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FORORD 
 

 

Rambøll Norge AS har fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan for utvidelse av Sandslikrysset i 

Bergen kommune. Intensjonen med planen er å regulere et fremtidig to-planskryss etter et krav fra 
Statens vegvesen for å sikre fremkommelighet på Flyplassvegen og kapasitet til nye 

utbyggingsområder på Sandsli. Reguleringsplanen vil kunne gi mulighet for å opparbeide en 

midlertidig kryssløsning (filterfelt) for å løse trafikale problemer på kort sikt ved realisering av 1. 
byggetrinn for Statoilbygget på Sandsli.  

 

På oppdrag fra Rambøll Norge AS har Rådgivende Biologer AS laget en verdivurdering av naturmiljø 
i planområdet, med spesiell vekt på akvatisk miljø. For temaet naturmiljø baserer rapporten seg kun på 

eksisterende informasjon og lokal kunnskap, mens det for akvatisk miljø i tillegg er gjennomført 

befaring og elektrofiske i bekkene i planområdet.  

 
Linn Eilertsen er cand. scient. i naturressursforvaltning med spesialisering innen GIS, Bjart Are Hellen 

er cand. scient. i zoologisk økologi med fiskebiologi som spesialfelt og Per G. Ihlen er dr. scient. i 

botanikk med spesialisering på kryptogamer (lav og moser). Rapporten bygger på en befaring i 
planområdet utført av Linn Eilertsen og Bjart Are Hellen den 7. og 12. januar 2011, fotografier, samt 

skriftlige og muntlige kilder.  

 

Rådgivende Biologer AS takker Rambøll AS, ved Monica Eidesheim Eide, for oppdraget og for et 
godt samarbeid underveis i prosessen. 

 

 
 

Bergen, 11. januar 2012 
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SAMMENDRAG  
 

Eilertsen, L., B. A. Hellen & P.G. Ihlen 2012. 

 Verdivurdering av naturmiljø i planområdet til utvidet Sandslikryss.  
 Rådgivende Biologer AS rapport 1491, 26 sider, ISBN 978-82-7658-879-8. 
 

Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra Rambøll AS, utarbeidet en verdivurdering av naturmiljø 

og akvatisk miljø i planområdet til utvidelse av Sandslikrysset i Bergen kommune. I en utvidelse av 

Sandslikrysset skal det legges til rette for en ny trearmet rundkjøring 6 meter over dagens Flyplassveg, 
samt ny 4-felts veg mellom Flyplassvegen og rundkjøringen i Sandslivegen. For temaet naturmiljø 

baserer rapporten seg kun på eksisterende informasjon og lokal kunnskap, mens det for akvatisk miljø 

i tillegg er gjennomført befaring og elektrofiske i bekkene i planområdet. 

 
 

INNGREPSFRIE OG SAMMENHENGENDE NATUROMRÅDER 

 Det er ingen større sammenhengende naturområder i planområdet. Ingen deler av planområdet har 
urørt preg og området har en helt ordinær landskapsøkologisk betydning.   

 

 Temaet inngrepsfrie og sammenhengende naturområder har liten verdi.  

 

NATURTYPER OG VEGETASJONSTYPER 
Det foreligger ingen registrerte naturtyper i planområdet og vegetasjonstypene antas å være vanlige. 

Det vurderes å være noe potensial for verdifulle naturtyper tilknyttet Håvardstunvatnet. Basert på 

eksisterende informasjon vurderes temaet å ha liten verdi.  

 

 Temaet naturtyper og vegetasjonstyper har liten verdi.  

 

ARTS- OG INDIVIDMANGFOLD 

Det er kjent flere rødlista fuglearter fra Håvardstunvatnet og Birkelandsvatnet, som vurderes å være 
innenfor influensområdet til tiltaket. Sørlige deler av Birkelandsvatnet er yngleområde for andefugler 

(viltvekt 3) og Håvardstunvatnet er en øyenstikkerlokalitet. I tillegg finnes ål (CR) i vassdraget. Den 

høye rødlistestatusen til flere av rødlisteartene gjør at temaet vurderes til stor verdi.  

 

 Temaet arts- og individmangfold har stor verdi.  

 

NATURHISTORISKE OMRÅDER 

I planområdet består berggrunnen av granittisk gneis sør for motorvegen, og anortositt nord for vegen 
(se avsnitt om naturgrunnlaget). Det er ingen løsmasser i planområdet og ingen spesielle geologiske 

forekomster er kjent.  

 

 Temaet naturhistoriske områder vurderes til liten verdi.  

 

AKVATISK MILJØ 

I elven sør for Flyplassvegen er det en elvelevende bestand av aure. Det er også noe aure i utløpet av 

Håvardstunvatnet, men bekken er ikke et viktig gyte- eller oppvekstområde for fisken i 
Håvardstunvatnet. Elvestrengen er betydelig påvirket av forurensning, og har svært dårlig økologisk 

status. 

 

 Temaet akvatisk miljø vurderes til liten verdi.  
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OPPSUMMERING AV VERDIER  

I tabell 1 er det foretatt en oppsummering av bakgrunn og verdisetting for de ulike fagområdene som 

er vurdert.  
 

Tabell 1. Samlet vurdering av verdier i influensområdet til utvidelse av Sandslikrysset. 

Tema Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten     Middels    Stor 

   Inngrepsfrie, 

sammenhengende 
naturområder 

Ingen INON-områder. Ordinær landskapsøkologisk betydning. 
----------------------- 

  

Naturtype- og 

vegetasjon 

Ingen registrerte naturtyper i planområdet. Noe potensial for 

naturtyper tilknyttet Håvardstunvatnet og bekken fra 

Birkelandsvatnet. 

