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FORORD 

Sysendammen er en vikt ig del av Sima kraftverk som 
eies av Statkraft. Byggearbeidene startet opp i 1974 
og ble avsluttet i 1980. 
Allerede i 1981 ble dammen presentert som nr. 3 i 
publikasjonsserien «Kraft og miljø». 
Når vi nå har valgt å gi ut en ny publ ikasjon om sam
me emne er det fordi det først nå er mulig å presente
re hele byggesaken i et mer helhetlig forhold til land
skapet. Det er nå også i større grad mulig å illustrere 
den viktige rollen naturens egne krefter er tiltenkt i 
den videre utviklingen av landskapet. 
Nettopp samvirke mellom menneskenes tidstypiske 
aktivitet og naturens egne krefter er selve fundamen
tet for kulturlandskapet. Når det er godt, vil resultatet 
også bli det - er det dårlig, blir også resultatet dårl ig. 
Denne vesle boken er en situasjonsrapport . Den er 
ment å skulle gi enkle opplysninger om det som har 
skjedd til nå og forholdet i dag. Men den er også til 
tenkt rollen som en lett tilgjengelig referanse når folk 
som i fremtiden ferdes i området ønsker å danne seg 
et bilde av det som har skjedd i mellomtiden. 
Det er ellers å håpe at den kan være en påminnelse om 
at arkitekturbegreper kan omfatte mer enn bygninger. 
Tittelen bl ir som sist, men med tilføyelse av årstal
let: Sysendammen og landskapet -88. 

Linda Sivesind og Herman Svarva har som så ofte 
tidligere tatt seg av henholdsvis oversettelse til en 
gelsk og grafisk forming. Dawit Teclemariam har 
tegnet og en rekke enkeltpersoner har bidratt med 
opplysn inger. Hjertelig takk t il samtlige' 

Januar 1988 
Knut Ove Hillestad NVE-Vassdragsdirektoratet 

Natur- og landskapsavdelingen 

Sysendammen slik den ble presentert første gang i denne serien som nr. 3. 
The Sysen Dam was initially presented as No. 3 in the POWER AND THE 
ENVIRONMENT series. 

KNUT OVE HlllEST AD 
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SAMMENDRAG 

Sysendammen ligger ved riksveg 7 knapt 25 km fra 
Eidfjord i Hardanger. Den er en del av Sima kraft
verk som eies av Statkraft. Det er en steinfyllings
dam, den vanligste damtypen her i landet. Dammen 
ble påbegynt i 1974 og var ferdig i 1980. 
Denne publikasjonen tar sikte på å belyse de land
skapsmessige forholdene i forbindelse med dam
men. Det gjelder plassering, forming, terrengtilpas
sing o.l. Men en har også søkt å belyse de landskaps
messige sidene ved andre terrenginngrep som var 
nødvendige i forbindelse med byggingen. Det gjelder 
særlig massetak av forskjellige slag, vegbygging, 
riggområder o.l. 
Publikasjonen er også ment som eksempel på form
ing av dagens kulturlandskap. Det må nødvendigvis 
i stor grad preges av vår egen tids bruksmåter og 
teknikk. 
Her som ellers i denne publikasjonsserien spiller bil
ledmaterialet en vesentlig rolle. Innholdsfortegnel
sen skulle derfor være et godt utgangspunkt for den 
som vil foreta sine egne sammendrag ved å studere 
bildene med tilhørende tekster. Det er skrevet både 
på norsk og engelsk. 



SUM MARY 

The Sysen Dam lies along National Highway 7, 
roughly 25 km from the village of Eidfjord in Hardan
ger. It is part of the Sima Power Station which is 
owned by Statkraft, the State Power System. It is a 
rockfill dam of the kind most common in Norway. 
Dam construction began in 1974 and was comple
ted in 1980. 
The purpose of this publication is to shed more light 
on various landscape conditions related to the 
dame, e.g., location, shape adaptation to the ter
rain, etc. However, an attempt has also been made 
to investigate some landscape-related aspects of 
other forms of «human interference» with the natu
ra! landscape, which were necessary in connection 
with the construction. We will focus in particular on 
the different kinds of quarries, road construction, 
construction sites, etc. 
This publication is also intended to serve as an ex
ample of the conscious shaping of today's cultural 
landscape, which is, of course, strongly influenced 
by the techniques and technology of our time. 
In this booklet, as in the others in the POWER AND 
THE ENVIRONMENT series, pictures play a very 
important part. The table of contents should thus 
be a suitable point of departure for those readers 

who would like to summarize the project for them
selves by studying the pictures and the accompany
ing captions. All captions are in Norwegian and Eng
lish. 
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INNLEDNING 

