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Trondheim Energiverk fyller 100 år den 4. november 2001. I den forbindelse er

det skrevet en jubileumsbok som har fått navnet "En spenningshistorie.

Trondheim Energiverk gjennom et århundre".

Heftet du holder i hånda er et kort utdrag av jubileumsboka, men med relativt

flere bilder og mindre tekst. Den store utfordringen har vært å skrive så kort-

fattet som mulig om en stor bedrifts hendelser gjennom hundre år og årene

forut for stiftelsen.

I løpet av disse årene har samfunnet endret karakter på mange måter, blant

annet på grunn av utbredelsen av elektrisiteten. Men hovedoppgaven vår har

vært den samme hele tiden - å produsere og distribuere energi.

Som leder i bokkomiteen, både for jubileumsboka og kortversjonen, vil jeg

takke alle som har bidratt i arbeidet med denne utgivelsen.

Jeg håper heftet vil gi deg et innblikk i TEVs historie.

Trondheim november 2000

Knut Sollid

Konserndirektør



Nedre Leirfossen med kromfabrikken og kobbervalseverket i drift. Ved
hjelp av vannrenner og vannhjul ble vannkraften fra Nedre Leirfossen
tatt i bruk til industriell virksomhet på begynnelsen av 1800-tallet.
Maleri av Hans Jahn.

Øvre Leirfossen sett fra Tillersiden, 

noe før 1900. Ved fossen sees 

sagbruket til Leira Gods.

Utbyggingskomiteen og representanter fra kommunen på befa-

ring i Øvre Leirfossen våren 1899, etter at utbyggingsvedtaket

var fattet. 



Direktør 
C. Schultz

O.rettssakfører 
I.Buaas

Over: For byens innbyggere betydde trikken en aldri så liten
transportrevolusjon. For Trondheim E-verk var trikken først og
fremst en stor og sikker strømavtaker.

Under: Elektrisk belysning  i et av byens trykkerier, muligens
fra før Trondheim Elektrisitetsverk kom i drift.

TANKEN OM ET kommunalt elektrisitetsverk ble sådd
i 1890. Det ble da planlagt et lysverk i Ilabekken
med en kapasitet på maksimalt 2000 lamper. Byens
innbyggere hadde stiftet bekjentskap med elektrisi-
teten allerede i 1884. En håndfull bedrifter hadde da
installert elektrisk lys drevet med strøm fra egne
dynamoer. En av dem sørget også for lys til byens
skøytebane. Planene om et lysverk i Ilabekken ble
imidlertid skrinlagt. 

ELEKTRISK LYS BLE oppfattet som et luksusbehov,
som kommunen ikke burde ta noen økonomisk
risiko for å dekke. Det gikk ikke mange år før denne
holdningen ble endret. Kort tid etter fikk kommunen
tilbud om å kjøpe begge Leirfossene, med en samlet
fallhøyde på 55 meter, for den nette sum av 135
tusen kroner. I 1895 gikk kjøpet i orden, og tre år
senere vedtok bystyret å bygge ut Øvre Leirfossen.
De økonomiske kalkylene, som viste at et elektri-
sitetsverk ville gå med overskudd, hadde overbevist
skeptikerne. Høsten 1901 ble “Trondhjems Elektri-

citetsværk og Sporvei” satt i drift. Den 4.
november ble strømmen slått på for første
gang. Sporveien ble satt i drift 4. desember
samme år.

Til venstre: Statsråd 
B. Brænne

Til høyre: Statsråd 
M. Halvorsen

Professor 
J.E.