----------------------- 
     

Arts- og 

individmangfold 

Det er registrert flere rødlista fuglearter i influensområdet i 

kategori kritisk truet (CR), sårbar (VU) og nær truet (NT). I tillegg 

finnes ål (CR) i vassdraget. Et viltområde med viltvekt 3 er 

registrert i Birkelandsvatnet og øyestikkere er registrert i 

Håvardstunvatnet 

----------------------- 
                                

Naturhistoriske 

områder 

Ingen spesielle geologiske forekomster.  ----------------------- 
  

Akvatisk miljø Ingen viktige lokaliteter, elvelevende bestand av aure på sørsiden 

av Flyplassvegen. 
----------------------- 

      

 

 
 

VIRKNINGER OG MULIGE TILTAK 

 

 Bekken fra Birkelandsvatnet kan tilsvare naturtypen viktige bekkedrag (E06) og bør 

undersøkes nærmere. Det bør tilrettelegges for å holde mest mulig av bekken åpen.  
 

 Håvardstunvatnet fremstår som en lokalt viktig lokalitet for vilt og øyenstikkere, og kan også 

ha partier med verdifulle naturtyper. Det anbefales at Håvardstunvatnet undersøkes nærmere i 

vekstsesongen for å dokumentere eventuelle naturtyper og lokalitetens betydning som vilt- og 
øyenstikkerlokalitet. 

 

 Nedre del av bekken på sørsiden av Flyplassvegen forslås flyttet utenfor massene som skal 

fylles på, eventuelt kan man lage et større vannspeil i området i nedre halvdel.  

 

 Elven fra Birkelandsvatnet rant tidligere mot Håvardstunvatnet. Det foreslås å gjenopprette det 

naturlige elveløpet ved å etablere et mindre rør eller kulvert, med begrenset 

vanngjennomstrømning, mot det gamle elveløpet på nordsiden av vassdraget.   

 

 Der Håvardstunvegen krysser Håvardstunbekken etableres det en støttemur ned mot elven for 

å unngå å legge større deler av elven i rør. 
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UTVIDELSE AV SANDSLIKRYSSET 
 

I forslaget til reguleringsplan for en utvidelse av Sandslikrysset skal det legges til rette for en ny 

trearmet rundkjøring 6 meter over dagens Flyplassveg, samt ny 4-felts veg mellom Flyplassvegen og 
rundkjøringen i Sandslivegen (figur 1). Løsningen tilpasser seg dagens Flyplassveg i øst, men 

geometrisk utforming og regulert areal tar høyde for tilpasning til fremtidig 6-felts Flyplassveg 

mellom nytt Rådalskryss og Sandslikrysset. Første byggetrinn er en utvidelse til filterfelt.  
 

Løsningen består av:  

- firefelts Flyplassveg på høyde med dagens veg 
- ramper opp til trearmet rundkjøring med to sirkulerende felt ca 6 m over dagens veg 

- bussholdeplasser på avrampene i begge kjøreretningene på Flyplassvegen 

- bussholdeplasser i begge kjøreretninger i Sandslivegen 

- eksisterende gangkulvert under Flyplassvegen vest for Sandslivegen 
- gangkulvert hevet under Sandslivegen til høyde med Flyplassvegen 

- omlegging av lokalveg nord for Flyplassvegen og øst for Sandslivegen slik at g/s-veg øst for 

Sandslivegen får sin egen trasé 
- ny firefelts veg mellom Flyplassvegen og rundkjøring i Sandslivegen og mindre justering av 

rundkjøringen 

- omfattende omlegging av g/s-veger langs Flyplassvegen og Sandslivegen 

 
 

 

Figur 1. Detaljert plankart som viser planlagt utvidelse av motorveg og rundkjøring (kilde: Rambøll 
Norge AS).  

 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1491 8 

 

 

METODE OG DATAGRUNNLAG 
 

DATAINNSAMLING / DATAGRUNNLAG 

Denne verdivurderingen er bygd opp etter en standardisert tretrinns prosedyre beskrevet i Håndbok 

140 om konsekvensutredninger (Statens vegvesen 2006). Fremgangsmåten er utviklet for å gjøre 

analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og mer sammenlignbare.  
 

Vurderingene i rapporten baserer seg delvis på foreliggende informasjon, samt på befaringer i 

planområdet foretatt av Linn Eilertsen den 7. januar 2011 og av Bjart Are Hellen den 12. januar 2011. 
Det var delvis overskyet begge dagene. Deler av de berørte elvestrekningene ble elektrofisket den 12. 

januar. Vannføringen var da ca 120 l/s i Sandslibekken (NVE målestasjon 56.2) og vanntemperaturen 

var 2,3 °C i utløpet av Håvardstunbekken og 3,2 °C i Sandslibekken. Det er også sammenstilt 
resultater fra foreliggende litteratur, gjort søk i nasjonale databaser og tatt direkte kontakt med 

forvaltning, lokale aktører og Bergen kommune. Det er presentert en liste over referanser og muntlige 

kilder bakerst i rapporten. For verdivurderingen når det gjelder akvatisk miljø vurderes datagrunnlaget 

som godt: 3 (jf. tabell 2), mens det for naturmiljø vurderes som middels: 2. For at datagrunnlaget skal 
regnes som godt bør det utføres en kartlegging av naturtyper og vegetasjonstyper i planområdet i 

vekstsesongen.  

