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1.

Bakgrunnn

Det var i statsråd fredag det vart gjeve løyve til ei fornying av Bjølvo Kraftverk som forsyner
Bjølvefossen AS i Ålvik med elektrisk kraft.
I den nye kraftstasjonen i Ålvik vil vasspotensialet verta nytta 20 prosent betre enn i dag,
opplyser Statkraft. Den nye totalproduksjonen vil koma opp i 390 GWh i året. Statkraft er
nøydde til å gjera noko med kraftverket, som etter kvart har vorte prega av alderen. Eitt av
pålegga er at den gamle røyrgata må skiftast ut innan 2006. Vatnet skal no førast fram i ei ny
sjakt inne i fjellet.
Frå Avisa Hordaland, 7. april 2000 (Ved Alf-Haakon Harlem)

Foto: Harald Hognerud, NVIM

Hordaland fylkeskommune har etter synfaring 22. mai 2003 uttalt at desse anlegga bør
vernast, men at det ikkje er heimel for å krevja det. Samt at dei offentlege vernestyresmaktene
må sjå dette i lys av at det alt finst eit freda kraftanlegg i Hardanger; Tysso I i Tyssedal.
Fylkeskonservatoren uttalar vidare i brev av 4. juni 2003 at bygningen bør snarast registrerast
fullstendig i samband med NVE sitt arbeid med nasjonal verneplan for kraftstasjonar. Vidare
peikar Fylkeskonservatoren på NVIM sin kompetanse på registrerings- og
dokumentasjonsarbeid og at Statkraft bør få registrerings- og dokumentasjonsarbeidet gjort i
samarbeid med NVIM.
Statkraft ved Magne Mo kontakta NVIM 3. februar 2005 og ber om tidsramme /
kostnadsoverslag for utarbeiding av rapport.
NVIM kontakta NVE, KINK-prosjektet 8. februar.og fekk stadfesta at gamle Bjølvo ikkje er
registrert per dd. Vestadutvalet (oppdrag frå Norsk Kulturråd) innstilte anlegget.
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Den gamle Bjølvo Kraftstasjon blei tatt heilt ut av drift 2. april 2004.

Foto: Harald Hognerud, NVIM

Frå 8-10. mars 2005 var Tone Hesjedal, Terje Kolbotn, Alf A. Johnsen og Harald Hognerud,
alle frå NVIM, i Ålvik for å dokumentere den gamle Bjølvo Kraftstasjon. Me hadde på
forhånd fått tilsendt planteikningar av kraftstasjonen frå Magne Moe i Statkraft.
Det var ei klar begrensning kva me kunne få gjort på tre dager, og me la hovedvekta av
arbeidet på fotografering, bygningsbeskrivelse, registrering av maskiner og dokument i
kraftstasjonen. Full oppmåling av kraftstasjonen vart ikkje gjort, men det blei tatt ein del
kontrollmål av den eldste delen. Det fins teikningar i arkiva til Bjløvefossen AS (frå den
første utbygginga) og i arkivet til Statkraft (frå seinare utbygging). Ei oppfølging av
dokumentasjonsarbeidet bør vere å få samla teikningar og anna arkivmateriale som omhandlar
kraftstasjonen.
Ein liten obs til fotodokumentasjonen. Eg valgte å ta bildene på Kodachrome 200, ein film
som har vore kjent som ”arkivfilmen”: lang holdbarhet under riktig lagring. Kodak framkaller
ikkje filmen lenger og då eg fekk filmen tilbake frå Sveits, visste det seg at alle filmane var
sterkt overframkalla og for mørke. Difor blei det ein ekstra tur til Ålvik, no med
digitalkamera. Ikkje so arkivsikkert, men klart betre kontroll over resultatet.

Det viste seg å vere mykje dokument og ein del teikningskopiar igjen i kraftstasjonen og Tone
Hesjedal brukte mykje av tida til å få ei oversikt og registrere dette. I tillegg registrerte ho alle
skilta på maskinene. Terje Kolbotn lagde ein beskrivelse av bygningsteknikk og materialbruk.
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Harald Hognerud gjorde fotodokumentasjon av kraftstasjonen sammen med Alf A. Johnsen
som skreiv fotojournalen, og eit videointervju, med Alf som intervjuar, av Harald Wollestad,
brettvakt i kraftstasjonen i 1960-åra.
Under gjennomgangen med dokumentene i kraftstasjonen fant me ein verdivurderingsrapport, gjort av firmaet Berdal Strømme AS i 1994. Særs nyttig dokumentasjon som me har
brukt deler av.
I tilllegg er det med eit manusutkast gjort av Gro Lavold til boka ”Ferrofolket ved fjorden” av
Erik Fossåskaret og Frode Storås. Manuset til Gro Lavold tar for seg arkitekturen i heile
Ålvik, ikkje berre kraftstasjonen, men eg har valgt å ta med heile manuset for å vise litt av
samfunnet kraftstasjonen har vore ein del av.
God hjelp til å beskrive kraftstasjonen fant me og i ein artikkel om Bjølvo Kraftverk frå
”Norske kraftverker”, utgitt av Teknisk Ukeblad i 1954.
Og takk for god bistand under dokumentasjonsarbeidet til Magne Mo og Atle Kvåle frå
Statkraft.
Foto frå Statkraft, no på NVIM

Foto: Harald Hognerud, NVIM

Tyssedal, 24.juni, 2005
Harald Hognerud, NVIM
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2.

Oversikt over kraftstasjonen:

Foto: Harald Hognerud, NVIM
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3.

Historikk

Foto frå Bjølvefossen AS

Ved den konstituerande generalforsamlinga, som fann stad på kontoret til advokatane Seip og
Lundh i Kristiania, var to personer til stades, ingeniør Albert Hiorth og overrettssakførar
Fridtjof Schaatun. Dei to representerte, inkludert seg sjølve, i alt seks aksjonærar med ein
aksjekapital på 40 000 kroner (1,8 millionar i våre dagar). Hovudpersonen bak stiftinga av
Bjølvefossen var såleis ikkje til stades på den konstituerande generalforsamlinga. Det var
direktør Fredrik Louis Hiorth, far til Albert Hiorth.
Fredrik Hiorth var innblanda i dei fleste vassdragsoppkjøpa i tida etter hundreårsskiftet. Han
samarbeidde med Sam Eyde om å kjøpe Rjukanfoss og Vamma, og Hiorth var og med på å
formidle salet av Tyssefaldene i 1906.

A/S Bjølvefossen hadde som føremål ”udnyttelse gjennom drift, bortleie, salg, eller på anden
maade af selskapets eiendomme i Norge”. Eiendommane var rettar til Bjølvefossen og i
Bjølvovassdraget, og tomteland i Ålvik.
Alt i 1906 blei det sett i gang anleggsarbeid i mindre målestokk på Ålvik-fjellet for å førebu ei
kraftutbygging og gjere Bjølvefossen til eit meir attraktivt salsobjekt.
Men det var eit overskot av fossar og slik terrenget er i Ålvik, var det nødvendig å bygge eit
høgtrykks kraftanlegg med ei fallhøgde på over 800 meter, noko som på dei tider ville vere eit
teknisk pionerarbeid. Ei utbygging av Bjølvo kravde derfor ein større industriproduksjon om
den skulle lønne seg.
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Det er ikkje spor etter forsøk på å få i
gang produksjon i Ålvik, eller å
avhenda vassrettane, før i 1913. Då
blei A/S Bjølvefossen seld til
Elektrokemisk A/S.
Trass i mangelen på konkrete
produksjonsplanar, tydde overgangen
til Elektrokemisk A/S at det blei fart
på anleggsarbeidet i Ålvik. Hausten
1913 begynte Bjølvefossen å førebu
kraftanlegget. Anleggsarbeidet gjekk
føre seg fram til august 1914 då det
stansa på grunn av utbrotet av 1.
verdskrigen.
Under krigen tok etterspørselen etter
råvarer seg opp og 3.september 1915
blei det underteikna ein kontrakt
mellom A/S Bjølvefossen og
Landhusholdningernes Fælleskjøp
(Felleskjøpet). Bjølvefossen forplikta
seg til å levere inntil 6000 tonn
ammoniumsulfat, eit gjødningsstoff,
til faste prisar. Ammoniumsulfat og
cyanamid blei utvunne frå
kalsiumkarbid, dei same produkta
som frå industrien i Odda, men i
Ålvik skulle dei nytta ein annan
patent.

Foto frå Bjølvefossen AS

På nyåret 1916 blei anleggsarbeidet for alvor sett i gang. Røyrledningen blei montert våren
1918 og vatn slept på første turbinen 8. juli, eitt år seinare enn planlagd. Dei to andre
aggregata var framleis ikkje klare, men kom i produksjon før utgangen av året.
Får juli 1918 til april 1919 blei det framstilt kalsiumkarbid. Etter ein stillstand på seks år,
fekk kontorsjef Larsen ved fabrikkanlegget til A/S Bjølvefossen eit telegram frå
hovudkontoret i Oslo, den 11. mars 1925: ”inntag arbeidere for igangsættelse av
ferrosiliciumproduksjon”.
Kilde: Martin Byrkjeland, ”Spelet om Bjølvefossen” i boka ”Ferrofolket ved fjorden”, 1999
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Foto frå Bjølvefossen AS

Provisorisk kraftstasjon, 24. jan. 1914
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4.

Bjølve Kraftverk

Frå boka ”Norske kraftverker”, utgitt av Teknisk Ukeblad i 1954
Elven Bjølvo har sitt utspring i Bjølsegrøvatn (k 863,65) som igjen har tilløp fra Kolavatn og
Storavatn. Bjølvo faller ut i Hardangerfjorden i Ytre Ålvik.
Hele vassdragets nedslagsdistrikt er 54 km2, men for utnyttelsen av elven har bare
nedslagsfeltet ovenfor Bjølvoelvens utspring ved Bjølsegrøvatn betydning. Dette utgjør 41,4
km2 og ligger på en gjennomsnittlig høyde av 1100 m o h. Vassdraget har i uregulert stand et
minimum avløp på 0,5 m3/s.
I forhold til mange andre vassdrag er Bjølvos nedslagsfelt lite, men til gjengjeld er
nedbørsintensiteten stor og gir et årlig avløp på 131 mill. m3, hvilket tilsvarer 4,15 m3/s eller
100 l/s km2. Den regulerte vannføring er 3,85 m3/s. Nedslagsfeltet er for den aller største
delen snaufjell. Der er ikke skog eller skogbunn som forbruker vann eller holder
nedstrømmende nedbør tilbake, og da elven Bjølvo ennå var uregulert flommet den lett opp,
da avrenningen fra nedslagsfeltet til vannene og til elven foregikk fort. Av denne grunn er
også fordampningsprosenten i dette vassdrag forholdsvis liten.

Ålvik, 1917

Foto frå Statkraft, no på NVIM

For å skaffe kraft til A/S Bjølvefossens elektro-metallurgiske smelteverk begynte man å
regulere vassdraget i 1916, og første utbygning var ferdig i 1918. Den gang var dammen ved
Bjølsegrøvatn utført som gravitasjonsdam, og reguleringshøyden lå på k 867,5, og magasinet
utgjorde 25,2 mill. m3. Etter annen utbygning i 1938 er reguleringsdammen, som er en
hvelvdam av armert betong med en lengde av 98 m og største høyde 21,3 m, ført opp til k
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879,65, og magasinets størrelse er nå 89 mill. m3. Reguleringen er basert på 2 m senkning og
16 m oppdemning. Kraftstasjonens ydelse ved regulert vannføring er 30 MW.
Fra Bjølsegrøvatnets sørøstre ende fører en 1500 m lang tunnel frem til fordelingsbassenget.
Tunnelen er råsprengt og har et tverrsnitt på 5 m2. Tunnelens bunn ligger ved inntaket på k
857,40, og ved fordeiingsbassenget på k 852,40. Falltapet er 3 m ved 4 m3/s. Over
tunnelinntaket (synken) er bygd hus hvor heisespill for avstengningsluke er plasert. Foran
tunnelmunningen er montert en grovvaregrind.
Fordelingsbassenget er sprengt som sjakt med 120 m2 tverrsnitt, og er delvis utforet. I
bassengets bunn er spyleluke for spyling gjennom egen stoll ut i en sidedal. Overløpet ligger
på k 879,65, og har avløp til samme sidedal. Fordelingsbassenget er delt i to selvstendige
kammer, ett for hver rørledning. Foran rørledning I (den gamle) er varegrind og
avstengningsluke, foran rørledning II bare varegrind. Rør II kan stenges ved en hånddrevet
ventil like bak innstøpningsproppen, mens luke og kurvgrind foran rør I kan manøvreres både
manuelt og elektrisk. Fra fordelingsbassenget fører to rørledninger nedover fjellsiden til
kraftstasjonen. Den første rørledning ble montert i 1917—18, og den annen ble lagt i 1938.
Rør I er levert av Ferrum og har en lengde på 1480 m, med innvendig diameter 1250 mm ved
fordelingsbassenget, avtagende til 850 mm ved kraftstasjonen. Rørets godstykkelse er øverst
10 mm, stigende til 48 mm ekvivalent-tykkelse nederst. Vekten er ca 1200 tonn.
Sveisede rør er anvendt helt ned. Til k 380 er rørene glatte og godstykkelsen øker på dette
parti fra 10 mm til 28 mm, og diameteren avtar fra 1250 mm til 910 mm. Fra k 380 ned til
kraftstasjonen er lagt bandasjerte rør. Forbindelsen mellom hvert enkelt rør er utført med
Ferrum høytrykksmuffer. Rør II er levert av Grossrohr-Verband, Düsseldorf og har samme
dimensjoner som rør l, men er ikke bandasjert.
Både rør I og II er ved fordelingsbassenget på toppen utstyrt med spjeldventiler som lukker
automatisk hvis vannhastigheten overstiger det normale. Ventilene kan dessuten betjenes
manuelt eller elektrisk fra kraftstasjonen.
Av rørgaten ligger 300 m i tunnel, og 350 m av den øverste del er overbygd. Resten av
rørgaten ligger i åpent terreng nedover fjellsiden. Langs hele rørgaten fører en trallebane. Av
hensyn til wirelengden, og for å øke transporteffektiviteten, er der plasert et spill ved k 490,
og et i spjeldventilrommet på k 855.
Kraftstasjonsbygningen er i sin helhet utført i armert betong. Ved annen utbygning av
kraftverket i 1938 ble stasjonen påbygd i vinkel med den gamle for å gi plass til det nye
aggregat. Fra hver bygning fører særskilt avløpskanal ut i sjøen.
Ved første utbygning ble det installert 3 pelton-turbiner à 12 300 hk som er direkte tilkoblet
hver sin vekselstrømgenerator med direkte påbygde magnetiseringsmaskiner. Turbinene, som
arbeider med 375 o/m er forsynt med automatisk virkende oljetrykksregulatorer. Disse kan
også betjenes med elektriske hjelpemotorer eller manuelt.
Hver av generatorene er på 10,75 MVA, 12 kV. Hver turbin bruker ved full last 1,35 m 3/s ved
netto fallhøyde 843 m.
Den ene av turbinene er levert av Kværner Brug, Oslo, og de to andre, etter Piccard Pictef`’s
modell, er utført henholdsvis av Myrens Verksted og i Sveits. Generatorene er levert av
ASEA. Ved annen utbygning i 1938 ble installert en tvillingpeltonturbin på 25 000 hk, 500
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o/m fra Voith. Den har automatisk dobbeltregulering. Generatoren er på 22 MVA, 12 kV,
levert av ASEA. Maksimalydelsen er 49 MW og årsproduksjonen 245 mill. kWh.
Hvert aggregat har automatisk virkende 12 kV oljebrytere som betjenes med strøm fra
akkumulatorbatteri. Dette lades fra to motoraggregater, hvorav det ene er reserve.
Fra oljebryterne kan kraften over et dobbelt samleskinnesystem føres til de respektive
transformatorer for forbruksstedene. En reservestasjon som ligger i Ytre Ålvik, kan kobles
inn.
Like ved kraftstasjonens avløpskanaler ligger en egen pumpestasjon som leverer kjølevann
både til kraftverket og smelteverket. I stasjonen er det installert 3 pumpeaggregater med
ydelse på henholdsvis 117 1/s, 25 l/s og 60 l/s.
Kraftverket har nå vært i drift siden 1918 og har i denne tid fungert utmerket. En tid var man
noe plaget av korrosjon på turbinskovlene, men siden rustfrie skovler ble innskiftet, er disse
ulemper borte. Bjølve har 2 ganger vært utsatt for rørbrudd, første gang våren 1920, da
bruddet skyldtes temperaturspenninger og annen gang i 1940 da begge rør ble sprengt av
krigssabotører.
I årenes løp fikk betongstøpningen i fordelingsbassenget etter hvert større og større lekkasje,
hvorfor det i 1950 ble foretatt injeksjon med cementmørtel med meget godt resultat.

