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Undersøkelse av kulverter på Riksveirute 3 fra Rogaland – Timenes – Kjevikkryss
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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 #: 22
Navn: Dyredal
Dim: 100cm
Lengde: +30m
Helning: 3.50 for 1. lengde, deretter slak
Materiale: betongrør
Farbarhet: god; nedsenket og akseptabel hastighet men lang. Betongbunn.
Foto: 032-35
GPS: K22
Annet: Fin bekk oppstrøms K22, med gytegrus og fin kantvegetasjon. Vil være av verdi for
fisk i Mjåvann, hvor kulverten munner ut rett i Mjåvatn i foten av E39 fyllingen. Utløpet er helt
senket men antas farbar. Allikevel svak lyd av stryk inni = i noen grad uavklart inntil
undersøkt med kulvertkamera. Lav uthastighet og heln i utløp = 00. Tiltak: ikke behov.

UAVKLART OBJEKT – JF KART OVER
Fyllingen som krysser kilen av Hanevatn (”Ikke obs K her”), jf kart over, ble
undersøkt for å finne ut om det er lagt inn kulvert gjennom denne. Kulvert ble ikke
påvist ved denne undersøkelsen, men da fyllingen er så overgrodd av busker og
kratt (især SØ side) så kan det eksistere helt eller delvis nedsenkede rør som ikke
lett lar seg oppdage ved befaring. Dersom det imidlertid er slik at det ikke ble lagt
inn rør ved etablering av denne fyllingen, så har den naturlige fiskebestanden i
Hanevatn blitt delt av fyllingen, noe som har introdusert negativ endring av
naturforhold ved redusert leveområder og genetisk utveksling innen bestanden.
Kontakt gjennom fylling bør således reetableres når veitekniske forhold tillater ette.
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Utløp av K22 er direkte til
Mjåvatn og er betydelig
senket, men derav let
entrbart for oppvandrende
fisk.

Bilde øverst til V. Innløpet til K22
delvis skjult av røtter og
vegetasjon, men ligger bra i
bekkeløpet og gir ikke alene
problemer for oppvandrende fisk
Bilde under til V. Bekkeløpet er
gjennom tett løvskog, og bekken
har egnet substrat med hensyn
på å fungere som gyte- og
oppvekstbekk.
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Kulvert #: K22a
Navn:
Dim: 0.8x1.1 bxh
Lengde: 25m
Helning: 20
Materiale: tørrmur + betong
Farbarhet: mulig men grunn. hastighe litt høy fort ok men terskler fordel
Foto: 7819-26
GPS: k22a inn-ut
Annet: ruglet bunn hjelper på redusere hastighet men ikke nok til å tillate oppgang. Bekken
oppstrøms kulverten omfatter gyteareal. Nedstrøms er det omtrent 1m fall ned til bekken, og
derved er kulverten umulig å entre for oppvandrende fisk. Bare en kort bekkestrekning
nedstrøms utløp av K22a før bekken entrer nytt rør med utløp til Suvatnbekken. Dette røret
er et 45cm Ø betongrør av lengde 50m. Det har utløp til Suvatnbekken 20m nedstrøms
gangbroa. Bygningen som er avmerket på kartskissen mellom K22a og Suvatnbekken er
tilsynelatende er bedehus eller forsamlingshus, og 45cm rørkulverten er lagt for å stenge
bekken der denne passerer jordet som utgjør utearealet foran forsamlingshuset.
Tiltak: Det ligger til rette for å lage to kulper for fiskeoppgang gjennom K22a. Et slikt tiltak
bør ikke igangsettes før fiskepassering gjennom kulvert forbi forsamlingshuset er avklart.
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Øverst til venstre: Utløp av
K22a: betydelig fall og lavt
vanndyp i kulvert forhindrer
entring og oppgang av fisk.
Nederst til venstre: Inntaket i
K22a er velbygget, men
kulvertens fall og manglende
undervann i utløpet gir lite
vanndyp; vanskelig for
oppgang.
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Bilde over: Etter en kort åpen strekning går bekken fra K22a inn i et 45cm rør under jordet.

Oppstrøms K22a går bekken
gjennom løvskog og med egnet
fall. Det er grunn til å forvente
innslag av gyteområder og
oppvekstarealer i denne delen
av bekken.
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Kulvert #: K22b
Navn:
Dim: 1.2m dia rør samt 1x1 plasstøpt betong på tørrmur øverst Lengde: 16m
Helning: variabel, nederst 3.20 = rask.
Materiale: korrugert stålrør nederst, betong øverst. Ikke naturmasse i løp.
Farbarhet: mulig men tvilsom grunnet høy fart i nedre halvdel og vanskelig entring.
Foto: 7827-33
GPS: K22b inn/ut
Annet: Se kart under K22a for plassering. K22b krysser E39 bare 50m vestenfor K22a. Fin
bekk opp og nedstrøms K22b, men terreng blir markert brattere 50m oppstrøms K22b. Det
kan derfor hende at tiltak for å bedre oppgangen gjennom K22b har begrenset verdi.
Tiltak: Etablering av en liten kulp i utløpet av K22b for heving av vannstand +20-30cm vil
lette entring & passering av K22b samtidig som den høye vannhastigheten i nedre del
reduseres. Kulverten er så kort at gytefisk kan forsere denne også ved høy vannhastighet
bare fisken tillates å entre og har vanndyp nok til å få brukt sporden. Et par vannbremser i
kulvert vil redusere vannhastighet til gunstig for oppvandring. Tiltak bør ikke gjennomføres
før verdi av bekk oppstrøms er avklart.