 

Tabell 2. Vurdering av kvalitet på grunnlagsdata 

(etter Brodtkorb & Selboe 2007). 
 

Klasse Beskrivelse 

0 Ingen data 

1 Mangelfullt datagrunnlag 

2 Middels datagrunnlag 

3 Godt datagrunnlag 

 

 

REGISTRERING OG VURDERING AV VERDI 

 

Her beskrives og vurderes områdets karaktertrekk og verdier innenfor hvert enkelt fagområde så 
objektivt som mulig. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er med 

utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte fagtema. Verdien blir fastsatt langs en skala som 

spenner fra liten verdi til stor verdi (se eksempel under):  

 

Verdi 

Liten                              Middels                                Stor 

 ---------------------------------------------------------- - 

                               Eksempel 

 

 

NATURMILJØ 
 
Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters 

levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle terrestriske (landjorda), 

limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og saltvann), og biologisk mangfold 
knyttet til disse. 

 

Det kan nevnes at det ikke finnes områder vernet etter naturvernloven i planområdet.  

 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1491 9 

AKVATISK MILJØ 

Temaet naturmiljø omfatter også limnologiske forekomster, men Statens vegvesens håndbok 140 

mangler gode kriterier for å verdisette forekomster tilknyttet ferskvann. I denne rapporten følger vi 
derfor kriteriene i DN-håndbok 15, som omfatter verdifulle lokaliteter og fisk og 

ferskvannsorganismer.  

  

KRITERIER FOR VERDIVURDERING 
Aktuelle emner som er med i ”naturmiljø” og ”akvatisk miljø” er gitt i tabell 3. I samme tabell er det 

også gitt kriterier for verdivurdering av naturmiljø etter Statens vegvesens håndbok 140 om 
konsekvensanalyser. Verdien av de ulike deltemaene blir vurdert etter en tredelt skala (liten, middels 

og stor verdi).  

 
Grunnlaget for verdisettingen bygger for det meste på ulike rapporter og håndbøker utgitt av 

Direktoratet for naturforvaltning (DN-rapport 1995-6 – Inngrepsfrie naturområde i Noreg, DN-

håndbok 11 – viltkartlegging, DN-håndbok 13 – kartlegging av naturtyper og den siste norske rødlista 
(Kålås mfl. 2010).  

 

Tabell 3. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtemaene. 

Tema Stor verdi Middels verdi Liten verdi 

Inngrepsfrie og 

sammenhengende 

naturområder, samt andre 

landskapsøkologiske 

sammenhenger 

Kilder: DN-rapport 1995-6, 

OED 2007, Naturbase, 

Kommuneplaner 

 Områder over 3 km fra nærmeste 

tyngre inngrep.  

 Områder med nasjonal 

landskapsøkologisk betydning. 

 Områder over 1 km fra 

nærmeste tyngre inngrep.  

 Sammenhengende områder 

(over 3 km²) med urørt preg.  

 Områder med lokal eller 

regional landskapsøkologisk 

betydning.  

 Områder med ordinær 

landskapsøkologisk betydning.  

Naturtypeområder/vegetasj

onsområder 

Kilde: DN-håndbok  13 og 

15, Fremstad 1997, Statens 

vegvesen –håndbok 140 

(2006). 

 Natur eller vegetasjonstyper i 

verdikategori A for biologisk 

mangfold.  

 

 Natur eller vegetasjonstyper i 

verdikategori B eller C for 

biologisk mangfold.  

 Områder med biologisk 

mangfold som er representativ 

for distriktet.  

Områder med arts- og 

individmangfold 

Kilder: DN-håndbok 11, 

Statens vegvesen –håndbok 

140 (2006), 

 Områder med stort artsmangfold i 

nasjonal målestokk 

 Viltområder og vilttrekk med 

viltvekt 4-5 

 Leveområder for arter i 

rødlistekategori EN, CR og VU.  

 Områder med stort 

artsmangfold i lokal eller 

regional målestokk 

 Viltområder og vilttrekk med 

viltvekt 2-3 

 Leveområder for arter i de 

laveste kategoriene på nasjonale 

rødlista og relativt utbredte arter 

i kategorien sårbar (VU). 

 Områder med arts- og 

individmangfold som er 

representativt for distriktet 

 Viltområder og vilttrekk med 

viltvekt 1 

 Leveområder for arter i 

kategorien NT som er rødlista 

pga. negativ bestandsutvikling, 

men fremdeles er vanlige.  

Naturhistoriske områder 

(geologi, fossiler) 

Kilde:  

 Geologiske forekomster og områder 

(geotoper) som i stor grad bidrar til 

landsdelens eller landets geologiske 

mangfold og karakter.  

 Geologiske forekomster og 

områder (geotoper) som i stor 

grad bidrar til distriktets eller 

regionens geologiske mangfold 

og karakter. 

 Områder med geologiske 

forekomster og områder 

(geotoper) som er vanlige for  

distriktets geologiske mangfold 

og karakter. 

AKVATISK MILJØ 

Verdifulle lokaliteter 

Kilde: DN-håndbok 15 

 Ferskvannslokaliteter med verdi A 

(svært viktig) 

 Ferskvannslokaliteter med verdi 

B (viktig) 

 Andre områder 

Fisk og 

ferskvannsorganismer 

Kilde: DN-håndbok 15 

DN-håndbok 15 ligger til grunn, men i praksis er det nesten utelukkende verdien for fisk som blir vurdert her. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE  
 

GENERELT 

Sandslikrysset ligger i Flyplassvegen, en 4-felts motorvei mellom Bergen sentrum og flyplassen på 

Flesland. I det aktuelle området går Flyplassvegen i øst-vest retning, mens Sandslivegen går nordover 

fra Sandslikrysset (figur 2). Nord for Flyplassvegen er det bolig- og industriområde (figur 3). Sør for 

vegen er det mest landbruksområder, men også noe industri og boligområder.  