Foto: Einar Helgesen, Bergen
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5.

Industristedet Ålvik

Frå manus utarbeida av Gro Lavold i forbindelse med boka ”Ferrofolket ved fjorden”, 1999
Kraftanlegget
Kraftanlegget er forutsetningen for industristedet. Fabrikken måtte legges der krafta er.
Kraftstasjonen med dam, rørgate og turbinhall ble bygget i årene 1915-1918. Den er tegnet av
arkitekt Thorvald Astrup (1876-1940) i Kristiania. Han er kjent for å ha tegnet mange av
førstegenerasjons kraftstasjonene i landet, bl.a. også første byggetrinn for Tyssedal
Kraftstasjon. Og han tegnet transformatorstasjoner og fabrikk- og dambygninger som hørte til.
Hans uttalelse om industribygg viser hans holdning til bygningene han fikk i oppdrag å
utforme: «Når folk får øynene opp for at det er helt unødig at en «fabrikkbygning» og en
«heslig bygning» skulle være synonyme begreper, som det faktisk tidligere var tilfelle, vil det
heslige anlegg overhode ikke lenger bli tålt.»
Astrups første arbeider var i en nasjonal nyromantisk stil. Han pyntet dem med art noveauinspirerte detaljer. Etterhvert ble byggene mer nyklassisistisk og til sist funksjonalistiske i
uttrykket. Dette var monumentaloppgaver i nasjonsbygginga. Og bygningenes dominerende
plassering og utforming ga et godt uttrykk for den framtredende plassen industrien fikk i
samfunnet. Verdier uttrykkes ved arkitekturen, enten det er bevisst eller ikke.
Svar fra Bjølvefossen til arkitekt Astrup illustrerer
verdi og omsorgen som tillegges kraftstasjonen i
Ålvik:
«Hr. arkitekt Thv. Astrup,
Vi erkjender herved mottagelsen av Deres ærede
skrivelse av 15.ds. tillikemed 3 blade tegninger av
utkast til innvendig utstyr i maskinsalen, idet vi
tillater os at meddele at vi approberer utkastet som
det er vist, og anmodes De om at igangsætte
modellering og støpning av kuglefrisen og av
slutstenene i buen hurtigst mulig.
Som av Dem lovet i ovennevnte skrivelse imöteser
vi nu detaljtegning til gesimsen over tavlen samt maal
paa utsparingene i stöpning for kuglefris og
slutstener. Ærbödigst …….»

Foto: Harald Hognerud, NVIM

Kraftstasjonen.
Bygningen omfatter maskinsal og instrumentering, og er utført i jernarmert betong med
takstoler av jern med betongtak, klædt med galvaniserte jernplater. Maskinsalens største
utvendige lengde er 38,1 m. og instrumenteringens største lengde er 30,6 m. Utvendig bredde
er 23 m. Gulvet i maskinsalen er fliselagt betonggulv i 4 m. tykkelse med nødvendige åpninger
for luftekanaler fra generatorer samt felles avløpskanal for turbinene. Taket er elipseformet
utført i rabitspuss, største høide 16,10 m. Høide til mønespiss er 20 m. I maskinsalens nedre
vestre ende er en port av 3,8 m. bredde og 4,5 m. høide. På østre langvegg i maskinsalen er
der utbygget en balkon i 4 m. høide over gulvet, ca. 15,5 m. lang og 2,5 m. bred. Fra balkonen
ned i maskinsalen til 1ste etasje, fører en betongtrapp av 1 m. bredde, 2 dører (2,3 x 1,1) m2,
fører fra balkonen inn til 2nen etasje instrumentering. Fra maskinsalen til 1ste etasje
instrumentering fører en dør ca 3 x 1,5 m., 2 dører a (2 x 0,8)m2 fører ned i
instrumenteringskjelleren. Samtlige dører er av tre. Maskinsalen er forsynt med 5 store
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vinduer, øvre del cirkelformet i størrelse (5,5 x 3,8)m2, hvorav 2 på hver gavl samt 2 på
langvegg. Ennvidere er der i hver gavl 5 små vinduer (1 x 1) m2. I veggen mellom
maskinsalen og instrumenteringen er 6 luftekanaler som munner ut på taket.
Instrumenteringen er bygget i 3die etasje og kjeller. Gulvcote, kjeller 3,3 m., 1ste etasje 6 m.,
2nen etasje 10 m., 3die etasje 13,85 m., takcote 3die etasje 18,85 m. Kjelleren der tjener til
fordeling av luften til generatorene er på østre vegg forsynt med 6 utbygg. Størrelse (2 x 2,3)
m2 med trejalousier. Inn til hver generator fører en luftekanal 2 m. høi og ca 1,5 m. bred.
Foran hver luftekanal er oppført 2 skillevegger i ca. 4 m. avstand. 1ste, 2nen og 3die etasje er
inndelt i 7 rum med en langsgående korridoe i bredde 2,5 m. Skilleveggenes tykkelse er 0,2 m.
Rummene er forsynt med fornødne sellervegger for instrumenteringens apparater. I 1ste og
2nen etasje forbindes rummene med korridorer hvori tredører, beslått med jernplater i
størrelse (1 x 2,2) m2.
(Frå kopi av dokument i arkivet til Bjølvefossen)

Maskinhall A, med aggregat 1, 2 og 3, i drift frå 1918

Foto: Harald Hognerud, NVIM

Kraftstasjonen framstår i dag så godt som intakt, med tekniske installasjoner,
bygningskonstruksjoner, overflate og dekor, og betraktes som klart verneverdig. Bjølvo
kraftverk er i drift, slik at her er også lyden intakt. (1999)
Dammene
Den opprinnelig dammen hadde reguleringshøyde 3 meter. Rørgata har fallhøyde 870 meter.
Med 1937-utvidelsen kom påbygg for en fjerde generator, ekstra rørledning og ny dam med
reguleringshøyde 18 meter. I 1972 erstatter en ny generator de eldste.
Med trallebanen langs rørgata kommer du 1000 meter til værs på 36 minutter. Trallebanen er
en del av produksjonsanlegget, det var raskeste måten å komme seg opp til damanlegget på
fjellet. Dessuten er det praktisk og spennende for turgåere og for turister ute etter opplevelser.
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Byen
Bedriften sto for den totale planlegginga av industristedet. Arkitekt Nicolai Beer var med helt
fra starten og har formgitt stedet og bygningene. Stedet er bygget opp etter hagebyidealet. Og
i ei tid da nyklassisisme var stilforbildet. Ålvik er formet i årene 1910-1936 med «Byen» som
det sentrale boområdet. Senere bebyggelser er utvidelser av den opprinnelige planen.
Sammenlignet med i dag, er bebyggelsen svært homogen og helhetlig planlagt. Bebyggelsen
preget av skikkelighet i både planlegging og utførelse av de enkelte bygninger. Nicolai Beer
tegnet boligtypene i planen.
Man ønsket å gjøre stedet og boligene så attraktive at folk ville komme å bo på det
avsidesliggende stedet. En stabil arbeidsstokk var viktig, særlig av fagarbeidere. Det var også
viktig i urolige år å holde arbeidsstokken nok fornøyd til at arbeidet ble gjort.
Andre sammenlignbare samtidige steder, er: Odda/Tyssedal, Sauda, Høyanger i Sogn,
Jørpeland, Rjukan, Notodden, Meråker, Eydehavn ved Arendal. Og navn som går igjen på alle
disse stedene er: Villabyen, Byen, Hageby, Parken, Villavegen, Vegen, Egne Hjem.
Hvor terrenget tillater det, er det markerte akser etter barokke forbilder. Spesielt tydelig er
dette i Sauda og Høyanger. I Ålvik og Tyssedal, der det er brattere og mer ujevnt, er
linjeføringa mer tilpasset terrenget. Men typisk overalt er bevisst bruk av planter og trær.
Arbeiderne skulle ha «harmoniske og grønne omgivelser å hvile øynene på». Bedriftene sto
for gartnerarbeidet.
Boligene
Boligstandarden og -plassering hadde sammenheng med hvilken stilling en hadde i bedriften.
Eksempelvis bodde høyere funksjonærer og direktører i individuelt utformede rommelige hus
med store hager rundt. Arbeiderne delte hus med mange andre og hadde ikke innvirkning på
hverken huset eller det faste interiøret. Men generelt var boligstandarden for den jevne beboer
mye bedre i Ålvik enn i samfunnet ellers, leiegårder i byene eller gardsbebyggelsen i bygdene
rundt. Arbeiderboliger fra 1917 har verandaer for lufting av sengetøy, de har vannklosett, bad
og elektrisitet.
Arbeiderboliger
Arbeiderboliger er nært knyttet til industrialismen og kan defineres som permanente boliger
bygget av en arbeidsgiver for industriarbeidere i tilknytning til arbeidsstedet og med husleie
som en del av lønnsbetingelsene. (Tore Brantenberg) Dette er den patriarkalske grunntypen.
Senere kommer boliger bygget på initiativ fra en filantropisk forening, en arbeiderforening og
boliger bygget for spekulasjon. Etterhvert som samfunnet overtar ansvaret oppstår boliger i
offentlig eller halvoffentlig regi. Grensetilfeller er de mange former for Egne hjem og
selvbyggerboliger.
De fysiske formene avspeiler samfunnets overordnede, men usynlige rammebetingelser. Tore
Brantenberg sier: Arkitektur er en kunstnerisk syntese med et sosialt innhold og en idémessig
overbygning, nedfelt i fysisk form. Denne formen kan fremme menneskelig utfoldelse og
styrke følelsen av eksistensiell sammenheng i tilværelsen, men den samme formen kan også
hindre våre grunnleggende behov for handling, opplevelse og mening.
Arbeidsgiveren bestemte hvem som skulle bo i arbeiderboligene. Husenes utforming er gitt.
Bedriften detaljstyrte også interiøret i boligene. Husene formes ikke av beboerne, men husene
former til en viss grad beboernes levemåte. Boligene gir beboerne begrensninger når det
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gjelder møblering, soveskikker, omgangsformer osv. Boligen kan også innvirke på husholdets
størrelse og struktur, idet plassen kan ha begrenset antall individer i husholdet.
Til gjengjeld var boligene billige og moderne sammenlignet med hva som var vanlig ellers i
samfunnet. Bedriften ga dessuten «frynsegoder» som byggematerialer, lån, garantier, den
stilte opp ved prisinnhenting og ga en håndsrekning ved utførelsen. Oppvarming med
elektrisitet var billig og det var billig koks å få på fabrikken.
Med 80-åras liberalisering og med 90-åras «out-sourcing» har bedriftene solgt ut hus og grunn
til arbeiderne.
Boligtyper
De fleste bygningstyper i den gamle verksindustriens arbeiderboliger stammer fra
bondesamfunnets boliger. Det er sannsynlig at mange av de mer sammensatte typene ble
oppført etter militære forbilder. De første arkitektene i landet hadde militær utdannelse.
Bygningstegning var et viktig fag ved Krigsskolen. Kasernelignende arbeiderboliger har
påfallende likheter med mannskapsbrakker ved militæranlegg. Et fellestrekk er å samle flere
ildsteder omkring en pipe. Det rasjonelle og ressursbesparende var hele tiden utgangspunktet.
Men kanskje like mye å skape en fysisk orden som skulle uttrykke regelmessighet. Jevnhøye
gatefasader framhever perspektivet og øker dermed monumentaliteten. Orden, rasjonalitet og
kontroll var renessansens og barokkens stilideal, men også de prinsipper som eneveldets
herskere og den patriarkalske industrileder styrte etter. I utlandet var oppbyggingen ofte
symmetrisk, mer sjeldent her i landet. To eller fire leiligheter i hvert hus gjør at husene virker
større og dermed mer imponerende, både for bruker og for besøkende, et typisk trekk fra
europeiske hagebyer.
Produksjonsbygningene ble plassert først, hensiktsmessig i forhold til foss og fjord hvor all
ferdsel foregikk. Litt unna finner vi arbeiderboligene, gjerne langs ei gate med inngangsdør
mot gata. Ved de gamle verkssamfunnene hadde boligene fra 1850-åra vanligvis ett rom og
kjøkken, kanskje med et kammers i tillegg. Husene hadde inngangsdør på midten av huset.
Gangen var felles, leiligheten var identiske på hver side av gangen, men speilvendt og
vanligvis med to rom i husets bredde. I tekniske tidsskrifter fra 1850-1900 finner vi
beskrivelser av forskjellige typer arbeiderboliger. Det var noen hovedtyper som ble mest
brukt. Den typen vi oftest ser, er arbeiderboligen med to og en halv etasje. Huset har to
innganger. Gjennom inngangsdøra inn i en trappegang. Fra denne inn i to leiligheter i hver
etasje. Husene har til sammen åtte leiligheter på ett rom og kjøkken. På loftet var det ofte
ungkarshybler.
Materialbruk
Arbeiderboliger ble fra århundreskiftet bygget i reisverk, også i Ålvik. Utvendig panel er i
hele Ålvik liggende Vestlandspanel, både i de eldste og i nyere bygninger. I begynnelsen fikk
husene takpanner. Senere brukte Beer skifer og de flate funkis-husene ble tekket med papp.
Store hus ble oppført i murstein og pusset.
De to tidligst bygde, direkte engelskinspirerte bygningene, er i tegl uten puss. Veggene er
murt i et dekorativt forbandt med en spesiell rytme. Husene har store nedtrukne mansardtak,
typisk for jugend-stilen, med opplett der det er en full etasje inne i taket. Skodder, buet
vindusmotiv over inngangsdøra, markert gesims og andre detaljer er også typisk jugend.
Tomannsboligene
Prinsippet med vertikaltdelte tomannsboliger og egen hage ble introdusert i arbeiderboliger
tidlig på 1800-tallet. Den samme typen dukker opp i hagebyene på begynnelsen av 1900-
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tallet, hvor man sparte areal ved å slå sammen to og to boliger og fikk i tillegg en større og
mer betydningsfull bygningskropp. Den typiske planen var kjøkken og stue nede og soverom
oppe.
Et steinkast fra Villabyen finner vi ei rekke med tomannsboliger. I Ålvik er det husene til de
fagutdanna, til teknikerne. De har både stor stue, anretning og pikeværelse.
Formannsboligen ved siden av det som nå er museum, har opprinnelig en morsom
planløsning. Det er en horisontaldelt tomannsbolig. Planen er korsformet med kjøkken,
spisestue, stue og soverom. Men dette er ikke ordnet oppå hverandre. I 2.etasje er hele planen
rotert en kvart runde. Grunnen ser ut til å være for å beholde en symmetrisk utseende bygning
og inngangsparti og samtidig få trappa opp til kjøkkenet i 2.etasje. Løsningen har sikkert ikke
vært så morsom lydmessig.
Firemannsboliger
Det var 6 kjernebygninger i Byen, Firemannsboligene fra 1916.
De representerer en typisk firemanns arbeiderbolig fra 1920-åra. Den er i nyklassisistisk stil
med høyt valmtak, smårutete vinduer og en kultivert, stram proporsjonering. I Ålvik var det
opprinnelig detaljering ved vinduene med skodder og noen med buer over.
Firemannsboligen gikk sin seiersgang gjennom norske byer som en tilpasningsdyktig hustype.
Den kombinerte planleggingsmessig smidighet og høy tetthet med en viss luftighet og egen
hage. Den var økonomisk å bygge og egnet seg for utleie. Den kunne med sin størrelse virke
som et herskapshus. Typen stammer fra tyske og engelske hagebyer. Vi finner den i andre
norske hagebyer som Lille Tøyen og Ullevål Hageby i Oslo, i store deler av Trondheim og i
andre norske byer både før og like etter 2. Verdenskrig. Med sin enkle og prismatiske
hovedform kan den kombineres med andre boligtyper i to etasjer.
I firemanns-husene ble det trangbodd selv om også de var større enn vanlig i arbeiderstrøk i
store byer. Man kan regne 2-3 unger i hver familie, dvs. 8 voksne og 8-12 unger i huset. I
tillegg kommer de som leide, på loftet eller på soverommet. Da måtte stua også fungere som
soverom. Følelsen av å bo tett ble forsterket av den tids mangel på lydisolering i hus. Det var
lytt mellom leilighetene. Som regel var noen på veg til eller fra skift på fabrikken. Det var
aldri stille i hele huset samtidig. I ettertid er det festlig å fortelle om koner som sloss i
vaskekjellerne så hårtustene føk eller sendte iskalde vannstråler på hverandre.
For skiftarbeideren kunne det være vanskelig å få sove om dagen. Loftet var det fredeligste
stedet i huset; lengst vekke fra ungeskrål og trapperenning. Hvis det ikke allerede var utleid,
kunne man innrede seg et provisorisk lite krypinn på loftet, stort nok til ei madrass eller ei
seng.
Firemannsboligen hvor musèet er i idag, var det første permanente bolighuset bedriften
bygde. Det har framdeles kina-vipp ved gesimsen, før nyklassisismen overtar helt. De to
murhusene i Ringøysvingen er eldre, men var opprinnelig kontor og administrasjonshus for
bedriften.
Hustypen ble gradvis avløst av det vertikaldelte rekkehuset i gjenreisings-Norge.
Haugenjordet øverst i bygda, er fine eksempler på det i Ålvik.
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Femtimannsboligen
På de gamle verksanleggene var kasernen en kjent boligtype. Kasernen som bygningstype har
en langsgående gang med værelser ut på hver side. På industristedene finner vi dem som
brakker i to, tre og fire etasjer. Under oppbyggingen av industristedene bodde arbeidsfolket på
brakker, også familiene. I arkivet finnes tegninger over brakke No4: «for 116 Mand og en
Barrakkechef». Arealet i brakka tilsvarte 3kvm per mann. «Ba No1: for 40 Mand, pr. Mand
4,4kvm, No2 for 44 Mand, pr. Mand 4,1kvm» osv. «Ba No5: for 14 familier, pr. Familie
21,3kvm». 12-mannsboligen sto der kirka står i dag. Offisielt var den betegnet familiebrakke
med 10 leiligheter.
I Ålvik er det ingen brakker igjen fra utbyggingstida. Men en videreføring av typen dukket
opp igjen som ungkarsboligen. Femtimannsboligen i Ålvik kom i -49. Dette var hybelhuset,
ungkarsboligen.
I Tyssedal hadde de «Storhotellet», oppført samtidig med den opprinnelige utbygginga. Her
var boformen videreutviklet med felles oppholdsrom med etablerte sosiale aktiviteter og
storkjøkken med servering for beboerne. Og planløsningen var videreutviklet i forhold til
plassering, utforming med symbolinnhold og funksjoner. Storhotellet sto majestetisk som et
monument over industriboligen, på kanten av Tveitahaugen hageby, med utsikt over fabrikken
og ut Sørfjorden. Arkitekturen var like forseggjort som resten av bebyggelsen men var mer
imponerende i sin størrelse, og med buede portaler og borgaktig form. Storhotellet ble revet
sist i 80-åra.
I Sauda var typen representert med en nøktern to-etasjes trebygning, «hybelhuset» fra 50tallet. Den er også nylig revet. Denne typen bolig har ikke hatt status og representerer ikke
verdier som er påaktet i vår tid med lite kollektiv tenking og med vektlegging på
kjernefamilien som basis for «det gode liv», iallfall framdeles utenfor de større byene. Livet i
disse husene har selvfølgelig måttet arte seg på en annen måte enn slik det skulle være i
kjernefamilien, og kjernefamilieidealet representerte «moralen». Det «å gå i
Femtimannsboligen» var i Ålvik det samme som «å gå på båtar» i Sauda. Som de
opprinnelige brakkene, betraktes da ikke disse bygningene som bygningsmasse med verdi,
uansett teknisk verdi og utforming. Femtimannsboligen var i bruk av Bjølvefossens folk til ut
på -70-tallet. Den ble i 1998 solgt ut fra bedriften for ei krone.