Utløp av K22b.
Ugunstige stryk og fall
nedstrøms utløp av
K22b reduserer
mulighet for oppgang.
Se ”tiltak”.
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Bilde over til v. Innløp til
K22b plasstøpt betong
med vassmose på
bunnen. Godt farbar;
høy vannhastighet
inntrer først og fremst i
nedre del av kulverten.
Bilde nede til v. Bekken
er sterkt tilgrodd
oppstrøms kulverten,
men har gode kvaliteter
som bekk for fisk; egnet
hastighet, substrat og
kantvegetasjon/skygge.
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Kulvert #: K23
Navn:
Dim: 120cm
Lengde:20m
Helning: 1.20 utløp
Materiale: betongrør
Farbarhet: akseptabel pga kort rør, men fordel med kulp nedstrøms som dessuten ville
redusert hastigheten til fordel for næringsforflytninger for mindre fisk.
Foto: 036-43 Olp.
GPS: K23 senter
Annet: Straks nedstrøms K23 er det lagt en fylling over bekken. Her er det lagt ned korrugert
stålrør som kulvert. Dette er skadet av påfylling, har diameter <1m og lengde ca 16m.
Farbarhet ukjent pga kompresjonsskadene, men grunnet ubetydelig fall og at røret uansett
fører vann, antas farbarhet. Nedstrøms denne har bekken struktur som flat skogsbekk og av
verdi for fisk. De to siste bildene er fra nedstrøms ende av steinfyllingskulverten.
Tiltak: det vil bedre farbarheten å etablere liten kulp på nedstrøms side av K23 for å lette
entring og redusere vannhastighet. Ikke minst ville dette gjort at også mindre fisk og
fiskunger kunne benytte seg av begge sider av bekken som leveområde til fordel for
årsvandring.
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Bilde over til v. viser utløpet
av K23: strykpreget utløp
vanskeliggjør entring men
vil være farbart ved flom. En
liten kulp på nedstrøms side
vil vesentlig lette entring og
passering ved lavere vann.
Bilde nede til v. viser
inntaket til K23. Dette er vel
senket og oppstrøms dette
har bekken rolig forløp over
lang strekning langs E39. Ut
fra innledende vurdering er
det sannsynlig å forvente
gyteområder på denne
strekningen oppstrøms K23,
som kommuniserer med
oppvekst og leveområder
nedstrøms K23. Fri
passering av K23 også for
mindre fisk vil derfor være
ønskelig
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Bilde over til v. viser innløp
K23. Bekken langs E39 er her
knapt synlig, beliggende lavt i
terreng og sterkt overgrodd,
men fungerer utmerket for fisk
og bør gis oppmerksomhet
ved tiltak i/langs E39
Bilde nede til v. viser utløp av
korrugert stålrør (nederst i
bildet) som fører bekken
under veifyllingen nedstrøms
K23, jf. tekst. I denne delen
av vassdraget går løpet som
stille skogsbekk, ganske
annerledes enn løpet langs
E39, noe som tilsier at de to
strekningene kompletterer
hverandre
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Kulvert #: K24
Navn: Berge
Dim: 3.2x3.0 bxh
Lengde: 13m
Helning: null
Materiale: Plasstøpt betong, naturbunn gjennom kulvert
Farbarhet: max
Foto: 7834-36
GPS: K24 inn/ut
Annet: null problemer i dette løpet hva gjelder opp- og nedvandring. Bergebekken er
sjøaureforende bekk tilhørende Jåbekk-vassdraget og under stor oppmerksomhet lokalt. Det
er etablert gangbane i treverk gjennom kulvert, uten at dette påvirker vassløpet.
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Bilde over til v. viser
innløpet til kulverten. Bekk
stedvis overgrodd, men
med egnet substrat for
gyting og som
oppvekstområde hva
gjelder de nærmeste
tilgrensende strekninger
både oppstrøms og
nedstrøms.
Bildet til v. under viser bekk
fra kulvert og i nedstrøms
retning
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Kulvert #: K25
Navn: Imesletta
Dim: 2.4x2.1 bxh
Lengde: 9m
Helning: < 10
Materiale: betong, tresviller i bunn
Farbarhet: max
Foto: 7837-40
GPS: K25 inn
Annet: Se kart for K24 for plassering. K25 betjener Aurebekken, som er en sjøaureforende
bekk i Jåbekkvassdraget og gjenstand for stor oppmerksomhet som kultiveringsobjekt for å
ivareta og bedre vassdragets verdi for sjøaure. Ingen tiltak behøves imidlertid hva gjelder
E39 kulvertene.

Kulvert for K25 fra
nedstrøms side.
Meget positivt at
kantvegetasjon langs
bekken får vokse helt
opp til kulvertvangene
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Over til v. er K25 sett fra
oppstrøms side. Bunn i kulvert er
trebjelker og stedvis med
natursubstrat.
Nede til v. sees lokalveibro/gangbro som går parallelt med
E39 kulvert på oppstrøms side.
Denne er også uproblematisk for
fisk. Oppstrøms disse
broene/kulvertene går bekken i
blandet kulturlandskap og
naturlandskap til stor verdi for
fiskebestandene
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Kulvert #: K26
Navn: Linadalsbk
Dim: 100cm
Lengde: 30m
Helning: Variabel
Materiale: Betongrør, betongbunn øverst, natursubstrat nederst.
Farbarhet: Dårlig grunnet høy vannhastighet øverst og mangel på hvilekulper oppstrøms.
Foto: Se TT 6-2011
GPS: K26 senter
Annet: K26 for Linadalsbekken har dårlig passerbarhet for fisk grunnet vanskelige forhold i
øvre del av kulverten, med hensyn på høy vannhastighet og mangel på kulper for fisk som
har pasert kulverten. Disse og andre problemer tilknyttet Linadalsbekken er behandlet i en
egen plan (Terrateknikk nr 6 – 2011). Det vises til denne for bedre beskrivelse av
problematikk og løsninger.

Utløpet av K26 er godt dykket og lett entrebart for fisk, men på oppstrøms side
av K26 får fisken vanskeligheter. Se TT 6-2011 for beskrivelse. Som i mange
vassdrag er gyteområdene i øvre del av bekken, og oppvekstområdene lenger
nede, og det er derfor svært viktig at gytefisk fritt kan passere K26 kulverten.
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Kulvert #: K27
Navn: Skogsfjord
Dim: 1.4
Lengde: 10m
Helning: 1.60 (2.10 i innløp)
Materiale: betongrør
Farbarhet: god, tiltak unødvendig
Foto: 7841-45
GPS: K28 inn/ut
Annet: kort strekning oppstrøms, men her er det gytegrus som forsvarer verdien av god og
farbar kulvert.

Bilde over viser utløpet av K27. Utløpsområdet er fullstendig tilgrodd, så selve kulvertutløpet
med omgivelser lar seg ikke fotografere. Utløpsforhold og gjennomløp til oppstrøms
strekning fremgår imidlertid av bildet over.
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Bilde over til v. viser innløp til
K27. Røret er ikke senket ned i
substrat, men ligger likevel så
lavt at fiskepassering går greit
Bilde under til v. viser bekk
oppstrøms K27. Denne går
innledningsvis over boligtomt i
parkmessig opparbeiding, men
selv her er det bekkløp av verdi
for fisk gjennom egnet vannhastighet og rent substrat av
relevant korning.

23

Kulvert #: K28
Navn: Sjølingstadelva
Dim: 6.2m x 1.5m Høyde er til betongdrager
Lengde: 9m
Helning: naturlig fall/bunn, 0.5-10
Materiale: betong, plasstøpt
Farbarhet: perfekt. naturbunn
Foto: 7846-49
GPS: K28 inn
Annet: Se kart under K27 for lokalisering. Sjølingstadelva/bekken er et sjøaureforende
vassdrag av betydelig størrelse og viktighet. Svært viktig å skåne for inngrep og utslipp som
kan være til skade for fiskebestandene.

Bilde over viser brokulvert for Sjølingstad-bekken fra nedstrøms side;
naturlig fall og substrat betyr optimal passeringsgrad for fisk.
Bilde under viser forløpet oppstrøms K27: glimrende forhold for aure
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Kulvert #: K29
Navn: Fasselandsv. inn
Dim: 90x90cm
Lengde: 11m
Helning: null
Materiale: tørrmurt firkantkulvert med betongplate
Farbarhet: optimal, 25cm vanndyp, stilleflytende
Foto: 7850-53
GPS: K29 inn/ut
Annet: masse fisk observert. Optimalt utformet kulvert for fiskepassasje.
Dessverre starter en ny plastkulvert bare 15meter oppstrøms innløpet til K29.
Plastrørkulverten synes anlagt for etablering av fylling for busstopp. Plastkulverten har
helning 1.90, glatt plastbunn og omtrent 10cm fall ned til utløpskulpen, noe som gjør denne
kulverten ufarbar for fisk. Se K29a. for mer info.
TILLEGGSINFO
GPS punktet ”Fossefallkulv” viser til en kulvert
under gamle E18 ved
hovedrasteplassen.
Farbarhet gjennom denne
er uten interesse da
tilløpet kommer som
ufarbart fossefall ned
fjellet.
Fra kilen ved rasteplassen
er det utløp til Fasslandsvann via kulvertbro under
E39 = ingen hindring for
fiskevandring til kilen. .