Gunstensen

4.november 1901:

Strømmen slås på for første gang



BYGGINGEN AV ØVRE LEIRFOSS kraftverk var et
møysommelig og omfattende arbeid. Det vestre fosse-
løpet ble tørrlagt for å gi plass til selve kraftstasjo-
nen. Nødvendig materiell ble fraktet oppover med
hest og vogn, mens de tyngste maskinene ble fraktet
med kommunens dampveivals. Man kan vel trygt si
at datidens høyteknologi, elektrisiteten, ble bygget
med hånd- og hestekraft. Det ble bygget en overfør-
ingslinje til byen med en spenning på 7 kV.
Fordelingsnettet, som ble gravd ned, fikk en spenn-
ing på 150 volt. Byens første trikkelinje ble anlagt
fra Buran til Hjorten (Ila) og på Hospitalsløkken ble
det bygget trikkestall, verksteder og kontorer.

Konkurransen om byggearbeidene og
leveranser av utstyr var stor. Turbinene
til kraftverket ble levert av Kværner
Bruk, og det elektrotekniske arbeidet ble
utført av to av datidens største tyske
elektrotekniske firma “Siemens &
Halske” og” Elektrisitäts-Aktiengesell-
schaft vormals Schuckert & Co.”
Arbeidet med Øvre Leirfoss kraftverk
ble påbegynt i 1898 og avsluttet høsten
1901. Sluttsummen beløp seg på vel 1.6
millioner kroner, en investering som
skulle vise seg å bli svært lønnsom for
kommunen.

Øvre Leirfoss kraftverk 4. oktober 1901.
Vannet til turbinene settes på for første
gang i det tre menn sveiver opp luka til inn-
taksbassenget. I bakgrunnen sees den første
høyspentlinja til byen (til Vollan via Tempe).

Bygging av den første kraftstasjonsbygning-
en i Øvre Leirfossen. Datoen er juni 1901,
bare tre måneder til oppstart av stasjonen.

Det første store løftet

Kostnadsoverslag fra Elektrizitäts-Aktiengesellschaft vormals
Schuckert & Co. for "den motoriske og elektriske del for prosjek-
tet vedrørende byggingen av et elektrisitetsverk for kraftover-
føring, belysning og sporvei i Trondheim."

Garstad kom til å lede verket fra 1900 til 1937, 
et tidsrom som med god grunn ble omtalt som 
Garstad-epoken.

Øvre Leirfoss kraftverk august 1901.
Fordelingsdammen er ferdigstøpt, men turbin-
rørene er ikke på plass.



Øvre Leirfoss kraftverk november 1900.
Ti mann bearbeider grunnen for stasjonen.

Øvre Leirfoss kraftstasjon med de to første aggregatene.
Disse ble skiftet ut under andre verdenskrig.



ETTER DET FØRSTE fulle driftsåret i 1902 hadde 
E-verket i alt 376 abonnenter. I begynnelsen var det
bare de mest velstående som hadde råd til elektrisk
lys. I starten kostet det ti kroner i året for en elektrisk
lampe. I 1904 ble prisen satt ned til åtte kroner.
Sammenliknet med andre energikilder ble strømmen
stadig billigere, og stadig flere fikk råd til elektrisk
lys. Prisstigningen på petroleum og gass under første
verdenskrig bidro spesielt til utbredelsen. Ved inn-
gangen til 1920-tallet hadde flesteparten av byens
hustander elektrisk lys. I løpet av mellomkrigstiden
ble husholdningsapparater som elektriske strykejern,
støvsugere og komfyrer stadig mer utbredt. Litt etter
litt ble elektrisiteten også tatt i bruk til oppvarming.

Fra verkstedet i trikkehallen på Dalsenget ca.1924. Reimdrift
fra felles motor til de enkelte arbeidsmaskiner var vanlig i
mange år etter at elektromotoren var tatt i bruk.

Fra luksus
t i l  a l lemannseie



BYEN FIKK OGSÅ elektrisk gatelys. Gasslyktene i
sentrum ble imidlertid beholdt. Fram til gassverket
ble nedlagt i 1957 besto byens gatelys av både gass
og elektrisitet. Før verket ble satt i drift var det
knyttet store forhåpninger til elektromotoren. Den
skulle i mer enn bokstavelig forstand bli en
dynamo for byens næringsliv. I 1902 var det
installert 76 elektromotorer. Antallet økte raskt,
og snart ble denne et selvsagt og uunnværlig
hjelpemiddel i verksteder og fabrikker. Fra å være
luksus for de få, ble elektrisiteten et hverdagsgode
for de fleste og en livsnødvendighet for samfunnet
som helhet.

