakking av kalsiumkarbid
tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
4 siloer á 75m3 uisolert
spesielt:
tilstand:
riving i oppstart
fleksibilitet: mye volum, men bygget er kun “et skall”
generalitet: mye volum, men bygget for et spesielt utstyr
mulig bruk: bybygging
rivingskostn.:
uheldig:
Riving av pakkeribygningene er startet.
autentisitet: høy
unik/repre- Relativt unikt som pakkhus med tanke på
sentativ:
karakteristisk utforming og markert fargeholdning

“Silobygget”
historisk:
symbol:

Sammen med 24, 81, 82 utgjør byggene store
markerte volum godt synlig i bybildet.

Sammendrag:
Bygningen er en del av et markert volum i anlegget. Volumet
har fortellende verdi og er av betydning.
Gruppas vurdering:
Volumoppbyggingen har verdi ved å bidra til å formidle det
storslagne i anlegget. Om bygget ikke konkret kan gjenbrukes, vil det være gunstig å gjenoppføre relativt store
volumer i samme område av anlegget. Volumene tilpasses
ny bruk, men kan ha føringer om enkelhet og klarhet i form.
Dette med tanke på at det bakenforliggende Smelteovnsmassivet med de tre Ovnshusene bør tre fram som “Det store
Dyret” i anlegget.

Fra toppen av siloer i gamle silobygg. (080-i-os-f23-00.jpg)

(080-OS-19xx-05.jpg)

Fra toppen i bygget over siloer ved fordeler.
(080-i-os-f23-01.jpg).

foto
2006

foto 2006
Kjølehall 18 er revet
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bygn.nr. 081 Dunkepakkeri og silobygg
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:

335
3 (?)
1986-88
Stålkonstruksjon med lydisolert stålplatekledning. Etasjeskillere stålplater og gitterrister.
tak:
flatt tak
VVS, el:
spesiell ventilasjon på transportlinjene
artikulering: konsekvent og artikulert kledning i profilerte
stålplater, fargeholdning
stilpreg:
modernisme
tegningsnr.: NBC-024
filnr.:
024.dwg
prod.linje: karbidpakkeri
funksjon:		sikting og pakking av kalsiumkarbid
tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
4 siloer á 75m3 uisolert, siloer, sikter, matere,
pakkemaskiner, vekter, rullebelter, lokkpålegger, lokk-falsemaskin, etiketteringsmaskin
spesielt:
Spesialbygg for tapping av siloer på fat.
tilstand:
riving i oppstart
fleksibilitet: mye volum, men bygget er kun “et skall”
generalitet: mye volum, men bygget for et spesielt ustyr
mulig bruk: bybygging
rivingskostn.:
uheldig:
Riving av pakkeribygningene er startet.
autentisitet: høy
unik/repre- Relativt unikt som pakkhus med tanke på
sentativ:
karakteristisk utforming og markert fargeholdning
historisk:
symbol:
Sammen med 24, 80, 82 utgjør byggene store
markerte volum godt synlig i bybildet.

“Pakkhus”

Sammendrag:
Bygningen er en del av et markert volum i anlegget. Volumet
har fortellende verdi og er av betydning.
Gruppas vurdering:
Volumoppbyggingen har verdi ved å bidra til å formidle det
storslagne i anlegget. Om bygget ikke konkret kan gjenbrukes, vil det være gunstig å gjenoppføre relativt store
volumer i samme område av anlegget. Volumene tilpasses
ny bruk, men kan ha føringer om enkelhet og klarhet i form.
Dette med tanke på at det bakenforliggende Smelteovnsmassivet med de tre Ovnshusene bør tre fram som “Det store
Dyret” i anlegget.

Øverst i bygget ved sikteanlegget. (081-i-os-f23-07.jpg)

Fra dunkepakkeri på grunnplan. (081-i-os-f23-23.jpg)
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Øverst i bygget ved sikteanlegget. (081-i-os-f23-04.jpg)

foto 2006

bygn.nr. 082 Filtrering
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:

109
h=12m
1985-88
Stålkonstruksjon med stålplatekledning.
flatt tak: Q-dekk
spesiell ventilasjon på transportlinjene
konsekvent og artikulert kledning i profilerte
stålplater, fargeholdning
stilpreg:
modernisme
tegningsnr.: NBC-024
filnr.:
024.dwg
prod.linje: Smeltehuset, karbidpakkeri, kalkovner
funksjon:
produksjon, transport, sikting, pakking av
kalsiumkarbid og brentkalk
tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
enkel løpekatt 1 tonn
spesielt:
diverse betjeningsplattformer
tilstand:
revet
fleksibilitet: mye volum
generalitet:
mulig bruk: bybygging
rivingskostn.:
uheldig:
revet
autentisitet:
unik/representativ:
historisk:
symbol:
Sammen med 24, 80, 81 utgjorde byggene store
markerte volum godt synlig i bybildet.

“Filterhus”
Sammendrag:
Bygningen var en del av et markert volum i anlegget. Volumet har fortellende verdi og er av betydning.
Gruppas vurdering:
Volumoppbyggingen har verdi ved å bidra til å formidle det
storslagne i anlegget. Om bygget ikke konkret kan gjenbrukes, vil det være gunstig å gjenoppføre relativt store
volumer i samme område av anlegget. Volumene tilpasses
ny bruk, men kan ha føringer om enkelhet og klarhet i form.
Dette med tanke på at det bakenforliggende Smelteovnsmassivet med de tre Ovnshusene bør tre fram som “Det store
Dyret” i anlegget.
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bygn.nr. 083 Pallelager karbid
m2 areal:
140
etasjer:
1, 4,7 m høyt
byggeår:
1995
byggemåte: stålkonstruksjon med platekledning
tak:
saltak, plater
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.: NBC-083
filnavn:
083.dwg
prod.linje: karbidpakkeri
funksjon:
oppbevaring av paller for karbidpakking
tidl. funksj.:
spesialitet: åpent bygg, “leskur”
utstyr:
trucker
spesielt:
tilstand:
revet
fleksibilitet:
generalitet:
mulig bruk: bybygging
rivingskostn.:
uheldig:
autentisitet:
unik/repre- var ikke unikt, “vanlig skur”
sentativ:
historisk:
symbol:
underordnet sidefunksjon

“ ... ”
Sammendrag:
Bygningen var anonym og underordnet i anlegget. Funksjonen underordnet og ikke direkte inne i produksjonslinja.
Gruppas vurdering:
Tomta representerer ledig areal til bybygging.

Sett mot nordvest (083-i-os-f36-10.jpg)
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bygn.nr. 084A og B Velferdsbrakke og Verkstedbrakke, karbidpakkeri
m2 areal:
43
etasjer:
1
byggeår:
1990
byggemåte: treverk, ferdigbrakker
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.: NBC-083
filnavn:
083.dwg
prod.linje: pakking av kalsiumkarbid
funksjon:
spiserom og verksted/verktøybrakke
tidl. funksj.:
spesialitet: to Moelvenbrakker satt sammen
utstyr:
spesielt:
tilstand:
fjernet
fleksibilitet: liten
generalitet: høy
mulig bruk: bybygging
rivingskostn.:
uheldig:
autentisitet:
unik/representativ:

“ ... ”

Sammendrag:
Bygningen var anonym og underordnet i anlegget. Funksjonen nødvendig men underordnet hvor den var plassert.
Gruppas vurdering:
Tomta representerer ledig areal til bybygging.

Operatører Øyvind Paulsen, Edvin Ødegård og Robert
Mackay. (084-i-os-f15-12.jpg)

historisk:
symbolsk:

Operatører Edvin Ødegård og Robert Mackay. (084-i-os-f1513.jpg)
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OVERSIKT OVER PRODUSENTER AV
KALSIUMKARBID
NORGE:
Odda Smelteverk A/S (*)
Antall ovner: 3
Ovn 1:3x9 MVA. ”Elkemovn” startet 1937, lukket i
1961, men er ikke i en slik stand at den kan startes uten
betydelige investeringer. Har ikke vært i drift siden
1982. Gassrenseanlegg er basert på Buffalo-scrubbere.
Ovn 2: 3 x 9 MVA. Lukket ”Elkemovn” startet i
1955. Er vurdert som reserve for Ovn 3, men det er
nødvendig med reparasjoner og delvis ombygging
for å kunne startes. Har ikke vært i drift siden 1982.
Gassrenseanlegget er basert på Buffalo-scrubbere.
Ovn 3: 3 x 25 MVA. Lukket ”Elkemovn” startet i
1978 og ombygget i 1982 ved hjelp av teknologi
fra Denki Kagaku, Japan. Har vært i drift siden
1982. Produksjonskapasitet ca. 130 000 tonn pr. år.
Gassrenseanlegget er basert på Venturi-vaskere. Gassen
dekker behovet for brennstoff til kalkbrenning og
kokstørking.
Odda Smelteverk er eneste produsent av kalsiumkarbid
i Norge.
35 - 40.000 tonn brukes årlig til produksjon
av cyanamid og dicyanamid. Resten av
karbidproduksjonen går til eksport.
All produksjon er avsluttet!
SVERIGE;
Casco Nobel AB, Stockvik (*)
Kontaktperson 1988: Calle Grønvik, Sjef for
karbidverket.
Antall ovner: l. Størrelse 23 MW.
Produksjonskapasitet ca. 50.000 tonn pr. år!
Gassrensing med elektrofilter.
PHILIPPINES:
MCCI Corporation, (Maria Christina Chem.Ind.Inc.) (*)
Metro Manila
Karbidfabrikk i Iligan City, Mindanao
l åpen Elkem-ovn fra 1954 produserer for tiden ca.
30.000 mt karbid/år. Denne ovnen er oppgradert til 15
MVA.
MCCI har gitt uttrykk for at de er interessert i å bygge
om eksisterende 21 MVA FeSi ovn til karbidovn. I den
forbindelse er de interessert i å se på en mulighet til å
lukke denne ovnen.
I telefax til meg opplyses det at de har vært i kontakt
med Diamond Engineering og Elkem.
Produksjonskapasitet på denne ovn er ca. 30.000
tonn pr. år!
(Denne ovn ble tatt i bruk til karbidproduksjon omkring

1990. Trafo- og ovnsdimensjoner er ikke ideelle for
karbidproduksjon.)
Kontaktperson:
Victor P.Guevara Jr.
President and Chief Operating Officer

Antall ovner l. Størrelse 40 MW, opprinnelig Demag
design. Gassrensing med posefilter etter avkjøling av
gassen. Eget opplegg som har vært i bruk på 40 MWs
ovnen fra 1973.
Datterselskapet Diamond Engineering markedsfører
dette filteret.
Kontaktmann: Joji Matsuzawa
Karbidproduksjonen er avsluttet.

TURKEY;
Etibank Genel Mudulugu, Antalya (*)
Lukket Elkem-ovn, 15 MVA, startet 1978. Ovnen er
utstyrt med venturianlegg for rensing av gassen, men
dette er ikke tatt i bruk.
Kontaktperson: Sedat Ilbasi, Verksdirektør.
Datautstyr er levert av Elkem. Installert 1990, og startet
1991.
Så vidt jeg har hørt er ikke denne ovnen lenger i
drift (?)

USA:
Airco Carbide.Louisville (*)
42 MW lukket Elkemovn. Gassrensing basert på
venturivasker.
20 MW lukket Elkemovn i Calvert City. (*) Denne
ovnen er for tiden lite i bruk.
Produksjonskapasitet ca. 110.000 tonn
kalsiumkarbid pr. år.

GERMANY:
SKW Trostberg AG. Werk Hart/Alz (*)
Kontaktperson 1987: Dr. Bøhm
l stk. lukket 40 MW karbidovn og 2 stk ca. 30 MW.
Gassrensing ved bruk av keramisk filter.
Produksjonskapasitet ca. 300.000 tonn
kalsiumkarbid pr. år!

Elkem-American Carbide Company
Pittsburgh
Kontaktmann: T.W. Lopuszynski
2 Produksjonssteder for karbid, hvorav det ene er
Ashtabula, Ohio (*), det andre er Prior, Oklahoma (*).
Produksjonskapasitet til sammen ca. 145.000 tonn
kalsiumkarbid pr. år.

VEB Chemisene Werke Buna, Schopkau
Mange ovner og stor produksjon i tidligere ØstTyskland. Brukes til produksjon av acetylen for PVC,
polymers og syntetisk gummi m.m. Så vidt jeg vet er
karbidproduksjonen stanset.
Piesteritz. Wittenberg Lutherstadt
Større produsent av karbid, cyanamid og dicyandiamid i
tidligere Øst-Tyskland. Denne produksjon er stanset.
JAPAN:
Denki Kagaku Kogvo K.K., Itoigawa (*)
Hadde i 1982 3 ovner i drift: l stk. 50 MVA
l stk. 45 MVA
l stk. 40 MVA
Gassrensing ved bruk av Theissenvaskere.
Produksjonskapasitet ca. 180.000 tonn pr. år
Omuta Plant,
Antall ovner: 2 stk.
Størrelse: 19 MVA og 27 MVA.
Produksjonskapasitet ca. 180.000 tonn pr. år
Nippon Carbide, Uozo Plant (*)

SOUTH AFRICA:
Coalplex, Sasolbourg, Midland Factory, AECI Ltd. ���
(*)
Antall ovner: 2 Elkemovner
Størrelse: 2 x 63 MVA. Startet i 1977. Belastning 3640MW. Ovnene er utstyrt med hulelektroder. Brent
avgass filtreres i et posefilteranlegg. Anlegget stanset.
HECL Ballengeich (about 20 km from Newcastle) (*)
l stk. 33 MW Demag ovn
l stk. 27 MVA Tanabe ovn.
Jeg kjenner ikke til om disse to ovner er i drift.
Karbochem, Newcastle
l stk. 50 MW Uhde ovn.
Produksjonskapasitet ca. 110.000 tonn
kalsiumkarbid pr. år.

INDIA:
Birla Jute and Industries Ltd., Calcutta
Antall ovner: l. Størrelse 7 MVA,
produksjonskapasitet ca. 16.000 tonn årlig.
Shriram Chemical Ind., Kota, Rajasthan
Årlig produksjon 55.000 tonn karbid
Indian Carbide & Chemicals. Rai, Rangpur
Antall ovner: l. Størrelse 12 MVA
Gttal Pradasj U.P.Carbide Ltd., Dehradoon
Antall ovner: l. Størrelse 12 MVA
Chemical Industries Cotayam Caingvaram,
Kottayam (Kerala)
Antall ovner: 2. Produksjon 80 MT/D.
TECIL Chemicals & Hydro Power Ltd., Kottayam,
Kerela, India
Har ikke detaljkunnskap om produksjonskapasiteter
i India, kanskje 100.000 tonn pr. år
BHUTAN:
Bhutan Carbide & Chemicals Ltd. ���
(*)
Antall ovner: l.
Størrelse 12 MVA.
Filtrering av brent-gass i posefilter levert av Elkem.
Produksjonskapasitet ca. 15.000 tonn pr. år.
ZAMBIA:
Match Corporation (*)
Antall ovner: l
Størrelse: 2,5MW
Åpen ovn
Produksjonskapasitet ca. 4.000 tonn pr. år.
BRAZIL:
S.A.White Martins. Iguatama plant
Kontaktperson 1985: Mr. Carlos J. Macedo og Eduardo
A.O.d’Avila
l lukket 49.5 MVA Demagovn startet i mars 1985.
Dette tilsvarer ca. 65.000 tonn pr. år

FRANCE:
Pechiney Electrometallurgie, Bellgrade
Produksjonskapasitet ca. 60.000 tonn karbid pr. år.
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CANADA:
Shawinigan Chem.Ltd. (*)
Produksjonen stanset.

Cyanamid of Canada.
l lukket ovn i drift
Størrelse: 23 MW
Produserer cyanamid og dicyandiamid.
Så vidt jeg kjenner til er produksjonen stanset.
IRAN:
Iran Carbide Ind.Fact.
Ingen informasjon
INDONESIA;
P.T.Emdeki Utama (*)
Produksjonskapasitet ca. 20.000 tonn pr. år.
MALAYSIA:
MCB Industries Sdn. Bhd.
2 karbidovner med til sammen 3600 tonn
kalsiumkarbid pr. måned, eller 40.000 tonn pr. år.
SLOVAKIA: (*)
Novacke Chemicke Zavody
Fra 1992 er det drift 2 stk. 27 MVA lukkede
Elkemovner for produksjon av kalsium karbid.
Årsproduksjon ca. 110.000 tonn pr. år.Ovnsgassen
renses i posefilteranlegg levert av Elkem.

ARGENTINA:
Electrometallurgica Andina, San Juan,
Produksjonskapasitet 50.000 tonn pr. år.
VENEZUELA:
Homos Electros de Venezuela
Produksjonskapasitet ca. 5.000 tonn pr. år
ØSTERRIKE: Donau-Chemie A.G.,Werk Landeck
(Tirol)
Kontaktperson 1987: Mr. H. Marchart
Produksjonskapasitet ca. 50.000 tonn karbid pr. år.
SPAIN:
Carburos del Cinca, Monzon
Produksjonskapasitet ca. 40.000 tonn pr. år
CEDIE SA, Orense
Produksjonskapasitet ca. 30.000 tonn pr. år
PAKISTAN:
The Pakistan Industrial Gases Ltd.
Dhabeji (Distt. Thatta) SIND.
Antall ovner: l Åpen Demag-ovn
Størrelse:?
Kontaktperson: Mian Azmat Hussain, Director
Operations

ROMANIA:
Bicapa, Timaveni
I år 2000 oppgitt årlig produksjon av kalsium karbid
til 220.000 tonn.
(Bedrifter market med * har jeg besøkt)
POLEN:
Zakledy Azotowa Chorzow
I år 2000 oppgitt årlig produksjon 140.000 tonn.

(Skrevet av H. J. Bådsvik 2006)

P.R. OF CHINA:
Xiahuavuan Calcium Carbide Factorv
Baotou Chemical Factory
Talyuan Calcium Carbide Factory
Xian Chemical Plant
Gansu Chemical Plant
Quzhou Chemical Plant
Zhuahou Chemical Plant
Qlnghal Electro Chemical Factory
Mudanjiang Shunda Calsium Carbide Co. Ltd.
Elkem leverte i 1991-92 11 stk. 27 MVA karbidovner
til Kina. Disse ovnene representerer en årskapasitet
på ca. 600.000 tonn årlig. Jeg vil anta at årlig
produksjonskapasitet i Kina ligger nærmere
1 000 000 tonn karbid
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III. Cyanamidproduksjon i Odda 1908-1935
v/ forsker dr. oecon Elisabeth Bjørsvik

1.0 Introduksjon
I denne presentasjonen settes fokus på
cyanamidproduksjonen ved Odda Smelteverk (19082003) som blant annet ble brukt til gjødsel og
ugressmiddel og seinere ble basis for produksjon
av dicyandiamid. Målet er å vise den betydningen
cyanamidproduksjonen i Odda hadde i internasjonal
sammenheng. Hovedvekten i beskrivelsen er
årene 1905-1920, med andre ord pionerårene for
cyanamidproduksjon i verden. Anlegget ble etablert
med tanke på verdensmarkedet. Dette ser vi i
lisensrettigheter som omfattet en rekke europeiske
og oversjøiske områder. Cyanamidfabrikken i Odda var
verdens største da den startet produksjonen i 1908.
Det var flere trekk ved produksjonsprosessen som skilte
den fra andre fabrikker på Kontinentet. I 1930-årene
eksporterte Oddafabrikken mest av tre europeiske
eksportanlegg, Odda, Ruse og Dalmatienne.
Anlegget i Odda produserte kalsiumcyanamid, et
nitrogengjødsel som fram til etter første verdenskrig var
det dominerende alternativ til nitratgjødsel produsert
etter lysbue-metoden (Birkeland-Eyde-metoden) ved
Norsk Hydro. Frank-Caro-metoden (cyanamidprosessen)
representerte mer stabilitet enn lysbuemetoden som
gradvis mistet sin betydning i løpet av 1920-årene. I
Odda ble det produsert cyanamid etter Frank-Carometoden i hele Odda Smelteverks produksjonshistorie.
En annen metode for nitrogenfiksering var HaberBosch-metoden, som etter hvert ble den dominerende
metoden og som Norsk Hydro tok i bruk i siste halvdel av
1920-årene.

 � De første fabrikkene som produserte cyanamid var i virksom�
��� ������� ����������� ���� ����������� ��������� ������ ��������
het fra 1905. Frank-Caro: Tysk patent nr. DE 88363, 1895, www.
cyanamide.com/content/history.htm
 �  Jeg har her valgt å bruke Odda Smelteverk som fellesbeteg�
���� �������� ������ �� ������ ����� ����������� ���� ������������
nelse på karbid- og cyanamidproduksjonen i Odda fra 1908, selv 
om dette navnet ikke kom inn før gjenstart i 1924.
 � Nærmere beskrivelse av forholdet mellom de tre metodene 
�������� ������������ ��� ����������������� ��� ���� ���������
finnes i pkt. 10.0.

Vi legger i presentasjonen vekt på å henvise direkte
til kilder i fotnoter, slik at opplysningene er lett
etterprøvbare. Kildene er først og fremst dokumenter
og bedriftsrapporter funnet i bedriftsarkivet ved
Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, Tyssedal. I
tillegg har vi brukt beskrivelser av nitrogenindustrien i
samtidsbøker, dvs. bøker publisert i tidsrommet 19071928.

2.0 Når kom produksjonen av cyanamid i gang
i Odda?
Produksjonen, i alle fall prøveproduksjon, kom i gang på
slutten av 1908. Flere kilder bekrefter dette.
I.
		
		
		

Dokumenter om anbud og kontraktinngåelser for
de ulike delene av anlegget viser at byggingen
skjedde i perioden 1906-1908. En av de første
bygningene som etter kontrakten skulle stå ferdig var
administrasjonsbygget, med frist for ferdigstillelse
innen utgangen av 1906.

3.0 Kommersiell produksjon av
kalsiumcyanamid
3.1 Når kom produksjon av kalsiumcyanamid i
gang i andre land?
De første anleggene som produserte cyanamid var
i Piano d’Orta i Italia og Westeregeln i Tyskland.
Produksjonen ved disse anleggene kom i gang i 1905. 

I innberetning i A/S North Western
Cyanamide Co.s konkursbo datert 10/22.
november 1924 står det at produksjonen
startet i 1908.

I USA startet byggingen av den første cyanamidfabrikken
i 1907. Den var klar for produksjon i desember 1909.

II.
		
		
		

Det henvises til årlig produksjon i
cyanamidfabrikken i 1908-1909 i oversikt
over industri og håndverk for Søndre Bergenhus amt 1906-1910.

Fra en engelskspråklig beskrivelse av Odda-anleggene
i 1909 gis en oversikt over cyanamidanlegg i
virksomhet og under bygging.10 Det blir ikke opplyst
når produksjonen kom i gang på de ulike stedene.
Oversikten presenteres i tabell 1.0.

III.

Fra 15.desember 1908 finnes Bericht über
die officielle Leistungsversuchen bei der
Linde Stickstoffanlage in Odda.

IV. Oversikt over årlig produksjon 1908-1921
		 finnes i et dokument fra 1923 i arkivet etter
		 Alby United Carbide Factory.
 � Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, Arkivet etter A/S 
North Western Cyanamide Co., Samleeske 1, OLA/157.3
 � Norges offisielle statistikk, VI. 47, Beretning om Amternes 
økonomiske tilstand 1906-1910, Kristiania 1915.
 � Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, Arkivet etter A/S 
North Western  Cyanamide  Company, OLA/157.3, Ea:1, hefte 
”A” nr. 26.

 � Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, Arkivet etter A/S 
North Western  Cyanamide  Company, OLA/157.3, Ea:1, Hefte 
”A”, nr. 21.
 � Ernst,
����������������
Frank A, Fixation of Atmospheric Nitrogen, Industrial
Chemical Monographs, Chapmann & Hall, LTD, London 1928,
s. 15. Boken finnes elektronisk, www. sciencemadness.org/li�
brary/index.html         
 � American Hortigraphs and Agronomic Review, Vol. III, No�
vember-december 1932, No. 9, s. 4.
10 10� The Manufacture of Calcium Carbide at the Odda Works of
the Alby United Carbide Factories, Engineering, Vol. Ixxxvii,
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London 1909.

oduksjonen kom i gang på de ulike stedene. Oversikten presenteres i tabell 1.0.
Tabell 1.0 Fabrikker i virksomhet og under bygging
Odda, Briancon, Martigny, Piano d’Orta, Bromberg,
Tabell
1.0
Fabrikker
i
virksomhet
og
under
bygging
per
1909
per 1909
Westeregeln og Knapsack.15 Ett av disse anleggene, i
Fabrikker i virksomhet Fabrikker under
Westeregeln, ble lagt ned allerede i 1908/1910.16
per 1909
Odda

Briancon
Martigny
Piano d’Orte
Bromberg
Westeregeln

bygging per 1909
Dalmatia,
to
fabrikker
Italia to fabrikker
Bayern
Niagara
Osaka
India, Sør Afrika,
Canada

Knapsack
K i l d e : The Manufacture of Calcium
Carbide at the Odda Works of the Alby
United Carbide Factories, Engineering,
Vol. Ixxxvii, London 1909, s. 46.

”The first commercial plant utilizing this
process was put into operation at Westregeln
near Magdeburg, Germany, in 1905. This
plant was not a commercial success and was
abandoned in 1908.”17
Om produksjonen ved Odda vet vi at den fortsatte
gjennom Odda Smelteverks historie. Produksjonen i
Knapsack ble lagt ned årene 1990-1999.18 I tillegg vet
vi at Trostberg (virksom fra 1910) fremdeles produserer
cyanamid.19

Bayerische Stickstoffwerke AG i Tyskland ble etablert i
november 1908 og bygde fabrikken i Trostberg som stod
yerische Stickstoffwerke AG i Tyskland ble etablert i november 1908 og bygde
ferdig i 1910. Anlegget var det første i Tyskland som
brikkenproduserte
i Trostbergstore
sommengder
stod ferdig
i 1910.11 Anlegget
var det første i Tyskland
cyanamid.
I årene 1906-1909
11
m produserte
mengderCarbid
cyanamid.
I årene 1906-1909
startet
DieOdda-anlegget
Deutsche
startet store
Die Deutsche
Aktiegesellschaft
produksjon
4.0
i internasjonal
av kalkkvelstoff og karbid i Knapsack. Virksomheten ble
sammenheng
12
kort tid etter en del av Hoechst.