K29 fra nedstrøms
side. Kulverten har
perfekt utforming og
beliggenhet for
fiskepassering, og
terminerer umiddelbart
utenfor veibanen
(asfaltkant synlig) til
fordel for minimal
kulvertlengde
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Innløpet til K29 viser optimale
forhold for fisk, med god vanndyp,
naturlig og rent substrat (grus) og
tett vegetasjonsdekke. Legg
merke til at det ikke finnes spor av
alger eller vegetasjon på grusen;
dette er en effekt av både rent
vann/lite næringssalter men ikke
minst av utskygging/mangel på
lys. Se tekst under for mer info.

Bekken oppstrøms K29 er fullstendig skjult av vegetasjon og kratt. Tross det er bekkeløpet
som skjules av stor verdi for fisk; fjerner man løvverket finner man et bekkefar med rent
substrat og hvor det tette vegetasjonsdekket skaper både glimrende skjul og skygge så vel
som å produsere mat som dryss av insekter fra løvtaket. Skyggevirkningen er viktig både for
å hindre at bekken får for høy temperatur sommerstid (= for lavt oksygennivå) og for å hindre
at det vokser alger eller annet planteliv på grusbunnen; som ideelt sett skal være helt ren.
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Kulvert #: K29a
Navn:
Dim: 80cm rør
Lengde:gps/ca 40m
Helning:1.90
Materiale: glattvegget plastrør, betong i øverste del.
Farbarhet: Dårlig grunnet fall i utløp og høy vannhastighet i nedre del av røret.
Foto: 7854-60
GPS: K29a inn/ut
Annet: Se kart under K29 for lokalisering; hhv. inn & utløp på 29/29a er 20m fra hverandre.
Det er meget uheldig at en tilsynelatende god bekk som tross kryssing av E39 er sikret
kontakt med Fasselandsvann gjennom perfekt anlagt steinkulvert, så blir sperret av uvettig
anlagt kulvert i forbindelse med busstopp. Bare ubetydelige justeringer under legging ville
sikret gode gjennomgangsmuligheter også for sekundærkulverten K29a. Slik det er nå, er
denne ufarbar. Se tiltak for info.
Tiltak: K29a kan antakelig gjøres rimelig farbar i det minste for gytefisk. Oppvandring kan
sikres ved etablering av en liten terskel i utløp som løfter vannhøyden ca 30cm i forhold til
situasjon som vist. Denne løftingen har dels som formål å gi direkte adgang inn i rør, men
også som viktig moment å redusere vannhastighet i nedre del av røret. Grunnet bekkens
verdi og tiltakets begrensede omfang anbefales dette prioritert.

Bilde til v. viser utløp
av K29a. Dårlig
plassert rør skaper
vanskelighet for
fiskens entring av
røret, og gir opphav til
ugunstig høy vann hastighet.
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Bilde til v. viser innløpet til
K29a. Denne har god
utforming.
Bildet under viser
lokalisering av bekkeløpet
ned mot K29a. Bekken er
også her helt overgrodd (se
også forrige side), noe som
til fordel og ikke ulempe for
bekkens verdi for fisk.
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Kulvert #: K30
Navn: Fasseland-vestkilen
Dim: ?
Lengde: ?
Helning: ?
Materiale: uavklart
Farbarhet: uavklart
Foto: 7861-62
GPS: K30 ut/
Annet: K30 er antatt å være utløpsåren for kilen vest i Fasselandsvann. Det er et ikke
ubetydelig nedbørsfelt som drenerer mot denne kilen, så avløp mot Fasselbandsvann er å
forvente. Tross leting og sonding ble ikke rør funnet verken på inn- eller utsiden av fyllingen.
Derimot ble et farlig dypt dreneringspunkt i kilen, beliggende tett inntil veien, funnet og
probet. Det virker som det her (se foto) ligger et senket rør eller tilsvarende av stor diameter,
og det avsettes store mendger rék her. Utløpspunkt er angitt med hvit/grønn markering på
foto under. Kulverten (?) fremstår som slett vedlikeholdt og med økende fare for tilstopping.

Antatt utløpsrør (?) befinner
seg rett ved pinnen markert
med grønn/hvit plast.
Betydelige mengder rék
viser økende tilstopping.
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Kulvert #: K30a
Navn: Trædal
Dim: oversize
Lengde: 10m
Helning: Null
Materiale: Plasstøpt betongbro
Farbarhet: Max
Foto: 7864
GPS: Brokryss
Annet: Bekk krysses av bro av gode dimensjoner, naturbunn, godt farbar, se b 39.

Foto over: Bekk fra Fasselandsvann krysses ved Tredal tilhengerfabrikk av bro.
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Kulvert #: K31
Navn: Tarvannet
Dim: 1.8x3m bxh oppstr, 1.5m dia betong nedstr. Lengde: Firkant; 7.0m, Rør; 7m.
Helning: null
Materiale: betong/betong. Naturmaterialer på bunnen
Farbarhet: firkant, max. rør, max
Foto: 7865-69
GPS: K31 inn/ut
Annet: Underlig konstruksjon hvor oppstrøms del av kulvert består av stor plasstøpt betongfirkantkulvert/brokulvert, mens nedstrøms del (som formodentlig er etablert sist) består av rør
som er senket så dypt at de er ca 90% vannfylt. Dette er gunstig for fiskevandring, men
reduser kapasiteten på kulverten i meget betydelig grad. Naturmasser på bunn, fin fiskebekk
oppstrøms. Ikke behov for tiltak.

Bildet til v. viser utløpet av
K31, som er rørdelen av
kulverten. Røret er så senket
at det bare så vidt skimtes
under og til v. for stein midt i
bildet.
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Bilde øverst til v. viser K31
sett fra innløpssiden.
Naturbunn og stor bredde
gjør denne utmerket for fisk
Bilde nederst til v. er tatt
inne i firkantkulverten, og
viser hvordan
naturmateriale er avsatt på
bunn, men også hvor dypt
senket betongrøret som
utgjør resten av kulverten
er. Topp rør kan skimtes
under steinfyllingen i enden
av kulverten. Den store
fyllingsgraden allerede ved
lav vannføring reduserer
kapasiteten betydelig
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Kulvert #: K32
Navn:
Dim: 2.5m x 1.2m (naturbunn)
Lengde: 6.7m
Helning: naturlig fall; 1-20
Materiale: betong, plasstøpt. Naturmateriale i bunn
Farbarhet: max
Foto: 7870-74
GPS: K31 inn
Annet: Velplassert kulvert med utmerket farbarhet. Aktuell fiskebekk både opp og nedstrøms.