Maskin nr. 6 fra 1921 i 
Nedre Leirfoss kraftstasjon.

Gatebelysning i havneanlegget. Fem støpejernsmaster
med rund kuppel, type 1924. Armaturen ble avløst av
Trollaarmaturen i 1927. Bildet er tatt der ubåtbunkeren
"DORA" kom, og gaten er derfor borte i dag.

Øverst: Arbeidsstokken på 120 mann poserer foran
hovedporten på Nedre Leirfoss kraftstasjon 1909.
Over porten sees Trondheims byvåpen og to Trond- 
heimsroser. Arkitekt var Axel Guldahl.



Arbeid med tunnelen Grindstad – Svean.

Transport av

maskindel til Svean

kraftsatsjon i 1939.

med TEVs første

kjøretøy “Gigant”

fra 1923.

Svean kraftstasjon 1938. Turbintrommen, det såkalte 

sneglehuset, til det første aggregatet heises på plass.

Bygging av terkseldam i Garbergselva vinteren 1941.

Forskalings- 

og støpearbeid  

på Løkaunet 

kraftstasjon 

sommeren 1925.



DET GIKK IKKE MANGE år før kraftproduksjonen ved Øvre
Leirfoss kraftverk ble for liten. I 1906 ble det vedtatt å
bygge ut Nedre Leirfossen, og i 1910 ble kraftverket satt
i drift. I 1915 ble det satt i drift et kull- og oljebasert
varmekraftverk i Ila. Dette fungerte som reserve under
vannmangel i Nidelva. Før vassdraget ble regulert vari-
erte produksjonen i Leirfossene i takt med Nidelvas vann-
føring. Fra slutten av første verdenskrig og en del år
framover var det ikke uvanlig at strømmen ble avstengt
for kortere perioder. Etter at Løkaunet kraftverk ble satt i
drift i 1926, og reguleringen av Selbusjøen delvis ble
iverksatt, ble forsyningssituasjonen bedre.

I 1919 FIKK KOMMUNEN konsesjon på regulering av
Nidelva og Selbusjøen. Arbeidet kom til å pågå i en
årrekke. Byggingen av en tunnel fra Selbusjøen til Svean
pågikk i over ti år. Den vel tre km lange tunnelen ble
sprengt og gravd ut for hånd. Arbeidet ble drevet som en
form for nødsarbeid i mellomkrigstiden. I 1939 ble Svean
kraftverk satt i drift. Reguleringsarbeidet for Selbusjøen,
slik at kraftverket i Svean kunne kjøres for fullt, ble
fullført først på 1950-tallet.

Gammel og ny tid møtes. Foran Hyttfossen
betongdam, som sto ferdig i 1949, ligger rester
av et vannhjul fra Huitfeldt Sagbruk som var i
drift fram til 1936. Vannspeilet i Selbusjøen
strakk seg fram til Hyttfossdammens overløp.

Kraftmangel og nye utbygginger







Strømmangel ,
rasjonering og utkobl inger

I LØPET AV 2. verdenskrig ble elektrisk boligoppvarming mer

vanlig. Dette hang først og fremst sammen med den vanske-

lige tilgangen på andre energikilder og den økte prisen på

disse. Da okkupasjonen var over, hadde folk vent seg til elek-

triske ovner, og presset for å bygge ut nye kraftkilder og

utvide fordelingsnettet økte sterkt. Kraftunderskuddet var

stort, og Trondheims innbyggere måtte finne seg i til dels

hard rasjonering og strømutkoblinger.