Villabyen
Villabyen er en blindveg i «Byen». Her bodde de som styrte fabrikken. De snakket østlandsk
eller fintrøndersk og handlet ikke på Samvirkelaget. Det var direktøren, legen og
økonomisjefen. Eneboligene her er romslige og ligger diskret i hver sin store frukthage. Hver
bolig er individuelt utformet. De er formet mer ledig enn arbeiderboligene, ofte med flere
sammenstilte volumer.
Tennisbanen var det bare funksjonærene som hadde nøkkel til. Et 3 meter høyt gjerde
beskyttet banen. Spillerne stilte i hvite klær. Mellom arbeiderne ble den edle idrett aldri
omtalt som annet enn å daska ball.
Arbeideren hadde ikke noe i Villabyen å gjøre. En sein høstkveld kanskje noen arbeiderunger,
-på epleslang.
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Egne-Hjem husene
Egne Hjem bevegelsen kom til Ålvik i 1916. Forhandlinger med Bjølvefossen begynte først i
1930. Bygginga på Skjæret fra -35 var den første Egne Hjem-bebyggelsen. Etter krigen
begynte forhandlingene igjen i -46. På Mjøstølen kom det i 47-49 en type en-etasjes Egne
Hjem. Videre utbygging ble det fra -48-50 i Vikedal og i -51-52 på Nystøl, Fra nå er det det
lille møna «20-talls-huset» som blir bygget. Esben Poulsson har overtatt etter Nicolai Beer. På
Skjæret ble det i 49-50 reist en rekke av samme type som i Vikedal og på Nystøl, bare at disse
var i mur. Kalkovnene på fabrikken ble revet, og husbyggerne fikk brukt stein. Dette kom
godt med i rasjoneringstidene. På Haugenjordet bygget man i 52 vertikaldelte 2-mannsboliger.
I åra 56-58 kom den siste Egne Hjem bebyggelsen i Ålvik, på andre sida av elva i Vikedal.
Egne hjem husene ble i stor grad oppført som selvbygging. Husene er selveiende, men står på
bygsla tomt.
I konsesjonen var det framdeles pålegg om å holde folket med hus, så bedriften måtte lage en
ordning når de ikke lenger holdt bolig for de ansatte. Det ble en finansieringsordning inn i
lønna. Denne ordningen fungerte opp til 60-åra. Det ble mer og mer vanlig med
Husbankfinansiering (fra -49). Da holdt bedriften redskap for husbyggerne og ga tilleggslån
og støttelån. Bjølvefossen forhandler på sin side fram avtaler med bankene. Modeller for
ordningene ble hentet fra Saudefaldene og fra andre industristeder.
I de siste åra har Bjølvefossen begynt å selge ut tomtene, men med klausul om forkjøpsrett.
Bedriften har også begynt å selge ut egne hus.
Etter 1966 er ikke Ålvik lenger egen bygningskommune. Kvam kommune overtar ansvar for
planlegginga av boligområder. Byggefelt legges ut med kommunalteknikk og
ferdighuskataloger som eneste formingsredskaper.
Institusjonene
Der lia flater seg litt ut, ovenfor den eldste bebyggelsen, finner vi Folkets Hus, bedehuset og
skolen.
Skolen var med som del av den opprinnelige planen fra 1914. Kunnskap var viktige verdier
for oppbygginga av den nye nasjonen og symbolbruken i arkitekturen skulle vise det. Skolene
fra den tida er monumentalbygg med symmetri, gjerne med en tverrsatt gavlmotiv på
hovedfasaden, nyklassisistisk formspråk, og med noe jugend-dekor med norrønt tilsnitt.
Skolen i Ålvik er fra 30-åra og innflytelsen fra «den nye sakligheten» gir strammere og
knappere detaljering. Det tverrsatte gavlmotivet er dempet til et langstrakt «skreppelokk».

Folkets Hus
Organisasjonsbyggeriet kan framvise en del fellestrekk. Bedehus, ungdomshus,
arbeiderlokaler og avholdslokaler var klart desentraliserte tiltak med lokal karakter. Lokale
byggmestre, håndverkere og medlemmene hadde hånd om byggingen. Det var ikke noe nytt at
foreninger bygget, og «innpakkinga» var kjent. I mellomkrigstida vokste arbeiderbevegelsen
ut av de små, bedehuslignende forsamlingslokalene. Den unge arbeiderbevegelsen ble
dessuten utestengt fra mange forsamlingshus. I 1910 ble det opprettet et lånefond for bygging
av Folkets Hus. Men det krevdes framdeles stor dugnadsinnsats. På industristedene var det
ikke uvanlig at bedriften hjalp til med å reise Folkets Hus, det kunne være med tomt,
arkitekthjelp, materialer og med lån. Arbeiderbevegelsen overtok derimot ikke navneskikken
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fra foreningsbyggeriet. Huset het hverken Betel, Salem eller Elim, heller ikke Breidablikk,
Kongshall eller Norrøna, men kun Folkets Hus evt. kombinert med stedsnavnet først.
I 1920-åra erfarte mange foreninger at huset ble for lite. En vanlig påbyggingsform var noen
meters forlengelse av storsalen med utbedring av sceneforholdene og/eller en påbygging med
fløy i to etasjer som ga plass til ekstra møterom, garderobe eller vaktmesterleilighet. Denne
påbyggingsskikken ga huset et karakteristisk preg med en høy, smal fløy satt inntil en lang,
lav fløy. Selv funksjonalistenes tidligste Folkets Hus holdt fast ved det. Folkets Hus i Ålvik
har nettopp denne bygningsformen.
En viktig fase innenfor Folkets Hus-byggingen, faller tidsmessig og ideologisk sammen med
funksjonalismen. Det var et sterkt krav om egne samlingssteder for arbeiderbevegelsen, makt
og innflytelse skulle manifesteres. På noen av industristedene, f.eks. Sauda og Rjukan, vokste
arbeiderbevegelsen seg ut av to forsamlingshus i løpet av en 20-års periode. Moderne,
tidsmessige, monumentale byggverk reiste seg, de understreket representativitet og verdighet.
Et monumentalbygg passet godt inn i tilløpene til sentrumsdannelse i de nye, godt planlagte
og strukturerte tettstedene. Disse annengenerasjons-husene har en helt annen bymessig
karakter enn de eldste «bedehustypene». Folkets Hus i Ålvik ligger ikke i en bymessig
sammenheng. Men inngangsfasaden er bygget opp symmetrisk med med noen få innslag av
stram ornamentering rundt et sirkelformet vindu og inngangsdøra. Sammen med balkongen
som danner en baldakin over inngangen, den skrå flaggstanga øverst i gavlen og
pyramidetrappa, gir dette bygget en monumental karakter.
Krigen satte stopper for byggingen av denne type monumentalbygg. I 1947 anslo Frode
Rinnan at det fantes nærmere 400 Folkets Hus i landet, men at bare 40 av disse tilfredsstilte
dagens krav. Alle de 40 var bygget etter 1935. Det lå an til utbedringsbølge. Folkets Hus
Landsforbund (FHL) ble opprettet i 1947 der sekretariatet besto av daglig leder og arkitekt
som konsulent. De økonomiske rammebetingelsene og det politiske klimaet var endret. I
etterkrigstidens harmoniseringsånd bidrar samfunnshustanken til å utviske ideologiske
motsetninger. Slike hus ble f.eks. innarbeidet i de nye kommunale reguleringsplanene for alle
krigsherjede kommuner.
På nedsida av vegen i svingen, der garasjeanlegget står, var «Turnlokalet». Det var bygget
som de tradisjonelle forsamlingshusa i bindingsverk med inngang og kjøkken i den ene enden
og et tilbygg for scene i den andre. Etter at det gamle Folkets Hus brant, sto det nye Folkets
Hus var ferdig i 1947. Fagforeninga sto for oppførelsen, men med materialstøtte fra
Bjølvefossen. Oppussing seinere har også vært støttet av bedriften.
Folkets Hus rommer Fagforeningen, AUF, kontor for kinoen og kino og biblioteket. Det er
storsal oppe og sal og kjøkken i kjelleren. I storsalen var dans opptil tre ganger i uka, lørdag
kveld, søndag etter kinoen og onsdag etter kinoen. Alle folkefester er her, 17.mai og i mange
år enda større, 1.mai. I kjelleren holdes bryllup. Folkets Hus var stedets restaurant og er
stedets diskotek. Arbeidernes bibliotek i Ålvik er det biblioteket i Hordaland med størst utlån
per innbygger.
Sykestova med «Lasarettet» ligger isolert, i god avstand fra den øvrige bebyggelsen.
Bjølvefossen var forplikta i konsesjonen til å holde sengeplasser til 2% av befolkningen.
Sykestova er nå gjort om til legekontor og fysioterapisenter.
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Kirka kom ikke før i 1960 og ligger enda en høyde lenger opp i terrenget, utenfor det
opprinnelige planområdet. Esben Poulsson hadde tegnet flere kirker og restaurert mange. I
Ålvik tegnet han et stort, høyreist kirkerom, med avstemt og fin materialbruk og dempet
referanse til norske tradisjoner.
Songartribunen «Storhaug» finner du innerst på platået, i eikelunden ytterst på pynten med
utsikt mot sør over fjord og fjell. Ildsjeler bygget denne særmerka musikkpavillonen, støpt i
betong, med avtrapping for oppstilling av kor. Songartribunen er malt i klare
seinfunksjonalistiske farger, gul og blå, og gråtoner. Dugnadsgjengen fikk låne bil og henta
betong på fabrikken. Dette var i slutten av 50-åra, da var der mye betong på fabrikken.
Arkitekt var Olav Olssen. Her samles ålvikfolket til 17.mai, og tidligere til allslags stevner og
samlinger. Et industristed verdig samlet Songartribunen «fleire enn bedehusfolket».
Garasjeanlegget
Da folk fikk bil, ville de gjerne ha dem under tak. Folk var glade for røyken fra fabrikken,
«det er den vi lever av». Men den ødela den fine nye lakken på bilen deres. Boligområdene
var beregnet for folk, så bilene kunne godt stå et annet sted. Det ble bygget felles
garasjeanlegg i utkanten av bebyggelsen, like ved riksvegen. Dette er lett gjenkjennelige
anlegg, med enkle slake pulttak og flere titalls porter av gamlesorten i rekke. Ofte ble de malt
i mange fine farger. Garasjene i Ålvik har den typiske formen, materialet er i tråd med
«ålviksk byggeskikk», i betong.
Garasjeanlegg som dette er også bygninger som man har «latt i stikken». Det har i
flere år vært prioritert å kjøre til døra og statusen ligger i store enkeltstående garasjer med
lakkerte «fyllingsporter» ved eneboligen. Men de negative følgene av å dra bilen med seg inn
i boligområdene har igjen gjort dette til en høyst aktuell organisering i framtidsretta
planlegging.
Gardsbebyggelse
De største gardene i Kvam lå i Ålvik. Noen bygninger står igjen etter den opprinnelige
jordbruksbygda, på det flate platået opp fra hovedvegen, «Tråne» på bøene vest for elva og
«Sjuragarden» øst for elva. Våningshuset på Tråne er 147kvm i grunnflate og har tre murte
piper. Nede er kjøkken, to stuer og to soverom, oppe 6 soverom, bad og wc. Det har vært en
velstående gard. Også industrifolket visste at på Sjuragarden var det «ein god kjedlar» så der
var det ikke vanskelig å få folk til dugnad med gardsarbeid.

Foto frå Bjølvefossen AS
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6.

Verdivurdering av Bjølvo Kraftverk

Utført av Berdal Strømme AS, april 1994

Innledning
I forbindelse med pålegg fra NVE, om utfasing av rørene fra 1917 og 1937, har vi etter
oppdrag fra Bjølvefossen as utarbeidet et forslag til verditakst for Bjølvo kraftverk.
Forslaget er basert på alminnelig brukte prinsipper ved verdsetting av kraftverk slik dette er
kjent fra skattetakstpraksis, salg av kraftverk, sammenslutninger og lignende. Prinsippene er
gjort rede for nedenfor.

Orientering om Bjølvo Kraftverk.
Kraftverket ble idriftsatt i 1918 med 3 peltonaggregat, hver på 9 MW ved brutto fallhøyde på
ca 863 m. Det fjerde aggregat med ytelse 18.4 MW ble montert i 1937, samtidig med nytt rør
og hvelvdam som øket maksimal brutto fallhøyde til ca. 875 m.
I 1967 ble nedslagsfeltet øket bl.a. ved at Kassdal pumpestasjon ble satt idrift (3x520 kW)
I 1971 ble aggregat 5, med en ytelse på 36 MW montert.samtidig som aggregat 1-3 ble tatt ut
av daglig drift. Disse kan imidlertid ennå brukes ved revisjoner av de 2 nyeste maskinene.
Vedlagte utdrag av "Norske kraftverker I" beskriver anlegget, slik det var i 1954. Vedlegg 2.
Hovedmagasinet er Bjølsegrøvatn, med et magasin på 89 mill. m3. Totalt magasin er 91 Mm3
Nedslagsfeltet har et midlere tilsig på 174,8 Mm3 pr.år som gir reguleringskapasitet på 52 av
årlig tilsig.
Viktige hendelser
1918:

Idriftsettelse av de 3 første aggregater.