Steinfyllingsdammer er den vanligste damtypen her 
i landet. Sysendammen er et typisk eksempel. Det 
er en god dam i både teknisk og landskapsmessig 
sammenheng. Men den er ikke enestående . Det fin 
nes mange like gode, noen er også større . 
Den oppmerksomheten Sysendammen vekker har i 
stor grad sammenheng med at den ligger lett synlig 
og tilgjengelig for mange mennesker like ved en 
sterkt trafikkert vei - riksvei 7 - ca . 25 km fra Eid
fjord i Hardanger (side 7). Den er derfor et meget 
godt egnet eksempel når det gjelder å presentere 
damtypen for et større publikum. 
I denne sammenhengen er det også et 
viktig poeng at de ulike landskapsinn
grepene som var påkrevet for å 
bygge dammen også er lett 
tilgjengelige . Det gir 

Snitt gjennom dammen . A. tetningskjerne . B. filtersoner . C. støttefyllinger. 

den enkelte god anledning til å foreta egne omfat
tende etterundersøkelser og følge med i utviklingen 
på stedet. Langtidsvirkningene er av særlig stor be
tydning ved så store og markerte landskapsinngrep 
som det her er tale om er . 
Utenom selve dammen er det lagt vekt på å få med 
omtale i egne kapitler av inngrepene i magasinom
rådet, riggområdene som var i bruk under anleggsti 
den, grustakene i Armehølen og ved Fet, anleggs
veien til Armehølen , tersklene ved Armehølen og Fet 
og morenetaket ved Tråstølen . Alt dette tar en her 
sikte på å belyse på en kort, enkel og populær måte. 
Det er også et håp at materialet som presenteres 
skal gi eksempler på at det er mulig å skape levende 
og akseptable kulturlandskap basert på våre dagers 
brukerinteresser. 

Section of the dam. A. impervious core. 8 . filter zones. C. back·fill. 



Kart over det aktuelle området. Dammen , Armehølen . Fet og Tråstølen er ringet inn . 
Map of the relevant area. The dam, Armehølen, Fet and Tråstølen are eire/ed. 

Grytehorgi 
1223 '6. 
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ORD OG BEGREPER 

I denne fremstillingen har det dessverre vært nød
vendig å bruke en del ord og begreper som det erfa
ringsmessig synes påkrevet å forklare. 

DAM er den tekniske betegnelsen som brukes både 
her i landet og ellers i verden om den oppbygde 
«steinkroppen» som i dette tilfellet er Sysendam
men. 

STEINFYLLINGSDAM er spesialbetegnelsen på Sy
sendammen og lignende dammer nettopp fordi de 
er «fyllt opp av stein». 

MAGASIN kalles rommet som fylles opp av vannet 
bak dammen og som det er tillatt å tappe ut (s. 25, 
26 og 46). 
Grensene for hvor høyt det er tillatt å fylle opp - å 
tappe ned et magasin - oppgis som henholdsvis 
høyeste og laveste reguleringsgrense. Vanlige beteg
nelser er høyeste regulerte vannstand = HRV og la
veste regulerte vannstand= LRV. (s. 47.) 

REGULERINGSGRENSENE oppgis som kotehøyder. 
Dvs. antall meter over havet (s. 46). 

REGULERINGSSONEN kalles det arealet som tørr
legges når magasinet tappes fra HRV til LRV. (s. 
47,48, 49.) Noen ganger har konsesjonsvilkårene 
bestemmelser om at magasinet skal være fyllt til 
bestemte tider. 

KULTURLANDSKAP er en verdinøytral betegnelse 
på landskap som direkte eller indirekte og i varie
rende grad, er preget av menneskelig aktivitet. Mer 
eller mindre seriøse vurderinger kan gi grunnlag for 
karakteristikker som godt eller dårlig, rikt eller rui
nert, levende eller dødt, variert eller kjedelig, inte
ressant eller likegyldig osv. 



DAM OG MAGASIN - HVORFOR? 

Forbruket av elektrisitet varierer mye i løpet av da
gen, døgnet og året. Det kan også variere mye fra 
år til år. 
Elektrisitet kan ikke lagres i nevneverdig grad. Pro
duksjon og forbruk må derfor skje samtidig. Ved 
vannkraftprodusert elektrisitet må en derfor lagre 
vann i magasin slik at det er til disposisjon når for
bruket melder seg. Vannet i magasinet bak Sysen
dammen ledes ned til Sima kraftverk i Edifjord kom
mune der det gjennomsnittlig produseres 946 millio
ner kWh i året. Det tilsvarer årsforbruket til 
30-40 000 husstander. 

DAMMEN 

Dammen ble påbegynt i 1974 og var ferdig i 1980. 
Det er en steinfyllingsdam. Volumet er noe over 3,6 
millioner m3. Kronen - toppen av dammen - er 
1 160 m lang. Største høyde målt i kjernen er 84 
m. Største bredde er 245 m og kronen er 6 m bred. 
Innerst har dammen en kjerne av morene. Den gjør 
dammen tett - tetningskjernen. På begge sider av 
tetningskjernen er det lagt inn filtersoner som skal 
hindre at morenen i tetningskjernen vaskes ut. Fil
tersonene består enkelt sagt av grus, sand og fin
sprengt (knust) stein. I denne sterkt forenklede be
skrivelsen skulle det ellers være nok å opplyse at 
dammen forøvrig er bygget opp av stein som skal 
holde det hele på plass - støttefylling (s. 6, 26, 28 
og 29.) 