4.0 Odda-anlegget i internasjonal sammenheng
Cyanamidanlegget i Odda var det største i verden med en produksjonskapasitet på

12 000 tonn da det stod ferdig i 1908.20 Dette ser vi i tabell 2.0, som viser
Cyanamidanlegget i Odda var det største i verden
rnst, Frank A, Fixation of Atmospheric Nitrogen, Industrial Chemical Monographs, Chapmann & Hall,
To år etter Odda ble et cyanamidanlegg knyttet til Albys
D, London 1928, s. 15. Boken finnes elektronisk, www. sciencemadness.org/library/index.html
med en produksjonskapasitet på 12 000 tonn da det produksjonskapasiteten til eksisterende og planlagte cyanamidfabrikker per 1909.
merican Hortigraphs
and Agronomic
Review,
November-december
1932, No. 9, s. 4.
karbidfabrikk
i Sverige
medVol.
enIII,
kapasitet
på 16 000
stod Factories,
ferdig i 1908.20 Dette ser vi i tabell 2.0, som viser
The Manufacture13 of Calcium Carbide at the Odda Works of the Alby United Carbide
I enLondon
kilde1909.
fra 1913 vises det til at det da fantes
gineering,tonn.
Vol. Ixxxvii,
produksjonskapasiteten til eksisterende og planlagte
Tabell 2.0 Produksjonskapasiteten ved cyanamidanlegg per 1909
www.degussa-history.com/geschichte/en/locations/trostberg.html
14 cyanamidfabrikker i verden: Tyskland, USA, Italia,
cyanamidfabrikker per 1909.
Fabrikker i virksomhet Produksjonskapasitet Fabrikker under Planlagt
Frankrike, Sveits, Østerrike, Norge, Sverige og Japan.14
i tonn
bygging
produksjonskapasitet
3
Odda
12 000
Dalmatia,
to
8 000
En rekke kilder bekrefter dermed at fabrikken i Odda
hører til de første cyanamidanleggene i verden som ble
etablert i perioden 1905-1908.

3.2 Hvor lenge ble det produsert cyanamid
ved ”førstefase-anleggene”?
Med anlegg for cyanamidproduksjon som hørte til
første fase menes fabrikkanlegg bygd i perioden 19051908 som nevnes i tabell 1.0, kolonne 1, s. 3, dvs.

Briancon
Martigny
Piano d’Orte
Bromberg
Westeregeln

3 750
3 750
5 000
2 500
5 000

fabrikker
Italia to fabrikker
Bayern
Niagara
Osaka
India, Sør Afrika,
Canada

7 000
12 500
5 000
4 000
12 000

Knapsack
5 000
Kilde: The Manufacture of Calcium Carbide at the Odda Works of the Alby United
Carbide Factories, reprinted from Engineering, Vol. Ixxxvii, London 1909, s. 46

15 15����������
Bromberg = Bydgoszcz i Polen fra 1920.
�� ������������ ������ ���������
Anlegget i Odda ble raskt utvidet. I en beretning for 1914 står det at
16 16� Pranke,
��������
Edward
�������
J, ���������������
1913, s. 4: “Stickstoffkalk.������������������
A ��
crude
����������
cal�
cium cyanamide made by nitrifying a calcium carbide which
cyanamidproduksjonskapasiteten var 85 000 tonn og karbidproduksjonen 80 000
11 11� www.degussa-history.com/geschichte/en/locations/trostcontains about 10 per cent of calcium chloride. Its manufacture 
tonn.21 Fra flere kilder vet vi at også anlegg andre steder i verden ble raskt
berg.html  
in Westeregeln, Germany, under the Polzeniusz patents was dis�
12 12� www.chemiepark-knapsack.de/
continued in 1910.”
utvidet. Anlegget ved Niagara Falls i Canada som startet med en
13 13� The Manufacture of Calcium Carbide and Nitrogen Prod- 17 �����
Ernst,Frank A, 1928, s. 14.
produksjonskapasitet i 1909 på 5000 tonn hadde i 1913 en kapasitet på 30 000 tonn
ucts, with a description of the works at Odda, Norway, reprinted  18 18� www.chemiepark-knapsack.de/
from Engineering, Vol. xcviii, London 1914, s. 2.
19 19� www.perlka.de
og stod foran en ytterligere utvidelse til 60 000 tonn.22 Kapasiteten i Piano d´Orta
14 14� Pranke,
��������
Edward
�������
J, Cyanamid,
���
Manufacture, Chemistry and 20 20� Produksjonsoppgaver viser at i 1911 var produksjonen vel 
�������������������� ������ ���������� ���� ������������� ����
127en kapasitet på 8økte til 24 000 tonn i 1912/1913.23 Martigny hadde i 1912/1913
Uses, Williams & Norgate, London 1913, s. 3.
9 000 tonn.
24
12 000 tonn. Tabell 3.0 viser verdensproduksjonen av kalsiumcyanamid frem til

Anlegget i Odda ble raskt utvidet. I en beretning for
1914 står det at cyanamidproduksjonskapasiteten
var 85 000 tonn og karbidproduksjonen 80 000 tonn.21
Fra flere kilder vet vi at også anlegg andre steder i
verden ble raskt utvidet. Anlegget ved Niagara Falls
i Canada som startet med en produksjonskapasitet i
1909 på 5000 tonn hadde i 1913 en kapasitet på 30 000
tonn og stod foran en ytterligere utvidelse til 60 000
tonn.22 Kapasiteten i Piano d´Orta økte til 24 000 tonn
i 1912/1913.23 Martigny hadde i 1912/1913 en kapasitet
på 8-12 000 tonn.24 Tabell 3.0 viser verdensproduksjonen
av kalsiumcyanamid frem til 1930.

Hva skjer med produksjonen i Odda? Årlige
produksjonstall for Oddafabrikkene 1908-1921 er
presentert i tabell 4.0. Tallene er hentet fra et
dokument i arkivet etter Alby United Carbide Factory
datert 20.oktober 1923. Hvorvidt dokumentet gjengir
korrekte produksjonstall er vanskelig å si, i og med at
det ikke er funnet andre sammenlignbare dokumenter/
opplysninger i arkivmaterialet etter karbid- og
cyanamidfabrikkene. Det vi kan se er at den oppgitte
produksjonen ikke på noe tidspunkt kom opp i den
produksjonskapasiteten som forelå etter utvidelser
(85 000 tonn). Samtidig viser tallene at allerede i 1912
var den opprinnelige produksjonskapasiteten på 12 000
Tabell 3.0 Produksjon av kalsiumcyanamid på
tonn overskredet. Toppåret var 1918 med en produksjon
verdensbasis i 1906, 1913, deretter årlig 1922 til
Produksjon
av kalsiumcyanamid på verdensbasis i 1906, 1913, på 65 700 tonn. Vi har sammenlignet produksjonstallene
1929/30
med de offisielle utførselstallene til Statistisk
deretter årlig 1922 til 1929/30
År
Tonn
Sentralbyrå.26 For årene 1911, 1912 og 1913 ligger
1906
500
1913
223 60025
1922
630 000
1923/24
760 000
1924/25
820 000
1925/26
1 037 000
1926/27
1 070 000
1927/28
1 130 000
1928/29
1 150 000
1929/30
1 452 000
Kilde: American Hortigraphs and Agronomic
Review, Vol III, November-December 1932, No. 9,
s. 8, Martin, Geoffrey and William Barbour,
Industrial Nitrogen Compounds and explosives,
Crosby Lockwood and son, London 1915, s. 61.

utførselstallene for cyanamid over produksjonstallene.
Årene 1914, 1915, 1916, 1917 og 1918 ligger
produksjonen langt over utførselen. Utførselstallene
disse årene er i tillegg relativt lave i forhold til den
betydning cyanamiden fra Norge rapporteres å ha på
internasjonale markeder i en rekke kilder.

”Zu den ersten (1908)
Kalkstickstoffabrikanten überhaupt
gehört das Werk Odda (am Hardanger
Fjord) der englischen North Western
Cyanamide Company Ltd. in London, das
Under første
verdenskrig
mani en
sterkfabrikker
vekst i og dermed nach dem System Frank-Caro arbeitet. Die
verdenskrig
fikk man
en sterkfikk
vekst
antall
Leistungsfähigkeit betrug 1912: 24 000 t,
antall
fabrikker
og
dermed
produksjonskapasitet.
kapasitet. Dette hadde sammenheng med at nitrogenindustrien var 1913: 52 000 t Kalkstickstoff. Sie wurden bei
Dette hadde sammenheng med at nitrogenindustrien
Kriegsausbruch zunächst stark eingeschränkt,
uksjon av sprengstoff. I en situasjon der transportveiene var truet, ble
dann aber auf 90 000 t Carbid entsprechend
var viktig i produksjon av sprengstoff. I en situasjon
ig med produksjon innenfor egne grenser. Antall cyanamidfabrikker 112 500 t Kalkstickstoff mit 20 Proz. N
der transportveiene var truet, ble det nødvendig
26
vergrössert.”27
tykker imed
1913produksjon
til 35 i 1918.
innenfor egne grenser. Antall
cyanamidfabrikker økte fra 15 stykker i 1913 til 35 i
1918.25
ed produksjonen
i Odda? Årlige produksjonstall for Oddafabrikkene
Fra andre samtidskilder finnes beregninger som viser
presentert i tabell 4.0. Tallene er hentet fra et dokument i arkivet
at av en antatt samlet internasjonal årsproduksjon
21 21� The Manufacture
of Calcium
Carbide
and Nitrogen
nited Carbide
Factory datert
20.oktober
1923.
HvorvidtProddokumentet
på 220 000 tonn i 1913 skulle anleggene til Nitrogen
ucts, 1914, s. 2.
Products Co i Odda og Alby i Sverige dekke 40 prosent.28
kte produksjonstall er vanskelig å si, i og med at det ikke er funnet
22 22� Pranke,
��������
Edward
�������
J, 1913,
������������
s. 3. ��
Den
enlignbare
dokumenter/opplysninger
i arkivmaterialet
etter karbidogforeløpige konklusjonen er at produksjonstallene
23 23����������������
Waeser,
Bruno, Die Luftstickstoffindustrie,
Verlag von Otto 

Spamer,
www.ssb.no
rikkene.
Det viLeipzig 1922, s.
kan se er at 19.
den oppgitte produksjonen ikke på 26 26�����������
noe
24 24� Ibid., s. 118.
27 27����������������������
Waeser, Bruno, 1922, s. 104.
�������
m opp25 25�����������������������
i den
produksjonskapasiteten
som
forelå
etter
utvidelser
Ernst, Frank A, 1928, s. 16.
������
28 28� Martin, Geoffery and William Barbour,
�������� ��������� ������������ ���������������
1915, s. 61.
������

n). Samtidig viser tallene at allerede i 1912 var den opprinnelige
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nternasjonal årsproduksjon på 220 000 tonn i 1913 skulle anleggene til Nitrogen

Products Co i Odda og Alby i Sverige dekke 40 prosent.29 Den foreløpige

krever nærmere
undersøkelser. Sammenligninger
av
		 Storbritannia, basert på videreforedling av
konklusjonen
er at produksjonstallene
krever nærmere
undersøkelser.
ulike kilderavkan
tydekilder
på at kan
produksjonstallene
slik de er
		decyanamid
fra Odda.
Sammenligninger
ulike
tyde på at produksjonstallene
slik
er

gjengitt i tabell 4.0 er for lave, og at tilsvarende også
gjengitt i tabell 4.0 er for lave, og at tilsvarende også gjelder for den offisielle
gjelder for den offisielle utførselsstatistikken.
IV. I årene før første verdenskrig ble det bygd
utførselsstatistikken.
		 et anlegg i Belgia for cyanamid fra Odda for
Tabell 4.0 Produksjon av karbid og cyanamid i Odda
		 produksjon av ammoniumsulfat.31
Tabell
4.0 Produksjon av karbid og cyanamid i Odda 1908-1921
1908-1921
År

Karbidproduksjon, i tonn

Cyanamidproduksjon i
tonn
1908
10 700
1 760
1909
23 800
1 380
1910
26 400
6 800
1911
30 300
9 300
1912
31 500
13 700
1913
33 400
17 200
1914
44 300
18 900
1915
72 000
50 000
1916
65 100
60 300
1917
52 600
44 800
1918
65 300
65 700
1919
42 100
31 400
1920
32 500
32 500
1921
8 600
1 870
Kilder: Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, Arkivet etter Alby United
Carbide Factory, Diverse oppgaver fra Alby i Odda, datert 20. oktober
1923.

Produksjonstallene i tabell 4.0 samsvarer med en rekke
Waeser, andre
Bruno, 1922,
s. 104.
kilder
som viser kapasitetsutvidelser av anlegget i
9
Martin, Geoffery and William Barbour, 1915, s. 61.
årene rundt 1912.

8

I.
		
		
		
		
		

Det fant sted en betydelig
produksjonsutvidelse i årene 19121916. Kilder som bekrefter dette er
blant annet dokumenter knyttet til anbud
og anleggsbeskrivelser som viser at anlegget
ble utvidet bygningsmessig.29

II.
		
		
		

Regnskapsopplysningene knyttet til konkursen
til The North Western Cyanamid Company Ltd
viser at inntektene var betydelige i årene
under første verdenskrig.30

III. Rapporter fra bedriftenes virksomhet årene
		 under krigen, trykt i Financial Times. Det
		 ble blant annet bygd en fabrikk i Dagenham,
29 29� Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, Arkivet etter The 
North Western Cyanamid Company, OLA/157.3, Ea:1.
30 30� No������������������������������������
rsk Vasskraft- og Industristadmuseum, Arkivet etter The 
North Western  Cyanamide  Company  Ltd, OLA/157.3, Samleeske 1.

Cyanamidanlegget i Odda var det største i sitt
slag i 1909, og dermed også det største av
”første-fase-anleggene”. Fabrikken var i tillegg
bygd med tanke på utvidelser og dette kom
raskt i perioden 1912-1916. Oddafabrikkens
betydning innen verdens cyanamidproduksjon
gjenspeiles dermed på flere måter:
I.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Fabrikken var et kombinert karbid- og
cyanamidanlegg. Karbid er innsatsfaktor i
produksjonen av cyanamid. Oddas
fremtredende rolle i verdens
cyanamidproduksjon gjenspeilet seg i
størrelsen på karbidanlegget og
karbidvolumet. Verdens største
cyanamidfabrikk krevde dermed en
7tilsvarende størrelse på karbidfabrikken. I
tabell 4.0 ser vi nettopp samsvaret i
produksjon mellom karbid og cyanamid og
størrelsen på karbidproduksjonen. Kravene
til karbidkvaliteten var høy og dette forteller
igjen noe om anleggets modernitet og
effektivitet.

”Its product has a world-wide reputation, and
has commanded a premium over all other
brands of carbide in both foreign and Colonial
markets.”32
II. Oddas rolle i forsyning av cyanamid
		 på verdensmarkedet vises direkte i de
		 markedsrettighetene som ble gitt The North
		 Western Cyanamide Company Ltd. i 1906 for
31 31� Se pkt.
��� ���������
6.0 for anvendelser av cyanamid.
���� ������������ ��� ���������
32 32� Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, Arkivet etter Alby 
United Carbide Factory, “Nitrogen Products & Carbide Com�
pany, Limited, 10. August 1918.”
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Frank-Caro-metoden og som det blir redegjort
nærmere for i punkt 5.0. Som tidligere nevnt,
ble det bygget fabrikker i andre land basert
på bruk av cyanamid fra Odda.

III.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Anleggets størrelse: Lindeanlegget for
produksjon av nitrogen var det største
i verden (se pkt. 7.0). For å fremstille
kalsiumcyanamid behøves kalsiumkarbid og
nitrogengass. Nitrogengassen ble fremstilt i et
Lindeanlegg, som var et stort kjøleanlegg som
først laget flytende luft, og oksygen og
nitrogen skilt fra hverandre ved fraksjonert
destillasjon. Karbiden fra karbidverket ble
plassert i satser i sylindriske retorter og
nitrogen ble tilført fra Lindeanlegget.33

IV.
		
		
		

På begynnelsen av 1930-tallet var Oddafabrikken den som eksporterte mest av de
tre europeiske eksportørene Odda,
Dalmatienne og Ruse (se pkt. 8.0).

V. Anlegget var helt fra begynnelsen av i 1906		 1908 konstruert for utvidelser
”This building (the silos) is the most
prominent amongst those forming the
combined carbide and cyanamid factories,
and is constructed of reinforced concrete.
It is notable, not alone for its size, but for
the neat combination of pilasters and panels
forming the sides. The other buildings in the
cyanamide works are, for most part of brick,
corresponding to those in the carbide factory.
The steel-work is used for the framing and
the brickwork forms simple light panelling,
so that in the event of any of the buildings
requiring to be extended – and the idea is to
increase them fourfold – the uniformity of
design will not be affected.”34
VI.

Vektleggingen og hovedfokuset på

33 33�����������������
Beskrivelsen er basert på Manne, Rolf,
������� ��� ������� ������
Kjemiske bedrifter,
Fra utvikling av kjemisk og metallurgisk industri i Norge, Kje�
misk institutt, Universitetet i Bergen, 2006, kap. 14.
34 34� The Manufacture of Calcium Carbide, 1909, s. 54.

		 Odda-anlegget i Geoffrey Martin og William
		 Babours beskrivelser fra 1915 om verdens
		 cyanamidproduksjon.35

5.0 Hvilken markeder skulle Odda-fabrikken
forsyne?
17. juli 1906 ble det inngått en avtale mellom La
Societa Generale per la Cianamide og The North
Western Cyanamide Company Ltd.36
”The Societa General declares that they are
the free owners of the following patents
relating to the manufacturing and use of
Calcium-Cyanamide or Lime-Nitrogen as
manure.”37
The North Western Cyanamide Company ble gitt rett
til å etablere en eller flere fabrikker i Norge for salg
til Norge, Sverige, Danmark, Belgia og Storbritannia.
Rettighetene gjaldt for en periode på femten år.
“The North Western Company will also
be entitled to export and sell CalciumCyanamide and its above mentioned derivates
in the British Colonies, Dependencies and
Protectorates, but the Societa Generale
reserve themselves the right of granting
export licenses for the said British Colonies,
Dependencies and Protectorates, to other
parties, with the restriction however of
the Societa Generale not taking permanent
engagements to this regard without having
first brought their negotiations to the
knowledge of the North Western Company.”

countries by licensees or associates of the Societa
Generale.
I avtaleteksten ble det satt krav til
produksjonsutvidelser. Stabile forsyninger av karbid var
sikret gjennom avtaler med The Sun Gas Company med
avtalefestede priser på karbid.
Avtalen mellom La Societa General og North
Western omfattet således markeder i mange land
og understreker anleggets betydning i internasjonal
sammenheng. Forklaringen på hvorfor Odda ble et slikt
satsningsverk er mange. Det kan knyttes til aktørene,
nettverk og kompetanse, men den grunnleggende
forutsetningen var tilgang på store mengder vannkraft.

6.0 Produksjonens anvendelse
og vurderinger av cyanamid
som gjødsel
6.1 Anvendelsesområder
Anvendelse av cyanamid kan deles i to
hovedgrupper:
o Råstoff i kjemisk industri
o Gjødningsmiddel og ugrasdreper
i landbruket
Kalsiumcyanamid har vært

utgangsmateriale for fremstillingen
av en rekke kjemiske stoffer. Et
satsingsområde fra produksjonsstart
var som gjødningsmiddel direkte.
I tillegg fikk North Western lisens for import og salg
Raskt kom imidlertid anvendelse
av kalsiumcyanamid i Tyskland og Holland opp til 30
som råstoff i kjemisk industri inn. I
prosent of the sales which will be effected in these
årsmeldingen til Alby United Carbide
35 35�  Martin, Geoffrey and William Barbour,
�������� ��������� ������������ ���������
Industrial Nitrogen Factories perioden 30. juni 1908
Compounds and Explosives, Crosby Lockwood and Son, Lon� – 30. juni 1909 vises det til cyanamid
don 1915, chapter VI. The Cyanamide Industry.
til ammoniumsulfat. Den nesten
36 36� Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, Arkivet etter The 
umiddelbare økningen i produksjonskapasiteten ved
North Western Cyanamide Company, OLA/157.3, Ea:1.
37 37��������
Avtale mellom La  Societa Generale og The North
������� ���� �������� ��������� ��� ���� ��������������
Western  anlegget i Odda hadde sammenheng med etterspørsel
Cyanamid Company av 17. juli 1906.
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både for cyanamid som gjødsel og cyanamid som basis
for annen produksjon.
”The increased production was necessary so
that the company might be enabled to take
advantage of an offer from Messrs. Duche and
Sons, of Vilvorde, Belgium, to convert yearly
about 6 000 tons of cyanamide into sulphate
of ammonia.”38
Etterspørselen var så stor at den ikke kunne
møtes alene gjennom utvidelser av anlegget i
Odda. Løsningen ble å bygge en cyanamidfabrikk i
tilknytning til karbidfabrikken i Alby, Sverige, med
en produksjonskapasitet på 16 000 tonn cyanamid.39
Cyanamidproduksjon i Sverige var imidlertid først
aktuelt i det man hadde tilstrekkelige erfaringene
med cyanamid som gjødsel og anlegget i Belgia for
videreforedling.
Cyanamid behandlet med vanndamp under trykk blir
ammoniakk. Ammoniakk kan brukes til fremstilling
av ammoniumsulfat og ammoniumnitrat. Både
ammoniumsulfat og ammoniumnitrat ble brukt som
kunstgjødsel, i tillegg til at ammoniumnitrat inngikk
i produksjon av sprengstoff. Markedet for cyanamid
til gjødsel viste vekst før første verdenskrig, men på
grunn av krigen måtte man legge om til produksjon
av eksplosiver. I England ble det bygd en fabrikk i
Dagenham for produksjon av ammoniumnitrat basert
på cyanamid fra Odda. På sikt førte u-båtkrigen
til at leveranser fra Odda ble usikre og fabrikken
i Dagenham gikk over til en produksjon basert på
gassvannammoniak. I løpet av krigen leverte Odda også
til Norsk Hydro, for produksjon av ammoniumnitrat.40
En bedriftsrapport fra 1915 bekrefter bruken av
cyanamid både til gjødsel og som råstoff i kjemisk
industri:

”The Odda Factory is working successfully.
Important contracts for the sale of cyanamide
for chemical use have been secured, by
which about half the total yearly production
will be taken. The profit of these contracts is
quite satisfactory.
The remainder of the output will be
converted into nitrolim, and your Directors
have every confidence that there will be no
difficulty in disposing of the whole tonnage
produced for agricultural use, as granular
nitrolim has given excellent result as a
fertiliser. Far greater quantities could readily
have been sold during the past season had
they been available. The enlargement of
the granulating plant has now placed the
Company in a position to meet demand, and
contracts for larger quantities have already
been entered into for the coming season.”41

for å kunne opptas av plantene.45 I 1907 og som
revidert utgave i 1916 publiserte John Sebelien,
professor ved Landbrukshøyskolen på Ås, Læren om
Gjødsel.46 Bind I omhandler Læren om de saakaldte
Kunstige Gjødselstoffer. Her finnes et eget kapittel
om kalsiumcyanamid. Han understreker at rå og uren
kalsiumcyanamid inneholder gassarter som kan ha
giftige virkninger på plantene. I 1916 hadde imidlertid
gjødselproduktet gjennomgått en utvikling.
”Ved de nyere fabrikker har man ved hjælp
av en foreløpig behandling med litt vand paa
forhaand utdrevet de sidstnævnte av disse
skadelige gasarter, og herav forstaar man,
at f. eks. fabrikken i Odda kan anbefale
det norske kornede produkt endog til
overgjødsling.”47

Cyanamid til gjødsel ble på det britiske markedet
markedsført som nitrolim.

Forsøk viste at vekstresultatene var avhengig av
tidspunkt for gjødsling, type jordsmonn og type planter.

6.2 Cyanamid som gjødsel og ugressmiddel

Prisen på kalsiumcyanamid var i følge Sebelien langt
rimeligere enn andre kvelstoff-forbindelser. Selv
om forsøk viste at virkningsverdien for kvelstoffet
i kalsiumcyanamidet var mindre enn salpeterets
kvelstoffvirkning, var en pris på halvparten av
salpeterkvelstoffets pris et viktig argument for bruken
av cyanamid.48

Produktet fra Odda ble under første verdenskrig
markedsført som Kornet Norsk Kalkkvælstof.42 I siste
halvdel av 1920-årene fantes Kalkkvelstoff Odda og
Trollmjøl på det norske markedet. 43
I finmalt form hadde cyanamid uheldige egenskaper
som at det etset hud og slimhinner, i tillegg til at det
støvet sterkt. Det ble arbeidet for å gjøre produktet
bedre (se pkt. 9.0 Forskning og utvikling). Kornet Norsk
Kalkkvælstof var cyanamid som var vannbehandlet
og det støvete cyanamidet var blitt overført til en
granulert (kornet) form. 44
Cyanamid er et langsomtvirkende gjødsel, i det det
omdannes til ammoniakk og deretter til salpeter

41 41� Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, Arkivet etter Alby 
United  Carbide  Factories,”Nitrogen Products  & Carbide  Co.,
Ltd, 22nd June 1915.”
42 42�  Johnson,
�����������������
Erling, Dicyandiamidets indvirkning paa plante38 38� The Financial Times, December 1, 1910.
væksten, særtryk av tidsskrift for kemi 1918, nr. 23 og 24, s. 1.
39 39� Ibid.
43 43�����������
Hasund, S og Olav Klokk,
��� ������������
Kunstgjødsel ABC, Grøndahl &
40 40�����������������������������������������������
Waeser, B, 1922, s. 104. Leveranser til Norsk Hydro
�������������
finner Søns Bogtrykkeri, Oslo 1929, s. 11-13.
vi også i dokumenter i bedriftsarkivet.
44 44� Johnson,
�����������������������
Erling, 1918, s. ������
1f.

45 45�����������
Hasund, S og Olav Klokk,
��� ������������������
1929, s. 12f.
�������
46 46�  Sebelien, John,
���������� ������
Læren om gjødsel, bind 1, 2. utgave, Grøn�
dahl & Søns Forlag, Kristiania 1916. Første utgaven kom i 1907.
1916-utgaven var dermed en revidert versjon.
47 47� Ibid, s. 128.
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48 48� Ibid, s. 134f.

