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Søknadsskjema for tiltak i sjø og vassdrag 

 

Innleiande informasjon 

Mudring og disponering av massar og materialar i sjø og vassdrag er regulert av 

forureiningsforskrifta kapittel 22. Mudring og disponering av masser og materialer i sjø og 

vassdrag. Tiltak i sjø og vassdrag som kan føre til nemneverdig skade eller ulempe for 

miljøet, men som ikkje er regulert etter forskrifta, treng handsaming direkte etter 

forureiningslova.  

Alle tiltak i sjø og vassdrag som er omfatta av forureiningslova eller forureiningsforskrifta 

treng løyve frå forureiningsstyresmaktene. Løyve kan bli gitt etter søknad til Fylkesmannen. 

Andre tiltak i sjø og vassdrag treng handsaming av kommunen etter plan-og bygningslova.  

Uttak av skjelsand er ikkje rekna som mudring og er regulert av Fylkeskommunen etter 

kontinentalsokkellova. 

Søknadsskjema kan nyttast for følgjande tiltak:  

• Mudring i sjø eller vassdrag  

• Dumping i sjø eller vassdrag  

• Utfylling over forureina botn i sjø eller vassdrag  

• Tildekking av forureina botn i sjø eller vassdrag  

Rettleiing til utfylling står inne i skjemaet. 

Søknaden må vere fullstendig før den vert handsama. Det inkluderer vedlegg som for 

eksempel uttale og vedtak frå andre styresmakter og interessentar. De er sjølv ansvarleg for å 

ivareta dei privatrettslege tilhøva.  

Reglar for handsaming etter forureiningslova og tilhøyrande forskrifter finner de i § 36 i 

forureiningsforskrifta. Søknaden må sendast på offentleg høyring. Vanlig høyringsfrist er 4 

veker. Fleire av tiltaka treng også løyve frå hamnestyresmaktene. 

Fylkesmannen tek gebyr for arbeidet med løyve og kontroll. Reglane for dette er gitt i 

forureiningsforskrifta kapittel 39. Gebyr til Statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll 

etter forurensningsloven. 
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1. Generell informasjon 

1.1 Informasjon om søker 

Namn på tiltakshavar  Organisasjonsnr. 

Søreide Båt & Fritidspark AS 992 707 631  

Postadresse 

c/o Bergen Marina AS, Grimstadveien 93, 5252 Søreidgrend 

Besøksadresse 

Grimstadveien 93 

Fakturaadresse 

Grimstadveien 93, 5252 Søreidgrend 

Telefon E-post 

55 12 00 00 per@bergen-marine.com 

Kontaktperson, eventuelt ansvarleg søkjer/ konsulent 

Per Alvern 

Telefon E-post 

480 14 390 per@bergen-marine.com 

 

1.2 Søknaden gjeld 

Kapittel 3 til 6 skal de fylle ut for kvar einskild lokalitet. 

Type tiltak  Mudring i sjø eller vassdrag  Kapittel 3 

 X Dumping i sjø eller vassdrag Kapittel 4 

  Utfylling over forureina botn i sjø eller vassdrag  Kapittel 5 

  Tildekking av forureina botn i sjø eller vassdrag Kapittel 6 

 

 

1.3 Anleggsperiode 

Av omsyn til dyre- og fugleliv, samt friluftslivsinteresser, gis det normalt ikkje løyve til tiltak i sjø i 

perioden 15. mai- 15. september.  

Tidsintervall for når de skal utføre tiltaket og eventuelle merknadar: 

Arbeidet vil hovedsakelig bli utført frå mai til februar. Det ansees viktigere å begrense aktivitet i 
gyteperioden for torsk fra februar til april enn ovenfor angitte hekkeperiode for fugl og yngleperiode 
for vilt midt i «byen», siden her er så stor trafikk og generelt støynivå allerede. 

 

1.4 Miljømål 

Miljømåla for område skal vere førande for tiltak uavhengig av tiltakets føremål.  