Materialer 
Dammen er bygget opp av naturens egne materia
ler: 

- Morene til tetningskjernen. A } 
- Grus og sand til filtersonen. B s. 6 
- Stein til støttefyllingen. C 

En del morene ble hentet i magasinområdet (s. 23 
og 24). Dessverre var der ikke nok. Resten måtte 
hentes fra området ved Tråstølen på Hardanger-
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vidda like ved veien inntil Tinnhølen (s . 7, 73, 74, 
75, 76 og 77) . 
Grus og sand ble også hentet i magasinområdet. 
Men mye måtte også tas ut som massetak i Armehø
len ved samløpet mellom Lei ro og Bjoreio (s . 7, 20, 
21, 36, 50, 51, 52, 54, 55, 56 og 57) og ved Fet 
ca . 12 km nærmere Måbødalen (s. 7, 68, 69, 70 og 
71) . 
Støttefyllingen ble bygget opp av sprengstein fra 
tunneldriften . Men det måtte også åpnes et betyde
lig steinbrudd i magasinområdet (s. 22, 24 og 26). 

Plassering og form 
Terrengformene - kombinert med tekniske og øko
nomiske forhold ga praktisk talt ingen valgmulighe
ter for plassering av dammen (s. 14 og 15). 
Under planleggingen ble det gjort forholdsvis omfat
tende bruk av enkle modeller for å vurdere dammen 
i landskapet (s . 18 og 19). 
I utgangspunktet var en sterkt opptatt av at dammen 
skulle få en mykere linjeføring enn det som ble resul
tatet. Mot slutten av planleggingsprosessen sto en 
igjen med et forslag om å gi dammen en svak bue 
mot magasinet (s . 18). Bakgrunnen var at en ønsket 
å gi et mer markert visuelt inntrykk av at dammen 
«spenner i mot» vannet i magasinet og holder 

det «på plass». Samtidig skulle det gi dammen et 
noe mykere forhold til landskapet og en mer til
bakeholden virkning sett nedenifra. 
Dessverre viste det seg at alternativet som avvek fra 
den rette linjen og som det kunne være aktuelt å 
gjennomføre, ble for dyrt. 

Kontrast eller underordning 
Dammen er planlagt bygget med tanke på at den 
skal markere seg i landskapet som et menneske
verk. Det er tilstrebet å gi den en klar form med et 
noe robust preg. Under arbeidet ble det lagt meget 
stor vekt på å unngå skader på terrenget foran dam
men (s. 20). I de tilfelle der det ikke var til å unngå, 
ble skadene utbedret så snart som mulig fra damsi 
den (s . 29, 34, 35 og 36). All anleggstransport 
skjedde fra magasinsiden (s. 24). 
Det er naturlig å regne med at dammen blir et me
get varig element i landskapet. Ved landskapsar
beider av denne typen er det derfor særlig viktig å 
ha et langsiktig perspektiv på det som blir gjort. I 
denne situasjonen er det f .eks. bevisst regnet med 
at steinene etter hvert blir mørkere og at sparsom 
vegetasjon utvikler seg på og mellom dem (forsi
den). Naturlige, kjemiske, fysiske og biologiske pro
sesser vil sørge for det. Allerede nå er det mulig å 
registrere at slik utvikling er i gang. Men det må 



f.eks. være klart at menneskelig aktivitet (s. 21, 32, 
33, 35, 36 og 42) og f.eks. omfanget og varigheten 
av geiteholdet i området vil påvirke prosessene. 
(s. 38, 42, 43 og 45.) 

Fremtiden 
Som hevdet tidligere må vi ut fra dagens forhold 
regne med at Sysendammen vil eksistere langt inn 
i fremtiden. Det synes ikke overraskende om den 
blir stående lenge etter at svært mye av det vi ellers 
foretar oss i og med landskapet er borte og glemt. 
Den vil da bli et kulturminne som kan fortelle våre 
etterkommere hva vår generasjon gjorde for å skaffe 
seg kraft og hvordan det ble gjort. I dag bør billed
materialet i denne boken være nok til å overbevise 
om at dammen allerede er blitt en turistattraksjon. 
Det er bare å håpe at den rollen ikke fører til byg
ningsmessige overdrivelser. 

11 



12 Byggestedet før dammen var bygget sett mot nord mot Hardangerjøkulen (09 .08. 74). 
The site befare the initiation of construction , viewed towards the north, towards the Hardanger Glacier (9 August 1974). 



Den ferdige dammen sett fra omtrent samme standplass som bildet på side 12 (22 .07 .87) 
The completed dam viewed from about the same place as picture on page 12 (22 Ju/y 1987). 13 



14 Byggestedet før dammen var bygget sett langs damaksen mot nordvest (09.08 .74). 
The site before the initiation of construction. viewed along the axis of the dam towards the northwest (9 August 1974). 