TEV HADDE LAGT FRAM en plan for utbygging av Neavass-

draget allerede i 1917. Det økende spriket mellom kraft-

tilgang og -etterspørsel gjorde at E-verket nå bestemte seg for

å ta fram denne planen og bygge ut nye kraftanlegg. Problemet

var at myndighetene hadde sterke ambisjoner om å styre og

regulere kraftutbyggingen. På grunn av ressursknapphet, små

valutabeholdninger og mangel på faglært arbeidskraft ble det

satt opp prioriteringslister over hvilke kraftverk som skulle

bygges ut, og i hvilken rekkefølge. I Midt-Norge var det

Aura-utbyggingen som ble prioritert. TEV måtte finne seg i å

vente på tur.

TEVs plan for utbyggingen av 
Nea-Nidelvvassdraget fra 1917.

8 mai 1945 kapitulerte Tyskland.
Etter fem år med en mørklagt by
kunne endelig de forhatte belnd-
ingsgardinene fjernes.
Adresseavisen 8. mai 1945.

Blendingen ble etter hvert en naturlig del av folks hverdag under
krigen. Her en annonse fra Adresseavisen 24. november 1941 med
opplysninger om blendingstider og reklame for lyspærer.

Under strømkrisen vinteren
1952 kjørte TEV en kampanje
i Adresseavisen for å opp-
muntre sine abonnenter til å
spare på strømmen. Illustrert
med en svevende gris over en
gryte med kokende vann ble
det vist hvor høy vannstanden
i Selbusjøen var i forhold til
laveste tillatte tappenivå. Det
var om å gjøre å holde grisen
svevende - og det gikk stort
sett bra. Mange kan ennå for-
telle om spenningen ved å
åpne avisen for å se hvordan
det sto til med "sparegrisen".

13.12.52 15.12.52 16.12.52 17.12.52 18.12.52 19.12.52



Valgplakat fra stortingsvalget i 1945.

Valgplakat fra stortingsvalget i 1953.

TEV var lenge alene i Norge om
å levere strøm med 150 volt spen-

ning til sine abonnenter. Lyspærene
måtte derfor spesiallages.



Store dimensjoner. Stålrør med en diameter på 3,3 meter 
til foring av trykksjakten i Nea kraftverk.

Etter hvert kom nye elektriske

hjelpemidler i handelen, og

reklamen kunne stadig fortelle

om fantastiske nye fremskritt -

både for mor og far.



BEHOVET FOR MER kraft var prekært i de første

etterkrigsårene, men mulighetene for å bygge nye

kraftverk syntes små. TEV fant til slutt en løsning som

gjorde det mulig å “snike” i myndighetenes utbyggingskø.

I 1952 ble det undertegnet en kontrakt om et svensk lån for å bygge

et kraftverk i Nea. Til gjengjeld skulle TEV eksportere kraft til

Stockholm. Den store kraftmangelen gjorde at denne avtalen utløste

et rabalder uten like. Regjeringen godtok ikke at Trondheim kom-

mune drev “utenrikspolitikk på egen hånd”. Sør-Trøndelag fylke

krevde eksportforbud og ville delta i utbyggingen selv.

ETTER MANGE OG LANGE forhandlinger med fylket og myndig-

hetene fikk TEV til slutt tillatelse til å bygge Nea kraftverk.

Utbyggingen skulle finansieres med svenske lån, og disse skulle

tilbakebetales med inntektene fra eksport av halvparten av den

produserte kraften i en femtenårsperiode. Til gjengjeld måtte TEV

selge halvparten av den resterende kraften til fylket til selvkostpris.

Staten kom dessuten inn som mellomledd i eksportavtalen. Det ble

dermed de facto vedtatt at bare staten kunne eksportere kraft. Nea

kraftverk sto ferdig i 1960. Gjennom kraftlinjen over til Sverige ble

det for første gang eksportert kraft fra Norge.

Det første svenskelånet på 32 millioner svenske
kroner kom i orden i 1956. Renten var 5 %.

Rabalder om 
kraftekspor t

Plakett med skjold-logo tegnet av
Thorvald Hellem til Nea kraftverk.