1920:

Rørbrudd pga.temperaturspenninger.

1937:

Aggregat 4 og rør 2 monteres.

1940:

Brudd på begge rør grunnet sabotasje.

1956:

Bjølvo kraftverk tilknyttes 66 kv linje over 2 transformatorer, hver på 20
M VA. Linjens overføringskapasitet er ca. 40 MVA.

1964:

Avtale om foregrepet hjemfall inngått mellom staten ved NVE og Bjølvefossen a.s.

1967:

Kassdal pumpestasjon idriftsettes.

1971:

Aggregat 5 idriftsettes.og aggregat 1-3 tas ut av daglig drift.
(Gen. 5 i gang 10/1-1972, kl 12.30)

1982:

Aggregat 4 revideres med nye løpehjul og ny aksel.

1993:

NVE kommer med pålegg om utfasing av begge rør (smisveist stål).

(Gen. 4 i gang 20/10-1938)
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Tilstandsvurdering

Tilstand for Bjølvo kraftverk i 1993
1.

Dam og reguleringsutstyr i Bjølsegrøvatn samt tilløpstunnel antas være i god forfatning. Restlevetid >40 år.

2.

Fordelingsbasseng er i bra forfatning. Restlevetid >40 år under forutsetning av at
eksisterende luke og varegrind ikke skal benyttes etter ombyggingen. Luken og
varegrindene er sjelden i bruk, og tilstanden ikke vurdert.

3.

Rørene er pålagt satt ut av drift innen 1/1-1998. Restlevetid O år

4.

Kraftstasjonen er bygningsmessig i brukbar stand. Restlevetid >40 år,ved normalt
vedlikehold.

5.

Turbinene er i relativt bra stand. Restlevetid > 40 år med regelmessige revisjoner.
Ventilene på aggregat 4 må inspiseres. Regulatorenes elektronikkdeler har medført
hyppigere driftstans enn vanlig, og bør gjennomgås med tanke på tilgjengelighet av
reservedeler.

6.

Generator 4 er nå 56 år. Normal levetid for denne type generatorer er 40 år.
Tilstandskontroll er utført av ABB senest 1992.Tilstanden er kritisk spesiellt for rotor.
Restlevetid < 5 år. Det er vurdert om en skal installere en ny generator istedet for å
revidere den eksisterene. Konklusjonen er at revisjon er mest lønnsomt. Dersom
statorblikk også må erstattes er imidlertid prosforksjellen såvidt lav at en bør. vurdere
om en ikke allikevel skal gå til anskaffelse av en ny.

7.

Høyspentanlegget er opprinnelig fra 1917, men modernisert i takt med utvidelsene. Vi
er bekymret over effektbryternes tilstand, spesielt de eldste. Enpolte skillebrytere med
"båtshakebetjening", er et risikomoment.
Modernisering av anlegget anbefales utført omgående. Restlevetid < 5 år.
Nærmere beskrivelse finnes i vedlegg 5.

8.

Kontrollrommet ble modernisert i 1971.
Releer for avganger er fra 1950 tallet. Batterianlegget (platekar) antas å være fra
samme periode,og holder neppe forventet kapasitet.

9.

Trafoer er 37 år. Restlevetid ca. 10 år.

Drift: Kraftverket er døgnbemannet (kombinert med portvakt). Driftsinnsatsen utgjør ca. 5
årsverk. Vi har i våre beregninger antatt at dette er inkludert i de oppgitte driftsutgifter.
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Aggregat 5
Type:
Horisontalakslet 2-strålet peltonturbin
Ytelse:
50.000 HK ( 36 MW)
Fallhøyde:
835 mVS
Turtall:
600 o/min
Aggregatet er igangsatt i 1972 og har en restlevetid >40 år ut fra de samme kriterier som er
benyttet på det øvrige utstyret. Vi har ikke forutsatt investeringer for turbin 5 i denne
perioden utover vanlig vedlikehold med en revisjon hvert 15. år. Det ble innkjøpt et
reserve løpehul til turbinen i 1976 til en kostnad av kr. 1.200.000,Regulatoren er en standard Kværner elektrohydraulisk regulator med 30 bar drifttrykk.
Denne er i relativt god stand. Hovedstyresleid og nålestyresleider ble byttet ut i 1980 for å
redusere regulatorens oljeforbruk og derved ha større reserve for store reguleringer.
Regulatorene har felles elektronikkskap, ASEA utstyr. Elektronikken og forstyringen er
komponeneter hvor det kan være vanskelig med reservedeler, og enkelte kraftselskap med
tilsvarende utstyr har valgt å modernisere dette.
Vi har anslått en fullverdig revisjon av aggregat 5 til å koste i størrelses orden 1,5 MNOK.

Maskinhall C, med aggregat 5, i drift frå 1972

Foto: Harald Hognerud, NVIM

24

Aggregat 4
Type:
Horisontalakslet
dobbelt peltonturbin med en stråle
på hvert hjul.
Ytelse:
25.000 HK (18 MW)
Fallhøyde: 835 mVS
Turtall:
500 o/min
Turbinen er levert og idriftsatt av
Voith i 1938, og ble utstyrt med
nye, helstøpte løpehjul og ny aksel
levert av Sørumsand Verksted i
1982.
Kontraktsprisen
var
2.949.000,- Vestre sluseventil ble
revidert i 1974 til en totalpris på
ca. 200.000,-. Vi har ikke funnet
underlag på at den andre ventilen
er revidert, og har lagt inn en
revisjon av østre ventil som en
nødvendig investering, til tross for
at det ikke ble runnet sprekker i
denne ved forrige inspeksjon.
Regulatoren til aggregat 4 ble
bygget om når aggregat 5 ble
installert, slik at en i prinsippet har
to likeverdige regulatorer med en
felles elektronikkdel.
En revisjon av aggregat 4 har vi
anslått til å koste 2 MNOK.
Maskinhall B, med aggregat 4,
i drift frå 1938

Foto: Harald Hognerud,
NVIM

Ventilkammer
Ventilkammeret har to rørbruddsventiler med tilhørende lufteventiler. Arrangementet ble
byggget om i 1972, ved at rør I ble utstyrt med en ny 0 1250 rørbruddsventil nedstrøms den
eksisterende spjeldventilen.
Rør 2 fra 1938 har fremdeles den originale rørbruddsventilen som eneste ventil.
Hele ventilkammeret med sitt nåværende arrangement vil være overflødig når det etableres
en ny vannvei som følge av pålegget om å fase ut rørene.
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Ventilhus ved stasjon.
Ventilhuset ved stasjonen ble bygget samtidig med at rørledningen ble modifisert ved
installasjonen av aggregat 5 i 1972. Det er satt inn en DN 500 kuleventil som kortslutter
rør I og II, og en DN 850 kuleventil som stengeorgan mot aggregat I, II og III. DN 500
ventilen for kortslutning av rør I og II vil være overflødig etter at rørene er erstattet med et
nytt.
Kjølevannsanlegg
Aggregat 5 er utstyrt med to kjølevannspumper, hver på 15 HK, 2950 o/min som pumper
vannet gjennom et dobbeltfilter før det fordeles til aggregatene. Tilløpsiden har rør delvis av
stål og delvis av PEH. Vi anbefaler at rørene på tilløpsiden byttes ut i rustfrie rør, og at
ventiler og filtre gjennomgår en skikkelig overflatebehandling.
Kjølingen til aggregat 4 besørges av to sentrifugalpumper drevet av NEBB MOE 82
motorer, hver på 26 kW. Disse er fra 1938, og modne for utskifting. Vannet føres opp til
et kjølevannsbasseng gjennom en kombinasjon av støpte /galvaniserte rør. En påmontert
gjennomstrømningsmåler viste 800 l/min, under vårt besøk.
Inntaksluke magasin
Vi har ikke funnet noen beskrivelse av revisjonsarbeider utført på inntaksluken, og må
derfor gå ut ifra at den har stått urørt siden 1918. Det er dermed påkrevet at denne
tørrlegges og revideres for at en skal være sikker på lukens funksjonsdyktighet. Luken er av
typen glideluke, med lysåpning B X H = 2.35 X 2.5 m. Topptetningen er utført i tre,
antagelig en eikelist. Oppstrøms luken finnes en grovvaregrind, og det er mulig at denne
kan benyttes som revisjonstengsel for luken.
Inntak fordelingsbasseng
Fordelingsbassenget er utstyrt med luke og varegrind foran rør II. Det finnes en hevbar
grind foran rør I, men ingen luke. Rør I har istedet en spjeldventil like etter
gjennomføringen til ventil kammeret. Luken er av typen glideluke, med lys åpning B X H =
2.2 X 6.0 m. Dersom eksisterende luke/føringer skal benyttes etter at rørgaten er skiftet, vil
dette være en omfattende revisjonsjobb. Det er også usikkert om føringen til rør I er egnet
til lukeføringer.
Konklusjoner
De maskintekniske installasjonene på Bjølvo kraftverk er gamle og nedskrevet, men av
tradisjonell robust konstruksjon, slik at de med nødvendig investering i utskifting av
komponenter og godt planlagt vedlikehold vil ha en forventet levetid på over 25 år. Den
tyngste investeringen vil være utskiftingen av rørgaten som følge av pålegget fra NVE.
Turbiner, enkelte ventiler og hjelpesystemer er også gamle og må demonteres og inspiseres
for at god tilgjengelighet skal være sikret videre utover i tid. En samlet opplisting av
nødvendige investeringer finnes i tabellen over investeringer i vedlegg.
I vedlegg finnes foto som gir et generelt intrykk av tilstanden på de ulike anleggsdelene.

26

Bygningsmessig vurdering
Den opprinnelige kraftstasjonen stod ferdig bygget i 1918. I forbindelse med utvidelser av
kraftverket er stasjonsbygningen utvidet to ganger; første gang i forbindelse med installasjon
av aggregat nr. 4 i 1938, og så til slutt i forbindelse med installasjon av aggregat nr.5 i
1971. Hele kraftstasjonsbygningen er utført i armert betong.
Inne i stasjonsbygningen er det enkelte partier med avskallet maling og betongriss med
kalkutfellinger. Begge deler har sansynligvis sin årsak i at fuktighet har trengt gjennom tak
eller vegger. Forøvrig var bygningene i rimelig god stand.
Reguleringsanlegget i Bjølsegrøvatn er ikke besiktiget. Reguleringsdammen i sin nåværende
form er en buedam i armert betong som stod ferdig bygget i 1938. Den er nylig revidert og
sies å være i god stand.
Anleggets bygningsmessige tilstand antas ikke å være bestemmende for gjennværende
levetid.
Bygningsmessige drifts- og vedlikeholdskostnader
Det antas ikke å være nødvendig å utføre større bygningsmessige revisjons- eller
vedlikeholdsarbeider for noen anleggsdel i gjennværende levetid. Vanlig løpende vedlikehold
vil være tilstrekkelig for å holde anlegget i tilfredsstillende stand. Også utbedring av mangler
som nevnt ovenfor i stasjonen vil kunne dekkes opp under løpende vedlikehold.
Årlige drift og vedlikeholdskostnader antas å være 4,48 MNOK. Dette er i tråd med
tilsvarende kostnader for kraftverket de siste årene.

Konklusjon
De bygningstekniske installasjonene på Bjølvo er i en slik forfatning at de antas å ha en
levetid til år 2030 med godt vedlikehold og tidlig utbedring av mindre skader (lekkasjer etc).

Foto: Harald Hognerud, NVIM
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Elektrotekniske installasjoner
Vi har inspisert de ulike installasjonene på Bjølvo kraftverk, og en opplisting av
elektroteknsiks utstyr med typeangivelser og produksjonsår finnes i vedlegg.

Konklusjoner, koblingsanlegg. generatorer og transformatorer.
12kV koblingsanlegg
Anlegget er ikke tidsmessig med sin opprinnelige design fra 1917. En mengde enpolerte
manuelle skillebrytere, samt gamle effektbrytere hvor tilstanden er ukjent, gjør anlegget
modent for utskifting.
Det er utført vedlikehold etter behov.
De siste år er termovisjon tatt i bruk og en del skillebrytere med varmgang er blitt utbedret.
I norsk kraftforsyning er det vanlig å regne med en levetid på 30 år for et slikt anlegg.
Gjennomsnittsalderen anslås til mer enn 30 år. Trolig er bare 3 effektbrytere av "akseptabel
årgang":
Effektbryter for:
Kabel 3
Generator 5
Kabel 10

(1970)
(1971)?
(1980)

Anlegget i sin nåværende tilstand bør ikke drives videre ut fra manglende drifts- og
personsikkerhet.
Helst bør hele anlegget byttes ut med nytt anlegg i nytt bygg. alternativt bør effektbrytere
skiftes ut.
Det må være et minimumskrav at alle effektbrytere demonteres og overhales.
Det må påregnes å by på problemer med å skaffe reservedeler.
Generator 5.
For generatorer produsert etter 1960 forventes en økonomisk levetid på 60 år.
Det vil si at en kan forvente at generator 5 vil kunne være i drift til 2030 uten problemer.
Generator 4.
For generatorer produsert før 1960 regner en økonomisk levetid på 40 år. Denne grense
passerte generator 4 i 1978. Både viklingens tilstand og uforholdsvis store tap tilsier en
fullstendig omvikling av rotor og stator. Forlenget levetid ca 25 år.
Alternativt kan en vurdere investering i en helt ny generator, med forventet levetid 40 år.
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Tapene forventes redusert med inntil 3 % i forhold til eksisterende generator.
Imidlertid vil også en omviklet generator oppnå god virkningsgrad, sannsynligvis bare 0.51.0 % dårligere enn en ny maskin, ved å øke kobbertverrsnittet.
Lønnsomhets vurdering:
Budsjettpris ny generator (22 MVA):

ca 14 MNOK

Omvikling rotor, stator og statisk magnetisering:
Kapitaliserte tilleggstap: 30.000 kr/kW x 18 MW x 1
Nåverdi av nygenerators restverdi etter 25 år

ca 7 MNOK
5.4
0.6

Differansekostnad mellom ny og omviklet generator =

-l MNOK

Dette forutsetter også at ny generator har tilstrekkelig "normalt" svingmoment.
Transformatorer mot 66 kV linje.
I rapporten "Vannkraftverk. Levetid og restlevetid av l. juli 1992" utarbeidet etter oppdrag
fra NVE-ER, kap. 6, er økonomisk levetid for transformatorer satt til 30-40 år.
De aktuelle 20 MVA trafoene er fra 1956 og dermed 40 år.
Vi anbefaler ingen utskifting av transformatorene, men i Verdibetraktningen har vi forutsatt
et trafohavari med nødvendig utskifting om 10 år. (Trafokostnad = 2,1 MNOK).

Foto frå Statkraft, no på NVIM
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7.

