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Undersøkelse av kulverter på Riksveirute 3 fra Rogaland – Timenes – Kjevikkryss
med særlig vekt på farbarhet for oppvandrende fisk – avbøtende tiltak

Terrateknikk utredning 19 – 2011 Del 1 – Kristiansand til Søgne

Kulvert for Trysbekken – meget viktig sjøaureførende vassdrag
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1. Sak
Terrateknikk ble i mars 2011 valgt som leverandør for Statens Vegvesen sitt prosjekt om
kartlegging av oppgangshindre for fisk langs Riksveirute 3 i Vest-Agder. Hoveddelen av
oppdraget omfattet en undersøkelse av alle kulverter som krysset riksveirute 3 og vurdere i
hvilken grad den enkelte kulvert utgjør oppgangshinder for fisk og i så fall i hvilken grad
problematikk skapes og hvordan dette kan avhjelpes.
I tillegg til hovedoppdraget omfattet leveransen to spesifikke planleggingsoppdrag for
allerede problemdefinerte kulverter på Riksveirute 3. Grunnet prosjektmessige forhold ble
disse to prioritert, og det første planleggingsoppdraget ble gjennomført og levert ultimo april
2011 (Kleplandsbekken – Terrateknikk betenkning nr. 5-2011), det neste ble levert i juni
(Linadalsbekken – Terrateknikk betenkning nr 6–2011).
Avsluttende og siste del av leveransen, kulvertkartleggingen, leveres herved. Med dette er
de tre leveransene til Statens Vegvesen Region Sør vedrørende Riksveirute 3 gjennom
Agder levert.
2. Områdebeskrivelse
Riksveirute 3 omfatter E39 gjennom hoveddel av Vest-Agder og E18 fra Kristiansand og mot
Fylkesgrensen. I tillegg inngår i denne sammenheng Fv 41 fra Timeneskrysset (E18 øst for
Kristiansand) og til Kjevikkrysset.
Riksveirute 3 har et variert forløp med i hovedsak mindre enn 1 mil til kyst. Bare unntaksvis
og over noen få kilometer går veien langs sjø ved Trysfjorden (Søgne kommune) og
Lenefjorden (Lyngdal kommune), vanligere er en avstand fra 2 – 5 kilometer til kyst, og
unntaksvis er avstanden til sjø over en mil. Det betyr at veien både krysser over kystnære og
sjøaureførende vassdrag og høyereliggende/heivassdrag som bare fører stasjonær fisk.
Ikke ubetydelige deler av Riksveirute 3 går i nemoral sone (edelløvskogsbeltet). I dette beltet
består naturskogen av et stort antall treslag av hovedsakelig varmekjære arter som i
frittvoksende form utgjør den mest produktive og artsrike skogtypen som er å finne her i
landet. Det er bare langs kysten av Agderfylkene man finner et sammenhengende, smalt
belte av denne varmekrevende skogtypen. Også vannmiljøene; elver, bekker innsjøer og
tjern nyter godt av naboskap med særs rik løvskog, og bekker/sjøaurebekker i disse sonene
er særdeles høyt produserende grunnet meget god mattilgang (dryss fra vegetasjon),
glimrende skyggelegging og bedre vannkvalitet enn nordligere skogtyper. Det er især
gjennom Songdalen, Søgne, Mandal og Lyngdal at Riksveirute 3 går gjennom eller i
tilknytning til edelløvskog.
Deler av Riksveirute 3 har industripreget areal som nabolag, delvis store arealer disponert til
veiformål, men også industri og/eller utbyggingsarealer som av nærings- og
transportmessige årsaker er samlokalisert til Riksveirute 3. Det betyr at de eventuelle skader
og forandringer på vassdragsmiljøet som Riksveirute 3 har forårsaket gjerne suppleres av
eller samvirker med inngrep av annen art. Det er allikevel svært viktig å være kjent med at
slik til dels tung arealdisponering hvor naturområder endres til sprengsteinsflater og utbygget
areal, ikke på noen måte alene utgjør noe absolutt farvel med en fiskeførende og
yngelproduserende bekkemiljø, og bekker i slike arealer er gitt samme oppmerksomhet som
bekker i mer naturdominerte områder.
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3. Kulverter og fiskevandring
I Vest-Agder er fiskevandring gjennom kulverter i all hovedsak være fokusert på en enkelt
art: aure (herunder sjøaure – som er samme art – begge tilhører arten Salmo trutta).
I enkelte bekker er også oppgang av laks aktuelt. Oppgang av ål gjennom kulverter er hos
oss lite undersøkt, men utgjør en interessant problemstilling med hensyn til om kulverter kan
utgjøre særlige barriærer for ålefaringene.
Aure og laks gyter i strømmende vann, men søker til andre områder for å beite. Laks og
sjøaure går ut i henholdsvis hav og fjordområder for å beite, mens stasjonær aure vil kunne
ta årsvandringer internt i vassdraget mellom gode beiteplasser, overvintringsplasser og
høstens gyteområder. På tilbakevandringen opp i vassdragene mot gyteområdene – som
svært ofte ligger øverst i vassdraget - vil både naturlige fosser og stryk samt kunstige
hindringer, så som kulverter, kunne utgjøre hindringer for fisken. Fra et år til et annet kan en
nybygget kulvert gjøre en fiskebekk om fra å være en viktig gytebekk og til å bli en
utilgjengelig og fisketom strekning. Kun dersom vassdraget/bekken oppstrøms kulverten er
så stor og har så gode oppvekstområder at noe fisk velger å bli der til den er kjønnsmoden,
kan en slik ”avskåret vassdragsstrekning” fortsatt beholde en fiskefauna. Ofte er imidlertid
bekkene så små at tørkesomre tvinger småfisken til å slippe seg nedover til de mer vannrike
delene av vassdraget. Mindre vassdrag/bekker som deles av en oppgangshindrende kulvert
kan derfor etter hvert blir fisketomme fordi gytefisk ikke kommer seg tilbake, og fordi
småfisken slipper seg ut når lite vann. Dårlig plasserte og derved fiskesperrende kulverter
har snarere vært regelen enn unntaket når det gjelder inngrep i vassdrag her til lands. Både
veietaten, landbruket, skogbruket og industri/næringsutbyggere har ansvar på dette felt, og
har i sterkt varierende grad adressert problemet.
Den lukkingen av bekken som kulverten utgjør har i seg selv begrenset virkning. Aure og
laks (”laksefisk”) bryr seg lite om mørke, og kan aktivt oppsøke skyggen i en kulvert for skjul
og lavere vanntemperatur. Det er andre forhold enn selve lukkingen som kan gjøre at
kulverten kan utgjøre et periodisk eller permanent hinder for oppgang:
•

Fall/sprang fra kulvertutløp og ned i bekkeløp kan hindre fisken i å entre kulverten

•

Høy vannhastighet i kulverten gjør at fisken ikke klarer å svømme gjennom den

•

Lang kulvert tretter ut fisken og gjør den ufarbar selv ved lavere vannhastigheter

•

Uegnet eller dårlig vedlikeholdt/rensket grind i oppstrøms ende av kulvertinntaket kan
hindre fisken i å komme ut av kulverten