Foruten som gjødsel ble kalsiumcyanamidet brukt som
ugrasmiddel. Det var da det rå, støvaktige produktet
som ble brukt.49 I Hasund og Klokk sin oversikt
over gjødselstyper på det norske markedet i 1920årene beskrives Kalkkvelstoff Odda som det mest
langsomtvirkende av kvelstoffgjødselslagene. Best
virkning oppnåddes i nedbørsrike strøk og til rotvekster.
Resultatene forutsatte tidlig utstrøing før
såing. 50

7.0 Særtrekk ved produksjonen
Følgende sitater er hentet fra boken til Geoffery Martin
og William Barbour Industrial Nitrogen Compounds and
Explosives (1915, s. 63-66):
”At Odda the crushed carbide is placed
in cylindrical vertical retorts lined with
fireproof material and covered with sheet
iron, and holding 300-500 kilos.
Each furnace has regulating valves and
control metres. The nitrogen gas is passed
into each furnace under slight pressure,
and the retort is heated to about 800˚ by
sending an electric current through carbon
rods placed inside, which act as a heating
resistance.”
“After the absorption of nitrogen has begun
the heating current is switched off, as the
heat developed by the action is sufficient to
cause the maintenance of the proper degree
of temperature.”
“At Westerregeln, Piano d’Orta and
other Continental works the process of
manufacture is quite different.
Here the powered carbide is placed in
horizontal retorts similar to the retorts
used in making coal gas; these are heating
externally to 800˚- 1000˚ C. by being placed
in a gas-fired furnace, while a stream
of nitrogen is forced into the retorts for
absorption by the carbide.”
“The Nitrogen required for the manufacture
of nitrolime is obtained at Odda by
liquefying the atmosphere, and separating
49 49� Ibid, s. 137.
50 50�����������
Hasund, S og Olav Klokk,
��� ������������������
1929, s. 13.
������

the oxygen and nitrogen by fractional
distillation.
The Linde plant used at Odda for the
purpose is the largest in the world,
liquefying 100 tons of air daily, from which
about 77 tons of nitrogen is obtained.”
“In some Continental works the nitrogen is
produced by passing air over hot copper,
which retains the oxygen as copper oxide,
and allows the nitrogen to pass on, as
explained above.”
I motsetning til i Odda hvor man tok i bruk Linde
systemet of fractional distillation of liquid air tok man
i Sverige i bruk Claude system.51 Forskjellene er ikke
store, begge arbeider med fraksjonert destillering.

8.0 Cyanamidproduksjonen i Odda og
internasjonalt 1924-1935
Etter konkursen i 1922 startet produksjonen av karbidog cyanamid igjen i Odda i 1924 som del av HafslundMeraker-gruppen. I 1928 ble det produsert 57 000 tonn
cyanamid.52 Et hovedmarked var Belgia. Tallene for
cyanamidproduksjon viser 37 000 tonn i 1938 og 45 000 i
1939.53
I verdenssammenheng ble antall cyanamid-fabrikker
redusert fra 35 i 1918 til 28 i 1926/1928.54 Jeg har ikke
funnet produksjonstall for 1918, slik at det er vanskelig
å si noe om produksjonsutviklingen i 1920-årene.
Det store antall fabrikker i 1918 og den påfølgende
reduksjonen, hadde sammenheng med behovet for

nitrogen under krig. I krigsperioder er behovet for
nitrogen større, både til sprengstoffindustrien og økt
selvforsyning. Fare for blokkering av handelsveier
gjorde behovet for egen nitrogenindustri stort. Noen av
grunnene til at man satset på cyanamid i årene under
første verdenskrig i stedet for Haber-Bosch-metoden
(se pkt. 10.0) kan være at teknologien var enkel og
mer kjent, det krevdes få innsatsvarer, i tillegg til at
beregningsmetoder for produksjon og drift gikk i favør
av cyanamid.
Salg av cyanamid fra Odda foregikk på 1920-tallet
gjennom Fertilizers Sales Ltd i London og i første del
av 1930-tallet gjennom European Cyanamide Export
Company Ltd.55 Cyanamidsalget ble deretter organisert
gjennom Shaw Scott & Co. Cyanamidprodusentene
var hjemmeprodusenter eller eksportprodusenter.
Per 1934 fantes det tre europeiske eksportverk i
cyanamidsyndikatet: Odda, Dalmatienne og Ruse.56 Av
disse hadde Odda størst eksportkvoter.
”Geheimrat Caro antydet forslag om 50 000
tonn for de eksporterende verker Odda og
Dalmatienne (herefter kalt eksportørene),
hvorav 31 000 tonn skulle falle på Odda.”57
Markedene til Odda i 1934 omfattet Portugal, Spania,
Holland, Belgia og en del andre. Norge, Danmark,
England og Sverige utgjorde verkets hjemmemarked.58
På 1930-tallet var Japan en stor konkurrent til
europeiske og amerikanske produsenter. I tillegg
arbeidet Dalmatienne for å sette opp en fabrikk for
produksjon av granulert cyanamid etter amerikanske
patenter.59

51 51� Ernst,
�������������������������
Frank A, 1928, s. 33:����
“In���������������������������������
the Linde process the air is 55 55� Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, Arkivet etter Odda 
compressed to 3 000 pounds and simply expanded, while the Smelteverk A/S, Avskrift fra ”Journal du Four electrique, Avril 
cold expanded air passes in heat exchange contiguity with the 1932”
warmer incoming air, thereby reducing its temperature. In the 56 56� Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, Arkivet etter Odda 
Claude process the compressed air is expanded in an expansion  Smelteverk A/S, brev datert 24. april 1931.
engine thus obtaining a cooling effect due to external work as 57 57� Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, Arkivet etter Odda 
well as to the simple expansion or Joule-Thompson effect of Smelteverk A/S, brev til direksjonen i Odda Smelteverk A/S, 15.
the Linde process.” The Manufacture of Calcium Carbide and juni 1931: Rapport fra siste cyanamidmøter i Paris.
Nitrogen Products, 1914, s. 2.
58 58� Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, Arkivet etter Odda 
52 52� www.ssb.no/histstat/aarbok/1930.pdf, tabell 68, s. 66ff.
Smelteverk A/S, brev datert 06. 09. 1934, til formannen i styret 
53 53� www.ssb.no/histstat/aarbok/1940.pdf, tabell 104, s. 110f.
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9.0 Forskning og utvikling
Gjennom hele Odda Smelteverks historie ble det drevet
forsknings- og utviklingsarbeid. Basis for effektiv
karbidproduksjon var Albyovnen, utviklet av direktør
dr. Albert Petersson (f.1870-d.1914).60 Petersson var
direktør ved anleggene de første årene. Han var en
internasjonal kapasitet på karbidspørsmålet. ”There
was nobody in the world with greater knowledge of
the carbide production than Dr. Petersson.”61 Anlegget
besatt med andre ord topp ekspertise i utgangspunktet.
Cynanamidproduksjonen var basert på lisensrettigheter,
slik at prosessen allerede var utviklet. I perioden
skjedde det imidlertid produkt- og effektforbedringer.
Under første verdenskrig foregikk det et omfattende
forskningsarbeid i England og Odda for å kartlegge
virkningen av cyanamid i ulike jordsmonn.62
Eksperimentene i Odda bidro til å øke kvaliteten på
granulert cyanamid.63 Dette arbeidet gjenspeiler seg i
patentrettigheter.
o Norsk patent nr. 29279 (1917): Fremgangsmaate
til at forøke holdbarheten av granulert cyanamid
ved ingeniør Egil Lie.
o Norsk patent nr. 32850 (1919): Fremgangsmaate
til at fremstille et holdbart granulert
kalsiumcyanamid ved direktør Sigurd Giertsen.
”I norsk patent nr. 29279 er beskrevet
en metode til at forøke holdbarheten
av granulert cyanamid ved at produktet
bibringes et indhold af fritt vand. Ved lagring
av granulert cyanamid fremstillet efter denne
metode viser det sig imidlertid undertiden
at indholdet av frit vand forsvinder efter

forholdsvis kort tid selv om man med hensigt
har bibragt stoffet et høiprocentig innhold
herav. Det granulerte stof vil derfor under
lagring i saadanne tilfælder delvis gaa over
til støv. Efter foranliggende opfindelse
er det imidlertid lykkes at fjerne denne
ulempe, idet man har fundet at frit vand
ved lagring vil kunne bibeholdes i produktet
naar man sørger for at mindst 40 % av de i
kalsiumcyamid inneholdte kalciumforbindelse
spaltes af vand.”64
Andre eksempler på forskningsarbeid som ble
gjennomført er:
o Norsk patent nr. 29457 (1917): Fremgangsmaate
for fremstilling av et urinstofholdig
fosforsyregjødningsstof ved ingeniør Egil Lie,
Odda.
o Norsk patent nr. 30858 (1918): Fremgangsmaate
til spalting av cyanamid til urinstof, resp.
ammoniak ved direktør Sigurd Giertsen, Odda.
o Norsk patent nr. 31431 (1919):
Fremstillingsmaate til fremstilling av et
gjødningsstof ved ingeniørkjemiker Erling Bjarne
Johnson, patent i Norge fra 1919.
Odda-prosessen (norsk patent i 1928 ved Erling B
Johnson, Odda) var resultat av forskning gjennom
mange år. Sitatet nedenfor er hentet fra Erling B.
Johnsons brev til sivilingeniør Leiv Torvund i 1967.
”Foranledningen til at jeg tok til undersøkelse
av problemet salpetersyrebehandling av
råfosfat i forbindelse med fremstilling av
fullgjødsel (og kalksalpeter resp. am.nitratprodukter som biprodukter) berodde på en
kombinasjon av de foreliggende forhold.
Fra 1913 av som ung kjemiker arbeidet
jeg med gjødslingsspørsmål, først 3 år ved
Landbrukshøyskolen som første assistent
under prof. Sebelien, dernest en del år, 19151920, som forsøkskjemiker ved North Western
Cyanamide Co., Odda, med spesiell vekt på
gjødslingsspørsmål.”65

Smelteverk A/S, brev datert 3. mai 1935 til Elias Kiaer.
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63 63� The Financial Times, March 16, 1917.
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10.0 Cyanamidprosess, Lysbueprosess og
Haber-Bosch-prosessen
I 1898 holdt formannen i British Association for
the Advancement of Science, Sir William Crookes
en tale som ble avgjørende for utviklingen av
kunstgjødselindustrien. Kildene til nitrogengjødsel var i
ferd med å ta slutt, og det var nødvendig å finne måter
å utvinne nitrogenforbindelser fra luften. I 1920 var
tre prosesser i kommersiell virksomhet; lysbuemetoden
(Birkeland-Eyde-metoden), Cyanamidprosessen (FrankCaro-metoden) og Haber-Bosch-prosessen. Sistnevnte
er en syntese av ammoniakk ved reaksjon i gassform
mellom nitrogen og hydrogen under trykk. 66
Lysbuemetoden var så kraftkrevende at forutsetningene
for å ta den i bruk produksjonsmessig var knyttet til
rikelig tilgang på billig vannkraft. En konkurrerende
metode etter samme prinsipper som Birkeland-Eydemetoden ble oppfunnet av tyskeren Otto Schönherr
og utviklet ved Badische Anilin und Soda-Fabrik (BASF)
ved Fiskaa bruk i Kristiansand.67 Den første utbyggingen
på Rjukan var til største delen med Schönherr-ovner.
Det var flere varianter av Birkeland- og Schönherrprosessene.
”In practice the arc process was worked on
a large scale only in Norway where hydropower could be obtained so cheaply as to
make this method economically.”68
Frem til etter første verdenskrig var det
cyanamidprosessen som dominerte internasjonal
gjødselindustri. Dette ser vi i tabell 5.0 som viser antall
fabrikker som produserte etter de tre nevnte metodene
årene 1913, 1918 og 1928.
Odda Smelteverk, Brev fra Erling B. Johnson til Leiv Torvund  
25. juli 1967.
66 66� Manne,
�������
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og nitrogenfikse�
ring.
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Tabell
5.0 5.0
Antall
fabrikker
somsom
produserte
etter
Tabell
Antall
fabrikker
produserte
etter cyanamidprosessen,
cyanamidprosessen,
lysbueprosessen
og Haber-Boschlysbueprosessen
og Haber-Bosch-prosessen
1913, 1918 og 1928
prosessen 1913, 1918 og 1928
År

Fabrikker etter
Fabrikker etter
Fabrikker etter
lysbueprosessen
cyanamidprosessen
Haber-Bosch
1913
7
15
1
1918
12
35
3
1928
5
28
51
Kilde: Ernst, Frank A, Fixation of atmospheric nitrogen, Chapman & Hall, LTD, London 1928,
s. 16.

”I tiåra før hundreårskiftet søkte
vitenskapsmenn vegar til å binda nitrogen av
luft – utan suksess. Men no stod forløysinga
for døra. Barnet var fullbore i 1905, då ”den
nye arbeidsdagen” så vidt hadde byrja i det
nyslåtte og uavhengige kongeriket Norge – i
framstegsoptimistiske glansår. Opphavet var
ein kreativ naturvitenskapsmann og fadderen
ein framståande næringslivsgründer.”72

Etter lysbuemetoden
lysbuemetoden produserte
Etter
produserte Norsk
Norsk Hydro
Hydro kalksalpeter. Det var et mørkfarget
Tabell 5.0 Antall fabrikker som produserte etter cyanamidprosessen,
Cyanamidanlegget og dets betydning internasjonalt,
kalksalpeter. Det var et mørkfarget produkt solgt under
produkt solgt under navnet Norgessalpeter. Denne produksjonsmetoden
ble etter og Haber-Bosch-prosessen 1913,
lysbueprosessen
1918 og 1928
representerer
kanskje en lite kjent historie nasjonalt.
navnet Norgessalpeter. Denne produksjonsmetoden
hvert for kostbar sammenlignet med ammoniakksyntese utarbeidet avÅrFritz Haber Fabrikker etter
skyldes
flere forhold som for eksempel
Fabrikker etter Dette kan
Fabrikker
etter
ble etter hvert for kostbar sammenlignet med
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cyanamidprosessen
Haber-Bosch
markedsandel
på hjemmemarkedet. Det var heller ikke
og
Carl Bosch og bleutarbeidet
da også kjøpt
inn Haber
av Norsk
Hydro i 1927. Lysbuemetoden ble lysbueprosessen
ammoniakksyntese
av Fritz
og Carl
1913
7
15
1
70
nasjonale vitenskapsmenn
og gründere som stod bak
1918
12
35
3
endelig
lagt
i 1940.
Bosch og
blened
da også
kjøpt inn av Norsk Hydro i 1927.
Produksjon1928
av nitrogengjødsel 5de første tiårene på 28
etableringen,51men svensk ekspertise, britisk kapital og
Lysbuemetoden ble endelig lagt ned i 1940.69
Kilde: Ernst,
A, Fixation
of atmospheric(Birkelandnitrogen, Chapman & Hall, LTD, London 1928,
1900-tallet
varFrank
basert
på lysbueprosessen
tyske oppfinnelser. Dermed var bedriften allerede fra
s. 16.
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bygn.nr. 100A Luftinntak Bakka
m2 areal:
Tårn 1x1m. Under terreng et vifterom 3x4m.
etasjer:
3,6m høyt
byggeår:
byggemåte: Tårn og vifterom under bakken av armert 
	betong. Sjalusier for luftinntak ved toppen.
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnavn:	
prod.linje: Cyanamiden / Lindehuset
funksjon:
Hente luft for uttak av nitrogen.
tidl. funksj.:
spesialitet:	Søyle med rister, ligner en ventilasjonshette.
utstyr:
To vifter som blåser lufta gjennom 2 sementrør 
12” og 18” nedlagt i Folgefonngata. Rørene 
	er forbundet med 2 stkr. 20” stålplaterør, som 
	munner ut i Lindehusets kjeller.
spesielt:	Måtte plasseres et stykke fra fabrikkanlegget 
	for å få rein nok luft: å sikre luft fri for 
	acetylén. Acetylén i Lindehuset ville være 
	katastrofalt.
tilstand:	revet
fleksibilitet:	 liten
generalitet:
mulig bruk:	visningsobjekt, undervisning
rivingskostn.:
uheldig:	ikke mulig å forstå hva det er uten forklaring
autentisitet: høy
unik/repre-	 høy unikhet
sentativ:
historisk:	teknologihistorie
symbolsk:	fabrikkens influensområde er “hele bygda”

“ ... ”
Sammendrag:
Teknisk installasjon svært viktig for å forklare prosessene 
ved bedriften.
Gruppas vurdering:
Bør være del av visningsobjektet Odda Smelteverk.

luft til OS-1960c.jpg

2002 (i-os-f33-10utsnitt.jpg)
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Cyanamid fabrikk (fra omvisning 1965

“Cyanamiden”

nene. Fremstillingen av cyanamid foregår chargevis i de  Anvendelsen av kalsiumcyanamid
såkalte Frank-Caro ovner, hver med en kapasitet på ca.
deles i to hovedgrupper:
En vesentlig modernisering og rasjonalisering av an�
1,4 tonn cyanamid/ charge.
legget ble utført sommeren 1965.
1. Råstoff for kjemisk industri
o
Ved ca 1050 C reagerer kalsiumkarbid med nitrogen og  2. Gjødningsmiddel og ugrasdreper i landbruket.
Råmaterialene for fremstillingen av kalsiumcyanamid 
gir kalsiumcyanamid og karbon etter ligningen:
er kalsiumkarbid, nitrogen samt en mindre mengde 
Mesteparten av cyanamidproduksjonen videreforedles 
flusspat.
		
CaC2 + N2 – CaCN2 + C
på stedet til dicyandiamid (”dicy”). En mindre del eks�
porteres som industriell cyanamid, og brukes for eksem�
Fra lagersiloene i karbid- fabrikken blir den grovmalte 
Da reaksjonen av sterk eksoterm, startes den ved innset� pel i stålverk eller anvendes for eksempel til fremstill�
karbid (0/80 mm) ført til cyanamidens møllehus via en  ting av en kullstav som elektrisk varmeelement i senter  ing av thiourea og nitrogenmidler.
sekundær knuser (konknuser), som knuser den ned til 
av ovnen. En mindre del av chargen oppvarmes på 
ned til – 25 mm. Dessuten kan det bli tilført eventuelle  denne måte til reaksjonstemperaturen, hvoretter reaks�
Resten av cyanamidproduksjonen vannbehandles for å 
fraksjoner karbid + støv fra karbidpakkeriet. I møllehu� jonssonen brer seg radielt gjennom hele ovnschargen.
redusere karbidinnholdet, tilsettes eventuelt litt olje for 
set, som ble modernisert i 1961, foregår der automatisk 
å forhindre støving, fortynnes med finmalt kalkstein til
veiing av karbid, flusspat og noe returcyanamid som alt Den tilsatte flusspat virker som katalysator for reaks�
det i handelsproduktet vanlige 20,5 % N. På det innen�
blandes sammen og males i kulemølle til ca. 10 % rest 
jonen, og returcyanamid tilsettes som fortynningsmid�
landske marked selges det under navnet ”Trollmjøl”
på 0,1 mm sikt. Siloer, mølle og transportanlegg står 
del for å få et gunstig temperaturnivå i chargen.
som anvendes som ugrasdrepende middel, særlig mot 
under og tørr nitrogen atmosfære for å unngå eksplosive 
frø-ugras i korn og potetåkrer. Videre benyttes ”Trollblandinger av luft og acetylen, og for å hindre lesking 
Etter ca. 2 døgn i ovnene, tas den produserte cyanamid  mjøl” til bekjempelse av mose i eng og beiter. I tillegg 
av karbid.
ut av ovnene som harde, sammensintrede blokker. De 
til å drepe ugras og mose  er  ”Trrollmjøl” en langsom�
står til avkjøling ca. et døgn, og knuses deretter i knu�
tvirkende nitrogengjødsel, og egner seg særlig godt for 
På fyllstasjonen i ovnshuset blir der isatt kreppet papir 
seriet, hvorfra den går til større siloer via en hammer�
planter med lang veksttid, som poteter, rotfrukter og 
i kurvene, som fylles med den malte karbidblanding.
mølle. Silokapasitet er ca. 10.000 t.
kål. Videre egner det seg bra for kulturbeiter. ”TrollFyllingen foregår halvautomatisk, det vil si etter hver 
mjøl” har dessuten et kalkinnhold tilsvarende ca. 60 %
syklus må operarøren starte ny syklus ved å trykke på 
Til fremstilling av 1 tonn cyanamid med et innhold  på  CaO, som er av stor betydning for forbedring av sur 
en knapp. Transport av vogner til og fra kjølehall fore�
24 % N medgår ca. 750 kg karbid og 12 kg flusspat.
jord.
går med et hydraulisk styrt anlegg.
Kraftforbruket ved selve cyanamidproduksjonen er 
ubetydelig.
De fylte kurvene blir transportert pr. kran til selve ov�
Det produseres i dag ca. 30.000 t cyanamid/ år.

100 foran-OSV-1909-foto.s18.jpg
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100 foran-OSV-1914-foto.s35.jpg

bygn.nr. 100 Lindehus
m2 areal:
etasjer:

3251
1 og kjeller. Høyde under takstol 1.etg. er 6,8m.
Høyde til krankrok?
byggeår:
1908 og 1912
byggemåte: Bærende stålkonstruksjoner med 1 steins tegl,
	uarmert betonggolv, kjeller med fundamenter 
	og kanaler. Trekonstruksjon tak.
tak:	Saltak i rekke “på tvers” med oppbygget parti i
	møne på to av fem seksjoner (tidligere på tre),
	plast folie-tekking.
VVS, el:
artikulering: Konstruksjonssystem artikulert i fasaden,
	opprinnelig ved at de bærende deler var lyse og 
in-fill mørke.
stilpreg:	funksjonalisme med markante klassisistiske 
	trekk
tegningsnr.:	NBC-100
filnavn:	
100.dwg
prod.linje: Lindehuset / cyanamiden
funksjon:	produksjon av nitrogen og trykkluft
tidl. funksj.:	Sørligste seksjon var det første Lindehuset, i 
	bruk fra 1909.
spesialitet:	spesiell oppbygging av bygningsvolumer
utstyr:	Maskinhall med høy- og lavtrykkskompres	sorer, kjøleanlegg. Kran. Kontrollrom 
	med styrings-/ kontrollpaneler. Lager, garde	robe. 3 porter bxh=2x2,5m.
spesielt:
Lindehuset var sammen med Laboratoriet 
arnested for utvikling og oppfinnelser viktige i
	verdenssammenheng.
	Nitrogen var råstoff til cyanamidproduksjonen.
Trykkluft ble brukt over hele bedriften til 
	produksjonsutstyr.
tilstand:	
Forfall, spesielt i teglflater, lekkasje tak. Flere
	kompressorer fjernet. Vegetasjon trenger 
	seg inn i bygningsdeler.
fleksibilitet:	 Utstyr fjernet i to nordlige seksjoner (nå brukt
	som teatersal). Det meste av Lindeanlegget 
	intakt i de to sørlige seksjonene.
generalitet:	liten
mulig bruk: Visningsobjekt, kulturarrangement.
Bygget danner solveggen i tunet;
og definerer plassens ene side.
rivingskostn.:

“Lindehuset”
uheldig:
Forfall selv om det er i bruk og nytt eierskap er 
	sikret.
autentisitet: Eksteriøret er i hovedsak som opprinnelig,
	innvendig romdeling i stor grad bevart, deler av 
	inventaret/utstyr er bevart.
unik/repre-		Bygningen i seg selv et spesielt eksempel på 
sentativ:	industriarkitektur, innholdet er svært
	spesielle industriprosesser.
historisk:
Innhold og funksjon representerer svært viktige 
	prosesser for OS og i verdenssammenheng.
Utstyret har svært stor internasjonal betydning.
Bygningen representerer industribygg i over	gangen fra bruk av klassisistiske referanser til 
	mer funksjonalistisk uttrykk.
1952.  (100-OS-fly-1952-12.jpg)
symbolsk: Ligger like innenfor porten som noe av det 
	første du møter på anlegget. Det har en mark	ert utforming og inneholdt svært viktige pro
	sesser. Det er da også det bygget som først ble 
	tatt i bruk i kultursammenheng etter nedleg	gelsen og med stor suksess.

Deler av maskinhall mot øst med høytrykks- og lavtrykks�
kompressorer, kontrollrom bak. (100-i-os-f29-15.jpg)

Sammendrag:
Bygget er svært viktig for OS´s historie, norsk og internasjonal teknologihistorie. Sentral i Frank-caro-prosessen.
Utformingen og plassering er spesiell, vestveggen represen�
terer veggen i et viktig gateløp og industribygget gir bybil�
det et karakteristisk og visuelt godt uttrykk. Bygget inngår 
allerede i mulig framtidig bruk.
Gruppas vurdering:
Bygget er viktig både for innhold og historie, som bærer av 
industrihistorie, og også i utviklingen av området mht. iden�
titet og stedsforming. Det er svært viktig å bevare bygning 
og alt utstyr.

Kontrollrom, eldre og nyere instrumentering for regulering /
overvåking av prosessen, formann Oddvar Lægreid. (100-i-osf30-31.jpg)
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Maskinist/op�
eratør Sigrid 
Kvåle foran 
apparatet hvor 
nitrogen blir 
utskilt fra 
øvrige gasser 
i lufta. Her 
tappes kald luft 
ut av apparatet.
(100-i-os-f38-00.jpg)

100-OSV-1914-illus.s28.jpg
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100-OSV-1909-illus.s49.jpg
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Nitrogen anlegget (Lindehus) (fra omvisning 1965)
Nitrogen som tilsettes cyanamidovnene, fremstilles ved 
destillasjon av flytende luft etter Linde- metoden.
Det kan nevnes at det eldste anlegget ved Odda Smelt�
everk A/S var et av de første som firma Linde monterte,
dette anlegget er nå revet.
Det nåværende Linde- anlegg ble tatt i bruk i 1950. Det 
har en kapasitet på vel 4.200 N m3/ time luft og pro�
duserer da ca. 3.100 N N m3/h nitrogen.

komprimeres videre til 75 atm. Deretter følger 2 kjøle�
systemer, et høytrykk og et for lavtrykk hvor det kjøles 
med ammoniakk og med kalde gasser fra destillasjon�
sapparatet.
Selve destillasjonsapparatet er bygget for produksjon av 
ren nitrogen. Det er imidlertid montgert en tilleggssøyle 
slik at der også kan produseres rent oxygen.
Laveste temperatur i apparatet er ca. – 180 o C.

