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FORORD 
 

 

Bergen tomteselskap AS ønsker å utarbeide en reguleringsplan for sine tomter mellom Håvardstun-

vatnet og Sandslivegen i Bergen kommune, sør for planlagt bybanestopp i Sandslivegen. Hoved-
formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utbygging av bolig-, nærings- og forretnings-

formål, i tråd med Bergen kommunes målsettinger om økt fortetting og utbygging langs bybane-

traséen.  
 

På oppdrag fra Rambøll AS har Rådgivende Biologer AS utarbeidet en konsekvensvurdering for 

biologisk mangfold, med deltemaene rødlistearter, terrestrisk miljø, akvatisk miljø og landskaps-
økologi. Rapporten har til hensikt å oppfylle de krav som forvaltningsmyndighetene stiller til doku-

mentasjon av biologisk mangfold og vurdering av konsekvenser ved utbygging.  

 

Linn Eilertsen er cand. scient. i naturressursforvaltning og Ole Kristian Spikkeland er cand. real. i 
zoologisk økologi med ornitologi som spesialfelt. Rådgivende Biologer AS har de siste årene 

utarbeidet nærmere 400 konsekvensutredninger for ulike prosjekter som omfatter arealbeslag på land, 

vann og i sjø. Rapporten bygger på befaringer i tiltaksområdet utført av Linn Eilertsen den 12. juni 
2013 og av Ole Kristian Spikkeland den 18. mai 2013, samt fotografier og skriftlige og muntlige 

kilder. Dr. scient. Torbjørg Bjelland, Rådgivende Biologer AS, har artsbestemt innsamlet botanisk 

materiale.  

 
Rådgivende Biologer AS takker Rambøll AS, ved Kristian Ramstad Johansen, for oppdraget.  

 

 
Bergen, 24. oktober 2013 

 

 
 

 

 

INNHOLD 
 

Forord ................................................................................................................................... 4 

Innhold .................................................................................................................................. 4 
Sammendrag.......................................................................................................................... 5 

Knutepunkt Sandslivegen ...................................................................................................... 9 
Metode og datagrunnlag .......................................................................................................11 

Avgrensing av tiltaks- og influensområdet ............................................................................14 
Områdebeskrivelse ...............................................................................................................15 

Verdivurdering .....................................................................................................................16 
Virkning og konsekvenser av tiltaket ....................................................................................22 

Avbøtende tiltak ...................................................................................................................25 
Usikkerhet ............................................................................................................................26 

Oppfølgende undersøkelser/overvåkning ..............................................................................26 
Referanser ............................................................................................................................27 

Vedlegg ................................................................................................................................29 
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1791   5 

 

SAMMENDRAG  

 
Eilertsen, L. & O.K. Spikkeland 2013.  

Knutepunkt Sandslivegen, Bergen kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold og 

landskapsøkologi. Rådgivende Biologer AS, rapport 1791, 31 sider, ISBN 978-82-8308-012-4.  
 
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Rambøll AS utarbeidet en konsekvensutredning for bio-
logisk mangfold og landskapsøkologi for planlagt utbygging av «Knutepunkt Sandslivegen» i Bergen 

kommune, Hordaland.  

 

TILTAKET 

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utbygging av bolig-, nærings- og forretnings-

formål med tilhørende anlegg i planområdet. Området langs Håvardstunvatnet er i dag delvis et 
friluftsområde, og planen vil søke å ivareta denne kvaliteten gjennom å opprettholde turstier, strand-

sone og vassdragsområder. Bebyggelsen vil konsentreres mot Sandslivegen, mens grøntdraget i øst 

bevares. 
 

NATURMANGFOLDLOVEN 

Denne utredningen tar utgangspunkt i forvaltningsmålet nedfestet i naturmangfoldloven (§§ 4-5). 
Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som «godt» (§ 8), slik at «føre-var-prinsippet» ikke kommer til an-

vendelse i denne sammenhengen (§ 9). Beskrivelsen av naturmiljøet og naturens mangfold tar også 

hensyn til de samlete belastingene på økosystemene og naturmiljøet i tiltaks- og influensområdet (§ 

10). Det er beskrevet avbøtende tiltak, slik at skader på naturmangfoldet så langt mulig blir avgrenset 
(§ 12). 

 

VERDIVURDERING 

RØDLISTEARTER 

I influensområdet er det registrert flere rødlistede fuglearter: Tyrkerdue (VU), fiskemåke (NT), stær 

(NT) og tårnseiler (NT). I tillegg finnes ål (CR) trolig i vassdraget. En forekomst med treslaget ask 
(NT) ble registrert inntil stien langs Håvardstunvatnet helt i sørvest. Rødlistearter er på bakgrunn av 

sannsynlig forekomst av ål vurdert å ha stor verdi.  

 

TERRESTRISK MILJØ 

Verdifulle naturtyper 

Ingen naturtyper var registrert i influensområdet fra før, men på befaringen ble det registrert tre 

naturtyper med C-verdi: en kystfuruskog, en gammel fattig edelløvskog og en gråor-heggeskog. 

Verdifulle naturtyper vurderes å ha liten til middels verdi.  

 

Karplanter, moser og lav 

Fattige vegetasjonstyper som blåbærskog, røsslyngblokkebær-furuskog og småbregneskog dominerer 

på landarealene i tiltaksområdet. Enkelte steder finnes det rikere vegetasjon som gråor-heggeskog og 

lågurtskog. Lågurtskog finnes bare som spredte fragmenter i tiltaksområdet. Håvardstunvatnet har 

fattig vannvegetasjon, og sump- og myrvegetasjon langs sør-, vest- og nordsiden. Tiltaksområdet er 
preget av flere tekniske inngrep som gangvei og bygninger. I tillegg er vegetasjonen preget av tidligere 

bruk. I sør er det en tidligere beitemark under gjengroing, og det finnes også noe planta gran, samt 

spor etter plukkhogst. Det ble kun registrert vanlige arter for vegetasjonstypene, og epifyttfloraen er 
generelt fattig i hele tiltaksområdet. Karplanter, moser og lav har liten verdi.  
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Fugl og pattedyr 

På befaringen ble det registrert 26 fuglearter, alle vanlige og nesten ingen var tilknyttet 

vannforekomstene. Håvardstunvatnet ser ut til å være lite brukt av vannfugler. Under befaringen ble 

det kun observert én stokkandhann som landet på vannet, for straks å lette igjen. Det foreligger ellers 

lite informasjon om fugl og pattedyr fra influensområdet. Hjort er en vanlig hjorteviltart i 
influensområdet. Det antas at også andre alminnelig utbredte pattedyrarter i distriktet opptrer vanlig i 

dette området. Fugl og pattedyr har liten verdi.  

 
Liten til middels verdi for verdifulle naturtyper, liten verdi for karplanter, moser og lav og liten verdi 

for fugl og pattedyr gir liten verdi for terrestrisk miljø.  
 
 

AKVATISK MILJØ 

Verdifulle lokaliteter 
Håvardstunvatnet hører inn under Grimseidvassdraget. Ingen naturtyper etter DN-håndbok 15 ble 

registrert på befaringen. Innsjø og elveløp er rødlistede naturtyper med status nær truet (NT). Verdi-

fulle lokaliteter vurderes derfor til middels verdi.  
 

Fisk og ferskvannsorganismer 

Det er ikke anadrom fisk i Håvardstunvatnet. Grimseidvassdraget er sterkt modifisert ved Sandsli. I 

bekken mellom Skranevatnet og Håvardstunvatnet er både direkte tilførsler og overløp aktuelle 
forurensningskilder, og dette påvirker tilstanden i vassdraget nedstrøms. Det er for det meste dårlige 

gyteforhold for aure i utløps- og tilløpsbekken til Håvardstunvatnet. Omtrent 40 m² av utløpsbekken 

ble elektrofisket den 12. januar 2011, fordelt på to områder, ett opp mot Håvardstunvatnet og ett ned 
mot Håvardstunveien. Det ble fanget én aure på 21,3 cm, sannsynligvis en utgytt hunnaure, og det ble 

observert ytterligere én aure på samme størrelse. Begge aurene ble observert/fanget i nedre del av 

elvestrekningen. Gjedde finnes også i Håvardstunvatnet. Fisk og ferskvannsorganismer har liten verdi.  
 

Middels verdi for verdifulle lokaliteter og liten verdi for fisk og ferskvannsorganismer gir liten til 

middels verdi for akvatisk miljø.  

