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Artikkel i iljaasinet nr.log 2.

1976.

AURL SD
seks år etter

»- Med god erfaring fra kraftutbyggingen I Hallingdal har Lysverket
fortsatt sine bestrebelser pA,u langt det praktisk og økonomisk lar seg
gjøre, A verne landskapsmiljøet og utbedre de skader som Inngrepene I
naturen medfører. BAdeunder anlegget og I den etterbehandling som vii
pAgA sA lenge kraftverkene eksisterer, blir det nedlagt betydelige summer I
landskapspleien.»

Dette skriver Oslo Lysverker om Aurlandsutbyggingen i  en fargerik bro-
sjyre som de er svert s flinke med i fAdelt  ut  overalt  I  Aurland og Flm.

Tekst og fotos: HELGE SUNDE

Riktignok kan en ennå se rester av
den opprinnelige naturen blant
kjempesvere demninger. steinfyllin-
ger, veger., anleggsbrakker og andre
ingredisenser som inngar 1 Iysverke-
nes spesielle  form  for landskapspleie.
Men da skal en godt etter.

her ser heller positivt på kraftutbyg-
gingen.

På Fjellstova er det ingen fargebil-
der på veggen. Verten her. Olav Mitt-
je, er ikke så begeistret for Lysver-
kets herjinger.

Hvis jeg på forhånd hadde visst at
kraftutbyggingen sku.ile fd dette om-
fanget. ville jeg har vært langt mer
skeptisk, sier han. og er særlig redd
for hva som vil skje med Aurlandsel-
va etter at den er fullt regulert. Han
peker på at ingen med sikkerhet kan
si hvilke økologiske og estetiske
virkninger reguleringen vil få. Særlig
frykter han at fisken vil forsvinne fra
elva.

Begge beklager imidlertid at fottu-
ristene så og si er blitt helt borte. Det
ble en spesiell stemning om kveldene.
alle var som en stor familie.

Biltu-
ristene har det så travelt. det er så
vidt de har tid til å svelge maten før
de raser videre. De setter seg gjerne
for seg og sier ikke et ord til hverand-
re.

Etter at den nye vegen mellom Hol
og Aurland er åpnet har bilene tatt
over det som var fotturistenes eldo-
rado. Støvskyen ligger tett ved de
kjente turisthyttene Geiteryggen.
Steinbergdalen, Osterbo oz Stonda-
len, som er i ferd med f preg av
veikroer.

•

De var temmelig rystet en familie
vi traff på veg ned dalen. De hadde
gått her før utbyggingen startet. og
det de nå hadde sett var langt verre
enn de på forhånd hadde forestilt seg.
Det var ikke mye natur å glede seg
over når en til stadighet kom over
svære steinfyllinger. høye demninger.
tunnelinnslag og høyspentmaster.

*
I sin brosjyre. som blir delt ut på

nere språk. ir Lysverkene oss videre
den opplysning at de under sin plan-
legging tar bevisst sikte på at kraft-
utbyggingen skal være et ledd i
distriktsutbyggingen, og soker sa
langt rad er stotte bygdesamfunnet
i bestrebelsene pa 4 nyttiggjore set
de ressurser som stilles til rådighet.
Ganske saerlig er dette tilfelle i
Aurland.

De to hyttene på Osterbø, som td-
ligere var et av de mest trivelige ste-
der en fotvandrer kunne komme til.
og som var vide kjent for sitt saeregne
miljø og gode bevertning, er n.'.l totalt
ombygget. Koselige stuer med pris
og rundtømmer er borte og plate be-
lagte vegger og respatrxbord 012; ror-
stoler med plasttrekk har tatt over

Jim Reeves og Ole-Ivars strommer
mot en fra høyttalrrf' på Vf'J.!J.!f'n
Rømme og annen seterkost er skiltet
ut med wienerschnitzel og brus med
sitronsmak.

PA veggen i Turisthytta henge
kjempesvre fargebilder at

Aurlandsdalen slik den engang var
·  Gave fra Oslo Lauserker star det
pa et lite skilt under. Innehaverv

I en reportsje i Bergens Tidende fm
en tid tilbake leser vi at problemene
velter inn over Aurland. kraft
utbyggingen har ikke gitt det mar
hadde håpet.

-  Nd md jeg forlate kommunen. De
kraftanlegget startet het det sd vak
kert at vi fra Aurland skulle fd ar-
beid. Nå er vi oppsagt, aurlendingene
md slutte først. Innflyttere har ansi
ennitet og erfaring fra tidligere kraft
anlegg, de blir foretrukket. Aurlen
dinger trenger man ikke lenger. for
teller en ung aurlending til avisa.

Det var en merkelig stemning
bygda den dagen den forste kjempe
turbinen ble startet. Også nature?
oppforte seg uvanlig. Frostrøyk 01

tåke seg nedover dalføret. på fjorde,
la den første isen seg. Aurlendingen
ble minnet om at is og frostrøyk va
noe enkelte hadde fryktet allerede fo
kraftutbyggingen tok til. At a1
beidsledigheten skulle melde seg a
lerede etter tre års anleggsdrift hadd
man derimot ikke tatt med i bere
ningen.

Oslo reiser med kraften. Vi sitte
igjen med de arbeidsledige. blir d
sagt i Aurland.



lurlandsdalen 6år attar
Noen kommentarer til
Helge Sundes artikkel

Av TERJE HAREIDE

Etter d he lest artikkelen tM Helge Sunde MNLJ-megasinet  nr. 1 I &r, sitter eg
lgjen med det inntrytket at den gir et riktig inntrykk av Aurlandsdaien idag. Imidler-
tid,  jog synes bNdone be noe mlebruit for  d stotte opp om teksten l artikkelen.
iMdet av steintippone pd s. 4 er ikke  hentet fra Aurlanddaien, men  {re Vesledalen
everest1Stundien som lgjen er en sidedetN Aurlandedaien. Disse tippene kan kke
sees fra turietst&enog er dessuten svrt sjeldent beeelt av fotturieter.

NAr disse steintippene vokser til,
vil det vel ikke bli si Ule. Det er kraft.
ledningene som særlig skjemmer og
som ogsi vil gjøre det i fremtiden. El-
lers vil jeg bemerke at kameravinke-
len pl bildet av Stundalen turisthyt-
te  ogsl gir et Utt skjevt inntrykk av
omgivelsene der. Hadde det ikke
vært bedre l ta med et bilde fra Øst-
erbo, denne tidligere perlen i
Aurlandsdalen, men som nl altsl har
preg av veikre med stygge steintipper
rundt og tunnellsprengning 1 jellet
bak? Det er Jo særleg dalen fra Øst-
erbeo og opp til Geitryggen som er
ødelagt av utbyggerne, den vakreste
delen av dalen ligger der jo fremdeles.
Veiskjeringen 1 Berdalen gjer ikke st
mye ut av seg, en annen ting er jo at
vannstanden vll bli redusert med de
følger dette vil fl for det særegne
mikroklimaet l denne ville, trange da-
len.

GJØRMEHULL I STEINBERGDA-
LEN!

En annen ting som kanskje er verdt
l nevne. er at dammen i Vetlebotnen

vil føre til at damvannet vi] st& langt
opp i den flate Steinbergdalen oven-
for. Blir vannstanden senket med ca.
2- 3 meter, vll Stelnbergdalen bli
torrlagt igjen. N&r vi s4 fr vite at
Vetlbotndammen stadig skal tap-
pes og tylles. kan vi selv tenke oss
hvordan det vil gt med omrldet rett
nedenfor den koselige Steinbergdalen
turisthytte, vi vil fl et illeluktende
gjørmehull som ikke akkurat vil vir-

, ke tiltzekkende pl besøkende til tu-
risthytta her. Eteren, Jon Fimreite fra
Aurland, har selv sagt at da vil ikke
liv være laga 1 Steinbergdalen. Han
har derfor bedt Oslo Lysverker om at
det bllr bygd en terskel nederst l
denne dalen, slik at vi får et penna-
net vannspeil her. Dette er Jo mye
mer estetisk enn et gjørmehull. Bllr
ikke denne terskelen bygd, kan man
bare pakke sammen pl Stelnbergda-
len, den til ni koseligste turisthytta
langs DNTs rutenett. Nl kan Oslo
Lysverker virkelig vise om de mener
noe med den landska psplelen de
skryter slik av.

MED LYSVERKENE
0G SENTRALMYNDIGHETENE I
VRANGSTRUPEN

Etter l ha vært lærer 1 Aurland 1 tre
Ar,kan jeg bare bekrefte at bygdefol-
kets syn pl utbyggingen har endret
seg kolossalt siden konsesjonen ble
gitt. Den gang ble alle fagg heist p#
full stang over hele bygda.

de endelig fl den lenge etterlengtede
kraften. Nl skulle det ikke lenger bli
strømutkopling flere timer hver dag.
Ti n8 hadde Aurland fått kraften sin
fra Leinafallene, det private kraftan-
legget ti] Flimsbanen. Endelig skulle
Aurland bli bygda der driftige indu-
strifolk ville sltss om l fl byggegrunn
til stne bedrifter, ja, ror her var det jo
bllig kraft. togforbindelse med Ber-
gensbanen, gode havnemuligheter og
helArsvei ti] stlandet. Endelig skulle
ungdommen i bygda slippe å reise ut
ror l ftnDe arbeid. Gårdbrukerne
trappet ned gardene sine,
arbeiderne pl skofabrikkene 1 bygda
sa opp arbeidet da de ville tjene mer
penger pd anlegget, eneboliger ble re-
ist oppover åssidene nede på
Aurlandavangen for l huse ingeni-
ører, teknikere og sjefer. - Men hvor
lenge var Adam i Paradis?

Vt vet alle
hvordan det har gltt. Riktignok har
vl fltt elektrtak kraft til bygda, men
de faste arbeidsplassene har uteblitt,
fabrikkarbeiderne vil ikke tilbake til
skoene sine, og ungdommen er Uke
rotlos som fer. Bygda har ingen frem-
tid, sl sant ikke den planlagte stam-
vegen vll fere til forandringer som vil
vere positive for kommunen, bygde-
folket selv er skeptiske, og det har de
all grunn ti] 4  vere.  Ja, det er vel ikke
for sterkt l st at de har ftt Oslo Lys-
verker og sentraimyndighetene I
vrangstrupen, det inntrykket fr man
t alle fall dersom man tar seg tid tu l
snakkemed • mannen t gata•.



HOLDNINGSENDRING I BYGDA
Denne holdningsendring kom klart

tu uttrykk  pA  det bygdemøtet som
ble holdt 1 anledning planene om l
byge ut Filmsdalen. Samtlige byg-
delag og andre frammøtte gikk imot
all videre utbygging av kommunens
naturherligheter. Man mente at
Aurland hadde ofret nok pl kraft.ut-
byggingens  alter. Bare en motedelta-
ger gikk inn ror utbygging av denne
perlen blant Vestlandsdaler. nemlig
formannen 1 Aurland kommunale
kraftlag. Han ble ikke serlig popu-

laer, det blir man vanligvus ikke nar
man lar egeninteresser gå foran byg-
das ve og vel.

Nå vil vel mange spørre seg selv:
Folket I Aurland måtte vel vite hvil-
ke naturherligheter de hadde i kom-
munen den gang for seks år siden?
De måtte vel forstå at en eventuell
utbygging ville komme til å rasere
store deler av disse herlighetene?

TIl dette er a si at bygdefolket her
ikke ser pa naturen på samme måte
som f.eks. et bymenneske. For dem er
fjellet et sted de drar for å dra på jakt
og hente inn sauene om høsten. For
dem er fjellet ansvarlig for at mange
aurlendinger har mistet livet, om det
na skyldes uvær eller uvit. For dem
er de ville flomelvene om våren en
trussel for avlinger og god jord. Nå
skulle endelig disse kreftene temmes
en gang for alle, skjønnheten til na-
turen ble skjøvet i bakgrunnen. Man-
ge hadde ikke en gang sett noe særlig
av sin egen kommune. så de visste
i'±·e hva de ofret.

1v om det er l se nes te laget, er
de positivt & merke seg at folk har
bl!gynt å våkne opp av sin dvaletil-
stand og ikke lenger bare godtar «ek-
spertisen»'s trolldom med tall. I
Aurland har man nå våknet. det
samme har man gjort langs Alta-
vassdraget. Det er bare hpe at fle-
re gjor det slik at sentralmydigheter
og utbyggere med sine skrivebords-
profeter ikke får fritt spillerom slik
de fikk i Aurland tor seks år siden.



4o#
Artikkeli Bergens Tiiene, den 22.05.76.

Oslo Lysverker har
ikkje gitt opp
Fl&msvassdraget

BT SONGDAL. Zl. Otlo Lya-
verker er no l IMC med ti kratU,
opltftØPlnl av anleglU'bei• l
Aurl&qfl. Jnnan eln l,UUdl tid vil
I09 ..._ wn p6 p&.uai Aurland.
Inna  •in minada Ud vil IOO maM
v_...·,. plaa p6 anleØIOffll'ida 1
c1e1&a-,Uldra,et.DeMe sommaren
vif arbåda ven konaentrert om
kraftllajona Aw1and II og den
aton· c,UJnpdammen ved Nybel-
lervat. Sarleg det 111warbeidet
er·awttor tøtereae. Konstruksjo-* av denne dammen 10m vert
mnlag90 meter hsg, er siik at
dammen pt eit Nlnare tidspunkt
-.i kunne  bygjut p6  10 meter l
Nida for 6 kunne ta  mot vatnet
In l'limvaudracet. Oslo Lys-
ierker finn ikkje grunn til4 endre
pt denne planen, men byggjer
1fybellerdammen 11ik at Flima-
yaasdraget kan førast over til

onane 1Aurland.
•  Etter iuridinga frd Spemad.-
\ltft!tet aka.I nomvusdraset
wrnut mellombell 1 10 lr. lnn-
stiulinga vart lagt tram for nakre
dagar sidan, og Spenstad-utvalget
•ter m.L i konkluajonen flir det
}eid Plimsvessdragrt:  ·Dette
vesdraget har utvillomt •rtea"'°'betydnin1 aom turiltobjekt
.JlMepl  lf\lllD av opplevelaNver-
·•• fw turistene selv og turistra-
kens betydning for nærinpllvet
l" Auriand og distriktet for •ma.
}.let ff nautvtteaakapeli1• inter•

l d,tte vusdraaet som bør
,.arde.rN nærmere l en større
ammenheng. Kraftutbyggingsin-
tereaene er amtidig store, 01
disse henger ogs sammen med
_andre vasldrac bl.L l Voss kom-
iwune. Pi denne bakgrunn tin-ar
ttvalet Flamvassdraget yernet
"Didlertidi&.  • .
· flir det IJeld den vidare utbyg-
girg i Auriandsvasdraget, opp-

Iyer den daglege leiaren overin-
1enJør Thv. Selmer at Oslo Lys-
verker reknar med l ltarte arbel•
det p6 ett nytt ktattverk. Van,en
Krftverk, ved slutten av dette
bet.

Kraftltujonane l Aurland pro-
dUNrU nu oml .. 440.000 kW, 01
fri 18'11kJem eit ftY\t kraftverk l
dritt..Aurlaad W pl 121.000kW.

Auriands-anleggs vii to store
clammar av den typen so gev
etter for v&Mtrykket t Ga\.llda11'W
mai l lr. Overin1eniør Thv. Sel-
mer kjeMer tkkje detaljane om•
krin1 dette dambrotet som føne til
stir  skade i vassdraget, men han
seler at dei to store fyllingsdam-
mane som vert bygde i Aurland.
begge pd omlag 90 meters hogde,
er hundre proaent sikre mot
dambrot. lllk Oslo Lysverker
wrderer situujonen.

Det er innebygt alarmsystem l
dose store dammane, og dette sy•
stemet varslar straks ' -vakta l
kraftatujonen denom lekkujen,
&Jennom ein av dammane vert
unormalt rtor, seier overingepi4
Selmer.



VANGEN KRAFTVERK.



·•
Brev !ra OL til Aurlani kommune,

av 22.lo.76.
VANGEN KRAFTVRK. DEPONERING AV 1 ;.;1UIEL.'1ASSAR

ed breY av 12. Juli 1976 sendte vi .Uem planer rordeponerina
av tunnelmaaserrorVangenkraftverk1 omrldet ved Loven og 1
omrldet ved Ohnatad. Planenevar steplet son foreløpige,
ve entlig fordi rapportene rra grunnundersøkelsene1 •Jøen 1
Ohnetadomrldetikke var mottatt, og pan derforikke varaikker
pl at planene lot seg realisere.

Rapport fra  grunnundersskelsene er seneremottatt,

For kJellen 1 Ohnatadoarldetbeatlr 1 at de toreløpip planer
var utarbeidet 1 to alternativer, et aom viate en torbindelae -
vei mellon de to tippomrlderog et uten 111k vei. Deaauten
antydet; de feel%pi@e planer akomast t1l Van;en krtftstas$on
tra tippen mell011Salthellaog Otn••• Senere snmnunderaøkelHr
har v1at at dette ikke er mulig, oe tunnelinngangener dertor
aoa endelig  løaninsplaaaert.pl Salthella.

I Lovenoarldet har aan 1 deendeligeplaner tatt h ..J'll til de
beterudtligheter a0111 er  trellkommet 1 torbindelee Md  torurena•
ningatarenvedl anleae et tverralaa.._etnm- elYftalltenog
en tekniakr1u plu  ert 1 tittinc tildetto t•erralq. I
de endelige planer er  svel tverrslag so tekisk rigg flyttet
til et omr&de ca. 120 - 150 tr• elvekanten.1 nar t1llm7tt1nc
til tippOlll'ldet.ForøYrig er planene uedrede,

I Dereabrev av 2. auauat1976aom behandlervlr ekallldl  Jan  ••
12. juli 1976,air De uttrykktor at forannskapet  1 Aurland er
glad  for at kounens sker  er iste et nir &et gjelder
nytte tunnellla aene pl en tJenllcas trelltidarettetalte. Oelo
Lyeverkertilleterseg d opptettedettesou en go@kjennelseav
planene.

MAr de g$elder Deres Aske on d anlegge en permanent vei
Mlloa •• totlppa-arWer, akalbwrtc••  ., dett• •• 1.andU.pa-
eseige gruper er trarlQet. Under betart.qen •• ,o. 3un1
1976Tar det os & en ala1nnel11 oppfatning at done vein
ville virkeuhelig. T1I dette  koer et en  slik  vet 1ike  lar
••1 utrør• uten atdet P•I•••anømtorholdanebJae• en kostbar
bro.

NA det gjelder forholde til StatenaVqye  m, akal oppl7 ea
at •t o•er teleton er f1ttuttrykktor at Vegve enet ikke har
noen beeerkn1icer t11 v replaner. Porsvrigvil Yi innrette
o•• al1k at en nentuell rr..t1d1g tr..rørtnc av r1k•••1an
torbi .nleggaomrldene, •lik om antydet 1 Dere• brev av
2. au•t 1976,ikke blir vanakel1ggJort.



Brev tra J.url and koae til OI
av 2,e8,76.

Vangen Kraftverk -deronerinz av tunnelmassar.

---
Formannskapet vil fyrst seie seg glad for at Oslo Lys-

verker i den mun som skissert i planframlegget  har  teke

omsyn til kommunens onskje nr det gjeld nytte tunnel-

assane p$ ein tenleg og frartidsrettamate.

Kommune si priMære interesse er  at  det vert vunne inn

starst mogeleg areal i Ohnstadomrdet utan at storleiken

på småbåthamna vrt redusert.

Vid3re ser kommu11P.n det-.Rom ei førcmun om det vert lagt

cin permRnent veg mellom dei to tipp-områda, og i alle

høve dersom vegen kan legp,jast oå fyllmassar langs Ohnstad-

berget.

--
Kommunen vil r til a Oslo Lysverker påny tek kontakt

med Statens Vegvesen me ikte o at riksvegen (stamvegen)

forbi anleg€:somr'Hiet (Galshola-Ohnstadbukta)får sin ende-

lege  trass€ o? u+forming i samband med bygging av Vangen

Kra fts hJ ·::j on.

BNT fra ..brlaM. Øllll1IU til T

&T 11.el ..7'.

Arland komnestyre ar ikkje serlee erknade til plasseriig au

t ·_; ,, r, el r.1a s sa r i sa ma7d med ; i:- :; i r. (j c1'J 11 c en 'I. re f tv e r 1-. s l ik d e t er

s ';'r-,t p t e iki '.i £ n r • 1 - 1 3 4 3 o t E?i !< : i i r. i - 1 3 8 _- '• , o t;. s o r.i

1å ;: ved Oslo L ·.,- sve r er si-; E :, sne d - s .; a - c:.: \,' 2 9 • 5 e pt P '."1: er -:'i...,  •

"71i  :-;rl r s 1_;s : er iga r av t i pr e - r' r:r. ;n - t t_e '. l i 1  - s .L : :::: :-- e ller

:rvade Jtr3 reglrisier or onride.



Lovenområdet setjast ivErk.

Ik k .. ; e t, er r e u t f r å oms;;net ti l

m2  : c;e LJr i s t a  r.  e s om v i t j 2 r : , g d ;_ , : ·,2'!  : 8 :..

orden o opprddia i ale5sos!ct.

l o l<zi l sf • r t •  :,e r. o ':,3 å ! J t f r å d e i

sytast for est moelee

.
Ia7retninar, uatn, kloa'', u -} · . »

> • .» • s s. 3 ,  T u rd sarodast ed
ko m··1u 7 e S i n e i ;1 t e r e c s er s li 2 t c t2 '.· _ _1 ._· .....

storst  gele£ rytteeffekt
o i; v a ra:d e v e rd i a v ,7 ed l agde mid!r ( ...r ,... . -- , 1 ,._ .-. DK < {lest s1ste
aus.itt i konsesjonsvilkåra).

Brev fr Mari Strudal til Idstridep.
av 25.63.77

Undartaikna er busett pl Ohnstad ved Aurlendsvangen tattstad.
Tatt ved bu tarl n  in  r det tunnelinn lag og riggplass ror
byggjing av Vangen krattverk.

Tunnaldrirta og rigginga har vorte til stor •J•nanee ror dai
som bur i o rAdat.Eg eyn r til mallombela ltgj rd rrl Indre
Sogn Nueratt,• ligg ved i utakrirt.

Etter dat eg kjenner til vart kansaajon ror regulering av
Aurlandsalvt alla• Vaa bygdvatn t og fjorden gj van med kraft-
verkat plaaaert eit atykkj opp i dalen, ved Takvam. Kom unan
v/ordfararan atadf  tar dette,••n aai r at det "aainare vert
kjent •at krertuerkat  kull• byggjaat ved Ohnstad. Detta har
vor a ra lit kjent  illa rolk pl ateden.

rramgangs Aten i tilriggingog drirt ev anleggetvitnarom
manglande omayn til dei bu ett• pl atadan.Jfr. utskrift rrA
Indra Sogn Na  rett. _

Eg spar allela o kon e jonen.av 25/7-75 gjeld far krartv rk
og enlagg drirt· vad Ohn 1:ad, og a• truganga•lt n i  aka ar
i samsvar med lover og fareaegnar.

BreYb.-a or,  -.11 in
av 12.e4.77.

PLABSZRIHOAV VANUII JCRAftftAaJOH.

Ved  teletontoreapørael den 12. april1977ba Deres overing.
Guddal om bearunnelaen tor valg av plaaaering av Vangen
krattataaJonnede ved fjorden.

I planendr1ngaaøimadav 10.Mi 197'er ataaJonen1 vedlegg
19viat plaa ert oa. 2 km oventor (øatentor) utløpeosetav
Aurlandselva. Ibeakrivelaen.aøim&denavedl•a 1 •· 7 er
det imidlertid tfdelig angitt at denne plaaaering ikke er
endelig. Det er pl ønne ated ogal opplyat at plaaeering av
steinnasser fra sprengnlngsarbeidene vil akJ• 1 aamrld med de
stedlige myndigheter.
_.__



Plassering av steinmaaaer rra sprengningsarbeidene har vært
et av de forhold aom har hatt avgJørende innflytelse pl den
endelige planløsning tor Vangen kraftverk. Slvel nlr det
gJelder dette spirsm&let som nAr det gJelder en rekke andre
lokale forhold som vil kunne bli plvirket av anlegget og
anleggsvirksomheten har det vart kontinuerlige kontakter
og drøftelser med de lokale myndigheter. Ml.let har værtl finr
en løsning der de lokale interesser kunne bli ivaretatt1
størst mulig utstrekning. Det gjelder tørst og fremst
plassering av steinmaa er pl  en slik mlte at det ble innvunnet
arealer til nytte for lokalsamfunnet (amlbltbavn, byggearealer)
samtidig som  selve steintranaporten kulle kunne skje med
minst mulige ulemperrorden lokale befolkning. Hensynet
til Aurlandselva som drikkevannkilde har vært en annen
viktig faktor.

Den valgte løsning er resultatet av ønsker fra de stedlige
myndigheter.

Tra NVE til Iniustriiep.

av 18.04.77.

•

Or kraftstasjonsplasseringen ble det i ssiknaden bareuttalt f6lgende (jfr.
proposisjonen s.9, 2.spy.):t

"Den alto•eneie111ladel av anleggsvirtsohetenved bygging av
kraftverket vil bli konsentrert•ecl kraftata jonen. Pla  ering
av detllle er forelfpig lore lltt aoa vistplvedlegg 19. Det bygges
ny bro over Asrlandselven. Plassering av denne forutsett•• 1 skje
i 1Ull'ld JNd de 1tedlige myndigbllter og med elveeiere,"

I forbidelse med Vangen kraftverk ble det ikkes6kt on ekspropriasjon av
grunnarealer•••• etter vassdragaloven  I 62. Vi gir derforut fra at O lo
Ly verkeri minnelighethar skaffet••Ide ndvendige rettigheterforutbyg-
gingen.