Luftinntaket for anlegget er nær den vestre dalside i 
Odda for å unngå acetyleninnhold i luften nær fabrik�
kene. All luft komprimeres først i en kompressor til 
6 atm. trykk, deretter vaskes luftens kullsyre ut med 
en kaustikksodaoppløsning. En mindre del av luften 

EXTRACTING THE NITROGEN FROM THE AIR.
This has been constructed by the Linde Eismaschinen
Gesellschaft, Munich ; the English patents are held by the
British Oxygen Company, Limited. The process is the invention
of Professor Linde. It is based on the fact that at atmospheric
pressure, nitrogen boils at -196 deg. Cent.; liquid air boiling at
-194 deg. Cent. ; and liquid oxygen at -183 deg. Cent. By using
the well-known rectification process followed in the manufacture
of alcohol, the nitrogen can be completely separated from the
oxygen. The Linde Company guarantees that the nitrogen does
not contain more than 0.4 per cent. oxygen, a percentage which
has neither an unfavourable influence on the chemical reaction,
nor leads to the burning of the electrodes. The plant has been
working for several months, and the guaranteed maximum has
never been exceeded. It was put down by the Linde Company for
a production of 375 cubic metres (about 13,000 cubic feet) per
hour, and is run by a 200-horse-power electric motor. All parts
are in duplicate, in order to prevent any long interruptions in the
working, the second half of the plant serving as a stand-by.
		
Utdrag fra side 48 i hefte “The manufacture of
		calcium carbide at the Odda Works of the Alby 
		
United Carbide Factories, Limited.”   
				
London 1909
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Lindehus, snitt og fasader North Western Cyanamide Co.
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bygn.nr. 101 Fordelingstasjon cyan, dicy, Trafo
m2 areal:
400, 32,1x12,5m
etasjer:
2+loft
byggeår:
1912
byggemåte: Felles vegg med Kjølegang 107. Utmurt stål	konstruksjon med 1 steins tegl. Golv på grunn 
	og etasjeskillere i betong. Ny betongplate 
	øverst i bygget hvor det er bygget kontor og 
	kontrollrom i treverk (for Dicy-fabrikken).
tak:	Mansard med skifer på øverste takflate og stål	plater på den nederste.
VVS, el:	Moderne ventilasjonsutstyr.
artikulering:	Opprinnelig fasadeartikulering er kledd inn 
	med stålplater, vindusbånd er delt opp i enkelt
	stående huller for vindu.
stilpreg:	blanding
tegningsnr.:	NBC-101
filnavn:	
101.dwg
prod.linje: Elektro, Cyanamid- / Dicyfabrikken
funksjon:	mottak og fordeling av elektrisk kraft
tidl. funksj.:	 
spesialitet:	strøm
utstyr:
Transformatorer med utstyr, brytere. I nordre 
	del er verksted med kran 12tonn, i søndre del 
	løpekatt.
spesielt:
Kanaler i golvet.
tilstand:
Utstyr fjernet. Fint ryddet og ordentlig.
fleksibilitet:	 mye utstyr gir liten fleksibibitet
generalitet:	utstyret bestemmer bruken
mulig bruk: Transformatorer kan brukes ved framtidig bruk 
	av området, m/produksjon, e.a. ved fjerning av 
	evt. deler av utstyret kan bygget brukes for mer 
	generelle funksjoner; kontor, butikk, verksted 
	osv.
rivingskostn.:
uheldig:	senere påmontert platekledning
autentisitet: Framstår endret. Er tilbakeførbart.
unik/repre-	Noe spesiell overgang mellom eldre typer
sentativ:	industribygg og funksjonalisme.
historisk:
Fabrikkanleggets plassering ble bestemt ut fra 
	tilgang på kraft. Dette bygget foredler krafta til 
Cyanamiden og Dicy´en.
symbolsk:	Det elektriske anleggets størrelse sier noe om 
	kreftene dette handler om og om de lokale 
	ressursene / råstofftilgangen i form av 
	vannkraft. Det er produksjonslokale for det 
	avgjørende lokale råstoffet.

“ ... ”

Sammendrag:
For lokalsamfunnet er elektrisiteten den viktigste råvaren i 
anlegget. Dette bygget foredler den.
Bygget er et av de eldste med opprinnelig fasade under 
platekledning.
Gruppas vurdering:
Bygget er med til å forklare grunnen til at det oppsto kraft�
krevende industri på dette stedet.
Det kan tilbakeføres mer i tråd med opprinnelig utseende og 
brukes enten med opprinnelig funksjon eller endret.
1960.

Sett mot nord. (101-i-os-f45-19.jpg)

(101-OS-1960e.jpg)

foto 2006
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“400 Volt Power Cables” North Western Cyanamide Co.
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Transformerhouse North Western Cyanamide Co.
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bygn.nr. 102 Rørbro fra Kjølehus til Møllehus

“ ... ”

m2 areal:
85 lm
etasjer:
byggeår:
byggemåte:	metallrør
tak:
VVS, el:
artikulering:	malt rød-orange
stilpreg:
tegningsnr.:
filnavn:	
23115000.dwg
prod.linje: Cyanamiden
funksjon:	frakt av kalsiumkarbid fra Karbidpakkeri til 
Cyanamiden
tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:	transportbelte
spesielt:	viktigste og mest synlige råstofftilførselen til 
Cyanamiden
tilstand:	delvis revet
fleksibilitet:	 liten
generalitet:	liten
mulig bruk:	visningsobjekt, opplevelsesanlegg
rivingskostn.:
uheldig:	delvis revet
autentisitet:	gjenstående del er autentisk
unik/repre-		Spesiell både ved å forbinde to fabrikker,
sentativ:	ikke kun være en kanal mellom forskjellige 
	trinn i samme produksjon, og ved å markere 
	seg med plassering sentralt i anlegget, med 
	farge og ved at den skråner.
historisk:	“Navlestrengen” i bedriften ved å muliggjøre
	symbiosen som har muliggjort at bedriften(e)
har klart seg under skiftende premisser gjen	nom nesten 100 år.
symbolsk:	Den viktige strengen og forbindelsen mellom 
	de to gjensidig avhengige delene av anlegget.
	De to ble tidligere omtalt som to egne fabrikker, men ville pga. flere faktorer ikke kunnet
	eksistere uten hverandre.

(102-OS-19xx-05.jpg)

Sammendrag:
Svært viktig installasjon visuelt og symbolsk.
Gruppas vurdering:
Bør beholdes / gjenoppbygges.

foto 2006
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Cyanamidfabrikken

“ Cyanamiden ”
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bygn.nr. 103 Karbidmøllehus cyan, Grovknuseri
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:

266
1, h=11,5m til topp
bygg 1912, cyanamidmølla 1966 (1961?)
Armert betong rammekonstruksjon og tegl.
Åpen helt til tak. Taket er understøttet av
dragere og bjelker.
Flatt, betongplatene tekket med papp.

tak:
VVS, el:
artikulering: Artikulering av konstruksjonssystem med
relieff av bjelker og søyler (som pilastre) i fasaden.
stilpreg:
funksjonalisme med klassisistiske trekk
tegningsnr.: NBC-105A rev.B
filnavn:
105A.dwg
prod.linje: cyanamiden
funksjon:
maling av kalsiumkarbid
tidl. funksj.:
spesialitet: Første ledd i Cyanamiden og markerer sammen
med 104 Karbidsilohus et fondmotiv i overgangen mellom de to fabrikkene på anlegget.
utstyr:
Mølle m/innhold som staver, kuler, “terninger”
i stål, støyskjermer, vekter, siloer, kontrollrom
m/styrepaneler, gassmåleutstyr for acetylengass.
spesielt:
tilstand:
En del utstyr revet og solgt. En del siloer står
igjen, store betongfundament etter mølla og
annet maskineri. Porter, dører, vindu delvis
defekt eller fjernet. Veggfelt demontert i forbindelse med salg av utstyr.
fleksibilitet: stort volum
generalitet: kun bygningsskall tilbake
mulig bruk: produksjon, verksted, butikk, kontorer, publikum, utstilling
rivingskostn.:
uheldig:
Utstyr fjernet. Store mengder bygningsavfall og
støv.

Ovnshusoperatør Tore Nordmark i kontrollrommet.
(103-i-os-f17-18.jpg)

“Møllehuset”

autentisitet: Eksteriøret er i hovedsak som opprinnelig,
inventar endret, fjernet.
unik/repre-		Bygningen i seg selv ikke unik, men
funksjonen
sentativ:
spesiell produksjonsprosess
historisk:
funksjonen viktig som del av viktig prosess
symbolsk: Markert tung bygningskropp som første del av
Cyanamiden.
Sammendrag:
Bygget er første stasjon på produksjonslinja i Cyanamiden
og er viktig for formidling av anlegget. Det ligger sentralt
ved lokal gjennomfartsåre i anlegget. Bygningen er viktig
som del av det totale ovnshuskomplekset.

(103-OS-19xx-05.jpg)

Mølla med støyskjermer.

Gruppas vurdering:
Bygget er viktig som første del av Cyanamideproduksjonen.
Det er også viktig for strukturen i området og identitetsmessig ved at bygningskroppen følger vegen som går mellom de
to fabrikkene. Bygget bør settes istand som del av det totale
ovnshuskomplekset.

(103-i-os-f17-10.jpg)

Ovnshusoperatør Ove
Midtbø under mølla.
(103-i-os-f18-05.jpg)
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(103-OSV-1909-foto.s40a.jpg)
(103-OSV-1909-illus.s38.jpg)

(103-OSV-1909-illus.s39.jpg)
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Details of Carbide Filling Apparatus North Western Cyanamide Co.
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bygn.nr. 104 Karbidsilohus cyan
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:

425
1, h=11,5m til topp
1912
Armert betong søyler, bjelker og tak, 1-steins
tegl som in-fill. Tilbygg stålkonstruksjon og
tegl. Åpent til taket.
Papp, tilbygg tekket med skifer.

tak:
VVS, el:
artikulering: Artikulering av konstruksjonssystem med
relieff av bjelker og søyler (som pilastre) i
fasaden. Store deler av feltene mellom konstruksjonene fyllt med glassfelt, innsatt i
stålrammer og opprutet som “klassisk industri
arkitektur” fra første del av 1900-tallet.
stilpreg:
funksjonalisme, “klassisk industriarkitektur”
tegningsnr.: NBC-106A rev.B
filnavn:
105A.dwg
prod.linje: cyanamiden
funksjon:
tidl. funksj.: Grovknuseri. Opprinnelig var funksjonen som
karbidsilohus i bygget vist på foto fra 1908.
Eksisterende bygg er en kraftig utvidelse
fra 1912 da hele anlegget ble fordoblet.
spesialitet: Som del av 103, første ledd i Cyanamiden og
markerer et fondmotiv i overgangen mellom de
to fabrikkene på anlegget.
utstyr:
møller, delvis demontert
spesielt:
Arkitekturen, plasseringen ved vegen som
markerer skillet mellom Karbiden og Cyanamiden i anlegget. Dette skillet fantes i terrenget
før industrien kom som morene/sandmasser i
elvelandskapet. Dvs. de to fabrikkene ble lagt
jfr. naturlig skille i terrenget.
tilstand:
utstyr revet og solgt, tilstand betong uvisst
fleksibilitet: stort volum
generalitet: kun bygningsskall tilbake, deler av østfasaden

“ ... ”
revet vekk for uttak av utstyr. Bygningssystemet er svært generelt.
mulig bruk: produksjon, verksted, butikk, kontorer, publikum, utstilling
rivingskostn.:
uheldig:
utstyr fjernet
autentisitet: Eksteriøret er i hovedsak som opprinnelig,
inventar endret, fjernet.
unik/repre- God representant for søyle-drager-systemet,
sentativ:
mye brukt i industribygg, med klassiske
industri-vindusfelt i glass og stål.
historisk:
klassisk industriarkitektur fra forrige århundre
symbolsk: Markert tung bygningskropp som første del av
Cyanamiden og markering av grensen mellom
de to fabrikkene.

1908. (104-i-04032.jpg)

Sett fra øst mot vest. (104-i-os-f41-23.jpg)

Sammendrag:
Bygningen er en fin representant for søyle-drager system
spesielt mye brukt i industribygg kombinert med glassfelt
i stålrammer som her. Bygningen er viktig som del av det
totale ovnshuskomplekset.
Gruppas vurdering:
Bygget er visuelt viktig som første bygningsdel i Cyanamideproduksjonen. Det er også viktig for strukturen i området og identitetsmessig ved at bygningskroppen følger vegen
som går mellom de to fabrikkene. Bygningen er eksempel på
en utbredt type industribygg det lokalt er få av. Bygget bør
settes istand som del av det totale ovnshuskomplekset.

foto
2006
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bygn.nr. 105 Lagerhus cyan (ovnshus I)
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:

1180, tilbygg mot vest 143
1, h=6,5m under takstol
1912 (1910?)
Armert betong søyler, utmurt med tegl.
Takstolene er av stål med langsgående
takåser av tre.
Saltak med bølgeblikk eller Robertsonplater.
Uavhengig av sagtaket over Ovnshus 106.
Langs midten i hele bygningens lengde er
et oppbygg for lys og ventilasjon.

VVS, el:
artikulering: Artikulering av konstruksjonssystem med
relieff av bjelker og søyler (som pilastre) i
fasaden. Store deler av feltene mellom konstruksjonene fyllt med glassfelt, innsatt i
stålrammer og opprutet som “klassisk industri
arkitektur” fra første del av 1900-tallet.
stilpreg:
funksjonalisme, “klassisk industriarkitektur”
tegningsnr.: NBC-105A rev.B
filnavn:
105A.dwg
prod.linje: cyanamiden
funksjon:
lager cyanamid, vedlikeholdsarbeid
tidl. funksj.: ovnshus cyanamid
spesialitet: Danner markert urbant gateløp mellom Lindehuset 100 og Cyanamiden, ligger parallelt og i
samme lengde som cyanamideovnene.
utstyr:
traverskrane, retorte sveiseverksted, lager, formannskontor
spesielt:
Overgangen fra gateløp til ovnshuset.
tilstand:
Takkonstruksjonen uviss mht bæreevne,
		stålkvaliet og aldring (rust, sprøhet). Skader på
betongkonstruksjonen. Store støvmengder, løse
gjenstander. Dører og porter demontert, vinduer
knust.
fleksibilitet: stort volum
generalitet: stort generelt volum

“Cyanamiden”

mulig bruk: Butikk, servering, verksted, kontorer, publikum, utstilling. Gateløpet utenfor er en ressurs
på samme måte som Lindetunet er det for de
bygningene som ligger ved det. Det bør være
krav om minsteantall utganger til gateløpet.
rivingskostn.:
uheldig:
vedlikeholdes ikke
autentisitet: høy
unik/repre- stor industrihall
sentativ:
historisk:
Industriarkitektur fra én bestemt epoke. Første
ovnshus for cyanamiden fra den tid da kunstgjødsel var nytt og et stort behov i verdenssammenheng
symbolsk: Et av de eldste byggene, svært viktig i verdenssammenheng da det ble oppført. Danner det
mest urbane gateløpet i Odda.

1909.

(105,ovnshus1-i-os-g068.jpg)

Gata fra sør mot nord. (105-i-os-f45-11.jpg)

Sammendrag:
Bygningen er historisk viktig iom. det opprinnelige ovnshuset for cyan. Det er et svært positivt element byformingsmessig.
Bygningen er viktig som del av det totale ovnshuskomplekset.
Gruppas vurdering:
Bygget bør settes istand og tilrettelegges for bruk som bygger opp under bymiljøet det er med å skape. Det bør få en
bruk som genererer mye gangtrafikk og ha minstekrav til
antall innganger langs gaten det er med til å danne.
Bygget bør settes istand som del av det totale ovnshuskomplekset.

Tatt fra nord mot sør. Storsekker med flusspat og retortere for
reparasjon. (105-i-os-f19-20.jpg)
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bygn.nr. 106 Ovnshus II og III cyan
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:

ovnshus 2080 (inkl. Kjølegang 107=670m2)
1, h=7,3m under takstol
1912
Delvis betong, tegl, stål. Betong på grunnen.
13 av tversgående sagtak felles for kjølehus og
begge ovnshusene, stålkonstruksjon med bølgeblikk delvis utskiftet med Robertsonplater.
Manøvrerbare luker i tak, samt åpninger i vegger.

VVS, el:
artikulering: Det klassiske industri- “shed-taket” med lufte
luker og piper står fram som industriell artikulering.
stilpreg:
funksjonalisme, “klassisk industriarkitektur”
tegningsnr.: NBC-106A rev.B
filnavn:
105A.dwg
prod.linje: Cyanamiden
funksjon:
produksjon av cyanamid
tidl. funksj.: ovnshus cyanamid
spesialitet: Oppbygget golv hvor 320 cyanovner er
nedsenket.
utstyr:
320 cyanovner, retortere, retortervogner, elek
troderør for elektroder (kullstaver), 2 stk
traverskraner kapasitet 2,4 tonn
spesielt:
Ligger parallelt med og er koblet med Gamle
ovnshus 105 adskilt kun med ei søylerekke av
betong og med Kjølegangen 107 med en skillevegg i tegl. Felles vegg i sør med 103 og 104,
og mot nord delvis åpen vegg mot 109.
tilstand:
Produksjonsutstyr for cyanamid er intakt.
(Styresystemet har ikke vært mulig å kontrollere.) Takkonstruksjonen uviss mht
bæreevne, stålkvalitet og aldring (rust, sprøhet),
store støvmengder, løse gjenstander.
fleksibilitet: stort volum med stort areal på én flate
generalitet: stort generelt areal og volum
mulig bruk: Publikum, utstilling (Vitensenter?), butikk,
servering, verksted, kontorer. Gjerne sammen
med tilliggende bygninger til ett stort kompleks.
rivingskostn.:
uheldig:
vedlikeholdes ikke
autentisitet: høy
unik/repre- Flott norsk eksempel på det typisk industrielle
sentativ:
shedtaket i representativt miljø. Innhold svært
viktig produksjonslinje.
historisk:
Hovedbygget for produksjon av cyanamid som
hadde verdensomspennende betydning både
mht. teknologiutvikling og produksjonsmengde.

“Cyanamiden”

symbolsk:

Cyanamidproduksjonen var en forutsetning
for karbidproduksjonen, den metallurgiske og
den kjemiske prosessen var gjensidig avhengig
av hverandre. Odda´s produksjon av gjødsel
var en hovedårsak til Hafslund og Merakers
overtagelse av Odda-bedriftene i 1924 og altså
til gjenoppstarten.
Markert iom. stor flate og “talende” form.
Historisk svært viktig bygg iom. at det er
hovedbygget for den viktige cyanamidproduksjonen.

Sammendrag:
Bygningen er svært viktig både mht. form, som del av et
totalt industrimiljø, i seg selv mht. produksjonsteknologi, i
norsk industrihistorie og som viktig del i en verdensomspennende utvikling.
Gruppas vurdering:
Bygget bør settes istand og tilrettelegges for bruk. Bygget er
bruksvennlig iom. den store flaten.
Men som en svært viktig del av anlegget, industristedet og
industrikulturen generelt, bærer av svært viktig historie, bør
komplekset tas i bruk som vitensenter o.l. som kunne formidle og overlevere kunnskap og evt. kompetanse til videre
nytte og utvikling. Formen og det symbolske innholdet er
så viktig at om bygget “må” rives eller delvis fjernes av
tekniske årsaker, må bygget gjenreises med samme form og
artikulering.
Det er svært viktig at man kan følge produksjonslinja fra
Lindehuset og gjennom Cyanamiden, det vil si at noen av
ovnene må bevares.

1908.

(106-1908-i-h0539.jpg)

Fra midt i ovnshus II mot vest. En varm retorter løftes opp
av ovnen og skal til kjøling i kjølegang før knusing/maling.
Kranfører Ove Midtbø. (106-i-os-f24-23.jpg)
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Fra midt i ovnshus III og sørover. En retorter skal tas opp fra
cyanovn. Ovnshusoperatør/kranefører Ove Midtbø i traverskranen, ukjent ved ovnen. (106-i-os-f20-11.jpg)

foto 2006

70 Volts cu. skinner til ovnshusene North Western Cyanamide Co.

Strøm kobles til en cyanovn.
(106-i-os-f20-33.jpg)

Nordre ende av ovnshuset ved fyllstasjon hvor
kalsiumkarbid fylles i retortere. Ovnshusoperatør Knut Rasmussen. (106-i-os-f18-01.jpg)
Cyanamiden
(Cyanamiden 105-108)
”De så jobba på cyanamiden blei raudsprengt og fikk hjertebank hvis du drakk
etter jobb. Varte gjerna ett døgn. Hvis du hadde skjenka deg på forhånd, var det ei
form for motgift. Så hvis du sku på fest, skjenka du deg på forhånd. Så fikk du ikke
nåke form for problem. For ellers kunne jo folk ble faen så asosiale, veit du. De
kunne jo ikke delta på noe.”
”Folk så hadde problemer, kunne bli overflytta til Cyanamiden. Hvis du blei tatt
for drikking var det ofta det, -at du havna på Cyanamiden. Det kunne jo roa de
ner.”
					

muntlig overlevering
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1914.

(106-OSV-1914foto.s39.jpg)

1937.

(106OS-cyanamid11937.jpg)

106-OSV-1914-illus.s40.jpg

106-OSV-1914-illus.s41.jpg

Fra sør i ovnshus II mot nord.
Kranen med
en retorter med
ferdig-produsert
cyanamid skal til
kjøling. Kranfører
Ove Midtbø. (106-ios-f21-34.jpg)
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Elevations of Factory Buildings North Western Cyanamide Co.
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bygn.nr. 107 Kjølehus cyan
m2 areal:		Kjølegang 670
etasjer:
byggeår:
1912
byggemåte: del av Ovnshus II og III cyan 106
tak:
Sagtak i ett med ovnshustaket og tekket med
bølgeblikk.
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.: NBC-106A rev.B
filnavn:
105A.dwg
prod.linje: Cyanamiden
funksjon:
kjøling, knusing, maling av cyanamid
tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
Retortere med vogner, skinnegang (framskyver), vinsj (spill) for trekking av retortervogner
spesielt:
Ligger parallelt med og er koblet med Gamle
ovnshus 105 adskilt kun med ei søylerekke av
betong og med Kjølegangen 107 med en skillevegg i tegl. Felles vegg i sør med 103 og 104,
og mot nord delvis åpen vegg mot 109.
tilstand:
Takkonstruksjonen uviss mht bæreevne,
		stålkvalitet og aldring (rust, sprøhet), store
støvmengder, løse gjenstander
fleksibilitet: stort volum med stort areal på én flate
generalitet: stort generelt areal og volum
mulig bruk: Publikum, utstilling (Vitensenter?), butikk,
servering, verksted, kontorer. Gjerne sammen
med tilliggende bygninger til ett stort kompleks.
rivingskostn.:
uheldig:
vedlikeholdes ikke
autentisitet: høy
unik/repre- Flott norsk eksempel på det typisk industrielle
sentativ:
shedtaket i representativt miljø.
historisk:
Industriarkitektur fra én bestemt epoke.
Hovedbygget for produksjon av cyanamid som
hadde verdensomspennende betydning både
mht. teknologiutvikling og produksjonsmengde.
symbolsk: Markert iom. stor flate og “talende” form.
Historisk svært viktig bygg iom. at det er
hovedbygget for den viktige cyanamidproduksjonen.

“Kjølegangen”
Sammendrag:
Bygningen er viktig som del av det totale ovnshuskomplekset.
Gruppas vurdering:
Bygget bør settes istand som del av det totale ovnshuskomplekset.

1908.

Midt i kjølegangen og nord mot knuser. Tomme retortere til venstre, fulle til
høyre. (107-i-os-f19-07.jpg)
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Tomme retortere. Knuseoperatør Cathrine Spook

(107-i-04032.jpg)

(107-i-os-f16-28.jpg)

foto 2006

bygn.nr. 108 Papirlager cyan
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnavn:
prod.linje:
funksjon:

“Kreppebua”

312
1, h=4,1m
1912
Betong søyle-, dragerkonstruksjon utfyllt med
1 steins tegl. Golv betong på kult.
Pulttak inn mot større bygning, stålkonstruksjoner med bølgeblikk. Himlinger i tre.
Bærende konstruksjoner markant i fasaden.
funksjonalisme
NBC-105A rev.B
105A.dwg
Cyanamiden
Bygning for papirkrepp og papirsetting,
papir til fóring av retortere.

tidl. funksj.:
spesialitet: Bygningen er en “skut” på østre vegg av ovnshuset.
utstyr:
Inneholdt jekketralle, papirvogn, 2 stk kraner
á 2,4 tonn, 3 stk. porter mot øst
spesielt:
Nødvendig sidefunksjon til cyanovnshuset.
tilstand:
Renset for produksjonsutstyr.
fleksibilitet: del av ovnshuskomplekset
generalitet: del av ovnshuskomplekset
mulig bruk: Publikum, utstilling (Vitensenter?), butikk,
servering, verksted, kontorer. Gjerne sammen
med tilliggende bygninger til ett stort kompleks.
rivingskostn.:
uheldig:
Vedlikeholdes ikke. Store mengder støv.
autentisitet: høy
unik/repre- Spesiell funksjon, mating av papir til en tung
sentativ:
kjemisk prosess. Bygningsmessig en “industriell skut”.
historisk:
Nødvendig sidefunksjon til cyanovnshuset,
gjenspeiles i bygningstypen.
symbolsk: Delfunksjon for ovnshuskomplekset.

Ovnshusoperatører, Joar Svenning og Tormod Nordmark,
med kreppet papir og papirvogn. (108-i-os-f21-12.jpg)

1960.