 

LANDSKAPSØKOLOGI 

Håvardstunvatnet med omkringliggende grønnstruktur er av Bergen kommune vurdert å ha lokalt 

viktig verdi. I kommunens grøntkart er det markert en grønn korridor som går fra Flyplassvegen i sør 
og følger grønnstrukturen videre nordover mot Skranevatnet. I influensområdet er det registrert flere 

naturtyper, og Håvardstunvatnet har en viktig funksjon for ulike arter, selv om mangfoldet ikke er 

særlig stort. Den landskapsøkologiske betydningen vurderes å være lokalt stor, og temaet har middels 

verdi.  
 

VIRKNING OG KONSEKVENS 

0-ALTERNATIVET 

0-alternativet omfatter i dette tilfellet dagens situasjon i influensområdet, med tilhørende arealinngrep, 

trafikk, ferdsel, forstyrrelser og forurensing. Mulige klimaendringer vil kunne gi høyere temperaturer 
og mer nedbør i influensområdet, men i Bergen er det ikke ventet at mildere vintrer skal føre til noe 

vesentleg endring i flora eller fauna. 0-alternativet vurderes å ha liten negativ konsekvens (-) for det 

biologiske mangfoldet knyttet til influensområdet. 
 

RØDLISTEARTER 

Det er først og fremst framtidige arealbeslag som vil ha virkning for rødlistearter, da det allerede er en 
del støy og trafikk i influensområdet. Både fiskemåke (NT), stær (NT), tårnseiler (NT) og tyrkerdue 

(VU) er primært knyttet til bebyggelse/kulturlandskap i sitt levesett ved Sandsli, noe som gjør dem litt 

mindre utsatte for utbygging og ytterligere arealbeslag enn mange andre fuglearter. For ål (CR) ventes 

tiltaket å ha liten negativ virkning. Utbyggingsplanene vil ikke berøre forekomstene av ask (NT).  
 Stor verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens både i anleggs- og driftsfasen (-).  
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TERRESTRISK MILJØ 

Verdifulle naturtyper 

Lokaliteten med gråor-heggeskog langs innløpsbekken fra Skranevatnet vil trolig gå fullstendig tapt 

ved en eventuell etablering av landskapspark. Kystfuruskogen og edelløvskogen nord i tiltaksområdet 

vil bli redusert i utstrekning. Virkningen av driftsfasen vurderes å ha stor negativ virkning for 
naturtyper. Støy og forstyrrelser i anleggsfasen vil ikke ha virkning for verdifulle naturtyper.  

 

Karplanter, moser og lav 

For karplanter, moser og lav vil den største virkningen være permanente arealbeslag i form av veger 

og bygningsmasse. Eventuelle anleggsområder o.l. vil endre også de naturlige habitatene dramatisk, 
men på sikt kan enkelte deler av anleggsområdet revegeteres. Deler av området skal tilrettelegges for 

friluftsliv, for eksempel ved å etablere en landskapspark langs vestsiden av vannet. Dette vil medføre 

en del hogst og vil også være negativt for den naturlige vegetasjonen i tiltaksområdet. Virkningen for 
karplanter, moser og lav vurderes å være stor til middels negativ.  

 

Fugl og pattedyr 

Fugle- og pattedyrfaunaen i influensområdet består i hovedsak av vanlige og vidt utbredte arter. Areal-

beslagene medfører direkte tap av leveområde for fauna tilknyttet land, og vil i tillegg skape fysiske 
barrierer. Driftsfasen vurderes å ha middels negativ virkning. Tiltaket medfører også en del støy og 

trafikk som kan være forstyrrende for fugl og pattedyr, spesielt i yngleperioden. Siden det allerede er 

en del forstyrrelser i influensområdet knyttet til biltrafikk, turgåing o.l., vurderes selve anleggsarbeidet 

å ha liten negativ virkning for fugl og pattedyr. 
  

En utbygging av Knutepunkt Sandslivegen vurderes å gi liten negativ virkning på terrestrisk miljø i 

anleggsfasen og stor til middels negativ virkning i driftsfasen.  
 Liten verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens i anleggsfasen (-).  

 Liten verdi og stor til middels negativ virkning gir middels negativ konsekvens i driftsfasen (--). 

 

AKVATISK MILJØ 

Håvardstunvatnet vil bli berørt av anleggsarbeidet gjennom tilførsler av steinstøv via avrenning og 

luft. Det kan i anleggsperioden forventes å skje en viss nedslamming og endring av habitat for fersk-

vannsorganismer i denne innsjøen. Tiltaket kan også medføre noe direkte arealbeslag i Håvardstun-
vatnet ved en eventuell etablering av landskapspark i strandsonen. Dette ventes å i liten grad endre de 

hydrologiske forholdene i vatnet. Den planlagte utbyggingen vurderes å ha liten negativ virkning for 

akvatisk miljø både i anleggs- og driftsfasen.   
 Liten til middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens både i anleggs- og 

driftsfasen (-). 

 

LANDSKAPSØKOLOGI 

Fra før er det veier, trafikk og ferdsel i tiltaksområdet som gjør området vanskelig tilgjengelig og 

mindre attraktivt for en del arter. Utbyggingen av Knutepunkt Sandslivegen vil forsterke de eksister-

ende barrierene i tiltaksområdet, noe som er uheldig i en landskapsøkologisk sammenheng. Håvards-
tunvatnet med innløpsbekker og utløpsbekk har en viktig funksjon i økosystemet, og utbyggingen vil i 

noen grad berøre innløpsbekken fra Skranevatnet. Grønnstrukturen i øst skal ivaretas, men grønn-

strukturen mot nordvest er minst like viktig for landskapsøkologien, og denne vil bli sterkt berørt av 
tiltaket. Utbyggingen av Knutepunkt Sandslivegen vurderes å ha liten negativ virkning i anleggsfasen 

og middels negativ virkning i driftsfasen.  

 Middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens i anleggsfasen (-).  

 Middels verdi og middels negativ virkning gir middels negativ konsekvens i driftsfasen (--).  
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SAMLET VURDERING 

Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens av en utbygging av Knutepunkt Sandslivegen: 

 

 

 
AVBØTENDE TILTAK 

Omfattende sprengningsarbeid bør, så langt det er praktisk mulig, begrenses i yngleperioden for fugl 

og pattedyr, dvs. i perioden mars/april-juli. 

 
Anleggsarbeid i og ved vassdrag krever vanligvis at det tas hensyn til økosystemene, ved at det ikke 

slippes steinstøv og sprengstoffrester til vassdraget i perioder da naturen er ekstra sårbar for slikt. Det 

er viktig at eventuelle avløp ikke føres direkte til vassdraget, men går via sandfangdam.  
 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 

Datagrunnlaget for den foreliggende konsekvensutredning vurderes som godt. Det vil ikke være behov 
for oppfølgende undersøkelser for å dokumentere verdier eller vurdere konsekvensene av tiltaket. 
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KNUTEPUNKT SANDSLIVEGEN 

 
Bergen tomteselskap AS ønsker å utarbeide en reguleringsplan for sine tomter mellom Håvardstun-

vatnet og Sandslivegen i Bergen kommune, sør for planlagt bybanestopp i Sandslivegen. Formålet 
med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utbygging av bolig-, nærings- og forretningsformål med 

tilhørende anlegg i planområdet. Området langs Håvardstunvatnet er i dag delvis et friluftsområde, og 

planen vil søke å ivareta denne kvaliteten gjennom å opprettholde turstier, strandsone og vassdrags-
områder. Bebyggelsen vil konsentreres mot Sandslivegen, mens grøntdraget i øst bevares. Det plan-

legges også en landskapspark i strandsonen langs vestsiden av vatnet (figur 1-3). 

 

 

Figur 1. Foreløpig utkast til landskapsplan fra planprogrammet. Nord er mot høyre på kartet. 

 

 

Figur 2. Nordlige del av Håvardstunvatnet, sett mot sørvest. 
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Figur 3. Planområdet for Knutepunkt Sandslivegen er vist med stipla, svart linje.  
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

 

UTREDNINGSPROGRAM 

I utkast til planprogram, utarbeidet av Bergen tomteselskap AS 12. april 2013, er behovet for utred-

ning av grønnstruktur, naturmiljø og økologiske verdier beskrevet som følger:  

 

 

Konsekvenser for grønnstruktur og naturmiljø  

Følgende forhold skal vurderes:  

- Kartlegge og beskrive vegetasjon (og eventuelt biologisk mangfold) i samme influensområde 

som for landskapsvurderingene.  