Vi ril i denne forbindelae tilffye at•Ir utur- og landskaps
avdaling har gitt  uttry or at daa  ••lat• l••aiag er langt bedra enn dan
opyrinnelig planlagte,

Brev :rra I••u=5triiep. til Martin Stndel,
av 11.05.77.

AURLANDSVASSDRAOBT. SAISBBIWIDLIBO M.V. I rORBIIDBLSB
MED OSLO LYSVIRIIRS UTBTOOIMG AV VANGEN KRAFTVBRK.

Det visestil brev av 25.35.77.

Saken har wart forelagt NVE} so 1 brev aT 18.4.77
har avgitt uttalelse.Kopi av NVE's uttalelse fslger
vedlagt.

Departementetkan ikke se at fcegangsm&teni
naarvarende sak er1 stridmed konsesjonsvilkrene
eller  konsesjonslovgivingen, og viser for svrig til
KYE'•uttal.el••• Speraallet oaforholdet tilbyp1ng•-
lovener ikke vurderther.
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reti bok tor lntre Sogn naaareit.
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R•t,n11De1 John W.11•, ••• bu' &itt toni.krlJal '\1411cen.

Protokollforer Deere,

Sall: ... D 1/Tf.
sateeter1 MarUn Sta4al, Avlaa4.

lroM   tullllUCttcl An. Rolf llybatk,  11Nltyen.

Satøktt 01110Lynel'ker, o.le.

Pro••••tulllldtlc• Ab.IJ•m hilt•, O.lo.
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Art ikke 1 i "Gudbrandsdlen ",den 16.12.77.

Kraftutbygging gir
-inntekter i Aurland

1978-budøjettet I Aurland slår
fast at det kan vera svert god bu-

, tlkk A ta mot  el  krattutbyggtng t
eln utkantkommune. Pengane rul-

i lar tnn t den kommunale kassen,
og skatten 11978 I Aurland vn  pas-
sere 11mtlUonar kroner.

Dette er mykje pcngRr l eln lltf!n
kommune. Verknadene av kraft-

utbyginga I Aurlandsvassdraget
kjem med full tyngde og gjer Aur
land I stand til å tn rin stor rdol a'
investeringane over driftsbd
sjettct 1 1978 Denne kommunen e·

den einast 1 helle Sogn som hnr

midlr tfl store investeringar tan
8 gd l@nsvegen, skriver Ber;gens
TIdende.

Artikkel i Drammens idene oE Buskerud Blad, den 26.07.78.

Ordferer Widme om utbyggingøn (  Støinbørgdaløn:

- Vi håper departementet
legger vekt på virt syn

- Det er riktig at 0110 Ly1-
verker, I henhold tll omrllde•
kon1e1Jon 10m er gitt, har rett
tll 6 ta ut ma11eI Stelnbergda•
len. Men I konsesjonsbetingel-
sene  heter 'det  oga6  at man er
forpliktet tll 6forsøkeAreduse-
re skadevirkningeneI naturen.

I

. · Det er ordføreren 1 Aurland
kommune, Martin Wtdme, som
lier dette til DT og BB I dag. Vt
har mottatt et brev fra Norges
Vassdrags og Elektrtattetavesen,
med gjenpart ti] Aurland kom-
mune, hvor man pr sterkt 1rette
med artikkelen vi forleden brag-
te om utbyrrtnren t Stetnbera-
dalen. VI gjengir brevet t sin
helhet nedenfor.

Otte har man gdtt s# sk&nsomt
fram 10m mullg. Nllr det gjelder
Steinbergdalen er lmldlertld vi I
Aurland kommune  avart  opp•
tatt av det som holder  p6 A
utvlkle  seg, og  hva som vii bll
det endelige resultat. - Jo,
uttrykket ccnatur-vandallsme,,

Det man alt.ai hiper pi - or
faktisk md ha krav pt - 1
Aurland kommune, er l bii hrt.
Man  setter a1nLittiudepartemen-
tet, som altd har den endelige
avsjørelle ,1 denne saken.

Brevet fra NVE lyder 1 sin
helhet:

«Auriandsutbyggingen
o.,.,,Stelnbergdalen

Vi  vier ti isrsteaideoppslag i
Deres avis 17. Jull d. i. der et
intervju· med formannskaps-
medlem Joh Bekkedal bltr
gjenitt under overskriften
«Dam I Steinbergdaien ren
natur-vandalisme?» Journalist

er vel i ta noe hardtI. Men vi
hiper i bll hort nr vi om kort
tid legger fram virt 1yn pi
detalj-planene. Departementet
bør I første rekke ta hensyntll
vårt  -  d.v.s. bygdefolkets -
syn nAr planene skal endelig
godkjennes.

var. Øystein Molstad-Andresen.
Innholdet i artikkelen røper
enten en total begrepsforvirring
hos formannskapsmedlemmet
eller en Journalistisk forvreng-
ning av de uttalelaer som Bekke-
dal har kommet med.

8@a..a wii««.
DT BB

Det er for så vidt av mtndre
interesse å få bragt på det rene
hvem som må bære ansvaret for
de feilinformasjoner som Deres
avis her bringer til torvs, men vi
finner situasjonen så alvorlig
med tanke på a visens lesere at vi
må få korrigere de groveste
feilene.



For det første iJØr Oslo Lys-
verker intet ulovlig ved l ta ut
grusmasser 1 Steinbergdalen.
Grusmassene skal benyttes til
tettingskjerner 1de steinfyllings-
dammer som er under bygging/
skal bygges 1 Aurland. Dette har
hele tiden vært en forutsetning,
og planer for uttaket av muser
er i h. t. gjeldende regler god-
kjent av Vassdragsdirektoratet.

Det ml ogs& presiseres at
kommunen ved betaringer,
informasjonsmster og gjenpar-
ter av all korrespondanse fra
Vasadrapdirektoratet hele
tiden er blitt informert om de
inngrep som skal foretas 1
Steinbergdalen.

NAr det &jelder den «Lille
damtoten» som kommunen 1h. t.
Bekkedal skulle ønake, si er den
pl tnaen mite Uten, og det er
heller ikke noen •damfot .. som

han kaller det. Det dreier seg 1
virkeligheten om en regulær
dam av betong, hele 115 m lang
og ca. 19 m høy på det høyeste.
(Det skal her for ordens skyld
legges til at andre damtyper har
vært vurdert, men de har hittil
ikke vist seg i være si gunatige
som en betonadam 1 dette til-
felle.)

Omkostningsoverslagene for
denne dammen  svinger  mellom
ca. 8 og 14 millioner kroner,
avhengig av hvilke grunnar-
beider som ansees nidvendige.
Som man ser er det heller  ingen
Uten dam økonomisk sett, selv
om man holder seg til den
laveste kalkylen.

· Det beror også på en misfor-
st&else n&r det hevdes at Lysver-
kene onsker «en terskel som skal
dsgnreguleres».Det faktiske for-
hold er at det I Vetlebotnvatn
skal installeres en pumpe som
kan pumpe vann herfra til
Nyheller-magasinet som Ligger
høyere. Pumpen er sllk konstru-
ert at den bare kan benyttes
mellom kote 1025 m og 1020 m,
dvs. 1 de 5 øverste meterne av
Vetlebotn-magasinet. Dette har
Oslo Lysverker tillatelse til i h. t.
konsesjonen, og det er kommu-
nen kjent med.

Alie, inkludert Oslo I ;sver-
ker, er entre  I  at en pendling l
Vetlebotn-magsinet pd I m Dir
pumpene rlr er ubeldil, llll'U, i
turistsesongen. Oslo Lyrverker
er  imidlertid Ikke lnmtllt pd i
bygge dam mellom  Vasshauga-
ne, dels pd grunn svkostnsdene
og deis fordi dette betyr en
reduksjon av maraslnet l Vetle-

botnvatn. Isteden har de lagt
fram et forslag som begrenser
vannstandspendiingen i forbin-
delse med pumpingen til max. 2
m i sommersesongen, og dess-
uten en terrengbehandling av
grustaket slik at det der blir et
Ilte tjern or et terskelbasseng
som Ikke blir berørt av vann-
standsvariasjonene I Vetlebotn-
vatn. .

Disse to alternativer ligaer nå
tu uttalelse i Aurland kommune.
og saken vu, sA snart kommu-
nens svar foreligaer, bli sendt til
OlJe- og energidepartementet
med Vassdragsdirektoratets
innsttiling. Det hører med til
saken at Oslo Lysverker har
tilbudt seg å bekoste sitt forslag
utført slik at aurlendingene kan
få se resultatet i marken, uten at
dette skal blnde avgjørelsen om
dam skal bygges eller ikke. Det
er derfor ikke snakk om at Oslo
Lysverker her •kJører fram som
om saken allerede var avgjort i
deres favør•. slik det hevdes i
artikkelen. Oslo Lysverker må
uansett islge de plegg de fr tra
departementet.

Det foreligger en meget anse-
ella dokumenthaug i Vassdrags-
direktoratets Natur- og land-
skapsavdeling om denne saken.

. Deres journalister er selvsagt
velkomne til A gl  igjennom
papirene med oss, om det er
inskelig. Vi fgier oss ogs&stkre
pd at f. eks. ordfsreren i
Aurland er bedre orientert enn
Bekkedal, . denomn De ønsker
1nformuJoner fra den kanten.

L. Sperstad
K. O. HUiutad•



Artikkel i Berens Tidende,den 25.10.72.
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N tt stort kra tverk i dri t

Oslo sluker
mina kraft-

• 'ardane
•
I Aurland
Tekst: Jan Stedje. Foo: Sverre Mo

Aurlandskrafta er i rute. Ei streng arbeidsmiljølov
har ikkje seinka milliardprosjektet. Utbyggjaren,
Oslo Lysverker, har sett inn fleire maskinar og  ein
ekstra stor mannskapsstyrke  i  sommar og  haust. På
snaufjellet mellom Aurland or Halllngdal, i nær 1500
meters  høgd,  har 350 mann trassa naturkrefter og
seigt grunnfjell or sett opp tempoet for å ta att det
tapte som strengare arbeidsreglement i ei ny
arbeidsmiljølov har gjeve som resultat. Denne ekstra
innsatsen har sett sine spor på snaufjellet og utpå
ny&ret vil eit nytt, stort kraftverk setje maskinane i
gang  og sikre Oslo nye hundrevis med millionar kWh
elektrisk kraft frå Vestlandet.

E ter at kraftstasjonen
Aurland I med sine 450.000
kW kom i full drift for om

lag ·tre lr sidan har mannskaps-
styrken vorte nytta opp i høgfjellet.

I fire k_ortehektiske sommarseson-
gar har det største damprosjekte\ i
Aurlandsutbyggingen, som fullt
ferdig vil koste over to milliardar
kroner, vorte fullført. Ein ny kjem-
pestor innsjø skal fyllast og ta over·
i terrenget der dei tre fjellvatha
Ølju, Nyheller og Kongsheller har
lege i tusenvis av år. Denne dam-
men på snaufjellet vert ein av dei
store innan norsk kraftutbygging.
Vatnet frå dette kjempestore dam-
anlegget skal renne giennom ikkje
mindre enn sju turbiner p6 vegen
ned til Aurlandsfjorden. Saman  -
med vatn frå fjellområda,. under
Hardangerjøkulen skal det· produ-
serast ner 2.5 milliardar kWh (2500
GWh) i Aurlandsfjella når utbyg-
ginga er slutt i 1983 etter nær 15 år
med anleggsdrift.

Fereiets ijt;
-  Aurlands-utbyggin&:

ein ferebels lttjM Os
store  vannkra,fttWiek't-
reguleringa er frlig. st
utan nye slike pf'Olj,
utbygsingsjef  Hald;
Bergens Ti&ele. :  , f

'. • . - 6
-- Ein if oiiolei#p

. utbyggir,g Yi( fl •medAurlands-antigg&'
. verkr fekk sitt .res
prosjekt i gang i Mrd:
1900. Krafta som Oslo n
kjem forutan fr8 Aurlan
get og Hallingdal ·oød
Glomma og Gudbrandacl.

- Nir· Aurg·
over.  her Osl@i
6 melde A'I p4  '
.statskraft. seier uby gg
iafd Vestad. ..'

-- Kjernekraft er tabuo
ebels har Oslo Lysverl
konkrete planar om b
varmekraftverk basert •



rmg. Nye vassdrag til å søkje kon-
sesJon på. har Oslo heller ikkje.

Dermed er det ikkje anna utveg
enn å kjøpe krart frå andre produ-
sentar.

Det er svert store kraftmengder i
Aurlandsvassdraget,  men  utbyg-
gingssjef Vestad strekar  likevel
under at det blir  ingenting  tilovers
nar denne utbygginga er slutt i
1983.:

Aurlands-utbygginga har nemleg
eit framdriftstempo som skal holde
akkurat for å dekkje stigningen i
forbruket av elektrisk kraft i Oslo
Lysverker sitt forsyningsomr&de.

No er det ikkje berre i Aurland at
denne utbygginga går føre seg. I
spora til dette gigantiske kraftpro-
sjektet har det vokse fram nye
overferingsliner av elektrisk kraft
som skal sikre ein trygg og god
samkjøring mellom Øst- og Vest-
land. Forutan stamlina mellom

Oslo-området og Sognefjorden skal
det byggjast ei ny stor stamline
mellom Aurland og Eidfjord i
Hardanger. Med denne lina vert
også to av landets storste kraftpro-
sjekt i Aurland og Eidfjord knytt
saman og sikrar forsyninga, om
uhellet skulle vere ute ved eit av
desse store kraftanle,:,:a.

Det stod i si tid sterk strid om
utbygginga av Aurlandsvassdraget.

Mange hevda at Oslo Lysverker
ville selje djupe spor etter seg i
denne populære dalen. der fotturis-
tar og villrein rådde grunnen
åleine.

Effektivt vern

Pessimi stane har ikkje fatt rett i
spldomane sine. Spora etter· dei
forste anleggsmaskinane som rykte
inn i Aurlandsdalen i 1969, er nes-
ten borte. Landskapsvernarane har
vore svært effektive. Dei første
inngrepa i naturen er alt svært godt
skjulte. På dei første steintippane
pa Aurlands-anlegget gar sauer og

Heller ikkje villreinen ser ut til #
ta skade av denne store kratutbyg-
ginga. I haust har såleis flokkar på
eit par tusen dyr traska i nærleiken
av brakkeleirane p hogfjellet. og

dyra er på ingen måte vetskremde
av anleggsmaskinane, slik mange
frykta under debatten om Oslo
Lysverker burde få regulere i desse
svært gode villreinstraktene mel-
lom Aurland og Hallingdal. Men alt
ser no,ut til a g& bra ogs4 p&denne
viktige sektoren.

Når sluttsignalet vert lett om fem
år, vil verdiar for mellom 2 og 2.5
milliardar kroner ligje att i
Aurland kommune. Talet på faste
arbeidsplassar etter denne gigant-

utbryggnga er kanskje mindre enn
mange hadde vona· peni alje fall
eit 50 tats personar m tl for 4
styre dei enorme 11tssursane trt
Aurlandsvassdraget sikkert over fil
Oslo-gryta når -krafteventyret• . i
denne bygda er over.
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-øro øs -mo
11ur-
land

Omtaler
entreprP-
nøren som
«egenmelktig»

Av HAkKONLUND

Bygging  av en nærmere
tre kl lo meter anleggsvel I
Aurland I Sogn har uU••t
heftig strid mellom Oslo
Lysverker og Norges
Vassdrags- og Elektrtsl-
tetsvesen. NVE har flere
ganger krevd velarbeidet
stoppet, men Ul Ingen nyt-
te. Veien er foriengst fer-
dig  - Ul stor glede for fire
grunneiere I Aurland.
- Vi et glade for veien. Vi
har allerede brukt den i forbind-
else med sauesanking i fjellet.
Fin å kjøre på er den også. Vi
har fatt denhelt gratis. Men litt
skal vi jo ha igjen for alle ulern-
pene med kraftutbyggingen. sier
formannen i Aurland grun-
neigarlag, Per Lunde til Dag-
bladet.

Privat kontrakt
Det er Inge-

nior Thor Furuholmen A/S som
har bygd veien. som går inn til
dammen ved Reppvatn. Opp-
rianelig ble det i Furuholens
kontrakt med Oslo Lysverker
understreket at det  ikke skulle
hsges ei tul an!ezzsstedene

Reppvatn og Kreklevatn inne i
fjellet. Istedet skulle det an-
legges en taubane.

Men grunneierne ønsket seg
vei, og fikk del Veien blir også
benyttet til anleggstransport,
men når fjerde byggetrinn av
Aurlands-utbyggingen er ferdig i
1984, vil den bli reservert
grunneierne.

Oslo Lysverker protesterte i
første omgang da veibyggingen
ble kjent. Men protestene ble
oppgitt da Furuholmen begrun-

stad i Oslo Lysverier menerat
NVE ikke har noen hjemmel til
l gjøreLysverkenemedansvarlig
for veibyggingen. :,_ .,_

-- VArtaltemaliv var brye
e 400 millioners kontrakt for
en vei som ikke vedkommer oss,
Det  kan ikke NVE forlange, lier
Vestad.
·-- Veien er bygd p& Mr

grunn. Veien har ingen andre
noemed. Vier godt  forayd,
er grumneeres formann hr
Lunde.

entreprenørens opptreden bet-
net som «egenmektig». l
grunnelsen er bl.a. at Fu
holmen bar forsynt seg rr
stein til veibyggingen uten L
verkenes samtykke.

Sjefingeniør Sigmund BJ,
gum hos Furuholmen sier
Dagbladet at bedriften er h
ukjente med dette brevet
med diskusJC'nen mellom L
verkene og NVE



Brev fra OL til NVR

av 11.09.31.

OVERDRAGELSE TIL AURLAND KOMMUNE AV AREALER OPPFYLT
MED TIPPMASSER FRA VANGEN KRAFTVERK

Med dette søkes det om tillatelse til & overdra til Aurland
kommune et areal etablert ved uttipping av steinmasser fra
Vangen kraftverk i sjøen i den såkalte Ohnstadvika. De tipp-
arealer som ønskes overdratt, er vist med skravur på tegning
l-13435G, som vedlegges i kopi. Arealene som ønskes overdratt
utgjør ca. 5 da. Arealene som søkes overdratt støter opp
til utfylte arealer langs Aurlandselvens utlopsos, hvor Aurland
kommune har ervervet ndvendige eiendomsrettigheter for ut-
fylling av stein og utnyttelse av de derved oppståtte arealer.

På arealene i Ohnstadvika må Oslo Lysverker dog forbeholde seg
stedsevarig rett til adkomst på vet frem til den tunnel fra
Vangen kraftverk som munner ut her.

Sammen med arealene ønskes også overdratt til Aurland kommune
disposisjonsretten over den småbåthavn som er etablert i
Ohnstadvika ved steinutfylljngen.

Overdragelsen til Aurland kommune vil skje med de restriksjoner
og klausuler som måtte hvile på de rettigheter Oslo Lysverker
har ekspropriert i forbindelse med utfyllingen.

søknaden om ovennevnte overdragelse til Aurland kommune innbe-
fatter søknad om fritakelse fra følgende pålegg under pkt. 12
i. tillatelse av 25. juli. 1975 om erverv av fall for utbygging
av Vangen kraftverk: "Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig
råderett over tipper og andre områder som trengs for gjennom-
føring av pålegg som blir gitt i samband med denne post."

Ved en overdragelse til Aurland kommune vil tilsynsmyndigheten
med bruken av arealene bli underlagt bygningsmyndighetene i
Aurland.

Brev fra NVE ti1 OL
av 21.04.82.

OVERDRAGELSE TIL AURLAND KOMMUNE AV AREALER OPPFYLT MED TIPPMASSER
FRA VANGENKRAFFTVERK,

Med den oppareidelsen som er gjeofe kan ikke de aktulle arealene
karakteriseres som tipper. Vi finner det naturlig og riiig at Oalo
Lysverker msker & overfsre dem til komunen. Vi her derfor ingen merk-
nader ti3 at de nemte  arealene  blir overdratt fra Osle Iysverker til
Aurland komune pd de ril&rene so er skissert i Denes brev.



2.17

DIVERSE UNDERSØKELSER UTFØRT AV
BERGEN UNIVERSITET.



Brev fra OL til!VE

av 8.10.65.
Underskelse av olantearter.-------------------------------

Vi viser til  tidliere samtaler or bctanise ur.ders-=i-

ser i Aurlad3vassdraet og oversender til Deres  orieLtering

kopier 2..v  våre  brev &'i 4/6. 65 til professor Rolf lJcrciiJ.ae.,

ore ra Uiversitetet i Bergen av 5/10.65 0 slo isverers

brev av E/10.65til Universitetet i Beren.

Brev fra OL til Profeøs•r RolfWorihagea,
av 4,06.65,

om ved tidliere reb11leringatillatelser venter vi d bli
meddelt bl.a. fzlconde vilkr rorgjennomtørin av våre planer.

"et påhviler konsesjonshaveren1 den utstro1':n1nc hvori
dette kzn skje uten urimelige ulemper ogutifer & unn;3
wdelog;elser av plante- os dyrearter,e0lo5iske o
mineralociske dannelser oamt 1 det helenaturforeomaer
og oz:iråder,når dette ansesønskolig v vitenskuelice
eller historiskerunner eller ;å grunn av områdenes nat\æ-
skjer.nhot aller egenart."

Let er 1 avioinnlegG o få annen måte flere ganger fremhevet
at .urlundsdulen rereaenterer et særpregetstkkce noruknatur,
bl.a. er det hevdet at planteliveti dalenogaaer egenrtet.

Ivaretaelee eller reG1atrerin6 av botaniske foreicomster her
ikke vært aktuelt ved de t1dl1ierereguleringerob utbYLi1ner
Colo Lysverker har foretatt. Vi er der.tor noe 1 villrede o::
hvilken instans som er den rette til åta seg av disse apørs:Lll.
Vi tillater oss å skrive til Dem i håp om at De kan hjelpe oss
derso vi ikke er kommet riktigfrem.

a utbysgingen 1 Aurlendsvaesdregetbl.a. m 3.lltaa A. påvirke ..
.tlikroklimaet langa elven og derved innvirke på yla.ntelivet, ønsker
vi å medvirka til at de nødvendige undersøkelser og re61streriner
·•lir igfsatt 1 tilstrekkelig god tid forut foranleggsarbeidene.
VeibJ·zging og tunnelarbeider vil  ogaå lokalt innvirkepå plante-
livet.

Vi vil opplyseat univera1tetet1 Dergen underledeløeav
i,ro!eaaor Kau.ri vil tore ta undaraøkel•• av plankton og alge li vet .:

W

1 Aurlandaalven fra og med sommeren2965,



Brev fra Uaiversiteteti Bergen  til  OL
av 5.10.65.

Innledningsvis ma jeg beklage at det planlegges en utoygsi-..
av dette dalføre som pu.grunn av dets enestående rike flor;:,
er et viktie ekskarsjo11somrdeoestudiefelt for de botani-
studerende ved Uni versite tet i Bergen. 3el vom Aurlandsdalc:!.
ifølge planene ikke blir utsatt for direkte oppdemning, er jet
grunn til a tro at oppsamlingen av vamtilforslene rundt hele
dalføret i et takrennesystem vil komme til åvirke sterkt inn
pa veeetasjonen i dalen ved at vanndringen i elven blir meget
redusert. Dertil er det vel ikke til a unnga at den planlagte
veiforbindelsen gjennom denne trange dalen vil utslette vegetasjonen,
i hvert fall langs store partier av dalen. De omfattende opp-
demnineer som er planlagt oppe i fjellet vil yensynlig ore til
at store områder her blir satt under vann.

Om konsesjon blir ,;i tt .for denne utbygging og på betingelser
som antydet, vil det fra vi tens:{apelig hold vere sterizt onskelig
med en omfattende registreringi følgende områder1) i et belte
langs selve veitraceeni Aurlandsdalen,2) uå alle seder i
dalen der det er planlagt steinfyllinger,3) langs bredden av
alle vann i dalen, da disse antas å få en vesentli lavere
vannstand etterat reguleringen er gjennomfø.rt og ') oppe i
fjellet, i en del av de områder som der vil bli satt under
vann. En slik undersoielse vil anslagsvis kreve innsats minst
av to øvede feltbotanikerei to sesonger. Det vil OGSå være
av betydning å f omurdet mest mulig detaljfotografert.

Brer fra  OL til Universiteteti  Berge•

av 8.10.65.

Vi er enig i hovedtrekkene tor det underaøkelseaprogram

som De har satt opp i Deresbrev. NAr Oslo Lysverkeralleredepå

dettetidspunkt bartatt opp apøraulet om nødven4igheienavl
foreta en botan1ak kartlegging 1 utbygg1ng omrldet. er det  fordi

vi har regnet med at en al1k kartlegging villekom• till ta noen
tid og fordi v1 ønakerat eventuell•undera,skelaerblir foretatt1
god tid røranleggaar'beideneaetteaigang.

Brey f'ra ·V•til Universitetet i Bergen
16.12.65.

a er llJeat ae·.l aaicen YedroreaJe dat, 1.nitiath 1.,110 ,__,averker !",nr tett tor 1 tl
istaad bots::iske ·uc@ere&ielsar 1 ferbindeise sd den. laalagta at3zlngon 1

.urlsdsvassdrsget.

Vi riser til siste setnig 1  Deres brev av 5. deceaber 1965, der [e sliver

'I tilfelie dot blir git koncesjo, reger jeg sod h&re fa  De igjen for
erentuell nrere planlegglg av de botaniske undersdkelser."

Tdttt vi viHr til O lo l.7aTWkar1 nu • ., a. oktober 196, til o. •• YU Yi pl det,

inat,end11neenaode oa at.De .-\tark01111er opptordrlnpnoe  Økerl tl iatanden

avale ed slo Lyevwrker slk at botanisle underselser lan ome igsng snares

sulig·



Brev fra Universitetet i Bergen t1l INV

av 14.04.7e.