Fotodokumentasjon

Bjølvo Kraftverk, 8-10. mars 2005
Foto: Harald Hognerud / Registrator: Alf A. Johnsen
Anlegg

Retning

A, brettet
A, brettet
A, brettet
A, brettet
A, brettet
A, brettet
A, brettet

S
N
S
V
V
NV
NV

A, brettet
A, brettet
A, brettet
A, brettet
A, brettet
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall

V
V
N
Ø
Ø
NØ
NV
SV
S
SØ
SØ
SØ
SØ
NØ
SV
S
SV
V
NV
NØ
SØ
S
V
V
V
V
V
V
V
V

Motiv
Brettet (gammelt kontrollrom)
Brettet (gammelt kontrollrom)
Brettet (gammelt kontrollrom)
Detaljbilde, instrument, brettet
Detaljbilde, instrument, brettet
Detaljbilde, instrument, brettet
Instrument, øverst > nederst , synkronskap,
frekvens, volt
Klokker på brettet, mot maskinsal
Klokke på brettet, mot maskinsal
Journal på brettet, med helsing siste arbeidsdag
Brettet (gammelt kontrollrom)
Klokke over instrument
Dør ned til kjeller F-0
Maskinhall A, diagonalt
Maskinhall A, åpning mot Mh B, diagonalt
Maskinhall A, diagonalt
Maskinhall A, diagonalt
Maskinhall A, diagonalt
Maskinhall A, diagonalt
Maskinhall A, diagonalt
Maskinhall A, aggregat 1
Turbin 2
Turbin 2
Turbin 2 med regulator
Turbin 2 med regulator
Generator 2 med egenmagnetisering
Aggregat 2
Aggregat 2
Turbin 1 med regulator
Turbin 1 med regulator
Turbin 1 med regulator
Mot åpning til Mh.B, rør 1 og gen. 4
Skriver for vannstand, ved turbin 3, vestvegg
Oljetank ved turbin 3, vestvegg
Verktøytavle til agg. 3, vestvegg
Trykkmåler og oljetank ved turbin 2, vestvegg
Verktøytavle til agg. 2, vestvegg
Verktøytavle til agg. 1, vestvegg

Foto
Foto\A\bk2-19d.jpg
Foto/A/bk2-20d.jpg
Foto/A/bk2-22d.jpg
Foto/A/bk2-23d.jpg
Foto/A/bk2-24d.jpg
Foto/A/bk2-25d.jpg
Foto/A/bk2-26d.jpg
Foto/A/bk2-27d.jpg
Foto/A/bk2-28.jpg
Foto/A/bk2-29d.jpg
Foto/A/bk2-30d.jpg
Foto\A\Bk2-31d.jpg
Foto/A/bk3-22d.jpg
Foto/A/bk5-18d.jpg
Foto/A/bk5-19d.jpg
Foto/A/bk5-22d.jpg
Foto\A\bk5-23d.jpg
Foto/A/bk5-24d.jpg
Foto/A/bk5-25d.jpg
Foto/A/bk5-26d.jpg
Foto/A/bk5-28d.jpg
Foto/A/bk5-29d.jpg
Foto/A/bk5-31d.jpg
Foto/A/bk5-32d.jpg
Foto/A/bk5-33d.jpg
Foto/A/bk5-34d.jpg
Foto\A\bk5-35d.jpg
Foto/A/bk5-37d.jpg
Foto/A/bk6-00d.jpg
Foto/A/bk6-01d.jpg
Foto/A/bk6-02d.jpg
Foto/A/bk6-03d.jpg
Foto/A/bk6-04d.jpg
Foto/A/bk6-05d.jpg
Foto/A/bk6-06d.jpg
Foto\A\bk6-07d.jpg
Foto/A/bk6-08d.jpg
Foto\A\bk6-09.jpg
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A, maskinhall

N

A, maskinhall

NØ

A, maskinhall

Ø

A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall

Ø
Ø
Ø

A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall

Ø
S
S

A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
V
V

Ø
N

A, maskinhall
A, maskinhall

Ø

A, maskinhall
A0, maskinhall,
kjeller
A0, maskinhall,
kjeller
A0, maskinhall,
kjeller
A0, maskinhall,
kjeller

Ø
SV
SV
SV

Nordvegg, dør til verksted og trapp til lager i 2.
etasje, dør til kontor/WC/bad, 2 luker inn til lager i
2. etasje
Spenningsregulator til gen. 1-2, reserve turbinhjul
(nordøstre hjørne)
Østvegg detaljer, dør til kjeller, ornament
(luftekanal?) og vegglamper, trapp til brettet
Østvegg, trapp til brettet, spenningsskap til gen. 2
Østvegg under brettet, verktøyskap/kott
Dør inn til høgspentanlegg, spenningsregulator til
gen. 3
Dør til kjeller (kabelkjeller)
Vinduer på sørvegg
Lamperosett i tak (1 av 2)
2 vegglamper på østvegg
Taklampe under brettet (1 av 3)
Signalhorn på vegg til brettet
Dobbellampet i sørende av galleri (brettet)
Ornament på topp av søyle til brettet (1 av 4)
Smijernsornament framfor lufteluker (1 av 6)
Detalj av dørlukker, dør til kjeller
Detalj av hengsle, dør til kjeller
Detalj av rekkverk på trapp til brettet (nedre del)
Detalj av rekkverk, hjørne av galleri, ved trapp ned
Ornament / veggbord mellom vinduer
Ornament over buer, finnes på nord, øst og
vestvegg ( 9 stk)
Detalj av merkeskilt på traverskran
Detalj av ledninger på vegglampe, østvegg
Detalj av ledninger på vegglampe, østvegg
Brettet, sett fra maskinhallen
Traverskran, parkert ved nordvegg
Bit av rørgata som ble utsatt for sabotasje under
2.verdenskrig. Utsida av røret
Bit av rørgata som ble utsatt for sabotasje under
2.verdenskrig. Innsida av røret
Skap for spenningsregulator til gen. 1 på østvegg
(skap til venstre: strømregulator)
Skap for spenningsregulator til gen. 3, på østvegg
Under gulv i Mh.A ved turbin 2, stråledyse
m/ventil
Under gulv i Mh.A ved turbin 2, stråledyse
m/ventil
Under gulv i Mh.A ved turbin 2, stråledyse
m/ventil
Under gulv i Mh.A. Ventil for rør til turbin 2, ved
vestvegg

Foto/A/bk6-10d.jpg

Foto/A/bk6-11d.jpg
Foto/A/bk6-12d.jpg
Foto/A/bk6-14d.jpg
Foto/A/bk6-15d.jpg
Foto/A/bk6-16d.jpg
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A0, maskinhall,
kjeller
A0, maskinhall,
kjeller
A0, maskinhall,
kjeller
A0, maskinhall,
kjeller
A1-A, oljerom
A1-B, verksted

Ø

Under gulv i Mh.A. Sidekanal for avløpskanal for
turbin 1-2-3, luke til turbin 1
Under gulv i Mh.A. Sidekanal for avløpskanal for
turbin 1-2-3, nedgang med dreneringsavløp
SV Under gulv i Mh.A. Kuleventil på rør til turbin 1

NV
N

A1-C, kontor
A1-C, kontor

S
Ø

A1-C, kontor
A2-A, lager

N
SØ

A2-A, lager

SV

A2-A, lager
A2-B, lager

V
N

A2-B, lager
A2-B, lager
A2-C, lager

Ø
SV
SV

B, maskinhall
B, maskinhall

NØ
Ø

B, maskinhall

SØ

B, maskinhall
B, maskinhall
B, maskinhall
B, maskinhall
B, maskinhall
B, maskinhall
B, maskinhall

SV
SV
SV
S
NV
N
S

B, maskinhall

S

B, maskinhall
B, maskinhall
B, maskinhall
B, maskinhall
B, maskinhall
B, maskinhall
B, maskinhall

NØ
N
V
S
S
S
N

S

Under gulv i Mh.A. Rør til stråledyse med nål,
turbin 1
Oljerom nord for Mh-A (vest for verksted)
Verksted nord for Mh-A, arbeidsbenk, div.
verktøy/deler, journaler for kraftstasjonen
Fra kontor nord for Mh-A, mot maskinhall og WC
Kontor nord for Mh-A (”Brukt av
rengjøringspersonale i senere år”, Atle Kvåle)
Bad vest for kontor (nord for Mh-A)
Lager 2. etasje nord for Mh-A (mot vest), reol med
div. isolatorer og skillekniver (og døgnrapporter)
Lager 2. etasje nord for Mh-A (mot vest), div.
isolatorer og skillekniver, vindu
Sikringer og skilletrafo for styrestrøm til trallebane
Lager 2. etasje nord for Mh-A, (i midten, øst for
trapp), reoler med div. reservedeler, instrumenter
Skjovler til turbinhjul
Transportluke til maskinhall A, reol med deler
Lager 2. etasje nord for Mh-A (mot øst), div.
deler, bl.a. kobberskinner
Maskinhall B, aggregat 4, diagonalt
Mh.B til venstre (Mh.A i gakgrunn), Mh.C til
høgre
Maskinhall B, aggregat 4, rør 1 til agg. 5 og
sørende av Mh.A, traverskran, diagonalt
Maskinhall B, aggregat 4, diagonalt
Maskinhall B, aggregat 4, diagonalt
Maskinhall B, aggregat 4, diagonalt
Maskinhall B, rør 1 til agg. 5
Maskinhall B, aggregat 4, diagonalt
Maskinhall B, rør 1 med ventil
Sørvegg med magnetisering og 2 verktøytavler til
agg. 4
Generator 4, egenmagnetisering, lagerhus
(østende)
Generator 4, lagerhus for gen. og turbin (vestside)
Tvillingturbin 4
Kjøreport (dør)
Tvillingturbin 4
Regulator for turbin 4
Generator 4
Rør, stengeventil for tvillingturbin 4

Foto/A/BK7-33.jpg
Foto/A/BK7-34.jpg
Foto/A/BK7-35.jpg
Foto/A/BK7-36.jpg
Foto\A\bk3-32d.jpg
Foto/A/BK3-31d.jpg
Foto/A/BK3-34d.jpg
Foto/A/BK3-35d.jpg
Foto/A/BK3-36d.jpg
Foto/A/BK3-23d.jpg
Foto/A/BK3-24d.jpg
Foto/A/BK3-25d.jpg
Foto/A/BK3-26d.jpg
Foto/A/BK3-28d.jpg
Foto/A/BK3-29d.jpg
Foto/A/BK3-30d.jpg
Foto\B\bk4-27d.jpg
Foto/B/bk4-28d.jpg
Foto/B/bk4-29d.jpg
Foto\B\bk4-30d.jpg
Foto/B/bk4-31d.jpg
Foto/B/bk4-32d.jpg
Foto/B/bk4-33d.jpg
Foto/B/bk4-34d.jpg
Foto/B/bk4-35d.jpg
Foto/B/bk5-01d.jpg
Foto/B/bk5-02d.jpg
Foto/B/bk5-03d.jpg
Foto/B/bk5-04d.jpg
Foto/B/bk5-05d.jpg
Foto/B/bk5-06d.jpg
Foto/B/bk5-07d.jpg
Foto/B/bk5-08d.jpg
Foto/B/bk5-09d.jpg

32

B, maskinhall
B, maskinhall
B, maskinhall
B, maskinhall
B, maskinhall
B, maskinhall
B, maskinhall
B, maskinhall
B, maskinhall
B, maskinhall
B0-1, maskinhall,
kjeller
B0-1, maskinhall,
kjeller
B0-2, maskinhall,
kjeller
B0-2, maskinhall,
kjeller
B0-2, maskinhall,
kjeller
B0-3, maskinhall,
kjeller
B0-3, maskinhall,
kjeller
B0-3, maskinhall,
kjeller
B0-3, maskinhall,
kjeller
B0-3, maskinhall,
kjeller
B0-3, maskinhall,
kjeller
B0-3, maskinhall,
kjeller
B0-3, maskinhall,
kjeller
B0-3, maskinhall,
kjeller
B0-4, maskinhall,
kjeller
B0-6, maskinhall,
kjeller
B0-7, maskinhall,
kjeller
B0-7, maskinhall,
kjeller
C, maskinhall
C, maskinhall

N
Ø
Ø
Ø
N
V
V
SØ
SV
Ø
SV

Hydraulikkaggregat for turbin 4
Rør med kuleventil med hydraulikkopplegg
Åpning inn mot Mh.A, rør 1 til agg. 5
Traverskran (20/6 t.)
Traverskran, løpekatt
Golvfliser, forskjeller mellom Mh.A og Mh.B
Tak og vinduer i Mh B
Verktøytavle på sørvegg, til agg. 4
Verktøytavle på sørvegg, til agg. 4
Spenningsregulator til gen. 4, ved åpning til Mh.A
Rom B0-1. Kjellerrom mot vest. Vannrør med
avstengningsventiler og reduksjonsventil / bypass
Rom B0-1. Kjølevannspumper og rør

Foto/B/bk5-10d.jpg
Foto/B/bk5-11d.jpg
Foto/B/bk5-12d.jpg
Foto\B\bk5-13d.jpg
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Foto/B/bk7-20.jpg

Foto/B/bk7-17.jpg

N

Rom B0-2. Kjellerrom i midten. Mot turbinbunn,
dyse m/nål
Rom B0-2. Mot kuleventil

V

Rom B0-2. Mot dyse m/nål, kobling

Foto/B/bk7-19.jpg

Ø

Rom B0-3 i sør/øst, nedgang fra Mh.B

Foto/B/bk7-07.jpg

V
S

SV Rom B0-3. Kabelavgang fra gen. 4 til fordeling,
sett fra trappenedgang
S Rom B0-3. Fra trapp mot sør hvor
brannslukningsflasker (batteri) har vært
N Rom B0-3. Fra flaskebatteri mot trapper
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Ø

Rom B0-3. Tomgangsmagnetiseringsapparat

S

Rom B0-3. Fundament for rør 1 til agg. 5, går opp Foto/B/bk7-12.jpg
gjennom gulv til Mh.B
Foto/B/bk7-13.jpg
Rom B0-3. Høgspentanlegg, nord for gen 4
Rom B0-3. Fundament under gen.4, strømskinner Foto/B/bk7-14.jpg

V

Rom B0-3. Under gen. 4, kjølevannsrør (nordsida) Foto/B/bk7-15.jpg
Foto/B/bk7-16.jpg

S

Rom B0-4. Kjellerrom i nord/øst. Inn i luftekanal
(på nordsida av gen. 4 i kjelleren)
Rom B0-6. Rør 1 til turbin 5

S

Rom B0-7. Bunn på oljeaggregat

Foto/B/bk7-23.jpg

V

Rom B0-7. Luke inn i turbin 4, i bunnen

Foto/B/bk7-24.jpg

SØ Maskinhall C, aggregat 5, diagonalt
SØ Maskinhall C, aggregat 5, diagonalt
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C, maskinhall
C, maskinhall

NØ Maskinhall C, aggregat 5, diagonalt
SV Maskinhall C, aggregat 5, diagonalt, øvre røyr til
turbin
C, maskinhall
NV Maskinhall C, aggregat 5, diagonalt, åpning mot
maskinhall B i bakgrunn
C, maskinhall
NV Maskinhall C, aggregat 5, diagonalt, åpning mot
maskinhall B i bakgrunn
C, maskinhall
V Traverskran
C, maskinhall
SØ Hydralikkaggregat for agg. 5 i sørøstre hjørne
C, maskinhall
N Inngangsparti til nytt kontrollrom i nordøstre
hjørne, øst for Mh.C og sør for Mh.A
C, maskinhall
S Rør 1 (fortsettelse av 1), turbin 5 m/regulator, sett
fra Mh.B mot Mh.C
C, maskinhall
S Turbin 5, viser nål til vanndyse
C, maskinhall
Ø Ventiler for regulator til turbin 5 (1 av 2 dyser, på
nordsida av turbinen)
C, maskinhall
N Skap for magnetisering, spenningsregulator og
feltbryter til gen. 5. Viser også nedgang til kjellere
under Mh.C. Vegg/vinduer på nordvegg mot Mh.B
C, maskinhall
SØ Oljetank med oljestrømningsvakter, midt på
sørvegg
C, maskinhall
V Vestvegg med reserveturbinhjul og utgangsdør
C, maskinhall
Ø Østvegg med tak og vinduer
C, maskinhall
N Traverskran
C, maskinhall
S Deler / verktøy, i sørvestre hjørne
C, maskinhall
N Spenningsregulator, statisk magnetisering og
feltbryter til gen. 5, på nordvegg
C, maskinhall
Ø Skap for strømregulator til gen. 5, på østvegg ved
dør til kontrollrom
C0-1, maskinhall, SV Rom C0-1, trapp opp til maskinhall C
kjeller
C0-1, maskinhall,
Rom C0-1, magnetiseringstrafo,
kjeller
kortslutningsbryter og spenningstrafo, kanal for
høgspenningsskinner
C0-3, maskinhall,
Rom C0-3, to pumper/filter
kjeller
C0-4, maskinhall,
Rom C0-4, med høgspenningsutstyr
kjeller
C0-5, maskinhall, NØ Rom C0-5, trapp opp til maskinhall C og gammel
kjeller
trafo
C0-5, maskinhall, V Rom C0-5, reoler mot vest med div. deler
kjeller
C0-5, maskinhall,
Rom C0-5, oljekasse, pumper og kjølere
kjeller
D0-1, kjeller
NV Rom D0-1. Kjellerrom under kontrollrom.
under kontrollrom
Kabelbro til styrepanel i kontrollrom og
kontaktorskap for agg. 4 og 5, synkronisering
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D0-1, kjeller
NV Rom D0-1. Kontaktorskap. For agg. 4 og 5,
under kontrollrom
synkronisering og signal
D0-2, kjeller
N Rom D0-2. Kanal (gang), under kontrollrom, for
under kontrollrom
strømskinner fra gen. 5
D1-1, kontrollrom Ø Kontrollrom med utgang til Bjølvefossen
D1-1, kontrollrom N Kontrollrom med styrepanel
D1-1, kontrollrom V Kontrollrom med styrepanel
D1-1, kontrollrom S Fra kontrollrom mot vaktrom og dataterminal
D1-1, kontrollrom Ø Mot D1-1, kontor og D1-2, utgang til Bjølvefossen
og nedgang til kjeller D0-1
D1-1, kontrollrom Ø Kontrollrom, baksiden av kontrollpanel
D1-1, kontrollrom NØ Detalj av kontrollpanel, instrumenter
D1-1, kontrollrom NØ Detalj av kontrollpanel, instrumenter
D1-1, kontrollrom N Detalj av kontrollpanel, instrumenter, alarm tablå
D1-2,
NØ Kontor / lager / arkiv
kontor/lager/arkiv
D1-2,
N Trappenedgang fra kontrollrom til kjeller med
trappenedgang
rommene D0-1, D0-2 samt bad/toalett
E, vaktrom
V Vaktrom
E, vaktrom
V Vaktrom
E, vaktrom
NV Vaktrom
E, vaktrom
Ø Vaktrom
F0,
S Kjeller (kabler), ned / øst for maskinhall A
høgspentavdeling
F0,
S Kjeller (kabler), ned / øst for maskinhall A
høgspentavdeling
F0,
SØ Kabler i kjeller, tatt fra trappenedgang
høgspentavdeling
F0,
Ø Kjeller, kabler mot Bjølvefossen
høgspentavdeling
F0,
SV Luftinntak til gen. 2. Alf A. Johnsen
høgspentavdeling
F0,
V Luftfilter gen. 2, utsida
høgspentavdeling
F0,
NØ Luftfilter gen. 3, tatt på innsida
høgspentavdeling
F0,
NV Kjølevifte, inntak gen. 3
høgspentavdeling
F0,
V Lukkespjeld i luftkanal til gen. 3. Spjeld lukker
høgspentavdeling
ved bruk av slukkemidler
F0,
NV Underside av gen. 3 (i bunn)
høgspentavdeling
F0,
SV Underside av gen. 3, med kabler
høgspentavdeling
F0,
V Underside av gen. 3, med kabler og støtte
høgspentavdeling
F0,
V Hylle i kjeller med div. pakninger o.l.
høgspentavdeling
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F0,
høgspentavdeling
F0,
høgspentavdeling
F0,
høgspentavdeling
F0,
høgspentavdeling
F1,
høgspentavdeling
F1,
høgspentavdeling
F1,
høgspentavdeling
F1,
høgspentavdeling
F1,
høgspentavdeling
F2,
høgspentavdeling
F2,
høgspentavdeling
F2,
høgspentavdeling
F2,
høgspentavdeling
F2,
høgspentavdeling
F2,
høgspentavdeling
F2,
høgspentavdeling
F3,
høgspentavdeling
F3,
høgspentavdeling
F3,
høgspentavdeling
F3,
høgspentavdeling
F3,
høgspentavdeling
F3,
høgspentavdeling
F3,
høgspentavdeling
F3,
høgspentavdeling