- Vurdere tiltaket ut i fra områdets betydning for grønnstrukturen i strøket og beskrive 

konsekvensen tiltaket har for dette temaet. Illustrere med temakart.  

- Anleggsfasen: Vurdere mulige konflikter.  

- Avbøtende tiltak.  
 

Konsekvenser for økologiske verdier  

Følgende forhold skal vurderes:  

- Kartlegge og beskrive konsekvenser knyttet til vassdrag og våtmark.  

 

 

VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING 

Denne konsekvensutredningen er bygd opp etter en standardisert tre-trinns 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.  

 

TRINN 1: 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 

 
TRINN 2: TILTAKETS VIRKNING 

Med virkning (også kalt omfang eller påvirkning) menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket 
antas å medføre for de ulike tema, og graden av denne endringen. Her beskrives og vurderes type og 

virkning av mulige endringer dersom tiltaket gjennomføres. Virkningen blir vurdert langs en skala fra 

stor negativ til stort positiv virkning (se eksempel under). 

 
 Virkning 

   Stor neg.                 Middels neg.                    Liten / ingen                Middels pos.                  Stor pos. 

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

                                                                                  Eksempel 
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TRINN 3: SAMLET KONSEKVENSVURDERING 

Her kombineres trinn 1 (områdets verdi) og trinn 2 (tiltakets virkning) for å få frem den samlede 

konsekvensen av tiltaket. Sammenstillingen skal vises på en ni-delt skala fra svært stor negativ 
konsekvens til svært stor positiv konsekvens (figur 4).  

 

Vurderingen avsluttes med et oppsummeringsskjema der vurdering av verdi, virkning og konsekvenser 

er gjengitt i kortversjon. Hovedpoenget med å strukturere konsekvensvurderingene på denne måten er 
å få fram en mer nyansert og presis presentasjon av konsekvensene av ulike tiltak. Det vil også gi en 

rangering av konsekvensene, som samtidig kan fungere som en prioriteringsliste for hvor en bør 

fokusere i forhold til avbøtende tiltak og videre miljøovervåkning. 

 

Figur 4. «Konsekvensvifta». Konsekvensen for et 

tema framkommer ved å sammenholde områdets 

verdi for det aktuelle tema og tiltakets virkning/ 

omfang på temaet. Konsekvensen vises til høyre, på 
en skala fra meget stor positiv konsekvens (+ + + +) 

til meget stor negativ konsekvens (– – – –). En linje 

midt på figuren angir ingen virkning og ubetydelig/ 
ingen konsekvens (etter Statens Vegvesen 2006). 

  
 

Med utgangspunkt i utkastet til planprogram, og eksisterende håndbøker og maler for konsekvens-

utredninger, har vi valgt å dele rapporten inn i fagområdene biologisk mangfold og landskapsøkologi.   

 
BIOLOGISK MANGFOLD 

For temaet biologisk mangfold, som i denne rapporten er behandlet under overskriftene rødlistearter, 

terrestrisk miljø og akvatisk miljø, følger vi malen i NVE Veileder nr. 3-2009; «Kartlegging og 
dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk» (Korbøl mfl. 2009). Truete 

vegetasjonstyper følger Fremstad & Moen (2001) og skal ifølge malen være med for å gi verdifull 

tilleggsinformasjon om naturtypene, dersom en naturtype også viser seg å være en truet vegetasjons-
type. I tillegg til Fremstad & Moen (2001), er registrerte naturtyper også vurdert i forhold til over-

sikten over rødlista naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011). Denne oversikten, som følger NiN-

systemet, har med den siste oppdaterte kunnskapen om naturtyper i vurderingene av truethets-
kategoriene.  

 

Ofte berører arealbeslag vanlig vegetasjon som ikke kan klassifiseres som naturtyper (jf. DN-håndbok 

13) eller truete vegetasjonstyper. Når det gjelder vanlige vegetasjonstyper, sier NVE-malen (Korbøl 
mfl. 2009) at det i kapittelet om karplanter, lav og moser skal lages en «kort og enkel beskrivelse av 

vegetasjonens artssammensetning og dominansforhold» og at kartleggingen av vegetasjonstyper skal 
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følge Fremstad (1997). Virknings- og konsekvensvurderingene av vanlig vegetasjon gjøres derfor i 

kapittelet om karplanter, moser og lav. Verdisettingen er forsøkt standardisert etter skjemaet i tabell 1. 

Nomenklaturen, samt norske navn, følger Artskart på www.artsdatabanken.no. 

 
LANDSKAPSØKOLOGI   

Landskapsøkologi er den del av økologien som tar for seg hvordan endret arealbruk og barrierer på-
virker leveforhold for planter og dyr (Statens vegvesen 2006). Landskapsøkologiske sammenhenger er 

derfor en syntese av temaene som er beskrevet ovenfor. Særlig viktig er fordeling av ulike naturtyper 

(antall, størrelse og innbyrdes avstander) og funksjonsområder, og deres betydning for artsmangfoldet. 
Med funksjonsområde forstår en kantsoner, grønnstruktur, sammenhengende naturområder og andre 

områder med betydning for biologisk mangfold. Landskapsøkologi er gjort rede for i eget kapittel.  

  
Tabell 1. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtemaene. 

Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

RØDLISTEARTER 

Kilder: NVE-veileder 3-2009, 

Kålås mfl. 2010 

 Andre områder 

 

Viktige områder for:  

 Arter i kategoriene sårbar (VU), 

nær truet (NT) eller datamangel 

(DD) i Norsk Rødliste 2010 

Viktige områder for:  

 Arter i kategoriene kritisk truet 

(CR) eller sterkt truet (EN) i 

Norsk Rødliste 2010 

 Arter på Bern liste II og Bonn 

liste I 

TERRESTRISK MILJØ 

Verdifulle naturtyper 

Kilder: DN-håndbok 13,  

NVE-veileder 3-2009, 

Lindgaard & Henriksen (2011) 

 Naturtypelokaliteter med verdi 

C (lokalt viktig) 

 

 Naturtypelokaliteter med verdi 

B (viktig) 

 

 Naturtypelokaliteter med verdi 

A (svært viktig) 

 

Karplanter, moser og lav 

Kilde: Statens vegvesen – 

håndbok 140 (2006) 

 Områder med arts- og 

individmangfold som er 

representativt for distriktet 

 Områder med stort 

artsmangfold i lokal eller 

regional målestokk 

 Områder med stort 

artsmangfold i nasjonal 

målestokk 

Fugl og pattedyr 

Kilder: Statens vegvesen –

håndbok 140 (2006),  

DN-håndbok 11 

 Områder med arts- og 

individmangfold som er 

representativt for distriktet 

 Viltområder og vilttrekk med 

viltvekt 1 

 Områder med stort 

artsmangfold i lokal eller 

regional målestokk 

 Viltområder og vilttrekk med 

viltvekt 2-3 

 Områder med stort 

artsmangfold i nasjonal 

målestokk 

 Viltområder og vilttrekk med 

viltvekt 4-5 

AKVATISK MILJØ 

Verdifulle lokaliteter 

Kilde: DN-håndbok 15 

Lindgaard & Henriksen (2011) 

 Andre områder  Ferskvannslokaliteter med verdi 

B (viktig) 

 Ferskvannslokaliteter med verdi 

A (svært viktig) 

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  

LANDSKAPSØKOLOGI 

Kilder: DN-rapport 1995-6, 

OED 2007, Naturbase, 

kommuneplaner 

 Områder med ordinær 

landskapsøkologisk betydning 

 Områder med lokal eller 

regional landskapsøkologisk 

betydning  

 Områder med nasjonal 

landskapsøkologisk betydning  

 

DATAINNSAMLING / DATAGRUNNLAG 

Vurderingene i rapporten baserer seg dels på foreliggende informasjon, dels på befaringer av tiltaks-

området utført av Linn Eilertsen den 12. juni 2013 og av Ole Kristian Spikkeland den 18. mai 2013. På 

befaringen 18. mai 2013 var hovedformålet å undersøke fuglefaunaen i området. Med lettskyet vær, 

gode siktforhold og høye lufttemperaturer var forholdene idéelle. Det var også fine forhold under 
befaringen den 12. juni 2013. I tillegg ble eikene nord i tiltaksområdet undersøkt for epifytter i 

forbindelse med en fagekskursjon for Rådgivende Biologer AS den 18. juni 2013. Det er i tillegg 

sammenstilt resultater fra foreliggende litteratur, gjort søk i nasjonale databaser og tatt kontakt med 
forvaltning og lokale aktører. Datagrunnlaget vurderes som godt: 3 (jf. tabell 2). 
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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 

 

 

 
 

AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 

 
Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det plan-
lagte tiltaket og tilhørende virksomhet (jfr. § 3 i vannressursloven), mens influensområdet også omfat-

ter de tilstøtende områder der tiltaket vil kunne ha en effekt. 