Jeg har konferert med mine medarbeidere om denne saken, og vi anser
det for meget vesentlig at de områder som nu er botanisk undersøkt,
såvidt mulig ikke blir ødelagt eller på annen måte blir gjort utilgjengelige.

Som De vil vite, har våre undersøkelser vært rettet mot to forskjellige
problemstillinger, nemlig på den ene siden vegetasjonen i de tørre urene,
og på den annen side, den vegetasjon som er preget av fosserøyken.
Lokaliteter hvor den første type av undersøkelser er foretatt, er følgende:

1. Ur i Midjedalen, på dalens vestside. Det undersøkte snitt går langs
med en vesentlig del av dalen.

2. Ur i Vassbygdi ved skytebanen.

3. Ur ovenfor Almen.

Lokalitetene for undersøkelse av plantesamfunn preget av fosserøyken er angitt
på vedlagte flyfoto. Videre anser jeg det for å være vesentlig at dalens nord-
østside blir urørt fra et stykke nedenfor der hvor Grovselvi kommer ned i
hovedelven til et tilsvarende stykke ovenfor der hvor Veiverdalselven kommer ned.
Vi er ikke helt på det rene med om begge, en eller ingen av disse vassdrag
nå skal utbygges, men det er i alle tilfelle av vesentlig betydning at de blir
tilgjengelige også for fremtidig forskning. Lokalitetene er forøvrig avmerket
p& vedlagte kart. d cyat'

Knut Fgri

Brev fra OL ti] NVR- Y.
av 15,05.70.

Avtalen med professor Fagri om botaniske undersøkelser i Aurland er

kommet istand etter initiativ fra Oslo Lysverker og går ut på å under-

søke om det i Aurlandsdalen finnes botanisk særegne forekomster som

kan tenkes påvirket av reguleringen og som derfor bør studeres og re-

gistreres. Dessuten går avtalen ut på å studere plantesamfunn ved

enkelte fosser og stryk, der reguleringen vil medføre endrede forhold

med tanke på å beskrive de endringer som finner sted i plantesamfunnet.

De steder som på professor Fagris kart er avmerket ved Grønestølen i

Aurlandselven og i Grona samt i Stodmerrd5la ved Vestaforstlen er

slike steder, der forandringer vil finne sted som følge av reguleringen.

Disse observasjonsområder vil man forsøke å skåne for anleggsvirksom-

het så langt råd er. Det bemerkes dog at detaljbearbeiding av anleg-

gene i disse områder ikke er utført og det tas forbehold om de inngrep

en nsrmere detaljplanlegglng matte ndvend±ggJre.

Som sammenligningsgrunnlag for de fremtidige observasjoner er det også

forutsatt tatt ut observasjonsområder ved fosser, der reguleringen ikke

vil medføre endringer. Veiverdalselvi og Grovselvi i Aurlandsdalen i

området ved Sinjarheim vil forbli upåvirket av reguleringen og utbyg-

gingen og plantesamfunnene her vil være tjenlige som sammen-likninEs-

område.



For ovrig skal opplyses at urene ved Almen,i Vassbygdi og i Midje-

dalen, omtalt i professor Fagris brev, ikke vil bli berørt av

Oslo Lysverkers utbyggingsarbeider.



GEO LOG ISIE UNDERS 0KEISER

BreT fra U•iveraitetet1 Bergen til Dir.Sperstad VE
av  15.,e4.7e,

Geologise undescxelser.

I brev av 1J/ 3-'70 blir jeg anmodet O!n å gi en oriect.erin;

or'.'i s-ceå.er, objel:ter, forhold o.a. av spesiell ge,::ilogis: iL;:,eresse

so det er særlig onselig og praktisk culig å tu hensyn ti i

utbygginssområdet for .n.urlands-utbyggingen.

a meg fbrst si at jeg er glad for å få en slik forespbrsel,

på samme måte som foresporselen i forbindelse med inngrepet i Vass-

bygd-avsetningene.

Jeg har disutert saen meci cs.nd.mag. Bjorn 3ergstrcmoe
han hr pa vedlagte art antydet hvilke kvartære avsetningero

anare cing av geologisx interesse som det vil vsre av >erninE

& vehoide intkt. Det er i f6rste reke sgidemorenene (art;de

cd grcint), o andre randavsetninger (antyde med orange) som

_pe:er seg u-c her. Disse avsetninger gir gode holdeplilli·:ter for en

reonstrusjon av tidligere tiders breforhold. Fn del jettegry-:2-

lokali teter er også avsatt pa artet, og disse er også nteressante

dannelser, idet de er dannet i bre-elvelop under tidligere tiders

breer i området. Det antas at sidemorenene ligger slik til, og

her et såpass beskjedent innhold av sand og grus, at det ikke

skulle bety noe om de fredes for inngrep.

---
svidt jeg har fått opplyst av Bergstbr er der ikke

c.ndre ting av geologisx interesse som det etter hans mening bor

tas her..syn til under ut½ygginger...

år det gjelder berggrunnsgeologi har jeg ikke fått opp-

gitt lokaliteter som er av en slik art at de må tas hensyn til.



TRANSPORTVEG TIL VIDALSDAMMEN OG
TIPPMASSER I VASSBYGDI.



DAM VIDA.LSVATN1ARIJ'GSV1U TIL EDSTROMS DAM

Brev fra Sigurd Loven til OL

av 21.lo. 70.

TIUNSPORTVEG TL VIDALSDAW! pp._VESTSIDA (nedstrc:!umsida av d,:u1::-:e::·

På grunn av tr:1nsport av tunell1:-1:1sse til darmen ser eg 2.t det._ __

bygt veg fr& vegen til tunellinsla oz fra» tL! Vid>lcdz!sen

på vestsidao

Vee-en går over min eigcdorn enro 28, bnro 26 i Aurland. Har !'.-112.:-:1:--

tncd Dykl:<'-r nnleggsleidar her, og han opplyser at når 2.rl:c·irl.ct  (-·

ferdig, skal vegen utllettasto Dette pg·a% krav frå

; Som grunneigar der vegen gr, bed eg om at nr ors

l 1å _1:1- !f -er_e_-5!,_ Den har bctydr .. ing for meg or: dei

ei gI'.ran i Lo-visdal en o For at vegen ik1:j c skal vert

VC:  {', ,·: r 1. ,: 1 ! e:

terrenget, m det vel g an og legge fyllmasse el% p skr&::rs.:

Natufvernet kan vel ikkje nekta neg veg p& r:in cigen eico.:e

Torer be 0m at De tek opp sakn med dei rette ir:.stansar, s.:.iJ .:::·

£år bchaldn den opparbeida veg
0 •ocsa l. framt:i:da.

Brev fra OL til 1fVE - V

av 5.11.70.

:>erme vei var forutsatt by-g§;et.i vlre anbudsdo:..Cu.:t1enter.nygg::r.i. 6 s.v
de nec.re dei.er 2v nedstrømsdam ville bli urc.sjone::i..lJg rrere vis
denne fzringsvei ikke skulle bygges.

3yggerren har imidlertid tatt med i prisene at veien scal tas ii-
bae og områ.det tiljevnesi flukt med tidligere terreng.

Fra Sigurd oven, =urlend, ar vi ottatt rev datert l. otober 970.
iiopi vediegges.

I brevet  oer  Loven om at veien blir opprettholdt, da veien har be-
tydning for ham og de øvrige grunneierne i Livisdalen.

Vi ber om at vassdragsdirektoratet vurderer Sigurd Lovens anmodning.

Oslo Lysverlær har ingen interesse av denne vei etter at dammen er
ferdig bygget. Hvis veien skal slettes etter endt anleggsdrift, mener
vi at inngrepet blir lite synlig ved valg av egnet steinmateriale til
tilbakefyllingen.

Brev !ra V-1'VE til OL

av 20.04.71.

SomTi tid.Ulerehar gittuttzgkk far meanerri at denneftlleD b;r tjernea
etterbruk,.

llr nl ,r,mneieren Sigurd.LoTea.slnekt gir inn tor& beholdeTegen
finner ri 4 kunne wrdae •alre JUT't. Dn ml •k.J•pl bar mark ved
leilJgbø.



Brev fra l'fVE-V til OL
av 25.06.72.

Denne vegen ble bygget i forbindelse med dam.q,nleq;get. Det er opplyst
at vegen i t,lgekontrakten med entreprenren skal fjeres i sin helhet,
etter anlggstidens slutt.

Grunneierne i området har utti-ykt. ;nske om å få beholde vegen som adkomst til
skog sgbei t.eområde ned.str,mø.s d.am:ien, - o som rell!teveg for bufe.

Vi .murderer denne anleggavegen son landskepsmessi& uheldig. Vi mener at
nrtten ev vegen i fremtids ikke vil stå i rimelfg forhold til det negative
!t1ntrykket den i 1tirinåVl!Nmdeforn. vil repregntese i forhold til dammen.

Vår tilsynsmann ·ve4_1cr·attutbyggingen i Aur»nd, J. Tveita.ne, har kontaktet
repr. forgrunneiermai Låvisda.len angå.en.de vegen.

Grunneierne gads ittrykk for at f¢lge.if4 l¢sning er tilfredsstillende, sett
fra deres side: ·

Vegens bredde reduseres, og vege/:itandard forøvrig skal i framtida ute-
lukkende tilfredsstille kravenedi en rekste-vegf'or bufe gjennomområ.det
ca. l m bred.

I forbindelse med de ndvendfte arbeider for å gj enncmfjdre dette mAde lyse
fyllingsakråningene dekk.eø_:;,-'d fyllittmaaser. Disse kan tas fra oppkj¢rings-
rampen til f,yllittippen /lårisd&len •

"Vi finner ! kunne gå i_ii;,•·for denne lØsningen og anmoder Oslo Lysverker om !
utføre dette arbeidetsom skissert •

•



22eo
TIPPMASSER I VASSBYGDI

Brev fra VE  - V til OL

av 3o.o6.7o.

Vedlag f0ige rapport fra vr kostrult8r Svendheis befa-
ring Aurland 5. jun1 1970,

Av rapporten gdr  det fre at det reg&r tipping av steini
Vassbygdi etter planer CII 911Jdte bar  ottatt innl.Vi torut-
setter at planer blir inncend straks,

Brev fra OL til !VE - V

av 16.o7.7o.

Volumet av tippmasser i Vassbygdi er Øket med ca. 120.000 m5 i forhold
til det som var regnet med ved tidligere utarbeidelse av tipp-planer
(landskapsarkitektens tegn. 100 A 206). Arsaken til massekningen
skriver seg vesentlig fra planendring av friluftsanlegget p.g.a. grunn-
forholdene.

Etter i ha foretatt befaringer og studium av forholdene i Vassbygdi,
fremsto to løsninger som både landskapmessig og teknisk var gjennom-
førbare.
arkitekt

Alternativ I forutsetter oppfylling av ca. 45.000 m2 lavtliggende og
flomtruede arealer fra Midjeelven under gården Øyum. Fyllingen forut-
sattes avsluttet med en stabil skrent av store blokker mot Midjeelven.
Avhengig av behandlingen av tippens overflate kunne de oppfylte arealer
utnyttes i jordbruket eller som byggetomter.

Alternativ II forutsetter ganske enkelt utvidelse av den tidligere god-
kjente tipp i området fra påhugg for adkomsttunnelen til Sva bro.

Det beklages at de endrede tipplaner ved en inkurieikke ble forelagt
NVE ti1 godkjennelse samtidig med mottagelsen fra var konsulent og
samtidig med fremleggelse for skjønnet.

Vi tillater oss med dette se om godkjennelse av de utvidede tipp-
planer etter lternativ II på vedlagte tegning

Brev fra VE-Y til OL

av 15.e8.7o.

I dtte i1fells faller det oes ie vaselig d as8ere 48 sen
bar a,jedd me4 lanene, Mes ri. ftll'Nr. llMft1  • • tw tl'llllla.  __.
l ima,olU.pa.d.e ai\uuJoea.

Ster dette  finer  vi $ 'ue go@jenne plasseringen og feren  pl ippe
slit de er vist o ale. II pl Deres aegis mere 00 4 206,
verfatebehandl i ne tenu.,.. TV1lert  .......



Brev !ra Aurla:nikollllu.ne til rn
av 25.01.71.

12. 1

Aurland kommune har av Oslo Lysverker fått løfte på
ca. 20 000 kbm steinmasse til bruk for vegarbeidet
m.v. på det vilkår at steinen må bli lagret på en slik
måte at tippen kan bli godkjent av Dem.

Kommunen har funnet en tipp-plass i Vassbygdi på syd-
·siden av elven mellom Sva Bru og Bjelde Bru. Deres
herr Kleva har vært med på befaringen for å finne
en plass som ikke vil skjemme landskapet. Det er et
uttørket elveleie som er tenkt utfylt.

Kartskisser ligger ved, og en ber om at saken blir
behandlet snarest mulig. Deres representant Kleva,
her, er fu]J:t orientert om saken og har vært meget hjelp-som.

Brevfra lfVE  - V til OL
av 2.02.11.

Oslo Lysverker er 1tJ••t medliknende ··••i-tra Hallingdala-·l•ggene  •  Liknenle sak•r er ogal ett•J!:·'11Tert blitt torholda-Yia vanlige o•l&irfn,,,i landet.Ted andr.,Yanl•II• Prinaipiellt ett aer vi det sot en tordel at •••1.F  ulig av atein traanle&gene kar birukn.til nyttige foii&l. Men, son vi herfremholdt nsngegsger tidligere,hr steintipper son blirbrukt til mart&over lengre tif,ogsd  sine  eget storebetenkelige 1i-..kap•••••i1• ai,f.h•.
'For Aurlidstijggingens vedkiende finner vi & rvilie pekepl § 22 i .,.\,,)r __/._'naesJonabeti.l.:g_:: ... ,;.,- ene  der. det blant &Dllet heter:"Plas  ering\T atein og jo . ••••r ak.Jer i aaarl.4  ed Ted-ommende koiuner, Anlegjnes  eier  plikter l akatfe aeg'Y&rig rldere'\'\ oTer tipp.;. ,og andre oarl4er so  treng  torgjennoat;ring aT pllegg\-'o• blir gitt i aaaband  ed be  tellllllel-ser i denne post." <Det akulle alledea dr• klart at det er Oslo Lysverker selrsoa har an  Taret t,,ii"all• tipper Ted anlegge'\, allen• di•••kan karakteri••r_.,,·•o• tipper.- ''e - · · · ·Vi anaoder derfor

O lo L7  Terker oa •nr••t I. utarbei4e planer tor tippen,etter de retningslinjer en er ltJ••t  ed tra liknende aakertidligere.



2.2.H

Brev fra I.AniskapsarkitektThoralf Lmrusten til OL

av 2o.02.71.

, La er av ca 20 000 m stein for Aurland kommune

Vi viser alternativ plassering av steinlageret. Forutsetningen
er at det plasseres så skjermet som mulig og at massene kan
tas ut på en slik måte at driften minst mulig sjenerer for
eksisterende boliger og ferdsel.

• •

Brev fra OL til IVE-V
av 25.05.71.

Landskapsarkitekt T. Lnrusten har n.c3rmere vurdert de forskjell'.ge
steder for steintipp og er kcmmet frem til at den gunstigste plasserinz
av steintippen vil Vc'3re på sydsiden av Aur.landselven ca. 500 m ovenfo
Sva bro. Her vil steintippen !mnne plasseres skjult av et lite sko-
holt.

Som det fremgår av landskapsarkitektens planer, har han utarbeidet
tc alternativer for opplegg og senere uttak av tunnelmasser fra
tippen. Arkitekten konkluderer med at aiternativ 1 med tilkjØring
av masser fra vestsiden og senere uttak av masser samme vei gir den
beste landskapsmessige lsning, men han mener at også alternativ 2 med
adkomst fra nord- og østsiden kan gi en akseptabel løsning.

Kraftutbyggingen kan ikke tilrå at alternativ l velges. I våre ut-
byggngsplaner f Aurland I har vi forutsatt å bruke området
umiddelbart ovenfor Sva bro - :'ie:lom veien cg fjellsiden - so:-:1 lager-
pass for materiell til kraftstasjonen. Omr&det er av den grunn fylt
opp med tunnelmasse og finp2.anert med grus.

- - - . . - - -

På grunnlag av foranstående tør vi foreslå at alternariv 2 i
landskapsarkitektens forslag til plassering av steintipp i Vassbygda
for Aurland kommune's behov blir godtatt. Som vi tidligere har på-
pekt, må Aurland kornr.n.L'1.e sørge for den nødvendige gr·..:nn ti adko :st-
vei og til selve tippen.

Brev  fra VE-Y til OL
av 28.05.71.

Vi anser begge de to alternativenue som bruk.bare i landskapsmessig
samenhen% men vil poengtere at i er enigi at tern...tiT  I er
detbeat.. Slik aalten nl  stir finnervi det rikti.g overlate
til 01lø LysTerker og Aurland kommunei telleaakapl lli enige om
hrilkat er de to •• lkal -.ue  •

Brev fra OL til .A.urlani kGDlllune

av 7.06.71.

Under enhver omstend±ghet mA det snarest mu1is tas standpun° } °",
til ti 1 ring og like.sl ml Aurland kommune. so e remg r;}£;e. .a?"e ire as/s.7 w1 vE. ws»ror « wsv·@

runn til atkomstvei og til selve tippen. Det haater sveort meget me
ette idet det glr mot slutten nr det gjelder entreprenørens ut-

sprensning av stein rra kraftstasjonsomrAdet. Forsk$ell1ge forhold
vedrørende d1aponer1ng av steinmassen rra gjenatlende aprengn ngat
arbeider 1 kraftstasjonsomr4det, &Jir det n4dvendig at det snares
mulig blir tatt standpunkk til kommune -tippen.



Brev fra NVE-V til OL

av 1.11.71.
Vi ville foretukket begge de to alternatirene sor vi. tok stilling til
i vår ekspediajon av 28.mai 1971,trem:t'or det Ti nå har mottatt. Etter
det vi har titt opplyst har det viet, aeg praktisk umulig I fl gjennom-
f8rt planen etter et av de to frate alternativene. Utan & gd nrmere
inn på salten her, tinner vi! måtte akseptere situasjoaen slik den n# er.
Det tilaendte nye alternaiivet •rket 100 A 218, datart 2.juni 1971
anser Yi for å være brukbart, og er innforst&tt med at det blir fulgt.
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MINSTEVASSFØRING I AURLANDSELVI.
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MIISTETASSFORIYG I AURLANDSEIVI

Artikkel i Bergens Tiåene
av 11.el.7o.

Aurlandselvi i fåre
vassmangeli fisketidi.
I tf'YIA  • i ' , . 1'1', } l
' .1T%, Tse; % Anrlandsdnlen og vassdract ler std i hrennnnktrt
! I 1ntrr, , :ir ,Jrt f••h-r--: :t- Oslo o,: Ånrl:tn<l :,;tncl f..'lfflh kravet om nt-
. hYl!'ln!::'.  Jl,-t  i-om !-i•l:i•1 h:tr hf'ndt, øyner rit frcd•ni:- fh?t.!' ,:l'ri atdnrlt, I
1 o aurlrnclin:mr f'" l:111.-for dr&. l\lrn drt ba\' fl/::!'-:ivnr•r. U.k.ic r.n lite

I m:,turt I h•::rrrt.: Jlf'• hat' ,·nrtn h,lcn& nt J hrtr. flo;l,rffcli vil rlvl  fr:\
\':1ci<1hr;::-rh·:ttn n,: fft e _, .. r,lrn t":\ fiO lltn vn,o.;£,,rlnr:nt c-lvl lanr.t J•:\ vr. I

] an n:-'riv?:t m fis!reel.

Elvc1:>lr,;n·;,i,('? h:l?' vrd ffo!rc  hdve
pcik:-t p:\ nt rh•i C't' fr,r vcrcUull til
l\ pyclrkr,j:ir.t.. I vintc-r rkrc1v rki
til rll:!";tyrct om rkt.fr\ o pc-ik:'1 rl:\

1 m :i. r,;\ :iL rll"i rnm rlrlc rttanc
; l l!llO-l:1 111 , lt:"1. nr., l'<'f.111rir.·

I
o u1•,1:r;in. Her vcrt det nemnt
at hndenc bdr f:\ r'T:'lf is straum til
g:,rn:inc inr.. Dell".! nt dvl"lcir.:\
r-trir. fr:, :\7.000 1il r.o.nookrnnnr fr;"t

- lDG'.!I :l 1%3, r-kn1 e vn:i nt vcr<lct
av fiskt ;; monaleg oppover.
Mange av porstiskaan bur p?
gard.me, nH: i nlt er fisket cin
,·csc-ntlcr, eld nv nærjngr:nmnln-

ct. ICommnncn h:1r ikki" t<'!ke
med  vcrfcr!:i fnt• tp nv <-h.-cinn-
tcktc i sine konsejonkra, ot
fk11lk fisk  - vcrtn  rcrlu!-crt  må
Olo Lvcrker vcrta vcdcrlgs-
pliktige, skriv elveeigarane m. a

I Inrtnncmndi i Stortincct var I
p synfaring i Aurlnnd nylf'(f, OIJ
clvc('ir.nmnc pcikn p:\ skrulnio rlct
lrnn vc-rt1. mrcl !nr li:i vnsfr:-ing t
hf'slr. fiskchdi.

J\kcl:ln firt t f;f ..(')Tp. n,r, 141 YCrt

J?jort. !ren,Iccg om et. mfni-lcv:ls,.c;-
fciri11 f! pA l O m1 I!-ek., vil clve-
cignranc hn 40 m 11 /sck., fr4 15.
jul.i 1il l!i. !!-rptrmhrr.

Firkcrikonsulenten fnr Ve1:t-
Norei:? hnr krnvt d minst<'!vos.,;-

' foring 1 tidl t:i. juni-31. jull p:\
r,o m:i/sck .• rm !or 1. nuc,1s1:-1;, ..
:::r.ptf-mh<"t" '10 m.11/rc-k. II

F'vccigar)arget har ll; halde
r:i!-t r :::tft ttrllcr,:1rr. krn,.Yom cit 

1
rslilt fie}fond,

5 pir'. det om f:tm1 inrtct vil 

1
ta oms'n til nrlendingane sine
krnY, nm net V<-rt. bjr.vr, ml"cll-i:, .. _.
fl den cinat6 form for naturv;c
bygdfolket krev. -

Sumeairag AT be erniager veir. til kuiisvan.ni !.url•••selva,
ve• 'frygye Ben1tsea. :Rtter eppi:rag :rra :!lTeeigarlagetI Aurlani.
k.v 17.e2.71.

I Manøvreringsreglementet for regulering av Aurlandsvassdraget,

av 26/9 -69, er der inntatt følgende bestemmelse:

"Dersom avløpet fra Vassbygdvatn innen 15. juni ikke er kommet

opp i 60 m 
3 

/sek. i døgnmiddel, plikter konsesjonæren etter nær-

mere vedtak fra departementet å skape kunstige flommer i vass-

draget. For dette formål kan det kreves avgitt inntil 25 mill. m 
3

vann gjennem siste sammenhengende 5-årsperiode.



Vann som avgis i henhold til bestemmelsene i denne post, kan

ikke kreves sluppet forbi kraftverkene.

Utpreget døgn regulering gjennom kraftverket Aurland I må ikke

forekomme. Ellers må endringer i vannslippingen for kraftverks-

driften skje med så myke overganger som mulig. - - - "

5
Det er av sivilingeniør Erik Ræstad og andre foreslått 25 mill. m

pr. år til kunstige flommer, og sivilingenior Restad uttalte at dette

kunne vise seg for snaut. Ikke desto mindre er de foreslåtte

vannmengder for kunstige flommer litt meget drastisk

redusert. Det synes som om sivilingeniør Ræstads opplysning

om flomvannsavtalen i Lærdal, som han nevnte "til sammen-

ligning', enten er blitt misforst&tt eller ignorert.

Sett n& for eksempel at vannforingen pr. l5. juni er 30 nlsek.,

som iflg. pkt. 2 i manøvreringsreglementet meget vel kan fore-

komme. Skulle man da slippe vann fra "flomvannsmagasinet"

f a k .  60 3/ k a . . a 3/or a ommeopp1 m se og sa 1gjen ga ned til 30m sek.,

måtte dette rimeligvis utføres ved en jevn økning gjennom 3 døgn

til 60 m 
3 

/ sek., s& med kjøring i ett døgn med 60 m 
3 

/ sek. og så

igjen med jevn reduksjon over 3 døgn ned til 30 m 
3 

/ sek.

Beregningsmessig betyr dette 4 døgns ekstra forbruk av 30 m °/ese.,

som totalt blir ca. 10,3 mill. m 
3•

Erindrer man s& at det ogs& m& sarges for minst en kunstig flom

for sjø-ørreten, i en perioåe da det kan ventes å gå bare 10 m3 / sek.

vann i elven, og det for sjø-ørreten som et absolutt minimum

3trenges 50 m / sek. for gunstig oppgang, får man følgende

regnestykke: Antas tre døgn for & komme opp fra.10 m 
3 

/ sek til

50 m 3 / sek, ett døgn kjøring med 50 m 
3 

/sek., og 3 døgn for å gå

tilbake til 10 m 
3 

/ sek., tilsvarer dette 4 døgns kjøring med

340 m / sek. ekstra vann. Denne kunstige flom krever da et

3
forbruk fra 11flommagasinet 11 på ca. 13,8 m •
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Disse to beskedne kunsti e 'flommer' som i realiteten ikke

bet r noen o an sflom i e entli forstand men bare vann-

firin er som faktisk tren s · ennom hele fiske erioden,

krever altså tilsammen 10,3 mill. m 
3 

+ 13,8 mill. m 
3 

• totalt

24, 1 mill.
3

m å et eneste år !