•

Vanndypet i kulverten er for lite til at fisken klarer å svømme opp kulverten

Alle årsakene nevnt over er vanlige som oppgangshindrende forhold på kulverter i VestAgder, men den mest klassiske feilen er punkt 1: kulverten legges med utløp av rør godt over
bekken det munner ut i, og fisken har ingen mulighet for å komme inn i kulverten fra
nedstrøms side. Også punkt 2 – høy vannhastighet – er vanlig, og skyldes oftest at kulverten
er lagt med betydelig fall (flere grader) alternativt at det er en moderne kulvert av glatt PE
plast hvor man får særs høy vannhastighet selv med nesten ubetydelig fall.
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4. Bekkens beskaffenhet og verdi.
Kulvertenes virkning på bekkemiljøet er avhengig av verdien (for fisk) på den bekk som
kulverten avskjærer. Tilstanden på tilgrensende bekk er derfor viktig for vurderingen.
Når man betrakter en bekk innledningsvis og overfladisk, så er det forholdene i tørr sone
som naturlig er lettest å vurder, så som kantvegetasjonens utforming og mangfold, forekomst
av naturlig stein og substrat i bekkekanten, meandreringer og variasjoner i bekkeløpet etc.
Ut fra dette er det er lett å forkaste en bekk som går som steinkanal langs en hovedvei som
”uegnet” for fisk. For fisken er det imidlertid selve vannmiljøet som er avgjørende for om en
bekk har verdi. Vannmiljøet kan i denne sammenhengen avgrenses til vannkvalitet
(temperatur, oksygen, pH + alkalinitet), vannføring, vannhastighet, substrattyper og
forekomst av skjulesteder. Derfor er også bekker som går i tilknytning til store og
sprengsteinsdominerte veianlegg og/eller industriarealer av interesse; dersom
vannmiljødelen av bekken er god, så kan bekken allikevel ha stor verdi for laksefisk. Derfor
har denne kartleggingen søkt å omfatte alle bekkekryssingene fra felt > 1km2 også der hvor
bekken går i industri/anleggspreget areal.
Det skal i denne sammenheng nevnes at den desidert mest aureproduserende bekken pr
arealenhet langs Riksveirute 3 er Timenesbekken, som etter ferdigstillelse av E18
Kristiansand – Dyreparken fremstår som en smal (1 – 1,5m bred) vannåre klemt mellom
veianlegg og fjellskjæring. Dette er i prinsippet dårlig utgangspunkt for en fiskeførende bekk
da viktige forhold så som kantsone for skygge, filtereffekt og matproduksjon er fjernet. Som
del av avsluttende anleggsarbeider bekostet imidlertid Statens Vegvesen biotoptiltak i det
nye bekkeløpet for å reetablere dette som gytebekk (Gjennomført etter planer fra
Terrateknikk). Tiltakene ble vellykket til fordel for meget høy yngelproduksjon for tredje år på
rad i dette særs inngrepspregede og kunstige bekkeløpet hvor fisken skal forsere multiple
kulverter på veien fra sjø og til de øvre gyteområdene ved Timeneskrysset. Resultatene av
tiltakene i Timenesbekken viser at et bekkeløp/vassdrag kan være redusert til en ren
sprengsteinsgrøft – uten vegetasjon eller natursubstrat over hode - og allikevel kan
tilbakeføres til høyproduktivt vassdrag med begrensede ressurser.
På dette bakteppet er det naturlig at alle vassdrag som krysser Riksveirute 3 vurderes med
innledningsvis samme fokus uavhengig av inngrepsstatus og tilsynelatende verdi.
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5. Resultater.
Resultatene fremstilles som fortløpende katalog hvor hver enkelt kulvert er gitt et oppslag på
fra 2 til 3 sider med tekst, bilder og kart.
Bekkene presenteres fra øst mot vest, med start ved Kjevikkrysset på Fv 41.
Av hensiktsmessighetshensyn er også kulvertene fra Timeneskrysset og til fylkesgrense mot
Aust-Agder tatt med slik at utredningen derved omfatter E18/E39 for hele Vest-Agder.
Utvidelsen dekkes av Terrateknikk.
Identifikasjon: Hver kulvert identifiseres med et nummer som begynner på K og deretter et
løpenummer og evt. en hjelpebokstav. Nummereringen er ikke slavisk, da kulverter er lagt til
og tatt ut som del av kartlegging og vurderingsarbeidet.
Navn: Der hvor dette er naturlig ut fra lokalkunnskap eller lokalnavn fra kart, så er kulverten
navnsatt etter bekken den betjener.
Dimensjon: Dette er kulvertens innvendige diameter (dersom rørkulvert) eller innvendig
bredde x høyde dersom firkantkulvert. Ved kulverter +/- 1 meter diameter oppgis målene i
centimeter (70cm). Ved større kulverter oppgis målene i meter ( 1,5 x 1,8m). For kulverter
med faunapassasje er kulvertdimensjon med vannløpets bredde + total høyde oppgitt, og så
er det spesifisert i hvilken høyde over bunn faunapassasjene går, og hva som er full bredde.
Lengde: Dette er lengde i meter av den delen av lukket kulvert som krysser selve
veianlegget. Ofte vil selve kulvertanlegget kunne være større – bestående av flere kulverter
med mellomliggende strekning i dagen.
Helning: Dette er kulvertens helning i grader. Dette er bare relevant og mulig å måle for
kulverter med gjennomlys da man bruker laser for guiding. I de fleste fall er fallet bare
omtrentlig da kulvertene har varierende helning. For lengre kulverter er helning inn eller utløp
angitt om målbart. Den funksjonelle delen av helningsgraden, dvs. om kulverten er farbar for
fisk, behandles i senere punkt.
Materiale: Dette er av stor betydning da det betyr mye for materialeruheten og derved
vannhastigheten i kulverten. Hovedtypene er betongrør, plasstøpt betong, plastrør,
korrugerte stålrør/svalbardrør eller svalbardrør med betongforing.
Farbarhet: Dette er en fagvurdering av den helhet kulverten representerer og utgjør en del
av. Her er både innløpsforhold, vannhastighet, vanndyp og hindringer for øvrig vurdert som
helhet. Det er oppvandring av gytemoden laksefisk som er vurderingsgrunnlaget. Der
vannhastighet og/eller kulvertlengde er slik at man kan anta at bare større fisk (tåler høyere
vannhastighet) kan komme forbi, så er dette nevnt.
Foto: Dette er original billednummer fra EXIF filen. Dette skal brukere av denne rapporten
normalt ikke ha bruk for, men det kan allikevel være nyttig dersom hovedkatalog for bildene
kommer bort, og denne rubrikken er derfor beholdt. Kulvertutløp er viktigst og kommer først.
GPS: Her opplistes hvilke GPS punkter som er notert for kulverten. De samme betegnelsene
gjenfinnes på kartet for den enkelte kulvert. Koordinatene er i UTM-WGS-84 format og har
misjon å gjøre det enkelt å finne fram til kulvertene ved befaringer og annet. Da en del
kulverter ligger svært dypt eller inntil bratte bergvegger med dårlige forhold for sattelitene, vil
enkelte punkter ha dårlig koordinatkvalitet.
Tiltak: Der hvor det er biologisk relevant og teknisk mulig, er det tatt med et punkt Tiltak hvor
det kort beskrives hva som kan gjøres for å reetablere eller bedre oppgang av fisk.
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Kulvert #: 1 Navn: Stutheikulverten
Dim: 100cm
Lengde: 170m
Helning: 20 innløp og 0.30 utlop
Materiale: korrugert plast
Farbarhet: Null pga lengde og hastighet
Foto: 401-5
GPS: K1-innl/utl
Annet: vannhastighet høy, kun akseptabel for kortere strekk. Helning bratt; korrugering
reduserer hastighet bra. Lengde og plassering som del av nytt E18 anlegg gjør at denne er å
betrakte som ikke-korrigerbar i overskuelig framtid. Plassering; se kart for K1b

Innløp av Studeheikulverten. Bekken er fiskeførende opp- og nedstrøms
kulverten, men denne er ikke passerbar for oppvandrende fisk, og kan
vanskelig endres til dette pga. lengde og fall.
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Over: Utløp av
Studeheikulverten
Til v: Bekkens beskaffenhet
straks nedstrøms kulverten.
Bekken har god egnethet for
fisk både opp- og nedstrøms
kulverten.
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Kulvert #: 1b
Navn: (Kr sand v Studedalen)
Dim: 40 cm inn, 80cm ut
Lengde:90m (gps)
Helning: inn ukj, 2,50 ut
Materiale: betong inn, plast ut
Farbarhet: null, betydelig sprang v utløp
Foto: 406-408
GPS: K1b inn-ut
Annet: Kulvert for liten bekk. Krysser gamle E18 via betongrør, nye E18 via plastrør. Innløp
delv. tilstoppet med stein. Forurenset i oppstrøms del (jern/organisk?). Felt < 1km.
P.t. liten fiskeinteresse i bekken da den er forurenset i oppstrøms del, gjengrodd nedstrøms
E18, liten vannføring
.
Kart til v. viser
plassering av kulvert 1
og 1b
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Kulvertinnløp: Kulvertrør så vidt synlig, skjult av utrast
stein. Bemerk tilslammet bekkebunn og uklart vann

Kulvertutløp ved nye E18. Fall
fra kulvert til steinhelle gjør
passering for fisk umulig.
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Kulvert #: 2 Navn: Langsvann
Dim: 5x6m + faunakorridor.
Lengde: 22m
Helning: null
Materiale: Plasstøpt betong, naturbunn
Farbarhet: max
Foto: 409-11
GPS: K2 øst
Annet: null fall, dobbel faunakorridor. En moderne storskala kulvert med optimal passering
for fisk og annet akvatisk dyreliv så vel som å inneholde faunapassasjer for fri passering av
også større pattedyr.