Den ferdige dammen sett fra omtrent samme standplass som bildet på side 14 (22.07.87). 
The completed dam viewed from rough/y the same place as picture page 14 (22 Ju/y 1987). 15 



16 Den ferdige dammen sett fra riksvei 7 mot nordøst (22 .07 .85). 
The completed dam viewed towards the northwest from National Highway 7 (22 July 1985). 



Dammen sett mot nord (22 .07 .87). 
The dam viewed towards the north (22 July 1987). 17 



Modell av alternativ form på dammen 
med bue mot vannet. Det ble forkastet 
av økonomiske grunner. 
Mode/ of a bow shape that was consi
dered for the dam. The mode/ was re
jected for economic reasons. 



n slik den ble bygget Modell av damme . 

- med rett akse . t stands - built 
Mode/ of the dam as ' 
in a straight line. 



20 Dammen med tilliggende riggområder i sluttfasen av byggearbeidene (2 .10. 79). 
The dam and construction sile area in the final stage of construction (2 October 1979). 



Dammen er ferdig og de tilliggende riggområdene er satt i stand . Det er anlagt parkeringsplass for besøkende . Anleggskraftledningen er fjernet . Hytter har 
overtatt (21 .07 .87) . The dam has been compfeted and the surrounding construction sile put in order. A visitors ' car park has been made. The construction 21 
period power fines have been removed. Cabins have been buift (21 Jufy 1987). 





Steinbrudd i det fremtidige magasin
området under dritt i byggetiden . To 
biler og en gravemaskin tjener som en 
målestokk (2 .10.79). 
Stone quarrying in the reservoir-to-be 
during the construction period. Two 
cars and an excavator indicate the di
mensions of the project (2 October 
1979). 

+--

Morenetak i det fremtidige magasin
område under dritt i byggetiden . To 
biler , en hjullaster m.m. tjener som 
målestokk (2 .10. 79) . 
Moraine pil in the future reservoir du
ring the construction period. Two cars, 
a loading machine, etc., indicate the 
dimensions of the project (2 October 
1979). 



24 
Dammen under fullførelse . Anleggsvei, steinbrudd , morenetak, grustak og riggområde i magasinområdet som også er ryddet for busker og trær. Det natur
lige Sysenvatn er ennå synlig (2 .10.79). The dam while under construction . Service road, stane quarry, moraine pit, grave/ pit and construction site in 
the reservoir area , which has been cleared of bushes and trees . The natura/ lake Sysen can still be seen (2 October 1979). 



Det samme området som er vist på bilde på side 24 etter at dammen er ferdig og magasinet under oppfylling (22 .07 .87). 
The same area as depicted on page 24 following completion of the dam, while the reservoir is fil/ing (22 July 1987). 
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Dammen, overløpet (i øvre ende av 
dammen til høyre), steinbruddet, rigg
området m.m. under sluttfasen av 
byggetiden (2 .10. 79). 
The dam, spillway (at the upper end 
of the dam to the right), the stane 
quarry, construction sile, etc., during 
the final stage of construction (2 Octo
ber 1979). 

Det samme området som er vist på si 
de 26 etter at dammen er ferdig og 
magasinet under oppfylling (August 
1981). 
The same area as depicted on page 26 
after completion of the dam, while the 
reservoir is fil/ing (August 1981). 
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Dammen under bygging sett langs 
damaksen mot nord . På det borteste 
partiet er tetningskjernen og de to fil
tersonene tydelige (6.09. 77) . 
The dam construction viewed along 
the axis of the dam towards the north. 
The impervious core and the two filter 
zones can clearly be seen in the most 
distant part of the dam (6 September 
1977). 

~ 

Dammen under bygging sett langs da
maksen mot syd . Tetningskjernen og 
de to filtersonene vises tydelig på det 
nærmeste partiet. Svart jord uten ve
getasjon nedenfor dammen viser at 
berørt terreng er satt i stand fra damsi
den for å unngå skader på uberørt ter
reng i forbindelse med istandsettingen 
(10.08 .77). 
The dam under construction viewed 
along the axis of the dam facing south . 
The impervious core and the two filter 
zones can clearly be seen in the fore
ground. The black soil without vegeta 
tion below the dam shows that the ter
rain has been landscaped from the 
dam side in order to prevent any da
mage to untouched terrain in connec
tion with restoration of the area (10 
August 1977). 
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Dammen sett mot syd (29.06.83). 
The dam viewed facing south (29 June 
1983). 

Overløpet (29 .06.83). 
The spiflway (29 June 1983). 