Dette betyr faktisk at man kan regne med helt uholdbare opp-

gangsforhold i 4-&rsperioder, og dårlige oppgangsforhold en

gang hvert femte år efter de bestemmelser som er sitert ovenfor.

Dette vil, sammen med de forhold som er behandlet i vår

"Redegjørelse", definitivt ødelegge Aurlands elven som

fiskeelv.

ra Kurland Elveeiarlag til NVE - geraldirektwren
av 19.02.71.

I Redegjørelsen er det påvist hvordan saken er blitt avgjort på feil-

aktige premisser, og med det resultat at forutsetningen om & bevare

elven som fiskeelv kan sies ikke & vere oppfylt.

Redegjørelsen er  &  betrakte som Elveeigarlagets offisielle protest

mot det manøvreringsreglement som er gitt ved Kongelig Resolusjon

av 26. september 1969 - efter tilrådning av samme dag fra Industri-

departementet.

--- For Aurlandselven har man åpenbart ikke funnet

noe samarbeide ønskelig, men ganske enkelt gått til så drastiske

reguleringstiltak at elven kan avskrives som fiskeelv for all fremtid,

hvis der ikke omgående blir foretatt en vesentlig revurdering av vann-

føringsbestemmelsene, på basis av de realiteter som inneholdes i ved-

lagte Redegjørelse med bilag inkl. fotomateriale.

Det later til at våre myndigheter ikke har oppfattet at denne saken ikke

bare gjelder Aurlandselvens Elveeigarlag og sjøfiskerne, men hele

landet.

Vi gjentar det her ennu en gang, at Aurlandselven over år samtli e

andre elver i Nor e som s ·ø-ørretelv, at det samlede kvantum laks o

sjø-ørret tatt i elven i  1969  var 5. 360 k mot det tilsvarende tall 4.306 k

i Lerdalselven, ifol e Nor es offisielle statistikk, o at Aurlandselven

a 4. 540 k s'-rret i 1969.
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Elveeigarlaget i Aurland ber om at denne sak blir behandlet så

hurtig som på noen måte mulig. Jeg anmoder derfor på vegne

av Elveeigarlaget høfligst om en konferanse i nær fremtid for

å bli orientert om saksbehandlingen og en eventuell tidsplan for

denne.

Redegjerelse om vannfcringen i Aurlandselven etter reguleringen.

24.2.7l. Fra Elveeigarlaget i Aurland.

Under den lange diskusjon som har foregått om Aurlandsdalens

skjebne i forbindelse med OSLO LYSVERKERS konsesjons-

andragende og den endelig oppnådde konsesjon på utbyggingen av

Aurlandsvassd raget for kraftproduksjon, er det i pres sen blitt

kjempet iherdig for den naturvernmessige side av saken som

gjelder turistenes interesser.

En annen side av saken, som det nok også er blitt skrevet en del

om av noen av våre sportsfiskere, er spørsmålet om elvens

skjebne som sportsfiskeelv og fiskeelv i det hele tatt. Dis se

artikler, som har vært inntatt i dagsaviser og ukeblad, skriver

seg fra tiden omkring etter&ret 1968 og fremover.

De vitner alle om den omfattende interesse som finnes for & be-

vare Aurlandselven som laks- og sjø-ørretelv. Og det er natur-

lig nok, for et faktum som jeg tror en del av vire myndigheter

ikke har vært klar over, er at Aurlandselven som sjø-ørretelv er

en av de mest berømte i verden, sannsynligvis den fineste som

over hodet finnes, b&de p& grunn av dens sj%-irretstammes

usedvanlige stirrelse (storste noterte sj»-irret 13,5 kg), og

på grunn av det sjeldne tørrfluefiske etter sjø-ørret, som

visstnok bare Lærdalselven har maken til.



Imidlertid har manglende informasjon fort til en fullstendig

katastrofal beslutning om "minstevannføringer" i elven i fiske-

tiden.

Det er vis se grunnleggende forhold man må ta hensyn til når

man skal bestemme hvilke vannføringer som ikke må under-

skrides i forskjellige perioder, hvis en elv skal kunne bevares

som laks- og sjø-ørret-fiskeelv.

23s

Det er som sagt sjø-ørret-fisket som er det viktigste fiske

i Aurlandselven. Jeg skal bevise dette med noen få tall:

TOTALT LAKS og % av total $' - o av VERDI HERAV TATT
ÅR T og total KR PÅ STANG

1966 4805 1005 ca. 21 3800 ca. 79 57.000.- 88%

1967 4000 700 II 17,5 3300 II 82,5 48.000.- 88%

1968 4485 635 II 14, 2 3850 II 85,8 53.250- 86%

Jeg vil nu slå fast følgende:

Ved & bestemme en min. vannforin ° 30 n? sek. i tiden 15. uni -

31. uli, har m ndi hetene ort et, rikti nok misl kket, forsok & &

redde fisket av de 15 - 20% 1aks, mens man ved bestemmelsen om de

min. 10 n/sek. i tiden efter 31. uli har ofret de 80 - 85% s'o-orret,

o dermed det beste av fisket !

---
Krav til vannfØrin

Ingen elver er så like at det umiddelbart kan overføres

konkrete data fra den ene til den annen.

Rent generelt kan det settes opp en del av de vesentlige

krav som må tilfredsstilles:

1) Oppgang av gytefisk i elven må sikres.

2) Gyteplassene må bevares.



3) Klekningsforholdene må endres minst mulig.

4) Næringsdyrene i elven må bevares (Vann-insekt

og andre små-organismer).

5) Fiskeplassene - hølene - må ikke gjøres ubrukelige

(tørre eller fisketomme på grunn av for lav vann-

stand).

6) Sarrdannelse i elven om vinteren må unngås.

Brev fra lfVE  - Generaliirektørentil Aurlani F.lveeigarla.
av 8.05.71.

D.t SJD••l tn af ø reclecJtØ'ela• at Allr1-4 llfteiprJ.ac ril hrlde
at Hovedstyrets instilling i AllrlMdaalulll )ffa-.IrtiUn Wrl• akall•
vre argitt pd feilaktige pri aser g at Sertinge dare4 i sin tu heller
ikke  tikk a.-t.orrute ll'Ulllllaa I trette  ia ØIJt'NlM  pL

Detete erIke tilfelle. I el'fWprJ.acna r--.J,nlae eri 4ft  llele tatt
ikke p&vist et ...at• s mt sam tke iovedstyret var klar over under saks
behancl1iqn. Dn .& bd4lnti4 11114ennua • loftiinfrØ al.tri bar repet
med at reguleringen vile lea gjei f$res «ten det ville  gl  ut over
tieat. . .

Vir touluJaa: al lall at 4n pl laa• a&'\e  • t--eek JT't J17e -•  \ø  ._
aklall• til.ai eadrinc• i ·aeh1.•1Dønc1-'\n.  .,.. Tir alu ril saken
dert• ike bli tat op id•'* in eftllbelt l!Ør Nri.n  i pruaia at
neJ••tet ur ..Uøtn aJJlra..,,Jf p •ke4e\tp ri.nalqer &T  - tor
alw• latere•••a det i Mc11telt ø poet 6 er grannlag for eøriac.

]\lytt for slag
om sommeran1
i Aurlandsela
Oslo Lvsverker
ska vurdere saken

Daqhfudet
Frultuj 14.{2. 73



-.
Marie Larsson (Sp» klarte

f5 ordforer  Bull  tul i referee
Oslo Lvsverktrs ti lleg;.;su talt'lse
om Aurland i hyl"tyret.

Derved fikk hun hOH' ttl :i u-.
opp ·Grona-saken pa nytt. Hur.
foreslo nå at Oslo Lysverker
forplikter seg til å. slippe en
vnnn!0ring .i Aurlandsel\·a. 1 tida.
fra 15. juni til 15. september r,å
2.5 kbm. pr. sekund -- enten
forbi  Grøna nedre inntak11d:n
eller fra Veslebotnvann.

Dette skjer av estetiske o;;
turistmessige grunner og til
beste for naturen i hele den ve-
sentlige deien av Aurlandsåalen.

Ordforer Bull o,·en:endte or-
slaret ti! Oslo Lysverkers rid.

*
Arsakt>n til :\lnrie Lar;;F.on

forslag er at 010 Lyl"'·erker, et-
ter en lengre uter.ning, frarr
hennes forslag om å slc,yfe inn-
taket i nedre Grøna. e.!tså. ei a,,
sideelvene til Aurltt.nd!elva, !or å.
beholde en viss rassfering i
hovedelva.

Den rlige kra!tproduksjon
!ra G!'tlnu delfelt repre enterer

237

3.3 prosent v totalproduksjone
ved Aurlndsanlegzene, fullt ut- i
bygd.

I dag edgir Marie Larssoni}
det må RnFe::. riktl'. ;J. fore Gru-
na in p hoedturn!en - de;
oknomisire konsekvr.-ere vet,
!1 slnyfe inntuk<'t -.·i: •·ær for\
omfttende. !er: dette berr,
ikke at Aurlø.."'lc"'r.:::.ien ikkt! k:n:
beholde f't Cl11trd-.l:cl: k,·nnt:...:r. t

vann vd •n moct-r::t utny:.tt-1:ot'
av Grona. Dt:t !N"dil!SCr !n:;:.n:
tekniske vansker ved t'.. slippe en
del ,-ar.n t ,,,mm.-rha'l-\•årf't. ale:-
!da.rie L&ruon. 1

!Prev tra Meile aT bya-tyre - Osle. l.ararLiT Grøtt1111,t11
Osle Iysverker, Det kgl.Jliljnerateparte e•t.
av 18.11.74.

sio v s ·5 re bend.dle fo' oat tid siden sprsi&let om hvor
.Ac5et :n man s<al slippe 3jennom den nedre del av vassdraget,
ceive  Nu·lands4ale1 - som paltisk talt er fri for inngrep.

I mine Øyne er Aurlandsutbyggingen et eksempel på et prosjekt
hvor man har funnet frem til et konstruktivt og fruktbart sam-
arbeide mellon utbygningsinteressene og naturinteressene. Oslo
har satset store belØp på å få til en skånsom utbygging og en
hy grad av naturbevaring.

Såvidt jeg kan se har vi i denne diskusjonen bundet oss til
problemstillingen: Hvor meget vann skal man tillate sluppet
gjennom Aurlandsdalen på bekostning av str¢mproduksjonen?
M.a.o.: Hvor mange kwh eller abonnenter er man villig til
å ofre for å Øke vannf¢ringeni selve Aurlandsdalen?

Jeg vil spØrre: Er det mulig å komme bort fra denne "tvangs-
problemstilling" ved å tilføre dalen mer vann utenfra?
Finnes det nedslagsfelt eller enkeltvann på den annen side av
vannskillet i fjellområdene langs Aurlandsvassdraget som kan
f¢res ut i hovedelven eller sideelvene og dermed skaffe til-
strekkelig tilleggsvann i vassdraget til å ¢kc vannføringen i
den bevarte Aurlandsdalen uten at dette medfØr2r reduksjon av
det str¢mproduscrende vann som f¢res utenom der. bevarte dalen?
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For mane vil det lyde som et paradeleså skulle bygge ytter-
liere :eguleringsanlegg i fjel lene rundt dalfØret, men e:-i.
slik pris ville i dette tilfelle vre vel verdt a betac for
sil(rinf£ av den verdi fulle Aurlandsdalcn.

For Oslo Lysverkers stillingstagen til disse tanker, vil det
antageliz vae avEiende om det offentl1ge (koune/stat) v1l
vre villi  til  evilge de nddvend1se tillegsmidle ti2
c;jennomf,frinr,en- a·, et slikt prosjekt. Under forutsctninr; 2.v
at slike bevilgniner blir gitt vil jeg rette fdlgende, ken-
lcretesprsmål til Oslo Lysverker og Milj¢verndepartecntet:

1.

2.

3.

Vil det vae teinisk mttli å fØPe tillec;gsve.nn inn i c.8.1-
f;.5:'etpå ct punkt son ligger hØyere enn deri.bevarte Aur-
l2ndsdalen?

Hvillcc nedslagsfelt/vassdrag (ogs& utenfor Oslo kcmunco
c i enc.or.i.mer) vil det i såf all være mulig  å trekke inn?

Otrent  i  hvilken størrelsesorden vil utgiftene v2e?
Vennligst gi overslag for alternative vannengde, f.elcs.

n) 2,5 m3 /sek.

b) 5 m3 /sek.

c) ct h9yere tall.

\

Brev f'ra IVE-V til lærer Liv Grøttlul,
av 29.11.74.

Der•• apfral ltan kOTt beavareaallka

1. Det er rent tekniak ikke aae i ffin for I ffr• tit leggnann fra
andre vassdrag inn i .AalalMleclalen.

2. De necll,frfelt aoa l al fall li uer ••t uturll1 til, vil uten
•ider• vare  aabofeltene i•  tre••••raa- - snuer.,,til
Aurlandsvassdraget, lig Lardalsvassdraget, Holevassdrage og
1lsvassdrage8ts

3. Ut fra ffl ..... lelraktlliqefiner Yi ,ne p,ma til l al naraere
inn p lffa a •Ult tunhit aali1 nad'friq rill• koates

De aktu«ifs falene i ol og Lardaler allerede utby&get eller
l&DdarutbygUII, 01 oaal for 11 ..... Nrqat foraliuarproajaltter
for kraftuttrgginag. Van engdeii alle •laae •uøraam ril kUDlla
utnytt••i tidlø•- •t•n:iøt--•• fallet fra Veslebotn
Yatn i Aurl.... O.arffriq 'dl .aw ffr• at ••t ril on•tl .
lika •tore krafttap i de ...W••u••raa-  •- - ellare:: rill• fl 1

Aurl&ll&ffaaadrqat l fall at \la •1-.,et Talla fra dette •••••raset•
&vre felcer, Ni si koa&edene med spreging av eil dels svart
1-• t111meler--.r 1\till .. a, aler det HI Hl• at narffriqe-
altanatf.•at •il fallelaqt •pm•tia•r• - ea lfniq  _. •-
slipping fra•• rasulart• felta• lAurlaad.



Brev fra Vassdragdirekt;oratet; ti] Aurland kommune og OI
av 25. lo .75.

•

I henhold til stortingsvedtak vil manøvreringsreglement for regulering
av Aurlandsvassdraget inneholde bl.a. flgende i post 2:

"Oslo Lysverker p1legges£ slippe i Aurlandselva vann fra
Grøna  eller fra Veslebotnvatn i tida 1. juli - 15. sep-
tember inntil 2,5 m3/sek., knyttet til et bestemt neden-
forliggende vannmerke som partene blir enige om.

Det forutsettes at Aurland kommunei forstlelse med Industri-
departementet og Oslo Lysverker i løpet av en 3 års periode
tar stilling til hvor det er mest formålstjenligå foreta
vannslippingenfra."

Som det framgår er partenegitt en frist på 3 lr til åta stilling til
hvorfravatnetbor slippes.

Ettervlr oppfatning er det meget som taler for at man totalt sett får
størst effekt av en min1tevas1føring sluppet fra Veslebotnvatn. Vi har
da lagt  vakt pl virkningen på biologiøke forhold. Ikke bare på lengre
sikt,men ogs# i  anleggstiden,  utslippene fra riggomrdene m.v. tatt i
betraktning, vil det  vere  av stor verdi at vatnet slinnes £ra Veslebotnvatn.

Konsekvensen av dette  vil vere at man mister den landskapseseetiske
virkning av fo11an i Gr•na. Vi er i tvil om hvilken virkning 2,5 m3/s
her vil gi. Sommeren1976 bfr derfor dette undersfke1 nærmere og doku
menteres fotografisk. Vi forutsetter at det blir gjort muliga slippe
den  bestemte  vassf4ring aller at man  passer  opp et tidspunkt da vass-
føringen er 2,5 m3/s. Dette gjør at det bestemmende vassmerke bør opp-
rettes al snart sommulig og vi ber om t man blir enigom  plasseringen.

Brev fra OL til rn-v
av lo.11.75.

Vi har mottatt Deres brev av 25. oktober 1975vedrørende det
nye pålegg om slipping av vann for opprettholdelse av en viss
minstevannføring i Aurlandselvi. I brevet ber De oss om
snarest mulig å få avgjort spørsmålet om vannmerkets plasser-
ing der de omtalte  2,5  mj/sek skal måles, for deretterå fore-
ta fotografering for vurdering av spørsmålet om vannet skal
slippes fra Grona eller fra Veslebotnvatn.

Det antas imidlertid at spørsmålet om vannmerkets plassering
kan bli vel så vanskelig å få avgjort som spørsmålet om
slipningsstedet.

Oslo Lysverker har oppfattet det vedtatte forslag slik at
målestedet for 2,5 m5/sek skal være i Aurdalsvatn. Dette
fører med seg at det bare blir nødvendig å slippe vann i
perioder med liten vannføring og ikke når det ellers er
stor vannføring i vassdraget.



Brev fra OI til Olje oE energidep.
av 28 , 0 2 .79.

SLIPPING AV MINSTEVANNF7 VG I AURLANDSELVA

Vedlagt oversendes kopi av brev til Aurland kommune av
28. feruar l979 der z1 ber om et endelig standpunkt til
slippested for minstevannføring i Aurlandselva, jfr. plan-.
endringstillatelse av  25.  jul1 1975,  vilkårenes  post 9b.

Når Aurland kommunes syn på slippested foreligger, vil dette
bli meddelt Dem til endelig behandling.

Som grunnlag foe drøftelsene om vannføringens størrelse og
målested for vannføringene, har Oslo  Lysverker  latt utarbeide
en film som illustrerervirkningen av alternative vannføringer
pa elvestrekningen ned til Aurdalsvatn. NAr filmen foreligger
ferdig om ca. 4 dagers tid, vil vi underrette Dem, slik at
vurderingen av de nevnte spørsmål kan ta til.

Brev fra OL til .lurlani kommune

av 28.02.79.

Spørsmålet om slippested har vært drøftet ved flere anledninger
under mter og befaringer. Det henvises bl.a. til møte på
kontoret for landskapspleie og naturvern i Norges vassdrags-
oq elektrisitetsvesen den 3. juni 1978, der landskapsmessige
tiltak i Stemberdalen var hovedtemaet, men hvor også oven-
nevnte spørsmål ble berørt. Det vises også til koncaktrnØL
mellom representanter for Aurland kommune og Oslo Lysverker
den  6.  oktober 1977.

Etter uttalelser som er falt ved disse anledninger, har man
fått forståelsen av at De har hellet til den oppfatning at
slippestedet bør bli Vetlebotnvatn. Noe endelig standpunkt
fra Deres side er ikke meddelt oss, og vi tør hermed be om
dette.

Brev fra OL til IVE-V
av 22.05.79.

I vårt brev av 28. februar 1979 til Olje- og energideparte-
mentet, med gjenpart til Dem eddelte vi at vi hadde en film
under produksjon. Filmen, som illustrerer virkningen av '
alternative vannføringer på elvestrekningen mellom Vetlebotn-
vat  og Aurdalsvatn, er n ferdig.  En  kopi oversendes hermed.

Vi håper filmen vil være en god støtte når minimumsvann-
føringens størrelse skal drøftes. Vi vil i forbindelse med
eventuelle drøftelser også få lov til å legge frem en del
allmateriale som illustrerer strrelsen av de tapte energi-
mengder ved de forskjellige vannføringer som det kan komme
på tale slippe.



Brev fra NVl-Vlf til .lurlani kommune

av lo • o 5 • 79 •

Det er nl lia.rt at Olje- og ••rdlepartementet ønakjer • ri ak.al
handaaae .,Ill.ka. Son kjend er d• tre ,unltter det akal t .. t atilling
til i pfegget so er RJeT1 il-Oalo LyaYerker:

t Kor •kal ein mlliit,n.tnett

2. Kor yje vatR ska/aleppastt?

'  3. Kor skal de sleppastfr4?

Som kjend einer Ti
tr&Vetlebotn. Oalo
til sane resultat
o vi tlr greie
o punkt ein
mtet,

vtnet gjer best nytte forseg red alepping
nvker eraT •ame meining. Xjem kcmmmentru
hanc!aud.np. i kcamaneatyret, er detein fordel

dette t•r artet alik atri kan konaentrereo  Mlt
tueltpunkt2 (aTheqig aTna OEDtinaut) pd

Brev fra JfV-v til Aurlani kommune

av 2.07.79.

Vi syer til nit den 11. juni d.&.
4

Pl  øtet putene aamdei l t6 ·--.ren til l wrd-....as-
sleppings komunen nskjee et bate bakgrunnsateriate fer
handsain£ i kounertyret. Konen godte med dettea fristen
ror ei lf'R.ierdi saka ikkJe lltzihdiut.

; ··

VaH sdirutoratn bar- flltae·iaoko imct at ein l• 1&ka liggje
til auaten 1919. der1mt,Oalo Iqøverlter slepp··•iafreb•l• vasamengd•
hit· Vet.lebotn al  nut dd·v turn.nde etter 1. IIJ.i d.l •

.r

_fi syner elles til"'..«!Jep notat av  11.6. d.l. utarbeid etter møtet.

På møtet den 11. 6. 79 var følgende tilstede:

Aurland kommune: Vid.me, ordfører
Johansen, kontorsjef
Tokvam, formannsskapsmedlem

Oslo Lysverker: Vestad
Mortensen
Vesterheim

Vassdragsdirektoratet: Sperstad
Gudal
Hillestad
Mellquist
Sægrov
Halle

KONKLUSJONER OG SYNSPUNKTER SOM KOM FRAM UNDER MØTET:

Kommunen ønsker mer vurderings ateriale for åta saken opp i kommune-
styret. Billed- og filmopptak fra slipping av vann over Grønafossen
ble særlig etterlyst. Enighet om at Oslo Lysverker fremskaffer det
tilleggsmateriale som kommunen anser som nødvendig under behandlingen.



Oslo Lysverker onser 1 sommer 5 ekserimentere med orsjellice aste
slippekvanta fra Vetlebotnvatn. Målepunkter med direkte avlesning av
vassføringen kan settes opp flere steder langs den aktuelle elvestrek-
ningen. Oslo Lysverker ønsker i første omgang å slippe 1 og 1,5 m3/sek.
Oslo Lysverker kan tenke seg en slik ordning med en fast slippemengde
i f.eks. to trinn gjennom slippeperioden da dette har praktiske og an-
takelig også kraftforsyningsmessige fordeler.

Det var enighet om at dette kunne forsøkes i sommer, men det bør også
forsøkes med et fast slippekvantum som kan gi minst 2,5 m3/sek. ved
samlop Grona - Aurlandselva i hele slippeperioden. Medlemmene i kommune-
styret vil da kunne studere virkningen av forskjellige slippekvanta
gjennom sommeren.

Per Halle
(sign.)

Brev fra assdragsdirektoratet v/Hillestad til Aurland kommune.
av 21.ol .eo.

Etter ein sesong med proveslepping av vatn fra Vetlebotn og synfaringa
med kommunen den 27.6.79 der det vart slept ulike vassmengder over
Grønafossen og dette vart filma, skulle kommunen nå ha nok bakgrunns-
materiale til å handsama saka i kommunestyret.

Vi gjer merksam på at det etter vassleppingspålegget er opp til kommunen
og Oslo Lysverker å verta samde om sleppestaden og vassføringa. Vass-
dragsdirektoratet si oppgave er her & syte for ei rett handsaming samt
eventuelt å korne med faglege råd. Vidare har vi fullmakt fra departe-
mentet til å avgjere vassleppinga om partane ikkje vert samde.

I følge post 9b i planendringsløyve skulle vassleppinga allerede vori
ferdighandsama innan 25. juli 1978. Vi må difor no sette ei frist
for partane til å verte samde.

Denne fristen set vi til118. a ri1 1980.

Brev !ra Vassiragsiirektoratet v/Hillestai til OL
av 21,0l.80.

KIBS'l'lCVAlmSLIPPING I J.URWIDS!fi,VA I TILBnYTKIO TIL PLA:nmDRINGS-
TILLATELSET: AV 25.7.1975.

Vi viser til v&Ptelefonsatale med rartutggsingssjef Vesta4 den 17.1,80
og til vedlagt kopi av brev til Alølan4 kr AWi• av idag.

Det tremgl.r av dette brevet st vi har satt en tidafTist 18.a ril 1 80
for Aurlad komune og Oslo Lynerker til l bli enige om mannslippingen·

vis ike partene komer tfl enighet innen tidsfristen her Vessdrags
direktoratet fullakt fs departementet ti} @ svgjsre saken·



2.43

Brev fra Vassdragsdirektoratet v/Hillestad til lurland korune.

av 15.04,80.

MITSTEVAS SLEPPING I AtmLA.i.'mSEt VA I TILKNYTNDG TIL PLANENDRINGS-
LIVE AN 25. 7. 75.

Vi syner til teletons9.lllta.l.a. :::.eelord.f'øre.r'JjarL", d.cm 14. aprilder
komaunen ber oa l få utaett fristen for å. verte samde om ,tasalep-
pinga. Grunnen ar at cei il·J:jc når å handsame saka i komrunestyret
inna.n 18. april. Dette skyldes mellom anna at kommunenhar bede
om supplerande materiale frs Oslo Igsverker, og det har tekenoko
tid! fldette fram.

Vi meiner at det materialet som n har ligge tørei Tel eit år er
vidt.temnande nok for ei avgjerdi sa.ka.

Vi godtek likevel ei kort forlenging av fristaela det er viktig at
øka blir handsama i kcanuneetyret. Prtane ml verta samde om vasa-
sleppingaså snan 9Gm rld etter deu oppsette fristen18. spril, og
seinast  pi\  iøtet i Aurland lorrrunestrre den 12. mai.

Serutskrift av steboka iurlad komunestyre

12 .05.80.