Langsvann-Krokevann kulvert. Faunapassasjer på begge sider.
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Kulvert #: 3 Navn: Langsvann 2.
Dim: 3.5x3 + faunapassasje 1.5m
Lengde: 42m
Helning: null
Materiale: Plasstøpt betong, slam og naturbunn over betongen
Farbarhet: max
Foto: 412-16
GPS: K3
Annet: Se kart for K2 for plassering. Ved liten vannstand i Langsvann, slik situasjonen er nå*,
så kommer det fram en upasserbar (for fisk) terskel i utløp av kulverten. Vannhøyden i den
sørvestre armen av Langsvann bestemmes av denne terskelen, og vannstanden vil synke
inntil 0.2m ved fjerning av denne. Slik situasjonen er ved lavere vannføringer i dag, er
terskelen hindrende for fiskepassering mellom forskjellige deler av Langsvann og altså til
hinder for gyte- og næringsvandringer. Faunapassasjen i kulverten har dårlig tilpassing til
terreng, og kan i liten grad benyttes av pattedyr slik situasjonen er nå, bør justeres.
Tiltak: Terskelen i utløpet av K3 (se foto neste side) bør fjernes for å reetablere
fiskevandring mellom de forskjellige delene av Langsvann – Krokvann. Fjerning av terskel vil
imidlertid gjøre at også SV del av Langsvann vil bli påvirket av den nylig gjennomførte og
juridisk uavklarte senking av dam Krokvann (se fotnote denne side), og bør sjekkes ut
juridisk før tiltak gjennomføres. En alternativ løsning er å bare lage en smal liten kanal
gjennom terskel slik at fisk kan vandre inn i SV basseng via et lite bekkestryk; dette vil i
mindre grad påvirke vannstanden i SV basseng av Langsvann.

*Årsaken til at denne terskelen nå fremstår som fiskehindrende, er at Langsvann ble senket mellom
0,5 – 1m for få år siden ved regulering av stem i utløpet. Kulverten var følgelig godt passerbar for fisk
ved den situasjon som rådet da nye E18 ble bygget. Så vidt vites (2010-11) er lovligheten av senking
av Langsvann under vurdering.
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Utløpet av kulverten ender mot terskel av sprengstein – vanskelig farbar
for fisk. Situasjonen skyldes den nylig gjennomførte senking av
Langsvann/Krokevann ved åpning av dam Krokevann

Faunapassasjen har dårlig tilpasning mot terreng utenfor kulverten.
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Kulvert #: K4
Navn: Timenesbekken
Dim: 1.4m
Lengde: 90m (gps)
Helning: 0.10 nedre del
Materiale: betong, natur bunn
Farbarhet: god
Foto: 7994-9
GPS: K4 inn/ut
Annet: Strekningen oppstrøms K4 produserer mye fisk etter de gjennomførte
biotopforbedringene i Timenesbekken ved Timeneskrysset. Kulvertens inntak beskyttes av
loddrett spilegitter. Det er viktig at dette holdes rent for rék, især i oppgangstiden for fisk, i
motsatt fall kommer ikke fisken opp til gyteområdene. Den relativt korte bekkestrekningen fra
K4 og til bekken oppstrøms Kjevikveien og K5 utgjør den mest fiskeproduserende
bekkestrekning i Vest-Agder pr. arealenhet, og det er svært viktig at strekningen beskyttes
mot inngrep og tiltak til skade for fisk eller hinder for fiskeoppgang, da denne strekningen
produserer fisk for hele Timenesbekken. Det er betydelig lukt av råkloakk i kulvertutløp tilsier
at pumpestasjon rett ved, med utløp/overløp i kulvert ikke er helt godt fungerende.

Oversikt over de tre kulvertene som påvirker Timenesbekken i
Timeneskrysset. G/S vei er ikke inntegnet, og linjejustering på
veiene kan avvike noe fra dagens situasjon
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Utløpet av K4: Betongrøret er delvis senket i
bekkebunn. Mye
begroing i utløpet. Det
aller meste av gyteområdene for Timenesbekken er å finne oppstrøms E18 (kulvert
K4), noe som gjør det
viktig å sikre at denne
er passerbar for fisk
Timenesbekken
nedstrøms utløpet av
K4. Mye begroing har
skadet bekken.
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Inntaket for kulvert K4 i Timenesbekken. Som fremgår er det vegetasjon i bekkeløpet, og det
er vanskelig å ta bra bilde av bekken fra kulverten. Se isteden bilde fra kulvert 4a for inntrykk
av hvordan bekkestrekningen ned mot kulvertinntaket fremstår. Som tidligere nevnt, er det
svært viktig å sikre at dette gitteret holdes fri for rék i oppgangstiden for fisk, dvs f.o.m.
september og t.o.m. oktober/primo november. Ved tilstopping kommer ikke fisken forbi
gitteret og opp til gyteområdene.
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Kulvert #: K4a
Navn:G/S kulvert Timenesbekken
Dim: 1.4m
Lengde: 18m
Helning: 0.50
Materiale: plast, innslag av naturmateriale på bunnen.
Farbarhet: max
Foto: 8000-03
GPS: K4a inn/ut
Annet: Kulverten er særlig tilpasset for fiskeoppgang med kulp nedstrøms og flatt vann
gjennom kulvert. Mye fisk, også i selve kulvert. mest 1+ og 2+
For plassering; se kart under K4. Kulverten ble anlagt for få år siden for å tillate passering av
G/S vei. Kulp nedstrøms ble etablert for å sikre god oppgang/passering også for mindre fisk.
I utgangspunktet er ikke glatte plastrør ønsket som kulvertmateriale da de gir grunnlag for
høy vannhastighet, og er for glatte til at sand og naturmaterialer kan danne egnet bunn inne i
kulverten, men da G/S kulverten ligger tilnærmet flatt og har kulp på nedstrøms side, er
passering og egnethet for fisk allikevel godt ivaretatt.

Kulvertutløp vannfylt og
lett entrbart for fisk. Fisk
bruker kulverten aktivt
for skjul og skygge
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Innløp av G/S vei kulvert.
Her er ikke dyp vann
nødvendig, og
farbarheten er god.

Bekkestrekning
oppstrøms K4a
omfatter kulper og
rolige områder.
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Bekkestrekningen fra K4a
og ned mot K4 (E18
kulverten) preges av
bekkens inneklemte
situasjon mellom
fjellskjæring og
sprengsteinsskråning. Tross
dette er strekningen på
bildet viktig gytestrekning
og oppvekstområde for
mindre fisk.
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Kulvert #: K5
Navn: Kjevikvei-kulverten
Dim: 1.4m
Lengde: 30m (gps)
Helning: 0.90 utløp
Materiale: plast, plast/natur bunn
Farbarhet: god
Foto:8004-07
GPS: K5 inn/ut
Annet: Se kart for K4 for plassering av K5. Kulverten er vannfylt også ved lavere
vannføringer, og er lett farbart. Denne kulverten ble anlagt med tanke på også å fungere som
fiskehabitat, dvs den skulle ligge vannrett og bunnen skulle fylles innvendig med naturlig
substrat. Grunnet vanskeligheter med fjell, ble kulverten liggende med fall og for høyt, og det
ble isteden gjennomført tiltak av entreprenør etter Terrateknikks anvisninger for å få substrat
til å ligge i røret. Til dette formål ble det lagt inn smale men lange segmenter av
armeringsgitter på bunnen i røret, og som hindret grusen i å bli ført ut av røret med
strømmen. Senere undersøkelser viser at gitteret ikke ble boltet/festet til røret slik det ble
forutsatt, og deler av gitteret ble derfor revet med av rék i flom. Kulverten fungerer derfor ikke
helt etter hensikten som fiskehabitat, men er godt farbar, og brukes av fisk som skjulested.
Tiltak: Det er ikke behov for tiltak for å sikre fiskeoppgang, men det vil være hensiktsmessig
å reetablere situasjon med gytegrus inne i røret slik forutsatt. Dette gjøres i så fall ved å
denne gang sikre befesting av gitter i rør slik hensikten var.

Utløp av K5 - Kjevikveikulverten. Bemerk rolig
vannstrøm og vannfylt rør også
i denne situasjonen med liten
vannføring.
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Kulvertinnløp K5

Bekkestrekning oppstrøms inntak
for K5. Tross smalt løp og
manglende kantvegetasjon
fungerer dette som viktig
gytestrekning, noe som skyldes at
bekken er lagt slik at det skapes
egnede fallforhold (vannhastighet)
og fordi bekkesengen er dekket
med tykt lag optimalt substrat
(elvegrus) for å skape gode
gyteforhold for aure/sjøaure.