31 



32 Anleggskraften ble ført frem på egne kreosotimpregnerte - sorte - master (15.08.80). 
During the construction period, power was supplied to the site across black masts, impregnated with creosote ( 15 August 1980) 



(Forsiden) Anleggskraftledningen er fjernet. Hyttebebyggelse trenger på (21.07 .87). 
(Front cover) The power lines have been removed. Mountain cabins are maving in (21 Ju/y 1987). 33 



34 Ledningen for anleggsdrift foran dammen (August 1981) 
The construction period power line in front of the dam (August 1981). 



Ledningen som er avbildet på side 34 er fjernet . Hyttene er nye (22.07 .85). 
The power line depicted on page 34 has been removed. The cabins are new (22 July 1985). 
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Vatnet i dalbunnen er Armehølen . Vat
net i det fjerne ligger ved Fet. Noen 
søker ut i terrenget pr. bil -
(21.07 .87). 
The lake in the valley floor is Armehø
len . The water in the distance is loca 
ted near Fet. Some people use cars to 
reach the wilderness - (21 July 
1987) 

~ 

- andre til fots - (21.07 .87). 
- while others travel by foot (21 July 
1987). 



38 Trafikken kan være stor' I forgrunnen vegetasjonsutvikling på tidligere verkstedområde, jfr . side 20 (21.07 .87). 
The traffic can be heavy' In the foreground, vegetation spreads through the former workshop area, cf. page 20 (21July1987) . 



Møte mellom mennesker, dyr, teknikk og natur. (21.07 .87.) 
A meating between man, animals, technology and nature. (21 Ju/y 1987.) 
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40 Fin overgang mellom dammen og tilstøtende terreng. Geiter og mennesker i flerbrukssituasjon . (21.07 .87 .) 
A nice transition between the dam and the adjacent area. Man and goats in a multi-user situation. (21July1987.) 
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Denne typen kantstein - vanger 
- på dammer har en sikker
hetsmessig oppgave for folk som 
ferdes på damkronen (toppen av 
dammen) . For geitene er den 
oppgaven tydelig unødvendig' 
(2107 87 .) 
This type of curb on the crest of 
the dams ensures the safety of 
those who walk there. However, 
the goats do not seem to be bot
hered by the same problem.' (21 
July 1987.) 

Utover det sikkerhetsmessige -
som kort sagt lar seg løse også 
på andre og billigere måter -
har kantsteinene - vangene -
som oppgave å markere formen 
og avslutningen på damkroppen. 
De skal bidra til å gi dammen en 
mest mulig positiv virkning på 
landskapsbildet. (21 .07 .87 .) 
Apart from the problem of safety 
- which could obviously be re
solved in other, less expensive 
ways - the curbstones empha
size the design, adding to the 
detail of the crest of the dam. 
They help the dam to fit smooth
ly into the overall impression of 
the landscape. (21 July 1987.) 





Vangene kan også gi muligheter 
for en hvilepause både for men
nesker (22 .07 .87) -
The curbs also afford a pleasant 
resting place for people (22 July 
1987) -

- og geiter . (21.07 .87 .) 

- and goats. (21July1987.) 
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MAGASINET 

Høyeste vannstand i magasinet - HRV - er kote 
940. Den laveste - LRV - er kote 874. Naturlig 
vannstand i Sysenvatn var kote 878,9 (s. 47). 
Helt nedtappet magasin gir 8,66 km2 tørrlagt areal 
- reguleringssone . Av dette ligger 0,4 km2 under den 
naturlige vannstanden i Sysenvatn (s. 24, 46 og 47). 
Magasinet rommer 436 mill. m3 (s. 48 og 49). 
Det er ikke pålagt bestemte tidspunkter for oppfylling 
av magasinet. Det kan tidligst være fullt ca. 20 juni, 
men mest sannsynlig er ca . 15. juli. Det fylles ikke 
hvert år. 
Som nevnt foran ble det tatt ut stein, morene og grus 
i magasinområdet under HRV da dammen ble bygget 
(s . 22, 23 og 24). Uttakene blir synlige ved lave vann
stander. 
Som vanlig i slike tilfeller ble busker og trær i magasin
området fjernet før oppfyllingen. 
lnstestølen med DNTs hytte lå i innerste enden av 
magasinområdet (s. 47). Den ble revet før oppfyllin
gen . Det ble bygget en ny hytte for turistforeningen 
ved Kjeldåbu . I alt måtte det rives knapt 10 hytter o.l. 
av varierende standard. Dessuten ble det demmet ned 
et mindre antall rester etter tidligere brukte bygninger 
i form av tykke vegger av naturstein (tufter). Noen var 
delvis rast sammen . 



Gammel dam ved Sysenvatn . Vannet var regulert også før Sima kraftverk ble bygget. Men det var lite i forhold til dagens situasjon . Hytten på nærmeste 
nesset t ilhørte Ullensvang E-verk. På bortre side av vannet skimtes en rød privat hytte med tilhørende vedskjul (1974) 47 
The old Sysen Lake dam. The water leve/ was regulated here even befare the Sima Power Station was built. It was very sma/1-scale compared to the pre
sent-day situation. There was a cabin on the nearest hill that belonged to the Ullensvang Power company. A small red privately-owned cabin and woodshed 
can be seen on the far side of the water (1974). 
+-
Magasinkart som viser det opprinnelige Sysenvatn (blå farge), høyeste (HRV) og laveste (LRV) regulerte vannstand . 
Map of the reservoir showing the original Lake Sysen (blue colour), and the highest (HRV) and lowest (LRV) regulated water levels . 