SAK 127/80. MINSTEVASSFORING I AURLNOSELVA

Denne saka har vore føre i formannskapet fleire qonger oq har

vare drøfta i kontaktmøte med O.L.

K O n t o r s j e f e n h r greid u t s a k a o g Il a r i n o t ;i t 2 -'.. . r1 pri ] dett e

år korne med tilr&ding.

rramlegget fr6 formannskapet lyder:

Oslo Lysverker slepper i tida:

1 • jul i til 15. juli ½ 3  , k
ffi  / SP.  •

1 L
3

15. juli t . 1 1 • september - m /sek.1 ...

2
3

1 • september til 1 5. sept. m /sek.

Vassleppet skal gjerast Fr5 Vetl e botnvatn, oy engd e ne

som vert sleppt skal målast ved Botna, Brua rilidalen

oq utløpet av Grøna, og p eit slikt vis at inkvar kan

lesa av kor mykje som vert sleppt.

Denne ordninga gjeld i 3 år, og kan endrast etter avtale

dersom ein av partane krev det.

Frumleqqet frå formannskapet vart samrøystes vedteke.



Brev fra OL til Vass•rasiirektoratet
av 15.07.80.

I møte den 11. juli d.å. med
Deres direktor Sperstad, avdelingssjef Hillestad og landskaps-
arkitekt Halle, fikk undertegnede anledning til å fremføre
byggekomiteens syn på Aurland kommunes forslag.

Man har notert seg at Aurland kommunestyre i møte den 12. mai
i prinsippet har sluttet seg til Oslo Lysverkers forslag til
en forenklet fremgangsmåte for vannslippingen. Den går ut på
at det slippes en jevn vannføring innenfor bestemte perioder,
i stedet for automatisk regulering av slippingen, avhengig av
tilsig mellom slippested og målested. Ved overgang fra en
periode til den neste, endres vannføringen til ny størrelse.
Aurland kommune har valgt Vetlebotnvatn som slippested. Det
er ingen bemerkning til dette. Oslo Lysverker har heller ingen
bemerkninger til Aurland kommunes forslag til vannføringer i
juli og august.

For de siste 15 dager av vannslippingssesongen, l. - 15. sept.,
har Aurland kommune foreslått en Økning fra 1,5 m3/sek til
2,0 m3/sek. Dette medfører en total Økning av sluppet vann-
mengde, tilsvarende et krafttap på 1,5 mill.kWh pr. år i forhold
til Oslo Lysverkers forslag. Oslo Lysverkers byggekomite anser
et slikt krafttap ikke å stå i forhold til det som oppnås av
estetisk forbedring.

Byggekomiteen henstiller til myndighetene at man
i den prøveperiode på 3 år, som Aurland kommune foreslår, for-
sksvis slipper 1,5 m3/sek i tidsrommet l.- 15. september, og
eventuelt først Øker denne slipping etter utgangen av prøve-
perioden, dersom erfaring skulle tilsi at slik king er ønskelig
Forøvrig har Oslo Lysverker ingen bemerkninger til Aurland
kommunes forslag til vannslipping.

Vannslippingen
kan best kontrolleres på slippestedet, hvor det vi vere faste
installasjoner på bunntappeløpet. Disse installasjoner vil gi
de foreskrevne vannføringer.

0  •

Brev fra IVEtil OL
av 24 .o7 .ec.

Etter vart syn foreligger detnarelativt jOdt vurderiugsgrunnlagi
saien. Vi er sledas kjent inec det film og datamateriale so er
lag 1ran, og rued den iorswisordping so ble raktisert i 1979. Vi
er likevel eni;; i det so: er framholdt &de fra Aurlanskommunes og
Osio iysverkers side, nenli at det som ua fastsettes, skal gjelde
so prveoraiug or eiu veleuset tii.

Etter dette har vi trpffet følgende av3jørelse:

1. Oslo Lysverker plikter h slippe en instevassforingrra
Vetlebotvutn pi 0,> m/sei i perioden i. - >. uli ogs
l,J m3/sek i perioden 16. juli - 15. septemberi 1980 og
1982. I 1981 slippes G,5 a?/sak i erioden 1. - 15. Juli,
1,5 a3/aek. i perioden 16. juli - 31. augustog 2 m3/sel:

i perioden 1. - 15. september.

2.. Ved utlfpet  av 1J)yestølsvatn og ved uthpet av Aurlands-
vatn opprettes/o??rettholdes faste vassmerker med vass
stAndsskalaer og tilhorende avl9pstabeller sor gj&r det
muiig for interesserte! få fastslått størrelsen av av-
l9pet til enhver  tid.



•
Brev fra IV:!-V til OL og Aurland kcommune.
av 135.10.82.

"onsesj0nrer ileac es 5 slippe i urlandselva vann fra Grona
eller fra Veslebotnvatn i tida 1. juli - l5 september inntil
2,5 m/sek, 'nyttet til et bestemt nedenforliggendevannmer!e som
partene blir enige om.

Det rorutsettes at AurlanC kormune i forstielzemed In'ustri-
departementet og Oslo Lysverker i løpet av en 3 års periode tar
stilling til hvor det er est for?lstjenlig foreta vann-
sliwingen fra.•

Vassdragsdirektoratet foreslår på bakgrunn av egen vurdering av de
ulike slippkvanta at Oslo Lysverker plikter å slippe en minstevass-
føring fra Vetlebotnvatn på 0,5 m3/sek i perioden 1. - 15. juli
og 1,5 m3/sek i perioden 16. juli - l5. september, men slik at
nedtrappingen fra 1,5 m?/sek til O m3/sek skjer gradvis uten at
det totale slippkvantumet derved endres, og slik at siste dato for
vannslipping kan forskyves inntil 3 dager etter l5. september for å
oppnå dette.

Erfaringer har vist at en gradvis nedtrapping av vannføringen er
bedre enn en brå stopp med tanke på det biologiske livet i vass-
draget. Ved å gradvis starte nedtrappingen et par dager før 15.
september og redusere vannslippingen mot null et par dager etter
15. september kan dette oppnås uten at det totale slippkvantumet
endres.

Hvis det ikke innkommer noen merknader til Vassdragsdirektoratets
forslag til permanent ordning for minstevasslippingen innen l.
januar 1983, blir dette å betrakte som det permanente pålegget.



•

AVFALL-OLJESØL-ORDEN PÅ RIGGPLASSER, BO OG ARBEIDSTEDER.

OVERTAKELSER AV BRAKER FRA ENTREPRENOOR.
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Brev-rapport fra kraftverkenei Åurlantv/J.Hopperstaa til
DriftsavielingenOslo Iysverker.
av 5.05.735.

Olje i avløp fra Aurland I.

1. Olje ble observert ved avløp fra Aurland I den17/4.1973etter opp-
starting av aggregatet etter reparasjon av transformatoren.

2. 01Jen korn fra søl under arbeidet på transformatoren.

3. Oljen korn ut i avløpet fordi det var lekkasje i oljegruben.

}. Det kan ikke innses at den oljemengden det dreier seg om kan ha
noen helsemessig eller annen skadevirkning.

Grunnen til at olje kom ut i Vassbygdvatnet vesentlig etter start av
maskinen eller etter større reguleringer antas å vøre følgende:
Ved kjØring på konstant høy last har man høy vannstand 1 avløps-
tunnelen. Ved nedregulering eller stopp synker vannstanden og vann
fra grentunnelene strømmer ut i hovedtunnelen. Når vannstanden igjen
Øker i tunnelen blir vann med oljefilm som er kommet ut i hoved-
tunnelen transportert ut. Særlig vil dette gjøre seg gjeldende for
tunnelen for kjlevannsinntaket fordi det der er strning innover
under drift.
Det vil trolig ta en del tid rør man blir helt ferdig med olje ved
avløpet umiddelbart etter start av aggregatet (av grunner nevnt ovenfor

Brev fra OL tilVassdragsdirekt:oratet
& V 13 •0 6 .75.

I den senere tid har det ikke vært mulig å observere noe olje på
overflaten av Vassbygdvatn. Ved kjlevannsinntaket utenfor stasjons-
vegg er det ikke lenger noe olje å spore. Heller ikke i sumpen under
turbinhjul kommer olje til syne, selv etter flere dgns stillstand.
Oppstarting av aggregatet etter slik stillstand gir heller ikke spor
av olje ved avløpstunnelens utløp i Vassbygdvatn.

Det må antas at den oljerest som opprinnelig ble liggende igjen i
tunnelsystemet,nå er forsvunnet.

Brev fra Vassiragsiirektoratettil OL
av 11.07.75.

Var tilsysmann, landskapsarkitekt Per Halle, var pabefaring ved riggplassen
ved påhugget i Frilidalenden 27.6.75.

Han kunne dessverre konstatere oljes9l av ss stort omfang at det kan f&
alvorlige konsekvenser dersom det  siger  ut i Aurdalsvatn. Oljen har allerede
cirepten del vegetasjonnedenfor riggplassen,og mer vil d¢ ut. Det er her
tydelig at motorolje o.l.  i mange tilfeller bare blir tappet direkte ut i
undergrunnen. Dette må ikke iortsette. Utslipp av olje er en alvorlig foru-
rensnig som ikke kan aksepteres. Byggherre og entreprenørmå nøye overvåke
at oljeskift .v. skjer p# en forsvarlig mite,og legge forholdene til rette
slik at oljen lett kan samles opp og deponeres forsvarlig.

Vi rinner on at dette er tatt opp tidligere i forbindelse med riggplasseni
L&visdalen.



BreY fra.lurlan.ikellllu.etil OL

av s.oe.76.

D? det fr kommunen si side ozs& hr vore neika o9 desse

tilhøva og at ei betring smnes turvane, vonar ein rlet blir

rec u l ra t e I. l c r d -- e i i sn. h ,q r d r 0 " t 2 ., l rt •

Unrl e r s .vn faring den 29. ,j lJ !: i var t d e + o T.'r 1_yst av re pre s en-

t ante n for Oslo L.vsvP.rker at r.okon tiL;_vnsordninG som nemnt

har det likevel ikkje vore.

Dette er skuffande, ri. ikk,ie minst utfrå at runneigarane

gs ved denne synfaringa ( 29. juni ) fann å måtte påklaga

avlaupsordninga fr% den tidler3re brakkeriggen.

in vi 1 ti 11 ate seg ;._9i_ o c i k e p at d e i e tab 1 erte av 1au p s-

o rd ni n gar ved brakkeriggar in.v. til kvar tid mt1 halrlast

i fu 11 ord e n og at de t ve r + ført e i t betryggande ti 1 syn ,

eventuellt slik ein unde : idlegare svnaing etter kommunens

oppfatning var samde om.

Av fleire zrunnar or det utvisast storst mogeleg aktsemd

nr d e t g j e 1 d o rd e n , avlau, 1 .ie sal e t c • o p; s e r 1 e g ve d

yestol, slik at forureinsing av no0ko slag an unnglast.



Brev fra OL til In.Thor Furuholen a/s,
av 16.08.76.

I rap0rten ra NVEvil vi roe sesiel; 2 pun:tee 5 z # h;
iet blir pec ddrli5 order: oijez vad icrrde i
Vesleootn o; yes. Vi er in zeu a de e 'occatt ender
pprydd'ns peeing ved yes:ii de: sen.ore id, vile
msies a vre cl>deli;· iivor vids iivare:> er ilrGs-
stillende, gar vi at fa at lardssax. riddle vil ·c;ale
seg Cr.'!.

Brev fra Vas8iragsiire1ctoratettil OL
av 50.09.76.

AURLANDSUTBYGGINGEN - LANDSKAPSPLEIE/NATURVERN.
RIGGPLASSER, ORDEN, AVFALL, OLJESL M.V.

Referat fra møte i NVE 2O.9.76 k1. 1OOO.

Disse deltok i møtet:

Ingeniør Thor Furuholmen A/S;
Tor Johansen, Sigmund Bjørgum og Rolf Noss.

Oslo Lysverker:
Morten Mortensen, O.J.Westerheim.

Aurland konunune:
Martin Widme

NVE, Kontoret for landskapspleie og naturvern:
K.O.Hillestad, O.Dammerud, P.Mellquist og P.Halle.

Hensikten med møtet var å drøfte forhold vedrørende orden og opprydding
på riggplasser som etter befaring den 29. juni 1976 ble funnet lite
tilfredsstillende, særlig når det gjaldt kontroll med avfall og oljesøl.
Fra Vassdragsdirektoratets side er det ønskelig at byggherre og entreprenør
innretter seg på en slik måte at en nitid overvåkning med påtale av ethvert
uheldig forhold blir unødvendig.

VN-s konklusjon:
Det vil dessverre trolig alltid finnes anlegg der opplegget for holde
orden,og tiltakene for å begrense forurensninger fra anleggsdriften, er
dårligere enn de en nå ser ved Aurlandsanleggene. Men i dag er det
vanlig med en vesentlig høyere standard ved anlegg med tilsvarende
status. Det er derfor et rimelig krav at forholdene bedres. Det er
like viktig at både ledelsen og de enkelte på arbeidsplassene viser
både interesse og vilje til åta disse spørsmålene alvorli.

B rev fra OL til I:ng.Thor '.Puruhollle•a/s

av 5.12.76.

LAGRING AV DIESEL.

Fra kraftutbygglngens  side er det  intet l bemerke til at
dobbeltbundete tanker anvendesfor lagring av diesel.
Det forut  ettea at tankene tilfredsstiller de krav  om er
satt av yndihetene og a  tilsynet med tankene skjer som
forutsatt av miljserndepartementet, nemulig vad tettheta-
prøver etterinstallasjonen.



Det ml 1kke pi noe punit
oppstd lekkasje ved fremf#ring av olje/diesel til tappeorganet.
Lakes4  md  man sikre mot oljesil pd plassen tvor anleggsmaskiner
og trucker blir pifylt olje/diesel. Likesd  md  fy2ling av
tankanleggene fra tankbiler akJe pl betryggende mite.

Brev fra Vassdragsdirektoratet til Oslo Lysverker,

Aurland kommune og Ing.Thor Furuhalmen,

av 30.O6.77.

Mangel på tilfredsstillende orden på riggplasser m.v. og unødig foru-
rensing av vassdraget har blitt et stadig tilbakevendende tema i for-
bindelse med Aurlandsutbyggingen.

Natur- og landskapsavdelingen i NVE har gjentatte ganger henvendt seg
til Oslo Lysverker både skriftlig og muntlig om disse forhold. Vire
henvendelser har som regel bare ført til kortvarig bedring for de for-
hold som vi konkret har pekt på.

---
Nylig kunne ordføreren i Aurland dessverre meddele at forholdene nå flere
steder var like ille, - og om mulig verre enn før. Dette var blitt kon-
statert ved en befaring som Aurland Helseråd, fylkesingeniør Andersen,
kommuneingeniøren og Vassverksstyret for Vangen nylig foretok  i  anleggs-
områdene.

for at følgende ordning
Vi foreslår der-

blir forsøkt sa snart som mulig.

Oslo Lysverker og Ingeniør Thor Furuholmen A/S utpeker hver sin repre-
sentant som skal ha ansvaret for, - og kontroll med opprydding pi an-
leggsstedene. I dette er inkludert ti lsvn med renseanleggenevei brakke-
riggene m.v. Disse ma kunne benvtte den ndvendige del av sin 'id til
disse oppgavene. Aurland kommune peker også ut en representant ·11 b]i r
tredje mann i denne gruppen. Forutsetningen for at Jel skal fuuvrre,
er et nært samarbeid mel lom de tre peesonene og at det foretas _·1··•:nlige
befaringer av anlegget. Det bdr utarbeides klare retningslinje Lor

gruppens ansvars- og myndighetsomr?de.

Brev fra Ing.Thor Furuholmen til Vassdragsdirektoratet
av lo.08.77.

Deres forslag i brev til oss av 30. juni d.å., om utpeking
av en representant fra henholdsvis, Aurland Kommune, Oslo
Lysverker og Ingeniør Thor Furuhalmen A/S som skal ha an-
svar for- og kontroll med opprydding på anleggsstedene

stiller vi oss positivt til, og ønsker i denne
forbindelse å høre nærmere fra Dern.

Brev fra Ing.Thor Furuholmen til Oslo Lysverker
av 29.06.77.

Vi vil forovrig sterkt beklage at forurensning og manglende opprydding på
anleggeter slik at Aurland kommune finner grunn tilå klage på dette og vi
vil i fremtiden soke& bed re dette slik at ingen rimelig grunn for beklagelse
for disse forhold er til stede.



Brev fra OL til Ing.Thor luruholmen a/s

av 28.07.77. 2st

ntrepanren vil li ioldt ansvarxlig for alle de falger
alike foesuuli.nger måt.te føre med aeg i den utstrekning
dette kan res ti3bake til akjdesl#sat vad entreprenirens
viksumhet 04 angel pl gjennaaf$ring av godkjante tiltak
for &  unng# slik fourensniag. I denne furbindelse harrises
det ogaA til 1'.onaesjonsvilkrenes pkt, 7, annet ft'9n1tt aca
lyders

•o.t kan pilegges konsesjoaren, etter vedkomenie
departments parere bestemmelse, helt el.ler delis
l ba"e utgiftene til vedkomande kounes alinnelige
foreby9gende helaetjeneete09 ablinneliqeIIIOlllal• tiltak.•

wei..rldeurapport. er or•&gjortkjent for Natar-og
landakapeaVQellnqen 1  Norgu vu•dratJ•- 09elektr1altetavaaen.
Det viss til YeCllaqta kopi av ordirer Wide's brev il
dett.a åaDtor av li. juli. SC. det tr fregl av brevet er
det planlagten befaring1 da9ene 16., 17.09 18. &WJUt d.l.

Vi g4r wt fra at alle de plklagede forhold er rettet
i god tid fr dette tidspunkt 09 at anleggsoar&dane kan
fra11Yiau1 en mønatergyldig•tand•

OSLO IYSVERIFR INKFRER DIVERSE XOTROLLTIITAX

lorslag av 9.08.77. ved Morten Mortensen.

KONTROLLTILTAK FOR Å UNNGÅ FORURENSNING SOM FØLGE
AV ANLEGGSVIRKSOMHETEN I AURLAND

1. Informasjon

Det må påsees at alle arbeidere og funksjonærer
som er knyttet til anlegget, får nødvendig in-
formasjon om den virkning forurensning og for-
søpling på anleggsstedene har for en rekke for-
hold av miljømessiq karakter.

2. Kontrollgrueee

Til å føre kontroll med at forurensning og forsøpling
ikke finner sted, oppnevnes det en kontrollgruppe
bestående av 3 mann, således:

1 fra Ingeniør Thor Furuholmen A/S.
1 fra Oslo Lysverker.
1 fra Aurland kommune.



3 . Orden_pa_arbeidsplassene

I henhold til kontrakt plikter entreprenøren å holde
god orden på byggeplassene.

4. Meldeplikt

Det påhviler alle på anlegget & melde fra til kontakt-
gruppen dersom det registreres oljesøl, forurenset
vann og søppel som kan lede til forurensning av vass-
drag. Ved eventuelle uhell, må det straks iverksettes
tiltak for å stoppe forurensningskilden.

5. KontrollqruPPens_arbeidsomr&de

Kontrollgruppen velger selv sin arbeidsform vedrørende
befaringer, stikkprøver, kontrolltiltak etc.

6. Protokollering

Kontrollutvalget fører protokoll etter hver befaring
og noterer situasjonen på hvert anleggssted.

Brev fra Vassdragsdirektoratet v/fagsjef Hillestad til

Oslo Lysverker, av 29.08.80.

Vedr: befaring av anlegget 8. og 9. juli 198o.

GENERELT:

Under befaringen ble det en rekke ganger hevdet at • L. har problemer
med i få entreprenører til å gjøre seg ferdig med en del viktige land-
sapsmessige arbeider. I den sammenheng må det minnes om at det er
Oslo Lysverker som uansett står ansvarlig for disse arbeidene.

I vårt brev datert 20.8.79 pekte vi på nødvendigheten av % intensivere
vedlikeholds- og istandsettingsarbeidene. I år har vi registrert en viss
forbedring, men mener fortsatt at det må satses noe mer.

Brev fra fagsjef Hillestad VN  til  Oslo Lysverker

av lo.oS.83.

Aurlandsanieggene er pA mnange omriter utfort meget bra med hensyn til
det landlllnapømessige inntrykk. i hadde imidlertid gjeme sett at vi i
noe stare grad ble varslet i god tid for arbeidet med rydding og istand-
-ttiaf bl• avaluttet pl de ulike anleggsstedene, sets ielt nlr det dreier
seg avsidesliggende stceder uten veiforbindelse, eg vi henstiller derfor
ti utbyggeren om  4  inakige rutinene en del i sd mn&te.
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OVERTAKFLSE AV BRAKKER FRI ENTREPRENJREN

lurland jellstyre v/la yum har i brev av 8.05.2

til OL e•kt om overtakelse av brakker fra utbyggingen.

var fra OL av 26.03.32.

I henhold til kontrakt har entreprenøren pljkt tj.l å rjve
alle brakker og transportere dem bort fra anlegget.

Spørsmålet om overtakelse for Dern av entreprenørens brakker
har vært forelagt Vassdragsvesenets avdeling for natur- og
landskapspleie. Det opplyses der at konsesjonæren er an-
svarlig for skjkkelig opprydding på anleggsstedene, og i
dette ligger at brakker og rigg forøvri.g skal fjernes. Vi
beklager derfor at vi ikke kan gi Dern tillatelse ti.lå overta

• noe av entreprenørens brakkerigg.

En annen sak er om Fjellstyret vil overta noen av Furuholrnens
brakker for oppsetting andre steder i fjellet utenom anleggs-
områdene. Dette vil i så tilfelle bli et kornmunalt/statUg
anliggende, som er Oslo Lysverker uvedkommende.

Brev  fra In&Thor  Furuholen a/s,  til Aurlani jellstyre,

av 2.04.82.

Siste avsnitt1 brevet
er A forstl slik at Aurland Fjellstyre kan overta materielletter
våre brakkeleirer tor l benytte det til oppsetting av jeaktopeyns·
hytte pl en plass som ikke ar fysisk tidligere berørt av &ll1991svirk-
somheten, slik som det er snakk om i dette tilfelle.  Tillatelse til
oppsetting av slik hytte (byggeløyve)ml ordnes av AurlandPjellstyre
slik_ som anmerket t L's brev av 26.3.

Brev fra IVE til OL,

av 29,e4.82.

Sn nnntE.r i konsesjonen for Aurtandsutbygsingen tatted vilkr
om forsvarli pprydding av anlgaor&dne.  I henhold tU'. duae vil
an kreTe roTiaoriake byggve!k a011t-ri1ra: oa brakker blir fjernet
etter dnd . eggsdrift.

let er klart at Ti i .... bå'rhjemmel tor l nfi/Ke Terken Funahol.Mn eller
Oslo IqaTer.kerl OTe.;h .. rakkemateriell t#andre torborttransportering
og oppsetting p@rt gs sted, men ut fr de erfaringer vi har sjort,
tillater vi oss d trykke sepsis til slit prosjekt. 'Videre har ri
n.naltelig tor l tro åt dette kan oppta • utelukkende so en Hk mellom
Aurland Fjellstyre og Puruholmen, sl' som antydet i Furuholllen  brn &T

2..82, men glr ut frs at dette må andlea og eventuelt godkjennes av
alTel Direktoratet torStatens Skog sentralt, ao av l:IJgninc•rådet i
Aurland komune lokalt.



REGULERIIIGAV OtifflVATWOG VESTRDÅL.nRW

Brev i'ra OL til Idustridep.

av 14.10.71.

Ved kgl.res. av 26. septemer 1969 ble det gitt tillatelse til regu-
lerins a Aurlandsvassdraget på grunnlag av Oslo Lysverkers søknad av
19omars1965, Oslo Lysverker tillater seg med dette å søke om endring
av reguleringstillatelsen for Ornnsvatn og Vestredalstjernene. Det
økes om at reguleringen for Onmsvatn sløyfes og i stedet at reguleringen

for Vestredalstjernene Øker med 6 m,  slik at det samlede magasinvolum
forblir uendret. Søknaden fremmes av landskapsmessige hensyn, slik som
det nærmere er redegj.ortfor nedenfor.

a rzbrvern!ol5 na det ver uttyt :usie om A  sliyfe re;ulinger
båd€ 9.V Cni..".:.Sv:::d.:n'.·:;g VE:stredalstjer.ene. Dette ksn vanskelig ette!'kr.)tr1ri1(.:.
·!:låde f-c:-ci -:..,'leulc!"'i.".\srr.ul::Lghecene for de nedbørsfelt som ,sokner -i;l l
Ai)l.'l.J:--_,j T"'! 1 små G:?:, f(.:r-dj magasinomkostningenei Stodmerrdaler. e.rrt:·iit:-
:ige 1 .held ll zeRuieringene for&vris ors Aurland I,

'sl> i5surer fores!#r irddletid % slyte eguieringen av mnsvatn mct
•  k aziteringer zv Vestredalstjernere ttlsvanende, Kalkyler tyder
r# an2eggscmiostninere ved dette ikke blir vesentlig forskje)lig fra
-:ier :·,pprinnelige fo!'utsetningo Det må dog underst!"e;kes at beregriingere
er heheftet med en del usikkernet. Driftsnessiger det imidlertid en
fJrdel å samle magasiene p ett sted, idet t'!.lsJ':iet blir forenkletos
veal.keh.oldsutg!ft.rne -cil veier.., dammer,\) luker9 kraftledninger f")r
l·uker:-.30.:i:::-:er'i '110mo t,Jir redusert.

Lan1s«A.sass2g vi in endrede plan medf5re fordeler idet um{det syd
f'or :}:teryggn dervf,d vtl forbli uberørt av kraf'tutbyggi.ngen.l) r1g
urisstien fra Finse til Ge:iteryggen vil være intaKt i hele sin lenugde.

