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E39 Vik- Julbøen – ivaretakelse av fiskevandring i Øveråsløken

I forbindelse med reguleringsplan for ny E39 Vik- Julbøen, ble Sweco i 2015 engasjert for å
gjøre supplerende miljøundersøkelser på grunn av utvidelse av planområdet (Bjølstad & Angell-
Petersen 2016). Der ble blant annet omlegging av Vidåna og Øveråsløken vurdert, og det ble
anbefalt hvordan bekkene skulle ivaretas best mulig. Den gang kom kryssing av Øveråsløken i
konflikt med påhugget til tunnelen, noe som ville gjøre at bekken ble stengt for fiskevandring en
lengre periode av anleggstiden om den ikke ble lagt om i tillegg til at det var planlagt dyp
skjæring for vegtrasè der bekken ligger. For å ivareta fiskevandringen ble løsningen en
omlegging forbi påhugget.

Nå arbeider Statens Vegvesen (SVV) med en betydelig innkorting av tunnelen som vil føre til en
omlegging av bekken på opptil 2 km (alternativ 2, figur 1). Håper på ennå om lag 120m
innkorting tunnel enn vist i figur som gjør evt. åpen løsning ennå lengre. Dette vil føre til et
betydelig inngrep i landskapet, ikke minst fordi det også må graves dypt (opptil 6m) for å få fall.
Det er derfor utarbeidet et nytt alternativ (alternativ 1, figur 1) hvor veien krysser Øveråsløken i
kulvert i samme trase som bekken går i dag – som er mulig med den nye løsningen med veg
som ligger omtrent i dagens terreng på aktuelt sted. Dette innebærer en kulvert på ca. 50 m,
som vil være en vandringsbarriere for fisk om den ikke bygges på en fiskevennlig måte. Vi
mener dette er en bedre løsning en alternativ 2 med omlegging, da inngrepene i terrenget blir
minimale til sammenligning. Videre i dette notatet vises prinsipper for hvordan en slik kulvert må
bygges for å ivareta fiskevandringen.
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Figur 1 Alternative løsninger for Øveråsløken.

Prinsipper - vandring i kulverter

Det finnes flere former for kulverter hvor noen er bedre for fiskevandring enn andre. De beste
løsningene med tanke på fisk er kulvert med naturlig bunn, men dette krever store dimensjoner
for å unngå erosjon inne i kulverten. Et annet godt alternativ er en horisontal kulvert. Dette fører
til lav vannhastighet og stor nok vanndybde til at fisken lett kan passere. Denne løsningen egner
seg godt i kortere kulverter og der det er lite fall i bekken. Den siste aktuelle løsningen går ut på
å bygge terskler i kulverten. Dette må gjøres hvis kulverten er lang og har fall. Den største
utfordringen med en slik løsning er at den bare kan tilpasses relativt små variasjoner i
vannføring. Blir vannføringen for stor fungerer ikke systemet med terskler og stille områder som
tiltenkt. Tersklene er også utsatt for skader og vil kreve vedlikehold. De ulike løsningene for
kulverter er grundig drøftet i DN (2002), Pulg m.fl (2017) og i Vegvesenets Håndbok 242.
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Prinsipper - utforming av kulvertens innløp og utløp

Når det gjelder utløp av kulverter er det noen faktorer det er viktig å fokusere på. Utløpet av
kulverten må være dykket, slik at det ikke blir noe sprang inn i kulverten. Det må etableres en
kulp ved utløpet av kulverten, slik at fisk kan hvile før de skal forsere selve kulverten. Til slutt er
det viktig å plastre denne kulpen for å hindre erosjon. Det er viktig at det er en markert djupål i
kulpen. Se figur 1 for prinsipptegning av en slik kulp.

Figur 2 Utforming av utløp fra kulvert (DN, 2002)

Ved innløpet til kulverter er det først og fremst bruk av rister som skaper problem for
fiskevandring. Risten samler opp alt som kommer drivende og blir etter hvert umulig å passere
for fisk (figur 2). Rist bør altså ikke brukes foran innløpet til kulverter uten at det er høyst
nødvendig. Hvis rist må brukes er det svært viktig at den regelmessig renskes, og da spesielt i
tiden når fisken går opp for å gyte. Det vil si i perioden 15. august – 15. oktober. Det er også
viktig å anlegge en kulp oppstrøms lange kulverter, slik at fisken har en plass å hvile etter turen
gjennom kulverten.
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Figur 3 Innløp med rist som skaper et vandringshinder (DN, 2002)

Oppsummering og anbefaling

Når det gjelder kryssing av Øveråsløken vil en horisontal kulvert/rør være en løsning som ivaretar
fiskevandringen, så lenge prinsippene beskrevet i dette notatet følges. Ungfiskundersøkelsen
som ble gjennomført i 2015 (Bjølstad & Angell-Petersen 2016) viste at Øveråsløken hadde gode
tettheter av sjøørret, og derfor er av stor verdi. Dette gjør at en god løsning med tanke på
fiskevandring er svært viktig. Oss kjent vil det være mulig å legge kulverten uten fall (horisontalt),
slik at det kan stå et vannspeil i bunn av kulverten, også på lave vannføringer. Terrenget rett
oppstrøms kulverten stiger ca. 5%, slik at det vil være behov for tilpasninger/mindre omlegging
av bekkeløpet for å unngå vandringshindre for fisk. Dette kan for eksempel løses ved at bekken
slynges for å ta ut stigningen over en noe lengre strekning. Dette bør prosjekteres og vurderes
av fiskebiologisk kompetanse.
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