Utløp av K32: Naturlig bekkeløp er behold og farbarhet er god.
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Bilde over til v. viser K32
fra oppstrøms side.
Bilde til v. viser bekken
oppstrøms E39. Variert
fall, god kantvegetasjon
og natursubstrat gjør at
denne har verdi for fisk
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Kulvert #: K33
Navn:
Dim: 1.2m
Lengde: 14m
Helning: 2.50
Materiale: betongrør, betong bunn.
Farbarhet: null; fall (40cm) i utløp, høy hastighet og stor helningsgrad = lite vanndyp for fisk.
Foto: 7875-79
GPS: K32 ut
Annet: Se kart under K32 for lokalisering. Verdifull bekk som i dag ikke er farbar for
oppvandrende fisk forbi E39 grunnet dårlig plassert kulvert.
Tiltak: K33 kan forholdsvis enkelt gjøres passerbar for oppvandrende fisk ved å bygge en
terskel nedstrøms rør og derved etablere en kulp som hever + 50cm. Dette har tredelt formål;
dels gir kulpen vann nok for større fisk å få sats til å forsere vannstrømmen under de høye
vannhastighetene som dominerer i flom, dels løfter kulpen vannet så høyt at det blir mulig å
svømme inn i kulverten istedenfor å måtte forsere trinnet via hopp, dels bidrar den motstand
som vannmengden i kulpen utgjør, til å redusere vannhastigheten i nedre del av kulverten.

Utløp av K33. Kulverten
er kort og har rett forløp,
noe som er positivt, men
er plassert for høyt i
fyllingen. Ubetenksomhet
under senking av kulvert
skaper således et
effektivt hinder for gytefisk
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Bilde over til v. viser innløp til
K33. Dette er rimelig plassert
og vil samvirke godt med
heving av vannstand
nedstrøms.
Bilde til v. viser bekk nedstrøms
K33; vassdraget har gode
kvaliteter for aure.
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Kulvert #: K34
Navn:
Dim: 2,7m x 2.0m bxh
Lengde: 21m
Helning: <10
Materiale: betong, plasstøpt. også betong golv
Farbarhet: god
Foto: 7880-90
GPS: K34 inn/ut
Annet: Se K32 for kart over lokalitet. K34 har naturbunn og er godt farbar i dagens situasjon.
Tiltak behøves ikke. Kulverten vinkles v 8m regnet fra oppstrøms side.

Bilde over: K34 fra nedstrøms side. Bemerk variert bunn – egnet for fisk
Bilde under: K34 fra oppstrøms side og under gammel E18 bro. Boksen festet i hjørnet
vegg/tak i kulverten er en fuglekasse for fossekall, som liker slike hekkeplasser
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Bilde til v. viser bekkeløp
oppstrøms K34; fin kantvegetasjon, rent og variert
bunnsubstrat utgjør gode
kvaliteter for aure.
Bilde under viser bekkeløp
nedstrøms K34. Dette er
kanalisert langs veien, men
har fremdeles kvaliteter for
fisk og farbart hva gjelder
tilgrensende strekning.
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Kulvert #: K35
Navn: Osestad
Dim: 4.5x4m
Lengde: 15m
Helning: >30
Materiale: Brokulvert/betongbro - naturbunn
Farbarhet: vanskelig – fossestryk over fjell
Foto: 7892-98
GPS: K35 inn/ut
Annet: Bratt del av Osestadbekken, så selv om det er fiskeinteressante strekninger både opp
og nedstrøms K35 så vil tiltak neppe være aktuelle. Ved nybygging av vei bør imidlertid
passasje sikres. I dagens situajson kan passasje sikres ved etablering av 2st kulper for å
tillate gytefisk å entre fosseløpet under broa. Fosser lengre nede i vassdraget gjør at dette
ikke fører anadrom fisk så høyt oppe som til nedstrøms K34.

SÆRLIGE FORHOLD
GPS "Fossefallkulv" viser til
en bekk som kommer i foss
ned til e39 og derfor er uten
fiskeinteresse hva gjelder
strekningen oppstrøms E39

K35 fra nedstrøms side.
Stor vannføring og naturlig
bunn gjør at oppgang vil
være mulig ved løfting av
vannivå nedstrøms utløpet
med terskler, men
vasdragets beskaffenhet
videre nedover gjør dette
mindre relevant
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Kulvert #: K36
Navn: Lenefjord1
Dim: 2 x 1,5m prefabrikkert "U" profil
Lengde: 10m
Helning: null
Materiale: betong, naturbunn i løp.
Farbarhet: max
Foto: 7899-7902
GPS:K36 ut
Annet: perfekt anlagt – kan fungere som modellkulvert for tilsvarende anlegg.

Utløp av K36 er
direkte til Lenefjorden.
Naturbunn skaper
perfekte vandreforhold
for fisk
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Bilde over: Innløp til K36 – også
med naturbunn.
Bilde til v. viser bekken
oppstrøms K36. Egnet substrat
og hastighet + direkte kontakt til
fjord gjør denne til viktig og egnet
bekk for sjøaure.
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Kulvert #: K37
Navn: Lenefjord2
Dim: 2.5 x 1 Lengde: 10m
Helning: Varierende; naturbunn
Materiale: betong, plasstøpt, naturbunn
Farbarhet: god, naturbunn, naturlig fall
Foto: 7905-08
GPS: K37 inn
Annet: Se kart under K36 for lokalisering. Kulverten er farbar men er rask og er knyttet til en
hurtig bekk hva gjelder strekningen oppstrøms K37. Det er allikevel grunn til å anta at det er
gyteområder på strekningen oppstrøms K37, og verdien av bekk til Lenefjorden m.h.p.
sjøaurebestandene gjør det særs viktig å ivareta disse bekkene med direkte knytting til fjord.

K37 utløp og nær til sjø; rask men godt farbart løp.
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Bilde over viser innløp til K37.
Lenefjorden i bakgrunnen.
Bilde til venstre viser
bekkeløpet ned mot K37;
hurtig men variert og rikt på
kulper og stein til fordel for
oppgang; denne type løp vil
kunne favoriseres av større
fisk.
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Kulvert #: K38
Navn: Lenefjord3
Dim: 2.3m x 2.0m
Lengde: 11m
Helning: naturlig fall over fjell; ca 30
Materiale: betong, plasstøpt, naturbunn
Farbarhet: null, 1m fall nedstrøms kulvert. Oppgang kan tilrettelegges ved kulper.
Foto: 7909-14
GPS: K38 senter
Annet: Det er omfattende fossefall nedstrøms K38 og den flotte steinbuebroa som ligger
straks nedstrøms K38. Grunnet fossefallene, som uansett hindrer anadrom fisk å ta seg opp
fra Lenefjorden og til K38, så er formodentlig tiltak for å tillate oppgang gjennom K38 av
begrenset verdi, og bør uansett ikke realitetsvurderes før vassdragets egnethet,
tilgjengelighet og verdi for laksefisk er vurdert både for strekningen fra sjø og til
oppvandringshinder, og fra fossefall nedstrøms K38 og så langt fisken kan vandre oppstrøms
K38. Steinbuebro er beliggende bare ca 10m nedstrøms utløpet av K38.