[Under' hervi=nin0 til ovenstaende tillater 0slo Iysverke seg med det'=
soke om E-n +.;:!.l'!.eggsregulering av Vestredalz-t jer!'le!'le v--:j. f-;-:--.L:--:.,'S w
øvt'e -:-eg-:.ilerirgrese med  6 mo I stedet fraf :1lles de!'l •__.P rep;".l-
1>:-!'ir,gt till3t; e1 e for Orm:svatno

Brev i'ra Iag .A. B .Berial til Hol kommune,
av 1o.12.71.

Vi refererer til Deres brev av 29.11.71. Det er vel
neppe tvil om at endringen vil fØre til mindre skader i
Hol enn den tidligere plan, fordi Omnsvatn, som i sin helhet
ligger i Hol, blir uberørt.

Endringen vil også, som De nevner, medføre at andel magasin
i Hol blir mindre.

Vi tror  ikke  at Hol kommune har noe grunnlag for å komme
med innvendinger til planendringen.



Brev fra Hol komuue til IVE, av 16.02.72.
Regulering av Omnsvatn og Vestredalstjern i Aurlandsvass-
draget. Planendring.

Søknadsdokumentene har vert utlagt p formannskaos-
kontoret i rtol i tida 10/11-71 - 15/2-72. erinader er ikke
innkommet.

Hol kommunestyre har i møte lJ/1-72 avgitt slik
uttale: 11 Reguleringsendringen er mindre heldig for vegen Hol
- Aurland, slik at kommunen av den grunn helst så at endring-
en ike ble foretatt., en landskapsmessig er endringen en for-
del for turistløypa Finse - Geiterygghytta. Det motsatte er
tilfelle for området mot Stodmerdalen. Sett under ett vil rlol
kommune allikevel ikke ha noen særlige innvendinger mot re-
leringa. ''

Brev fra Iandbruksdep. til lfVE,
av 9.05.72.

:Direktoratetfor· jakt, vil stell og ferskvannsfiske OPI)lysc:·
il Landuksdepartemene at sonad vedrorende pianendrin5;er-
nar .,-::::r"'cforelact konsulenten .for ferskvannsfisket i Vest-Nore
son har  uttal at de tidligere gitte konsesjonsvilkr vedrzr-
enclc.fiskeosså dekker plancndr5_ngen.

Sølmaden anbefales av direktoratet. Landbruksdepar"tementet
har intet bererke.

Brev :t'ra Xont•kt•e--••Aurlnå kellllu.e - OL til
Burland kommune
av 22.06.72.

Kontaktnernda  har diskutert saken i dag, og vi er >lle enige i at den

e·'red> plan 7ed slve regvl9ring a svatn har landsksesss-

ige stor> for1eler. Omrdet syd for Geiterye2n vil derved vil de-

ved forbli uber2rt a '-rtutbyg7in5en.

Torstain • Tova soz er den i nenda som  er  best 'jent i omrdet,

zjorde ii3let. -sam pd at ed A slayfe reguleri::5> zv s-

vs.-tn ct \ eke reguleri::.11-e ....... _- Yestredalstj,;rnene,  "'Til de-1:-t gå ut

over zode beiteomr&er som ligger under Aurland Konrune.

BreT :t'ra l••• Xo11J11me,
av 6.07.72.

Framlegg frå formannskapet:

"Formannskapet rAr samrøystes til at søknaden om regulerings-

endringa vert godkjend,"

V e d t -:i k :

Formannskapet sitt framlegg vert samrøystes vedteke.



Brev !ra J'ylkea:aannei og• og 1joriane,
av 23.oe.72.

herfra nar ein ii{i{jeJ1eriillaaa 5Jere til at

so:maden vert imdteAoen.

Brev !ra Milj•tep. til Vasstragstir.
av 29.11.72.

Pl2nendrine synes fodelaktig idet en unngår re;lei;
ev Omnsvatnet satidig so en må 2nta at dst ile olir
vegframfcrin; til jette vatn2t.

Brev fra Iniustriieparte e•tet til OL
av 2e •o2 •TI  •

vd ko:,c;tll re:30luJOn i..!.V! l·. • februar :Cj7"j er Loci;;ect
a; Clo 5%svrker iliates sloie regulerin;en fc
Ox·ve t, o; i stedct we res«iezin;en f'or es;2:cd.ls-
tjeraeu med eter,

I cj ldBnje m:.i,.;n ...0 r Ll,,;.u'.;lt::!lnt..; :,teL. 1 A gj _,r·ea dtm
cndrinc,; 1 ,;u..  .-lt,1 i_.::r ut G-"r :J. 'lro i,•t;.;t_;u.lor:.Lui,cgrcu.;c
1\.1r :.,;-ivel J·.,r:3 ow icJ.:ca t/c ... r-cJlY;;jern endt•e:.; til
:o t 1 i-, ro,1 i r,? 01 LLrLi 6 :.;..,.J.nicn,.mdre::.; til l.c:llb.t>ld.:;vL,

;  t O OJ 2  •· t 0 1J,
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FERDSEL UNDREDAL



FERDSEL TIL OG FRA UNDREDAL
Brev fra Oslo Lysverker til Industridept.

av 8.ol.7o.

Spørsmålet om en eventuell forskudtering fra Oslo Lysverkers side
av utgiftene til en riksvegforbindelse Flåm-Undredal som et til-
tak på grunn av forventede forverrede isforhold på fjorden etter
reguleringen.

Oslo Lysverker er klar over de problemer som oppstår for Undredal
om isforholdene på fjorden skulle forverre seg betydelig som en
følge av reguleringen.

Før det kan tas standpunkt til om ferdselsproblemene kan lises ved
at Oslo Lysverker deltar i, eventuelt forskudterer en riksvegutbyg-
ging Flåm-Undredal, må planene for riksvegnettet i området være
endelig fastlagt.

Dersom det er på det rene at en fremtidig riksveg i området ikke kom-
mer til å følge trasen Flåm-Undredal, vil en forskudtering fra Oslo
Lysverkers side av en veg i riksveg standard for denne strekning
være lite hensiktsmessi.

Brev fra Oslo Lysverker til Sogn og Fjordanes Fylkes

Vegvesen,

av 8.0l.7o.

I konsesjonsvilkårenes pkt. 12 er Oslo Lysverke pålagt "3Avidt
mulig å hindre at kommunikasjonsforholdene i Aurlandsjorden,
spesielt atkomsten til Flåm, Aurland og Undredal, forverres på
grunn  av ket isproduisjon."

Når det jelder løsning av kommunikasjonen til Undredal ønsker
Oslo Lgsverker undersske alternative lsnin;er, bl.a. byg3in3

av en vegforbindelselangs fjorden cellom Fl og Undredal.Vi
er kjent med at en slik veg er p±beggnt fra Undredal for lengere
tid tilbake og at arbeideneetter kort tid ble innstilt.

Brev fra Oslo Lysverker til Vegdirektoratet,

av 8.0l.70.

ør Oslo Lysverker kan vurdere rekkeviddenav en slik lgsnin3 av
samfordselsproblemene for Undredal,or det nødvendig å rd  opplyst
hvorvidt traeden for en fremtidig riksvegi  dee omr&de er endeli;
fastla3t o 1 ti)elle hvor denne trasd gAr. Hvis trasden ikke er
endelig fastlagt, nskes opplyst hvilken trasd man anser A vre den
gunstista samt når man kanventeat en endelig avgjørelse vil fore-
11ge. Endeli inskes opplyst pA hvil'et tidspunkt man antarat veg-
bygginzen, uavhenzig av eventuell deltakelse fra Oslo Lysverker, vil

finne sted.



ISFORHOLDENE PÅ AURLANDSFJORDEN
OG ANLEGGSVEIER.



•

Brev fra Oslo Lysverker til Departementet for Industri og

Håndverk,

av 25.06.71.

VEDR: ISFORHOLDENE PÅ AURLANDSFJORDEN.

Aurlandsreguleringen vil når den settes i verk, gi Øket ferskvanns-
tilførsel til Aurlandsfjorden. Som en følge av dette kan trafikk-
forholdene på fjorden forverres p.g.a. storre isproduksjon.

Konsesjonsvilkårenes pkt. 11 inneholder estemmelser om tiltak med
sikte på om mulig å forhindre forverring av trafikkforholdene.

Av tiltak som har vært diskutert kan nevnes:

l. Isbrytertjeneste.

2. Anleggelse av et luftbobleanlegg.

5. Utslipp av den Økede vintervannføring i fjorden på dypt vann.
4. Bidrag til veibygging Flåm-Undredal.

Etter de foreliggende utredninger har Oslo Lysverker tro på at et boble-
anlegg vil løse problemet på best mulig måte. Alternativt er man til-
henger av en løsning med utslipp av elven på dypt vann i fjorden.

0 - •

Et bobleanlegg er av Vassdrags- og
Havnelaboratoriet antydet å ville koste mellom 2 og  3  millioner kroner
i anlegg. Driftsutgiftene er beregnet til kr. 50.000 pr. år. Senket
utløp av elven er beregnet å bli noe dyrere.

I distriktet samler interessene seg sterkt om utførelse av vei fra Flåm
til Undredal. En slik vei etter en trase lars fjorden er av veisjefen
i Sogn og Fjordane beregnet koste ca.  50 mill.r.

På bakgrunn av møtet den 14. juni d.å. i Veidilrektoratet, tillater
Oslo Lysverker seg med dette å foresp5rre o  ceparteentet  a  ser Cslo
Lysverkers deltakelsei et veianlegg Jlåm-Undr-adalå være en fullgod
oppfyllelse av kontraktsbetingelsenes pkt. 11, slik at det ikke vil
kunne kreves ytterligere tiltak fra Oslo Lysverkers side.

Oslo Lysverker forutsetter en eventuell deltaklse i veiprosjektet
tilsvarende kostnadene av et bobleanlegg.

Brev fra NVE v/Generaldir. til Industridept.

av 23.07.71.

Etter Hovedstyretn syn har vilk&renes est ll, de to firste led4, full
gyldighet nntll nmte vegforbindels¢ er etabler. Forst Oslo Lyrverker
allerede pj d#ttjirerende tidspunit@kal kunne lises fra vilkirv, mi
det vrre enfaritsetning at vegbyingen pibexynnes og gjennomf8res st
raskt Vegdirtoratet anser det ,-biak mulig, om n,fdven4ig •ed for nt-
tering frs oriesjoneres side ..f*"tUtelle de statlige bm.lgninger •kull•
bli fors&ket. #

Sader og ulemper so Site tshindringer ± mellomtiden nktte volde, g&r man
ut fra at Oslo lrmverker i vanlig mite md erstatte etter skjinn.



Brev fra Industridept. til Oslo Lysverker,

av 3.08.71.

Av ko=isesjonvilkårenea ;iof.>t 11 1.avsoitt freg&r at det
i forste rekke er heasyet til komunikasjonsforholdene
i iadre Aurlandsfjord so har vert bestemende for be-
slatingea om tiltak mot ishindriager. Hvis det blir
Jgget vei mellom il4m og Undredal, taller den vesentlige
del av motiveringen bort. Departeaentet har derfor ikke
noe & veerke til at konsesjonsforpliktelsea, oppfylles ved
at det istedet ytes tilskudd til denne vei.

Hvis onsesjoas±'ozpiiktels@a skai  op9flies gjenom tilskudd
til veibygging, må det tas_stillingtil sparsmlletom til-
skuddets starrelee.

ISBRYTERTJENESTEN

brev fra Oslo Lysverker til Aurland kommune,

av 23.ol.75.

I kommunestyretsvedtak er det krevet at isbrytertjenesten
også skal omfatteNærøyfjorden.Såvidt vi kjenner til, har
man forel5pig ingen holdepunkter for at reguleringen av
AurlandNassdra.rr.et har innvirkning på isforholdene i lwrøy-
f Jorden.

Brev fra Stortingets President til Statsråd Ingvald Ulveseth,

av 17.ol.75.

Vedr: Grunngitt spørsmål fra stortingsrepresentant Ambjørg

Sælthun til industriministeren:

"Etter Oslo Lysverker si utbygging i Aurland er istilhova

blitt svært vanskelige, ikkje minst for transporten av

skuleborn.

Vil departementet ta opp spørsmålet med Oslo Lysverker med

sikte på at Oslo Lysverker investerer i vegutbygging til

Undredal, som er den einaste brukbare løysinga, og at Oslo

Lysverker i mellomtida syter for ein rimelieg skyss av

skuleborna ?"

Brev fra Oslo Lysverker til NVE-V,

av 14.O2.75.

Det er en rekke forhold som er avgjørende for om is legger
seg på en fjord. Stor ferskvannstilstrmming til fjorden
vintertid skaper vanligvis forutsetninger for islegging.
Før utbyggingen hadde man slik ferskvannstilstrømming til
Aurlandsfjorden fra tid til annen under mildværsperioder om
vinteren. Etter utbygginen vil ferskvann om vinteren komme
fra kraftverkene.



ISFORHOIDENE Pi AURLAINDS?JORDEN

Den 22.11.74ble forsla til retinslinjer for isbryter-
virksoahet og persontransport medOslo Lysverkers bltM/
• L.A. frenlat.

Denne skal gcitas av .lurlanikollllUJte ogOslo Iysverker.

Utdreg av avtalen:

I tillatelsen av 26. september 1969 for Oslo Lysverker
til å foreta reguleringer og overføringer i Aurlands-
vassdraget heter det i vilkårenes pkt. 11., 1. og 2.
avsnitt:

"Ko ns es jonaren er for p1iktet ti1 så vidt mu lig a
hindre at kommunikasjonsforholdene i Aurlandsfjorden
spesielt adkomsten til Flåm, Aurland og Undredal,
forverres på grunn av Øket isproduksjon.

F0r reguleringen tas i bruk, plikter konsesjonaren
forelegge Havnedirektøren til godkjennelse detaljerte
planer med fornødne opplysninger vedrørende de tiltak
som aktes truffet for å ske avhjelpe isulempene i
fjorden. Om nødvendig plikter konsesjoneren a anskafe
eget isbrytende fartøy som til enhver tid i vinterhalvåret
skal holdes i full driftsmessig stand."

I isleggingsperioden skal det søkes holdt åpen råk for
skipstrafikken i indre Aurlandsfjord. Som det fremgår av
konsesjonsvilkårene skal det spesielt brytes is for adkomst
til Flåm, Aurlandsvangen og Undredal. Nærøyf jorden inngår
normalt ikke i isbrytervirksomheten.

Isbrytervirksomheten drives uansett om isleggingen antas
å skyldes reguleringen eller spesielle meteorologiske for-
hold.

I de perioder med islegging da transport av skolebarn ikke
kan foregå med vanlige båter, overtar Oslo Lysverker vederlag
fritt transporten.

M/S O.L.A. skal kunne rekvireres av lege, politi og prest
samt av Aurland kommune i uoppsetteligtjeneste.

I særlige tilfelle skal M/S O.L.A. også kunne rekvireres
av innbyggere i Aurland kommune.

Ovenstående retninslinjer [\jØres gjeldende for vinteren
19/}/75. Safremt erfaringene viser at ordningen er akseptabel
alle forhold tatt i betraktning, gjres retnngslinjene
gjeldende ('or kommende vintre, dog med deendringer som man
finner riktig a gj»re ut fra kommende vinters er1arin£5.
Oslo Lysverker tar forbehold om justering av t1mpr1ser og
utrykningstillegg i samsvar med den generelle pris- og
lonnsutv ilding



Isbryteren har som oppgave å bryte råk mellom Flåm, Aurlands-
vangen og Undredal og å være særlig aktiv i begynnelsesfasen
av isleggingsperioder for på denne måteå sørge for en om-
røring av overflatevannet og dessuten bryte opp isen på en
slik måte at vind og tidevann kan røre isflakene ut fjorden.
Den forelopige erfaring tyder p at fremgangsm#ten gir gode
result at er.

Når det gjelder Oslo Lysverkers deltakelse i utgiftene til en
eventuell vei til Undredal, henvises det til konsesjonsvil-
kårenes pkt. 11 siste avsnitt. Vilkårenes bestemmelser om at
et eventuelt tilskudd til veien da kommer i stedet for isbryter
tjenesten m.v. understrekes. Dette innebærer at isbryter-
tjenesten innstilles, og at Oslo Lysverker må være fritatt
for enhver annen ytelse som fdlge av isforholdene.

Fra Hydrologisk avdeling v/Syver Roen,

aV 3  . 03  . 7 5  .

Iskartene kan tyde på at isen nå legger seg tidligere på strekningen
Aurland  -  Undredal enn innenfor Aurland mens det før reguJ.eringen
oftest var motsatt. Dette er sannsynlig også ut fra at ferskvannsav-
løpet i Aurlandselva har økt om vinteren. Driften av dette ferskvannet
påvirkes av vindforholdene slik at en spesielt i perioder med plands-
vind vil ha økt mulighet for isdannelse også innenfor Aurland. En vil
påpeke at det etter at reguleringen ble satt i verk ikke har vært til-
strekkelig kalde vintre eller tilstrekkelig isdannelse til at virkningen
av reguleringen på isforholdene kan analyseres tilfredsstillende.

Brev fra Olje og Energidepartementet til Oslo Lysverker,

av 27.05.83.

-
AURLANDSREGULERINGEN - ISFORHOLD PA AURLANDSFJORDEN
OPPFYLLELSE AV KONSESJONSVILKÅRENES PKT. 11 OPPHØR AV
I SBRYTERVIRKSOHET

På bakgrunn av de innkomne uttalelser finner Olje- og
energidepartementet at den isbrytervirksomheten som Oslo
Lysverker forestår i Aurlandsfjorden i henhold til konse-
sjonsvilk&renes post ll, 2. ledd, kan opphore v&ren 1985.

Vedtaket er truffet under forutsetning av at utslipps-
arrangementet fungerer tilfredsstillende til enhver tid
og ved alle aktuelle verdier av vannføringen.

Olje- og energidepartementet forutsetter også at Oslo
Lysverker fortsetter målingene av vanntemperatur og salt-
innhold samt iskartlegging i Aurlandsfjorden. Forholdene
vil bli vurdert på nytt når det foreligger målinger fra
5 år med Vangen kraftverk i drift, dvs. etter vinteren
1985-86.



ANLEGGSVEIER

Brev fra Oslo Lysverker til entreprenr A7S Eeg-Henriksen

av 31.08.67.

Vedrørende befaring av veianlegget i Låviberget,den 2 08.67.

?ølgende punk-eer ble påpet :

Veianiegget vil oli me;et syn1Es ra daen, GE de v, ae.> ee
av stor betydninb.,. at a:;_"oeidene utføres 111ed fors.J..· .. r':""". -- -.=. .:- .·

(\,.  '-" -  I_J..,  ;,, - - 1  ......, -. _.. • ::,_ V

veeason g terrengets overflate beskadiges mins ui-

Terrenget er meget oratt o har fo en Stor dei ne::nin: _ ,
450. Veien vil ·'"'å slie ""'artier i det vesen+--.; :e --;. te ----- · -. · · ·,::; ·· ·-.,,,, 1::-' t:-' V.J.. ...... ..:J 1Hd..V 0;: ...  .. !..;;;._..._ I..A·..,1

som en hylle i jellsiden. Pa srnn av jeiliassenes uvieve ve
u tsprenGrning, vil en dei av de 1 jssprengte rriasser ::..e 'ct rase u."v _ ·.:c-.. ...
jellsiden os for#rsae »deleselser av errenet, dersor ses±le
ornoldsregie ike tas. an r& dero ors»e a nne e vi
s prengningsmetoder som i .størst rr1ul ig u ts tre;rnin6 {as te:.--· ::.e .:... : _
sprengte masser fremover eitraseen på tidligere utsprente ve-
planum.

På grunn av terrengforholdene å det nødvendiGV
lssprengte masser. Disse j»res u ogs ties
plasser.

... ,.., -
pa. C, ;i'18Q8 _;_y_,._ ... -

Seivom man uviser all muug orsixiget, vi. det nee vre
unngå at noe stein vil rase ut:'or fjell.siden.

2rer sor er hu5get i veitraseen o rstter ma ice bysges inn -.-...-
gen. Al.le tre:iaterialer rriå trekes ti2. side 0 6 i den usreinin,
ik1ce kan ta vare på trevirt:et til ved eller må benyte rærne tL .. 6e-
siyttelse som nevnt under pKt. 3, brennes opp.

Jordmasser i veitraseen bjr så langt som mulig tas vare på o beny::es
for tildeKing og finplanerin av veifyllinger.

Zt ter rwert som arbeidene s;.;:rider :"rem, foretas oe.:'ar:'...;- •. -;,:::r ;:.e,j
korte mellomrom  av  byggherre og entreprenjr.

c.l.

'r"\ - • .,. ·-

.£..  ·:_;  -- ..... ..J  ..-  V

?or øvrig ble det påpekt at fjellnauser som stier re i ve:'...sr-
ningen, ikke bør overfylles med masser, men tvert imot r2nses or -
fylte løsmasser, slik at de fremstår som naturlige fjel.ryGger.

Etter hvert  som  veistrekninger blir ferdig bør  i  størst muli strej-
ning finplanering og opprydding foretas  i fyllings- og skjærin6s-
skråninger.

Ovennevnte puniter 111å. oecra;ctes sor:i prin.si;::iiellc retr1:;..n,;0-

linjer for arbeidets utfrelse. nsdvendi; ufylles disse ed

detaljerte est:rive:ser for de enele punter av veien etter nve"v

som arbeidet srider fre.



UNDER UTBYGGINGEN AV ANLEGGET BLE DET SAMARBEIDET MED

STATENS VEGVESEN BADE TEKNISK OG ØKONOMISK VED FLERE

VEGANLEGG.

Brev fra Statens Vegvesen til Oslo Lysverker,

av 25.09.69.

Gjelder veganlegget Aurlandsvangen - Vassbygda.

I oversla?ct for utbedringene er det derfor tatt rr.Ed en salet
lengde på--2.770m, og nodvendige utbedringer er kalkuler til
kr. 1.076.000,-.

Dersom utbedringene skal kunne foretas i nær frsmtiJ r:-!:. c-:5· t.e
belopet skaffes til veie av Oslo Lysverker, f.eks. ved forskott.
Dette er avhengig av fylkesutvalgets godkjennelse.

Brev fra Oslo Lysverker til Veisjefen i Sogn og Fjordane,

av 30.09.69.

{dr det g3elder celve udrin;suratdet, vi1 v1 feresli at dee
Gk]er i tu:aye1d :n?1lo velveseret or Calo rsvrer. i  kw:r>
tene cuz at &et 'fer r% den icen at Clo sverxe um'rer uet
vcae.ligs av cr1.;c1c.et etter anv1::nin fra r.c:-a. 0:510 i..,,cvcr·n.G"
dei<'cr 1 fr5ste o:a31z; s{nu0 ut1fer ved Cetta arbeia uot ;er::re
re'us40 .h D: e tter rarere avtale.

Brev fra Statens Vegvesen til Oslo Lysverker,
av 16.lo.69.

Av forskjellige grunner, bl. a. regnskapsteknisk, vil vi
helst utføre arbeidet i egen regi. Vi vil iraidlertid ha
stadig kontakt med Oslo Lysverkers stedlige representanter
i Aurland, slik at vi ikke går til mer omfattende ut-
bedringer enn det som er nødvendig.

Brev fra Vassdragsdirektoratet v/dir.Sperstad til OL,

av 17.11.69.

.. .. ...u.,. .. ai ..... ,a ...... 1111a .. -.
tw-·· 1u .. ••a , 21  • •

73 er al lig gg8 av ta slue$ .. des herigen 1 bet
ble de MWDt tie al--U.w II >JJS1  --• - M
..... ...  ft  ..... , ...-u ...tat . • I .i--..1Ma4HR'I.
Vt er eges  inter 3d fd an orientering run done eien eenere... ...

Brev fra Oslo Lysverker til Vassdragsdirektoratet,

av 4.12.69.

Når det gjelder samarbeid med de stedlige myndigheter om veier og

tipper, kan det nevnes at dette allerede er etablert under utfrel-

sen av forberedende arbeider 1 Aurland.



Oslo Lysverker har gitt et direkte tilskudd til veien fra Aurland

over til lærdal, bygget av Aurland kommune, og dessuten garantert

for lån til det samme prosjekt. Videre er det samarbeidet med Aur-

land kommune og fylkesveivesenet for Sogn og Fjordane om utbedring

av fylkesveien mellom Aurlandsvangeng Vassbygdvann,om bygging av

ny bro over Midjeelven ved Steine. Videre er det også samarbeidet om

den utførte nye veitunnel ved Vassbygdvann på ca. l km's lengde.

Det er også samarbeidet med de stedlige myndigheter om bygging av

ferjekai på Aurlandsvangen og utvidelse av veien frem til kaien

med tunnelmasser.

Brev fra Oslo Lysverker til Aurland kommune,

av 4.12.69.

Vedr. Aurlandautbygg1ngen. OodkJeMelse av anleggsveierg plasse-
ring av tippasser.

I konaeaJonavilklrenefor Aurlandsutbygsingen er Oslo Lysverker pd-

lagt l samarbeidemed de stedlige nyndigheternir det gJelderanlegga.

veier og plassering av t1ppmaaser.

Oslo  Lysverker henvender seg derfor nerved til  Aurland kommune med

en oversikt over de planer som hittil foreligger om veitraseerog

plassering av  t1ppmaa er rorlate utbyggingatrinn.

Eovedbensiiten ned 4 gl bsyere op 1 $tonndalen or
8  kcone a4. 200 htyere 1 erdale, bvilket er anset d g en land·
siapse@sig be&re beliggenhet av veien pd dete sted, Traseen kroner
1 erale de on&rent i bsyde ed den nedlae stslen.