 

Figur 2. Utkast til planområde for utvidelse av Sandslikrysset (kilde: Rambøll Norge AS). 

 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1491 11 

 

 

Figur 3. Flyfoto som viser dagens situasjon ved Sandslikrysset (www.ngu.no/kart/-arealis).  

NATURGRUNNLAGET 

Bergrunnen i influensområdet består fattige bergarter. Det går et skille langs Flyplassvegen, og sør for 

vegen er det granittisk gneis, mens nord for vegen er det anortositt (figur 4). Hele planområdet har 
bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke. Ved Birkelandsvatnet er det tynt morenedekke og på 

nordsiden av veien ved golfbanen er det torv/myrdekke (figur 5). 

 

Klimaet i området er preget av milde vintre og relativt kjølige somre. Det er mye nedbør i området og 
mange nedbørsdager pr. år. Årsnedbøren ligger på rundt 2500 mm. Klimaet er i stor grad styrende for 

både vegetasjonen og dyrelivet og varierer mye både fra sør til nord og fra vest til øst i Norge. Denne 

variasjonen er avgjørende for inndelingen i vegetasjonssoner og vegetasjonsseksjoner. Planområdet 
ligger i boreonemoral vegetasjonssone (se Moen 1998). Her er det typisk med edelløvskoger med 

varmekrevende arter i solvendte lier med godt jordsmonn.  

 
Mens vegetasjonssoner henger sammen med variasjoner i sommertemperatur, henger 

vegetasjonsseksjoner sammen med forskjeller i oseanitet der luftfuktighet og vintertemperatur er de 

viktigste klimatiske faktorene. Influensområdet ligger i den sterkt oseaniske vegetasjonsseksjonen 

humid underseksjon (O3h), en seksjon som karakteriseres av vestlige vegetasjonstyper (Moen 1998).  
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Figur 4. Bergrunnen i planområdet består av granittisk gneis (rosa) og anortositt (grå) 

(www.ngu.no/kart/-arealis). 

 

 

Figur 5. Løsmasseavsetninger i planområdet til utvidet Sandslikryss. Det meste er bart fjell (rosa) 

mens det på vestsiden av Birkelandsvatnet er tynt morenedekke (grønn) og øst for Håvardstunvatnet et 

parti med torv/myrdekke (www.ngu.no/kart/-arealis). 
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VERDIVURDERING 
 

TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 
 

Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføringen av det 
planlagte tiltaket og virksomheten. For enkelhets skyld, tilsvarer tiltaksområdet i dette tilfellet det 

foreslåtte planområdet (figur 1).  

 
Influensområdet. Når det gjelder naturmiljø, vil områder nært opp til anleggsområdene kunne bli 

påvirket særlig under anleggsperioden. Hvor store områder rundt som blir påvirket, vil variere både 

geografisk og i forhold til topografi og hvilke arter man snakker om.  

 
Når det gjelder vegetasjon vil endringer i for eksempel drenerings- og lysforhold kunne påvirke 

vegetasjonen langt ut over selve inngrepsområdet. Hvor langt unna inngrep slike endringer er 

merkbare, er avhengig både av topografi, jordsmonn, vegetasjon og størrelse på den åpne flaten. 
Baumann mfl. (2002) anbefaler en buffer på 25-50 meter fra verdifulle skogsmiljø, men for enkelte 

arter og under gitte forhold kan en større buffer være nødvendig.  

 
Når det gjelder viltet er det å definere et influensområde enda vanskeligere enn for vegetasjon. Mange 

viltarter har store leveområder og kan flytte seg mellom ulike kjerneområder. Arealbruken endrer seg 

også ofte med årstidene. Særlig for viltet vil anleggsfasen og driftsfasen av et tiltak kunne ha ulik 

virkning. Ved mindre veier med beskjeden trafikk vil anleggsfasen ofte virke mer forstyrrende enn når 
veien er ferdig og blir tatt i bruk. Ved større veier med stor trafikk vil forskjellen i forstyrrelseseffekt 

mellom anleggsfase og driftsfase være mindre. I forhold til dette tiltaket vurderer vi influensområdet 

som en sone på ca. 300 m rundt selve planområdet. 
 

 

INNGREPSFRIE OG SAMMENHENGENDE NATUROMRÅDER 

Tiltaket kommer innenfor et inngrepsnært område. Det er ingen større sammenhengende naturområder 

i planområdet. Ingen deler av planområdet har urørt preg og området vurderes å ha en helt ordinær 

landskapsøkologisk betydning.   

 

 Temaet inngrepsfrie og sammenhengende naturområder har liten verdi.  

 

NATURTYPER OG VEGETASJONSTYPER 

Naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13 ble i 2002 utført for Bergen kommune (Moe 2002) og 

registreringene fra denne undersøkelsen er tilgjengelig i Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase 
(http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/). Det foreligger i dag ingen kjente registreringer av naturtyper 

etter DN-håndbok 13 i planområdet. I Naturbasen er de nærmeste naturtypelokalitetene Skeievatnet og 

Skagetjern (begge rik kulturlandskapsjø) sør for Flyplassvegen.  
 