 

Tiltaksområdet til Knutepunkt Sandslivegen omfatter avgrensede arealer til bolig- og næringsformål, 
landskapspark inntil Håvardstunvatnet, turstier og veger.   

 

Influensområdet. Når det gjelder biologisk mangfold, vil områdene som blir påvirket variere både 
geografisk og i forhold til topografi og hvilke arter som er aktuelle. For vegetasjon vurderes influens-

området å være 100 meter fra tekniske inngrep, mens det for de mest arealkrevende fugle- og pattedyr-

artene vurderes å være vesentlig mer, grunnet forstyrrelser i anleggsperioden. Håvardstunvatnet, med 

tilhørende innløpsbekker og utløpsbekk, er også en del av influensområdet.  
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OMRÅDEBESKRIVELSE 
 

GENERELT 

Håvardstunvatnet ligger på nordsiden av Flyplassvegen (Fv 580) i Ytrebygda bydel i Bergen, ca. 16 
km sørvest for Bergen sentrum og fire km øst for Flesland flyplass (figur 5). Planområdet omfatter 

Håvardstunvatnet og omkringliggende vegetasjon, og er avgrenset av Flyplassvegen i sør, Sandsli-

vegen i vest og boligfelt, næringsarealer og skogsterreng i øst. Mot nord er planområdet avgrenset av 

Skiftingshaugen. Innenfor planområdet er det omsorgsboliger og bensinstasjon vest for Håvardstun-
vatnet. I tillegg går en mye brukt tursti langs vestsiden av vatnet. Fra turstien er det avstikker ned til en 

brygge. Utover dette er tiltaksområdet lite tilrettelagt for friluftsliv.    

 

 

Figur 5. Håvardstunvatnet (markert med svart ellipse) ligger i Ytrebygda bydel, ca. fire km øst for 

Flesland flyplass.  

 

NATURGRUNNLAGET 

Berggrunnen i influensområdet består av fattige bergarter. Det går et skille langs Flyplassvegen. Sør 

for vegen er det granittisk gneis, mens det nord for vegen er anortositt. Hele planområdet har bart fjell 

med stedvis tynt løsmassedekke.  

 
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 2 500 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. Boniteten er gjennomgående høy. 
 

Mens vegetasjonssoner henger sammen med variasjoner i sommertemperatur, henger vegetasjons-

seksjoner sammen med forskjeller i oseanitet, der luftfuktighet og vintertemperatur er de viktigste 

klimatiske faktorene. Influensområdet ligger i den sterkt oseaniske vegetasjonsseksjonen, humid 
underseksjon (O3h), som karakteriseres av vestlige vegetasjonstyper (Moen 1998).  
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VERDIVURDERING 

 

KUNNSKAPSSTATUS FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURVERN 

Naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13 er utført for Bergen kommune av Moe (2002). Registrer-
ingene fra denne undersøkelsen er tilgjengelige i Miljødirektoratets Naturbase. Det er også utført 

viltkartlegging etter DN-håndbok 11 i Bergen kommune (Steinsvåg & Overvoll 2005). Videre er det 

foretatt supplerende naturtypekartlegginger i enkelte områder i kommunen, men det er ikke registrert 

naturtyper i influensområdet gjennom disse undersøkelsene. For øvrig foreligger det en del artsregi-
streringer fra influensområdet i Artsdatabanken. Det er ingen områder vernet etter naturmangfoldloven 

i influensområdet. Kartfestede verdier for biologisk mangfold er vist i vedlegg 2.   

 

RØDLISTEARTER 

Artsdatabankens Artskart viser registreringer av fiskemåke (NT), tårnseiler (NT) og tyrkerdue (VU) i 

influensområdet. På befaringen den 18. mai 2013 ble stær (NT) observert, i tillegg til fiskemåke (NT).  
I forbindelse med utførte fiskeundersøkelser i Grimseidvassdraget i 2010, ble det registrert ål i elven 

oppstrøms Grimseidvatnet (Ulrich Pulg pers.medd.). Det er sannsynlig at det er ål i det meste av vass-

draget, inkludert Håvardstunvatnet. Sørvest for Håvardstunvatnet ble ask (NT) registrert (tabell 3). 

 
Tabell 3. Registrerte rødlistearter i influensområdet til Knutepunkt Sandslivegen. Rødlistestatus iht. 

Kålås mfl. (2010) og påvirkningsfaktorer iht. www.artsportalen.artsdatabanken.no.  

Rødlisteart Rødlistekategori  Funnsted Påvirkningsfaktorer Kilde 

Fiskemåke  NT (nær truet) Håvardstunvatnet Påvirkning fra stedegne arter, 

menneskelig forstyrrelse, 

høsting 

Artskart 

RB AS 2013 

Tyrkerdue VU (sårbar) Håvardstunvatnet Naturkatastrofer Artskart 

Tårnseiler NT (nær truet) Håvardstunvatnet Påvirkning utenfor Norge Artskart 

Stær NT (nær truet) Håvardstunvatnet Påvirkning fra stedegne arter, 

menneskelig forstyrrelse, 

høsting 

RB AS 2013 

Ål  CR (kritisk truet) Grimseidvassdraget Høsting, påvirkning på 

habitat, forurensing, bifangst 

Pulg, pers.medd. 2010 

Ask  NT (nær truet) SV for Håvardstunvatnet Fremmede arter (sopp) RB AS 2013 
     

 
For å undersøke om det finnes ytterligere biologiske forekomster av rødlistearter i influensområdet, og 
forekomster som er unntatt offentlighet (rovfugler, spillplasser, floraforekomster etc.), ble det sendt e-

post til miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland den 30. september 2013. I svar-epost 

samme dag ble det opplyst at det ikke foreligger informasjon om arter unntatt offentlighet fra influens-
området. På bakgrunn av at flere rødlistearter er kjent fra influensområdet, og at én av disse er vurdert 

som kritisk truet, vurderes temaet rødlistearter å ha stor verdi.  
  
 Temaet rødlistearter vurderes til stor verdi.   
 

 

TERRESTRISK MILJØ  

Verdifulle naturtyper  

Ingen naturtyper var fra før registrert i tiltaksområdet. På befaringen den 12. juni 2013 ble det regi-

strert én lokalitet med gråor-heggeskog (F05), én gammel fattig edelløvskog (F02) og én kystfuru-

skog (F12). Gråor-heggeskogen, med svartor som hovedtreslag, ble registrert langs innløpsbekken fra 

Skranevatnet. Lokaliteten er liten, og ikke spesielt artsrik, og derfor vurdert å ha C-verdi.      

http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/
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Figur 6. Registrerte naturtyper og rødlistearter i influensområdet til Knutepunkt Sandslivegen. Plan-

området er markert med rød linje, men merk at influensområdet omfatter arealer utenfor plangrensen.  
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Skogsarealene i tiltaksområdet domineres av furuskog, som i nordlige del er avgrenset som kystfuru-

skog. Lokaliteten tilsvarer strengt tatt ikke noen av utformingene i DN-håndbok 13, da vegetasjons-

typen i all hovedsak er blåbærskog (figur 7), og få oseaniske arter ble registrert. Siden skogen enkelte 
steder hadde noe lågurtpreg, er lokaliteten vurdert å ha C-verdi. Inne i kystfuruskogen er det et hassel-

kratt (figur 7), som strekker seg ned mot nordenden av Håvardstunvatnet. Dette området er avgrenset 

som naturtypen gammel fattig edelløvskog, utforming fattig hasselkratt, med C-verdi. Det bør 

bemerkes at skogen ikke er spesielt gammel. Ingen rødlistearter ble registrert i noen av lokalitetene. 
Naturtypene er mer utfyllende beskrevet i vedlegg 1 og er avgrenset på kart i figur 6. Tre naturtyper 

med C-verdi tilsier at deltemaet verdifulle naturtyper har liten til middels verdi.  