(108OS-1960e.jpg)

Formen på vogna gjør at
papiret formes til retorterne. Tormod Nordmark

foto 2006

(108-i-os-f21-17.jpg)

Sammendrag:
Bygningen inneholdt en viktig funksjon for cyanproduksjonen og er viktig som del av det totale ovnshuskomplekset.
Gruppas vurdering:
Bygget bør settes istand som del av det totale ovnshuskomplekset.
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bygn.nr. 109 Cyanamidknuser
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnavn:
prod.linje:
funksjon:

“ ... ”

675
9 m høyde under takstol
1912
Stålkonstruksjoner, 1 steins mur.
Del av 106, sagtak i 3 felt med ståltakstoler.
som 106
NBC-106A rev.B
105A.dwg
Cyanamiden og Dicyfabrikken
knusing og maling av cyanamid,
produksjon av dicyandiamid (dicy)(CY-50)

tidl. funksj.:
spesialitet: Golvet er 1,7m lavere enn ovnhuset unntatt i
øst, i forlengelsen av Kjølegangen 107.
utstyr:
Produksjonsutstyr delvis demontert. Uvisst om
selve knuseren er demontert. Mølla er der.
Inneholdt knuser m/utstyr, mølle, transportbelte, trykktanker, kontrollrom med styrepaneler
spesielt:
Bygningen er omkranset av andre produksjonsbygninger.
tilstand:
Produksjonsutstyret delvis demontert. Støv og
løst utstyr.
fleksibilitet: del av ovnshuskomplekset

Rapport frå «Vetla-Helvetet.»
«Det kunne jo henda at vi fekk
noen forferdelige jobbar borte på
Smelteverket. Eg arbeidde ei stund på
karbidknusaren på Cyanamiden. Det
var to knusarar der, ein på kvar side.
Vanligvis brukte vi den på venstre sida,
og då gikk det voldsomt fint. Karbiden
rann nær sagt i knusaren av seg sjølv.
Men på den andre sida var det nesten
flatt, og der skulle karbiden ned når den
andre knusaren stod.
Karbiden vart tippa ned i ei renne.
Golvet var 2-3 meter breitt og belagt
med jernplater. På sidene var det vegger.
Der måtte du inni og skubba de her store
karbidklumpane ned i knusarkjeften. Og
så slo dei gammal spillolje på dørken,
på de her jernplatene, for at karbiden
skulle gli lettare. Når du kom på slutten
av skiftet og fikk gloande varm karbid
for eksempel, så blei det ikkje råd å vera

generalitet: del av ovnshuskomplekset
mulig bruk: Publikum, utstilling (Vitensenter?),
butikk, servering, verksted, kontorer.
Gjerne sammen med tilliggende bygninger til ett stort kompleks.
rivingskostn.:
uheldig:
Utstyret delvis solgt.
autentisitet: høy
unik/repre- del av 106
sentativ:
historisk:
Nødvendig sidefunksjon til cyanovnshuset gjenspeiles ved å være fullstendig
sammenkoblet med Ovnshuset.
symbolsk: uadskillelig del av ovnshuskomplekset

Knuseoperatør Rigmor Jåstad
(109-i-os-f18-22.jpg)

Sammendrag:
Bygningen inneholdt en nødvendig
delfunksjon for cyanproduksjonen og er
like viktig som 106 og 107.

109-OSV-1909-illus.s53.jpg

Gruppas vurdering:
Bygget bør settes istand som del av
det totale ovnshuskomplekset.

inne der. Du stod liksom inni eit bur, på
ein måte, og skubba på dette her. Men
den lukten når du slo på olje og karbiden
begynte å bli varm, den var heilt
uutholdelig. Vi måtte vera der inne 1015 minutt om gangen, og så var det ikkje
lange pausen før det kom ein ny vogn.
Det stod ein mann oppe i tredje etasje
– det her «Vetla-Helvetet» som vi kalte
det, det var i andre etasje – og kjørte
opp den der vogna med ein 15-1600 kilo
karbid. Der kom ho inn på ei skive. Han
som stod oppe, snudde så heile greia
rundt med ein hendel, sånn at vogna
tippa og tømte karbiden.
Der nede var vi to mann som skulle
få han inn i knusaren. Eg og ein som
heitte Thor Eidem var mye i sammen der.
Og når eg treffer han no, og vi kommer
nesten skulder mot skulder, så sier han:
«No er det lenge siden vi har vært i
«Vetla-Helvetet», no.»»

foto 2006
Kjølegang for cyanamideretortere,
cyanamiden blir ført inn i knuseren.
(109-i-os-f16-32.jpg)

Odda – arbeidsfolk fortel. s.105
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bygn.nr. 110 Oddakalkfabrikk
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnavn:
prod.linje:
funksjon:
tidl. funksj.:
spesialitet:

297
10 m under takstol
1912
Del av 109 og 106, stålkonstruksjon med
1 steins mur.
Del av 109 og 106, sagtak i tre felter.

som 106
funksjonalisme, “klassisk industriarkitektur”
NBC-106A rev.B
105A.dwg
Dicyfabrikken
produksjon av Odda-kalk
Vannbehandling for cyanamid og pakkehus.
golvet er 1,7m lavere enn ovnhuset unntatt i
øst, i forlengelsen av Kjølegangen 107.
utstyr:
transportbelte, pakkeanlegg, vekter
spesielt:
Bygningen er omkranset av andre produksjonsbygninger.
fleksibilitet: del av ovnshuskomplekset
generalitet: del av ovnshuskomplekset
mulig bruk: Publikum, utstilling (Vitensenter?), butikk,
servering, verksted, kontorer sammen
med tilliggende bygninger til ett stort kompleks.
rivingskostn.:
uheldig:
vedlikeholdes ikke
autentisitet: høy
unik/repre- del av 109 og 106
sentativ:
historisk:
Opprinnelig nødvendig del av Cyanovnshuset
gjenspeiles ved å være en integrert del av
Ovnshusbygget
symbolsk: uadskillelig del av ovnshuskomplekset

“ ... ”
Sammendrag:
Bygningen inneholdt en nødvendig delfunksjon for cyanproduksjonen og er like viktig som 106 og 107.
Gruppas vurdering:
Bygget bør settes istand som del av det totale ovnshuskomplekset.

Området hvor filterkaken fra dicy kommer inn til Oddakalk
området. Lars Ove Seljestad fra NVIM og dicy-operatør
Kjetil Årekol (110-i-os-f25-13.jpg)

Pakkeanlegg for Oddakalk
(110-i-os-f25-14.jpg)

160

foto 2006

bygn.nr. 111 Lager Oddakalk/PCC testfabrikk
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnavn:
prod.linje:
funksjon:

342
1.etg. 5,75 høy, 2.etg. 9m høy
1912
betong søyle-, dragerkonstruksjon utfyllt med
tegl
stålkonstruksjon med bølgeblikk

bærende konstruksjoner markant i fasaden
funksjonalisme
NBC-106A rev.B
105A.dwg
Dicyfabrikken, Oddakalk, PCC testfabrikk
mottakstasjon for kalsiumcyanamid,
prøveproduksjon av PCC
tidl. funksj.: lager Oddakalk, tidligere “Stempelbua” for
cyansekker
spesialitet: utstyr ombygget til ny testfabrikk
utstyr:
sugeanlegg for cyanamid, containertraller, forbrenningsovn, rensefilter, transportsystem,
styrepanel
spesielt:
CY50 213 bygget over halve bygningen
tilstand:
fleksibilitet: del av ovnshuskomplekset
generalitet: del av ovnshuskomplekset
mulig bruk: Publikum, utstilling (Vitensenter?), butikk,
servering, verksted, kontorer sammen
med tilliggende bygninger til ett stort kompleks.
rivingskostn.:
uheldig:
vedlikeholdes ikke
autentisitet: høy
unik/repre- del av 109 og 106
sentativ:
historisk:
Opprinnelig nødvendig del av Cyanovnshuset
gjenspeiles ved å være en integrert del av
Ovnshusbygget
symbolsk: uadskillelig del av ovnshuskomplekset

“ ... ”

Sammendrag:
Bygningen inneholdt en nødvendig delfunksjon for cyanproduksjonen og er like viktig som 106 og 107.
Gruppas vurdering:
Bygget bør settes istand som del av det totale ovnshuskomplekset.

Mottak og tømming av containere med kalsiumcyanamid fra
Degussa i Tyskland. Herfra er det transportanlegg til Dicyfabrikken. Foto: LOS (111-i-os-f54-19.jpg)

Storsekker (Big-bag) med Oddakalk som er ferdig pakket og skal
til lagring. (111-i-os-f25-15.jpg)

Eg begynte i 1935, da begynte eg i Cyanamidens
pakkhus. Og da jobba vi ettersom driften var,
men det kunne væra opptil 70 gutter inne der i
pakkhuset. Og den gangen var det sesongarbeid.
Det var om vinteren pakkingen foregikk, frå
september til ut i mai måned. Da var det storsesong
for pakking av cyanamid. De brukte det jo som
gjødning og selte kolossalt til Belgia og Holland.
                             Smeltedigelen  s.273
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bygn.nr. 113 Råcyanamidsilo
m2 areal:
etasjer:

715, volum 9300m3
14 m høyt til topp loftsgolv, 19m til takstol,
total h=22m
byggeår:
1907
byggemåte: Armert betong og tegl, usikkert hvilket
konstruksjonssystem (mangler strekkstag?)
tak:
“Nytt tak”: takstoler av stål med tekking av
plastfolie.
VVS, el:
artikulering: Klassisistiske trekk i betongfasaden med lisener
og buer. Konstruksjonssystem artikulert i fasaden ved at de bærende deler var lyse og in-fillflatene mørke.
stilpreg:
jugendtrekk
tegningsnr.: NBC-104-114
filnavn:
105A.dwg
prod.linje: Cyanamiden, Dicyfabrikken
funksjon:
silo, lagring av cyanamid
tidl. funksj.:
spesialitet: 1m tykke vegger
utstyr:
Elevatorer “Begerverk”, transportbånd på
toppen.
spesielt:
tilstand:
Bærende konstruksjoner må sjekkes.
fleksibilitet: liten
generalitet: lav
mulig bruk: Magasin, galleri, ekstremsport klatrehus.
rivingskostn.:
uheldig:
Vanskelig tilgjengelig, kan kun brukes til funksjoner som tilpasses huset og de spesielle konstruksjonene.
autentisitet: høy
unik/repre-		spesielt utformet silo, representativt for en
sentativ:
kort periode
historisk:
fra en periode da også en silo fikk uttrykk som
“et hus”
symbolsk: Et høyt og svært massivt bygg som i tillegg ligger nær brinken ned mot Fjorden. Dette gir
bygget en viktig signaleffekt som har vært stabil gjennom alle omskiftninger siden oppstartsåret.

“Cyanamidsiloen”
Sammendrag:
Bygget framtrer som et svært kraftig signalbygg når man
beveger seg rundt i Odda. Bygget har stått som signal om
Smelteverket som bærebjelken i Odda-samfunnet og vært i
kontinuerlig bruk fra oppstartsåret til nedleggelsen.
Gruppas vurdering:
Bygningen er så viktig som signalbygg at det må bli stående
som monument over et århundre med industri av nasjonal og
internasjonal viktighet.

1908.

Fra nordsida sett møt sør. (113-i-os-f41-08.jpg)

(113-i-h0539.jpg)

foto
2006
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Tvervæg af jernbeton i silo North Western Cyanamide Co.

«Eg må vel kunne si det at eg har vært på den plassen som det
absolutt er mest støv. Då var eg inne i cyanamidsiloen og lempa,»
fortel Abelsen. «For det måtte vi opp på eit tårn som var midt i
siloen. Heilt opp. Og så var det ut ei luke på det, og du måtte gjera
reint utpå der sånn at du kunne komma deg ut på nokolunde folkavis.
Og så var det ned igjen, og då var det te å begynna å grava og spa
fram te matarane. Men vi hadde selvfølgelig maske og briller. Vi var
nødt te å bruka det, vi hadde ikkje fått puste elles.»
«Men det var berre alminnelig støvmaske, sånne som vi lagde
te,» fortel Skjerveggen. «Vi lagde de sjøl med bomull i. Støvet var
ikkje giftig, men viss du gikk og tok deg eit glas øl, så eksploderte
du.»
«Du blei raud i hovudet,» fortel Torleif Aasen. «Noen blei nesten
sånn blåaktig viss de drakk alkohol, særlig øl. Eg veit om de so
skulle på fest om kvelden, og så hadde de kanskje ei lita flaske
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vin eller sånt med seg på arbeid. Då tok de ein liten tår sånn av og
til for liksom å arbeida vekk den der reaksjonen. Og då de kom på
festen, så var de ganske normale då.»
«Av og til hjelpte det, men det var ikkje alltid. Det hende at i
staden for rød, så blei du heilt bleik. Det var akkurat som blodet
forsvant,» fortel Abelsen og Skjerveggen.
«Det var no på Cyanamiden, det. Men så fekk vi ein annan
fabrikk der nede, som laga noe de kalla for Odda-perler. Det skulle
vera så mye finere for bøndene. Der sette de til salpetersyre. Og når
den kom ned i det stoffet, og du var der inne og pusta der . . . Tok
du deg då eit glas øl, så blei du ikkje rød, du blei blå! Og heldt på å
daua! Ja, det var fælaste slag, der på granuleringen.»
            Smeltedigelen  s.275

bygn.nr. 114 Råcyanamidsilo
m2 areal:
etasjer:

756, volum 13 000m3
12 m innvendig høyde, til takstol 17m,
total h=20m
byggeår:
1915-17
byggemåte: Betong og stål, ribber av armert betong og
feltene mellom ribbene av armert betong.
Opphengt betonggolv over festet til takstolene
på toppen av siloen.
tak:
Takstoler av stål og langsgående takåser av stål,
tekket med bølgeblikk
VVS, el:
artikulering: vertikale lisener og horisontale bånd i betongfasaden og mansardknekk i tak gir inntrykk av
jugend
stilpreg:
jugendtrekk
tegningsnr.: NBC-103-114
filnavn:
105A.dwg
prod.linje: Cyanamiden
funksjon:
silo, lagring av cyanamid
tidl. funksj.:
spesialitet: Har aldri vært i bruk som tenkt, funksjonsmessig “mislykket” bygg.
utstyr:
spesielt:
Ligger i nordlig fortsettelsen av “Bygata” mellom Lindehuset 100 og Cyanamiden 105. Hvis
den rives og DnB-bygget like nord for brinken
rives, ville det oppstå ei særs flott bymessig
forbindelse fra Smelteverksområdet til kirka
som fondmotiv. Dette vil knytte det nye byområdet som er under utvikling på Smelteverksområdet til Almerket som hadde den
eldste tettsteds-strukturen i Odda.
tilstand:
Fare for betongsyke i fasade, bæresystemet må
sjekkes.
fleksibilitet: liten
generalitet: lav

“ ... ”
mulig bruk: magasin, galleri, ekstremsport klatrehus
rivingskostn.:
uheldig:
Vanskelig tilgjengelig, kan kun brukes til svært
spesielle funksjoner.
autentisitet: høy
unik/repre-		spesielt utformet silo, representativt for en
sentativ:
kort periode
historisk:
Mislykket funksjonsmessig: “aldri vært i bruk,
iallfall ikke til det den var bygt til”, “aldri til
noe”.
symbolsk: Et høyt og svært massivt bygg som i tillegg ligger nær brinken ned mot Fjorden. Dette gir
bygget en kraftig signaleffekt.

1952.

Sammendrag:
Bygget framtrer sammen med Cyanamidesiloen som kraftig
signalbygg når man beveger seg rundt i Odda. Bygget har
ikke vært funksjonelt som forutsatt. Hvis Råcyanamidsiloen
og DnB-bygget rives, kan det utvikles en særs flott forbindelse mellom eldste og nyeste byområde i Odda.
Gruppas vurdering:
Bygningen er viktig som signalbygg og kan bli stående
som monument over et århundre med industri av nasjonal
og internasjonal viktighet. men denne funksjonen kan også
ivaretas av Råcyanamidsilo 113.
Det at bygget ikke har vært vellykket i forhold til funksjon,
svekker den historiske verdien. Overordnede byformingsmessige hensyn kan tilsi riving.

Fra vestsida av bygget mot øst. (114-i-os-f41-06.jpg)
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(114-OS-fly-1952-12.jpg)

foto 2006

Nye silo Arrangementstegning North Western Cyanamide Co.
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bygn.nr. 115 Lager div.
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnavn:
prod.linje:
funksjon:
tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
spesielt:

216
1
betong
saltak, bølgeblikk
nøktern
modernisme

“Garasjen”
Sammendrag:
Bygget har mest verdi ved at det knyttes til det blå lokomotivet “Nautilus”.
Gruppas vurdering:
“Nautilus” bør få en mer publikumsvennlig plassering.
Bygget bør rives og arealet planlegges som del av bystrukturen.

115.dwg
fellesbygg / anlegg
lager
garasje for lastebiler/traktor
Huser det legendariske blå lokomotivet
“Nautilus”

tilstand:
fleksibilitet: innvendige vegger i mur (?)
generalitet: nøytrale rom, ikke-klimatisert
mulig bruk: garasje, lager, eller kan innredes til kontor,
verksted, butikk
rivingskostn.:
uheldig:
svak arealutnyttelse med mye manøvreringsareal for kjøretøy
autentisitet: høy
unik/repre-		alminnelig bygning for sideordnet funksjon
sentativ:
historisk:
Skinnegangen erstattes mer og mer av andre
kjøretøy.
symbolsk: Fortellende verdi ved å være garasjen for
“Nautilus”

Fra vest mot øst.

(115-i-os-f41-09.jpg)

foto 2006

”Det var på same tid dette her, som amerikanarane dreiv og gikk under Nordpolen med
den atomdrevne u-båten så heitte Nautilus.
Der var to lok´er her, to diesel-lok´er så de
brukte til å transportere karbiddunker. Det ene
heitte jo Nautilus. Det navnet fikk ´an då han
spora av og havna på bånn av Sørfjorden, utforbi kaikanten. Lok´en fikk navnet ”Nautilus”
og føreren heitte ”Kapteinen”. Han likte ikke
det så godt. Det var jo dårlig jobb.
“Nautilus” inne i
sørenden, det ene
av to lokomotiv
som ble brukt til
karbidtransport.

...men lok´en gikk lika godt.
Så det var skikkelige saker.”
		

muntlig overlevering

(115-i-os-f41-10.jpg)
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bygn.nr. 123 Spiserom cyan
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:

46
1
1912
tegl
ståltakstoler med papp og stålplater

uten klassisistiske trekk eller jugend som
hovedbygget 105
stilpreg:
funksjonalisme
tegningsnr.: NBC-105A rev.B
filnavn:
105A.dwg
prod.linje: Cyanamiden
funksjon:
spiserom
tidl. funksj.:
spesialitet: påbygg til 105
utstyr:
bord/stoler, vaskerom og toalett
spesielt:
Danner nisje langs fasaden av 105 mot
“By-gata” og har en svært viktig plassering i
“Bygata”.
tilstand:
fleksibilitet: liten, lite areal
generalitet: hovedrommet er generelt
mulig bruk: butikk, servering, er så knyttet til 105 at må
ses i sammenheng med bruken der
rivingskostn.:
uheldig:
kan lett bli “slukt” av 105
autentisitet: nye vinduer og interiør
unik/repre-		bygningen er ikke unik i seg selv, men
sentativ:
i “Bygata” er spesiell og viktig
historisk:
eldste bevarte spiserom på fabrikkområdet (?)
symbolsk: Rammer inn det som er naturlig hovedinngang
til cyanamiden og fondmotivet i gateløpet fra
Porten.

“Cyanamiden”
Sammendrag:
Bygget i seg selv har noe lokal fabrikkhistorisk verdi ved
alltid å ha vært spiserom. Mest verdi har bygget ved sin
svært viktige plassering mht. en evt. utvikling av området
med bruk av eksisterende bygninger.
Gruppas vurdering:
Bygget bidrar positivt til bybildet i den viktig “Bygata” mellom 100 og 105 og vil være svært viktig mht. funksjon og
måten bygget forholder seg til omgivelsene ved en utvikling
av området med eksisterende bygningsmasse.
Bygget danner en fin nisje langs
“Bygata”. Knuseoperatør Cathrine Spook og ovnshusoperatør
Stian Oppistov.
(123-i-os-f21-20.jpg)

Ovnshusoperatør Joar Svenning og ovnshusoperatør Stian
Oppistov. (123-i-os-f16-13.jpg)
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bygn.nr. 125 Silo for filterkake / silo for granulert cyanamid
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnavn:
prod.linje:
funksjon:

240
1, mønehøyde 19,8
1938
armet betong
saltak
“rått” betongbygg
funksjonalisme

Dicyfabrikken/Oddakalk
Lagring av filterkake, brentkalk. Filterkake er
et avfallsprodukt fra dicy- og CY-50-produksjonen, men kan brukes til kalking av matjord.
tidl. funksj.: bygget for pelletert cyanamid, “Odda-perler”
spesialitet: Bedriften inviterte i 19XX ungdommene i
Odda sammen med kunstmaler Alf Johan
Bauge til å dekorere bygget. Bauge malte nordveggen.
utstyr:
begerverk for transport av kalk til silotopp
spesielt:
Rommer 6 siloer i betong
tilstand:
fleksibilitet: ingen
generalitet: lav
mulig bruk: magasin, ekstremsport klatring, landemerke
rivingskostn.:
uheldig:
Utsatt i forhold til en evt. utvidet vegforbindelse gjennom Smelteverksområdet og
tilknytning til Tyssedalsvegen.
Dekoren som særmerker bygget, er problematisk mht. varighet og vedlikehold.
autentisitet: høy
unik/repre- Omstendighetene rundt og resultatet av
sentativ:
dekorasjonstiltaket er spesielt.
historisk:
Dekoren synliggjør et skille i bedriftens ønske
om endret politkk i forholdet til lokalbefolkningen.
symbolsk: Et svært massivt og framtredende bygg mot
Almerket og Tyssedalsvegen. Dekoren utgjør
et overraskelsesmoment og legger på et “inviterende” lag. Bygget danner en markant
avslutning på produksjonsområdet ved
Smelteverket.

“Grafittibygget”

Sammendrag:
Bygget er svært framtredende ved innkjørselen til Odda
sentrum nord fra Tyssedalsvegen. Dekoren har “gjort bygget
berømt”.
Gruppas vurdering:
Bygget har verdi ved signaleffekten mht. masse og dekor og
markerer Smelteverksområdet mot nord.

(125-i-os0015-utsnitt.jpg)

Fra nord mot sør (125-i-os-f41-16.jpg)

foto 2006
Østfasaden
(125-i-os-f4117.jpg)
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bygn.nr. 127 Silo og transportanlegg filterkake
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnavn:
prod.linje:
funksjon:

1998 (?)
stål
stålinstallasjoner
maskin

037.dwg
eksportkai
transport av kalk fra produksjonsområdet til
kaien og tank for lagring av kalk
tidl. funksj.: I mange år foregikk transport til kaien på
skinner (foruten Taubanen). Skinnene er fjernet
og transportvegen ligger i dag som en veg med
planfri overgang over Tyssedalsvegen.
spesialitet:
utstyr:
transportbånd og tank
spesielt:
Stålrør som knytter sammen produksjonsområde og kaien.
tilstand:
revet
fleksibilitet: ingen
generalitet: ingen
mulig bruk: til opprinnelig funksjon transport og lagring,
tank
rivingskostn.: ukjent
uheldig:
autentisitet: revet
unik/repre-		utbredt transportsystem
sentativ:
historisk:
i funksjon kun i 2 år
symbolsk: Ormen Lange var i skinnende blank metall og
den strålende synlige delen av en
stor investering i ny fabrikk som ga gode resultat. Allikevel legges bedriften ned like etter.
Kommentarene i Oddas befolkning er spørsmål
ved strukturene som tillater slike hendinger.

“Ormen Lange”

Sammendrag:
Installasjonene er revet og hadde så og si ingen alternative
bruksmåter. “Ormen Lange” besto i kort tid, men var svært
synlig i Odda og har fått symbolsk betydning ved at den står
i minnet som en motsetning til nedleggelsen av verket like
etter.
Gruppas vurdering:
Transport og forbindelse mellom produksjonsområdet og kai
ivaretas av Taubanen og traséen for tidligere skinnegang.

Råcyanamiden kommer ut av ovnene som
harde, sammensintrede blokker. Den blir avkjølt,
knust og behandlet for sitt spesielle formål, og
ble pakket i impregnerte sekker.

hadde cyanamiden stor betydning for
framstilling av ammoniakk (autoklav-prosessen).
Denne prosessen er nå helt fortrengt av den
syntetiske ammoniakktilvirking.

Til l tonn råcyanamid med kvelstoffinnhold
24% går det med 745 kg karbid og ca. 15 kg
flusspat.

Ved utluting med varmt vann kan
dicyandiamid framstilles, idet to molekyler
cyanamid forener seg til denne forbindelse.
Ved oppheting under trykk kan dicyandiamid
overføres til tripolymer form for cyanamid,
nemlig melamin, som i den senere tid har fått
betydning som utgangsmateriale for framstilling
av høyverdige pressmasser og lignende,
særlig egnet til diverse elektrotekniske artikler
(støpsler, kontakter m.v.), samt tekstilpreparater,
maling, lakker m.m.

Foruten til kunstgjødsel har cyanamiden
funnet anvendelse på forskjellige områder. Ved
smelting med koksalt kan den forarbeides til et
råcyanidprodukt som uten videre kan anvendes
til ekstraksjon av gullmalm. Ved smelting med
soda og jernpulver gir den gult blodlutsalt,
hvorav bl.a. framstilles den meget anvendte
boktrykkfargen berlinerblått. Tidligere

Smeltedigelen s.91
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Fra nord på kaia mot sør.

foto 2006

(127-i-os-f47-30.jpg)

IV. Cyanamid- og dicyandiamidproduksjonen
ved Odda Smelteverk 1945-2003
v/sivilingeniør Halvor Johan Bådsvik

Etter 2. verdenskrig ble trefaseovn 1 startet igjen 12.
november 1945. En tok sikte på salg av gjødningscyanamid
først og fremst. Det var betydelig underskudd på
nitrogengjødning i det krigsherjede Europa. De allierte
nasjoner ble enige om at all tilgjengelig produksjon
skulle fordeles gjennom ”International Emergency Food
Committe” i Washington, blant annet ved hjelp av
UNRRA. Karbidsalget var beskjedent. Cyanamidsalget
gjorde det mulig å øke produksjonen noe, men det
var klart for Oddas ledelse og også for British Oxygen
Company (BOC) at cyanamid som nitrogengjødning på
lengre sikt ikke ville være konkurransedyktig i forhold
til andre nitrogengjødningsslag. Under et lengre besøk
i mars 1946 av representanter fra BOC, ble Oddas
muligheter på forskjellige områder grundig diskutert, for
å klarlegge bedriftens konkurransemessige stilling. En
kom blant annet fram til ønskeligheten av en trefaseovn
2, økt krafttilgang og sist, men ikke minst: muligheten
for produksjon av dicyandiamid og melamin.
Dicyandiamid ville være et naturlig videre-produkt for
Oddas cyanamid pluss kulldioksydgass fra kalkbrenningen.
Melamin ville være et like naturlig videre-produkt basert
på dicyandiamid. De grundige overveielser førte fram
til at dicyandiamid skulle produseres i Odda, melamin
i England. Den planlagte produksjon var ny for begge
parter, og en kunne ikke uten videre bestille driftsferdige
og skreddersydde anlegg med nøkkelen i døra.
Mange tekniske erfaringer måtte vinnes, markeds- og
prisundersøkelser var nødvendige og visse patentrettslige
forhold måtte sjekkes opp. Det ble nødvendig med
prøvedrift i halvteknisk målestokk, i Odda, ved et dicyforsøksanlegg for et par hundre tonn pr. år som skulle
være ferdig våren 1947.
Oddas konkurranseevne og levedyktighet var avhengig av
at de gamle anlegg ble fornyet og krafttilførselen øket.
Nytt Linde nitrogenanlegg med nye kompressorer ble

bestilt. Det ble kjøpt nye knusere for cyanamid. Dicyforsøksanlegget kom i drift i april 1947 og ga verdifulle
prinsipperfaringer for dicyproduksjon. I samarbeid med
BOC ble det utarbeidet planer for en dicyfabrikk, foreløpig
for en årsproduksjon på 1500 tonn.