Sysenvatnet 
NV 878,9 



48 Er dette «Syden»? (22 .07 .87). 
Is lh ts a beach' (22 July 1987). 



Nei , det er reguleringssonen i Sysenmagasinet (22 .07 .87). 
No, it is the regulation zone in the Sysen reservoir (22 July 1987). 
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RIGGOMRÅDENE 
Betegnelsen dekker de arealene det var bruk for til for
mål under anleggstiden, dvs. brakker o.l. for boliger, 
kontorer, verksteder, lager, knuseverk, parkeringsplas
ser m.v. Bildene på s. 20 og 21 dekker omtrent de 
samme områdene. Det ene er tatt under anleggstiden 
og det andre når den var over. Samlet gir de oversikt 
over riggområdene og virksomheten der under anleggs
tiden, hvordan det var og kan bli brukt når alt er ferdig. 

ARMEHØLEN - GRUSTAK 
Det ble tatt ut grus i Armehølen ved samløpet mellom 
Bjoreio og Leira (s. f.o .m. 50 t.o.m. 63). Ved endt uttak 
fikk området laguneform (s. 57, 58, 59 og 60). Leiros 
løp ble beholdt ved hjelp av en forbygning (steinkled
ning s. 57 og 59). Før grusen ble gravet ut tok en vare 
på avdekkingsmassene (s. 51 og 56). Den ble senere 
brukt som topplag på det nye terrenget. Fordelingen 
ble ujevn. Det merkes tydelig på den senere vegeta
sjonsutviklingen (s. 60 og 61). For å gi vegetasjonen 
en god start ble det nye terrenget tilsådd med gressfrø. 
Etter det har utviklingen som planlagt gått på naturlig 
måte. Det er en interessant utvikling som kan sees på 
s. 58, 59, 60 og 61. Utviklingen fortsetter. På s. 61 ser 
en bjørk som «Står klar» til å overta . Følg med! 

Grustaket i Armehølen under drift i nedre del av Bjoreidalen ved samlø
pet mellom Bjoreio og Leira. Sysendammen ligger utenfor bildet til høyre 
(28.06 78) 

The grave/ pit at armehølen in operation in the lower part of the Bjorei 
Valley, at the confluence of the Bjoreio and the Leira. The Sysen Dam is 
just off the picture to the right (28 June 1978). 



Grustaket i Armehølen etter avsluttet drift, men før området er satt i stand. forbygningen mot Leiroer heller ikke kommet på plass (Høsten 1979). 51 
The grave/ pit at Armehølen after operations were discontinued, but be fore landscaping. The banks of the Lei ro have not yet been reinforced (Autumn 1979). 



52 
Bjoreidalen og Sysendalen med Armehølen ved samløpet mellom Bjoreio og Leira sett fra Sysendammen . Området for grustaket ved Fet er synlig lenger 
nede i dalen (22 .07 .87). The Bjorei and Sysen valleys and Armehølen, near the confluence of the Bjoreio and the Leira seen from the sysen Dam. The 
gravet pit area at Fet may be seen further down the valley (22 July 1987). 



Sysendammen sett fra Armehølen . Blomsterengen i forgrunnen viser vegetasjensutviklingen i øvre delen av det tidligere grustaket (22 .07 .87). 
Sysen Dam viewed from Armehølen. The meadow of flowers in the foreground illustrates the deve/opmen t of vegetation in the upper area of the former 53 
grave/ pit (22 Ju/y 1987). 



54 Grustaket i Armehølen under dritt og uten forbygning mot Bjoreio (2 .10. 79). 
The gravet pit at Armehølen in operation, without the retainer wall on the Bjoreio (2 February 1979). 



Noen år etter at hele området for grustaket i Armehølen ble satt i stand , og naturen selv planmessig har overtatt den videre utviklingen (22 .07 .87) . 55 
A few years after the entire grave/ pil area at Armehølen was landscaped, nature herself has laken over further development (22 Ju/y 1987). 



56 



Masseuttaket er avsluttet. Det er like 
før den endelige formingen av terren 
get skal settes i gang. Disponibel mas
se ligger i haug. Den humusholdige og 
næringsrike avdekningsmassen ligger 
lengst fra vannet. En del av anleggsvei 
en er synlig (2 .10. 79). 
Quarrying is finished. This was just pri
or to the start of the final shaping of 
the terrain. The availab/e fil/ had been 
placed in huge piles. The most fertile 
topsoil is furthest from the water. Part 
of the service road can be seen (2 Oc
tober 1979). 