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Figur 7. Øverst: Gråor-heggeskog (t.v.) og blå-

bærskog (t.h.). Nederst: Hasselkratt (t.v.). 
Slirestarr og elvesnelle i sumpvegetasjon langs 

Håvardstunvatnet (t.h.).  

 

 

 
Karplanter, moser og lav 

Langs Håvardstunvatnet er det nokså store arealer med fattig løsmattemyr og sumpvegetasjon (elve-
snelle-starrsump (O3) i Fremstad 1997). Helt i sør er det et lite område med gjengroende beitemark. 

Dominerende arter i sump-partiene er slåttestarr, grønnstarr, slirestarr (figur 7), elvesnelle, bukkeblad 

og myrhatt. For øvrig opptrer små partier med småbregneskog (A5) og gråor-heggeskog (C3) i fuktige 

områder, og ellers blåbærskog (A4). Furu er dominerende treslag i blåbærskogen, som også har 
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innslag av bjørk og rogn. I tillegg ble registrert en del sommereik, hassel og osp. Nord i tiltaksområdet 

er det et litt større parti med hassel inntil turstien og langs bekken ned mot Håvardstunvatnet, som er 

avgrenset som naturtypen gammel fattig edelløvskog. Ask (NT) ble kun registrert ved stien sørvest for 
vannet (figur 6). I feltsjiktet ble det bare registrert vanlige arter for blåbærskog, som gauksyre, blåbær, 

bjønnkam, røsslyng, tepperot og smyle. Trollhegg ble også observert, men generelt ble det registrert få 

typiske lågurtsarter. I partiene med gråor-heggeskog var svartor dominerende art i tresjiktet, mens det i 

feltsjiktet ble registrert mjødurt, bekkeblom, skogburkne, maigull, skogstjerne, gauksyre, hegg, 
vendelrot, blåknapp, hvitveis, skogkarse og en forglemmegei-art. I bunnsjiktet var det blant annet mye 

bekkerundmose (Rhizomnium punctatum).  

 
Epifyttfloraen i tiltaksområdet var generelt fattig. I partiene med gråor-heggeskog var det på enkelte 

svartor og bjørk store mengder med vanlige arter som grå fargelav (Parmelia saxatilis), vanlig papir-

lav (Platismatia glauca) og vanlig kvistlav (Hypogymnia physodes). På svartor ble det i tillegg regi-
strert krusgullhette (Ulota crispa), matteflette (Hypnum cupressiforme) og begerlav-art (Cladonia sp.). 

De samme artene var også vanlige på furu. Forekomstene med eik, hassel, osp og rogn ble også 

undersøkt, uten at det ble registrert spesielle arter på disse treslagene. Vanlig skriftlav (Graphis 

scripta) dominerte blant annet på hassel.  

 
Fugl og pattedyr 

Ved Håvardstunvatnet er det i Artsdatabankens Artskart registrert 8 fuglearter, mens det på befaringen 
den 18. mai ble registrert 26 arter. De observerte fugleartene må alle betegnes som vanlige, og nesten 

ingen var tilknyttet vannforekomstene. Håvardstunvatnet ser derfor ut til å være lite brukt av vann-

fugler. Under befaringen ble det kun observert én stokkandhann som landet på vannet, for straks å lette 
igjen. Verken fiskemåke (NT), gråmåke, sildemåke, svartbak eller linerle ble registrert ned mot vann-

flaten. Observerte fuglearter med tilknytning til skog var: Ringdue, løvsanger, gransanger, munk, 

svarttrost, måltrost, bokfink, grønnfink, grønnsisik, kjøttmeis, blåmeis, spettmeis, kråke, rødstrupe, 
jernspurv og gjerdesmett. Mot kulturlandskapet ble også påvist: Skjære, gråspurv, låvesvale, linerle og 

stær (NT). Det foreligger ellers lite informasjon om fugl og pattedyr fra influensområdet. Hjort er en 

vanlig hjorteviltart i influensområdet. Det antas at også andre alminnelig utbredte pattedyrarter i 

distriktet opptrer vanlig i dette området.  
 

Selv om kun fugl og pattedyr skal omtales her, kan det nevnes at Håvardstunvatnet er en relativt god 

lokalitet for øyenstikkere, med 8 registrerte arter i følge Artskart. De registrerte artene er alle vanlige, 
men lokalt sett er dette trolig en viktig lokalitet for organismegruppen. Øyenstikkere har en spesialisert 

økologi som er tilpasset et liv i våtmarker.  

 
Artsmangfoldet vurderes å være representativt for distriktet, og temaet fugl og pattedyr har liten verdi.  

 
Liten til middels verdi for verdifulle naturtyper, liten verdi for karplanter, moser og lav, samt liten 

verdi for fugl og pattedyr gir liten verdi for terrestrisk miljø.  

 

 Temaet terrestrisk miljø har liten verdi.  

 

AKVATISK MILJØ 

Verdifulle lokaliteter 

Håvardstunvatnet, med tilhørende innløpsbekker og utløpsbekk, utgjør en stor del av planområdet 

(figur 8). Håvardstunvatnet ligger i Grimseidvassdraget (vassdragsnr. 056.22), som drenerer sørover 
mot Grimseidpollen i Fanafjorden. For Bergen foreligger det et omfattende datagrunnlag vedrørende 

tilstand i vassdragene, samlet inn gjennom en årrekke og sammenstilt av Hobæk mfl. (2004). Denne 

kunnskapen er benyttet for å karakterisere den «økologiske status» i de ulike vannforekomstene i vass-
dragene i Bergen, der Vanndirektivets oppdeling er benyttet (Johnsen mfl. 2004). Grimseidvassdraget 

er kalkfattig og humøst. Håvardstunvatnet har moderat økologisk status, mens bekken nedstrøms 

Håvardstunvatnet har svært dårlig økologisk status (Johnsen mfl. 2004).  
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DN-håndbok 15 (2000) om kartlegging av ferskvannslokaliteter henviser videre til DN-håndbok 13 

(2007) om naturtyper. Ingen slike naturtyper ble registrert på befaringene. Elveløp og innsjø er begge 

vurdert som «nær truete» naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011). Verdifulle lokaliteter vurderes 
derfor til middels verdi.  

 

Fisk og ferskvannsorganismer 

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

ca. 600 meter oppstrøms Grimseidvatnet (Ulrich Pulg pers.medd.). Det er derfor ikke mulig for 
anadrom fisk å komme seg opp i Håvardstunvatnet. Undersøkelsene viste at det var gode forhold for 

aure nedstrøms Grimseidvatnet, men at forholdene var dårligere oppstrøms. Fra tidligere (Johnsen 

1997) er det registrert gjedde i alle innsjøene i vassdraget, og det er sannsynlig også ål. 

 

  
 

 

Figur 8. Øverst: Nordre del av Håvardstunvatnet (t.v.). Innløpsbekken fra Skranevatnet (t.h.). 
Nederst: Innløpsbekken fra Skranevatnet like nedenfor eksisterende tursti.  
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Grimseidvassdraget 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 Skrane-

vatnet 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 Grims-

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

 
Det er for det meste dårlige gyteforhold for aure i utløps- og tilløpsbekken til Håvardstunvatnet. 

Omtrent 40 m² av utløpsbekken ble elektrofisket den 12. januar 2011, fordelt på to områder, ett opp 

mot Håvardstunvatnet og ett ned mot Håvardstunveien (Eilertsen mfl. 2012). Det ble fanget én aure på 
21,3 cm, sannsynligvis en utgytt hunnaure, og det ble observert ytterligere én aure på samme størrelse. 

Begge aurene ble observert/fanget i nedre del av elvestrekningen. Fisk og ferskvannsorganismer har 

liten verdi.  

 

Middels verdi for verdifulle lokaliteter og liten verdi for fisk og ferskvannsorganismer gir liten til 
middels verdi for akvatisk miljø.  

 

 Temaet akvatisk miljø har liten til middels verdi.  