Brev fra Vassdragsdirektoratet v/dir.Sperstad til OL,

av 2. ol. 7o.
Vegen Stonndalen - Berdalen.

3o f heldt tidligere er vi e st: Or d vewlg de serrte al termetiret
(lmt.e 155)  ,-. ft.-...iø twer til Bertalan. Dettie fend± vi mtar a\ en 1

a.lill 1--1._ ril Ii..._ .--2.tat.\ l Blr:tal•• Vi  '
lar lillewl  .. , •• a  ,,,, at.I w vi bar f8tt k.jean  ' Ul  ... I

---•  -,n Ill ..a.n.
I4et vi viser ti1 ti@ligre staler, gr vi ellers ut s at der iie blir
tip i  Berdalc. • •



Ve ffl' • 7

Det •terlal•'ri har flee tileendt gir OM Udle p,malaa fbr W"lllft kc n-
tarer. Mr vi level never veges over e1er:jg8  , er det ferdi vi aner
det fer meget tnakelig med en bdllrløl  •• dell al amrt twbDldem 1 llllrUll
aJø1rdet 111U,a. V1 •l'llldar  • & lal.i _.l'N\tet atNu det er tilfelle. Yi
nm.r de\ rikUa at oaillHol 111 re er orientert og ender derfer en IJen·
part &Y dette bNwt a.,.& 411.

Brev fra Vassdragsdirektoratet til Vegdirektør Karl Olsen

av 8.o4.7o.

I t.-.11111.i. ...... lltl,  . 1 Allrlallll IU.r  ctn  ., 8't.eft ••c: &Y
rtgrengt stein# Fosbggii,

Se jas er 1e A a bygil  av ig av standard,
0g engstein rs vi3 dft site giere neg gdi igytte fer cg red
wthetrig drv vs» .·1as} titbits eg sty it av ti3 0ale
L,  u ..... t.-1  11I t.wr. . . ·•·

jj halt l &et re med st des i er er&ee er mist te eider eg at
68'  ... •1111   -- ..... IMt .. YP  ..,,,,., W ø a. ØJeJJlaai...  -
111 gll  rrlll'  .. , We. Yl...,._..  Qlla  ..._ __ alll "1  & law i t11c
al.Ura fntl:12' •  ._..... . •'82 C& • & 4 llftM W\
llllt.a.., llll'lllftSa- al ft  ••• I - Ul  - al
æ 1Dt•  • tal ..  - _,.. tU 9& ds  •  Wft&  , ..UC ,..i, ... ua

B .rev fra Oslo Lysverker til entreprenør Eeg-Henriksen,

av 17.o8.7o.

Ved befaringer av veii Llv1aber ..t •r MD blitt operkson pd diverse
bilvrak rra Dere anleggsv1rluOllhet 01111er blitt stdende ved veien 1
tildels lengeretid.

Vi  tør dertor be De •• til  at bilvreleneblir tjernet anareat mulig.
Vi vil 1  den forbindelse vise til  villcl.ri veikontraktene anglende
orden og opprydding pl anlegapla  øne.

Brev fra Oslo Lysverker til Ing.Thor Furuholmen,

av 17.o8.7o .

.. d befaring13/8.1970ble det konstatert atDe uten tillatelsehar
fylt 2-} bill•••med tunnelateininn pd stdlsvollen ved Vetledalen.
Vi v11 herved gJenta det som ble fremholdtfra overingeniørMortensen
ved befaringen at all steinpl etølsvollenutenom ve1traa6en øye-
blikkeligmsfjernes og helat innen utgangen avinnevarend• wee.
Sltremt steinenikke er fjermnet innen rimelig tid rør skjønnsretten
kommer pl beraring31/8.70, vi1 arbeidet bli utført av Oslo Lysverker
for Derea regning.



VALG AV VEGTRASE - BERDALEN VSTEB
l.b8

Brev fra Vassdragsdirektoratet til Oslo Lysverker

av 17.06.71.

Det vises til søtale med kraftutbrggingssjef Vestad for noen dager
siden. For ordens skyld ¢nsker vimed dette  & bekrefte hans utsagn
am det ikke bat' skjedd noe nytt nr det  &!elder valg av vegh-a  ,
mellor  Berdalen og vsteb6. Vi har klart gitt uttrykk for r&rt syn
på dette ferholdet bl.a. i dr ea,,ellajon av12.6.70 ti3 O.lo Lys-
verker. I siste arsnit skriver i der:

"For ordens skyld nsker vi her d bekrefte det vi flere ganger har
gitt uttrykk for mntlig, nelig at vi gkr inn for & ±6re den
,verste tunnel.en tram direkte mot Aurdalsvatn, og al.tal  ikke
mot Neabf/lvatn. Det vil ai etter B, og ikke A alternativene på
Deres tegning 2l-62l datert l.5. Etter det vi har forat&tt,
er ogs! De  inutil"I på et slikt valg."

DIVERSE ANLEGGSVEIER

Brev fra Vassdragsdirektoratet v/fagsjef Hillestad,

av 28.04.72.

Veg v/Grimsete setervoll.
Under rutinebefaring 11.jwuar 1972 konstaterteJ. Tveitane at det var
bygget en ny, ca. 50 m lang veg på grov fyllins, fra anleggsvegen nedenfor
Grimsete, opp til nord - vestre kant av setervollen.

Anleggsleder Selmer, Oslo Lysverker i Aurland opplyste 21.januar 1972 t
det er A/S Linjebygg som har bygget vegen i forbindelse med byggingen av
380 kV-linjen Aurland-Hol. Han opplyste videre at vegen er midlertidig.

Vi forutsetter at dette er riktigcg at vegen fjernes i sin helhet etter
anleggsperioden.

Ve en i Berdalen.

For r& en avklaring i denne saken vil vi minne om at vi tidligere har
anmodet Dern om å utarbeide en detaljert plan fer vegparsellen i Berdalen,
og byggingen av denne. Slike planer har vi ennå ikke n::;ttatt.Vi ninner i
den sammenheng om muntlig avtale om at befaringi området skal foretas så
snart forholdet gjr det mulig. Etter det vi forstår er en nå kc::etså
langt med tunnelarbeidene at en trolig vil få utslag i Berdalen ca. midt i
juni. Vi imøteser Oslo Lysverkers initiativ i denne saken, og da så vidt
mulig under forhold som gj¢rat en unngårå få for stort tidspress.

Hoved ve Aurdalsatn-Gr na.
Vi viser til Deres teninger nr. 01-8744 og 1-875.
Vi har ingen vesntlige merknader til den planlagte vegtracen i dette
området.

Hovedve Gr na-Ø est-1.
Vi viser til Deres tegning nr. 1-870 (2 bl.)
Vi har ingen vesentlige merknader til den planlagte vegtracen fra Gr¢na til
utl5pet av yest 5lsvatn.



Hovedve Stember<ilen-Gei :.er" tunnelen.

Vi viser til vr espedisjon til Oslo Lysverker aY 21. juli 1971, Denne
vegparsellen er nå gro·,planert fra Geiteryggtunnelen til Vetlebotnvatn.

Vi har registrertat helårsvegen nord for Brubotn krysser liten sideelv til
Stemberd¢la på ryllir.g over kulvertpå tross av vår anmodningo å bygge
bro. Vi forutsetter at sp¢rsæålet blir tatt opp ved f¢rste befaring.

Vi finner her grunn til & minne om f¢lgende saker som tidligere er drdftet
under befasringer, jfr. vår ekspedisjon av 21.juli 1971,:

1. Bygging av bru og grunnda:n ved utl¢pet av Bruhallvatn. Vi viser til
Deres tegningr. 1-8902.

2. Byging av bru og grunndami Stemberd¢la nedenfor Steinbergdalen
Turisthytte.

Vi ser det som meget viktig at bruer og grunnda.m!!l.er så sant det er mulig
kombineres i ett bvggverk for begge de nevnte prosjekters vedkormende.

Hovedveg langs Vetlebotnvatn.
Vi viser til De;;; tegning nr. 01L•8756. Vi har ingen vesentlige merknader
til den planlagte tracen for hovedvegen.

Midlertidig anlezzsveg langs Vetlebotnvatn-Øyest¢lvatn.
Vi har ingen merknader til vegen langs Vetlebotnvatn som skal bygges
under H.R.V.

V5 finner grunn til & understreke at dennevegen videre nedover mot
Øyest¢lsvatn bygges så skånsomt som mulig.

Ve trace Vestredalst'ern-Svartevatn.
Vi Ønsker med dette å bekrefte at det under befaringen 17,og 18.august 1971
ble enighet om at alternativet med å f¢re denne vegen fram fra Dyranossker
til Svartavatnanseessom det landskapsmessig ugunstigste av alternativene,
og derfor faller bort.

Brev fra Vassdragsdirektoratet v/fagsjef Hillestad til

Norges Bondelag, av 3.o8.72.

Trasevalg for veg ir&det Jesb-/vsteb.

Deres brev av 29juni 1972 er mottatt.

Av Deres brev,,ib det f'ram at Deerkjent med v8r ekspedisigi av 23. juni
l972 til Osls Lysverker. Likevel airs De fullstendig dif vi never om
innholdet idet brevet  Oslo Lverttirsendte til stortinfrepresentantene
den 14 . .).liii 1969, da regulerinpsaklilll var til beh&ndlliillg. Fra. dette brevet
finner l det nødvendig å d'-fe (Ølgende: ._,,

"D serpregede og frs natursynspuntverdifulladel av dalfret fra
;,steb¢ til Vasøbygd• vil bliuber¢rt n#r det gjelder tekiske inngrep,

.)bortsett fra at  elvua ftan.f'Øring reduseres.{ •

Somet eksempel pl hvardan dette er tolket,  fterer  vi hvs stortingsrepresen
tant Ingvald Ul  ftaetij.' .\N  • saken under behadlingen i Stortinget 17. juni
1969:

"Derfor e tile Aurlandsdalen fr8 hitebd til Vasabygd.ispart tor ut-
byging eveg g vegnett,"
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slik utnyttelse ogdet l fl  riuvegen inn i orMet slik  alt.  A tar  a ikte
pl. Etter våroppfatningTilen slik lØsning Tirkeforstyrrende og faat-
l&sende for en eventuell framtidig pl&nleggiagi området. Etter v&r opp
fatning er adltanaten til omrldet en viktigdel av planleggingen, og den
bØr ikke skje i form av en riksveg.

I dennesammenheng finnervi ingengrunin til å kommentere Deres bemerkninger
or  valget av vegtraøei Berdalen. Vi,bare konstaterer  at vårt  syn når det
gjelder bakgrunnen forbestemmelsn in valg av trase ikke faller sammen med
Deres.

TRASEVALG FOR VEG NESBØ - VSTEB

Brev fra Vassdragsdirektoratet v/dir.Sperstad til Industri-

departementet,
av 25.09.72.

Konklusjon. Vår konlr..lusjon an summeres opp i følgende 2 punkter:

a. Sakens forhistorie gj¢r at vi fdler oss bundet til & velge alterativ
C.

Området ved 1esb¢vatn kan selvsagt disponeres p range forsjellige
måter. Derson: en velger en utnytting sor: i-;.rever veg fram til o:r:.rådet
vil dette etter v&r mening best kurne sje ved en e=en "oliniveg".
Det vil imidlertid f5re or lansa g nrere inn p2 virt syn nr
det gjelder dette. et ia uten videre vee kart a de fremzdize
tilstandene i dette cmrdet i vesenlig 5rad vil rre avhengiz av de
kommunale ryndigneters resuleringsplener. Vi har derror imitesett
kommunens reaksjon med sresieil interesse i denne saken. Som jen
har kommunen ikke tatt stilling enda.

VEG TIL NYHELLERVATN

Utskrift av møteboka i Aurland kommune, møte 11.ol.73.

Oslo Lysverker har hatt planer om å bygge anleggsveg opp Grønadalføret

til Nyhellervatn.

Seinare har O.L. arbeidt med planar som går ut på at vegen Nyhellervat

vert lagt i tunnel frå Vetlebotnvatn til Findalen i nærleiken av

Sauavad i Gronadalforet.

Vegtunnelen blir ca. 2.8 km. lang med stigning 1:11.

N.V.E. finn at denne planen gjev ein landskapsmessig gunstig løysing.

Kontaktnemnda finn at denne planen gjev den beste løysinga,

landskapsmessig og sikraste adkomst ret rundt.



V e d t a k

Formannskapet seier seg samd i kontaktnemnda si tilråding som lyder

slik:

"Aurland kontaktnemnd finn å måtte anbefale tunnel frå området ved

"Vetlebotnvatn og til Finndaleni nærleiken av Sauavad i Grønadalføret.

"Vi synes denne løysinga har ein landskapsmessig fordel, og dessutan

"vert vegen meir årssikker.

Vedtaket er samrøystes.

MIDLERTIDIG ANLEGGSVEI VED ØVSTEBØ

Vedtak i Aurland formannskap, av 15.06.73.

·--- ·---.. ,....., _, I

ANLEGGSVEI PÅ SYDSIDA AV AURDALSVATN

Brev fra Aurland kommune til NVE  -  V,

av 19.06.73.

Ein h2.r oppf:ittasaka slik ::1:.d:;t c:-n2udsynt i 2llc h2ve fl

f3 2ygt sin 2nleggsve£ p1 sydsid2 2v Au:dQlsvtnet dcrscm ein

ikjs skal zeinka anlscssabsidet  o7in.z  av sambindingsvegen

.0.u r l 2. n d - Hol . U n j s r f c  ::- : : c : r. :i c :.'J =.:c :: '.< : n n i  7 dz c r

ckt on cj0ld mcllombols anl25Esveg og ikkje endeleg tzaseval

for sambindingsvegen Aurland - Hol, har ein  her72 ingen erkaad

til planane (ten.01-95591-3).

Ein tek 8.tterhald cm å kor.1a attende til trasEvnlet for den

fratidige vegen og demed kua scm svntuellt  m8  gjerast

med den mellonbels anleegsvegen.
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ANLEGGSVEIEN OVER GEITRYGGEN

Brev fra Vassdragsdirektoratet v/dir.Sperstad til:

Aurland kommune,

Hol kommune,

Oslo Lysverker,

Den Norske Turistforening.

av lo.07.73.

Når tunnelforbindelsen gjennom Geitryggen nå er etablert !!!.elder s;iørsr::iå.let
om hva son skal skje med anleggsvegen seg.

Etter v&r menig kan man ta fdlgend>alternative avgjrelse:

Alt. I: Vegen slettes og man forsdker & restaurere terreaget i den s:a
det er mulig. Vegetasjon etables ved zjadslingo; tilsi5.

1..lt. II: Veglegemet formes ved å ta inn og konsentrere de rr:E-.sser s,.),:
anieggstrafikken har pressat utover. Vegen dreneres ved at de
gis god kuv, grøfter diJ:msjonert. ettr tilsig og stikkrenner.
Det etableres vegetasjon pi vealegcet,og errenget oring
settes i stand. Vegen scenge5 ed h;m.

Etter det son tidligere har skjedd i dene sa: regner vi med at alt. II har
mest for seg, konferer i:1d:.istriinis ::erens -.,.rar til Ott.:> Lyng ved Stortingets
spørretime den 29. oktober 1969, sica:

"Oslo Lysverker har overfor deparementet gitt uttrykk :or at de
ønsker i stenge traktorvege for alinelig rafikk. Departementet
har vært i kontakt med Der: 'ors'e vistorering, som uttaler at
når traktorvegen over Geitryegn forst i..r bygd, ¢:i.sker Turist-
foreningen at den ikke blir ndlagt. Turistforeningener interessert
i å bruke vegen i forbbde1.sc il",ed drift av Geitrygg:1ytta. Turist-
fortningenpresiserer imidlertid at den ikke ønsker veg åpen fer
alminnclig ferdsel".

Vi imøteser Deres kot!lmentarer.

Brev fra Vassdragsdirektoratet til Oslo Lysverker,

av 14.11.73.

Vi viser tilvir eupecliajon.,, 10. J111i 197301 •t• pl :kraftutb111i111•-
sjef Vest '• kontor den 12. IIOV .... r 1973.

Under detta m,tat bl• -n ma•• at det er ••ndla1 ta ima01 •aal•
veglegemet pl steder dette er reset ut av anleggerafikken. Likeledes
at egen gis best mulig dr-.rina ved hjelp av IN kw, grfftar 01
tilstrekkelig med stikkrener. En forafkar l biad• alitelaget ad
vagatujoa (aJH•li11& oalilaliaa aecl fln•vi-1, kvein 01 rfclaviqel
I forholdet 2:2:1), mlll"-'ri•aar vil virka ..-t11 i landskapet. Vegens
akrbiqar 01 ar•l•• ao11altt• vara barfrt.., anl•a•trafitk behamll••
alik at da ruuat •li& alir  -n •d tarraqat for,vrig.

Ve1a 1taa1•• fortaatt MCI bo.aer men begrenset transport tillates etter
narmere avtale all k.olaamane.
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Brev fra Oslo Lysverker til NVE-V,

av 9.09.75.

Det sial opplyses at anleggsveien over Geiteryggen i
august 1 ar er att over med unsEjodsel og etters2in
pa partier nvor dette har vært nødvendig.

Etter det vi har bragt i erfaring brukes veien i stor
utstrekning som spaservei for besøkende til Geiteryggen
Turisthytte.

Turistforeningen har fått anledning til å benytte veien
endel i sommer i forbindelse med diverse byggearbeider
ved turisthytta på Geiteryggen. Veien har imidlertid
vært stengt for almen trafikk med bom i hver ende.

VEG TIL KLADALEN

Brev fra Oslo Lysverker til:

Johs. Løland,

. . . .J.J.B j elde,

Bottolf Veum,

Georg Veum,

Guttorm Veum,

Sjur Veum,

Karoline S.Veum,

Johannes Turlid,

Ola O. Veum, alle Aurland.

av 21.05.76.

Vi hear f&tt melding fra v&rt anleggskontor i Aurland om at
enkelte grunneiere har lpnetaidetak og  fjernet masser hvor
anleggavegen pl strekningen Vassbygdi  -  Midje krysser deres
linJer.

Vi tør minne omgjeldende akJønnatorutaetninger for veier
ved reguleringsskjnnet, spesielt punktene II og VI.

Innenfor detareal so erstattes til vegbygging ml det ikke
fjernes masser.

Prem-
t1dige massetak med avkjirsler md planlegges ut fra bl.a.
landskapsmessige og sikkcerhetsmessige vurderinger. Fir masser
tas ut ml massetaket gidkjennes.,

I konsesjonen er det pilagt konsesjonren pl1kter ved uttfirelse
plaaaering av masser og opprydding, alikat anleggene blir
min t mulig skjemmende.
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Rapport fra landskapsarkitekt Lønrusten, konsulent for

Oslo Lysverker.

av 9.o8.79.

Vedr. landskapsrnessige etterarbeider ved anlegget.

Befaring er utført 6.7. og 8.08.79.

Befarinren omfatter en rekke anlessteder. men det er osl bety-

delige omrAder som ikke er befart. Det er c?s§ en orl del detal-

er innenor de arealer som er benevnt i ranprten s0m vi ikke

har sett spesielt n4 under  denre  befarinen.

Dette betyr at det nr. idao - i starten av 4. byg7etrinn - jenst!r

store arbeider med istandsettin etter tidliere byetrinn.

Hittil er det mange eksemoler o1 at istandaettinaarbeider blir

hastverksarbeide son utfdres like før vinteren eller like r;r
vannet ommer. Maskiner fjernes o; det blir umulig eller u:for-

holdsmesai kostbart 4 komme tilbake for! Gøre bedre arbeide

eller reparere skader aom har coost!tt o.••· erosjon e.l.

Resultatet er cfte at entre?ren1ren "alioper lettvint", mens OL

må  l:.ekoste store reoarasjons- o- vedlikeholdsarbeider.

Kontrollen 4 anleegsstedene burde antaelig vert mer innrettet

o4 det ferdire resultatet.
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NOTAT FRA BEFARING AV ANLEGGET den 25. og 26. sept. 1984

VED SEGROV VN.

E. ANLEGGSVEGER GENERELT

Det ble enighet om at Oslo Lysverker og Aurland kommune skal komme sammen og
drøfte anleggsvegenes fremtidige status. Et fruktbart utgangspunkt kan være at
anleggsvegenedeles inn i grupper hvor behov for fremtidigbruk  og vedlike-
holdsansvar klarlegges. Vi antar at man vil ende opp med en kategori hvor OL
må ha vegene intakte av hensyn til driften av anlegget, en kategori hvor OL og
kommune blir enige om felles vedlikehold, en kategori hvor bare kommunen er
interessert i fremtidig bruk og må overta vedlikehold, og en kategori hvor
ingen har behov for vegen i fremtiden. Vegene, eller deler av veger i denne
siste kategori forutsettes nedbygget, planert og tilsådd.

Vi forutsetter at en skriftelig avtale settes opp om dette og at denne fore-
legges oss for godkjenning.

FRAMTIDIG STATUS FOR ANLEGGSVEIENE

Brev fra Vassdragsdirektoratet v/fagsjef Hillestad til:

Oslo Lysverker,

Aurland kommune.

av 23 .ol. 86.

Da anlegget n narmer seg fullfsrelse anser vi tden inne for d ta
op sp6rs&let om eventuell stenging av anleggsveier og vedlike-
holdet av dem. Vi viser i den forbindelse til brev fra OsloLysverker
til Aurland kommune, med kopi til osa,  av 13,08.80 og et internt notat
fra vr tilsynsans av4.ing. I. Sgrov av 0S.12.85, se vedlagte kopier.

Det synes klart at det er ulike interesser inne i bildet, )fr. ovenfor-
nevnte brev og notat, I ffrste omganq ttnaker vi imidlertid Oslo  Lya-
verker og urland homunes kommentarer til spsrsmilet anleggeveienes
videre skjebe.,

Klipp fra internt  notat fra  avd.ing.Sagrov, VN,

av 5.12.85.

Utbygginga i Aurland er no fullf0rt, men etter det ein kjenner
til. er det enno ikkje drofta nærare om alle anleggsvegane
skal vere opne for ålmenn ferdsel.

Det er imidlertid registrert at det sommaren 1985 vart sett
opp sjolvbetjent bom (mot avgift) på vegen til Store Vargevatn.
Denne vegen har etter kvart fått heller stor trafikk i samband
med sommarskiaktivitet p% Vargebreen som ligg nær endepunktet
for vegen ved Lukehus Store Vargevatn.
Vegen tek av frå vegen Aurland-Hol ved Dam Vestredalstjern.

I samband med at vegen vart bygd på strekningen frå Dam Store
Vargevatn og fram til lukehuset, vart spørsmålet om behovet
for denne siste parsellen reist under synfaring på anlegget
8.-10. juli 1980 ( __ ,



Denne vegen har altså opna for at argebreomradet no er blitt
svært interessant for treningssamlingar for aktive skileparar
om sommaren. Etter det som er uttalt av sportssjef Dag Kaas
i Norges Skiforbund, er der gode tilhoe bade for alpint og
langrenn.
Enkelte andre har hevda at Vargebreen er den beste staden for
sommarskitrening i Norge.

Etter det eg har registrert har denne skiaktiviteten gitt ein
god auke i trafikken til turistbedriftene i Aurlandsdalen, og
turistnæringa synest ha stor interesse for den nye aktiviteter

Fr viltinteressane, og då spesielt det som gjeld villreinen,
har det vare ein god del skepsis til trafikken på Vargebreen.

I denne saka ser ein klårt at bygging av ein anleggsveg etter
kort tid har ført med seg at eit fjellomrade blir nytta i
ein samanheng som vel var noko fjern då det vart avgjort
at vegen skulle byggjast.

Samrsystesi Aurland
kommunestyreom frantidig bruk

av anleggsvegane



DAMMENE VED REPPVATN OG KREKLEVATN - VECBIGGING.
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Dl\M REPPVATN OG DAM KREKLEVATN

Brev fra Oslo Lysverker til Ing.Thor Furuholmen a/s,

av 21.ol.81.

? bak q i_-u n n .:1 ,, c1c t s t cJ.nc1p u n J.:t f c1c:  '.; j C' f l ! i l ! ·sta d ved
; \i [ , V cl S S drags d ircit O r cl. t C t , nar i :1 n t a t t , vl

Oslo Lysvorker motsette segat enne vei bes. Vi
er kjent med at De ha overveiet 2 ause iygingen
sor:1 et opdrag dirkte fra c_;rur1r10.i_,:;rnr_, og sJ.l,.::dc.s
lsrevet ra kontrakten med Oslo isveer. Vi qjr
inerksam pa at deres firma har kontraktsmessig ptatt
seg e2t cntrcprcnøroppc1r.:igp& bcsL,_:ml:.12 vi.lk1r. L 2;.v
dis c ,,ri ]_i<.Z1r c r cl t do t i. k kc s;: ll by _; : ,_,s ·..-ci r::, L.

utfrelse av damene ved Repvan 0g Krok] ·vatn.
i::n omcr,'\else,7.v c:cnnc forutsctnirHJ vc·d l-; 1vtali: .. ' '.'C':-

by;ging p annet hold kan ikko qedtas <o ontrakts-
ssig orr·':L.

Brev tilOslo Lysverker fra fagsjef Hillestad NVE,

av 6.02.81.

I torbindelae med saken  Yedrørende utførelse&T dall ReppTatn  og dall
Kreklevatn oppdagerYi igjen at vi mangler planer  og anbudatepiaaer
tra 4.b7ggetrima1  noe 80ll sJ•r  det  vanselig for OH l hold•ou &jour
med utrikl.ingen i arbeidet pl anlegne i Aurland.  Dette  kompliserer
arbeidet  Tårt  øtraktelig.

Brev fra dir.Sperstad NVF til Ing. Thor Furuholmen a/s,

av 6.02.81.