Fattig berggrunn og mye nedbør gir grunnlag for næringsfattige og humide vegetasjonstyper i 

planområdet. Nord for Flyplassvegen er arealene sterkt utnyttet med boligfelt, industriområder og 
veier. Sør for Flyplassvegen er det større jordbruksareal (figur 6), med spredte boliger og et lite 

industriområde nærmest vegen.  

 

Bekkene som renner i planområdet har smale kantsoner med gråor og bjørk. Langs bekken på sørsiden 
av Flyplassvegen er noen av trærne nærmest elva store, men det meste av skogen er småvokst. Denne 

bekken, som kommer fra Birkelandsvatnet, kan klassifiseres som naturtypen viktige bekkedrag (E06) 

etter DN-håndbok 13. Bekken renner delvis i rør, men gjennom partier med skog og kulturlandskap. 
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Bekken har trolig en viktig økologisk funksjon i landskapet. I tillegg er deler av bekken gyteområde 

for aure (se avsnitt om akvatisk miljø). Bekken bør undersøkes nærmere i vekstsesongen.  

 
Skogen i sørlige deler av Håvardstunvatnet består i hovedsak av blåbærskog (A4 i følge Fremstad 

1997) med varierte treslag, der furu og bjørk dominerer. Boniteten på skogen er høy (figur 6). 

Nærmest veien er et område med tidligere beitemark som nå er under gjengroing og et lite skogsparti. 

Langs vestsiden av Håvardstunvatnet og ved utløpet er det et belte med sump/myrvegetasjon (figur 7). 
Dette partiet kan muligens klassifiseres som naturtypen evjer, bukter og viker (E12). Det er også mulig 

at Håvardstunvatnet kan kvalifisere til naturtypen rik kulturlandskapsjø (E08), selv om den trolig er 

noe fattigere enn for eksempel Skagetjern og Skeievatnet.  
 

Naturtypene artsrik veikant (D03) og skrotemark (D15) er også aktuelle i et område med veger og 

industriområder, men potensialet for funn av slike lokaliteter vurderes som liten i planområdet.  
 

 

Figur 6. Markslag i planområdet. Skogsområdene nord for Flyplassvegen har høy bonitet (grønn 

farge). Innmarka sør for vegen består av åpen fastdekt mark (grå), innmarksbeite (beige), 

overflatedyrka (gul) og fulldyrka mark (oransje). 

Basert på lokal kunnskap og tilgjengelig informasjon er det lite grunnlag for å tro at det finnes 

naturtyper av høye verdier i planområdet, men det kan finnes naturtyper som er lokalt viktige. Bekken 
fra Birkelandsvatnet kan tilsvare naturtypen viktig bekkedrag (E06).  Håvardstunvatnet vurderes også 

å ha potensial for flere verdifulle naturtyper. En god klassifisering, avgrensing og verdivurdering av 

naturtypene kan bare gjøres i vekstsesongen. Basert på eksisterende informasjon vurderes temaet 
naturtyper og vegetasjonstyper å ha liten verdi.  

 

 Temaet naturtyper og vegetasjonstyper har liten verdi.  
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Figur 7. Flyfoto som viser myr/sump-partiene rundt Håvardstunvatnet (kilde: 
http://www.ngu.no/kart/arealis/). 
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ARTS- OG INDIVIDMANGFOLD 
 

For dette temaet omtales kjente forekomster innenfor influensområdet, definert som en sone på ca. 300 
meter rundt planområdet. Fisk omtales under kapittelet ”akvatisk miljø”. Det er utført viltkartlegging i 

Bergen kommune av Steinsvåg og Overvoll (2005). I tillegg er det en del artsregistreringer i 

Artsdatabankens Artskart fra influensområdet (http://artskart.artsdatabanken.no). 

 
Håvardstunvatnet er en relativt god lokalitet for øyenstikkere, med 8 registrerte øyenstikkerarter i 

Artsdatabankens Artskart (http://artskart.artsdatabanken.no/). De registrerte artene er alle vanlige, men 

lokalt sett er dette en viktig lokalitet for organismegruppen. Øyenstikkere har en spesialisert økologi 

som er tilpasset et liv i våtmarker. Parallelt med reduksjonen av arealet våtmark, har mange av 

disse artene gått kraftig tilbake.  

 
Ved Håvardstunvatnet er det også registrert 8 fuglearter, der i blant tyrkerdue som er rødlista. 
Tyrkerdue er definert som sårbar (VU) med bakgrunn i at arten har lave populasjoner i Norge og har 

hatt en bestandsreduksjon på rundt 10 % de siste 10 år (Kålås mfl. 2010).  

 

Når det gjelder fugl er det knyttet en god del registreringer til Birkelandsvatnet. Til sammen foreligger 
det 30 observerte arter herfra i Artskart. Syv av disse er rødlista (Kålås mfl 2010): åkerrikse (CR), 

tyrkerdue (VU), vannrikse (VU), fiskemåke (NT), tårnseiler (NT), stær (NT) og vipe (NT). 

Forekomsten av åkerrikse er spesielt interessant, da arten har en svært liten bestand (<50 
reproduserende individ) i Norge (Kålås mfl. 2010).  

 

Fiskeundersøkelser i Grimseidvassdraget utført i 2010 viser at er ål (CR) i elven nedstrøms 
Grimseidvatnet (Ulrich Pulg, pers. medd.). Det er sannsynlig at det er ål i det meste av vassdraget. EN 

oppsummering av rødlista arter i influensområdet er vist i tabell 4.  