 

LANDSKAPSØKOLOGI 

I Bergen kommunes Grønt Atlas (1993) er Håvardstunvatnet med omkringliggende grønnstruktur 
vurdert å ha lokalt viktig verdi.  I kommunens grøntkart er det markert en grønn korridor som går fra 

Flyplassvegen i sør og følger grønnstrukturen videre nordover mot Skranevatnet. I følge kommunen 

(Anders Søyland pers.medd.) har området en lokal verdi som et natur- og rekreasjonsområde. I 
influensområdet er det registrert flere naturtyper, og Håvardstunvatnet har en viktig funksjon for ulike 

arter, selv om mangfoldet ikke er særlig stort. Den landskapsøkologiske betydningen vurderes å være 

lokalt stor.  
 

 Temaet landskapsøkologi har middels verdi.  

 

OPPSUMMERING AV VERDIER  

I tabell 4 er verdisettingen for de ulike vurderte fagområdene oppsummert.  

 

Tabell 4. Samlet vurdering av verdier i influensområdet til Knutepunkt Sandslivegen. 

Tema Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten      Middels    Stor 

   Rødlistearter   Ål (CR), tyrkerdue (VU), fiskemåke, stær, tårnseiler og ask (alle 
NT) 

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

Terrestrisk miljø    Tre naturtyper med C-verdi, en kystfuruskog, èn gammel fattig 

edelløvskog og én gråor-heggeskog. For det meste fattig 

vegetasjon. Fugle- og pattedyrfaunaen består i hovedsak av 

vanlige arter med vid utbredelse 

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

Akvatisk miljø  Innsjø og elveløp er rødlistede naturtyper. Aure og gjedde finnes i 

Håvardstunvatnet. Ingen gyte- eller oppvekstforhold for anadrom 

fisk i utløpsbekken. Ål forekommer i vassdraget, og sannsynligvis 

også i Håvardstunvatnet 

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

Landskapsøkologi Håvardstunvatnet med omkringliggende grønnstruktur er vurdert 

å ha lokalt viktig verdi 
----------------------- 
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VIRKNING OG KONSEKVENSER AV TILTAKET  

 

FORHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN 

Denne utredningen tar utgangspunkt i forvaltningsmålet nedfestet i naturmangfoldloven, som er at 

artene skal forekomme i livskraftige bestander i sine naturlige utbredelsesområder, at mangfoldet av 

naturtyper skal ivaretas, og at økosystemene sine funksjoner, struktur og produktivitet blir ivaretatt så 
langt det er rimelig (§§ 4-5). 

 

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som «godt» for temaene som er omhandlet i denne konsekvens-
utredningen (§ 8). «Kunnskapsgrunnlaget» er både kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 

utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger inkludert. Naturmangfoldloven gir 

imidlertid rom for at kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 
skade på naturmangfoldet. For de aller fleste forhold vil kunnskap om biologisk mangfold og mang-

foldets verdi være bedre enn kunnskap om effekten av tiltakets påvirkning. Siden konsekvensen av et 

tiltak er en funksjon både av verdier og virkninger, vises det til en egen diskusjon av dette i kapittelet 

«om usikkerhet» senere i rapporten.  

 

Denne utredningen har vurdert det nye tiltaket i forhold til belastningene på økosystemene og 
naturmiljøet i tiltaks- og influensområdet (§ 10). Det er foreslått konkrete og generelle avbøtende 

tiltak, som tiltakshaver kan gjennomføre for å hindre eller avgrense skade på naturmangfoldet (§ 11). 

Ved bygging og drifting av tiltaket skal skader på naturmangfoldet så langt mulig unngås eller av-

grenses (§ 12). 
 

GENERELT OM VIRKNINGER AV UTBYGGING 

En utbygging av Knutepunkt Sandslivegen vil medføre en rekke tunge tekniske inngrep som veger og 
bygninger til ulike formål. Nedenfor er det listet opp noen generelle effekter av en utbygging for 

biologisk mangfold og landskapsøkologi. Virknings- og konsekvensvurderingene for tiltaket er 

begrunnet ut fra disse generelle vurderingene, og det er skilt mellom anleggs- og driftsfase.  

 

VIRKNINGER I ANLEGGSFASEN: 

 Støy og forstyrrelser 

 Tilførsel av steinstøv og sprengstoffrester til omgivelsene  

 

VIRKNINGER I DRIFTSFASEN: 

 Arealbeslag/tap av leveområde 
 Habitatfragmentering og barriereeffekter 

 Støy og forstyrrelser 

 Forurensing til omgivelser i forbindelse med biltrafikk/framtidig virksomhet 
 Etablering av nye habitat og korridorer 

 

VIRKNING OG KONSEKVENS AV 0-ALTERNATIVET 

Som «kontroll» for denne konsekvensvurderingen er det presentert en sannsynlig utvikling for 

influensområdet. Det må imidlertid påpekes at deler av influensområdet allerede er påvirket av 

tekniske inngrep, og at 0-alternativet her defineres som influensområdets tilstand på tidspunkt for 

utarbeidelse av konsekvensvurderingen.   
 

Klimaendringer, med en økende «global oppvarming», er gjenstand for diskusjon i mange sammen-

henger. En oppsummering av effektene klimaendringene har på økosystemer og biologisk mangfold er 
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gitt av Framstad mfl. (2006). Hvordan klimaendringene vil påvirke for eksempel årsnedbør og temp-

eratur, er gitt på nettsiden www.senorge.no, og baserer seg på ulike klimamodeller. Disse viser høyere 

temperatur og noe mer nedbør i influensområdet. Et «villere og våtere» klima kan resultere i større og 
hyppigere flommer gjennom sommer og høst. Samtidig kan vekstsesongen bli noe lenger.  

 

Det er vanskelig å forutsi hvordan eventuelle klimaendringer vil påvirke forholdene for de elvenære 

organismene. Lenger sommersesong og forventet høyere temperaturer kan gi økt produksjon av 
ferskvannsorganismer, og vekstsesongen for aure er forventet å bli noe lenger. Generasjonstiden for en 

del ferskvannsorganismer kan bli betydelig redusert. Dette kan i neste omgang få konsekvenser for 

fugl og pattedyr som er knyttet til vann og vassdrag. Redusert islegging av elver og bekker, og kortere 
vinter, vil også påvirke hvordan dyr på land kan utnytte vassdragene. Bestander av fossekall vil kunne 

nyte godt av mildere vintrer med lettere tilgang til næringsdyr i vannet dersom isleggingen reduseres. 

Milde vintrer vil således kunne føre til bedre vinteroverlevelse og større hekkebestand for denne arten. 
 

Videre har reduserte utslipp av svovel i Europa medført at konsentrasjonene av sulfat i nedbør i Norge 

har avtatt med 63-87 % fra 1980 til 2008. Nitrogenutslippene går også ned. Følgen av dette er bedret 

vannkvalitet med mindre surhet (økt pH), bedret syrenøytraliserende kapasitet (ANC), og nedgang i 
uorganisk (giftig) aluminium. Videre er det observert en bedring i det akvatiske miljøet med 

gjenhenting av bunndyr- og krepsdyrsamfunn og bedret rekruttering hos fisk. Faunaen i rennende vann 

viser en klar positiv utvikling, mens endringene i innsjøfaunaen er mindre (Schartau mfl. 2009). 
Denne utviklingen ventes å fortsette de nærmeste årene, men i avtakende tempo.  

 

Det foreligger planer om utbygging av boliger på Skiftingshaugen, nordøst for Håvardstunvatnet, og 
grensende til planområdet for Knutepunkt Sandslivegen. I dette området planlegges det 280 boenheter 

som skal plasseres i blokker på 3-4 etasjer. I tillegg planlegges bybanen langs Sandslivegen, med 

bybanestopp Sandslivegen. Vi er ikke kjent med at det foreligger andre planer i området som vil 

påvirke noen av deltemaene rødlistearter, terrestrisk miljø, eller akvatisk miljø de nærmeste årene. 0-
alternativet vurderes å ha liten negativ konsekvens (-) for det biologiske mangfoldet knyttet til 

influensområdet. 

 

RØDLISTEARTER 

Det er først og fremst framtidige arealbeslag som vil ha virkning for rødlistearter, da det allerede er en 

del støy og trafikk i influensområdet. Både fiskemåke (NT), stær (NT), tårnseiler (NT) og tyrkerdue 
(VU) er imidlertid primært knyttet til bebyggelse/kulturlandskap i sitt levesett ved Sandsli, noe som 

gjør dem litt mindre utsatte for utbygging og ytterligere arealbeslag enn mange andre fuglearter. Samt-

lige arter er dessuten vanlig, eller relativt vanlig, utbredt i regionen, og i Norge. For ål (CR) ventes 

tiltaket å ha liten negativ virkning, siden vannveiene i stor grad vil opprettholdes. Utbyggingsplanene 
vil ikke berøre forekomstene av ask (NT). Samlet gir tiltaket liten negativ virkning på rødlistearter.  