I 1952 var bare ovn 1 i drift. Eksportsalget av gjødning
gikk betydelig ned. I 1953 viste karbidsalget svikt, men
gjødningseksporten holdt seg noenlunde oppe, og det
ble nødvendig etter 14 års avbrudd å sette i gang igjen
granuleringsfabrikken, som produserte 5.500 tonn, i
tillegg til 25.000 tonn vanlig vare. Dicyanlegget ble kjørt
1949 ble et godt vannår og i tillegg til trefaseovnen kunne i 140 dager og kom opp i 70 tonn pr. uke og maksimalt 90
en holde 2 enfaseovner i drift. Salget gav ingen vansker, tonn.
fremdeles ble cyanamideksporten fordelt til de mest
nødlidende markeder, men verdens produksjonskapasitet Etter Naboskjønn 21.4.1955 ble selskapet på visse vilkår
for nitrogen var nå så godt gjenoppbygget etter krigen at gitt rett til å utføre følgende nyanlegg/moderniseringer:
den ville dekke behovet, og dirigeringen av eksportsalget
opphørte derfor fra 1. juli 1949. Hjemmemarkedet nøt
1. Ny importkai for kalkstein og
fremdeles godt av den regulerte pris som lå på halvparten
kullmaterialer, med nødvendige
av eksportprisen.
siloer.
2. Ny lossekran for kalkstein og kullmaterialer.
Overveielsene på dicyområdet førte fram til en beslutning
3. Ny Pohlig taubane fra importkai til
om å bygge en fabrikk med årskapasitet på 4.500 tonn,
råstofflager, med endestasjoner, nye
den var forutsatt å stå ferdig i juli 1951. Også 1950 ble et
master og med beskyttelsesbro over
godt vannår, med opp til 3 enfaseovner i drift i tillegg til
Riksvegen.
trefaseovnen. Det nye Linde nitrogenanlegg ble igangsatt
4. Nytt råstofflager - det såkalte
15. august 1950 og var meget vellykket. Det gamle anlegg
”Skalltaket”- med langsgående
ble holdt i reserve. I 1950 var markedet for karbid og
tappetunnel med transportbelter
gjødningscyanamid brukbart. Karbidmarkedet var bl.a.
og systemer for videretransport,
påvirket av Korea-krigen, og hovedmarkedene ble BOC’s
knusing og sikting m.v.
datterselskaper i India og New-Zealand.
5. 2 nye kalkovner, levert av firmaet
Warmestelle Steine und
Erden.
Nedbøren sviktet i 1951, slik at ved årets slutt kunne
Disse var for såkalt ”mixed” fyring,
bare trefaseovnen holdes i drift. Også dette år lå
dvs. kalkstein ble blandet med en
hovedvekten av salget på gjødningscyanamid, men nå
tilpasset mengde hard grovkoks som
med tydelige tegn på svikt i etterspørselen. Det nye Linde
ga den nødvendige varmetilførsel for
nitrogenanlegg bidro i høy grad til å gi atskillig bedret
kalkbrenningen. De nye kalkovner
driftsutbytte på cyanamidanlegget, og for å spare på
ble utformet også med tanke på
flusspattilsetningen begynte en å tilsette returcyanamid
levering av kulldioksydgass (CO2),
i karbidchargen for cyanamid; dette viste seg vellykket
til dicyanlegget hvis kapasitet også
og er senere blitt bibeholdt. Det nye dicyanlegg ble
ble besluttet utvidet til 7.000-8.000
satt i prøvedrift 18.juli 1951, men driften møtte mange
tonn/år.
uforutsette barnesykdommer. Det ble en hektisk tid med
forandringer og forsøk og med helhjertet innsats, ikke
minst fra BOCs side. Problemene var av vanskelig teknisk- I 1959 falt Norsk Hydro bort som kunde, de begynte sin
kjemisk art, noe som betydde en alvorlig påkjenning på egen karbidproduksjon, først og fremst for å dekke sitt
Odda Smelteverks økonomi.
eget behov for PVC, men hadde også noe til overs for
salg. Året 1959 hadde vært uvanlig tørt, og fra høsten 170

1959 av måtte Tyssefaldene innføre kraftrasjonering, som gamle kjeler fra 1950. Til sjø fra dicyanlegget ble ført et
fortsatte i 1960 og 1961. Den lave produksjon gikk særlig stort kvantum slam, for det aller meste kalk og karbon.
ut over pakket karbid; cyanamid til dicyproduksjon måtte
ha prioritet, og eksportsalg av cyanamid forbød seg selv. I 1974 ble det bevilget kr. 1,2 mill. til kokstørke nr. 2.
Dicysalget 1973/74 var 16.320 tonn og diamidkalk (som
Lukking av den gamle trefaseovn, ny kulemølle for er tørket avfallskalk) ble levert til Ciltreat-fabrikken
cyanamidkarbid og nytt sentralt knuse/sikte pakkeanlegg i Gunness. I 1975 avtok etterspørselen etter dicy. Til
for karbid tok en sikte på fullføring i 1961/62. En bedring erstatning for de 4 gamle slamfilterne på dicy ble et nytt
i krafttilførselen gjorde produksjonen i 1962 nesten Dorr-Oliver filter kjøpt inn.
nådde opp i normalt kvantum, og omsider begynte de
store investeringer i de senere år å gi resultater i form Bedriften fikk nye og strengere utslippskrav til luft og
av reduserte kostpriser, til tross for et generelt stigende vann fra Statens forurensningstilsyn i november 1975.
lønns- og prisnivå.
Dette omfattet blant annet betydelige utredninger
som bedriften måtte utføre med hensyn til gassutslipp,
Dicyfabrikkens kapasitet hadde vært øket og nådde opp støvutslipp og støy. Dicysalget for 1977/78 var på 14.231
i 10.000 til 11.000 tonn pr. år. Den nye mølla for karbid tonn mot budsjettert 15.475 tonn. 5.620 tonn filterkake
til cyanamid ble tatt i bruk i august 1961. Det nye store var solgt som jordforbedringsmiddel.
karbidknuseri/pakkeri kom i drift i mai 1962 og var meget
vellykket. Imidlertid var en ting helt sikkert, selv med I 1979 stanset BOC melaminfabrikken i Chester-le-Street,
intens intern rasjonalisering, ville selskapet ikke være noe som påvirket salget av dicy, og indirekte behovet
konkurransedyktig med en årsproduksjon på 50.000 tonn for cyanamid. Etter 1979 avtok salget av dicy og dermed
karbid. Det begynte å haste med Tysso II. På den indre behovet for cyanamid. Fra 1990 ble det igjen økning av
front ble investeringene innskrenket til dem som kunne gi dicysalget på grunn av at flere dicyprodusenter stanset
god avkastning, og modernisering av cyanamidprosessens produksjon, spesielt i tidligere Sovjetunion og i Østmekaniske del kom i første rekke. Den moderniserte Europa. Som et resultat av dette ble det full utnyttelse
cyanamidfabrikk ble ferdig 1964 og oppfylte alle de av cyanamidens produksjonskapasitet fram til konkursen
forventninger som var stillet.
i 2003.
Når det galdt selskapets annet hovedprodukt,
dicyandiamid, har forholdene også utviklet seg heldig.
Melamin kan ikke bare fremstilles via ”dicyveien”, men
også med urea som utgangsmateriale. Urea er på sin side
basert på olje, og med stigende oljepriser er den ureabaserte melamin etter hvert blitt dyrere å fremstille. En
del tidligere dicybaserte melaminfabrikker ble nedlagt
eller bygget om, og dermed hadde Odda en viss fordel
av å være en av de gjenværende produsenter av dicy.
Det økede salg av dicy gjorde det nødvendig å øke
anleggets kapasitet, utvidelsen var ferdig i april 1971.
Dicyfabrikkens kapasitet tilsvarer deretter noenlunde
cyanamidfabrikkens kapasitet og det blir derfor lite igjen
for salg av cyanamid som sådan. Dicyfabrikken fikk for
øvrig ny automatisk dampkjel i 1969, til avløsning av de

Litteratur/kilder:
Andersen, Asbjørn, Ivar Haug og Lasse Trædal,
Smeltedigelen – en industrisaga – Odda Smelteverk
gjennom 80 år, Nord 4 Bokforlag og Smelteverket, 1989
Rokne, Anders, Odda Smelteverk A/S i femti år 19241974, J.W. Eides Boktrykkeri, Bergen 1974
Halvor Johan Bådsvik har vært ansatt ved Odda Smelteverk
i tre perioder: 1949, 1958-1960, 1966-1988. Han er
utdannet sivilingeniør. Beretningen er således også i stor
grad basert på egne erfaringer.
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Dicyandiamid (fra omvisning ca.1965)
Dicyandiamid eller ”dicy” fremstilles i Norge bare av
Odda Smelteverk A/S. Produksjonen ble startet i 1951
og praktisk talt alt eksporteres.
Råmaterialene for fremstilling av dicy er kalsiumcyanamid, vann og karbondioksydgass. Karbondioksyd fås
fra avgassene fra kalkovnene, en gass som hovedsaklig
består av karbondioksyd (35 – 40 %) og nitrogen.
I reaksjonskar løses cyanamid i moderlut, samtidig med
innblåsing av kalkovnsgass. Cyanamiden hydroliserer
og kalsium felles som kalsiumkarbonat:
CaCN2 + H2O + CO2 – H2CN2 + CaCO3
Etter denne karbonisering foregår dimerisering av
dihydrogencyanamid til dicyandiamid:
2 H2CN2 = (H2CN2)2

Dicy er et hvitt, krystallinsk stoff med smeltepunkt
212o C. I motsetning til karbid og cyanamid har det
meget høy renhet, nemlig 99,8 %.

Prosessflyt Dicyandiamid .

Anvendelse
Dicy kan brukes til utgangmateriale for en rekke
produkter: plaststoffer, lim, sprengstoff, vaskemidler,
ugrasdrepere, brannbeskyttende stoffer, rustfjernendeog rustbeskyttende stoffer, fargestoffer og medisiner.

CO 2 fra
Kalkovn 5.1. Reaksjonskar

Den overveiende del av dicy anvendes til fremstilling
av melamin, hvis viktigste anvendelse er i melaminformaldehyd- plaststoffer. Disse er varmeherdende og
anvendes i brennlakker, laminater (som for eksempel
Respatex plater), presspulver, lim, for impregnering av
papir, samt for behandling av tekstiler.

Moderlut tank

Buffertank
Odda kalk

Begge prosesstrinn krever nøyaktig kontroll av temperatur og pH.
Reaksjonsblandingen går til filtere hvor det utfelte
kalsiumkarbonat frafiltreres. Det vann som inngår i
prosessen tilsettes som vaskevann på filtrene. Filterkaken slemmes med vann og pumpes ut i fjorden. Filtratet
går til krystallkar hvor dicy utkrystalliseres, og til filtere
hvor dicykrystallene filtreres, mens moderluten returneres til reaktorene. Dicy går så videre til tørking og
pakking.

Kaldt vann

5.2 Trykkfilter

kj øler

5. 3.Trykkfilter

Kald moderlut
i sirkulasjon

Buffertank

5.4 Krystallkar

Pumpe

Tapping av
krystallslurry

5.5 Vakuum filter

Vacseal tank

Vaskevann

5.6Sentrifuge
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5.7 T ørke

Dicy til Silo

bygn.nr. 200 Dicyfabrikk
m2 areal:
etasjer:

428 grunnflate, totalt 1860m2
4 og loft, h yttervegg 18,5m, mønehøyde 22m
etasjehøyder fra 4,3m til 5,5m
byggeår:
1950-51
byggemåte: Stålkonstruksjon med yttervegger av betong
med brukt ildfast stein fra ovnene som prosentstein. Golv i treverk og gitterrister lagt på stålbjelker. Tak i stålkonstruksjon.
tak:
Bølgeblikk
VVS, el:
artikulering: “rått” betongbygg
stilpreg:
funksjonalisme
tegningsnr.: NBC-201-206
filnavn:
105A.dwg
prod.linje: Dicyfabrikken
funksjon:
produksjon av dicyandiamid
tidl. funksj.:
spesialitet: Bygget til produksjonsenhetene.
utstyr:
Slamfilter, reaksjonskar, sentrifuge for dicytørking, krystallkar, rørverk, dicy topfeed
filter, tanker, tørke- og vaskeanlegg, holdetank
for finstoff, trykksender til tank, måleutstyr
spesielt:
relativt høy bygning
tilstand:
Utstyret er fjernet. Deler av taket revet da utstyret ble tatt ut av kjøper.
fleksibilitet: etter fjerning av utstyret er bygget et “tomt
skall” i dårlig stand
generalitet: etter fjerning av utstyret er bygget et “tomt
skall” i dårlig stand
mulig bruk: Skal bygget bli stående, må det repareres, forsterkes og bygges på ny jfr. ny bruk
rivingskostn.:
uheldig:
Utstyret er solgt og bygning ødelagt da utstyret
ble fjernet, farlig ruin.
autentisitet: Eksteriør er som opprinnelig, men i stor grad
skadet ved fjerning av utstyr.

“Dicy´en”
unik/repre-		Bygningen er bygget som en del av utstyret,
sentativ:
men i utseende ikke unik.
historisk:
Én av tre hovedfabrikker ved bedriften og
er viktig som del av fabrikkens eksistensgrunn
lag. I 1949 utførte bedriften forsøk i pilotskala
for å bruke av produksjonslinja til å produsere
dicy oppstart 1951. En vesentlig del av produsert dicy ble eksportert til BOC´s melaminproduksjon i England.
symbolsk: Står som symbol på Odda Smelteverks kontinuerlige søken etter muligheter for utvikling
og markedsmessige ståsteder. En investering og
produksjon i Odda hadde verdensomspennende betydning for forskning og utvikling på
feltet.

1960.

(200-OS-1960e.jpg)

2.etg. i sørenden mot vest: slamfilter tv og reaksjonskar th.
(200-i-os-f25-28.jpg)

Sammendrag:
Bygget er svært dårlig og utstyret er hentet ut. Det har liten
materiell og arkitektonisk verdi. Bygget har symbolsk verdi
ved å representere et felt der Odda Smelteverk i flere år spilte
en stor internasjonal rolle.
Gruppas vurdering:
Bygget eller spor etter bygget bør bestå begrunnet med
den store betydningen denne delen av Smelteverket hadde
internasjonalt. Spor etter bygget kan bestå som gjenbruk av
bygningsskallet, gjenoppføring av volumet eller ved annen
referanse til produksjonsenheten.

Operatør Kjell Årekol. (200-i-os-f26-07.jpg)

Produksjon av dicy: får inn cyanamiden, løses
opp i vann, blir til hydrogencyanamid-ioner og kalsium-ioner. Øk ph´en og temperaturen. Det gjør at
2 hydrogencyanamidmolekyler går sammen og blir
dicydiandiamid.
For ett tonn dicy må du produsere 3 tonn karbid.
Det kreves 3000 kWh pr. tonn karbid, dvs. det kreves
opp mot 10000 kWh pr. tonn dicy.
3 hydrogencyanamidmolekyler sammen blir
melamin. Den videreforedlingsproduksjonen ble utført
i England.
Da alternative metoder for framstilling av melamin overtok, kunne hydrogencyanamidmolekylene bli
tatt i bruk til CY-50, se bygg 213.
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V. Oslo-krystallisatoren
Jeremiassen, Finn T. Resch (14.09.1885 12.11.1960)
v/sivilingeniør Walter Jaggi og
historiker Gunleiv Hadland
I mange samanhengar registrert som Finn Resch Jeremiassen
eller Finn T. Jeremiassen. Fødd i Porsgrunn, døydde i Oslo. Son
av skipsreiar i Porsgrunn Herman Olaus Jeremiassen (20.05.1850
- ??) og Karen Alice fødd Resch (30.08.1851 - ??). Herman
Jeremiassen var bror av Johan Jeremiassen som starta Porsgrund
Porselensfabrikk. Bror av ingeniør Knut Jeremiassen Resch
(01.04.1878 - ??) som mellom anna var driftsleiar i A/S Tyssefaldene
frå 1919 til 1932. Gift 1921 i Kristiania med Aasta Marie Jentoft
(19.10.1900 - ??), opprinneleg frå Bergen. Dei vart foreldra til Mimi
Jeremiassen (1922 - ).
Maskiningeniør frå Technische Hochschule Darmstadt i Tyskland
1910. Kværner Brug A/S 1910-12. Drammens Jernstøberi og mek.
Værksted 1912-14. Notodden Salpeterfabriker 1914-18. A/S Norske
Saltverker, Bergen 1918-23, leiar av A/S Krystal i Oslo 1923-60.
Hydros Pris, utdelt av NIF i 1955.

Jeremiassen er oppfinnar av Oslo- krystallisatoren,
patentert i 1925. Ved sida av Birkeland-Eydeovnen og
Søderbergelektroden vert Oslo- krystallisatoren rekna
som eit av dei viktigaste norske bidraga til utviklinga
av kjemiteknikken. Oslo-krystallisatoren vart utvikla
i starten av 1920- åra av Jeremiassen og andre ved
De Norske Saltverker. På Gatland ved Fotlandsvåg
på Osterøy var det planar om å vinna ut 100 000
tonn salt årleg frå Osterfjorden. Tanken var å vinna
ut salt frå sjøvatn ved å bruka elektrisk energi til
fordampingsprosessen. Salt var mangelvare i krigsåra,
og det ein fekk tak i vart dyrt på grunn av dei skyhøge
fraktutgiftene. Saltverket kom trass i dette aldri i
skikkeleg drift. Tilgangen på salt normaliserte seg etter
at krigen tok slutt. I 1923 vart De Norske Saltverker
lagt ned. Då Saltverka startet på Osterøy, var det
meininga at dipl.ing. Isak Isaachsen skulle vera teknisk
sjef og dipl.chem. Henrik Bull skulle vera kjemisk
sjef. Isaachsen som var fødd i 1863 hadde utdanning
frå Tyskland og hadde arbeidd i tysk industri fram til
1914, då han kom heim like før starten av 1. verdskrig.

Han var sidan konsulterande ingeniør og arbeidde med
førebuingar til saltverket fra 1916. Saltverket vart så
konstituert som aksjeselskap i 1919. Truleg byrja ein å
byggja sjølve saltverket då. Noko seinare byrja bygginga
av magnesiumfabrikken like ved. Ved laboratoriet til
Saltverkene vart det mellom anna framstilt metallisk
magnesium lenge før Norsk Hydro kom fram til liknande
resultat. Dei første artiklane og det første patentet
om krystallisering er av Isaachsen og Jeremiassen i
felleskap. Sidan er patenta av Jeremiassen åleine. Det
viktige då krystallisatoren vart oppfunne var at han
gjorde det mogleg å produsera grovt salt, noko som ein
trengde for salting av fisk. Tradisjonell saltkoking gjev
fint salt. For første gong vart krystallisasjonsteori nytta
til å oppnå maksimal krystallisasjonshastighet kombinert
med sikker kontroll av krystallstorleik. Krystallisatorane
vart eksportert til mange land. A/S Krystal tok seg av
salet. Salt var mangelvare i krigsåra 1914-18.
Oslo- krystallisatoren kombinerer på ein ideell
måte krava til jamn krystallstorleik og stor
krystallisasjonshastighet. Den blir brukt for eit stort tal
forskjellige stoff.
Mellom anna for dicyandiamid (dicy) ved Odda
Smelteverk. Jeremiassen var blant anna med på
design av krystallisasjonskara ved Odda Smelteverk i
samband med oppstart av dicyandiamid prosessen.

Litteratur:
Folketeljinga 1900
Bassøe, Bjarne: Ingeniørmatrikkelen: norske
sivilingeniører 1901-55 : med tillegg, Oslo 1961.
Fodnes, Trygve: Dicyandiamid (Dicy). Egenskaper
framstilling bruk Diamid- Oddakalk, Odda Smelteverk
A/S 1990. s. 38 – 46.
Storaas, R.: Kraft til bygdene. Soga om Herlandsfossen.
Herlandsfoss kommunale kraftverk 1916-1966. Bergen
1966.
Terjesen, Sven G. (red): Institutt for kjemiteknikk 50 år
1949–1999, Trondheim 2000. s. 9.
Tysse, Hallvard: Kamp om kraft. Herlandsfoss
kommunale kraftverk 1995. Særleg side 53 til 72.
Aakre, Leif og Odd: A/S De Norske saltverker i
Fotlandsvåg. Osterøy i soge og samtid, 1993.side 15-19.
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bygn.nr. 201 Kjelehus
m2 areal:
etasjer:

62
1 for hovedbygg, takhøyde 5,5m
2 innenfor samme høyde for sidebygg
byggeår:
1975
byggemåte: stålkonstruksjon og murverk, betonggolv
tak:
flatt
VVS, el:
artikulering: synlig blandede konstruksjoner og materialer
stilpreg:
“tilfeldig” byggeri
tegningsnr.: NBC-201 revC
filnavn:
105A.dwg
prod.linje: Dicyfabrikken
funksjon:
produksjon av damp
tidl. funksj.:
spesialitet: demonterbart veggfelt, manuell
utstyr:
traverskran med løftekapasitet ?
spesielt:
Del av sammenhengende fasaderekke mot elva
og transportåren / vegen gjennom området.
Elva og vegen har vært formende for plasseringen av husrekka.
tilstand:
fleksibilitet: liten
generalitet: lav med utstyr, høy hvis utstyret fjernes.
mulig bruk: verksted, småbutikk, kontor
rivingskostn.:
uheldig:
Ikke-klimatisert bygg uten stor materiell verdi.
autentisitet: som opprinnelig
unik/repre- “ad-hoc-bygg” tilpasset utstyr
sentativ:
historisk:
del av dicy-produksjonen
symbolsk: nødvendig sidefunksjon til viktig produksjon

“ ... ”
Sammendrag:
Bygget har liten verdi som enkeltobjekt, men representerer
en nødvendig del av en viktig produksjon, kan brukes og har
verdi hvis området utvikles basert på kulturminneverdien i
det totale anlegget. Plassering har byformingsmessig verdi.
Gruppas vurdering:
Bygget har i seg selv ikke stor verdi, men med en utvikling
av området med vekt på det totale anlegget spiller funksjonen en rolle. Bygningens respondering på landskap og
kommunikasjonsåre gir god byarkitektur og bør videreføres
uansett satsing for området.
Østfasaden (201-i-os-f41-21.jpg)
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bygn.nr. 202 Dicy luttank
m2 areal:
118
etasjer:
byggeår:
1951
byggemåte: Tanken ligger nedgravet mot elven og er av
betong. Tanken er 20.80 m lang, 4.80 m bred
utvendig, Veggene er 40 cm tykke. Kapasitet
320 m3
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnavn:
202.dwg
prod.linje: Dicyfabrikken
funksjon:
tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
spesielt:
Plassering helt i elvekanten.
tilstand:
fleksibilitet:
generalitet:
mulig bruk: Flotte muligheter for funksjoner knyttet til
reiseliv eller fiske, aktiviteter knyttet til elva.
rivingskostn.:
uheldig:
Tomta er trang mellom vegen og elva. Ved en
evt. utvidelse av vegen, bør linja for bebyggelsen på innsida beholdes, og tomta legges til
vegarealet.
autentisitet:
unik/representativ:
historisk:
symbolsk: I dag ville miljøhensyn overfor det verna
vassdraget Opo gjøre det ikke akseptabelt å
legge en luttank i elvebredden.

“ ... ”
Sammendrag:
Ei ledig tomt langs elvebredden som kan inngå som del av
turtrasé langs elva eller til funksjoner knyttet til elva sammen
med resten av arealet på odden ut i Opo. Tomta er i fare ved
evt. utvidelse av vegtraséen.
Gruppas vurdering:
Installasjonen er revet og representerer ei flott ledig tomt
langs elvebredden.

foto 2006

176

bygn.nr. 203/207 Hoveddriftskontorer / Områdeverksted dicy
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnavn:
prod.linje:
funksjon:

kjeller 102, 1.etg. 145, 2.etg. 145
verkstedbygg påbygg 43m2
2, kjeller og loft
1951 (?)
trekonstruksjon med liggende trepanel,
verksted betong
lappskifer, saltak
verksted stål Robertsonplater
el. oppvarming
opprinnelig to- og trefags vindu med én horisontal spross
norsk trehusfunksjonalisme
NBC-203 revB
23115000.dwg
fellesbygg/anlegg, Dicyfabrikken
garderobe 1.etg., verksted, 2.etg. kontor;
produksjonsadministrasjon
laboratorium for dicy
delvis renovert senere år

“ Skaugum ”

Sammendrag:
Bygget har noe materiell verdi, er delvis renovert de senere
år. Måten bygget er plassert har byformingsmessig verdi.
Gruppas vurdering:
Bygget kan tas i bruk men har ikke teknisk, produksjonsmessig, historisk eller symbolsk stor verdi. Bygningens
plassering som viser respondering på landskap og kommunikasjonsåre, gir god byarkitektur og bør videreføres uansett
bebyggelse på dette stedet.

Områdeverksted til høgre.(i-os-f24-29.jpg)

tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
spesielt:
Del av sammenhengende fasaderekke mot elva
og transportåren / vegen gjennom området.
Elva og vegen har vært formende for plasseringen av husrekka.
tilstand:
god
fleksibilitet: begrenset
generalitet: generelle smårom
mulig bruk: kontorer, småverksted
rivingskostn.:
uheldig:
ikke spesielt på noen måte
autentisitet: i hovedtrekk som opprinnelig
unik/repre-		Representerer en almindelig trehustype fra sin
sentativ:
tidsepoke brukt til kontorer og som bolig, men
ikke vanlig bygg for Smelteverksområdet.
historisk:
Viktig bygningstype i Norge, men synes nesten
malplassert på fabrikksområdet.
symbolsk: Gir signal om en funksjon som ikke direkte er
en del av produksjonsprosessen.
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bygn.nr. 204 CO2 gasskompressorhus
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnavn:
prod.linje:
funksjon:

tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
spesielt:
tilstand:
fleksibilitet:
generalitet:
mulig bruk:

190
2
1950
stålkonstruksjon utmurt med 15cm betong,
betonggolv på kult
saltak, bølgeblikk
bindingsverket i veggen er synlig
industriens form for “bindingsverkshus”

“ ... ”
Sammendrag:
Litt spesielt bygg. Sidefunksjon på hovedproduksjonslinja,
nødvendig for ny produksjonslinje, Dicy´en.
Gruppas vurdering:
For å forstå OS er det viktig å forstå systemet med produksjonslinjer og hva som genererer hvilken produksjon. Bygget
inneholder eksempel på en funksjon som synliggjør nettverket av produksjonslinjer ved bedriften.