V CO2 flasker, brannslukking til gen. 3

Foto/F/bk3-18.jpg

V

Foto/F/bk3-19.jpg

Kabelbru

NV Kjølevifte, inntak gen. 1, fra utsida
Ø Kjølevifte, inntak gen. 1, fra innsida
Rom for kabel fra gen. 4, kabelavgang til
Bjølvefossen, kabel 4
NV Luftkanal til gen. 1, Atle Kvåle
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Rom for kabel fra gen. 1-2
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Kabelavgang til Bjølvefossen, kabel 2

Foto/F/bk2-37.jpg

Rom for kabel 9 til Bjølvefossen

Foto/F/bk3-01.jpg

N

Gang til høgspentfordeling

Foto/F/bk1-35d.jpg

S

Gang til høgspentfordeling

Foto/F/bk1-36d.jpg

SV Utrustning for regulering / baksida av brettet
Effektbryterrom generator 5
Effektbryterrom trafo 92 (BKK linja)
(Effektbryterrom trafo 91, lik trafo 92)
NØ Sikringssentral lavspent / likestrømsentral, gang
høgspentfordeling
SV Dør til telefonrom, gang høgspentfordeling
N
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Rom for øvre / nedre samleskinner
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1-polte skillekniver gen. 1-2

Foto/F/bk2-10.jpg

1-polte skillekniver gen. 5 (Bilde 10-12 samme
rom)
NØ Skillekniver til kabel nr. 6, Bjølvefossen

Foto/F/bk2-12.jpg

NØ Måletrafo og spenning for samleskinne

Foto/F/bk2-14.jpg

NØ Reaktorspole helestasjonen. Bilde 13-15, samme
rom)
Fordelingskinner trafo 92
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Effektbryter kabel 9
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F3,
S Gang 3. etasje, vindu og trapp
høgspentavdeling
G, pumpestasjon
Ø Pumpestasjon, kjølevannspumper til Bjølvefossen
G, pumpestasjon
S Pumpe 1, pumpestasjon
G, pumpestasjon NØ Pumpe 3, pumpestasjon
G, pumpestasjon
N Pumpe 3, pumpestasjon
G, pumpestasjon SØ Pumpe 2, pumpestasjon
G, pumpestasjon NV Del til pumpe, ute, vest for G, pumpehus
H, ventilhus
Ø Rørkobling for rør 1 og 2, øverst, vestvegg Mh.A
H, ventilhus
NV Ventilhus på vestsida av Mh.A med ventil for rør 1
og ventil for grenrør fra rør 2 til rør 1 for gen. 5
H, ventilhus
NØ Ventilhus på vestsida av Mh.A med ventil for rør 1
og ventil for grenrør fra rør 2 til rør 1 for gen. 5
H, ventilhus
SØ Grenrør fra rør 2 til rør 1 for gen. 5. Gren nedre for
gen. 1-2-3 og øvre for gen. 5, på vestvegg Mh.A
I, Røyrgate
N Eksteriør, røyrgate
I, Røyrgate
NØ Eksteriør, røyrgate
I, Røyrgate
N Eksteriør, røyrgate, trallebane
I, Røyrgate
N Eksteriør, røyrgate
I, Røyrgate
N Eksteriør, røyrgate
I, Røyrgate
SØ Eksteriør, røyrgate
Uteområde
Ø Luftinntak for kjøling av gen. 4 på nordvegg og 1
rørende (tapping) på rør 1, mot Mh.A
Uteområde
SV Mot Mh.B, rør 2
Uteområde
N Trallebane med tralle og skur ved nedre
endestasjon
Uteområde
S Trallebane med tralle og skur ved nedre
endestasjon, nordvegg Mh.B, vest/nordvegg Mh.A
Uteområde
N Rør 1 og 2, mot ventilhus
Uteområde
Ø Tralle, sittestilling, røyr 1 og 2
Uteområde
SØ Betongkloss hvor rør 1 er innstøpt, nedre rør til
agg. 1-2-3, øvre rør til agg. 5
Uteområde
NØ Tralle for sandblåsing av rørgata
Uteområdet
NØ Eksteriør, kraftstasjon
Uteområdet
NØ Eksteriør, kraftstasjon
Uteområdet
Ø Eksteriør, kraftstasjon , Bjølvefossen
Uteområdet
NØ Eksteriør, kraftstasjon
Uteområdet
SV Eksteriør, kraftstasjon
Uteområdet
S Eksteriør, kraftstasjon
Uteområdet
S Eksteriør, kraftstasjon, røyrgate, trallebane
Uteområdet
SØ Eksteriør, kraftstasjon, maskinhall A
Uteområdet
S Eksteriør, kraftstasjon, maskinhall A og B
Uteområdet
NØ Eksteriør, pumpestasjon G
Uteområdet
N Eksteriør, kraftstasjon, maskinhall C, vindu
Uteområdet
N Eksteriør, kraftstasjon, maskinhall C
Uteområdet
NV Eksteriør, trafostasjon
Uteområdet
Ø Eksteriør, kraftstasjon, maskinhall B, tralle
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Foto/U/bk1-00d.jpg
Foto/U/bk1-01d.jpg
Foto/U/bk1-02d.jpg
Foto/U/bk1-03d.jpg
Foto/U/bk1-06d.jpg
Foto/U/bk1-07d.jpg
Foto/U/bk1-08d.jpg
Foto/U/bk1-10d.jpg
Foto/U/bk1-11d.jpg
Foto/U/bk1-17d.jpg
Foto/U/bk1-18d.jpg
Foto/U/bk1-19d.jpg
Foto/U/bk1-20d.jpg
Foto/U/bk1-22d.jpg
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Uteområdet
Uteområdet

Uteområdet

Uteområdet
Uteområdet
Uteområdet
Uteområdet
Uteområdet
Uteområdet
Uteområdet
Uteområdet
Uteområdet
Uteområdet

Ø Eksteriør, kraftstasjon, maskinhall B og C
NV Eksteriør, kraftstasjon, pumpestasjon G,
maskinhall C, vaktrom E, kontrollrom D,
maskinhall A og høgspentavdeling F
N Eksteriør, kraftstasjon, pumpestasjon G,
maskinhall C, vaktrom E, kontrollrom D,
maskinhall A og høgspentavdeling F
NV Eksteriør, kraftstasjon, pumpestasjon G,
maskinhall C
Ø Eksteriør, trapp ned til avløpskanal
Ø Kjellerrom fra avløpskanal mot aggregat 6,
gjenbruk av spillvarme
V Eksteriør, kraftstasjon, høgspentavdeling F
NV Eksteriør, lufteventiler for høgspentavdeling F
NV Eksteriør, kompressorhus
V Eksteriør, tanker nord for høgspentavdeling F
V Eksteriør, kabelbru nord for maskinhall A
SV Eksteriør, luftetårn på høgspentavdeling F
V Eksteriør, verkstad, lager og kontor, nord for
maskinhall A

Foto/U/bk1-24d.jpg
Foto/U/bk1-25d.jpg

Foto/U/bk1-29d.jpg

Foto/U/bk1-30d.jpg
Foto/U/bk1-31d.jpg
Foto/U/bk1-32.jpg
Foto/U/bk1-33d.jpg
Foto/U/bk1-34d.jpg
Foto/U/bk1-38d.jpg
Foto/U/bk1-39d.jpg
Foto/U/bk1-40d.jpg
Foto/U/bk1-41d.jpg
Foto/U/bk1-42d.jpg
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8.

Bygningsdokumentasjon , ved Terje Kolbotn, NVIM

Maskinhall A
I. Dokumentasjon uteareal
1. Utearealnr
A
4. Konstruksjon
Rørfundament til rør 1,
varmluftkanal, og kabelkulvert
7. Maskinutstyr

2. Betegnelse uteareal
Maskinhall A
5. Materialer
Betong, tre,stål og papp

3. Funksjon
Kraftstasjon
6. Installasjon
Rørgate med 3 rørinntak

8. Lagrete objekter

9. Tilstand
Dårlig (forsømt vedlikehold)

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger
Rørinntak til aggregat 3 er fjernet – rør er forlenget til maskinhall C – aggregat 5

II. Bygningsdokumentasjon – eksteriør og hovedkonstruksjon
1. Bygningsnr
A, A1 og A2

TAK
4. Konstruksjon
Betongtak
7. Skorstein
VEGGER
9. Konstruksjon
Betong
12. Detaljer
Vinduer med jernsprosser
14. TRAPPER OA PÅBYGG

2. Betegnelse bygning
3. Funksjon
Maskinhall (A), Oljelager, lite
Driftsbygning kraftproduksjon
verksted og kontor (A1), Lager (A2)
og kjeller
5. Form
Møna tak
8. Materialer

6. Tekke
Papp

10. Materialer

11. Kledning

13. Overflatebehandling
Murpuss og maling (rustrød)

15. FUNDAMENT
Kjeller med solide betongfundament delvis på fjell
16. ANM
Spesielle trekk/funksjonelle løsninger:
Nåværende tilstand/endringer: Manglende rensk av takrenner

III. Bygningsdokumentasjon – interiør og inventar
1. Bygningsnr
A, A1, A2,

2. Rom/Enhet nr

4. Betegnelse bygning

5. Betegnelse rom

7. Inventar
3 aggregat med instrumenter og
lagergjenstander

8. Maskinutstyr
Traverskrane, klinka – korg under
krane erstatta med tablå,

3. Etasje
Kjeller, hovedhall med
instrumentgalleri , oljelager, verksted
og kontor (1.etg) og lager (2.etg)
6. Funksjon rom
Produksjon av elektrisk kraft
9. Lagrete objekter
Reservedeler (reimer, isolatorer,
verktøy m.v.) Lyspærer HWL 160 W
til taklys.

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger
Smijernslamper, smijernsrekkverk og praktfulle detaljer med ornamenter rundt taklys, vegger, dører, søyler og
golvfliser. Trapp til instrumentgalleri (”gamle brettet”) har 17 opptrinn 23-26 cm, 16 inntrinn og breidde 1m, OK
rekkverk 1m. Transportluker i nordvegg til lager i 2.etg (A2). Fliser 6”x6” (lyse) og 3”x3”(mørke) i spesiell
formasjon (se foto).
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Maskinhall B

I. Dokumentasjon uteareal
1. Utearealnr
B
4. Konstruksjon
Rørfundament til rør 2
7. Maskinutstyr

2. Betegnelse uteareal
Maskinhall B
5. Materialer
Betong, tre og stål
8. Lagrete objekter

3. Funksjon
Kraftstasjon
6. Installasjon
Rørgater med rørinntak
9. Tilstand
Dårlig

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger
Rørinntak rør 2 til aggregat 4 – rørinntak rør 1 til maskinhall C – aggregat 5
Kart over Ålvik oppmålt 1943-44 viser trallebane forbi kraftstasjonen – rester fins nord for maskinhall B

II. Bygningsdokumentasjon – eksteriør og hovedkonstruksjon
1. Bygningsnr
B
TAK
4. Konstruksjon
Betongtak
7. Skorstein
VEGGER
9. Konstruksjon
Betong
12. Detaljer
Vinduer jernsprosser

2. Betegnelse bygning
Maskinhall B

3. Funksjon

5. Form
Flatt
8. Materialer

6. Tekke
Papp

10. Materialer

11. Kledning

13. Overflatebehandling
Murpuss og maling (rustrød)

14. TRAPPER OA PÅBYGG
Utvendig gangbane med rekkverk for vindusvask
15. FUNDAMENT
16. ANM
Spesielle trekk/funksjonelle løsninger:
Nåværende tilstand/endringer:

III. Bygningsdokumentasjon – interiør og inventar
1. Bygningsnr
B
4. Betegnelse bygning

2. Rom/Enhet nr
Maskinhall og kjellar
5. Betegnelse rom

3. Etasje
6. Funksjon rom
Produksjon av elektrisk kraft
9. Lagrete objekter

7. Inventar
8. Maskinutstyr
1 aggregat med instrumenter og
Traverskrane
hjelpefunksjonar
10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger
Kobbernedløp i SØ-hjørne. Stort betongfundament for rør 1 i NØ-hjørne , rør 1 går gjennom B til maskinhall C
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Maskinhall C

I. Dokumentasjon uteareal
1. Utearealnr
C
4. Konstruksjon

2. Betegnelse uteareal
Maskinhall C
5. Materialer

3. Funksjon
Kraftstasjon
6. Installasjon

7. Maskinutstyr

8. Lagrete objekter

9. Tilstand
Dårlig

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger

II. Bygningsdokumentasjon – eksteriør og hovedkonstruksjon
1. Bygningsnr
C
TAK
4. Konstruksjon
Dekke Leca-plater med
betongdragere
7. Skorstein
VEGGER
9. Konstruksjon
Betong – 4” forskalingsbord
12. Detaljer
Vinduer med jernsprosser
14. TRAPPER OA PÅBYGG

2. Betegnelse bygning
Maskinhall C

3. Funksjon
Produksjon av elektrisk kraft

5. Form
Flatt

6. Tekke
Papp

8. Materialer

10. Materialer

11. Kledning

13. Overflatebehandling
Murpuss og maling (rustrød)

15. FUNDAMENT
16. ANM
Spesielle trekk/funksjonelle løsninger:
Innvendig nedløp PVC
Nåværende tilstand/endringer:

III. Bygningsdokumentasjon – interiør og inventar
1. Bygningsnr
C
4. Betegnelse bygning

2. Rom/Enhet nr

3. Etasje

5. Betegnelse rom
Maskinhall og kjeller
8. Maskinutstyr
Traverskrane

6. Funksjon rom
Produksjon av elektrisk kraft
9. Lagrete objekter

7. Inventar
1aggregat med instrumenter og
hjelpefunksjoner
10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger
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Kontrollrom D