Les meir om miljømål i TA-2960/2012, kapittel 3 og vedlegg II- Miljømål. 

Miljømål som er sett for området: 

Miljømål for alle vannforekomster i EU er at de skal ha minst «god økologisk status».  
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1.5 Tiltaksmål 

Tiltaksmåla skal gje ei konkret målsetting for utføring av tiltaket og må vere i tråd med miljømål for 

området. Tiltaksmåla dannar grunnlag for kontroll med gjennomføring(sluttkontroll) av tiltaket. 
Les meir om tiltaksmål i TA-2960/2012, kapittel 3 og vedlegg II- Miljømål. 

Tiltaksmål som er sett for arbeidet: 

Økologisk tilstand er angitt som «dårlig» på grunn av mye miljøgifter i sedimentene og «svært dårlig» 
diversitet i bunnfauna (Vann-Nett), og det er «risiko» for at en ikke når miljømålet. Fylkesmannen 
skriver i «Vann-Nett» at «nye tiltak nødvendig for å nå god miljøtilstand».  
 
Det her omsøkte tiltaket har som mål: 

• Dumping av stein ved det dypeste i Dolviken  

• Dekke til de forurensete sedimentene og oppnå minst «god» miljøtilstand i sedimentene  

• Tildekkingen vil være mellom 1 og 10 meter tykk, og den skal sørge for at 

• de forurensete sedimentene ikke lenger utgjør noen miljørisiko ved at det  

• ikke lenger blir tilført miljøgifter fra sedimentet til miljøet i Dolviken. 
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2. Andre samfunnsinteresser 

 

2.1 Plan for informasjon og medverking 

Trong for ein slik plan avhenger av storleiken på tiltaket og potensielt konfliktnivå.  

Meir informasjon finn de i vedlegg III i TA-2960/2012. 

Har de utarbeida ein plan som involverer formelle partar og andre interessentar? 

 X Ja 9 Vedlegg nr.  Nei 

 

 

2.2 Allmenne brukarinteresser 

Dersom det er kjente allmenne brukarinteressar knytt til lokaliteten eller nærområda, korleis kan 
desse bli påverka av tiltaket? 

Det er fritidsbåthavner i området, og tidvis betydelig ferdsel i forbindelse med disse. Utover dette vil 
det ikke være særlige konflikter knyttet til dette tiltaket.  

 

2.3 Eigedomar som kan verte påverka 

Eigar Gnr./ bnr. 

Bjordal & Madsen AS 35 / 278 

Merknadar 

Bjordal & Madsen har flytebrygger ut i tiltaksområdet, men selskapet er fullt orientert om planene. 

 

2.4 Planstatus 

Tiltak i sjø må vere vurdert i høve til plan- og bygningslova og det kan være naudsynt med eiga 

handsaming etter denne lova. 

Kommunal planstatus til dei aktuelle lokalitetane: 

Reguleringsplan for planene på land er godkjent, og tiltaket inngår i pågående områdereguleringsplan 

 

Har de innhenta uttale/vedtak frå kommunen? 

  Ja  Vedlegg nr. x Nei 

 

 

2.5 Naturomsyn 

Naturverdiar kan verte påverka av tiltaket.  

Les meir om dette i TA-2960/2012, vedlegg IV-Naturhensyn. 

Eventuelle naturverdiar som er knytt til lokaliteten eller nærområda som kan verte påverka: 

Se eget vedlegg om virkning for biologisk mangfold, Rådgivende Biologer AS rapport 1915  
Vedlegg 9 
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2.6 Fiskerinæring 

Tiltak i sjø kan øydeleggje fiskeområder og gyte- og oppvekstområder for fisk. 

Har de innhenta uttale frå Fiskeridirektoratet og lokalt fiskarlag? 

 X Ja 7 Vedlegg nr.  Nei 

 

 

2.7 Kulturminne 

Tiltak i sjø kan øydeleggje kulturminner. 