047-204.dwg
Dicy, kalkovnene
Komprimering av CO2-gass. CO2-gass 		
frigjøres ved brenning av kalk og gassen brukes
i produksjon av dicy.
hoveddriftskontor Dicyfabrikken i 2.etg.

Vestfasade, kalkovnsoperatør Oddbjørn Hagen og Lars Ove
Seljestad, NVIM. (204-i-os-f09-24.jpg)

sammenbygd med 47

stor, ett stort rom
inneholder en del fastmontert utstyr
forretning, kontorlandskap, verksted,
produksjon, servering
rivingskostn.:
uheldig:
Ligger i siktlinja Røldalsvegen-Skalltaket.
autentisitet: høy
unik/repre- spesiell byggemåte, i Norge finnes noen eksemsentativ:
pler industribygg fra tidlig 1900
historisk:
tidligere tiders byggemåte trekkes over i industribygg med ny materialbruk.
symbol:
De omkringliggende byggene fra oppbyggingstida har framdeles hatt påvirkningskraft mht.
form da dette ble oppført .

Midt i bygget med 2 av 5 gasskompressorer (204-i-os-f09-27.jpg)
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bygn.nr. 205 Tungoljetanker
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte: Tankene har en indre diameter av 8.25 m og
står i en avstand av 1.50 m fra hverandre.
Høyden er 7.50 m til taket, som buer oppover
0.95 m inntil midten. Veggen er av 8 mm stålplate for de nederste 1.50 m og 6 med mer for
resten opp til taket. Kapasitet for hver 400m3
tak:
dobbelkrumt lokk
VVS, el:
artikulering: teknisk utstyr
stilpreg:
tegningsnr.:
filnavn:
23115000.dwg
prod.linje:
funksjon:
lagring
tidl. funksj.:
spesialitet: flott plassering
utstyr:
spesielt:
to tanker ved elvebredden
tilstand:
fleksibilitet: liten
generalitet: lav
mulig bruk: tanker, ekstremsport dykkertrening, evt. kombinert med bruk av elva? laks?
rivingskostn.:
uheldig:
liten brukbarhet
autentisitet: som opprinnelig
unik/repre-		vanlige industriinstallasjon
sentativ:
historisk:
symbolsk: nødvendig sidefunksjon i maskineriet

“ ... ”
Sammendrag:
Tankene er attraktivt plassert på elvkanten. De representerer
en viktig sidefunksjon, men ikke unik for denne produksjonen.
Gruppas vurdering:
Tankene forteller ikke om noe som er spesielt for Odda. Med
en utvikling innen kultur/reiseliv eller i forbindelse med
aktiviteter knyttet til laksen i Opo, kan tankene muligens
brukes.

1960.

(205-OS-1960e.jpg)
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bygn.nr. 208 Pumpestasjon dicy
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnavn:
prod.linje:
funksjon:
tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
spesielt:

41
1, topp mønet h=4,9m
1952
vegger 15cm betong
synlig bordforskaling
funksjonalisme
105A.dwg
Dicyfabrikken, CY-50-fabrikken
Pumpehus for slam frå Dieyfabrikken.

“ ... ”
Sammendrag:
Bygget har ikke verdi som enkeltobjekt, men representerer
en nødvendig del av en viktig produksjon. Plassering og
form har byformingsmessig verdi.
Gruppas vurdering:
Bygget har i seg selv ikke verdi. Med en utvikling av området med vekt på det totale anlegget spiller funksjonen en
liten rolle. Bygningens respondering på landskap og kommunikasjonsåre gir god byarkitektur og bør videreføres uansett
satsing for området.
Fra nord mot sør. Bildet viser at kabel- og rørføringer også
har brukt kommunikasjonsåren gjennom området.

Del av sammenhengende fasaderekke mot elva
og transportåren / vegen gjennom området.
Elva og vegen har vært formende for plasseringen av husrekka.
tilstand:
kun betongvegger tilbake
fleksibilitet: liten
generalitet: kun vegger
mulig bruk: verksted, småbutikk, lite kontor
rivingskostn.:
uheldig:
ikke-klimatisert bygg uten materiell verdi.
autentisitet: restene som opprinnelig, men nesten totalt
revet
unik/repre- bygg som del av utstyr og tilpasset vegen
sentativ:
historisk:
del av dicy-produksjonen
symbolsk: nødvendig sidefunksjon til viktig produksjon

(208-i-os-f41-19.jpg)

foto 2006.
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bygn.nr. 210 Kontrollrom dicy
m2 areal:
etasjer:
1, men plassert i 3.etg.
byggeår:
byggemåte:
tak:
saltak lagt som fortsettelse av mansardtaket på
Fordelingsstasjonen 101
VVS, el:
artikulering: stål- og platekonstruksjon
stilpreg:
tegningsnr.:
filnavn:
105A.dwg
prod.linje: Dicyfabrikken
funksjon:
styring av produksjonen
tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
styringspaneler
spesielt:
Bygningsdel i 3.etg. som del av Dicy´en 200 og
Fordelingsstasjon 101, delvis oppå 101
tilstand:
god
fleksibilitet: liten
generalitet: generelt kontorrom
mulig bruk: kontor, visningsobjekt
rivingskostn.:
uheldig:
vanskelig tilgjengelig uten egen inngang, del av
annet bygg
autentisitet: som opprinnelig
unik/repre-		Unik plassering som del av annet bygg,
sentativ:
utforming ordinær senindustriell
historisk:
Utvikling innen teknologi gir
bygningstilføyelser.
symbolsk: Gamle bygningsstrukturer utvikles og endres
for å kunne brukes videre.

“ ... ”
Sammendrag:
Bygget i seg selv har ikke spesiell verdi. Men det viser oppfinnsomhet og smidighet mht. å “nytte tomta” og peker på
ei side ved det å hele tida holde en bedrift i jevn utvikling.
Bygget viser at artikulering av bygningene og det å bruke
bygningene til å uttrykke prestisje ikke lenger ble tatt hensyn
til.
Gruppas vurdering:
Hvis 101 og 200 nyttes til videre bruk innen industrikulturformiding, kan bygget stå som eksempel på hvordan teknisk
utvikling fant rom innenfor eksisterende bygningsmasse.
Kontrollrommet er av nyere dato, tidligere ble prosessen styrt
i anlegget fra hver etasje med sine respektive styrepaneler.
Operatørene Andrè Nilsen og Kjetil Årekol. (210-i-os-f24-30.jpg)
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bygn.nr. 211 CTP-gassrenseanlegg
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnavn:
prod.linje:
funksjon:
tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
spesielt:

1990-årene

maskin
maskin
23115000.dwg (mellom 201 og 208)
Dicyfabrikken
Renser gass, luktfjerning.
Fjerner fosfinlukt fra prosessen i reaktorer i
dicyfabrikken.

Dette var utstyr som sto uten konstruksjoner som kunne kalles bygning. Installasjonen
sto i rekka med bygninger som svinger seg
etter vegen.
tilstand:
Solgt til Kina.
fleksibilitet: var ingen
generalitet: var ingen
mulig bruk: nå ledig areal
rivingskostn.:
uheldig:
fjernet
autentisitet:
unik/repre-		
sentativ:
historisk:
Synlig og i lokalsamfunnet svært merkbart
tiltak som følge av voksende oppmerksomhet
på miljø og hensyn til omgivelser, fjernet den
berømmelige “Odda-lukta”. Ofte kunne
miljøtiltak nyttes til nye sideprodukt. Dette var
et eksempel på et tiltak som ikke ga en slik
sidegevinst men som til gjengjeld var svært
merkbart på stedet.
symbolsk: Miljøtiltak representerte et nytt trinn i velstandsutviklingen.

“CTP-anlegget”
Sammendrag:
Konstruksjonen representerte siste periode for Smelteverket,
da det ble foretatt store investeringer for å tilfredsstille krav
til bedre miljø.
Gruppas vurdering:
Dette var en installasjon som var et renseanlegg uten bygning. I en evt. formidlingssammenheng bør funksjonen formidles på annen måte enn i full skala.

Før anlegget ble installert. Bildet viser det gamle kjelehuset
som ble fjernet for å gi plass til CTP-anlegget.

Sett mot vest. (211-i-os-f41-20.jpg)

(211-i-os0004-utsnitt.jpg)
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bygn.nr. 212 Dicypakkeri
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:

hovedbygning 540, sidebygg mot øst 60
2, høyde 1.etg. 5m
1912 og senere (1950-årene?)
Yttervegger i betong (?) med to saltaksstrukturer i stål satt sammen med søylerekke i
midten. Etasjeskillere i tre. Tekket med Robertsonplater.
dobbelt saltak med bølgeblikk

tak:
VVS, el:
artikulering: Konturer og vindusbånd markert i kontrastfarge.
stilpreg:
funksjonalisme
tegningsnr.:
filnavn:
105A.dwg
prod.linje: Dicyfabrikken
funksjon:
pakking av dicyandiamid
tidl. funksj.: Tidligere 112 og del av Cyanamiden
spesialitet: Veggen i sør felles med Dicyfabrikken, veggen
i vest felles med CY-50-fabrikken.
utstyr:
Inneholdt vekter, rørtransport, pakkemaskiner,
gaffeltruck.
spesielt:
Lå som en fortsettelse av hovedstrukturen i
Cyanamidekomplekset og understreket utstrekningen av det.
tilstand:
revet
fleksibilitet: ledg tomt
generalitet: ledig tomt.
mulig bruk: ledig tomt ved siden av andre store strukturer
rivingskostn.:
uheldig:
autentisitet:
unik/representativ:
historisk:
Videreforedling av de opprinnelige produktene
ga egne nye produksjonslinjer ved bedriften.
symbolsk: Dicy-produksjonen i Odda spilte en svært vik
tig rolle internasjonalt iom. at eierne på
verdensbasis holdt tilbake ny metode for
produksjon av melamin i flere år for å nyttig
gjøre seg produksjonskapasiteten av dicy i
Odda.

“ ... ”
Sammendrag:
Bygget var en del av Dicy´en som etterhvert utviklet seg
til markedsmessig det viktigste produktet for Smelteverket.
Bygget er revet, og representer ikke verdier som tilsier en
gjenoppbygging, men det lå som en del av hovedstrukturen i
Cyanamiden. Denne strukturen bør videreføres ved gjenbruk
av tomta.
Gruppas vurdering:
Et nybygg på tomta bør fortsette å bygge opp under hovedstrukturen i Cyanamidekomplekset.
1960.

En storsekk med dicy, 1000 kg Big-Bag (i-os-f26-18.jpg)

(212-OS-1960e.jpg)

Pakkestasjon for storsekker, Big-Bag (i-os-f26-17.jpg)
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Nordfasaden. (212-i-os-f41-16.jpg)
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bygn.nr. 213 CY-50 fabrikk
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnavn:
prod.linje:
funksjon:

630
2-3
1999
stålkonstruksjon med stålplater
flatt
listverk (og struktur?) i kontrastfarge
modernisme

CY-50 fabrikken og delvis Dicy´en
Produksjon av CY-50: får inn cyanamiden,
løses opp i vann, blir til hydrogencyanamidioner og kalsiumioner. Fører inn CO2, det som
er løst i vann felles ut og vi får hydrogencyanamid. Denne tas ut, behandles til en sterkere
blanding, opp til 50% oppløsning.
tidl. funksj.: Cyanamidpakkeri i 110 og 111 som er delvis
overbygget av den nye CY-50, 213.
spesialitet: Ny bygning i svært god stand, høy materiell
verdi. Kan antagelig tas ned og monteres annet
sted.
utstyr:
Larox-filtere, trykklufttanker, fordamper, pressfilter, kolonne (filter), transportbelte, reaksjonskar, vaskevannstank, LFC-filter, lagertanker, tappestasjon, måleutstyr
spesielt:
alt utstyr solgt
tilstand:
bygningen er god, alt utstyr og innmat demontert / revet
fleksibilitet: stor
generalitet: høy
mulig bruk: Til industri eller lager med tilhørende kontor.
rivingskostn.:
uheldig:
Bygg tilført senere år uten at eksisterende struktur, typologi og artikulering var premissleverandør. Alt utstyr solgt.

“ ... ”
autentisitet: høy
unik/repre- Bygningen er en bygningstype mye brukt i
sentativ:
dagens industrinæringsbygg, Her brukt som
tilbygg/påbygg på eldre struktur.
historisk:
Stor investering i ny produksjon kun få år før
nedleggelse av Smelteverket.
symbolsk: En stor investering i ny fabrikk som ga gode
resultat. Allikevel legges bedriften ned like
etter. Dette forteller noe om strukturelle forhold
i næringslivet.
Sammendrag:
Bygget er godt og kan selges til bruk annet sted. Bygget
forteller noe om avslutningen for Smelteverket mer enn hva
Smelteverket betydde og har utrettet.

Rom for ferdigvarer/tapping i 2. etasje. Operatør CY-50/dicy
Kjell Myrhaug. (213-i-os-f30-12.jpg)

Lagringstanker, kolonne (filter), tappeanlegg i 1. etasje.

Fra toppen av lagertanker (6 stk. av dem) i 2. etg. i rom for
ferdigvarer/tapping. (213-i-os-f30-15.jpg)

foto 2006

(213-i-os-f30-23.jpg)

Gruppas vurdering:
Bygget bør fjernes og underliggende bygninger istandsettes
til annen bruk.

Produksjon av CY-50: får inn cyanamiden, løses
opp i vann, blir til hydrogencyanamid-ioner og kalsiumioner. Fører inn CO2, det som er løst i vann felles ut og
vi får hydrogencyanamid. Denne tas ut, behandles til en
sterkere blanding, opp til 50% oppløsning.
Men da har en tatt ut en del av grunnlaget for
produksjon av dicy. Begge trenger hydrogencyanamidmolekylene. Så disse to produksjonene vil være i konkurranse om råstoffet.
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bygn.nr. 214 Pallelager dicypakkeri
m2 areal:
etasjer:
1
byggeår:
1999
byggemåte: stålkonstruksjon med samme stålplater som
CY-50
tak:
pulttak med stålplater
VVS, el:
artikulering: listverk i kontrastfarge
stilpreg:
modernisme
tegningsnr.:
filnavn:
prod.linje: Dicy´en
funksjon:
pallelager
tidl. funksj.: her var anlegg for pelletering av cyanamid
spesialitet: Åpent lager, uten vegg i vest, tilbygg til 125
“Grafittibygget”.
utstyr:
spesielt:
samme artikulering som CY-50
tilstand:
revet
fleksibilitet:
generalitet:
mulig bruk: ledig areal.
rivingskostn.:
uheldig:
autentisitet:
unik/representativ:
historisk:
Sideordnet bygg med provisorisk karakter.
symbolsk: Utseendet gjorde at det ble koblet med CY-50.

“ ... ”
Sammendrag:
Revet bygg uten særlig betydning. Ledig areal.
Gruppas vurdering:
Samme område som Lok-garasjen 115, arealet planlegges
som del av bystrukturen.

Mot øst. (214-i-os-f41-14.jpg)
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bygn.nr. 215 Oljeanlegg dicy
m2 areal:
etasjer:
byggeår:
byggemåte:
tak:
VVS, el:
artikulering:
stilpreg:
tegningsnr.:
filnavn:
prod.linje:
funksjon:
tidl. funksj.:
spesialitet:
utstyr:
spesielt:
tilstand:

1999

“ ... ”
Sammendrag:
Uten verdi og representerer ledig areal.
Gruppas vurdering:
Ledig areal. Ny bebyggelse bør styrke strukturen med bebyggelsesrekke formet langs vegen ut mot Opo.

Dicy´en
grunnmur som sikring av oljeanlegg
Sett mot nord. (215-i-os-f41-24.jpg)

fjernet
Plassering i fortsettelse av bygningsrekka mot
Opo tilpasset vegen gjennom området.
anlegget fjernet, murkant står igjen som et
“basseng”

fleksibilitet:
generalitet:
mulig bruk: Ledig areal hvis murene rives.
Eller: lesking av kalk som står igjen på Smelteverket?
rivingskostn.:
uheldig:
autentisitet:
unik/repre-		
sentativ:
historisk:
Det siste byggverket tilført på Smelteverket.
symbolsk:
foto 2006
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Fabrikktomter i Odda

1906

“Et år senere (1908) kom mor og jeg til Odda,
da var jeg to år gammel. Vi kunne ikke komme før
far hadde sikret seg hus. Cynamide- og Carbidfabrikken drev en hektisk byggevirksomhet på den
tida. Cyanamidefabrikken hadde kjøpt en stor del
av gården Bakke og småbruket Kriken. Carbidfabrikken bygde på Nyland, i Eidesdalen og Tjoa-

dalen. På Toppen som var en del av småbruket
Tungebrekke, ble det bygd funksjonærboliger.
Cyanamidefabrikken bygde arbeiderboliger på
Bakke og funksjonærboliger i Kriken. Her lå også
direktørvillaen for Cyanamidefabrikken.”
Hans Erling Forstrøm i “Dei finaste band”
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North Western Cyanamide Co., Tomter 1909

“...de to britiske selskapene som gikk konkurs
i 1921, (var) registrert som to selvstendige selskaper. Da cyanamidefabrikken var avhengig
av råstoff fra carbidfabrikken, virket dette litt
unaturlig. Selskapene hadde hver sin direktør,
bygde hver sine kontorbygninger og portvakter
ved siden av hverandre. Inne på bedriften var det
to maskinverksteder, to plateverksteder samt to

lagerbygninger. Fabrikktomten var blitt delt på
midten. Carbidfabrikken lå i syd og cyanamidefabrikken i nord. Det eneste som var felles, var
eksportkaien. Importkaien for råstoff tilhørte carbidfabrikken. Cyanamidefabrikken fikk jo råstoffet
levert direkte fra naboen, bortsett fra kvelstoffet,
som ble tatt fra luften.”
Hans Erling Forstrøm i “Dei finaste band”
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North Western Cyanamide Co., Plan

1913

Nordre del av fabrikkområdet, cyanamidefabrikken. Råstoffinntak ved direkte mating fra karbidfabrikken og luftinntak
til Lindehuset. Adkomst og representasjon tydelig delt med
karbidfabrikken ved tvilling kontorbygg og halv portvakt.
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“ Factory grounds “, United Carbide

1921
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General Map

1925
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Odda Smelteverk A/S

1946

“I 1945 oppsøkte formannen i Odda herreds
Arbeiderparti og redaktør i Hardanger Folkeblad,
Knut Tverberg, direktøren for Odda Smelteverk og
forela ham et forslag om å flytte Smelteverket ut på
Nordag-tomten på Eitrheim.
Han fikk et spørsmål til svar: “Hvem skal

betale for det?” Eierne av verdens flotteste smelteverkstomt ville vel ikke uten videre gi slipp på den.
Forslaget var ikke ufornuftig når man tenker på
hvilken idyll det kunne blitt i Odda og langs Opo.”
Hans Erling Forstrøm i “Dei finaste band”
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Odda Smelteverk A/S

1951
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Odda Smelteverk A/S

1985

194

Plantegning over Odda Smelteverk A/S 1994

195

Hovedkart over Odda Smelteverk A/S

2000

196

“ Odda REAL “, konseptskisse forslag

mars 2006
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VI. Noen viktige årstall for Odda Smelteverk
v/Elisabeth Bjørsvik og Halvor Johan Bådsvik *

1906: Anleggsarbeidet i gang. Bygging av kraftanlegg i
Tyssedal. Karbid- og cyanamidfabrikk i Odda
1908:
o Kraftanlegget i Tyssedal starter kraftleveranser
o Alby United Carbide Factories Ltd. startet
produksjon av kalsiumkarbid i Odda. Planlagt
årlig produksjon var 32.000 tonn.
o North Western Cyanamide Company startet
produksjon av kalsiumcyanamid på samme
fabrikkområdet. Årlig produksjonskapasitet var
12.000 tonn.
1909: Karbidfabrikken jobber med full kapasitet. Alle
tolv ovnene i virksomhet. Installert ”re-smelting
furnace for converting the dust, that necessarily
results from grindling, into marketable carbide.”
I tillegg: “A most important mechanical method
of dealing with the material when in the
furnaces” har blitt utviklet i Odda
1910:
o Fabrikk for å omdanne cyanamid fra Odda til
sulphate of ammonia er bygget i Belgia
o Cyanamidanlegget kan nå produsere 16 000 tonn
1911:
o Ny type ovn i karbidproduksjonen prøvd ut i
Odda: ”Not only can the production of carbide
per horse-power be increased by about 10 per
cent, but an all-round saving in the cost of
manufacture of about 10/-per ton should be
effected.”
1912-1914: Cyanamidfabrikken utvidet
1913: Utvidelse av produksjonskapasiteten ved
karbidanlegget til 80 000 tonn ferdig.”The
new type of furnace that has been installed
is giving entire satisfaction, and will bring
about a considerable reduction in the cost
of manufacture, owing to the labour-sving
appliances which it embodies, the conservation
of heat, utilisation of waste gases, and smaller
consumption of electrodes.”
1915-16: Gode år for fabrikkene. Videre utvidelser av
karbidanlegget.
1917-1919: Flere patenter for produksjon av granulert
cyanamid og fremstilling av gjødningsstoff.
1919: Fall i eksport og produksjon
1921: Den internasjonale depresjonen i kjølvannet av
første verdenskrig nådde Odda. Konkurs
1924:
o Odda Smelteverk A/S dannet
o Hafslund, Meraker og Odda ble Europas ledende

karbidgruppe
o I 1922 utredet Hafslund mulighetene for å
fremstille fosfat- og nitrogenholdig gjødningsstoff
etter franske metoder. Med utgangspunkt i
det nitrogenholdige cyanamidet kunne fosfor produsert i Knarvik – blandet inn til produktet
”Phosphazote”
1924-30: Gode år for fabrikkene
o På det norske markedet finnes Kalkkvelstoff Odda
og Trollmjøl
1928: Norsk patentnr. 48644, prioritet fra 27. oktober
1928: pionerpantent for den prosessen som
seinere har gått under navnet Odda-prosessen.
Utviklet av sjefskjemiker ved Odda Smelteverk
Erling B. Johnson
o En revolusjonerende prosess for produksjon av
fullgjødsel
1929: Fra Norsk Hydro, ved forskningssjef prof. dr.
Halvorsen negativ vurdering av Odda-prosessen.
Johnson selv fikk aldri se uttalelsen
1930-33: Den store Depresjonen. Internasjonal
depresjon
o En rekke land innfører importforbud for alle
gjødningsstoffer, inkludert cyanamid
o Program utarbeidet for markedsføring av
cyanamid i de ulike markedene
1932: Norsk Hydro satte i gang arbeid for å omgå
Johnsons patent, og søkte om patent på egen
prosessvariant – Hydroprosessen
o Erling Johnson og Odd Smelteverk var ikke
enige i at Hydroprosessen var uavhengig av
deres patenter og saksøkte Norsk Hydro for
patentinngrep. Saken ble ikke løst før krigen
1934:
o Avtale med Bamag Meguin om utnyttelse av
Odda-prosessen
o Modernisering og forbedring av cyanamidovnene
1937:
o British Oxygen Company (BOC) kjøpte alle
aksjene i Odda Smelteverk AS
o Trefase ovn I ble startet
1938: Avtale med I.G. Farbenindustrie om utnyttelse av
Odda-prosessen
1947:
o Forsøksanlegg for produksjon av dicyandiamid
kom i gang
o Forlik mellom Odda Smelteverk og Norsk Hydro
1951:
o Dicy-fabrikken ble bygd.

o Norsk Hydro produserer etter Odda-prosessen
o BASF og Hoechst i Tyskland og Staatsmijnen i
Holland hadde bygget fabrikker med Odda-lisens
1955: Modernisering av karbidfabrikken
1970: Karbidproduksjonen doblet
1978: Ny, moderne lukka karbidovn. En av de største i
verden
1970 - 1980: Miljøsatsing. Bedre arbeidsmiljø og
utemiljø
1988: Dicy-fabrikken ble automatisert
1989: Karbidpakkeriet ble automatisert
1993: Trygghetssertifikat ISO 9001
1995: Dicy-fabrikken utvidet
1998: Omsetningssvikt
1998: Amerikanske Philipp Brothers Chemicals Inc.
kjøpte Odda Smelteverk AS
1999: Cy50-fabrikk ble bygd. Hydrogencyanamid
2001: Omsetningssvikt
2003: Konkurs
o Odda-prosessen i bruk i fabrikker rundt om i
verden som Agrolinz i Østerrike

* Bygger på en tidligere årstallsliste utarbeidet av
Gunleiv Hadland.
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Tabeller

Tabell 1. 0 Antall ansatte ved Karbid- og cyanamidanleggene 1908-1922
År
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922

Karbidanlegget
215
350
350
380
405
510
765
795
770
785
780
370
660
170
15

Tabell 3.0 Produksjon og utførsel av cyanamid 1925-1954, i tonn

Cyanamidanlegget
65
65
120
150
180
275
245
380
400
390
435
290
300
25
15

År
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954

Kilde: Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, Arkivet etter Alby United Carbide
Factory, Diverse oppgaver fra Alby i Odda, Odda, 20. oktober 1923.

Tabell 2.0 Produksjon i tonn av karbid og cyanamid 1908-1921
År
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921

Karbidproduksjon
10 700
23 800
26 400
30 300
31 500
33 400
44 300
72 000
65 100
52 600
65 300
42 100
32 500
8 600

Cyanamidproduksjon
1 760
1 380
6 800
9 300
13 700
17 200
18 900
50 000
60 300
44 800
65 700
31 400
32 500
1 870

Produksjon

34 178
57 228
71 533
49 796
18 922
26 415
20 246
31 325
35 004
34 273
31 134
45 586

28 762
45 908
38 076
39 822
48 555
34 215
14 607
28 713
18 138

Utførsel
6 495
10 516
32 230
54 246
65 559
48 509
14 499
24 183
17 240
23 460
34 479
29 772
34 211
39 977
27 333
16 329
55 785
25 230
47 969
30 588
32 596
43 299
30 934
40 783
42 950
14 230
17 344

Kilder: www.ssb.no/histstat/aarbok/1930.pdf
www.ssb.no/histstat/hs1948.pdf
www.ssb.no/histstat/hs1968.pdf

Kilde: Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, Arkivet etter Alby United Carbide
Factory, Diverse oppgaver fra Alby i Odda, 20. oktober 1923.
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Rapport- og publikasjonsoversikt for Odda Smelteverk
Nr.