 

Tabell 4. Forekomster av rødlista arter (jf. Kålås mfl. 2010) fra influensområdet til utvidet 
Sandslikryss. 

Organisme Norsk navn Vitenskapelig navn Rødlistestatus Kilde 

Fisk Ål  Anguilla anguilla CR (kritisk truet) Ulrich Pulg, pers. medd.  

Fugl Åkerrikse Crex crex CR (kritisk truet) NOF, Artsdatabanken 
Fugl Tyrkerdue Streptipelia decaocto  VU (sårbar) NOF, Artsdatabanken 

Fugl Vannrikse Rallus aquaticus VU (sårbar) NOF, Artsdatabanken 

Fugl Fiskemåke Larus canus NT (nær truet) NOF, Artsdatabanken 
Fugl Stær Sturnus vulgaris NT (nær truet) NOF, Artsdatabanken 

Fugl Vipe Vanellus vanellus NT (nær truet) NOF, Artsdatabanken 

Fugl Tårnseiler Apus apus NT (nær truet) NOF, Artsdatabanken 

 
Sørlige del av Birkelandsvatnet er av Steinsvåg & Overvoll (2005) registrert som et yngleområde for 

andefugl og er gitt viltvekt 3 i Naturbasen (figur 8).  

 
For å undersøke om det finnes biologiske forekomster i influensområdet som er unntatt offentlighet 

(rovfugler, spillplasser, floraforekomster etc.) ble miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i 

Hordaland, ved Olav Overvoll, kontaktet i e-post datert den 18. januar 2011. I svar pr. e-post samme 
dag ble det opplyst at det ikke er kjent slike opplysninger fra influensområdet. 

 

Et viltområde med viltvekt 3 og forekomst av rødlistearter i kategoriene CR, VU og NT gir i følge 

Statens vegvesens håndbok 140 stor verdi.  
 

 Temaet arts- og individmangfold vurderes til stor verdi.   

 

http://artskart.artsdatabanken.no/
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Figur 8. Sørlige deler av Birkelandsvatnet er registrert som yngleområde for andefugler (brun 

skravering) med viltvekt 3 (kilde: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/). 

 

NATURHISTORISKE OMRÅDER 
 
I planområdet består berggrunnen av granittisk gneis sør for motorvegen, og anortositt nord for vegen 

(se avsnitt om naturgrunnlaget). Det er ingen løsmasser i planområdet og ingen spesielle geologiske 

forekomster er kjent. Siden alle de geologiske forekomstene er vanlige for distriktet får temaet liten 
verdi.  

 

 Temaet naturhistoriske områder vurderes til liten verdi.  

 

 

AKVATISK MILJØ 
 
Planområdet ligger i Grimseidvassdraget (Vassdragsnr. 056.22) (figur 9). Vassdraget er ned til 

Grimseidvatnet på totalt 5 km². Vassdraget oppstrøms utløpet av Håvardstunvatnet er 1,6 km², mens 

den delen som kommer fra Birkelandsvatnet er 3,4 km² ved innløpet til Grimseidvatnet. Ned til utløpet 

av planområdet er denne delen ca 2,9 km².  
 

For Bergen foreligger det et omfattende datagrunnlag vedrørende tilstand i vassdragene, samlet inn 

gjennom en årrekke og sammenstilt i Hobæk mfl. (2004). Denne kunnskapen er benyttet for å 
karakterisere den ”økologiske status” i de ulike vannforekomstene i vassdragene i Bergen der 

Vanndirektivets oppdeling er benyttet (Johnsen mfl. 2004). Grimseidvassdraget er kalkfattig og 

humøst. Håvardstunvatnet hadde moderat økologisk status, mens bekken nedstrøms Birkelandsvatnet 

Yngleområde for  

andefugler 
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og Håvardstunvatnet, men oppstrøms Grimseidvatnet hadde svært dårlig økologisk status (Johnsen 

mfl. 2004).  

 
Fiskeundersøkelser i Grimseidvassdraget utført i 2010 viser at det er sjøaure opp til bekkelukkingen ca 

600 meter oppstrøms Grimseidvatnet (Ulrich Pulg, pers. medd.), noe som blir nedenfor tiltaksområdet. 

Undersøkelsene viste at det var gode forhold for aure nedstrøms Grimseidvatnet, men at forholdene 

var dårligere oppstrøms. Det ble også registrert ål (CR) i elven og det er sannsynlig at det er ål i det 
meste av vassdraget. Fra tidligere er det registrert gjedde i alle innsjøene i vassdraget (Johnsen 1997). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Figur 9. Vassdraget ned til Grimseidvatnet. Vassdragsdelen som drenerer til Håvardstunvatnet er 
markert med striper. Vandringshinder for sjøaure er vist med svart strek 600 meter oppstrøms 

Grimseidvatnet.  

 
Vassdraget er sterkt modifisert ved Sandsli. Avrenning fra bebygde arealer er avskåret fra 

Birkelandsvatn, og elven nedenfor føres delvis i tunnel mot Grimseid. De øverste innsjøene 

Skranevatnet og Birkelandsvatnet er i liten grad forurenset av kloakk. I bekken mellom Skranevatnet 
og Håvardstunvatnet er både direkte tilførsler og overløp aktuelle forurensningskilder, og dette 

påvirker tilstanden i vassdraget nedstrøms. I bekken fra Birkelandsvatnet har lekkasjer forekommet 

rundt utløpet fra innsjøen, men tidvis har det også vært overløpsproblemer der. Grimseidelva ovenfor 

Grimseidvatnet var forurenset som følge av tilførslene fra vassdraget oppstrøms, og det ser ikke ut til 
at denne delen av vassdraget mottar ytterlige forurensninger. Birkelandsvatnet, Skeievatnet og 

Grimseidvatnet har indre gjødsling (Johnsen mfl 2004, Hobæk mfl. 2004). 