Noen år er gått. Forbygning mot Leira, 
forming av massetaket, sletting av an
leggsveien og tilsåing, er for lengst 
gjennomført. Naturlig vegetasjonsut
vikling er i gang. Ennå er forbygningen 
(steinlaget) mot Leira bar, men også 
der vil det skje en naturlig vegetasjons
utvikling. Terskelen ligger utenfor bil 
ledkanten til høyre (22 .07 .87) . 
A few years later. The retaining wall 
on the Leiro, the shaping of the grave/ 
pit, removal of the service road and 
sowing have long since been comple
ted. Natura/ vegetation is moving in. 
The retainer wall (made of stane) on 
the Leira is still bare, but natura/ veg
etation will eventually spread there as 
well. The weir /ies off the picture to the 
right (22 July 1987). 



58 Nærmest vannet der den skrinneste massen ble plassert Ufr. s. 56) har grasplantene ennå tydel ig overtak (22 .07 .87). 
Closest to the water where the /east fertile soil was p/aced (cf. p. 56, grassy plants ha1·e clearly gained the upper hand (22 Ju/y 1987). 



Forbygningen (steinlaget) mot Leira er ennå nakent. Men også der vil naturlig vegetasjon etterhvert etablere seg (22 .07 .87) . 
The retainer wa// (made of stane) on the Leira still remains bare, bul natura/ vegetation wi// eventually develop there as well (22 Jufy 1987). 
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I lengre avstand fra vannet ser en tyde
lig hvordan ulike planter etablerer seg 
etter de naturlige forholdene Ufr. 56 
og 58). Sterkt forenklet er det lett å 
konstatere at skogstorkenebb (Gerani
um sylvaticum) dominerer i forgrun 
nen. lenger unna gjør engsoleien 
(Ranunculus acris) seg mer gjeldende 
etter hvert, så overtar syre (Rumex 
spp.) og lengst borte er det grasplan
tene som dominerer bildet 
(22 .07 .87). 
Some distance from the water, we can 
see the distribution of different plants, 
according to the natura/ conditions (cf. 
56 and 58). Genera/ly speaking, we 
can see that wood cranesbill (Gerani
um sylvaticum) is predominant in the 
foreground, followed by a gradual 
transition to meadow buttercups 
(Ranunculus acris), then by sorrel 
(Rumex spp.), white in the distance 
grassy plants dominate the picture 
(22 Ju/y 1987). 

+--

Her er det tydelig at bjørketrærne står 
og «tripper» av iver etter å overta 
(22 .07 .87) . 
It is obvious that the birch trees are 
eager to «put down roots» here (22 
Ju/y 1987). 
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ARMEHØLEN - ANLEGGSVEG 
Det ble bygget anleggsveg (transportveg) fra riksveg 
7 frem til grustaket i Armehølen (s . 51, 56, 57, 62, 
63, 64, 65, 66 og 67). 
Etter bruk ble vegen fjernet og terrenget restaurert 
(s . 62, 63, 64, 65, 66 og 67). Vegetasjonsetablerin
gen skjer etter samme prinsipp som ble brukt for 
massetaket (s . 57, 65 og 67). 



Det nyformede arealet i det t idligere 
massetaket er nysådd . Det mørke par
tiet i bakkanten av bildet viser at 
anleggsveien fra massetaket i Armehø
len er fjernet. Terrenget er formmessig 
restaurert, men ikke tilsådd 
(09 07 .81). 
The newly-shaped area over the for
mer quarry was sowed recently. The 
darm area towards the back of the pic
ture shows where the service road 
from the quarry at Armehølen was re
moved. The shape of the terrain resto
red, but the area has not yet been 
sown (9 July 1981). 

Her kommer en større del av anleggs
veien tydelig frem (09.07 .81). 
Here we see a farger section of the 
service road more clearly (9 July 
1981). 



64 Et parti av anleggsveien nærmest massetaket i Armehølen er fjernet og terrenget ferdig formet , men ikke tilsådd (09.07 .81) 
The section of the service road closest to the quarry at Armehølen has been removed and the terra in has been shaped, but not sown (9 July 1981 ). 



Det samme partiet som er vist på motstående side etter at det er tilsådd og det har gått noen år (22 .07 .87) . 
The same section viewed from the other side after being sown and /eft a/one fora few yars (22 July 1987). 65 





Et annet parti av anleggsveien fra Ar
mehølen nærmest riksvei 7 er fjernet 
og terrenget er satt i stand, men ikke 
t ilsådd (09.07 .81) 
Another section of the service road 
from Armehølen closest to National 
Highway 7 was removed and the terra
in restored, bul no yet sown (9 July 
1981) 

+-

Det samme partiet av anleggsveien 
som er vist på motstående side etter 
at den er tilsådd og det har gått noen 
år (22 .07 .87) . 
The same section of the service road 
as on the opposite page, afte being 
sown and lefl alone fora few years (22 
July 1987). 
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FET - GRUSTAK 
Etter endt uttak ble også grustaket ved Fet formet 
som en lagune. Også der er det en terskel som sør
ger for å holde ønsket vannstand (sidene 68, 69, 70 
og 71). 
I Armehølen ble det lagt opp til at naturen selv skal 
ta seg av den videre vegetasjonsutviklingen . I dette 
tilfellet ble det bygget opp et nytt jordbrukslandskap 
- slåtteeng og beite (sidene 69 , 71 og 72) . 