K38 fra nedstrøms side.
Fossefallene vanskeliggjør
oppgang, men kan lett
elimineres med
hensiktsmessige terskler.
Verdien av slike tiltak er
imidlertid diskutabel grunnet
betydelige og multiple fall
nedstrøms.
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Bilde til v. viser innløpet til K38;
forløpet ligger i seg selv til rette
for fiskeoppgang hva gjelder
denne siden.
Bilde under; bekkeløpet
oppstrøms K38 er hurtig, men
har struktur egnet for aure, rent
substrat og hvor man forventer
gyteområder på roligere strekk.
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Særlig om E39 ved kryssing av bekk fra Homsvann/Storevann, og E39 kryssinga av
Litleåna nedstrøms Gulltjørna:
Alle disse kryssingene er via betongbro eller steinbuebro med natursubstrat. De vurderes
ikke nærmere her, men klassifiseres bare som tilfredsstillende og uten behov for tiltak m.h.p.
fisk.
For eksempelets del er tatt med E39 kryssing av bekk fra Homsvann, Storevann etc
v/innkjøring mot Opsal. Gps; "bro".

Strekningen til v.
omfatter 3
vassdragskryssinger med
bro. Eksempel
er vist under.

E39 kryssing av bekk/elv fra Homsvann & Storevann – som eksempel på ukomplisert
vassdragskryssing som er rådende på denne strekningen og kryssingene av Litleåna.
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Kulvert #: K39a
Navn: Skolandsv.
Dim: 100
Lengde: 12m
0
0
Helning: 2.2 ut, 1.5 snitt
Materiale: Betongrør
Farbarhet: Dårlig; 0.6m fall fra rør til kulp.
Foto: 110-14
GPS: K39a inn/ut
Annet: Kan lett bli farbar v heving av nedre kulp. Bare relativt kort strekning (<50m) er
imidlertid greit tilgjengelig, deretter stopper fossestryk oppgangen videre.
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Bilde over: Utløp av K39a har ugunstig fall, men kan lett gjøres godt
entrbar ved liten kulp nedstrøms
Bilde under: Innløp av K39 a er uryddig, men vil ha akseptabel farbarhet
når vannhøyden nedstrøms løftes for å tillate oppgang.

48

Bilde over til v. viser
bekkestrekning straks
oppstrøms K39a; rask men
farbar, mulig innslag av
gyteområder men antakelig er
bare en kort strekning (<50m)
farbar for gytefisk grunnet
fossestryk
Bilde under til v. viser
bekkestrekning fra K39a til
utløp Skolandsvann. Tilgangen
på andre gyteområder for fisk i
Skolandsvann vil avgjøre om
tiltak ved K39a vil ha verdi
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Kulvert #: K39b
Navn: Skoland
Dim: 100cm
Lengde: 22m
Helning: 4.50
Materiale: Betongrør
Farbarhet: Null; kombinasjon av for rask strøm, grunt vann og lang kulvert
Foto: 115-19
GPS: K39b inn/ut
Annet: Se kart under K39a for lokalisering. Svært bratt og skaper derfor høy vannhastighet
og ufarbarhet for fisk. Rør stedvis glidd litt fra hverandre. Strekningen på især oppstrøms
side er av flott kvalitet som aurehabitat. Dersom bekken nedstrøms K39b er tilgjengelig fra
Møska, betyr det at Møska er fratatt et stykke flott gytebekk som følge av kulvert K39b.
Tiltak: Grunnet lengden og bratt kulvert vil fiskeoppgang gjennom K39b fordre flere tiltak.
Det første er å sikre entring av kulvert ved å heve vannspeil ved utløpet av denne slik at
fisken kan svømme inn, og slik at utløpsvannstrålen bremses ved å treffe tilnærmet
stillestående vann i kulp. I tillegg til dette behøves repeterende vannbremser gjennom
kulverten for å få vanndyp nok og vannhastighet lav nok til å tillate oppgang. Fiskebremsene
som beskrevet i TT 6-2011 for Linadalsbekken er aktuelle i denne sammenheng. Tiltak i
K39b bør imidlertid foregripes av en kartlegging av bekkens beskaffenhet og farbarhet ned
mot Møska så vel som omfanget av det fiskehabitat oppstrøms K39b som utløses ved
reetablert oppgangsmulighet.

Bilde øverst til v viser utløp av
K39b; Ugunstig fall vanskeliggjør
entring og gir ubremset
utløpsstråle. Det ligger godt til
rette for heving av vannspeil med
kulp.
Bilde nede til v. viser innløp til
K39b. Dette er greit passerbar for
oppvandrende fisk, og det er rolig
bekk oppstrøms. Det høye
vannivået skyldes rék foran
rørinntaket, ikke høyt vannivå i
selve røret.
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Bilde over viser bekken oppstrøms K39b ca 50m fra kulverten. Bekken er av meget høy
kvalitet som aurehabitat og som naturbekk gjennom edelløvskog. Bekken går i tilknytning til
Skoland naturreservat (edelløvskogsområde)
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Kulvert #: K39c
Navn:
Dim: 1-2,2 x 3m
Lengde: rør 16m, kanal ca 22m
Helning: 1.10
Materiale: korrugert stålrør/svalbardrør m/innstøpt betongrenne med skrå sider for
bunnbredde ca 1m økende til ca 2m bredde v/høyde= 0.7, som er overkant kanal.
Farbarhet: null eller liten; meget rask vannhastighet, og vanskelig farbart fall i utløpet
(=/>1m). Stor fisk vil kunne ta seg opp dersom de klarer å entre renna, noe som avhenger av
hvor mye undervannet stiger i flom.
Foto:120-27
GPS: K39c inn/ut
Annet: Meget flott aurehabitat oppstrøms K39c.
Tiltak. Fiskeoppgang gjennom K39c reetableres ved å øke undervannet i utløpet av
kulverten for lett entring, og å legge inn noen lave vannbremser i kulverten. Både elveleiets
beskaffenhet på nedstrøms side og kulvertens generøse kapasitet og robuste utforming
(støp i svalbardrør) tilsier at dette er gjørbart.

Bildet over viser
utløp av K39c.
Dårlig farbarhet pga.
fall ved utløpet
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Bilder over viser innløpet til K39c. Greit farbart for fisk

Bildet under viser
oppstrøms ende av
K39c og
tilgrensende
bekkestrekning;
bekken fremstår
som en liten elv og
har fallforhold og
bunnsubstrat,
kantvegetasjon etc.
som tilsier utmerket
habitat for fisk.
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Kulvert #: K39d
Navn:
Dim: 2m
Lengde: 32m
Helning: 3.40
Materiale: betongrør
Farbarhet: Null, for hurtig vann samt et utløp som er umulig å entre (=/>1m fall i utløp)
Foto: 128-32
GPS: K39d inn/ut
Annet: Oppstrøms kulverten ligger det en del stiv plastduk fra bygging av vannløpet – denne
er tydeligvis revet opp av flom. Det er farbart bekkeløp oppover, dog utformet som
tørrmurkanal uten egenverdi for fisk.
Tiltak: Nødvendige tiltak for å tillate oppgang forbi K39d vil omfatte både kulper nedstrøms
for å tillate entring, samt vannbremser i kulvert og kulp oppstrøms. Videre undersøkelser
behøves for å avklare om det er strekninger oppstrøms dette som er av slik verdi for fisk at
K39d bør endres til å bli farbar for fisk. Inntil dette er klart bør tiltak avventes.