Vandringshinder 
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Figur 10.Oversikt over elve- og innsjødelene i planområdet. Ulike elvedeler er markert med nummer.  
 

Elvestrekning 1) kommer fra Birkelandsvantet gjennom rør, øverst på strekningen ligger NVE 

målestasjon 56.2 (figur 10). Elven renner nesten helt flatt bort mot Flyplassvegen der den renner bratt 
ned under veien, her er det en rist. Det er svært vanskelig for fisk å ta seg opp dette fallet. Substratet på 

den slake strekningen er dominert av stein med mye finmaterial mellom. Mye av dette finmaterialet er 

organisk. Strekningen har dårlige gyteforhold. 

 
På strekning 2) renner elven stort sett jevnt, og raskt, elven er ca 3 m bred og vanndypet varierer fra 

normalt fra 5 til 15 cm, og en mindre høl finnes. Substratet er dominert av stein og grus. Store deler av 

området ble elektrofisket og det ble fanget 19 aure, det ble også observert gytegroper med egg på den 
øvre delen av strekningen. Vannføringen var normal og vanntemperaturen var 3,2 °C. Midt på 

elvestrekningen kommer det ut et rør fra sør med tydelig forurenset vann.  

  
Delstrekning 3) er i dag bare en sidetarm ned mot utløpselven fra Håvardstunvatnet, det er sannsynlig 

at elven fra Bikrelandsvatnet trolig gikk inn dette løpet før tunnelen mot Grimseid ble etablert. Tarmen 

er grunn, substratet er dominert av organisk materiale og jord, det er svært liten 

vanngjennomstrømning og denne delen er uegnet for fisk. Utløpet av Håvardstunvatnet 4) renner svært 
slakt ned mot Håvardstunveien som den går i rør under, nedstrøms Håvardstunveien renner elven 

relativt slakt videre i dagen ca 30 m før den går gjennom en rist og under Flyplassvegen. I utløpet av 

Håvardstunvatnet har det tidligere vært regulering. 
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Figur 11. A) NVE målestasjon øverst på strekning 
1), B) strekning 1). C) Rør under Flyplassveg fra 

1) til 2). D) Strekning 2). E) Tunnel mot Grimseid 

nederst på strekning 2). 
 

 

 

 
 

Elven er ca 2 meter bred. Ned mot Håvardstunvegen er elven relativt dyp (ca. 1 m). Substratet er 

dominert av jord og sand, men små partier med stein finnes. Det er svært dårlige gyteforhold i elven. 
Ca 40 m² ble elektrofisket fordelt på to områder, ett opp mot Håvardstunvatnet og ett ned mot 

Håvardstunveien. Det ble fanget en aure på 21,3 cm, sannsynligvis en utgytt hunnaure, og det ble 

observert ytterligere en aure på samme størrelse. Begge aurene ble observert/fanget i nedre del 
elvestrekningen. Lengdefordelingen på fanget aure er vist i figur 12. Nedstrøms Flyplassvegen renner 

elven relativt raskt, her har det tidligere sannsynligvis vært en mølle.    

 

 
 

 

A) B) 

C) D) 

E) 
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Figur 12. Lengdefordeling av aure 

fanget i Grimseidvassdraget 12. 
januar 2011.  

 

 
 

 

 

 

 

Figur 13. Delstrekning 3). A) Tarmen inn mot utløpselven fra Håvardstunvatnet, B) Utløp 
Håvardstunvatnet 4), C) Elvestrekning mellom Håvardstunveien og Flyplassvegen 4), 

D) Elvestrekning nedstrøms Flyplassvegen 5).  
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OPPSUMMERING AV VERDIER  

I tabell 5 er det foretatt en oppsummering av bakgrunn og verdisetting for de ulike fagområdene som 

er vurdert.  

 

Tabell 5. Samlet vurdering av verdier i influensområdet til utvidelse av Sandslikrysset. 

Tema Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten      Middels    Stor 

   Inngrepsfrie 

områder 

Ingen INON-områder. Ordinær landskapsøkologisk betydning. ----------------------- 
  

Naturtype- og 

vegetasjon 

Ingen registrerte naturtyper i planområdet. Noe potensial for 

naturtyper tilknyttet Håvardstunvatnet og bekken fra 

Birkelandsvatnet.  

----------------------- 
  

Arts- og 

individmangfold 

Det er registrert flere rødlista fuglearter i influensområdet i 

kategori kritisk truet (CR), sårbar (VU) og nær truet (NT). I tillegg 

finnes ål (CR) i vassdraget. Et viltområde med viltvekt 3 er 
registrert i Birkelandsvatnet og øyestikkere er registrert i 

Håvardstunvatnet 

----------------------- 
                                

Naturhistoriske 

områder 

Ingen spesielle geologiske forekomster.  ----------------------- 
  

Akvatisk miljø Ingen viktige lokaliteter, elvelevende bestand av aure på sørsiden 

av Flyplassvegen. 
-----------------------  
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VIRKNING OG MULIGE TILTAK 
 

 

En utvidelse av Sandslikrysset vil omfatte flere fysiske inngrep langs Flyplassvegen og Sandslivegen. 
I tillegg blir det økt støy og trafikk i forbindelse med anleggsarbeidet.  