Vi øn ker 1 bekrefteat en  hå.ndterinø av  vegsaken fra Derea aUe,alik
De ga uttrykk tor under telef'onaurtalen og aom er bekreftet i 0alo Lya-
verkers brev, hos 01a vil  bli betraktet  son en omglelae &Y tonae1jon1-
rilk&rene. Spersm&let om transport er i dette tiltelle a& &Tgjort en
del av kraftutbyggingssaken, noe NII til  overml  er beltnttet i oventor
nevnte1-ev tra 01lo Ly-sve?"Mr til Dem.

Brev fra nslo Lyi=;verker tll NVE-V,

av 25.06.81.

BYGGING AV VEI TIL DAM REPPVATN OG DAM KREKLEVATN

Dammene ved Reppvatn og Kreklevatn er fra Oslo Lysverkers side
forutsatt bygget uten vejforbjndelse.

Fra grunnejerhold j Aurland har Oslo Lysverker fått opplyst at
entreprenøren fremdeles ikke har oppgjtt tanken om å bygge vei
til Reppvatn på grunnlag av avtale med grunnejerne. Oslo Lys-
verker har intet grunnlag for å kunne blande seg inn i et for-
hold mellom grunnejerne og entreprenøren Ingenjør Thor Furuholmen
A/Sut over det som er fremholdt j vårt brev av 21. januar 1981
til entreprenoren.



Brev fra NVE til Oslo Lysverker,

av lo.07.81.

Luette er en uniddelbar og fol5pig reaksjon p at vi nettopp er
blitt kjent med at 1Jlgeni¢r Thor Furuholne A/S er i ferd ... å
bygge der, eget o:talte vegen fre.""l til JaMIOene ·.red TI.eppevata og
l{rel:-..levatn.

De& er opplyst at vegen legges etter avtale mellon grunneierne og
atrepren,ren ogmmot 0110 Lyavarkara ønske.En  «ventuell slik av-
tale ar det  neppe oe vi kan gire aed. z det deriot klart at veg-
en legges so en del av Oslo Lysvekkårs anleagavirkaahet og også
vil bli brukt som anleggsveg, regner vi Oslo Lysverker som med-
ansvarligei denne saen.

Brev fra Oslo kommune ved kommuneadvokaten til NVE,

av 17.07.81.

Jeg tillater meg å be opplyst grunnlaget for anførselen om at
Oslo Lysverker regnes som medansvarlig i denne veibygging.

Gjenpart av dette brev er sendt Ing. Thor Furuholmen A/S.

Brev fra NVE ved dir. Sperstad til Oslo lonunune ved

kommuneadvokaten.

av 29.07.81.

En eventuell aneggsveg fem til deto f ne det her er tal'om
regner  vi  som Oeler av OsloLysvks anleggsvirksomnhet veAurlands-
anleggene. •

Der entreprensren pl \rossa• dettebygger nt. veg lpenbarti
dlf1lerusikt l bruke cfllll ... -.eggaveg.; ml det er Tir mening vare
8 kontraktsbrudd. 08o Iysverker lar dette; kje uten at det fir

fontraktsmessige jg8istvenser mddet etter v oppfatning vere ritig
d karakterisere dd gs.dansvar. «»

Brev fra Oslo kommune til NVE,

av 31.07.81.

Jeg har mottatt Deres brev av 29.ds. som etter min

oppfatning ikke gir svar på det spørsmål jeg har stillet.

Sakens poeng er om Oslo Lysverker kan gjøres rettslig

medansvarlig for entreprenørens veibygging som ikke er avtalt

med lysverkene. Oslo Lysverker har nettopp ikke planlagt å

bygge den vei.

Jeg har ikke funnet noen lovhjemmel for at Oslo L sverker

kan hindre planleggingen eller utførelsen av en vei i Aurland

som bygges etter avtale mellom grunneiere i Aurland og Ingeniør

Thor Furuholmen A/S, og som Oslo Lysverker ikke er kontrakts-

messig forpliktet til å betale for.



Brev fra NVE til Oslo kommune ved kommuneadvokaten,

av 5.08.81.

28o

I henhold til orsesjonsvilrene
pt. 12 plikter onsesjo:·en:

ved planleggingen o£ utforelsen av anessene, i den utstreining
det kan skje uten urimelige uleper og utgifter, å sørge for at
hove5- s vel som hjelpeanle€E  vier  minst ulig skjemmende .

Om de bestemmelser gis vedkmende :zenorer eller arbeids-
ledere nadvendiE underretning.

I dette tilellet er man med bakrunn i den:e post komet til at damren
ved Reppeva.tng Krelevatn skal tygges uter: anegg av veg. Oslo Lys-
verker har som byggr.erre vær: enigi dette og de nodvendige forutset-
ninger er så :angt vi kan skjenne med i anbudet.

Dersom entreprenøren ikke retter seg etter anbudsontraktens forutset-
ninger og på eget initiativ lar arbeidet utføre på en mte so nettopp
medfører de skader en skulle unngå, må dette betraktes som et svært
beklagelig kontraktsbrudd. Vi forutsetter at Oslo Lysverker som bygg-
herre sørger for nødvendig styring av entreprenren og anbefaler at det
blir tatt nødvendige skritt til at denne holder seg til kontrakten.

Brev fra Oslo kommune ved kommuneadvokaten til NVE,

av 11.08.81.

Den veibygging som Ingeniør Thor FuruholmenA/S har

igangsatt bygger på avtale med grunneierne og ikke med Oslo Lysverker.

Oslo Lysverker har imidlertid på sin side motsatt seg

byggingen av veien som et ledd i lysverkenes kraftutbygging, jfr.

brev av 2l. januar 1981 fra Oslo Lysverker til Ingeniør Thor Furu-

holmen A/S. Denne veibygging er alene grunneiernes g entrepre-

nrenes ansvar.

Jeg kan ikke se at Oslo Lysverker har overtrådt vilkårene

i punkt 22 i konsesjonen av 26. september 1969 eller punkt 12 i kon-

sesjonen av 25. juli 1975.

En unnlatelse av å gjennomføre tiltak for å hindre den

påbegynte veibygging kan derfor ikke medfØre noe medansvar for

Oslo Lysverker. Foreligger det overtredelse av forskrifter med

hensyn til naturvern og landskapspleie, gitt i medhold av lov,

skyldes denne overtredelse alene det anleggsarbeid som Ingeniør

Thor Furuholmen A/S og de respektive grunneiere har igangsatt

etter avtale seg imellom.



Brev fra Oslo Lysverker til Ing.Thor Furuhalmen a/s,

av  17.08-81.

2.BI

Etter opplysning fra vårt anleggskontor er bygging av
ovennevnte vei igang. Vi betrakter denne veibygging
som en intern sak mellom Dem og grunneierne.

Etter det vi har brakt i erfaring, har De tatt stein
fra steintippen i Djupebotn til denne veibygging. Vi
vil med dette konstatere at dette er gjort uten vårt
samtykke.

Brev fra NVE tj_l Oslo Lysverker,

av  24.08.81.

Ved telefonhenvendelse hit har formannen i grunneierlaget, Per Lunde,
fortalt:

1. at grunneierne ønsker vegen.
2. at vegen bygges i forståelse med grunneierne.
3. at Oslo Lysverker ikke har noe med vegen å gjøre.

Dersom entreprenøren bygger vegen ut fra de samme tre forutsetningene
og således ikke vil nytte den som anleggsveg til Oslo Lysverkers anlegg,
er det klart at saken ligger utenom vårt virkeområde.

Vi har imidlertid klart inntrykk av at entreprenørens interesse i veg
byggingen nettopp er å bruke den i forbindelse med bygging av Oslo Lys-
verkers dammer. Dersom Oslo Lysverker akter åla dette skje stikk i
strid med fremlagte planer, må vegbyggingen nå stanses inntil nye planer
er fremlagt og behandlet. Den avgjørelsen kan ankes til Olje- og energi-
departementet innen 3 uker.

At De i Deres siste ekspedisjon opplyser at entreprenøren har tatt stein
fra tippen i Djupebotn uten Deres samtykke, registrerer vi som et nytt og
beklagelig trekk i entreprenørens egenmektige opptreden. Dette kan imid-
lertid ikke rokke ved Oslo Lysverkers ansvar i slike saker.

Notat fra befaring av anlegget den 31.o8.81 ved E.Berg

og I . Sægrov, VN.

F£ iearirer undertegnedeog avc.::g. Serov foretok av veitras€en
dE: 31.E.81kunne vi bare konstatereat veien nå er bygget ferdig
in til zamsedet og at areidee der inne allerede var i full svi.

Se':e veitras€en er nesteni sir :e'he lag pf fyllinE, slik at
sprengringsarbeidenean sies & vre besiedent i omfang. Massene
til å bygge veien opp på er tatt fra tipper. i Djupebotn, hvor det
også er stilt opp et knuseverk.

Fr normalt velinf0rmert hold opplyses det at kttene som entreprerren
vi::. ti:st.å gri..:r::neierer:. ikkeskal plasseres ved Reppa eller Kreklevatr,
men i Rausesdal'en. S&ledes er lett atkomst til jaktterreng den eneste
fur.ksjon veien ti! Reppvatn ken ha for Erunneieren.



282.
Brev fra Oslo Lysverker til NVE,

av 8.09.81.

Vi har mottatt Vassdragsdirektoratets brev av 24. f.m., og
vi har oppfattet 4. avsnitt i dette brev som et pålegg om å
stanse veibyggingen - eventuelt som et pålegg om å nedlegge
forbud mot å bruke veien i forbindelse med byggingen av
dammene ved Reppvatn og Kreklevatn.

Hvis denne oppfatning er rjktig, tillater vi oss å be opplyst:

l. Hjemmelen for et slikt pålegg.

2. På hvjlken måte kan vi - etter NVE's oppfatning -
få stanset entreprenorens veibygging - eventuelt
hindre entreprenoren i & bruke veien for sin opp-
fyllelse av kontrakten med oss?

En hevning på grunnlag av at entreprenøren har funnet det for-
målstjenljg å bygge vei istedenfor å anlegge en taubane, er i.
seg selv ikke rettslig begrunnet når entreprenøren ellers opp-
fyller kontrakten, nemlig byggingen av dammene.

Brev fra NVE til Oslo Lysverker,

av 16.09.81.

V&rhiemmel er firne  i postene 2? og 25 i tgl.res. av 26. s. 1969.
(Tillatelse til 4 foreta reguleringer og .overferinger i Aurlgndsvass-
draget).

Ellers vis vi til vlrt brev datert 2.8.81 der det er glort klart at
v&r avgjelse kan ankes ti]  1je· og energideparterenet innen 3? uker.

Brev fra Oslo Lysverker til NVE,

av 24.09.81.

Vi har mottatt NVE's brev av l6. d.m. Det er her ikke fore-
tatt noen presisering av den tidligere avgjrelse, og vi går
da ut fra at denne folger direkte av ordlyden j brev av 24.
august d.å., nemlig at veib in  en nå må stanses. Hen-
visningen til ankeadgangen oppfatter vi som uttrykk for at
dette skal anses som et pålegg (enkeltvedtak). Hvis det på
disse to punkter foreligger noen misforståelse, ber vi om å
bli korrigert omg&ende.

Vj påklager med dette avgjørelsen til Olje- og energjdeparte-
mentet.

Skulle departementet opprettholde den avgjørelse som angripes,
ber vi om at hjemmelsgrunnlaget og Lysverkenes forpliktelser
gjøres helt klare - ikke minst av hensyn til de konsekvenser
avgjørelsen måtte ha for forholdet til entreprenøren.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at denne klage er ut-
formet j forståelse med kommuneadvokaten.



Notat fra Administrasjonsdirektoratet til Generaldir.

av 28.09.81.

2.e3

REPPA  KRAFTVERK

Som kjent er det oppstått meningsforskjell mellom Oslo

Lysverker og konsesjonsmyndighetene om løsningen av et

transportproblem i samband med byggingen av Reppa kraftverk.

Under arbeidets framdrift har entreprenørenfunnet det mere
, .

tjenlig for seg å bygge veg istedenfor taubane. Han har på

egen hånd ordnet med samtykke fra vedkommende grunneiere (en

av dem er visstnok fylket) og vegen er ferdig og tatt i bruk.

Det kan muligens være meningsforskjell om konsesjonæren i

dette tilfellet har handlet i samsvar med gjeldende regler

og bestemmelser. Undertegnede er av den mening at det er

intet bebreide Oslo Lysverker all den tid grunneierne og

distriktet ikke har hatt innvendinger - visstnok snarere
tvertimot.

Det kan selvsagt sies at formelt burde: konaesjn•en 'i dett•. ·· ·
tilfellet ha søkt saken ordnet ved underretning omn endringen

til konsesjonsmyndighetene under henvisning til det som_ var ;.., __ '

anfort i soknaden. Men at dette:. ikke er gjort bor ikke foyn ;
ledige en "straffeaksjon" fra NVE.'"• side uten hensyn til 0111 ·!

.'endringen har ført til noe unsketeller ikke. i

Jeg kan vanskelig tro at Natur- og landskapsavdelingenurderer
dette veganlegget som en ubotelig krenkelse av itsaø1funnsvefdie.:,

• I • ,

Jeg har ogs en noe ubehagelig folelse av at avdelingens stand-
punkt i noen grad kan var influert ay den ·fora!i tetsfei}'spiije

• ' . . t _.. _· \

her kan p#vises. Men for 'avdekingen per det vel'vre dens!i.''
vurdering av inngrepet soi d vre, gt4}agggivende. S far'''i
andre vurdere formalitetsfeilens·skl}ie betydning·og kQnse-

kvens.
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Men undertegnede har også ved selvsyn kunnet konatatere at

dette veganlegget representerer meget beskjedne inngrep i

landskapet. Arbeidet er pent utført. Vegen er lagt i en

til dels noe slak og vegetert fjellside og bortsett fra det

øverste parti er sprengingsarbeidene beskjedne og i det hele

pent utført. Det syntes i det hele tatt å være ganske nær-

liggende å anta at det lett kan bli oppfattet som utidig om

NVE kjører sin linje videre i denne saken.

'fil slutt: Jeg vil selvsagt. ikke forlange at andre skal godta

min vurdering av dette veganleggs inngrep og forstyrrelse  i

landskapet. Men med største ro innbyr jeg tvilerne til ved

selvsyn å vurdere forholdet.

Brev fra NVE ved dir.Sperstad til Olje-og Energidepartementet,

av 29.09.81.

Det vises til tidligere møte og samtaler om denne saken. I vedlagte
ekspedisjon datert 24. september1981 har Oslo Lysverker påklaget
vår avgjørelsei saken til Olje- og energidepartementet. Kopier av
korrespondansen mellom Oslo Lysverker og NVE følger vedlagt.

Vegen er nå bygget og tatt i bruk som anleggsveg. Vi antar derfor
at en - så langt - må avfinne seg med de faktiske forhold.

Saken reiser imidlertid en rekke spørsmål av stor prinsipiell og
praktisk betydning. Vi antar disse best kan drøftes i et møte i
Olje- og energidepartementet.

Notat fra dir.Sperstad til Generaldir.

av 6.lo. 81.

Vi hear f&tt tilsendt kopi av 'rygve elands notat datert 28 09.1981
til geners.ldiftktøren.

Det finnes en rekke uttalelser i notatet det kunne ff!re 411 .kelig I
kommmentene. Det ville imidlertid giarev&rt notat sd lMngt at vi
heller fresl&r en satale for en eventuell mere inngende behandling
av sasendersom det er nskelig. Ellers vises til idligere santaler
og owrøendte kopier av breer vedrørendesaken. Oslo Lysverker har
nd hket sakensom nå beha.ndleøi OED.



per finner vi grunn til oen orte oentare: til nest siste avsnitt
i Berglands notatsom lyde slik:

"Jeg kan vanskeig tro at Natur- og landskapaavdelingen vurderer
dette v g legget som en ubotelig enkelse av samfunnsverdier,
Jeg har ogsd en noe ubehagelig føl.alae av at avdelingens stand-
punkt i noen grad kan være int'l\Mlr't av den formalitetsfeil som
her kan pårt.ea. Men toravdelingen bør det vel vare dens
vurderingaT inngrepet som må ftre utslø.asgivende. S!tlr
andre vurdere formalitetsfeilenssaklige betydning og konsekvens".

Til dette er d bemerkeat Bergland selvi følge notatet har foretatt
"vurdering av inngrepet" ved.,etaringpl  tedet ( elT yn).

I en sak som dette burdedat vere klart at VI for lengst her foretatt
befearing av den aktuelle  regen.

Brev fra Olje-og Energidepartementet til Oslo Lysverker,

av 13.lo.81.

I Oslo Lysverkers (OL) brev av 21. anuar 1981 tll Furuhol::,en
A/S g&r det fram at Furuholmen kontraltsmessig har påtatt seg
et entreprenøroppdrag på bestemte vilkår, bl.a. at det ikke
skulle bygges vei for utførelse av dammene ved Reppvatn og
Kreklevatn. Det går i samme brev også fram at OL ikke godtar
det som kontraktsmessig korrekt at veien allikevel blir bygget.

I tilfelle den aktuelle veien blir brukt til anleggsvirksom-
heten, regner departementet den for å være anleggsvei. I en
slik situasjon er OL i henhold til vil&renes pkt. 10 ansvarlig
for at de stedlige myndigheter tas med på råd ved valg av tras.
Departementet kan av foreligende dokumenter iike se at dette
har blitt gjort.

Departementet er orientert (kopi av brev av 9.10.81 ra OL til
NVE) om at OL har reddelt Furuholmen at OL m2 ha NVE's till=tel-
se før en vei kuDne bygges. Dette fritar ikke OL ra ansvaret
for at det blir innhentet nødvendig godkjennelse av nevnte an-
leggsvei.

Departementet finner at slik godkjennelse må innhentes
før veien tas i bruk til transport til kraftanlegget.

Brev fra NVE til Olje-og Energidept.,

av 11.11.81.

Det har nå gått en måned uten at vi har mottatt noen reaksjon fra
Oslo Lysverker. Vi har derfor funnet å ville ta saken opp igjen med
tanke på en avklaring. I den sammenheng vises til 2. avsnitt i vårt
brev datert 29.9.81 til departementet. Der står det bl.a. at vegen
er bygget og tatt i bruk som anleggsveg. Videre har vi antatt at en
må avfinne seg med de faktiske forhold.



ivar de gjeder den -ktuee vegens fremtidvises til depate-
mentets ovenfor nevnte brevtil Oslo Lysverker. Etter vår opp-

fatning kan det ikke herske tvil om at det er en anleggsveg.

Vegens videre skjebne må derfor sees i sammenheng med følgende vil-

kår hentet fra post lo i kgl.res. av 26.9.69:
"veier, broer og kaier, som konsesjonæren anlegger, skal kunne
benyttes av almenheten med mindre departementet treffer annen

bestemmelae  ",

Brev fra Olje-og Energidepartementet til Oslo kommune

ved kommuneadvokaten,

av 23.04.82.

Vi viser til Deres brev av 8. februar 1]32 cg til mdte l2.
januar 1982.

Jet er i nevnte brev reist tvil on hje melen for å kreve
god«jenning av anlegssvei til Reppvatn oz relevatn.

Oslo Lysverker er overfor Olje- og enerzidepartementet an-
svarlis for at inngrep i naturen i forbinielse ed Aurlands-
utyggingen skjer i t&d med relate planer, etter bestem-

elser gitt i konsesjonen og med de n¢dvendige tillatelser.
Oslo Lysverker har i denne sak selv ansvaret for å skaffe
den nddvendige tillatelsen fra fornminnemyndigheten (jfr.
post 22).

Jet er altså i henhold til post 25 at Olje- og energide-
partementet kan be Oslo Lysverker om & innhente n¢dvendig
odkjennelse for vei som brukes til anleggsvirksomhet.
Selv om det kanskje ikke synes å være noen registrerte forn-
minner av betydning i det aktuelle området, må dog vedkom-
mende myndighet forelegges saken for avgirelse.

Brev fra Oslo kommune ved kommuneadvokaten til Olje-og

Energidepartementet,

av 17.06.82.

Det fremgår av ordlyden at post 25  ikke er  noen hjemmel.
Bestemmelsenfastsetterbare en plikt til A fØlge  bestemmelaer
som ellers er gitt av departementet.

Post 22 i vilklrene fastlegger atskillige plikter for anleggenes
eier. Denne bestemmelse har vært trukket frem fra departementets
side tidligere og er ogs gjentatt i brevet av 23/4 82.

Det er overraskende og skuffende at departementet fortsatt  viser
til denne generelle bestemmelse, som overhodet ikke berører
det forhold saken gjelder. Poenget er at Oslo Lysverker og
Thor Furuholmen A/S har inngått kontrakt om bygging av dammer
ved Reppvatn og Kreklevatn. I denne avtale er det uttrykkelig
forutsatt at det ikke bygges vei frem til d6aae to damsteder.
Mot Oslo Lysverkers protest har Thor Furuholmen A/S allikevel
bygget vei her i forståelse med grunneierne. Dersom det forut
for denne vei skulle vert innhentet tillatelse fra fornminne-
myndigheten, er det en sak mellom vedkommende myndighet og
Thor Furuholmen A/S. Oslo Lysverker har gjentatte ganger etter-



ly  t en hjemmel tor det helt oppsiktsvekkende pdlegg at Oslo
Lysverker skulle vare ansvarlig vis a via departementet eller
fornminnemyndighetene for det Thor Furuholmen A/S utfører
utenfor kontrakten og mot Oslo Lysverkers protest.

Jeg tilfdyer at n&r det har vart reist spirsmdl om hjemmelen
fra vår side, skyldes det at det var tale om et meget usedvanlig
og urimelig pdlegg, der sdvel Oslo Lysverker som undertegnede
ville bli meget overrasket om departementet kunne plvise noen
hjemmel. Etter departementets brev av 23/4 82 konstaterer jeg
at slik hjemmel ikke kan påvises og går ut fra at saken med
dette er ute av verden.

Notat fra Einar Berg,VN,

av 12.09.83.

Av saken som krever spesiell oppmerksomhet fra vår side kan nevnes ar-
beidene ved Reppvatn/Kreklevatn og veien som er bygget dit. Den ble i
strid med forutsetningene og mot vår vilje bygget av entrepenøren
(Furuholmen), som dekket seg bak at den ble bygget som "tiltaksvei" for
en grunneier. Til bygging av veien brukte Furuholmen masser fra tippen
i Djupabotn i nederste ende av veitraseen. Vi må se til at denne tippen
blir skikkelig formet og istandsatt, og det skader kanskje ikke å lufte
spørsmålet om det framtidige veivedlikeholdet på nytt.
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For tillatelse gjelder »Standardvilkår for konsesjonen> godkjent av Industridepartementet den
20. august 1975 og endret den 5. juli 1976.

Denne til late Ise er dessuten gitt på følgende spes i el le vil kår:

1. Konsesjonens varighet.

Tillatelsen gjelder inntii 01.01.2011·········································································································
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2. Frist for påbegynnelse og fullførelse av anlegget.

Byggingen av anlegget - herunder også de bygningsmessige deler - tillates igangsatt tidligst
- > l -ett-................................................... og skal være pabegynt senest _ .

år fra dags dato. Anlegget må være fullfort og satt i drift innen en ytterligere frist på
2 -to- o.................... ar.

Olje- og energidepartementet kan ilegge konsesjonæren en bot til statskassen på opptil kr.
1.000,- - ett tusen kroner - pr. dag ved overtredelse av disse bestemmelser.

3. Landskapspleie/opprydding

Under henvisning til standardvilkårenes pkt. 3 om landskaps-
messige forhold undergis anlegget offentlig tilsyn som utøves
av NVE - Vassdragsdirektoratet. Utgiftene for dette tilsynet
dekkes av konsesjonæren. Konsesjonæren plikter å innhente
godkjennelse av planer for synlige inngrep før arbeidene
påbegynnes og å etterkomme pålegg om etterarbeider og
opprydding i anleggsområdet.

4. Vassdragsanlegg

Planer og beregninger for nye vassdragsanlegg skal godkjennes
av NVE-Vassdragsdirektoratet før arbeidene påbegynnes.

Vassdragsanleggene skal til enhver tid holdes i full drifts-
messig stand. Utførelse og drift av anleggene undergis
offentlig tilsyn som utøves for NVE - Vassdragsdirektoratet.
Utgiftene for dette tilsynet dekkes av konsesjonæren.

Etter fullmakt

Asbjrn Vinjar

K. J. Warloe
Konsesjonaeren kan etter soknad gis samtykke til 3 frasi seg konsesjonen 1 konsesjonstiden.
Det kan settes vilkar for slik; samtykke.

l samsvar med forvaltningslovens 5 27, 3. ledd, gjores oppmerksom p% adgangen ti! -- innen
3 uker fra underretning om vedtaket er kommet fram  - å påklage NVE's vedtak til Olje- og
energidepartementet, jfr. forvaltningslovens kapittel VI. Eventuell klage skal sendes gjennom
NVE.
Videre gjøres oppmerksom på rettens etter lovens 5 18, jfr. 5 19 til å se sakens dokumenter.
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I medhold av lov av 19. juni 1969 og bemyndigelse gitt av Industridepartementet den 20. januar >
'-

1971 (jfr. kongelig resolusjon av 15. januar 1971) gir Norges vassdrags- og energi verk

under henvisning til søknad av 15. apr i 1 19 8 5

OSLO LYSVERKER

tillatelse til i Aurland I kraftstasjon, Aurland kommune, Sogn og
Fjordane Fylke, a bygge og drive folgende elektriske anlegg:

- 1 stk. generator med ytelse 250 MVA og generator spenning
15,5 kV

- 1 stk. 250 MVA transformator med omsetning 420/15,5 kV

- 3 stk ca. 900 ro lange kabler, 500 mm2 Al, for 420 kV nominell
spenning fra kraftstasjon til utendørs koplingsanlegg.

- Nødvendig høyspennings apparatanlegg