Utløpet av K39d er helt ufarbart for fisk pga fall i utløp. 2 x kulper behøves
for å løfte vann tilstrekkelig til å tillate entring av oppvandrende fisk.
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Bildet over viser innløpet til K39d. Den sorte tykke plastmatten som må ha løsnet
fra bunnen av vannløpet ligger uryddig foran kulvert
Bilde under viser vannløpet oppstrøms K39d,. Dette er farbart for fisk men har
ingen egenverdi som fiskehabitat og vil ikke alene forsvare oppgangstiltak.
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Kulvert #: K39e
Navn:
Dim: 2 x 2m
Lengde: 27m
Helning: 60
Materiale: 2 x betongrør, et av dem med faunapassasje innstøpt.
Farbarhet: alt for rask for fiskeoppgang, men dette er uten interesse grunnet foss oppstrøms.
Foto:135-38
GPS: K39e inn/ut
Annet: Se K39d for lokalisering. I røret med faunapassasje er gangbane greit tilknyttet
terreng på oppstrøms side, men er ugunstig smal på nedstrøms side, noe som skyldes at
vangene på betongrøret ikke er kuttet på en måte som harmoniserer med resten av
faunapassasjen, og dyr som bruker denne har bare en smal avsats med stup på nedsiden å
entre røret fra, jf foto 139

Utløpet av K39e; Hovedrør har fritt fall i utløp og bratt helningsgrad. Legg videre merke til
nedskjæringene for faunapassasje mellom rør med faunapassasje og terreng i fylling;
vangen er skåret av alt for høyt slik at det er meget vanskelig for dyr å komme inn i røret,
grunnet stupbratt side til v. for føret. Dette bør snarest endres ved å sage bort overskytende
vange om kulverten skal kunne nyttes av dyr slik intensjonen er.
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Bildet over viser innløpet
til K39e. Her er
faunapassasje greit
tilkoblet terreng.
Bildet under til v. viser
kulpen som danner
vannområdet ned til
kulverten. Dette fores av
et fossefall, og gjør at
fiskeoppgang gjennom
K39e ikke er av interesse.
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Vurderte men uaktuelle vannløp langs ny E39 ved Handeland (Tjomsland)
På kartet under er angitt hhv. ”K39 Fossefall” og ”K39 Flombekk” Førstnevnte er bekkeløp
som kommer som fossefall helt inntil E39, og hvor farbarhet for kulvert er uten interesse.
Dette er ikke behandlet videre. Sistnevnte, K39-Flombekk omfatter et bekkeløp i mer
alminnelig forløp, men som kommer fra terreng uten magasinering og bare fører vann under
våte perioder og nedbørsepisoder. Dette har ikke verdi som fiskebiotop hva gjelder
strekningen oppstrøms E39, og er ikke gitt oppmerksomhet. Disse vannløpene tas med for
helhetens del slik at det fremgår at de har vært gjenstand for vurdering.

K39 flombekk omfattes av
foto nr 133-34, et som er vist
til venstre. Det fremgår at
bekkeløpet er periodisk. I
tillegg gjelder, at bekkeløpet
uansett ville vært farbart bare
20m oppstrøms denne
kulverten pga. fossefall.
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Kulvert #: K40
Navn: Tjomsland
Dim: 1.4m rør x 3
Lengde:40m (gps)
Helning: 0.50 ytre løp fiskeløp (midtre rør)
Materiale: betongrør
Farbarhet: Utmerket i midtre rør og i faunakulvertrøret.
Foto: 7918-22
GPS:
Annet: Del av nye E39. Flott anlegg med vannvolumrør til venstre, deretter fisk og faunarør.
Innløpsområdet gror igjen med halofytter, kan til sist sperre for vann & oppgang. Bør renskes
for å ivareta både fiskeoppgang og vannkapasitet.
Faunapassasjen er mangelfullt avsluttet, og må knyttes (med gangpassasjer av løsmasse
o.a.) til fast/tørt terreng både opp og nedstrøms side for å fungere, jf foto; begge ender av
faunapassasjen ender direkte i sumpen og vil ikke bli benyttet av pattedyr.

Utløp av K40; gode passasjer for fisk de to rørene til v. i bildet.
Faunapassasjen i røret til v. i bildet fungerer ikke; den ender ut midt i sumpen.
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Bildet over viser innløpsområdet for K40 og bekkeløpet oppstrøms. Tilgroingen bør tas hånd
om slik at rørene ikke tilstoppes; Tilgroing vil gi økt vannhøyde og redusert vannhastighet
noe som vil gi et tilslammet bekkeløp og redusert flomkapasitet.

Bildet under viser høyre rør fra oppstrøms side; også på denne siden ender faunapassasjen
midt i sumpen, med vanndekket areal på alle sider. Denne vil slik den p.t. fremstår ikke bli
benyttet av mindre pattedyr slik tanken var. Tilknytning fra faunahylle og til terreng med en
liten fylling eller støp er nødvendig.
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Kulvert #: K41
Navn:
Dim: 3m x 2.40m + faunaskulder x 2 (b = 0.7m og starter 1m over bunn) Lengde: 55m
(gps) Helning: 0.60 utløp men helt opp til 40 i midtre og øvre del = rask og ufarbar for fisk.
Materiale: Plasstøpt betongkulvert, betong bunn
Farbarhet: Ikke mulig; for tynt vannlag og for stor hastighet gjennom kulvert.
Foto: 7923-26
GPS: K41 inn/ut
Annet: Se kart for K40 for lokalisering. Bekken er egnet for fisk både i tilgrensende opp og
nedstrøms retning hva gjelder nærmeste områder, men må undersøkes nærmere oppstrøms
dersom det er aktuelt å vurdere oppgangstiltak for fisk gjennom kulverten, som i dag er
ufarbar grunnet vannhastighet og tynt vanndyp. Det er farbare stryk oppstrøms.
Fauna-assasjen er knyttet bra til terreng på begge sider av kulvert og både opp & nedstrøms.
Tiltak: Kulverten kan gjøres farbar for fisk ved etablering av fiskerenne m/vannbremser langs
ene siden av kulverten, noe det er god plass til. En slik renne lages ved å støpe en 30-40cm
høy betongkant i kulvertens lengde ca 50cm fra ene siden av kulverten slik at det etableres
en egen vannrenne i ene hjørnet av kulverten. Denne utstyres med bremsevegger (for
redusert vannhastighet) ihht. behov. Denne rennen gis vannprioritet ved lavere vannføringer
ved hjelp av en sperreterskel som bygges i inntaket av kulverten, og som kun slipper vann til
fiskerenna så lenge vannstand oppstrøms er lavere enn kronehøyde for sperreterskel. Ved
vannføringer større enn kapasiteten på fiskerenna, vil renner vann dra over sperreterskelen
og kulvertens flomavledningskapasitet tas i bruk. Ved å bygge sperreterskelen med profil
som gir overkritisk vannstrøm, vil denne gi lite kapasitetstap. Vurdering av behov for
fiskeoppgang gjennom K41 klargjøres ved undersøkelse av vassdrag opp & nedstrøms K41.

K41 fra nedstrøms side. Faunaskuldrene er godt synlige, og er knyttet til terreng slik de skal.
En fiskerenne vil være plassert i hjørnet ved faunaskulderen og ta ca 60cm av bredden = 1/5
av bredden av våt flate og mindre enn halvveis opp til faunaskulderen, m.a.o. et lite anlegg.