TERSKLER 
Bygging av terskler var viktige ledd i planene for 
istandsetting av landskapet etter uttaket av grus i 
Armehølen og ved Fet (sidene 57 og 69) . 

Grustaket ved Fet. Avdekkingsmassene er lagt i ranker langs ytterkanten 
av uttaket. 
Grave/ pit at Fet. The exposed mass has been linedupin pilesalong the 
outer edge of the pit. 



Noen år er gått siden bi ldet på motstående side ble tatt. Nytt landbrukslandskap er etablert , slåtten er i gang og terskelen som sørger for vann i «lagunen» 
virker som planlagt (22 .07 .87) . A few years after the picture on the opposite page was laken. New farm land has been crested, the harvest is in progress 69 
and the weir that provides water for the u/agoon" functions according to plan (22 July 1987). 



70 Det ferdige formete, men ikke tilsådde tidligere massetaket ved Fet. Campingplass i forgrunnen (09.07 .81) . 
The shaped, not yet sown quarry at Fet. Camping grounds in the foreground (9 July 1981). 



Vegetasjon er vel etablert til jordbruksformål i det tidligere massetaket. Campingvognene er blitt større' (05 .08.86) . 
The vegetation is well established for farming purposes in the fields over the former quarry. The caravans have grown' (5 August 1986). 
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TRÅSTØLEN - MORENETAK 
Dessverre var det ikke nok morene i det uttaket som 
ble åpnet i magasinet. Tilfredsstillende masse fant 
en først ved Tråstølen på Hardangervidda like ved 
vegen inn til Tinnhølen . 
Også der tok en godt vare på avdekkingsmassene. 
Etter endt uttak ble terrenget formet og avdekkings
massene fordelt. 
Under formingen søkte en i dette tilfellet i størst 
mulig grad og underordne seg landskapsformene i 
området. 
I første omgang undervurderte en behovet for mar
kerte «drag» som kunne sørge for effektivt avløp for 
overflatevannet. Derfor ble det nokså mye erosjons
skader. Senere ble det rettet på . Men det kunne nok 
med fordel vært gjort noe mer i den sammenhen
gen . 
Området ble tilsådd med gress. Den videre vegeta
sjonsutviklingen skal naturen selv stå for. Her kan 
det nok likevel være aktuelt med forsiktige over
gjødslinger for å påskynde utviklingen noen år frem
over (s . 7, 73, 74, 75, 76 og 77). 

Høsten er rykket nærmere. Sauer beiter på slåttelandet (jfr . s. 71). 
Sysendammen markerer seg som en lys trekant opp mot fjellet (høst 87). 
Autumn in nearing. Sheep graze on the cut fie/ds (cf. page 71). The 
Sysen Dam stands out as a light-coloured triang/e up towards the moun
tains (Autumn 1987). 



Det ferdig istandsatte morenetaket ved Tråstølen ligger i forkant av fjellryggen i bakgrunnen på bildet. På noe avstand kan det være vanskelig å få øye på 
det t idligere morenetaket ved Tråstølen Ufr. side 74) (22 .07 .87) . The former moraine quarry at Tråstølen , now completely landscaped, lies on the front 73 
edge of the mountain ridge furthest back in the picture. Ata distance it can be difficult to distinguish the location of it (cf. page 74). 22 July 1987.) 



74 På nærmere hold vil vegetasjonen fremdeles markere stedet der morenetaket ved Tråstølen var . (Jfr. sidene 76 og 77) (22 .07 .87). 
On etoser inspection, the vegetation still marks the contours of the former moraine pit at Tråstølen. (Cf. page 76 and 77) (22 Ju/y 1987). 



Fra morenetaket ved Tråstølen . (Høsten -79.) 
From the moraine pit at Tråstølen (Autumn 1979). 75 



76 Tidlig i vekstsesongen er vegetasjonen i det tilsådde tidligere morenetaket mest synlig. Jfr. motstående side (22 .07 .87). 
Vegetation in the fandscaped former moraine quarry is most cfearfy visible earfy in the growing season. Cf. opposite page (22 Jufy 1987). 



Når høsten kommer blir kontrasten mindre og den naturlige vegetasjonen som etter planen skal vandre inn og overta, markerer seg sterkere. 
As autumn aproaches the contrast becomes less and the natura/ vegetation appears more clearly as it makes progress on its bid to take over. 
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FOTOGRAFER 
Oddbjørn Damerud: s. 12 og 14. 
Per Halle: s. 29, 51 og 75. 
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Ivar Sægrov: sidene 72 og 77. 
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