21

>> STREKNING FRA TIMENESKRYSSET OG TIL KJEVIKKRYSSET PÅ FV 41 <<
Kulvert #: K6 Navn: Hamresanden
Dim: 100cm
Lengde: 35m
Helning: 0.6g
Materiale: betongrør, betong bunn
Farbarhet: middels i rør*
Foto: 8008-12
GPS: K6
Annet: Betydelig fall i utløpet av kulverten gjør det umulig for oppvandrende fisk å entre
denne. Dette er allikevel av bare lokal betydning da kulvertens utløp mot fjord er i form av en
bratt betongkulvert som uansett ikke kan forseres av oppvandrende fisk, og kan derfor ikke
fungere som sjøaurebekk. Dette er imidlertid et forhold som er naturlig å adressere når
området skal bygges ut eller bli gjenstand for endring, og både av den grunn og av hensyn til
at strekningen nedstrøms Kjevikveien kan fungere som lokale gyte- og oppvekstområder for
denne bekken, gis det råd om tiltak.
Tiltak: Kulverten er av begrenset lengde og fall, og kan enkelt gjøres farbar for fisk ved at
vannet på nedstrøms side løftes over to trinn (småterskler). Det er god plass til et slikt tiltak,
og dette vil ikke skape flomoppstuvning for tilgrensende arealer.

Grunnet GPS skygge er bare senter kulvert posisjonert.
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Utløp av K6. Helt
ufarbart for fisk, men
lett tilgjengelig for
etablering av to lave
steinterskler for løfting
av undervann og
derved passerbarhet.

Innløp av K6 er senket og
har gunstig inn-hastighet
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Kulvert #: K7
Navn: Vesbekken
Dim: 2.8 x 3.0m
Lengde: 22m
Helning: ca 10cm - ikke målbar
Materiale: plasstøpt betong + stein & betong
Farbarhet: max
Foto: 8013-18
GPS: K7 inn/ut
Annet: Vesbekken er en særdeles viktig gytebekk for anadrom laksefisk i og til Tovdalselva,
og har over lang tid vært gjenstand for kultivering og overvåking både av regionale
myndigheter og lokalt. Eksisterende kryssing er optimal for fisken sin del, med generøs
brokulvert av to generasjoner. Naturlig substrat og lite fall understreker dette. Det er ikke
behov for tiltak, derimot bare aktsomhet i forvaltning og tiltak på og ved vei på denne
strekning ut fra bekkens betydelige verdi.

Innplassering av de tre
kulvertene nærmest
Kjevikkrysset. K9 kan ikke
sees fra vei; bruk
koordinater og GPS for å
finne denne
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Vesbekken krysses av Fv41 via
plasstøpt kulvert hhv. gammel
tørrmurt konstruksjon.
Fiskepassering påvirkes ikke, så
det er kun ved endring er av veiens
forhold til vassdraget at aktsomhet
behøves.

Bekkestrekningen oppstrøms
kulverten; tett, naturlig
kantvegetasjon og velegnet
substrat av varierte løsmasser gjør
Vesbekken til særlig verdifull bekk
for anadrom laksefisk.
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Kulvert #: K8
Navn: Bøensbekken
Dim: 1.4
Lengde:kartverk/orto
Helning: 0.0
Materiale: betong, betong bunn
Farbarhet: god i rør
Foto: 8019-22
GPS: K8 midt
Annet: Bøenbekken befinner seg i umiddelbar nærhet av Kjevikkrysset på Fv 41; se kart
under K7 for plassering. Bøenbekken er en særs viktig bekk for anadrom fisk. Kulverten er
lang men har lav helning og er senket i begge ender, noe som gjør passerbarheten
akseptabel tross lengden. Utløp av kulvert ligger i beitemark, ikke i veikant/vegvesenareal,
og deler av kulvertens lengde er som følge av bekkelukking til fordel for landbruk, ikke som
følge av veianlegget. Eventuelle tiltak for fisk dersom dette skulle vise seg nødvendig, vil
være å åpne den delen av bekken som ikke har vært nødvendig å stenge, dvs.
landbruksdelen av kulverten.

Utløpet av Bøenbekk-kulverten er godt senket noe som letter oppgang og passering.
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Over: Innløp av kulvert K8.
Til venstre: Bøenbekken går
i edelløvskog og har flotte
kvaliteter som aure og
sjøaurebekk.
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Kulvert #: K9
Navn: ---Dim: 80cm Lengde: kart
Helning: ikke målbar; sving og løse rør.
Materiale: betong, betong bunn
Farbarhet: sakterennende øverst; her ok
Foto: 8023-26
GPS: K9 senter
Annet: Bekken prinsipielt under grensen for kartlegging, men tatt med grunnet direkte
tilknytning til Tovdalselva og derved potensiale for anadrom fisk. Bekken er svært liten, men
har allikevel bekkestruktur i løpet oppstrøms veien. Bunnen preges av skjellrester, og viser at
bekken går i marine avsetninger og derved er selvbufrende mot sur nedbør. Bekken er stor
nok til å kunne fungere som gytebekk for mindre fisk, men fisk kunne ikke sees. Grunnet at
kulverten er i dårlig forfatning, med rør delvis glidd fra hverandre og det forhold at kulverten
går i sving gjennom fyllingen, og er for liten i diameter til å befare, så kan helning og
farbarhet ikke fastslåes; dette må bestemmes med nivellering og rørkamera.
Tiltak: Det er ikke aktuelt å gjøre tiltak for K9 ut fra den kunnskap som fremlegges her. Ved
endringer på Fv41 bør imidlertid hensyn til fiskepassering vektlegges, slik at muligheten for
reetablering av passering og verdi her ikke går tapt.

Utløpet av K9 er delvis
senket og velegnet for
fisk. Da kulverten svinger
og har dårlige rør, er
imidlertid forløpet
vanskelig å avklare.
Topdalselva er mindre
enn 20m fra dette utløpet
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Innløpet for K9 er delvis
stengt av et tre, noe som er
symptomatisk; bekken
renner gjennom velutviklet
edelløvskog. Bemerk
substrat med leire, som
viser seg å være
skjellholdig og bufrende.
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Kulvert #: K10a Navn: Vollebekken
Dim: Innløp hovedkulvert; 110x100cm , utløp 150 x 70cm Lengde: 280m (gps)
Helning: ubestembar; bekkelukking over lang strekning med variert fall
Materiale: plasstøpt betongkulvert i tre avsnitt;
1: Utløp Vollevann; kulvert i betong + bunnluke (regulerbar – senket)
2: midtstrekk i boligfelt (kort strekning med lukket bekk)
3: hovedstrekk gjennom boligfelt og til utløp straks sør for E18
Farbarhet: null. Kulvert ut av Vollevann er tørrlagt, og vann slippes via bunnluke. Det er
fossefall mellom kulvert 2 & 3
Foto: 8027-33
GPS: K10a 100x110 (innl. kulvert for E18) og K10a ut
Annet: Vollevann holdes av betongdam i utløp. Starten på kulvert 1 inngår i denne kulverten.
Bekken går i dagen etter ca 30m. Stryk og ufarbare fosser ned til start 110x100 kulvert. Det
er grind i utløpet av Vollevann og her flatt betongutløp, mens det ikke er grind på den lange
kulvert Nr 3 som går forbi boligfelt og E18. Utløpet av kulvert 3 er lett farbar for fisk, og ligger
bare 10m fra E18. Selv om fisk teknisk kan ta seg gjennom kulverten, har dette imidlertid
liten verdi da det ikke er egnede områder for fisk på det korte åpne strekket mellom kulvert 3
og kulvert 2. På dette strekket skaper flere meter høyt fossefall absolutt oppvandringshindre
for fisk. Tiltak for fisk ikke aktuelle.
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Utløpet av K10a er
overgrodd og vannfylt, og
befinner seg straks sør for
E18 på Bjørndalssletta.
Fisk kan vandre inn i
kulvert fra denne siden.