61

Bilde over viser innløpet til K41.
Faunapassasjer er pent
tilknyttet terreng.
Bilde til venstre viser
bekkeløpet oppstrøms K41;
hurtig men med hvilekulper og
godt farbart for fisk, rent vann
og substrat.
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Kulvert #: K42
Navn: Rørdal
Dim: 1.4m rør x 3
Lengde: 12m
Helning: 0.20 utløp
Materiale: Betongrør, betong bunn
Farbarhet: akseptabel for voksen fisk, men kritisk rask for mindre fisk
Foto:7927-31
GPS: K41 ut
Annet: Se kart under K40 for lokalisering. Farbarhet gjennom denne kulverten er av mindre
viktighet grunnet fossefall som utgjør oppvandringshinder straks oppstrøms K42, jf. foto.
Faunapassasje er ikke knyttet til terreng på nedstrøms side, men ender isteden i vann og
sump nedstrøms og direkte i vann oppstrøms og er derfor p.t. helt verdiløs. Faunapassasjen
er formodentlig det viktigste viktigst biologiske tiltaket ved denne kulverten, og bør bringes i
orden.

Bilde over viser utløpet av K41. Begrenset lengde gjør kulverten farbar for oppvandrende fisk
tross høy vannhastighet. Passering for mindre fisk vil enkelt kunne tilordnes ved å etablere
terskel nedstrøms enten et eller alle rørene, slik at det dannes rolig strøm og økt vannhøyde i
et eller flere av rørene. Tilknytning av faunapassasje formodentlig viktigste tiltak.
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Bilder over viser innløpet til K42. Bemerk manglende tilknytning av faunakulvert til terreng.

Bildet under viser vannforløpet oppstrøms K42; multiple fossefall og strie stryk utgjør naturlig
oppvandringshinder oppstrøms K42.
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Kulvert #: K43
Navn:
Dim: 2m
Lengde: 50m (33 rørlengder x 1.5)
Helning: 2.4g inn
Materiale: Betongrør, betongbunn
Farbarhet: Null; lite vanndyp og høy vannhastighet
Foto: 7933-37
GPS: K43 inn.
Annet: Stor foss 20m oppstrøms inntak, slik at det vil være liten verdi av fiskepassering.

Bilde til venstre viser utløpet
av K43. Fallet i utløpet er
hindrende for fiskeoppgang,
men grunnet naturlig absolutt
oppvandringshinder straks
oppstrøms kulverten er dette
uten fiskefaglig interesse
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Bilde over: innløp til K43.
Bilde til venstre viser
naturlig og ufarbar foss
oppstrøms K43. Denne er
umiddelbart oppstrøms
K43, og gjør det lite aktuelt
å tilrettelegge K43 for
oppgang
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Kulvert #: Ikke nummerert.
Navn:
Dim: Bro over naturterreng
Helning: naturbunn
Materiale: Betongbro – naturlig vannløp.
Farbarhet: upåvirket av vei
Foto: 7932
GPS: Brokryssing
Annet: Se kart for K43 for lokalisering. Denne kryssingen av vassdrag er i form av betongbro
og tilgrensende tiltak. Vannløpet upåvirket m.h.p. fiskevandring. Utmerkede faunapassasjer.

Brokryssing sett fra nedstrøms side. Bemerk gode faunapassasjer på begge sider, naturlig
vannløp. Utmerket eksempel på godt tilrettelagt kryssing av vassdrag.
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Kulvert #: K44
Navn: Hestespreangbekken
Dim: 3m x 1.3m
Lengde:12m
Helning: naturbunn < 0.50
Materiale: Betong – prestøpte "U" moduler
Farbarhet: Meget god
Foto: 7941-45
GPS: K44 inn
Annet: Fisk oppstrøms (2+). Dette er antakelig en viktig gytebekk for de oppstrøms
beliggende bekkefattige vann, Ufarbart fossefall 100m nedstr kulvert. Ikke behov for tiltak.

Bildet til venstre viser utløp av
K44. Naturbunn, kort
totallengde og naturlig fall gir
perfekte forhold for fisk.
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Bilde over viser innløpet til K43. Samme gode kvaliteter som nedstrøms. I en kulvert som
dette vil det være ideelt å støpe på en smådyrpassasje/faunahylle langs ene kulvertveggen.
Bilde under viser bekkeløpet som kommer fra Hestesprangvatna. Mye fisk observert her
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Kulvert #: K44a
Navn:
Dim: 2.8m x 2.4 (gammel del) og 3.0m x 2.5 m (ny del)
Lengde:22m
Helning: naturbunn < 0.5g
Materiale: plasstøpt betong + tørrmur
Farbarhet: bra, men høy vannhastighet.
Foto: 107-110
GPS: K44a inn
Annet: Kulvert i vannrikt vassdrag med gode fiskebiotoper tilgrensende strekning oppstrøms
og nedstrøms. Ca 20cm fall mellom gammel og ny del skaper uheldig stryk. Tiltak ikke
påkrevd, men det vil være fordel med redusert hastighet for å tillate næringsvandring og
tilbakevandring også av mindre fisk og fiskunger.
Tiltak: Det er ikke behov for tiltak for å sikre passering av gytefisk forbi K44a. Bekkens verdi
for mindre fisk vil imidlertid kunne bedres ved å gi disse anledning til å ta seg forbi K44a i
begge retninger. Dette vil oppnåes ved å reduser hastigheten gjennom kulverten ved
etablering av en eller to lave terskel i utløpsområdet.

Bildet over viser utløpet av K44a. Vannhastigheten er høy, men kulverten vil være farbar for
oppvandrende gytefisk/større fisk. Det vil imidlertid være enkelt å bedre oppgangsforholdene
vesentlig, til fordel ikke minst for mindre fisk, ved å etablere en eller to lave terskler i utløp av
K44a og i svingen nedenfor vangene.
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Bildet over er av innløpet til K44a. Steinhvelvingskulvert med betong og steinbunn gir gode
passeringsforhold for større fisk, men høy vannhastighet for passering av mindre fisk.
Bildet under viser bekkeløpet oppstrøms K44a. Dette har god struktur, hastighet og substrat
og fremstår som velegnet som fiskehabitat. Enkel passering av K44a for især gytefisk vil
derfor være viktig for å gi fisk tilgang til godt habitat som denne strekningen utgjør.
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Kulvert #: K45
Navn: Austadbekken
Dim: 1.6 x 1.8*
Lengde: ?
Helning: 4.50 i utløp
Materiale: Plasstøpt betong, betongbunn
Farbarhet: null; helning, fart, renne ikke entrbar for fisk.
Foto: 120-22
GPS: K45 ut
Annet: Austadbekken er en meget viktig bekk for anadrom fisk, men hvor oppgang er ødelagt
eller påvirket ved flere kulvertanlegg. Det er også i dag (medio 2011) svært mye fisk helt opp
til kulvertrenna mot E39 kulverten som utgjør absolutt oppvandringshinder Det er hengt opp
et kraftig plastgardin innenfor spilegitteret som stenger utløpet av kulverten, og kulvertens
helning og lengde var derfor ikke tilgjengelig for måling.
Tiltak: Kulvert bør gjøres tilgjengelig for inspeksjon og undersøkelse av oppstrøms
bekkestrekning for å vurdere om det er grunnlag for tiltak i denne fiskerike bekken.