I. Dokumentasjon uteareal
1. Utearealnr
D
4. Konstruksjon

2. Betegnelse uteareal
5. Materialer

3. Funksjon
Kontrollrom
6. Installasjon

7. Maskinutstyr

8. Lagrete objekter

9. Tilstand

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger

II. Bygningsdokumentasjon – eksteriør og hovedkonstruksjon
1. Bygningsnr
D

TAK
4. Konstruksjon
Leca takplater (15cm) med nedfora
himling
7. Skorstein
VEGGER
9. Konstruksjon
Leca og betong / puss
12. Detaljer

2. Betegnelse bygning
Kontrollrom med kjeller

3. Funksjon
Styring av produksjon og
distribusjon av elektrisk kraft
Inngangsparti fra øst (Bjølvefossen)

5. Form
Flatt

6. Tekke
Papp

8. Materialer

10. Materialer

11. Kledning

13. Overflatebehandling
Rustrød maling

14. TRAPPER OA PÅBYGG
15. FUNDAMENT
16. ANM
Spesielle trekk/funksjonelle løsninger:
Nåværende tilstand/endringer:

III. Bygningsdokumentasjon – interiør og inventar
1. Bygningsnr
D
4. Betegnelse bygning
Kontrollrom

2. Rom/Enhet nr
D1-1 , D1-2 og D0-1 og D0-2
5. Betegnelse rom
Driftssentral og kontor (1.etg) og
WC, fordelingsrom med lite verksted
I kjeller
8. Maskinutstyr

7. Inventar
Styringspaneler og kontorutstyr
Glamox lysarmatur
10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger

3. Etasje
1.etasje og kjeller
6. Funksjon rom
Kontrollrom (D1-1), trappenedgang
og WC (D1-2), kabelfordeling (D0-1)
og skinnegang (D0-2)
9. Lagrete objekter
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Vaktrom E

I. Dokumentasjon uteareal
1. Utearealnr
E
4. Konstruksjon

2. Betegnelse uteareal
5. Materialer

3. Funksjon
Vaktrom
6. Installasjon

7. Maskinutstyr

8. Lagrete objekter

9. Tilstand

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger

II. Bygningsdokumentasjon – eksteriør og hovedkonstruksjon
1. Bygningsnr
TAK
4. Konstruksjon
7. Skorstein
VEGGER
9. Konstruksjon
12. Detaljer

2. Betegnelse bygning

3. Funksjon

5. Form
Skråtak
8. Materialer

6. Tekke
Stålplater

10. Materialer
Mur/puss
13. Overflatebehandling

11. Kledning

14. TRAPPER OA PÅBYGG
15. FUNDAMENT
16. ANM
Spesielle trekk/funksjonelle løsninger:
Nåværende tilstand/endringer:

III. Bygningsdokumentasjon – interiør og inventar
1. Bygningsnr
E
4. Betegnelse bygning

2. Rom/Enhet nr
Vaktrom
5. Betegnelse rom

7. Inventar
8. Maskinutstyr
Kontorutstyr, telefon, PC, kjøkken
10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger

3. Etasje
01
6. Funksjon rom
Vaktsentral(kontor
9. Lagrete objekter
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Høgspentanlegg F

I. Dokumentasjon uteareal
1. Utearealnr
F
4. Konstruksjon

2. Betegnelse uteareal
5. Materialer

3. Funksjon
Høgspentanlegg
6. Installasjon

7. Maskinutstyr

8. Lagrete objekter

9. Tilstand

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger

II. Bygningsdokumentasjon – eksteriør og hovedkonstruksjon
1. Bygningsnr
F
TAK
4. Konstruksjon
Betongdekke
7. Skorstein
VEGGER
9. Konstruksjon
12. Detaljer

2. Betegnelse bygning
Høgspentanlegg med
kaldluftkanaler

3. Funksjon

5. Form
Skråtak
8. Materialer

6. Tekke
Papp

10. Materialer
Betong
13. Overflatebehandling

11. Kledning

14. TRAPPER OA PÅBYGG
Utvendige kaldluftkanaler (7)
15. FUNDAMENT
16. ANM
Spesielle trekk/funksjonelle løsninger:
Nåværende tilstand/endringer:

III. Bygningsdokumentasjon – interiør og inventar
1. Bygningsnr
F
4. Betegnelse bygning

2. Rom/Enhet nr
Høgspentrom og kjeller
5. Betegnelse rom

7. Inventar
8. Maskinutstyr
Kabelkniver, effektbrytere,
skillebrytere og kabler
10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger

3. Etasje
6. Funksjon rom
Varmluftkanaler, gang og
høgspentkammer, kabelkjeller og
kaldluftkanaler
9. Lagrete objekter
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Pumpehus G

I. Dokumentasjon uteareal
1. Utearealnr
G
4. Konstruksjon

2. Betegnelse uteareal
Pumpehus
5. Materialer

3. Funksjon

7. Maskinutstyr

8. Lagrete objekter

9. Tilstand

6. Installasjon

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger

II. Bygningsdokumentasjon – eksteriør og hovedkonstruksjon
1. Bygningsnr
G

2. Betegnelse bygning
Pumpehus

3. Funksjon
Pumper for kjølevatn til
Bjølvefossen og til
drikkevannskilde i Ålvik

TAK
4. Konstruksjon
Betongdekke
7. Skorstein

5. Form
Flatt
8. Materialer

6. Tekke
Papp

10. Materialer
Betong
13. Overflatebehandling
Rustrød maling

11. Kledning

VEGGER
9. Konstruksjon
12. Detaljer
14. TRAPPER OA PÅBYGG
15. FUNDAMENT

16. ANM
Spesielle trekk/funksjonelle løsninger:
Nåværende tilstand/endringer:

III. Bygningsdokumentasjon – interiør og inventar
1. Bygningsnr
G
4. Betegnelse bygning

2. Rom/Enhet nr
01
5. Betegnelse rom

7. Inventar
8. Maskinutstyr
Pumper og rør
10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger

3. Etasje
01
6. Funksjon rom
Levering av kjølevatn (prosessvatn)
til fabrikken og drikkevatn
9. Lagrete objekter
Reservedeler
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Ventilhus H

I. Dokumentasjon uteareal
1. Utearealnr
H
4. Konstruksjon
Rørfundament, rør
7. Maskinutstyr

2. Betegnelse uteareal
Ventilhus
5. Materialer
Betong og stål
8. Lagrete objekter

3. Funksjon
6. Installasjon
9. Tilstand

10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger

II. Bygningsdokumentasjon – eksteriør og hovedkonstruksjon
1. Bygningsnr
H
TAK
4. Konstruksjon
Sutak,tre
7. Skorstein
VEGGER
9. Konstruksjon
Betongvegger (nedre del),
bindingsverk og kledning
12. Detaljer

2. Betegnelse bygning
Ventilhus

3. Funksjon
Regulering av vann i rørgater

5. Form
Skråtak
8. Materialer

6. Tekke
Papp (Icopal A)

10. Materialer
Betong og tre
Eternittplater (8mm) innvendig
13. Overflatebehandling

11. Kledning

14. TRAPPER OA PÅBYGG
15. FUNDAMENT
16. ANM
Spesielle trekk/funksjonelle løsninger:
Nåværende tilstand/endringer:

III. Bygningsdokumentasjon – interiør og inventar
1. Bygningsnr
H
4. Betegnelse bygning

2. Rom/Enhet nr

3. Etasje

5. Betegnelse rom

6. Funksjon rom
Ventiler for regulering vatn
9. Lagrete objekter

7. Inventar
8. Maskinutstyr
Ventiler med tilleggsutstyr
10. Spesielle trekk/funksjonelle løsninger
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8.1

Foto av bygningsdetaljer, ved Terje Kolbotn, NVIM

Anlegg
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
B, maskinhall
B, maskinhall
B, maskinhall
B, maskinhall
B, maskinhall
D, kontrollrom
D, kontrollrom
Uteområde
Uteområde
Uteområde
Uteområde
Uteområde
Uteområde
Uteområde
Uteområde
Uteområde
Uteområde

Retn.
S
SV
N
NØ
SV
SØ
SØ
NØ
S
V
V
Ø
NV
Ø
NØ
N
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
V
S
N
N
V
Ø
N
NØ
Ø
NØ
SØ
Ø
NV
SØ
N
SØ
Ø
Ø
NØ

Motiv
Tak, øvre del av hallen
Tak, taklys med rosettornament
Øvre vindusrekke
Øvre vindusrekke,vegg og del av krane
Underside av krane med krankrok
Del av krane med strømførende wire
Del av krane med strømførende wire
Forankring strømførende wire krane
Del av krane med strømførende wire
Krane øvre del, med katten og stativ for skrifting av lyspærer
Del av krane og øvre vindusrekke nord
Del av krane
Del av krane
Del av krane med lyspærer til taklamper
Innstøypt ornament over veggbue
Innstøypt ornament på vegg
Utsparing med smijernsdekor i veggbue
Dør til kjeller (kabelkjeller)
Trapp til brettet, nedre del - smijernsrekkverk
Trapp til brettet, rekkverk, dekke og søyle
Dekke, vegg og vinduer ved brettet
Inngangsparti til brettet
Trapp til brettet, midtre del
Innstøypt ornament i vegg ved inngang brettet
Smijernslampe ved inngang til brettet
Innstøpt ornament i vegg
Ny stor lyspære til taklamper
Smijernslampe østvegg
Øvre del krane
NØ hjørne med innvendig takrennenedløp
Kranbane og øvre vindusrekke
Takrennenedløp på nordvegg maskinhall B
Nedre vindu nordvegg
Trapp fra inngang til kjeller
Trapp fra inngang til kjeller
Del av vestvegg maskinhall A og B
Luftinntak for kjøling av gen. 4 på nordvegg maskinhall B
Rørinntak turbin 3, maskinhall A
Rør 2 til turbin 4, maskinhall B med rørtilkobling turbin 3
Rørinntak turbin 3, maskinhall A
Ventilhus H
Takrennenedløp på nordvegg maskinhall B
Rørfundament på utsida av maskinhall A,vestvegg
Ventilhus og rør 1 og rørovergang fra rør 2 til 1
Rørskøyt rør 1 og overgang fra rør 2

Foto
BK-tk001
BK-tk003
BK-tk004
BK-tk006
BK-tk007
BK-tk009
BK-tk010
BK-tk012
BK-tk013
BK-tk014
BK-tk015
BK-tk016
BK-tk017
BK-tk018
BK-tk020
BK-tk021
BK-tk022
BK-tk023
BK-tk025
BK-tk026
BK-tk029
BK-tk030
BK-tk032
BK-tk034
BK-tk035
BK-tk036
BK-tk038
BK-tk039
BK-tk040
BK-tk041
BK-tk042
BK-tk077
BK-tk079
BK-tk048
BK-tk049
BK-tk045
BK-tk050
BK-tk051
BK-tk052
BK-tk053
BK-tk054
BK-tk055
BK-tk056
BK-tk057
BK-tk058
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Uteområde
Uteområde
Uteområde
Uteområde
Uteområde
Uteområde
Uteområde
Uteområde
Uteområde
Uteområde
Uteområde
Uteområde
Uteområde
Uteområde
Uteområde
Uteområde
Uteområde
Uteområde
Uteområde
Uteområde
Uteområde
Uteområde
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall
A, maskinhall

N
N
Ø
NØ
SØ
S
N
N
NØ
NØ
NØ
SØ
S
V
V
V
N
N
V
V
V
S
N
Ø
Ø
N

Rør 1 og rør 2 med fundament
Rør 1 og 2 med ventilhus og endestasjon trallebane
Vindusramme maskinhall A, buevindu vestvegg
Buevindu, maskinhall A, vestvegg
Vestvegg maskinhall A og stige med ryggbøyle maskinhall B
Øvre del, nordvegg maskinhall B
Tak maskinhall B med stige og takrennenedløp
Vestvegg maskinhall A, rørgater,trallebane og kabelkulvert
Vestre del av tak med nedløp maskinhall A
Vestvegg maskinhall A med taknedløp
Sydvegg maskinhall A, øvre del
Tak kontrollrom D og vaktrom E
Tak med takrenne og nedløp, SV-hjørne maskinhall A
Nytt trafoanlegg mot nye Bjølvo
Trafoanlegg
Tak, gesims, øvre del av nordvegg maskinhall B
Tralle, endestasjon trallebane
Nytt kompressorhus NØ for maskinhall A
Varselskilt ved nytt kompressorhus
Trapp til betongkum ved nytt kompressorhus
Kabelkulvert bak maskinhall A, over A1 og A2
Nordvegg maskinhall A
A.A.Johnsen og H.Hognerud intervjuer Harald Wollestad
A.A.Johnsen intervjuer Harald Wollestad
A.A.Johnsen intervjuer Harald Wollestad
A.A.Johnsen intervjuer Harald Wollestad

BK-tk059
BK-tk060
BK-tk061
BK-tk062
BK-tk063
BK-tk065
BK-tk066
BK-tk067
BK-tk068
BK-tk069
BK-tk070
BK-tk072
BK-tk073
BK-tk074
BK-tk075
BK-tk076
BK-tk078
BK-tk082
BK-tk083
BK-tk084
BK-tk085
BK-tk086
BK-tk090
BK-tk092
BK-tk094
BK-tk095
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9.

Digitale teikningskopiar

Plansnitt 1936
Plansnitt 1943-44
Plansnitt 1972 - 866-001
Rørgateprofil rør 2. fordelingsbasseng, knekk II
Rørgateprofil, Rør 2, knekk XI , kraftstasjonen
Kraftstasjonen med fordelingsledning alt I
Ombygning av fordelingsledning rør I
Kraftstasjonen med fordelingsledning
Rørgate, rør 2, grunnplan og profil
Kraftstasjonen Fundamentplan
Generatorkjeller
Rørgate, rør II, rapportskjema
Plansnitt ca. k. 5.0.
Graving, sprenging og vekkmeisling. Lengdesnitt
Kraftstasjon. Oppriss vegger
Graving, sprengning og vekkmeisling.
Ventilhus, arr.
Forankr. Rørledn. Forslag
Dør og vindusplan

BK-plansnitt 1936.jpg
BK-plansnitt, 1943-44.jpg
BK-plansnitt 1972 - 866-001.jpg
BK-teikning, 1937, 1314.jpg
BK-teikning, 1937, 1315.jpg
BK-teikning, 1937, 1316.jpg
BK-teikning, 1937, 1318.jpg
BK-teikning, 1937, 1319.jpg
BK-teikning, 1937, 1320.jpg
BK-teikning, 1937, 1347.jpg
BK-teikning, 1937, 1369.jpg
BK-teikning, 1937, 1374.jpg
BK-teikning, 1970, 866-002.jpg
BK-teikning, 1970, 866-004.jpg
BK-teikning, 1970, 866-005.jpg
BK-teikning, 1970, 866-201.jpg
BK-teikning, 1970, 866-234.jpg
BK-teikning, 1970, 866-299.jpg
BK-teikning, 1970, 866-400.jpg
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10.

Video: Harald Wollestad, intervjua av Alf A. Johnsen, NVIM

Harald Wollestad var ansatt som brettvakt på Bjølvo Kraftverk i tre år frå 1965.
For å se video på CD-versjon ”Ctrl + klikk” her: Foto\Video\Harald Wollestad, BK.wmv
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11.

Vedlegg:

11.1

Berdal Strømme AS, verdivurdering 1994, foto: Berdal Strømme AS
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Foto: Berdal Strømme AS, 1994
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Foto: Berdal Strømme AS, 1994
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Foto: Berdal Strømme AS, 1994
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Foto: Berdal Strømme AS, 1994
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11.2 Berdal Strømme AS. Generatorer. Tekniske data.
Generator 4.
Drives av Peltonturbin Voith (dobbelthjul).
Horisontal maskin ASEA/PER KURE N: 996194.
Generatorytelse 22 000 kVA cosØ = 0.8,
12000V, 1059A, Magn.maskin 220V, 390A.
Magnetiseringsmaskin:

ASEALB112 N: 996195
95 kW, 230V, 413A.

Sleperinger på snabbmater er modne for utbedring. Børstene "hopper"!
Sleperinger på generator er noe bedre.
Spenningsregulator ASEA YTVS 81 N: 638 2677.
110 V ~. Reg.sp. 110V.
Innstillinger: Tilbakeføring transduktor
0-100%
"
impulsmater
"
mater
1937 modell.