Under: Innløpet til K10a er
overgrodd og
forbausende ubeskyttet til
å være midt i barnerikt
boligstrøk. I følge lokale
beboere er tilstopping et
problem.
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Kulvert #: K10b
Navn: Oddemarka - Prestebekken
Dim: 1.9 x 1.7 + faunatrinn b = 2.5 som omfatter øvre meter av totalt 1.7.
Sandbunn og vegetasjon i utløpene.
Lengde: 40m (gps)
Helning: Null; flatt vann.
Materiale: Plasstøpt betong m/faunahylle begge sider.
Farbarhet: Max
Foto: 8034-37
GPS: K10b inn/ut
Annet: God utforming, faunapassasjene er korrekt tilknyttet terreng på begge sider av
vannløpet og på opp & nedstrøms side av kulvert. Bekken og spesielt strekning mellom
K10b & K10c preges av gjengroing og forsumping.
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HHv. utløp (over) og innløp (under) av K10b beliggende nær Oddemarka Service
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Bassengene i rundkjøringen på Bjørndalssletta straks oppstrøms K10b er i sterkt behov for
rensking/oppgraving av organisk materiale og vegetasjon for å fortsatt kunne fungere som
oppvekstområde for fisk. Tilgroingen hindrer vannområdene fra å fungere som viktige
hvileområder for oppvandrende fisk, da vegetasjonen tetter aktuelle standplasser og
reduserer vannhastigheten vesentlig.
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Kulvert #: K10c
Navn: Bjørndalssletta - Prestebekken
Dim: 1.9 x 1.7 + faunatrinn b=2.5m som utgjør øvre meter av 1.7h.
Lengde: 70m (gps)
Helning: null + fisketrapp øvre del.
Materiale: Plasstøpt betong
Farbarhet: god, men sterkt avhengig av at inntaksristen holdes fri for rék
Foto: 8038-47
GPS: K10c inn/ut
Annet: For plassering, se kart under K10b. Bekken/kulvertutløpet er sterkt tilgrodd av vannog sumpvegetasjon i utløpet, noe som er uheldig for bekkens verdi for fisk og uheldig for
farbarheten ved lavere vannføringer. Faunapassasjene ligger under vann på nedstrøms
side!, se foto. Dette gjelder ved alle vannføringer. Oppstrøms er faunapassasje ok over vann,
men det er ikke laget hull i rist for faunapassasje; bare mindre dyr vil kunne komme forbi.

Over: Utløpet av kulverten
er gjengrodd og skjules av
tett sumpvegetasjon som
allerede er til hinder for
fisk ved lavere
vannføringer.
Til v.: Gitter på inntaket er
ikke til hinder for fisk så
lenge det holdes fritt for
rék. Bemerk at faunapassasjene verken er gitt
utskjæring for å passere
gittere, ei heller at det er
laget hylle slik at dyr kan
komme ut på terreng;
faunapassasjene ender i
vann på begge sider.
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Bilde inne fra K10c; Bemerk fisketrapp-vangene og faunapassasjer på begge sider.

Fisketrapp-terskler også
oppstrøms K10c sikrer
videre oppgang. Herfra
og oppover ligger de
viktigste gyteområdene i
Prestebekken, og
bekken fører anadrom
fisk (sjøaure).
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Kulvert #: K10d
Navn: Hannevikbekk
Dim: 100cm
Lengde: 360m (Gps)
Helning: uavklart*
Materiale: betongrør. Selve inntaket plasstøpt + murstein.
Farbarhet: Lav pga lengde og hastighet i nedre del + utforming på utløp.
Foto: 8048-57
GPS: K10d inn/ut
Annet: Hannevikbekken fra Eigevann m.fl. har vært stengt i nedre del mot sjø i lang tid.
Bekken går imidlertid åpent langs G/S vei fra Slettheia mot Hannevika, og her er/har det vært
kvaliteter egnet for fisk. Under kartleggingsperioden (juli 2011) var hele Hannevika og deler
av bekkestrekningen langs G/S vei anleggsareal, og fremtidige kulverters beskaffenhet for
fisk på denne strekningen kan bare i begrenset grad vurderes. Situasjonen for bekkens løp
mot Hannevika er imidlertid uansett av begrenset verdi, da det eksisterer en fallkum med fall
>2m i bekkens forløp nær Hannevika. Denne utgjør absolutt oppvandringshinder for anadrom
fisk, og gjør at bare strekningen fra Eigevannet/Meieribekken og ned til nederste åpne
bekkestrekning langs G/S vei Slettheia har interesse i fiskesammenheng. Det er derfor
kulvertene fra hhv. Eigevannet og ned til g/s bro slettheia, og kulvert fra meieribekken (K10e)
som er vurdert. Fri vandring gjennom dette Y-formede kulvertsystemet kan gi fisk adgang til
den relativt korte men stedvis egnede strekningen ned til starten av Hannevikkryss-kulverten.
Selve kulvertinntaket ved Eigevann er plasstøpt + mursteinfirkant og opprinnelig med grind.
Bjelkestengsel straks utenfor er i dårlig forfatning men er fremdeles styrende for vannstand i
Eigevannet. Det er lukt av råkloakk i kulvertinntaket v/ Eigevann, men mest utpreget i utløp
av rør. Kloakklukt er fra røret, ikke fra Eigevann.
Tiltak: Det bør etableres liten kulp i utløp av K10d for å lette fiskens entring til kulvert og øke
farbarhet innover ved å skape økt vanndyp. Bjelkestengselet i utløpet av Eigevann er i seg
selv hindrende for fri fiskepassasje, og bør justeres og repareres. Ansvaret for dette er ikke
avklart, da stengselet representerer en fungerende reguleringsanordning; Eigevann ville
pendlet mer og hatt bedre flomdempende effekt uten dette stengselet, men ville også stillet
seg inn på lavere høyde i lavvannføringsperioder

0

*Rørene glidd fra hverandre, 0.5 motfall nedre lengde. Sammen med at kulvert
svinger hindrer dette måling av helning
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Til v: Utløp av K10d pr. juli 2011.
Fall i utløp og grunn utløpskulp er
uheldig, tilsvarende uheldig for
oppgangen er det lave vanndypet
i røret.
Bilde under er tatt inne i utløpet
av K10d og viser at rørlengdene
har skilt lag. Utløpslengde har
motfall, men vanndyp i rør er
uansett lite for fisk.
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Over: Utløpsarrangementet i
Eigevann mot K10d kulvert er i
dårlig forfatning. Det omfatter
bjelkestengsel som er til hinder
for fiskeoppgangen, og en grind
som er utstatt for å gå tett,
grunnet svært liten
spileavstand.

Til venstre: Bekken nedstrøms
K10d er stedvis bred og med
egnet fall. Den kan utgjøre et
lite men viktig supplement som
gyteområde for bekken
oppstrøms K10d & K10e
dersom den istandsettes pent
etter avsluttet veianlegg.
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Kulvert #: K10e
Navn: Meierikulverten
Dim: 100cm betong Lengde: 300m (gps)
Helning: ubestemt pga sving.
Materiale: betongrør
Farbarhet: Forventet lav eller null grunnet betydelig lengde og lite vanndyp, men bør avklares
Foto:8058-62
GPS: K10e inn
Annet: Inntak av plasstøpt betong med grind med loddrette spiler. Grinden var helt tilstoppet
da undersøkelsen ble gjort, men ble delvis rensket for å kunne vurdere tilstand på kulverten;
bilder før/etter er vedlagt. Det er en biologisk/naturfaglig fin liten bekk oppstrøms K10e, men
denne er noe tilslammet, dog uten eller med lite kloakklukt. Kloakktilførselen registrert i
kulvert K10d som K10e løper sammen med, må derfor ha annet opphav enn bekken mot
K10e. Grunnet bedre innløpssituasjon til kulvert (intet bjelkestengsel eller smal grind) og
aktuell bekkestrekningen oppstrøms, er det ikke helt uaktuelt at fisk kan vandre fra K10e til
K10d-utløp og retur herfra. Bekkelukkingens lengde gjør imidlertid at dette må vurderes i
egen undersøkelse. Kart og tiltak er beskrevet under K10d – som K10e har felles utløp med.

Bak ”matten” av kvister og
rék skjuler grinden for
K10e seg. Tilstoppingen
er noe av det verste jeg
har sett i kulvertsammenheng. Spor på
stedet tilsier at oversvømmelse er unngått
ved at vann har rent inn i
kulverten fra oversiden.
Se neste side for rensket
kulvertinntak.
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Inntaket til K10e delvis renset. Når fullstendig renset, vil fiskepassasje inn kulverten være
godt ivaretatt, og det er ikke oppgangshindre i overgangen mot bekk.