Utløpet av K45 er som bratt betongrenne og bak utløpsgitteret skjules kulvert
av løpet av tett plastmatte. Det er p.t. ikke mulig for fisk å entre kulvertrenna.
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Bildet over viser typisk bekkeløp i Austadbekken straks nedstrøms renna som utgjør utløpet
av kulverten. Bekkeløpet her omfatter mye fisk i flere årsklasser, som understreker bekkens
verdi. Det er uheldig at Austadbekken så permanent er stengt for oppvandring ved etablering
av denne relativt spesielle kulvertkonstruksjonen. Siden kulverten ikke lar seg inspisere
ytterligere, er vurderinger av mulighet for å få til oppgang gjennom denne ikke vurdert
ytterligere. Tiltak for å sikre oppvandring gjennom midtre kulvert, som krysser gamle E18, er
pr 2010 gitt oppmerksomhet i eget prosjekt etablert med deltagelse av kommune, fiskelag,
Statens Vegevesen og Terrateknikk.
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Kulvert #: K46
Navn:
Dim 100 cm
Lengde: 35m (gps)
Helning: 1.70
Materiale: betongrør
Farbarhet: null; lite vann i rør, høy vannhastighet og ufarbart fall i utløp.
Foto: 7959-65
GPS :K46 inn/ut
Annet: Fin skogsbekk oppstrøms K46 har potensiale som aurehabitat. Rørlengder er delvis
gått fra hverandre, noe som gir ujevn linje men også lavere vannhastighet grunnet
bremseeffekt i skjøtene. Utløpet av K46 faller imidlertid flere meter, og vil fordre et betydelig
anlegg for å reetablere entring av fisk til rør, og deretter tiltak i selve røret for å få til oppgang
gjennom dette. Bekken nedstrøms antakelig bare farbar kort strekning. Tiltak anbefales ikke.

Bildet til venstre viser utløpet av K46,
synlig som røret som munner ut under
vegetasjon øverst i fyllingen. Det vil
måtte etableres fisketrapp for entring
av røret for oppvandrende fisk, lite
aktuelt i dagens situasjon.
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Bilde til venstre viser innløpet av
K46. Dette er fornuftig plassert og gir
passering mellom rør og bekkeløp.
Bilde under viser bekk oppstrøms
K46. Denne er i form av skogsbekk i
naturtilstand med rent vann, variert
substrat og god kantvegetasjon.
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Kulvert #: K47
Navn:
Dim: 2.4m x 2.7m (bxh) oval korrugert stålrør med betongslemming i hele sirkelen
Lengde: 19m
Helning 2.90
Materiale: stål med betongdekke, betong bunn
Farbarhet: null grunnet terreng og helningsgrad. Ikke behov for tiltak; store fosser både opp
og nedstrøms for K47.
Foto: 7969-77
GPS: K47 inn/ut
Annet: Se kart for K46 for plassering. K47 skal føre vann under E39 i et bratt område hvor
veien går på fylling. Det er imidlertid så massive lekkasjer gjennom fyllingen at kulverten er fri
for vann også opp til situasjon med normal avrenning, ikke bare i lavvannføringssituasjoner.
Høydeforskjell gjør imidlertid at det ikke er bekkeløp som kan betjenes gjennom tiltak i K47.

Utløpet av K47. Dette er i situasjon med middelvannføring i
tilgrensende bekker; vannet kommer frem lenger nede i fyllingen
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Bilde øverst til v. viser K47 fra
oppstrøms side; tørrlagt tross
midlere/høyere tilsig.
Bilde nederst til v. viser hvordan
vannstrømmen kommer ut av
vannårer gjennom E39 fyllingen.
Det er flere slike massive
utstrømmingsområder i fyllingen
under utløpet av K47
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Kulvert #: K48
Navn:
Dim: 100cm
Lengde: 15m
Helning: 0.00
Materiale: betongrør
Farbarhet: god
Foto: 7978-83
GPS: K48 inn
Annet: Liten bekk i kulturlandskapet, forventelig stasjonær aure. Ikke behov for tiltak for
kulvertens del, men bondens bruk av sauenetting bør begrenses så ikke nettingen dekker
utløpet av kulverten slik situasjonen er pr. juli 2011. Nettingen hindrer fiskens frie gang.

Utløpet av K48. Røret er
dekket av sauenetting –
må fjernes for fri
fiskevandring.

78

Bilde over til v. viser innløpet til
K48. Lett tilgjengelig og
passende senket. God
vannfylling og lett passerbart.
Bildet under til v. viser typisk
bekkeløp oppstrøms side;
bekken er liten men av god
kvalitet m.h.p. utforming og
substrat
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Kulvert #: K49
Navn:
Dim: -Lengde: -Helning: -Materiale: -Farbarhet: -Foto: 7984-88
GPS:K49
Annet: Se kart under K48 for lokalisering. Dette objektet er spesielt idet kulvert ikke har latt
seg påvise; Det kommer bekk ned til E39 fyllingen som vist på kart, men det kan ikke
identifiseres rør eller annen kulvert i fyllingen. Sannsynligvis trekker vann gjennom fyllingen
diffust. Utstrømmingsområdet på nedstrøms side av fyllingen tilsier dette. Flomspor på
oppstrøms side av E39 viser imidlertid at det skjer en betydelig oppstuvning av vann i foten
av fyllingen under flom, noe Statens Vegvesen med dette er gjort oppmerksom på.
I forhold til situasjon for fisk, gjelder at det uansett kulvertsituasjon er for stort fall fra
oppstrøms og til nedstrøms side av E39 fylling til at det vil være grunnlag for fiskeførende
bekk eller atkomst.
”K49” fra oppstrøms
side der hvor vannet
samler seg og drenerer
gjennom fyllingen.
Vannmengdene som
drar gjennom er
betydelige i flom.
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Bekkeløpet inn mot E39
fyllingen. Samme grensebolt som på forrige bilde

”K48” drar forbi E39 fyllingen straks vest for tunnelen ved Lavoll/Loia. Bilder av
Bekkeløp og vannansamling på foregående side er tatt under trærne til v. i bildet.
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Kulvert #: K50
Navn: Lundevann
Dim: 2m x 1m (vannrenne) + 4m x 3m (resterende tverrsnitt).
Lengde: 11m + kanaler hver side.
Helning: Bratt
Materiale:tørrmur (gl) betong (ny del)
Farbarhet: null; bratt med betydelig fall, foss oppstrøms
Foto:7989-93
GPS: K50
Annet: Nydelig tørrmurt brokulvert ut mot Lundevann. Bratt foss straks oppstrøms E39 betyr
at fiskepassasje ikke er av interesse. Intet behov for tiltak. Fylkesgrense mot Rogaland
straks vest for dette punktet, så dette er siste E39 kulvert i Vest Agder.

K50 har husdyrpassasje på ene siden. Nydelig kulvert av tørrmurt stein
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K50 sett mot Lundevann

Bilde til v. viser fossefall
straks oppstrøms K50. Det
er grunnet dette ikke aktuelt
med fisketiltak ved K50
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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
84

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

85

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

86

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: Oversiktskart med innplassering av kulverter vurdert i del 2: Mandal – Rogaland grense