Elektrisiteten preget også gatebildet. Her
er Olav Trygvasons gate pyntet i elektrisk
juleskrud på 1950-tallet.



I løpet av 1960-tallet steg etterspørselen etter elektrisitet

dramatisk. Nye elektriske apparater kom til og de eksisterende

ble mer utbredt. TV-apparatene og platespillerne ble folkeeie og

frysebokser, melkemaskiner og datamaskiner begynte å bli tatt

i bruk i økende omfang.

TEVS FORSYNINGSOMRÅDE ble

betydelig utvidet da Trondheim

og omegnskommunene ble slått

sammen til én stor bykommune i 1964. Samtidig overtok TEV

Fjæremsfossen kommunale kraftselskap som var eid av disse

kommunene. Nea kraftverk ga på ingen måte nok kraft til å

dekke den stadig økende etterspørselen. I

løpet av 1960-tallet og et stykke inn i det

påfølgende tiåret fant det derfor sted

en hektisk utbygging i Neavass-

draget. Det ble bygd ytterligere fem

kraftverk og en rekke regulerings-

dammer. Også på fordelingssiden var

det stor aktivitet. Fordelingsnettet ble

bygd ut og opprustet slik at det kunne

bringe strømmen ut til alle de nye abon-

nentene. I løpet av 1960-tallet ble

antallet abonnenter fordoblet mens

kraftproduksjonen ble tredoblet.

Økt et terspørsel

TEVs
Trolla-
armatur.

Kabeltrekking tidlig på 1960-tallet.

EDB gjorde sitt inntog i løpet av 
1960-tallet - også ved TEV.

-  og protester  mot 
neddemming



Nea - før, under og

etter oppdemmingen

av Nesjøen.



I 1979 ga posten ut frimerkeserien
"Norsk ingeniørkunst" med Vessing-
sjødammen som motiv på tokrones-
merket.



1970-ÅRENE BLE på ingen måte noen hvileperiode for

TEV. Selv om forbruksveksten slakket av i begynnelsen av

tiåret, skjøt den raskt fart igjen. Forbruket pr. abonnent

økte. Samtidig ble det bygd ut store boligområder sør og

sørøst for Trondheim sentrum. Den sterke utbyggingen

av kraftverk og utvidelsen av fordelingsnettet måtte der-

for fortsette med uforminsket styrke. Kraftforbruket steg

gjennom hele tiåret med et årsgjennomsnitt på 6,8 %.

ETTER DEN LANGE utbyggingsperioden i Neavassdraget vendte

TEV tilbake til sin “barndoms elv” på midten av 1970-tallet.

Med de omfattende reguleringene som var gjort ovenfor

Selbusjøen var stasjonene langs Nidelva blitt for små. I 1977

sto Bratsberg kraftverk ferdig som en parallellutbygging til de

gamle Nidelvverkene.

I LØPET AV DETTE tiåret ble det meste ikke bare

større og dyrere, det ble også vanskeligere. I

1973 etablerte TEV, Sør-Trøndelag Kraftselskap og Hedmark

Energi selskapet Kraftverkene i Orkla for å bygge ut og drive

kraft-verk i Orkla-Granavassdraget. Utbyggingen økte krafttil-

gangen betydelig, men prislappen ble høyere enn forutsatt.

Protestene fra miljøbevegelsen var også sterke.

Bratsberg kraftverk.

Større , dyrere og 
vanskel igere





NEA-NIDELVVASSDRAGET og Orklavassdraget var etter hvert blitt

utnyttet så godt som fullt ut. Det var blitt knapphet på utbyggbar

vannkraft, men det var ingenting som tydet på at kraftbehovet ville

avta eller flate ut. I løpet av 1980-tallet ble derfor elkraften supplert

med fjernvarme, og det ble bygd flere varmesentraler med et fjern-

varmenett som i dag strekker seg fra Heimdalsområdet i sør til

Ladehalvøya i nord. Dessuten ble det lagt større vekt på enøk-tiltak.