Bekken oppstrøms
K10e har
småstrykkarakter
vekslende med roligere
partier. Det er småfisk
oppstrøms dette partiet,
noe som understreker at
det eksisterer
fiskebestand som kan
nyte godt av arealene
tilgjengelig dersom
passering av K10e –
K10d blir mulig i
fremtiden.
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Kulvert #: 10f
Navn: Bukkesteinsdalen
Dim: 120cm
Lengde 100m (gps - 15m til sving)
Helning: 1.00 ut, 4,50 for lengde 1 i innløpet.
Materiale: betong, betong bunn
Farbarhet: dårlig; fall i utløp + høy vannhastighet.
Foto: 417-23
GPS: K10-inn/ut
Annet: Fin bekk nedstrøms kulverten godt egnet for aure. Kulverten er imidlertid for lang og
for rask til å tillate oppvandring. Det er loddrett gitter oppstrøms side, godt passerbart. Bare
15m oppstrøms gitteret er imidlertid bekketilførselen fra to løp, som hver er ufarbare for fisk;
Løp nr 1 fra nordøst er ufarbart da det kommer som rask vann fra plastrør, Løp nr 2 fra nord
er ufarbart da det kommer fra fossefall. Ut fra dette er det ikke behov for å etablere
oppgangsforhold gjennom kulvert K10f.
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Til v over: Utløp av K10f.
Vanskelig entrbar for fisk
og for høy hastighet gjør
denne ufarbar.
Til v. under: Inntaket til
K10f er sikret med
spilegitter, farbart for fisk.
Fisketilgjengelig strekning
er imidlertid bare ca 20m
før fosser og rør stopper
videre oppgang.
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Kulvert #: K11
Navn: Farvannet
Dim: 1.4bred h=?
+ 1.1m dia betong utløp. Lengde: 35m (gps)
Helning: ukjent
Materiale: betongplate + rør
Farbarhet: null
Foto: 424-37
GPS: K11
Annet: Denne kulverten bærer preg av en nær total mangel på vedlikehold og skjøtsel, og
var alene av dette relativt vanskelig å lokalisere. Det er heller ikke mulig å komme i nærheten
av kulvertinnløp eller utløp med maskiner, dersom flomsituasjon skulle utløse behov for
dette. Innløpsområdet er tilgrodd med småskog, og er tilstoppet med rek og kvist. Innløpet av
kulverten/bunnen er fylt opp av dynn & rek til sterkt redusert vanntverrsnitt. Det er således
bare 24cm fri høyde målt pr 200711. Oppstrøms inntaket for K11 er en kort
bekkestrekningen gjengrodd av småskog før bratt skråning hvor vanntilførselen kommer fra
en kulvert høyt oppe i skråningen fra det som må ha vært gamle hovedveien. Grunnet dette,
er det ikke behov for å sikre fiskeoppgang gjennom K11, da det ikke utløses nevneverdige
gyte- eller oppvekstområder ved et slikt tiltak. Ab hydrologiske årsaker vil det imidlertid være
rimelig at K11 gis oppmerksomhet. Bemerk det inntegnede vannløpet fra kartet over;
Kulverten følger altså en annen linje enn den vist på kartet. Utløp av betongrør er å finne i
kanten av Farvannet straks nedenfor busstoppet, og er godt synlig. Det er imidlertid ikke
merkbar utstrømming fra røret, noe som tyder på at deler av vannstrømmen følger annet løp
eller går diffust i fyllingen. Tilgrensende bredd av vannet ble befart for å se etter andre utløp.
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Utløpet av K11 til
Farvannet. Helt
neddykket rør i måtelig
forfatning straks
nedenfor busskuret.

Innløp av K11 er midt i
bildet. Tettheten av trær
og buskas gjorde det
imidlertid ikke mulig å få
fotografert denne, selv
om det lot seg gjøre å få
undersøkt denne i
mellom stammene.
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Kulvert #: K12
Navn: Brennåsen
Dim: 100cm
Lengde: 20m (gps)
Helning: ikke målbar
Materiale: betongrør med naturbunn/rék.
Farbarhet: ukjent
Foto: 438-41 & 445-6
GPS: K12 inn/ut
Annet: Lokalitet for innløpsrør er helt tilgrodd og topp rør ligger 10cm under vann ved
normalvannstand. Spor av høyt vann på tilgrensende jorde indikerer at kapasiteten på
kulverten p.t. er begrenset. Bekken ned mot innløpet til K12 er stilleflytende og tilgrodd, og av
begrenset verdi for fisk. På nedstrøms side lot det seg ikke gjøre å finne kulvertutløpet. Dette
skyldes formodentlig at kulverten er dykket også på denne siden, og at den derfor er skjult av
naturlig vegetasjonsbelte + de mengder rydningsavfall som er tippet i vannkanten jf. foto
neste side. Utløpsområdet er funksjonell våtmark men med begrenset verdi for fisk.
Kulverten kan være passerbar for fisk i dagens situasjon, men dette må avklares med egen
undersøkelse, med UV-inspeksjonskamera og utenfor omfanget av denne undersøkelsen.
Tiltak: Det anbefales at forløpet for kulverten avklares, dels for å se om den er passerbar for
fisk, men ikke minst for å klarlegge rørets forløp, tilstand og fare for tilstopping.
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Innløpet til K11 er helt senket, og topp rør befinner seg 10cm under vannflaten og ca 1 m
til venstre for tømmerstokken på bildet. Mye rék gir fare for tilstopping av rør.

Utløpet av K11 er
til våtmark ved
landbruksvei
parallelt med E39.
Betydelig mengde
rydningsavfall i
vannkanten vil
skjule evt. synlig
del av rør.
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Kulvert #: K13
Navn:
Dim: 140cm
Lengde: 40m (gps)
Helning: 1.10
Materiale: betongrør med naturbunn
Farbarhet: bra fra nedstrøms
Foto: 442-44
GPS:K13 inn/ut
Annet: Se kart for K12 for lokalitet. Kulvert halvt fylt opp av vann blant annet grunnet sterkt
tilgrodd bekkeløp. Bekken har liten verdi for fisk pr idag. Oppstrøms stilleflytende og dyp.
Kulverten er direkte passerbar for fisk i dagens situasjon, og tiltak er derfor unødvendig.

Til v: Kulvertutløp K12 skjult
av tett vegetasjon i bekk
Under: Innløp av K12 er fra
dyp, stilleflytende bekk.
Røret ligger flatt, er farbart
for fisk, tilsynelatende åpent
og i god stand.
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Kulvert #: K14
Navn: Rosseland
Dim: 1.90 dia (2.0 minus betong) Lengde: 60m (gps)
Helning: 1.10 men vanskelig pga ujevn betong. jevn hurtigt vann.
Materiale: Korrugert stål (Svalbardrør) påsprøytet betong = ruglet betongrør.
Farbarhet: Vanskelig; høy hastighet + lang kulvert; hvileplasser trengs for oppgang
Foto: 450-54
GPS: K14 inn/ut
Annet: Se kart for K12 for lokalisering. Det eksisterer en liten dam (etablert av bever + rek)
kort oppstrøms kulverten, og til hinder for fiskeoppgang. Oppstrøms dette er bekken
stilleflytende. Bekkens beskaffenhet tilsier at det er gyteområder på moreneflatene
oppstrøms kulverten, og at passering fra Songdalselva til forbi kulverten således er viktig.
Det er imidlertid betydelig fall og vannhastighet ut av kulverten, til hinder for oppgang.
Tiltak: Dersom nærmere vurdering av bekkens egnethet for aure tilsier dette, bør kulverten
gjøres farbar ved etablering av 2 eller flere terskler på nedstrøms side for å tillate oppvandrende fisk å entre kulverten, samt for å gi redusert vannhastighet gjennom kulverten.
Dette suppleres ved utlegging av vannbremser i kulverten ved behov. Kulvertens generøse
størrelse og plassering tilsier at den reduksjon i kapasitet som slike biotoptiltak og justert
vannforløp vil skape, ikke vil være problematisk for avløpskapasiteten på dette punktet.

Fallet i utløpet og
den hastighet dette
gir gjør K14
vanskelig forserbar
for oppvandrende
fisk.
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Bekken oppstrøms K14
er innledningsvis
stilleflytende og lett
farbar. Gyteområdene
forventes lenger oppe.

Innløp i K14 er
lett passerbart
for fisk, men gir
ugunstig høy
vannhastighet
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Kulvert #: K15
Navn: Kleplandsbekken
Dim: 1.4m
Lengde: 90m (SVRS)
Helning: Variabel +/- 10
Materiale: Betongrør
Farbarhet: Dårlig, grunnet fall i utløpet og stedvis høy vannhastighet sentralt i rør.
Foto: Se TT 5-2011
GPS: K15 senter
Annet: Det er laget egen utredning (TT 5 – 2011) som beskriver oppgangsproblematikk og
avbøtende tiltak for å sikre oppgang av anadrom laksefisk gjennom kulvert til
Kleplandsbekken. Det vises derfor til TT 5-2011 for alle spørsmål om kulvert K15

Kleplandsbk

Utløpet av K15 slik det
fremsto i mai 2011: Fall fra
rør til kulp vanskeliggjør
entring av røret.