 

NATURMILJØ 
 

Når det gjelder naturmiljø er det noe potensial for naturtyper tilknyttet Håvardstunvatnet. En utvidelse 

av Sandslikrysset vil medføre små arealbeslag sør for Håvardstunvatnet.  Det anbefales derfor at 
Håvardstunvatnet undersøkes nærmere i vekstsesongen for å dokumentere eventuelle naturtyper og 

lokalitetens betydning som vilt- og øyenstikkerlokalitet. Bekken fra Birkelandsvatnet kan trolig 

klassifiseres som naturtypen viktig bekkedrag og blir også påvirket av tiltaket. Det anbefales at bekken 

undersøkes nærmer i vekstsesongen for å dokumentere verdien og at det tiltrettelegges for å holde 
bekken mest mulig åpen. Ingen av arealbeslagene kommer i konflikt med de registrerte rødlisteartene. 

I planområdet er det mye støy og trafikk og anleggsarbeidet vil ikke ha virkning for de rødlista 

fugleartene som er kjent fra influensområdet. 
 

 Bekken fra Birkelandsvatnet kan tilsvare naturtypen viktige bekkedrag (E06) og bør 

undersøkes nærmere. Det bør tilrettelegges for å holde mest mulig av bekken åpen.  

 

 Håvardstunvatnet fremstår som en lokalt viktig lokalitet for vilt og øyenstikkere, og kan 

også ha partier med verdifulle naturtyper. Det anbefales at Håvardstunvatnet 

undersøkes nærmere i vekstsesongen for å dokumentere eventuelle naturtyper og 

lokalitetens betydning som vilt- og øyenstikkerlokalitet. 

 

 

AKVATISK MILJØ 

 

Håndtering av overflatevann  

Det er laget flere dokumenter med politisk forankring som omhandler gjenåpning av bekker  

I Kommuneplanbestemmelsene pkt. 29 for Bergen kommune står det følgende: 

"I planer og søknader om tiltak som berører allerede lukkede vassdrag skal det vurderes 
om, og eventuelt legges til rette for, at vassdraget kan gjenåpnes og restaureres." 

  

Og i forvaltningsplan for vassdrag i Bergen kommune står det følgende under arealforvaltning på s. 
11:  

"Målet er at overvannssystemet skal avlede nedbør på en sikker, miljøtilpasset og 

kostnadseffektiv måte, slik at innbyggernes helse, sikkerhet og økonomiske interesser 
ivaretas. Overvannet skal søkes utnyttet til glede for innbyggerne i Bergen. Vannet skal 

gjøres mer synlig og tilgjengelig i bebygde områder, og reetablering/åpning av lukkede 

vannveier skal prioriteres der det kan gjennomføres innenfor forsvarlige rammer. 

Overvannshåndtering må planlegges og samordnes med øvrig arealplanlegging i 
kommunen." 

  

Og i retningslinjer for overvannshåndtering i Bergen kommune, står det følgende under Strategi på s. 
7:  

"Vannet skal gjøres mer synlig og tilgjengelig i bebygde områder/byområder, og 

reetablering/åpning av lukkede vannveier skal prioriteres der det kan gjennomføres 

innenfor forsvarlige rammer." 
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Mulige tiltak 

Området som blir berørt er bl.a. bekken på sørsiden av Flyplassvegen. Deler av elvestrekningen vil her 
bli fylt igjen. Den øverste delen av elven som trolig er den viktigste for fisken på strekningen vil bli 

urørt av tiltaket. Den nedre delen av elven forslås flyttet utenfor massene som blir fylt på, eventuelt 

kan en prøve å få til et større vannspeil i området nedre halvdel. 

 
Elven fra Birkelandsvatnet rant tidligere under flyplassvegen, øst for dagens rundkjøring, og mot 

Håvardstunvatnet. Elven ble i 1982 lagt i tunnel mot Grimseid, bl.a. for å unngå flomproblematikk 

rundt Håvardstunvatnet. Dersom det er mulig, foreslås det å etablere et mindre rør eller kulvert, med 
begrenset vanngjennomstrømning mot det gamle elveløpet på nordsiden av vassdraget. Dette ville 

gjenåpne denne korridoren for vannlevende organismer, og vil trolig lette ålens vandring til de øvre 

delene av vassdraget. Økt vanngjennomstrømning vil også gjøre elven mer aktuell som gyte og 
oppvekstområde for fisk. Det vil ikke nødvendig å gjøre spesielle tiltak i det gamle elveløpet ned mot 

utløpsbekken fra Håvardstunvatnet ved en slik gjenåpning. 

 

Der Håvardstunvegen krysser utløpsbekken fra Håvardstunvatnet er det planlag utfylling i bekken, det 
anbefales heller å etablere en støttemur ned mot elven for å unngå å legge større deler av elven i rør. 

 

 Nedre del av bekken på sørsiden av Flyplassvegen forslås flyttet utenfor massene som 

skal fylles på, eventuelt kan man lage et større vannspeil i området i nedre halvdel.  

 

 Elven fra Birkelandsvatnet rant tidligere mot Håvardstunvatnet. Det foreslås å 

gjenopprette det naturlige elveløpet ved å etablere et mindre rør eller kulvert, med 

begrenset vanngjennomstrømning, mot det gamle elveløpet på nordsiden av vassdraget.   

 

 Der Håvardstunvegen krysser Håvardstunbekken etableres det en støttemur ned mot 

elven for å unngå å legge større deler av elven i rør. 
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