Begge disse tiltakene hadde en sterk miljøprofil.

PARALLELT MED INNSATSEN for å skaffe mer energi ble det arbeidet

intenst for å bygge ut fordelingsnettet. Utenfor bykjernen finnes et vidt

forgreinet nett av luftlinjer, og nedgravd i byens gater ligger milevis av

kabler som bringer lys, kraft og varme til Trondheims og Klæbus

innbyggere og den virksomheten de driver. 

I 1989 BLE DET foreløpig siste store kraftutbyggingsprosjektet av-

sluttet. Med byggingen av Nedre Nea kraftverk syntes slutten på en

lang kraftutbyggingsepoke å være over. Også på nettsiden avtok

aktiviteten sterkt fra slutten av tiåret. Samtidig varslet myndighetene

at lovverket skulle endres. Det var derfor store og grunnleggende

utfordringer som ventet Trondheim Energiverk ved overgangen til et

nytt tiår. Det kunne synes som om TEV sto 

ved en skillevei.

Heimdal 

varmesentral.

Sterkere fokus på mil jøet



TEV BLE ETABLERT som en kommunalt eid

monopolbedrift i 1901, og bystyret

avgjorde lenge hvor mye kraft som skulle

bygges ut og til hvilken pris den skulle

selges. Med energiloven som ble innført i

1991 ble elektrisiteten gjort til en markeds-

vare på linje med andre varer. Nå er det

ikke lenger behovet innenfor konsesjonsområdet som styrer

utbyggingstakten og strømprisene, men lønnsomhetskalkyler

og hensynet til konkurranseevnen.

FOR TEV HAR ÅRENE under det nye energiregimet vært

preget av redusert aktivitet på utbyggingssiden og økt innsats

på markedssiden. Staben er samtidig redusert med en fjerde-

del. Perioden har dessuten vært preget av mange organi-

sasjonsendringer. Ved årsskiftet 1996/1997 ble TEV aksje-

selskap, og to år senere ble det omdannet til konsern.

SELV OM DET NYE energiregimet har eksistert i ti år, er

bransjen fremdeles preget av store forandringer med en

tydelig tendens i retning av færre og større selskaper. Også

Trondheim Energiverk har blitt berørt av dette. Våren 2000

kjøpte det 49 % av aksjene i Istad Kraft AS. Forsøket på å

etablere et omsetningsselskap med svenske Birka Energi AB,

og en avtale om å selge 49 % av aksjene til Statkraft SF, ble

imidlertid nedstemt av bystyret. Fusjonsforhandlingene med

TrønderEnergi ga heller ikke noe konkret resultat - i alle fall

ikke i første omgang.

I  markedskreftenes vold 

Kampen om strømkundene.

Annonse i Adresseavisen, februar 2000.



Om du kikker ut av flyvinduet etter avgang fra Trondheim Lufthavn, Værnes en sen kvelds-

time, vil du se lysende linjer som etter noen minutter leder ut i et lyshav ved Nidelvas utløp

i Trondheimsfjorden. Dette er Trondheim. Om du kunne ha gjort det samme hundre år

tidligere, ville mye ha sett annerledes ut. Den største forskjellen er Trondheim Energiverk.



9 Nedre Nea kraftverk

1 Nedre Leirfoss 
kraftverk

2 Øvre Leirfoss 
kraftverk

3 Bratsberg 
kraftverk

6 Løkaunet kraftstasjon

5 Svean 
kraftstasjon

8 Utløpet av Nea

4 Fjæremsfossen
kraftverk

10 Heggsetfossdammen7 Hyttfossdammen



19 Sylsjøen

16 Nesjøen/Essandsjøen

17 Linje til Sverige

15 Nesjødammen og
Vessingfoss kraftverk

14 Vessingsjødammen13 Nea kraftverk12 Fordelingsanlegg Tydal11 Gresslifossdammen

18 Falksjøendammen



ren energi  i  hundre år