52

Kulvert #: K16 Navn: Idrettsplassen
Dim: 1.4 og 0.7m
Lengde: 20m
Helning: 0.70 utløp
Materiale: 2 x betongrør
Farbarhet: Max
Foto: 007-13
GPS: K16 inn/ut
Annet: Hovedrør perfekt nedsenket, og har natursubstrat i bunn og lav vannhastighet. Godt
farbart også i oppstrøms ende av kulvert, men her er det betongsider i kulvert, men med
laksegrus som bunnsubstrat. Det er fossestryk 50m oppstrøms kulverten, og farbarheten på
dette er ikke vurdert, men ansees uavklart. Bilde 12 & 13 er fra nedstrøms side av K16.

Utløpet av K16 er
perfekt anlagt, med
natursubstrat i bunn og
egnet vanndyp. Kan
fungere som modell på
hvordan god fiskekulvert
skal plasseres.
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Bilde over: Innløpet til K16 er perfekt plassert og tillater også passering av fisk som ikke kan
forsere sterk strøm. Bunnen består av brus av størrelse – gytegrus anadrom/laksegrus. Dette
er sjeldent forekommende i småbekkene over slike arealer som sees her.

Bildet under: Strekningen oppstrøms K16 preges av samme grus som ved kulverten; grov
men helt ren grus i størrelse egnet for laks og sjøaure. Fossestryket i bakgrunnen er ikke
vurdert videre, men strekningen oppstrøms kulverten er i seg selv av verd som habitat, og
det er viktig at farbarheten for K16 ikke reduseres og at bekken får beholde sine kvaliteter.
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Kulvert #: K17
Navn:
Dim: 2.1m
Lengde: 14.2m
Helning: 0.50
Materiale: korrugert stålrør (Svalbardrør) betongsprøytet 0-1m opp på sidene
Farbarhet: max
Foto: 001-6
GPS:K15
Annet: Se kart på K16 for plasseringen av K17. Kulverten er nedsenket i bekkebunn og har
natursubstrat til fordel for utmerket fiskehabitat og god passering. Ingen tiltak kreves. Nb;
bemerk at denne bekken har avrenning mot nord.

Utløp av K17 og altså på
nordsiden av veien. Perfekt
forløp med naturbunn og lav
vannhastighet. Slike kulverter
kan utgjøre så godt miljø at
fisken kan velge å gyte i
substrat i selve kulverten

Inntak til K17 er breddet
noe med betongstøp og
har derfor firkantet
tverrsnitt. E39 over
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Kulvert #: K18 Navn: kjellandsvann
Dim: 100cm
Lengde: 23m (laser)
Helning: 3.50 for første lengde oppstrøms side, men langt slakere for øvrige lengder da
totalhastighet er ok. Nedenfra helning 0.5g som antakelig er dominerende fall.
Materiale: betongrør
Farbarhet: god; rolig, vannfylt og naturlig bunnsubstrat i kulverten
Foto: 014-21
GPS: k18 inn/ut
Annet: begrenset verdi pga stryk oppstrøms kulverten. Det er absolutt stopp for fiskevandring
i form av foss & kulv/rør 50m oppstrøms K18, jf bilde 15 el 16. Nedstrøms K18 er vannløpet i
form av fin skogsbekk med potensielt aurehabitat.

Utløp til K18 er godt farbart
og kulverten har egnet kort
lengde, kun kryssende
under E39. Godt
fiskehabitat nedstrøms
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Innløpet til K16 ligger fornuftig
senket og utgjør i seg selv
ingen hindring for fisken, jf
foto øverst til venstre.
Imidlertid har oppvandrende
fisk bare en kort strekning på
> 50m før de møter
uforserbar hindring i form av
fossefall og kulverter lagt
under gammel veien nær
utløpet av Kjellandsvann.
Disse rørene er synlig i
steinskråningen på bildet
nederst til venstre. Det betyr
at det ikke er fri fiskepassasje
opp til Kjellandsvann fra
bekken som føres via K18.
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Kulvert #: K19
Navn:
Dim: 120cm og 100cm
Lengde: 40m (gps)
Helning: 5.40 utløp
Materiale: betongrør nederst (forbi E39) korrugert stålrør i øvre del.
Farbarhet: null, fossefall nedstrøms og høy vannhastighet i kulvert
Foto: 022-26
GPS: k19 inn/utl.
Annet: 120cm rør fører normalvann, mens 100cm rør fører flom. Denne strekningen av
bekken har neppe vært farbar for oppvandrende fisk noen gang. Dette grunnet
fremherskende bratt terreng og stort og ufarbart fall straks oppstrøms K17. Fiskeoppgang
gjennom kulverten ville derfor ikke utløst lengre fiskestrekninger av noen verdi.

Utløpet av K19. Kulverten er av en
rar konstruksjon med stablede rør,
hvor flomrøret munner ut på
oversiden av hovedrøret og føres i
åpen renne til fossefall over
hovedrørets utløp. Se neste side
for øvrige del av anlegget.

Både kulvertutløpet i seg selv og
de terrengformasjoner som uansett
skal forseres tilsier at
oppvandrende fisk naturlig aldri har
kommet så høyt, uansett vei eller
ikke.
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Bilde til venstre: Flomrøret for K19
hviler oppå hovedrøret og munner ut
i en plasstøpt kanal oppå hovedrøret,
se også foto forrige side.
Bilde under: Flomrør og hovedrør
fóres via to korrugerte stålrør
oppstrøms E39. Inntaket for rør for
normalvannføring er delvis gjenfylt av
steinmasser. Straks oppstrøms
rørene kommer vannføringen ned
som foss fra fjellet, fiskeoppgang
gjennom rørene er derfor uten verdi.
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Kulvert #: K20
Navn: Trysfjord
Dim: 2.4m
Lengde: 32m (laser)
Helning: ikke målbar pga ujevn betong. anslått til +/- 10
Materiale: korrugert stål, helsirkel betongslemmet. originaldiameter antakelig 2.5m.
Farbarhet: god; rask men med flatt vann til fjord, ingen vansker for oppgang.
Foto: 027-32
GPS: K20 inn/ut
Annet: Tross god nedsenking er det ikke avsatt særlig løsmasser på bunnen av kulverten da
hastigheten er høy nok til å gjøre kulverten selvrensende. Beliggenhet/høyde er ellers slik at
det ved flo sjø vil sjøvann trenge opp i kulverten.

K20 utløp til sjø – lett
entrebar og jevn
helling. Utløpsnivå
følger sjønivå.
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Til venstre øverst: Innløpet til
K20 – uproblematisk utformet
og fungerende, selv om
vannhastigheten kan være
høy for den minste fisken.
Til venstre nederst; bekken
ned mot K20 går i tett
edelløvskog som utgjør
glimrende kantvegetasjon og
skaper god skygge for fisken
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Kulvert #: K 21
Navn: Trysbakken
Dim: 100cm
Lengde: 22m laser
Helning: 1.2g innløp
Materiale: Betongrør
Farbarhet: Rask men ant farbar
Foto: 44-49 (44 & 49 fra oppstrøms side, resten nedstrøms)
GPS: k21 inn/ut
Annet: For plassering, jf. kart for K20. Bekkestrekningen oppstrøms K21 har muligens verdi
for fisk, men er noe rask, dog med innslag av grus. Bekken kommer fra Småtjønnane
naturreservat (plantefredning for Storak forekomst m.m.), og det er ikke uviktig å sikre at
fiskeoppgangen til dette er slik den var i naturtilstanden. Det er lite hvilekulper for fisk som
har forsert kulverten, noe som bør avhjelpes dersom det skal gjøres tiltak. Nedstrøms K21
har bekkeløpet kulper og er godt farbar over en ikke ubetydelig strekning. Det er imidlertid
uavklart hvorvidt fossestrykene mot Trysbekken (se K20) er farbare for fisk, og altså hvorvidt
bekken som K21 tilhører er sjøaureførende opp til K21. GPS avvik 13m.
Tiltak: Det eksisterer gode startkulper for fisk nedstrøms K21, så hovedproblematikken
ligger i manglende hvileplasser for fisk som har klart å passere K21 og behøver hvile
oppstrøms før videre oppvandring. Utgraving eller tilrettelegging av en eller flere små kulper
her er antakelig det viktigste enkelttiltaket som kan gjøres for K21. Større/kostnadskrevende
tiltak bør ikke gjøres før det er undersøkt hvorvidt K21 er tilgjengelig for anadrom fisk.