Tittel/prosjekt

Forfatter

Utførende firma

Sikring av midlertidig fredede
bygninger på tidligere Odda
Smelteverk

Kvanndal, Knut

Ing. Knut Kvanndal AS

2

Bygdarbøen industriområde :
oversikt over bygninger etter
Odda Smelteverk as

Geir J. Westerlund,
Toralv Hovland,
Håkon Rosseland,
Harald Skogseid

3

Mijløkartlegging på området
etter Odda Smelteverk AS

4

Freda objekt på
Smelteverkstomta

1

5
6
7

Smeltehuset, skisseprosjekt
riving
Cyanamidsilo, skisseprosjekt
riving
Disponering av rivingsavfall

Jaggi, Walter
Hardanger Consult
og bygn.tekn.
konsulent Steinar
Tokheim
Næringshagen i
Odda
Næringshagen i
Odda
Næringshagen i
Odda
Næringshagen i
Odda

Didy-cyanamidkvartalet,
skisseprosjekt riving
Kalsiumcyanamid :
9 egenskaper, framstilling, bruk : Fodnes, Trygve
nitrogenframstilling
Cyanamid :
10 (hydrogencyanamid) ("fritt"
Fodnes, Trygve
cyanamid) CY-50
Dicyandiamid : (Dicy) :
11 egenskaper, framstilling, bruk : Fodnes, Trygve
Diamid - Oddakalk
8

12

Kalk : kalkhydrat, kalkbrenning,
Fodnes, Trygve
framstilling, egenskaper, bruk

13 Karbidproduksjon : artiklar

Fodnes, Trygve

Odda Smelteverk : a BOC
Odda Smelteverk as
Group Company
Odda Smelteverk, a Norwegian
15
Odda Smelteverk as
Company
del 1: Kallestein og
Lindehuset Odda Smeleteverk
Stensby. Del 2:
16 : Dokumentasjonsrapport i 2
Hadland, Moe,
deler
Jordal
14

17 Dunkefabrikken
18

Vitensenter Odda Instituttet,
Odda Real

19 Tyssedal og Odda, Norge

siv.ark.MNAL Gro
Lavold
Smith, Stuart

Odda Smelteverk a/s i femti år
Anders Rokne
1924-1974
Smeltedigelen : en
Andersen, Asbjørn,
21
industrisaga
Haug, Truls m.fl.
20

22 Odda fabrikker

Harnessing the hottest heat
23
and the coldest cold

Fasting, O.W. m fl

Talbot, Frederick

År

På oppdrag fra

Forlag

Kommentarer
Bygg 70, bygg 45, bygg 51,
bygg 54, bygg 49, bygg 50,
bygg 13, bygg 12.

Brukt i
rapporten
x

2005

NVIM

2003

Hardanger Vekst as i
samarbeid med
Samordningsutvalget
for Odda Smelteverk
(AOS-utvalget) i
Odda kommune.

Alex Stewart
Environmental
Services as,
Hardanger Miljøsenter

2005

Odda kommune

Siv. ing Jaggi

Hardanger Consult as

2006

Odda kommune

Midlertidig freda bygg pr. 2006

Instanes as

2003

x

Instanes as

2003

x

Instanes as

2003

x

Opticinsult

2004

x

Odda Smelteverk as,
BOC

1989

Lærebok for fagbrev / tilsette.
Fodnes var siv.ing på OS

x

Odda Smelteverk as

1999

Lærebok for fagbrev / tilsette.
Fodnes var siv.ing på OS

x

Odda Smelteverk as

1990

Lærebok for fagbrev / tilsette.
Fodnes var siv.ing på OS

x

Odda Smelteverk as

1991

Lærebok for fagbrev / tilsette.
Fodnes var siv.ing på OS

x

Odda Smelteverk as

1993

Lærebok for fagbrev / tilsette.
Fodnes var siv.ing på OS

x

brosjyre

x

Odda Smelteverk as

ca.1996 BOC
ca.1999

Kurs i feltarbeid i regi
av Riks-antikvaren,
ved NVIM
Kurs i feltarbeid i regi
av Riks-antikvaren,
ved NVIM
siv.ark.MNAL Gro
Lavold
Industriarvkonsulent
Stuart Smith

x

Philipp Brothers
Chemicals Inc.

x

brosjyre

2003

Kursrapport. NVIM

x

2003

Kursrapport. NVIM

x

2005, Odda kommune,
rev.2006 utviklingsprosjektet
jan-05
1974
1989

x
Tyssedal og Odda vurdert ut
fra Verdensarvlista. Rapport
tilrettelagt av NVIM

NVIM

Odda
Bok
Smelteverk as
Odda Smelteverk as Nord 4

1914

Hanches

1915

Winchester
House,
London

Bok
Kopi frå bokverket Bergens
Nærings- og forretningsliv.
Beskrivelse av avdelingar,
bygningar og anlegg. 5 sider
Kopi av Særtrykk av The
Wolds Work. Om nitrogen i
gjødselproduksjon. Dels om
Oddaverket.

x
x
x
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22 Odda fabrikker

23

Harnessing the hottest heat
and the coldest cold

Fasting, O.W. m fl

1914

Hanches

Talbot, Frederick

1915

Winchester
House,
London

Odda : arbeidsfolk fortel : glimt
24 frå soga til ein
Trædal, Lasse
industrikommune
Storaas, Randi og
25 Ei miljøhistorie frå Sørfjorden
Skei, Jens
Grunnfjellet i norsk industri. En
26 bok til Norsk Metallurgisk
Nils H. Lundberg
Selskaps 50-årsjubileum
Orientering om Odda
Bådsvik, Halvor
Smelteverk as : om
27
Johan
produksjon, miljøtiltak,
støvutslipp, filtere etc
Gammelt og nytt om Odda
Smelteverk : en kort orientering Bådsvik, Halvor
28
om utvikling og drift fram til ca Johan
1982
Ekskursjoner til
29 Produksjonsavdelingene ved ukjend
Odda Smelteverk as
Hadland, Gunleiv og
30 Odda Smelteverk 1908 – 2003 Bådsvik, Halvor
Johan

Kopi frå bokverket Bergens
Nærings- og forretningsliv.
Beskrivelse av avdelingar,
bygningar og anlegg. 5 sider
Kopi av Særtrykk av The
Wolds Work. Om nitrogen i
gjødselproduksjon. Dels om
Oddaverket.
x

1988
Odda kommune
1996

Bok
NVIM

Hefte

x

Norsk Metallurgisk
Selskap

1986

NVIM har digitalisert
som worddok.

1975

Upublisert manus/artikkel til
miljøvernminister Bruntlands
besøk. 5 sider.

x

NVIM har digitalisert
som worddok.

u.å.

Upublisert manus.
Kopi/avskrift. 6 sider

x

Odda Smelteverk as.
Digitalisert som
worddok av NVIM.

ca 1966

Upublisert manus.
sider

2003,
rev 2006

Upublisert manus / artikkel til
dokumentasjonskurs o.a
Årstallsliste. 8 sider.

11

x
x

Kjelde-oversikt for Odda Smelteverk (OS) Omfattar arkiv, gjenstandar, lyd, bilde, film pr august 2006
Nr.

Kjeldetype

År/dato

Teikningsarkiv for OS, originalar. Oppbevart
1 i hvelv i bygg 124
1906-2002
Bedriftsarkiv, tegnekontor, vedk alle bygg og
2 anlegg. Rom i 1,etg bygg 124.
1906-2003
Bedriftsarkiv, bygningar og anlegg. Arkiv i
bygg 124 Vedlikeholdsavd. Arkiv etter ing
Håkon Rosseland, seinare Røvik og siste
3 periode Anve Tveit.
Bedriftsarkiv frå bygg 120; maskinverkstad og
el -verkstad og bygg 25; innkjøp, salg,
4 vedlikehold/anlegg
ca1950 - 2002

5 Bedriftsarkiv frå Bygg 1 Kontoret

1960 - 2002

6 Bedriftsarkivet generelt
Bedriftsarkiv Bygg 003 Driftsbygningen. Arkiv
7 etter ing. Østby, Jaggi, FoU, Miljø-m.fl.
8 Bedriftsarkiv bygg 100 Laboratoriet

Eldre bedriftsarkiv, mest merkantilt
9 OLA/157.1, OLA/157.2, OLA/157.3
Arkiv Odda Smeleteverk ved ing Erling
10 Johnson OLA/154
Arkiv Odda Smeleteverk - Laboratoriet
11 OLA/155
12 Fotosamling, eldre

Sider/tal/mengde

Eigar/Juridisk inst.

Tilgang

Mange tusen teikningar

Bustyrar OS

Etter avtale med bustyrar.

Mange tusen

Bustyrar OS

Etter avtale med bustyrar.

Brukt i
Kommentarar
rapport
Inneheld teikningar og kart av bygg, endringar av bygg, installasjonar
i grunn og bygg, maskiner. Eigenproduserte- og innkomne teikningar.
Plassert etter arkivkode og storleik. Ordna, men vanskeleg
x
tilgjengeleg utan hjelp frå tidlegare ansvarleg. Litt fuktig
oppbevaringsklima. Ueigna permanent arkivrom.
Kopiar med justeringar av originalar + saksdokument knytta til
anlegget. Ordna etter system. Oppbevart i boksar/permar/mapper.

Hundrevis av permar og
mapper

Bustyrar OS

90 flyttekartongar + 12
arkivskap

Bustyrar OS

Etter avtale med bustyrar.
På lager. NVIM har pakkelister og nøkkel
til NVIM-lager. Mogeleg, men fysisk
tungvinn tilgang pr dato.

Ulike ordningar, oppbevart i skap og hyller.
Pakka i flyttekartongar, dels flytta i heile arkivskap. Oppbevart i
pallelager ved Lindehuset. Teknisk informasjon for anlegg på heile
verket tilgjengeleg i hengemapper i arkivskap. Kontonr-syst.

Bustyrar OS

Dels tilgang. Nedpakking pågår.
Hovedarkiv for avtalar, kontraktar etc i
låst arkivskap.

Bustyrar OS

Dels tilgang. NVIM har lister over
nedpakka materiale + nøkkel til lagrer

Bustyrar OS
Bustyar OS

Etter avtale med bustyrar.
Ja., men tungvinn tilgang

Nedpakka materiale står i bygget (også kjellar og loft). Bygget romma
direktørkontor, personal/lønn, økonomifunksjon . Skal til NVIM-lager.
Eldre materiale 1906-1974 er ordna og oppbevart ved NVIM.
Nedpakking pågår etappevis i regi av NVIM/bedriftsarkivprosjektet.
Nedpakka materiale blir listeført og sett på lager utan ordning. Sjå
også eige felt om eldre bedriftsarkiv flytta til NVIM.
Nedpakking mellomb. avslutta. Midtbø brukar materialet og tar
ut/kopierer i forb med sal. Skal på lager.
Nedpakka. Skal på lager . Inneh mykje faglitteratur.

50-70 flyttekartongar

Hittil 41 flyttekartongar
pakka. Noe i hyller
ca 25 flyttekartongar

1906-1974

36 hyllemeter

NVIM

Fri tilgang

Omf. Administarasjon, kontraktar, rapportar, økonomi, produksjonstal,
noe personal. Ordna. Katalogisert. Oppbevart på NVIM som
OLA/157.1. Omf også Alby United Carbide Company Ltd OLA/157.2
og North Western Cyanamid Company Ltd OLA/157.3

1912 - 1963

1, 6 hyllemeter (HM)

NVIM

Ja

Har arkivliste

1908 1906-1965

1 boks
500 - 1000
56 filmar x 36 foto. 61
sider oversikt i Excel.

NVIM
NVIM, HFU

Ja
Fri tilgang

202
Har arkivliste
Papirfoto, skanning pågår. Delvis teksta og reg i aktalog

x
x

Arkiv Odda Smeleteverk - Laboratoriet
11 OLA/155
12 Fotosamling, eldre

1908 1906-1965

13 Fotodokumentasjon alle avdelingar

NVIM
NVIM, HFU

Ja
Fri tilgang

Har arkivliste
Papirfoto, skanning pågår. Delvis teksta og reg i aktalog

2002-03

1 boks
500 - 1000
56 filmar x 36 foto. 61
sider oversikt i Excel.
Ordna etter byggnr.

NVIM

Ja. Dels digitalt.

14 Arkivet etter siv.ing.Halvor Johan Bådsvik

1950-1988

12+2 hyllemeter

NVIM

Ja. Ordna

Odda Bibliotek; generell samling og
15 lokalsamling

1909 -

Odda Kommune

Ja

x

NVIM

Ja

Harald Hognerud og Lars Ove Seljestad. Teksta av Alf Johnsen.
Arkivet inneheld dok. av planlegging, leiing, drift og prod ved OS fram
til 1988. 12 hyllemeter arkiv, 2 hm trykksaker. Spesielt fyldig dok. av
bygging og drift av ovn 3.
Trykksaker, avisartiklar, småskrifter, bøker om bedrifta og div utgitt av
OS. Noko om prosess. Katalogen søkbar via internett. Enkelte
publikasjonar ventar på katalogisering og er ikkje søkbare.
Trykksaker, bøker, artiklar, småskrifter, brosjyrar osv. OS som tema
og som utgjevar. Mykje same materiale som Odda Bibliotek, men
meir om prosess. Ikkje alt eks/tilgjengeleg materiale er
katalogisert/søkbart enno. Katalogen ikkje søkbar via internett.

29 Betacam-kass.
NVIM
46 intervju, 24 på video.
Lydspor (MP3) av alle 46.
Intervju med 46 tilsette, halvparten opptak på
Alle skrivne av som wordNVIM
18 video.
2002 filer.
Intervju gjennom prosjektet "Aktive eldre" og
ca 30 heilt eller delvis
vedk Smelteverket
NVIM
19 "Historieverkstaden"
1977-78.

Ja

Frå råstoff kom inn til produkt gjekk ut. Opptak i alle avdelingar og
prod-ledd. Fotograf: Arvid Aga

16 Bibliotek ved NVIM

1909 -

Videodokumentasjon av heile
17 produksjonsgangen "Frå råstoff til produkt".

1998-99

Ja, men klausul; avgrensa bruk
Ja

Gjenstandar av museal interesse frå heile
anlegget. Gjenstand + fotodokumentasjon av
20 gjenstanden
2003-04

ca 500. Ulikt reg-nivå gjer
talet usikkert. Rom kan
vera 1 registrering, men Bustyret OS. 1 rom laber i praksis mange gjenst. en NVIM.
Ja.

21 Fagbibliotek frå Odda Smelteverk as

nokre hundre bøker

1900 - 1990

20 Filmopptak og intervju med Bådsvik

2004 ca 1/2-1 time

21 Filmopptak frå riving av Dicy-fabrikken

2004 ?

22 Div filmopptak
23 Lyd frå smeltehuset
Avisklippsamling om Odda Smelteverk på
24 NVIM

1988 1 kassett
1990-2003

Avisklippsamling - utanbys aviser på Odda
25 bibliotek

1966 -

x

dels NVIM, dels Bustyret Ikkje ordna. Nedpakka.
Rettigheit og format under
John-John Bruset
arbeid/forhandling
John-John Bruset +
Arvid Aga
Etter avtale.
Arvid Aga, studentoppg,
andre
etter avtale
NVIM

Ja

Mapper

NVIM

Ja, tematisk.

Mapper i
Hardangersamling

Odda Kommune

Ja, tematisk.

To frå kvar avd. er intervjua om tilknyting, trivsel, sosiale forhold,
arbeidet (ujamn informasjonsverdi). Intervjuar: Lars Ove Seljestad.
Fotograf Arvid Aga.
Om arbeid, fritid og livsløp. Om tida 1915-1970. Intervjuarar: Randi
Bårtvedt, Lasse Trædal m.fl.
God systematikk i registreringane, knytta mot bygning/anlegg. Exceloversikt Dei fleste merka gjenst. er sett på NVIM-lageret i Lindehuset
eller står i Laboratoriebygget.
Mykje oppbevart på NVIM, pakka ned ca 1989. Alt pakka etter 2002
oppbevart på OS, div kontor/avdelingar. Dels oversiktslister.
NVIM/HH har kontakt. Fotografen vil truleg overføra bruksrett til
NVIM.

NVIM v/ B.J. har utfyllande opplysningar, kontaktnamn
Randi Storaas opptak til biletspel. Lyd finns og som lydspor på
videoopptak tatt av A. Aga og andre.
NVIM har klippt Hardanger Folkeblad + HA seinare år.
Odda Bibliotek har klippt BT, HA og andre i mange år. Etterslep i reg
frå siste åra. Hardanger Folkeblad og Hardanger; finns kun som
innbundne årgangar eller mikrofilm av avisene, ikkje tematisk
tilgangang.
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NORSK VASSKRAFT- OG INDUSTRISTADMUSEUM:

Gjennomført dokumentasjon vedkomande Laboratoriet ved Odda Smelteverk
Liste:
Pakka i flyttekartongar, juli 2003.
To skuffer som ikkje let seg opna
normalt gjenstår.

Arkiv sett vekk i underetasje av lab-bygget.
Innhald vesentleg frå før 1980.
- notat over innhald i alle skuffer/mapper
ved Mette Frøystein
- notat med Helge Buer sine kommentarar
til innhaldet av Brita Jordal

Fotodokumentasjon: arbeid og personar juni
2002. Fotograf Harald Hognerud

Foto av bygget sett mot nord/vest (gata med
Labben t.v. og Lindehuset t.h.).
Fotograf Gunleiv Hadland, 2003.
Oversiktsfoto Odda Smelt., H. Hognerud 2002

Skal flyttast til driftsbygningen for
mellombels oppbevaring.
Deler (mapper, rapportar) av dette
arkivet er tatt ut og oppbev. i arkiv
etter Walter Jaggi/Odda
Smelteverk og tidlegare
miljøansvarlege, delvis nedpakka
av NVIM 2003.
Film 39-30-36 Finst både som neg film,
Film 40-01-34 papirkopi og digitale filer

Fil Våre
bilde\Hendingar\
2003\03.05.
Film 33-28

Oversikt = Hovedkatalog vedlagt

Arkiv OLA/155 Odda Smelteverk Laboratoriet
Skilt ut frå arkiv oppbevart av Erling Johnson
privat i Hovden 3. (Veiebøker, notisbøker)

Oversikt = Hovedkatalog vedlagt

Arkiv OLA/156 Div. vedk Oddaprosessen fra
Norsk Hydro og siv.ing. Leiv Torvunds arkiv

Oversikt = Hovedkatalog vedlagt

Intervju med personale, juni 2002; OS-15
Dagmar Ekkjestøl, OS-16 Jorunn Kvåle.
v/ Lars Ove Seljestad.

Som Digital Video, VHS og lyd
på CD.

Videodokumentasjon ved Arvid Aga 1998/99:
Tape 23 frå lab + prøvetaking på tape 6.

Betacam video. Minus som VHS

Utskrift vedlagt.
Utskrift vedlagt
Tyssedal, 23.10.2003
Brita Jordal
PK

Står på original plass.
Må demonterast/flyttast før riving
av bygget.

Gjenstandsregistrering/merking august 2003
ved Alf Johnsen og Walter Jaggi. Listeførte,
merka og fotograferte gjenstandar, spesielt vekt
på ”karbidrommet”.

Gjenstandsregistrering og merking juli 2002
Ved Ingvild Hansen/NVIM. Listeført, merka og
fotografert. Også ting i underetasjen.

Arkiv OLA/154 Odda Smelteverk as v/ Erling
Johnson. Forskningsarkiv.
15 stk arkivesker, 2 album.

Fotoreg

Bedriftsbibliotek for Odda Smelteverk fram til
1970. Særleg vektlagt å ta vare på eldste
litteraturen utg 1889-1920. Inneheld mange verk
vedkomande organisk og analytisk kjemi.

Gjennomført dokumentasjon vedkomande Laboratoriet ved Odda Smelteverk

Dette var ei første registrering
gjort i all hast. Registrering utført
i 2003 er ei korrigering.

Rapport frå nedpakking finst.
Utval gjort i samarbeid med
Halvor J. Bådsvik. Samlinga var
tidlegare plassert i loftsetasje i
kontorbygg 1 mot sør. Rapport og
nedpakking ved Brita Jordal /
Odda Industristadmuseum 1989.
Bøkene oppbevart i kartongar på
NVIM, Tyssedal.
1
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Andre kilder brukt i rapporten
Bruksverdi av bygninger på Odda Smelteverk, vurdering av Oddvar Lægreid og Alf A. Johnsen NVIM,
15.des.2003, Odda kommune
Odda Smelteverk, sikring av gjenstander. Gjennomførings- og statusrapport for prosjekt 650 - NVIM. 1.sept.03-31.jan.04
Notat vedr. Bevaringsstrategi for smelteverksområdet, Odda Smelteverk. Halvor Johan Bådsvik for NVIM 07.11.03.
Dei finaste band, vår historie om Odda 1890-1960, minneoppgåvetevling i regi av Odda Industristadmuseum 1987-89,
red. Randi Bårtvedt, Jan Gravdal, Bjarne Sørensen
Bikubegang, Frode Grytten 2005, Odda kommune
Maskiner og fast utstyr, håndskrevet ark i perm: Registrering av arkivmateriale Odda Smelteverk AS 2002
Beskrivelse av fabrikkbygningene Odda Smelteverk A/S, Odda. 1950. Fra arkivmateriale Odda Smelteverk AS.
Prosessflytskjema fra Odda Smelteverk.
Demokratisk konservatisme. Frihet-fremskritt-fred. Festskrift til Francis Sejersted på 70-årsdagen.
“Lederkapitalisme og eierkapitalisme, energiselskapet Hafslund formes” av Knut Sogner.
Fredrik Engelstad, Even Lange, Helge Pharo og Erik Rudeng (red.) Pax Forlag AS, Oslo 2006.
http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Janisch
http://www.chemheritage.org/classroom/chemach/gases/linde.html
Foto:

Svart/hvitt historiske bilder fra Odda Smelteverks fotosamling, nå på Fotoarkivet ved NVIM. Fotograf foreløbig 		
ukjent.
Foto fra 2002 (i-os-fxx): hvor ingen andre er nevnt, Harald Hognerud, NVIM.
Foto fra 2006: “Fotodokumentaren”, Harald Hognerud
Foto s 5 og 6: Smeltedigelen, Svein Nord
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Arbeidsgruppa består av

Konsulenter

Alf A. Johnsen tidligere driftsleder ved ”Blekken” (”Dunkafabrikken”) m.m., fagforeningsleder, styremedlem OS,
		
prosjektleder gjenstandsregistreringer, deltager intervjudokumentasjon, fotodokumentasjon OS,
		
deltager dokumentasjonsprosjekt Bjølvefossen, v/NVIM, oppdragsgiver Statkraft
		
Brita Jordal
arkivansvarlig ved NVIM
		
deltager dokumentasjonskurs ved OS, v/Riksantikvaren (Ra)
		
prosjektkoordinator for gjenstandsregistreringer, intervjudokumentasjon, fotodokumentasjon OS,
		
v/NVIM, prosjektansvarlig for dokumentasjonsprosjekt Bjølvefossen, v/NVIM, oppdragsgiver Statkraft
		
Elisabeth Bjørsvik, forsker, dr. oecon, NVIM
		
Harald Hognerud, fotoansvarlig ved NVIM
		
kursleder for fotodokumentasjonen i dokumentasjonskurs OS, v/Ra
		
deltager gjenstandsregistreringer, prosjektleder fotodokumentasjon OS, v/NVIM
		
prosjektleder for dokumentasjonsprosjekt Bjølvefossen, v/NVIM, oppdragsgiver Statkraft
		
Halvor Johan Bådsvik, siv.ing. Odda Industrikonsult
		
ansatt ved OS i tre perioder:
		
1.periode: 1949 industripraksis før NTH /
		
2.periode: 1958-1960 forskning og utvikling, spesielt knyttet til kalkstein og kalkovnsdrift /
		
3. periode 1966-1988:
		
fra 1966 driftsing. ansvar kalk/karbid, fra 1972 produksjonssjef for samtlige produksjonsområder, fra1974
		
tekn. sjef ansvar produksjon, utvikl., vedlikeh., fra 1979 tekn. dir. med tilleggsansvar for innkjøp av de vik		
tigste råmaterialer og rådgiver ved markedsføringen av kalsiumkarbid. Stedfortreder for AD fra 1973. Ansvar
		
for planlegging og bygging av ovn 3 i perioden 1973-1978..
		
Styremedlem ved Odda Smelteverk 1979-1987.
		
Fra 1988 ( Rådgivningsfirma Odda Industrikonsult), oppdrag i Bhutan, Filippinene, Tyrkia, Zambia, Slova		
kia, USA m.m. Donor for dokumentasjon vedr. Ovn 3 til arkivering v/NVIM
		
Gro Lavold
siv.ark.MNAL, Helge Schjelderup sivilarkitekter AS, prosjektleder
		

Walter Jaggi

siv.ing., tidligere Prosessinngeniør med ansvar for ytre miljø og kvalitet

Toralv Hovland, tidligere prosjektdirektør, OS
		
medforfatter for rapport ”Oversikt over bygninger etter Odda Smelteverk as” v/Hardanger vekst,
		
oppdr.giver Odda kommune
		
Håkon Rosseland, tidligere prosjektingeniør, ansvarlig for bygninger iflg. PBL, OS
		
medforfatter for rapport ”Oversikt over bygninger etter Odda Smelteverk as” v/Hardanger vekst,
		
oppdr.giver Odda kommune
		

Takk til
Harald Skogseid 		
Trygve Bolstad			
Arne Midtbø			
Siri Jordal			
Rolf Bøen 			
Tor Henrik Mannsåker.
Randi Bårtvedt			
Jostein Soldal 			
Lars Ove Seljestad 		

tidligere Odda Smelteverk AS
tidligere ansatt ved OS, nå koordinator for bostyrer OS
tidligere ansatt ved OS, nå koordinator for bostyrer OS
bibliotekar, Odda bibliotek
miljøvernleder Odda kommune
bygg- og eiendomssjef Odda kommune
Odda i Utvikling, Odda kommune
HardangerConsult AS
ang. intervjudokumentasjon i tida rundt nedleggelsen, tidl. prosjektmedarbeider NVIM
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