Har de innhenta uttale frå Stiftelsen Bergens sjøfartsmuseum? 

 x Ja 5 Vedlegg nr.  Nei 

 

 

2.8 Hamner og farvatn 

Tiltak som kan vere til hinder for eller hindra anna bruk eller ferdsel må også handsamast etter 

hamne- og farvasslova. 
 

Kommunen er myndigheit innafor områda der kommunen har planmyndigheit etter plan- og 

bygningslova, dvs. 1 nautisk mil utanfor grunnlinja. Unntaket er hovud- og bi-leier som er fastsett i 
farleiforskrifta kor Kystverket er styresmakt. 

Har de løyve frå kommunal hamnemyndighet eller kystverkets regionkontor? 

 x Ja 6 Vedlegg nr.  Nei 

 

 

2.9 Konstruksjonar på sjøbotn 

Er det rør, kablar eller andre konstruksjonar på sjøbotnen i området? 

  Ja* x Nei 

*Utfyllande opplysningar om konstruksjonen (eks. plassering og eigarforhold): 

Utført multistråleopplodding av bunnen, se vedlegg 4 
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4. Dumping i sjø eller vassdrag 

 

4.2 Kart og stadfesting 

De skal leggje ved eit oversiktskart i målestokk 1:50 000 og detaljkart 1:1 000. Detaljkartet skal ha 

innteikna arealet på området de skal mudre og dei GPS – stadfesta prøvetakingspunktane for 

miljøanalysar. 

Oversiktskart – vedlegg nr. 1     

Detaljert kart – vedlegg nr. 2     

  
 Sone

belte 
Nord 

(7 siffer) 
Aust 

(6 siffer) 

UTM-koordinatar WGS84 for midtpunktet av lokaliteten 32V 6692232 293663 

 

 

4.3 Føremålet med tiltaket 

Føremålet med tiltaket: 

Jfr. punkt 1.5: Det her omsøkte tiltaket har som mål: 

• Dumping av inntil 200.000 m³ sprengstein (reelt volum) ved det dypeste i Dolviken  

• Dekke til de forurensete sedimentene og oppnå minst «god» miljøtilstand i sedimentene  

• Tildekkingen vil være mellom 1 og 10 meter tykk, og den skal sørge for at 

• de forurensete sedimentene ikke lenger utgjør noen miljørisiko ved at det  

• ikke lenger blir tilført miljøgifter fra sedimentet til miljøet i Dolviken. 

 

4.4 Omfang av tiltaket 

Djupne skal vere i samsvar med sjøkart. Arealet skal vere oppgitt og teikna inn på kartet som blir lagt 

ved søknaden.  

Djupne på staden (djupneintervall) 30-43 m  

Arealet som vert påverka av dumpinga 32.000 m2  

Mengde de skal dumpe(volum) 200.000 m3  

Omfanget av tiltaket: 

For detaljer vises til vedlagte underlagsdokumentasjon i Rådgivende Biologer AS rapport 1915. 
Volumet er reelt og viser til aktuell mengde sprengstein. Volum utsprengt fjell som skal deponeres er 
70 %. 
 

4.1 Lokalitet for dumping 

Stadnamn Dolviken 

Kommune Bergen 

Gnr./bnr. Ingen 

Grunneigar Ingen  
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4.5 Metode 

Forklar korleis de skal utføre dumpinga og grei ut om val av metode: 

1. Sedimentet dekkes først med geotekstil / fiberduk i de sentrale områdene under 35 m dyp 
2. Dumping av stein skjer med enten splittlekter eller fallbunnslekter og styres med GPS 
3. Massene dumpes lagvis med gradvis økende størrelse. 
4. Først 15-20 cm med grov sand, så tilsvarende med grov grus og ytterligere et lag med knust 

stein til fundament på ca. 50 cm er etablert (15.000 m³ masse) først rundt kanten av dukeb 
5. Så omtrent 1m med mindre sprengstein (30.000 m³ masse) 
6. Før resten av usortert og ubehandlet sprengstein fylles ut oppå (inntil 155.000 m³ masse) 

 

4.6 Strømtilhøva på lokaliteten 

Strøm- og botntilhøva på lokaliteten: 

Det er bløtbunn med stagnerende dypvann i selve dumpingsområdet, siden dette utgjør et innestengt 
sjøbasseng bak en terskel på 24 m i munningen av Dolviken. 