K21 munner ut straks
utenfor E39 i Trysbakken.
Det er egnet ”startkulp” for
oppvandrende fisk, og
bekken beholder forløpet
med skogkledte kanter og
innslag av kulper nedover.

62

Øverst til venstre: Kulvertinnløpet
på K21 i veikanten av E39 preges
av urolig vann, selv om kulverten
har fornuftig fylling:
oppvandrende fisk behøver
stillevannsområde straks
oppstrøms kulverten når denne
er passert.
Nederst til venstre: Bekken fra
Småtjønnane naturreservat og
nedover langs E39 til K21 er
hurtig men greit farbar, og det er
relevant å forvente innslag av
gyteområder på denne
strekningen. Inntaksrøret på K21
så vidt synlig nederst i bildet.
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Vedlegg 1.
KULVERTKARTLEGGING – GPS DATA – UTM - WGS 84
Kulvert ID
K1 inn
K1 ut
K1b inn
K1b ut
K2 ost
K3 ost
K4 inn
K4 ut
K4a inn
K4a ut
K5 inn
K5 ut
K6 senter
K7 inn
K7 ut
K8 senter
K9 senter
K10 inn
K10 ut
K10a 110x100
K10a ut
K10b inn
K10b ut
K10c inn
K10c ut
K10d inn
K10d ut
K10e inn
K11 inn
K11 ut
K12 inn
K12 ut?
K13 inn
K13 ut
K14 inn
K14 ut
K16 ut
K17 inn
K17 ut
K18 inn
K18 ut
K19 inn
K19 utl
K20 inn

Tid for registrering
20-JUL-11 11:32:54
20-JUL-11 11:37:23
20-JUL-11 12:11:19
20-JUL-11 12:33:57
20-JUL-11 12:49:41
20-JUL-11 13:04:21
30-JUL-11 13:04:35
30-JUL-11 12:56:14
30-JUL-11 13:20:53
30-JUL-11 13:15:46
30-JUL-11 13:35:16
30-JUL-11 13:24:30
30-JUL-11 15:03:52
30-JUL-11 15:30:45
30-JUL-11 16:11:23
30-JUL-11 16:52:53
20-JUL-11 14:18:51
20-JUL-11 14:16:12
02-AUG-11 14:30:43
02-AUG-11 14:36:45
02-AUG-11 15:06:37
02-AUG-11 15:00:55
02-AUG-11 15:28:37
02-AUG-11 15:09:22
02-AUG-11 18:00:39
02-AUG-11 17:22:45
02-AUG-11 17:40:38
20-JUL-11 15:02:40
20-JUL-11 15:16:18
20-JUL-11 18:18:46
20-JUL-11 18:35:12
20-JUL-11 17:56:31
20-JUL-11 18:53:02
20-JUL-11 19:22:00
21-JUL-11 16:51:46
21-JUL-11 16:18:30
21-JUL-11 18:18:04
21-JUL-11 18:32:11
21-JUL-11 19:10:53
21-JUL-11 19:01:29
21-JUL-11 19:38:51
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Posisjon UTM sone + V & N
32 V 451553 6451202
32 V 451676 6451086
32 V 451279 6451030
32 V 451305 6451122
32 V 450558 6450517
32 V 450413 6450351
32 V 447332 6447896
32 V 447350 6447806
32 V 447377 6447965
32 V 447371 6447948
32 V 447397 6448145
32 V 447397 6448115
32 V 446571 6449740
32 V 447003 6451599
32 V 446985 6451593
32 V 447050 6452746
32 V 446534 6451078
32 V 434839 6445388
32 V 434773 6445315
32 V 442821 6447415
32 V 442639 6447192
32 V 442263 6446995
32 V 442291 6446960
32 V 442107 6447045
32 V 442169 6446997
32 V 438257 6444679
32 V 438552 6444524
32 V 438239 6444569
32 V 433471 6445415
32 V 433447 6445436
32 V 432598 6444187
32 V 432579 6444182
32 V 432608 6444034
32 V 432575 6444058
32 V 432611 6443653
32 V 432557 6443614
32 V 429716 6440214
32 V 429304 6440000
32 V 429305 6440005
32 V 427196 6439748
32 V 427218 6439767
32 V 425757 6439785
32 V 425765 6439828
32 V 421110 6441083

K21 inn
K22 senter
K22a inn
K22a ut
K22b inn
K22b ut
K23 senter
K24 inn
K24 ut
K25 inn
K26 senter
K27 inn
K27 ut
K28 inn
K29 inn
K29 ut
K29a inn
K29a ut
K30 ut?
K31 inn
K31 ut
K32 inn
K33 ut
K34 inn
K34 ut
K35 inn
K35 ut
K36 ut
K37 inn
K38 senter
K39 flombekk
K39 fossefall
K39a ut
K39b inn
K39b ut
K39c inn
K39c ut
K39d inn
K39d ut
K39e inn
K39e ut
K40 inn
K40 ut
K41 inn
K41 ut
K42
K43 inn
K44 inn

23-JUL-11 20:59:05
25-JUL-11 13:24:07
25-JUL-11 13:27:03
25-JUL-11 13:22:17
25-JUL-11 13:11:04
25-JUL-11 13:50:05
25-JUL-11 13:48:28
25-JUL-11 13:58:42
E39
25-JUL-11 15:03:58
25-JUL-11 15:11:53
25-JUL-11 15:27:12
25-JUL-11 16:07:08
25-JUL-11 15:48:44
25-JUL-11 16:08:58
25-JUL-11 16:05:57
25-JUL-11 16:59:14
25-JUL-11 17:21:02
25-JUL-11 17:30:37
25-JUL-11 17:53:36
25-JUL-11 18:09:57
25-JUL-11 18:46:40
25-JUL-11 18:52:00
25-JUL-11 19:07:04
25-JUL-11 19:20:50
25-JUL-11 19:55:28
Elv
22-AUG-11 11:58:35
22-AUG-11 9:20:25
22-AUG-11 10:08:52
22-AUG-11 10:09:55
22-AUG-11 10:25:41
22-AUG-11 10:54:11
22-AUG-11 11:38:03
22-AUG-11 11:39:14
22-AUG-11 12:04:05
22-AUG-11 12:20:18
26-JUL-11 13:29:25
26-JUL-11 13:10:02
26-JUL-11 14:10:41
26-JUL-11 13:43:07
26-JUL-11 15:24:41
26-JUL-11 17:00:12
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32 V 420578 6441032
32 V 419357 6440187
32 V 418262 6438401
32 V 418255 6438413
32 V 418218 6438351
32 V 418220 6438360
32 V 415138 6434717
32 V 412599 6433711
32 V 412596 6433685
32 V 411970 6433728
32 V 408404 6433651
32 V 405984 6435102
32 V 405973 6435096
32 V 405582 6435219
32 V 404114 6435858
32 V 404120 6435863
32 V 404172 6435833
32 V 404133 6435843
32 V 402783 6436977
32 V 398761 6440401
32 V 398761 6440382
32 V 397172 6441193
32 V 396964 6441335
32 V 396417 6441622
32 V 396421 6441616
32 V 394369 6442726
32 V 394325 6442754
32 V 393150 6445098
32 V 392955 6445259
32 V 392668 6445451
32 V 381619 6454654
32 V 380408 6454696
32 V 385881 6448333
32 V 385920 6450278
32 V 385924 6450269
32 V 384511 6453069
32 V 384520 6453074
32 V 379594 6454786
32 V 379573 6454808
32 V 381293 6454655
32 V 381301 6454677
32 V 379129 6454824
32 V 379118 6454778
32 V 378611 6454956
32 V 378616 6454892
32 V 378078 6455118
32 V 374555 6457248
32 V 367870 6461045

K44a
K45 ut
K46 inn
K46 ut
K47 inn
K47ut
K48 ut
K49
K50

18-JUL-11 18:04:30
26-JUL-11 17:36:59
26-JUL-11 18:21:00
26-JUL-11 18:32:41
26-JUL-11 19:02:51
26-JUL-11 19:15:43
26-JUL-11 19:41:47
26-JUL-11 20:06:12
26-JUL-11 20:39:16
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32 V 366769 6461287
32 V 363883 6464345
32 V 363566 6469715
32 V 363545 6469743
32 V 363574 6470165
32 V 363546 6470180
32 V 361868 6470937
32 V 362617 6470715
32 V 360554 6478253

Vedlegg 2: Oversikt over plassering av kulverter beskrevet i del 1 – Kristiansand – Søgne