 

 Stor verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens både i anleggs- og driftsfasen (-). 
 

TERRESTRISK MILJØ 

Verdifulle naturtyper 

Alle de registrerte naturtypene vil i større eller mindre grad bli berørt av den planlagte utbyggingen. 

Lokaliteten med gråor-heggeskog langs innløpsbekken fra Skranevatnet vil trolig gå fullstendig tapt 
ved etableringen av landskapsparken. Kystfuruskogen og edelløvskogen nord i tiltaksområdet vil bli 

redusert i utstrekning. Virkningen av driftsfasen vurderes å ha stor negativ virkning for naturtyper. 

Støy og forstyrrelser i anleggsfasen vil ikke ha virkning for verdifulle naturtyper.  
 

Karplanter, moser og lav 

For karplanter, moser og lav vil den største virkningen være permanente arealbeslag i form av veger 

og bygningsmasse. Eventuelle anleggsområder o.l. vil endre også de naturlige habitatene dramatisk, 

men på sikt kan enkelte deler av anleggsområdet revegeteres. Deler av området skal tilrettelegges for 
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friluftsliv, for eksempel ved å etablere en landskapspark langs vestsiden av vannet. Dette vil medføre 

en del hogst og vil også være negativt for den naturlige vegetasjonen i tiltaksområdet. Virkningen for 

karplanter, moser og lav vurderes å være stor til middels negativ.  

 

Fugl og pattedyr  

Fugle- og pattedyrfaunaen i influensområdet består i hovedsak av vanlige og vidt utbredte arter. Areal-

beslagene medfører direkte tap av leveområde for fauna tilknyttet land, og vil i tillegg skape fysiske 

barrierer. Driftsfasen vurderes å ha middels negativ virkning. Tiltaket medfører også en del støy og 
trafikk som kan være forstyrrende for fugl og pattedyr, spesielt i yngleperioden. Siden det allerede er 

en del forstyrrelser i influensområdet knyttet til biltrafikk, turgåing o.l., vurderes selve anleggsarbeidet 

å ha liten negativ virkning for fugl og pattedyr. 

  
En utbygging av Knutepunkt Sandslivegen vurderes å gi liten negativ virkning på terrestrisk miljø i 

anleggsfasen og stor til middels negativ virkning i driftsfasen.  

 
 Liten verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens i anleggsfasen (-) for terrestrisk 

miljø.  

 Liten verdi og stor til middels negativ virkning gir middels negativ konsekvens i driftsfasen (--) for 
terrestrisk miljø.  

 

AKVATISK MILJØ  

Håvardstunvatnet vil bli berørt av anleggsarbeidet gjennom tilførsler av steinstøv via avrenning og 

luft. Det kan i anleggsperioden forventes å skje en viss nedslamming og endring av habitat for fersk-

vannsorganismer i denne innsjøen. Tiltaket kan også medføre noe direkte arealbeslag i Håvardstun-

vatnet ved en eventuell etablering av landskapspark i strandsonen. Dette ventes i liten grad å endre de 
hydrologiske forholdene i vatnet. Den planlagte utbyggingen vurderes å ha liten negativ virkning for 

akvatisk miljø både i anleggs- og driftsfasen.   

 
 Liten til middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens både i anleggs- og 

driftsfasen (-) for akvatisk miljø.  

 

LANDSKAPSØKOLOGI  

Fra før er det veier, trafikk og ferdsel i tiltaksområdet som gjør området vanskelig tilgjengelig og 

mindre attraktivt for en del arter. Utbyggingen av Knutepunkt Sandslivegen vil forsterke de eksister-

ende barrierene i tiltaksområdet, noe som er uheldig i en landskapsøkologisk sammenheng. Håvards-

tunvatnet med innløpsbekker og utløpsbekk har en viktig funksjon i økosystemet, og utbyggingen vil i 
noen grad berøre innløpsbekken fra Skranevatnet. Grønnstrukturen i øst skal ivaretas, men grønn-

strukturen mot nordvest er minst like viktig for landskapsøkologien, og denne vil bli sterkt berørt av 

tiltaket. Utbyggingen av Knutepunkt Sandslivegen vurderes å ha liten negativ virkning i anleggsfasen 
og middels negativ virkning i driftsfasen.  

 

 Middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens i anleggsfasen (-).  
 Middels verdi og middels negativ virkning gir middels negativ konsekvens i driftsfasen (--).  
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SAMLET VURDERING  

En oversikt over verdi, virkning og konsekvens for de ulike fagtemaene er presentert i tabell 5.  

 
Tabell 5. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens av en utbygging av Knutepunkt Sandsli-

vegen.  

Tema 
Verdi 

Liten       Middels      Stor 
  Virkning 

Stor neg.   Middels    Liten / ingen    Middels    Stor pos. 
Konsekvens 

                        anlegg 

 

Rødlistearter 

                            drift 

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

 

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

Liten negativ (-) 

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

Liten negativ (-) 

                        anlegg 

 

Terrestrisk miljø  

                            drift 

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

 

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

Liten negativ (-) 

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

Middels negativ (--) 

                        anlegg 

Akvatisk miljø  

                            drift 

 

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

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

Liten negativ (-) 

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

Liten negativ (-) 

                        anlegg 

Landskapsøkologi 

                            drift 

 

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

 

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

Liten negativ (-) 

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

Middels negativ (--) 

 

 
 

 

AVBØTENDE TILTAK 
 

TERRESTRISK MILJØ 

Omfattende sprengningsarbeid bør, så langt det er praktisk mulig, begrenses i yngleperioden for fugl 

og pattedyr, dvs. i perioden mars/april-juli. 

 

AKVATISK MILJØ 

Anleggsarbeid i og ved vassdrag krever vanligvis at det tas hensyn til økosystemene, ved at det ikke 

slippes steinstøv og sprengstoffrester til vassdraget i perioder da naturen er ekstra sårbar for slikt. Det 
er viktig at eventuelle avløp ikke føres direkte til vassdraget, men går via sandfangdam.  

 

AVFALL OG FORURENSNING 

Avfallshåndtering og tiltak mot forurensning skal være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 
Alt avfall må fjernes og bringes ut av området. Anleggsvirksomheten kan forårsake ulike typer 

forurensning. Faren for forurensning er i hovedsak knyttet til; 1) fjellarbeid, 2) transport, oppbevaring 

og bruk av olje, annet drivstoff og kjemikalier, og 3) sanitæravløp. Søl eller større utslipp av olje og 
drivstoff kan få negative miljøkonsekvenser. Olje og drivstoff kan lagres slik at volumet kan samles 

opp dersom det oppstår lekkasje. Videre bør det finnes oljeabsorberende materiale som kan benyttes 

hvis uhellet er ute. 
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USIKKERHET 

 
I følge naturmangfoldloven skal graden av usikkerhet diskuteres. Dette inkluderer også vurdering av 

kunnskapsgrunnlaget etter lovens §§ 8 og 9, som slår fast at når det treffes en beslutning uten at det 
foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på 

å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Særlig viktig blir dette dersom det foreligger en 

risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet (§ 9).  
 

FELTARBEID OG VERDIVURDERING 

Tiltaksområdet var lett tilgjengelig, og det var gode værforhold under begge befaringene. Det var i stor 
grad mulig å få oversikt over det biologiske mangfoldet i tiltaksområdet. Datagrunnlaget for verdi-

vurderingen vurderes samlet å være godt.   

 

KONSEKVENSVURDERING 

I denne, og i de fleste tilsvarende konsekvensutredninger, vil kunnskap om biologisk mangfold og 

mangfoldets verdi ofte være bedre enn kunnskap om effekten av tiltakets påvirkning for en rekke 
forhold. Siden konsekvensen av et tiltak er en funksjon både av verdier og virkninger, vil usikkerhet i 

enten verdigrunnlag eller i årsakssammenhenger for virkning, slå ulikt ut. Konsekvensviften vist til i 

metodekapittelet, medfører at det for biologiske forhold med liten verdi kan tolereres mye større 

usikkerhet i grad av påvirkning, fordi dette i svært liten grad gir seg utslag i variasjon i konsekvens. 
For biologiske forhold med stor verdi er det en mer direkte sammenheng mellom omfang av påvirk-

ning og grad av konsekvens. Stor usikkerhet i virkning vil da gi tilsvarende usikkerhet i konsekvens. 