" %
" %

I følge inspeksjoner utført av ABB i 1985 og 1992, er rotor i en slik tilstand at det ikke er
tilrådelig med videre drift.
Stator er utsatt for gliming og isolasjonen er sprø og tørr.
Generator bør omvikles snarest mulig.
Generator 5.
Drives av peltonaggregat (Kværner).
Horisontal maskin
Generator 48 MVA, cosØ = 0,75
12 kV, 2310A, 600 rpm, rusn. = 1080 rpm
Isolasjonsklasse stator/rotor = F/B, GD2 = 240 tm2

Nr. M-9361
Hkk 2 335/182

Magnetiseringskap med spenningsregulator, statisk magnetisering og feltbryter.
Statisk Type FKR - 4D
860A-220V 190 kW

Takspenning 200%
Byggeår 1971 Med magnetisk bremsing.

Turbinregulatorer for aggregat 4 og aggregat 5 er levert i 1971.
ASEA COMBIFLEX

QSOR 108
QCUL 104

Td Tn
f % bf %
Start% Bp%
Balanse

56

11.3

Berdal Strømme AS: Liste over elektrotekniske installasjoner/utstyr.
12 kv koblingsanlegg. Tekniske data.

l.

12 kV koblingsanlegg finnes i byggetrinn l ( fra 1917), fordelt over 3 etasjer.

l. l

Rom for Generator 4 inneholder:

1.1.1

Effektbryter for generator 4 (G4E).
ASEA Type HHG. Produksjonsår ????.
Vern 3 x RI (Asea invers overstrøm)
Reléprøver utført i 1988. Effektbryter revidert i 1975.

1.1.2

Skinneføring.
Isolatorer delvis skiftet i 1985.
Skillekniver delvis skiftet i 1990.

1.2

Rom merket: samleskinnebryter inneholder:

1.2.1

Effektbryter for samleskinner (ABE)
ASEA Hkk 12/3125, 500 MVA, 10 kg olje
No. 21 90 761 Produksjonsår ????.

1.2.2

Siklastbryter kabel 6 (SS6) NEBB NAL?

1.2.3

Siklastbryter kabel 29 (TS 29) NEBB.

1.2.4

Reaktor.
A/S Per Kure Nr. 17637, 163 kVA, 12 kV, 188 V, 289 A, 2,07 m.Henry,
Korsl. 7,05 kA (5 sek.)

1.3

Rom merket: trafo 91. kabel 10 inneholder:

1.3.1

Effektbryter for kabel l O (FÅ l OE)
Asea Hkk 12/1640: Produksjonsår 1980.

1.4

Rom merket: trafo 92 inneholder:

l .4. l

Effektbryter for kabel 99 (TS 99 E)
Asea, HkEC, 10/1600 400 MVA
Kortidstrøm 24.1 kA (4 sek.). Støtstrøm 60 kA.
Produksjonsår ????

1.4.2

Overstrømsvern for kabel 99. Asea RI (98162-53)

l. 5

Rom merket: trafo 91/K 10 inneholder:
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1.5.1

Samme som pkt. 4.1 (FÅ 10 E)

1.5.2

Overstrømsvern Asea RI

1.6

Rom merket: G5 inneholder:

1.6.1

ffektbryter for generator 5 (G5E), revidert 1974. Byttet effektbryter 1988 pga.
varmgang. Må årlig etterfylles olje pga. lekkasje.

1.6.2

Skinneføringer ca. (2 x 100 x 10)mm pr. fase.

1.7

Rom merket: kabel 9 inneholder:

1.7.1

Effektbryter for kabel 9 (FA9E)
Asea HkEC 10/1600, 400 MVA B.nr. 2071408
(U)symmetrisk bryterstrøm 21,7 kA
Kortidstrøm 24,1 kA i 4 sek.
Produksjonsår ????.

1.8

Rom merket: kabel 3 inneholder:

1.8.1

Effektbryter for kabel 3 (F053E)
Magrini (italiensk fra 1970?)

1.8.2

Skillebryter for generator 5 (G5FB/G5FA)

1.9

Rom merket: kabel 2 inneholder:

l.9. l

Effektbryter for kabel 2 (FA2E)
ASEA HHG 11/1000 Produksjonsår ????.

1.9.2

Skillebryter for generator l og 2.

1.10

Rom merket: kabel l inneholder:

1.10.1

Effektbryter for kabel l (FÅ l E)
ASEA HHG 11/1000 Produksjonsår ????.

1.11

Rom merket: kabel 4 inneholder:

1.11.1

Effektbryter for kabel 4 (UH4E)
ASEA HHG llkV/1500 A nr. 254104 Produksjonsår ????.

1.11.2

Skillekniver mot øvre/nedre samleskinner for generator 4.
Dette rom er bygningsmessig dårlig forfatning, (lekkasjer, maling flasser.)

1.12.

Rom merket: generator 3 inneholder:
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1.12.1

Effektbryter for generator 3 (G3E)
ASEA HHG 11/1000
Produksjonsår ????.

1.12.2

Effektbryter for kabel 26. (VA26E)
Effektbryter for kabel l. (FA l E)

1.13

Rom merket: generator 1+2.

1.13.1

Effektbrytere (G l E + G2E)
Skillebryterne er av "båtshakemodell" Produksjonsår ????.
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11.4

Skilt på maskiner

Registrert av Tone Hesjedal, NVIM
AGGREGAT 1, maskinhall A.
Aggregat 1- bokstavar på generator mot aust:
ALLMÄNNA SVENSKA EL.AB. VÄSTERÅS
Aggregat 1 generator – lite skilt mot sør:
LIKESTRÖMSGENERATOR
Typ
K 192
No
88733
Hkr.
118
Volt
220
Hv.
375
Amp.
350
KW.
77
För KONT Drift
Aggregat 1 generator –stort skilt mot sør:
(Hakekorssymbol med bokstavane ASEA)
Allmänna Svenska
3-fasgen.
TYP G 2312
KVA. 10750
HKR. 12300
Volt 12000
Varv
375
Amp. 517
Per
50
Aggregat 1 bokstavar på generator mot vest:
ALLMÄNNA SVENSKA EL.AB. VÄSTERÅS
Aggregat 1 Turbin – skilt mot aust:
KVÆRNER BRUG
Turbine No 835 1917
KRISTIANIA
Aggregat 1 Turbin-skilt mot vest:
KVÆRNER BRUG
Turbine No 835 1917
KRISTIANIA
Aggregat 1 turteller-lite skilt mot vest:
A/S G. Hartmann
Kristiania
Aggregat 1 regulator skilt mot nord:
KVÆRNER BRUG
L. No 264
1917
PAT. 30-1-09. PAT 9-2-15.
-“- 23-7-09. -“- 26-4-15.
-“- 10-1-13. -“- 24-5-16.
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AGGREGAT 2, maskinhall A
Aggregat 2-generator-bokstavar mot aust:
ALLMÄNNA SVENSKA EL.AB. VÄSTERÅS
Aggregat 2- generator-lite skilt mot sør:
LIKESTRÖMSGENERATOR
Typ
K 192
No
88732
Hkr.
118
Volt
220
Hv.
375
Amp.
350
KW.
77
För KONT Drift
Aggregat 2- stort skilt mot sør:
(Hakekorssymbol med bokstavane ASEA)
Allmänna Svenska
3-fasgen.
TYP G 2312
KVA. 10750
HKR. 12300
Volt 12000
Varv
375
Amp. 517
Per
50
Aggregat 2- generator bokstavar mot vest
ALLMÄNNA SVENSKA EL.AB. VÄSTERÅS
Aggregat 2- turbin.skilt mot aust:
SOCIETE ANON. DES ATELIERS
PICCARD. PICTET & CIE
GENEVE 1916
Aggragat 2- turbin.skilt mot vest:
SOCIETE ANON. DES ATELIERS
PICCARD. PICTET & CIE
GENEVE 1916
Aggregat 2-regulator – skilt mot vest:
PICCARD; PICTET & CIE GENEVE
Aggregat 2-oljetank:
NUL
GESELLSCHAFT
DER L. VON ROLL’SONEN EISENWERKE
EISENWERK CLUS
FUL
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AGGREGAT 3, maskinhall A
Aggregat 3 –bokstavar på generator mot aust:
ALLMÄNNA SVENSKA EL.AB. VÄSTERÅS
Aggregat 3 generator-lite skilt mot sør:
LIKESTRÖMSGENERATOR
Typ
K 192
No
88731
Hkr.
118
Volt
220
Hv.
375
Amp.
350
KW.
77
För KONT Drift
Aggregat 3 generator- stort skilt mot sør:
(Hakekorssymbol med bokstavane ASEA)
Allmänna Svenska
3-fasgen.
TYP G 2312
KVA. 10750
HKR. 12300
Volt 12000
Varv
375
Amp. 517
Per
50
Aggragat 3 – generator bokstavar mot vest:
ALLMÄNNA SVENSKA EL.AB. VÄSTERÅS
Aggregat 3 turbin- skilt mot aust:
A/S MYRENS VERKSTED
KRISTIANIA 1917
Licence Piccard Pictet
Aggregat 3 turbin skilt mot vest:
A/S MYRENS VERKSTED
KRISTIANIA 1917
Licence Piccard Pictet
Aggregat 3- turteller skilt mot sør:
A/S HARTMANN Kristiania.
Aggregat 3- regulator-skilt mot vest:
PICCARD PICTET GENEVE
Aggregat 3 –oljetank
NUL
GESELLSCHAFT
DER L. VON ROLL’SONEN EISENWERKE
EISENWERK CLUS
FUL
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AGGREGAT 4, maskinhall B
Aggregat 4 generator- bokstavar mot aust:
ASEA
Aggregat 4-generator- skilt mot nord:
A/S Per Kure
NORSK MOTOR OG DYNAMOFABRIKK
OSLO
ASEA
Gen. ------------LB 112
95 KW
230 V
Magn. 230 V

Shunt.
N. 996195
413 A
500 r/m

Aggregat 4 generator-stort skilt 1, mot nord:
ASEA
G 2313
N.9916194
22000 KVA x 0,8
500……r/m
12000….. V.Y
1059……A
MAGN. …220V
MAGN. …390A
Aggregat 4 generator- stort skilt 2, mot nord:
NORSK MOTOR – OG DYNAMOFABRIKK
OSLO
Aggregat 4-Regulator –Skilt mot nord:
KVÆRNER
Aggregat 4-turbin –skilt mot vest:
TURB.NO 12376
J.M. VOITH
1937
Aggregat 4 – hydraulikkaggregat:
A.S. KVÆRNER BRUG
OSLO
Regulator nr. 1255 år 1972
Type ASEA
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AGGREGAT 5, maskinhall C
Aggregat 5- generator-detaljskilt mot nord:
A
S
N/J
A/S NATIONAL INDUSTRI
DRAMMEN
SYNKRONGENERATOR
Nr.
M-9361
Type HKK 2 335/182
48000 kVA
3 Fase
50HZ
12000 Volt
2310 Amp.
COS φ0,75
Kobl.Y
Drift Varig GD2
Magnetisering 200
Volt 795
Amp.
Isolasjonsklasse
Stator/Rotor F/B

Byggeår 1971
600 º/min.
Rusn. 1080 -”210 tm2.

Aggregat 5 –generator – stort skilt mot nord:
A
S

N/J
A/S NATIONAL INDUSTRI
DRAMMEN
Aggregat 5 –turbin –skilt på rør –mot vest:
KVÆRNER
Turbin nr. 3403
År 1971
50 000 HK
835 m. fallh. 600 omdr.
OSLO
Aggregat 5 –regulator-skilt mot nord:
KVÆRNER
Aggregat 5-Hydraulikaggregat:
A.S. KVÆRNER BRUG
OSLO
Refukator for nr. 1246 år 1971
TYPE ASRA
Aggregat 5 –kompressoranlegg –skilt mot nord:
KL Kompressoranlegg
TYPE 41P
ANL. NR. 12589
LEVERT AV
Maskin a/s K. Lund & Co.
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Aggregat 5-magnetisering-skilt mot sør:
A/S NATIONAL INDUSTRI
DRAMMEN
STATISK MAGNETISERINGSUTSTYR
Type: FKR-4D
860A 220V 190kW
Takspenning: 200% Byggeår 1971

KRANER:
Kran i maskinhall A, aggregat 1-2-3:
A/S Norsk Elektrisk & Brown Boveri
Last 50 000 kilo
1916 FABR 377
På krok: 10 T.

Kran i maskinhall B, aggregat 4:
KVÆRNER
Last 70 tonn

Kran i maskinhall C, aggregat 5:
DRAMMENS JERN OG MEK. VERKSTED
(mangler løpekatt)
På krok: 6000kg
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11.4.1

Foto av skilt på maskiner

BK-skilt01

A, maskinhall

Skilt på maskiner, aggregat 1, Kværner

Foto\A\BK-skilt01.jpg

BK-skilt02

A, maskinhall

Skilt på maskiner, aggregat 1, manometer

Foto/A/BK-skilt02.jpg

BK-skilt03

A, maskinhall

Skilt på maskiner, aggregat 1, Kværner

Foto/A/BK-skilt03.jpg

BK-skilt04

A, maskinhall

Skilt på maskiner, aggregat 1, manometer

Foto/A/BK-skilt04.jpg

BK-skilt05

A, maskinhall

Skilt på maskiner, aggregat 1, ASEA

Foto/A/BK-skilt05.jpg

BK-skilt06

A, maskinhall

Skilt på maskiner, aggregat 1, ASEA

Foto/A/BK-skilt06.jpg

BK-skilt07

A, maskinhall

Skilt på maskiner, aggregat 1, Piccard Pictet & Cie Foto/A/BK-skilt07.jpg

BK-skilt08

A, maskinhall

Skilt på maskiner, aggregat 1, manometer

Foto/A/BK-skilt08.jpg

BK-skilt09

A, maskinhall

Skilt på maskiner, aggregat 1, oljepumpe

Foto/A/BK-skilt09.jpg

BK-skilt10

A, maskinhall

Skilt på maskiner, aggregat 1, Ateliers H. Cuenod

Foto/A/BK-skilt10.jpg

BK-skilt11

A, maskinhall

Skilt på maskiner, aggregat 1, manometer

Foto/A/BK-skilt11.jpg

BK-skilt12

A, maskinhall

Skilt på maskiner, aggregat 2, Piccard Pictet & Cie Foto/A/BK-skilt12.jpg

BK-skilt13

A, maskinhall

Skilt på maskiner, aggregat 2, ASEA

Foto/A/BK-skilt13.jpg

BK-skilt14

A, maskinhall

Skilt på maskiner, aggregat 2, Myrens Verksted

Foto/A/BK-skilt14.jpg

BK-skilt16

A, maskinhall

Skilt på maskiner, oljetank på vestvegg

Foto/A/BK-skilt16.jpg

BK-skilt18

A, maskinhall

Skilt på maskiner, aggregat 3

Foto/A/BK-skilt18.jpg

BK-skilt19

A, maskinhall

Skilt på maskiner, aggregat 4, ASEA

Foto/A/BK-skilt19.jpg

BK-skilt20

B, maskinhall

Skilt på maskiner, aggregat 4, ASEA, Per Kure

Foto/B/BK-skilt20.jpg

BK-skilt21

B, maskinhall

Skilt på maskiner, aggregat 4, ASEA

Foto/B/BK-skilt21.jpg

BK-skilt22

B, maskinhall

Skilt på maskiner, aggregat 4, Per Kure

Foto/B/BK-skilt22.jpg

BK-skilt24

B, maskinhall

Skilt på maskiner, aggregat 4, J.M.Voith

Foto/B/BK-skilt24.jpg

BK-skilt25

B, maskinhall

Skilt på maskiner, aggregat 4

Foto/B/BK-skilt25.jpg

BK-skilt26

C, maskinhall

Skilt på maskiner, aggregat 5, Kværner

Foto/C/BK-skilt26.jpg

BK-skilt27

C, maskinhall

Skilt på maskiner, aggregat 5, Kværner

Foto/C/BK-skilt27.jpg

BK-skilt28

C, maskinhall

Skilt på maskiner, aggregat 5, National Industri

Foto/C/BK-skilt28.jpg

BK-skilt29

C, maskinhall

Skilt på maskiner, aggregat 5, National Industri

Foto/C/BK-skilt29.jpg

BK-skilt30

C, maskinhall

Skilt på maskiner, aggregat 5, National Industri

Foto/C/BK-skilt30.jpg

BK-skilt31

C, maskinhall

Skilt på maskiner, aggregat 5, Kværner

Foto/C/BK-skilt31.jpg
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11.5

Foto av kart: Nye Bjølvo utbygging

67