For å redusere usikkerhet i tilfeller med et moderat kunnskapsgrunnlag om virkninger av et tiltak, har 
vi generelt valgt å vurdere virkning «strengt». Dette vil sikre en forvaltning som skal unngå vesentlig 

skade på naturmangfoldet etter «føre-var-prinsippet», og er særlig viktig der det er snakk om biologisk 

mangfold med stor verdi. Det er knyttet lite usikkerhet til vurderingene av virkning og konsekvens i 
denne rapporten.  

 

 

 
 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER/OVERVÅKNING 

 
Vurderingene i denne rapporten bygger for det meste på befaringene av tiltaksområdet den 18. mai og 
den 12. juni 2013. Datagrunnlaget vurderes som godt, og det vil ikke være behov for oppfølgende 

undersøkelser eller overvåkning tilknyttet den planlagte utbyggingen av Knutepunkt Sandslivegen.  
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VEDLEGG 
 

VEDLEGG 1: Naturtypebeskrivelser 
 

N for Håvardstunvatnet Kystfuruskog (F1202) 

 
Geografisk sentralpunkt:                                    UTMWGS84: 32V 294894 6690153  

 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Linn Eilertsen på grunnlag av eget feltarbeid den 12. juni 

2013.  
 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger inntil nordsiden av Håvardstunvatnet i Ytrebygda 

bydel, sørvest i Bergen kommune. Lokaliteten avgrenses av bilvei i nord og vest. Et lite dalføre med 
en bekk går i midten av lokaliteten i nord-sørretning, og på østsida av dalføret er det forholdsvis bratt 

opp mot Skiftingshaugen. Berggrunnen er fattig, og boniteten er høy. Lokaliteten ligger rundt en 

avgrenset gammel fattig edelløvskog med C-verdi (Skitnedalen).  
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en kystfuruskog med oseanisk-

lågurtutforming (F1202). Vegetasjonstyper er røsslyng-blokkebærskog (A3), blåbærskog (A4) og 

lågurtskog (B1).  

 

Artsmangfold: Furu er dominerende treslag i lokaliteten, men det er også en del innslag av bjørk, 

rogn, hassel, osp og sommereik. Blåbærskog utgjør det aller meste av arealet, men enkelte steder har 
vegetasjonen lågurtpreg. På tørre hauger er det også noe røsslyng-blokkebærskog. I partiene med 

blåbærskog ble det blant annet registrert blåbær, bjønnkam, tepperot, røsslyng, storfrytle og smyle. Av 

lågurtarter ble det kun registrert sparsomt med vivendel og trollhegg. Det ble registrert få epifytter på 

trærne i lokaliteten. På eik ble det registrert matteflettemose (Hypnum cupressiforme), grå fargelav 
(Parmelia saxatilis) og stubbesyl (Cladonia coniocraea). På furu var det svært lite epifytter, og på 

hassel ble det kun registrert vanlig skriftlav (Graphis scripta).   

 
Bruk, tilstand og påvirkning: Det går en gruslagt tursti igjennom lokaliteten, og langs en 

innløpsbekk til Håvardstunvatnet i nord er det et lite plantefelt av gran. Det er enkelte spor etter 

plukkhogst. Skogen har noe variasjon i treslagsammensetning og alder. I de bratte partiene langs 
østsiden av Håvardstunvatnet er det enkelte døde trær, for det meste rotvelt av furu.   

 

Fremmede arter: Innslag av sitkagran.    

 
Skjøtsel og hensyn: Den viktigste trusselen mot naturtypen er arealbeslag.  

 

Verdivurdering: Den avgrensa lokaliteten er preget av en del inngrep og er ikke spesielt gammel, 
men har samtidig noe variasjon i artssammensetning og sjiktning. Lågurtinnslaget er relativt lavt, og 

det ble registrert få oseaniske arter. Lokaliteten er derfor vurdert å ha C-verdi.   

 
 

Skitnedalen Gammel fattig edelløvskog (F02) 

 
Geografisk sentralpunkt:                                    UTMWGS84: 32V 294944 6690186  

 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Linn Eilertsen på grunnlag av eget feltarbeid den 12. juni 
2013. 

 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs en innløpsbekk til Håvardstunvatnet i 
Ytrebygda bydel, sørvest i Bergen kommune. Naturtypen finnes langs bekken og på et forholdsvis flatt 
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område rundt turstien i nord. Berggrunnen er fattig og boniteten er høy. Lokaliteten ligger inne i en 

kystfuruskog med C-verdi (N for Håvardstunvatnet).  

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en gammel fattig edelløvskog med 

utforming fattig hasselkratt (F0204). Vegetasjonstyper er blåbærskog (A4) og småbregneskog (A5).  

 

Artsmangfold: Hassel er dominerende art i lokaliteten, men enkelte svartor, rogn, og bjørk ble også 
registrert i de fuktigste partiene ned mot Håvardstunvatnet. Feltsjiktet var svært sparsomt og bestod 

blant annet av gauksyre, hvitveis, bjønnkam, storfrytle, stri kråkefot, blåbær og skogburkne. Vivendel 

ble også registrert. I bunnsjiktet var det blant annet mye kystkransmose (Rhytidiadelphus loreus) og 
storbjørnemose (Polytrichum commune). Epifyttfloraen var også fattig, og det ble kun registrert vanlig 

skriftlav (Graphis scripta) og hjelmblæremose (Frullania dilatata) på hassel.  

 
Bruk, tilstand og påvirkning: En gruslagt tursti går igjennom lokaliteten.   

 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert i lokaliteten, men naturtypen er avgrenset mot 

et plantefelt av gran i sørøst.     
 

Skjøtsel og hensyn: Den viktigste trusselen mot naturtypen er arealbeslag.  

 
Verdivurdering: Den avgrensa lokaliteten er et forholdsvis ungt og fattig hasselkratt. Ingen spesielle 

eller rødlistede arter ble registrert. På bakgrunn av dette vurderes lokaliteten å ha C-verdi.  

 
 

V for Håvardstunvatnet Gråor-heggeskog (F0501) 

 
Geografisk sentralpunkt:                                    UTMWGS84: 32V 294811 6689985  

 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Linn Eilertsen på grunnlag av eget feltarbeid den 12. juni 
2013.  

 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs en innløpsbekk til Håvardstunvatnet i 
Ytrebygda bydel, sørvest i Bergen kommune. Naturtypen har størst utbredelse nederst mot vannet, og 

smalner gradvis av lenger vest, der det blir tørrere mark inntil bekken. Berggrunnen er fattig og 

boniteten er høy. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en gråor-heggeskog med svartor-

utforming flommarkskog (F0501). Vegetasjonstype er gråor-heggeskog (C3).  

 
Artsmangfold: Svartor er dominerende treslag i gråor-heggeskogen, men det ble også registrert gråor, 

bjørk og rogn. En del hegg og vier-arter ble også registrert i busksjiktet. I feltsjiktet var det blant annet 

mjødurt, bekkeblom, skogburkne, maigull, blåknapp, hvitveis, skogstjerne, gauksyre, vendelrot, 

forglemmegei-art og skogkarse. Epifyttfloraen på både svartor og bjørk bestod av vanlige arter som 
krusgullhette (Ulotea crispa), grå fargelav (Parmelia saxatilis), vanlig kvistlav (Hypogymnia 

physodes) matteflette (Hypnum cupressiforme), barkragg (Ramalina farinacea) og Cladonia-art. I 

bunnsjiktet ble det blant annet registrert mye bekkerundmose (Rhizomnium punctatum). 
 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypen er intakt, unntatt gangveien som krysser det midtre partiet. 

Noe død ved ble registrert i lokaliteten, for det meste liggende.   

 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.    

 

Skjøtsel og hensyn: Både arealbeslag og endringer i vannbalanse vil være negativt for naturtypen.  
 

Verdivurdering: Lokaliteten er typisk for naturtypen, men er liten i utstrekning. Kontinuiteten i 

skogen er ikke spesielt høy, og ingen rødlistearter ble registrert. Lokaliteten vurderes å ha C-verdi.  
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VEDLEGG 2: Verdier for biologisk mangfold i influensområdet 

 

 