 

4.7 Kjelder til forureining 

Eksisterande og tidligare verksemd som kan føre til forureining i nærområdet til lokaliteten, for 
eksempel slipp, kommunalt avløp, småbåthamn, industriverksemd: 

Forurensingen skyldes ikke industriutslipp, men stammer hovedsakelig fra småbåthavner med 
tilhørende virksomhet gjennom lang tid. Noe kommunal kloakk har tidligere også gått til denne 
resipienten. 

 

4.8 Kornfordelinga i sedimenta 

 Stein Grus Leire Silt Skjelsand Anna 

Vis fordeling av innhald (%) 0 0 31 62 0 7 

Eventuelle kommentarar: 

Tabellen over inneholder ikke kategorien «sand», som utgjør fraksjonen mellom «silt» og «grus». 
I tabellen over: «Anna» = «sand» = 7 % og samlet sett er dette svært finkornete stediment 
Data fra Stasjon 23 i «Byfjordundersøkelsene» (Hestetun mfl. 2012) er omtalt i detalj i vedlagt 
grunnlagsdokumentasjon fra Rådgivende Biologer AS rapport 1915. 

 

4.9 Forureiningstilhøva på staden 

Oppsummer miljøgranskinga med klassifisering av sedimenta i tilstandsklasser (I-V) relatert til dei 
ulike analyseparamentrane, jf. TA- 2229/2007: 

De dypere områdene i Dolviken er «III = markert forurenset» med både kadmium, kvikksølv, Σ PCB 

(7) og Σ PAH (16), og «IV = sterkt forurenset» av PAH-stoffet Benzo(a)pyren og «V = meget sterkt 
forurenset» av tributyltinn (TBT). Resultatene er hentet fra to steder på henholdsvis 37 m (stasjon 
231) og 43 m (stasjon 23), og med 3 parallelle prøver på hvert sted.  Dette er tilstrekkelig prøvetaking 
etter TA-2802/2011. 
Data fra «Byfjordundersøkelsene» i 2003 (Johansen mfl. 2004) er omtalt i detalj i vedlagt 
grunnlagsdokumentasjon fra Rådgivende Biologer AS rapport 1915, der kravene i TA-2802/2011 er 
diskutert. 
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5. Vedlegg 

 

Nr Innhald 
1 Kart over området, i målestokk 1:50.000 

2 Kart over tiltaks området, i målestokk 1:2.500 

3 Multistråle-dybdekart med 1-meters koter 

4 Konturkart for sjøbunnen i tiltaksområdet basert på multistrålekartet 

5 Uttale fra Sjøfartsmuseet 

6 Uttale fra Havnevesenet 

7 Uttale fra Fiskeridirektoratet 

8 Dybdeprofil Dolvikens indre basseng før og etter utfylling 

9 Konsekvensvurdering for biologisk mangfold med plan for overvåking,  
Rådgivende Biologer AS rapport 1915 
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Hei,

Beklager igjen sent svar, jeg glemte det helt i førjulstiden. Vi har vært involvert i denne saken før den kom på 

oppstart og vi har allerede dykket i de områdene som vi fant interessant. Vi kjente også til planene for 

utfylling av steinmasser i de dype områdene innerst i Dolviken den gangen men besluttet og ikke undersøke 

de dype områdene da vi mener det er lite potensial for kulturminner. Vi kjenner til at det er svært mye 

mudder i området og dette gjør det vanskelig å få gode resultater for oss. Vi er gjerne med på et samarbeid 

ved en senere anledning da våre arbeidsoppgaver/metoder ofte kan kombineres. Det er litt vanskelig for oss 

å vite hvilke saker dere jobber med men om vi kommer over saker der dere er inne i bildet skal vi ta kontakt 

dersom vi skal gjennomføre undersøkelser. Neste gang du sender mail skal jeg være raskere på labben. 

For stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum

Eirik Søyland

Saksbehandlar/Marinarkeolog

55 54 96 04

marinarkeologi@bsj.uib.no

www.facebook.com/Sjofartsmuseum

From: Geir Helge Johnsen [mailto:post@radgivende-biologer.no] 

Sent: Thursday, December 05, 2013 2:32 PM
To: Eirik Herdlevær Søyland

Subject: dolviken

Hei, Erik

Vi er spurt om å utarbeide grunnlaget for en søknad om deponering av steinmasser i indre basseng i 
Dolviken.
Skal etableres en større båthavn på vestsiden, der noen av dagens båthavner skal samles.
De ønsker å skyte ut fjell og putte steinen på bunnen, inntil 200.000 m³
Vi skal utrede konsekvenser for naturmiljø etc etc, 
og da tenkte jeg umiddelbart også på mulighet for kulturminner i sjø.

Kan dere bistå med en slik sak ?
Tenkte at halvor Mohn kunne filmet bunnen med dere ombord
samt kjørt opp detaljer multistråle-ekkolodding for å se etter "strukturer" på bunnen ...
Gjelder i første omgang arealet under -30m koten

From: Eirik Herdlevær Søyland <Eirik.Soyland@bsj.uib.no>
To: 'Geir Helge Johnsen' <post@radgivende-biologer.no>
Subject: RE: dolviken
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Hva har dere av kostnadsramme på noe slikt,
og er det mulig å greie å skrelle en slik sak innen utgangen av januar ???

hører fra dere 

ha en riktig god dag

Geir Helge Johnsen
daglig leder

Rådgivende Biologer AS, 
Bredsgården, Bryggen, 5003 Bergen

telefon 97 10 59 10
telefaks 55 31 62 75 

www.radgivende-biologer.no
post@radgivende-biologer.no

Side 2 av 2

16.01.2014file:///C:/Users/GEIR~1.GEI/AppData/Local/Temp/eud2B.htm





Elektronisk post

BERGEN KOMMUNE HORDALAND - FORHÅNDSHØRING - REGULERINGSPLAN 
FOR GNR32 GNR33 GNR34 DOLVIKA HOPE MARINA OG BOLIGOMRÅDE

Vi viser til brev av 28.10.2013 fra Bergen kommune vedrørende områderegulering Dolvika –
Hope.

Kommunen ber om etatenes bistand til følgende spørsmål:
� Finnes det annen tilgjengelig informasjon som planarbeidet bør ta hensyn til?
� Er datagrunnlaget tilstrekkelig, eller er det andre forhold som må utredes særskilt for 

at planforslaget skal kunne behandles forsvarlig?
� Kan det gis en foreløpig vurdering av i hvilken grad marinaens teoretiske 

maksimalstørrele, og eventuell deponering av stein i det indre bassenget i Dolviken, 
kan komme i konflikt med viktige hensyn?

� Er det behov for ytterlig kontakt før kunngjøring av et planforslag?

Fiskeridirektoratet region vest har i sitt svarbrev av 18.01.2013 i forbindelse med 
oppstartsmelding gjort oppmerksom på følgende:

”Fiskeridirektoratet region Vest kan ikke se at det er noe å bemerke til planarbeidet

vedrørende arealbruk tilknyttet fiskeri eller akvakulturinteresser. Når det gjelder

marint biologisk mangfold gjør vi oppmerksom på at Havforskingsinstituttet i

Bergen har registrert hele Grimstadfjorden som viktig gyteområde for kysttorsk.

Dersom planarbeidet omfatter større utfyllinger av masser i sjøområdet, ber vi derfor

om at det innhentes vurdering fra Havforskingsinstituttet i Bergen i forhold til

konsekvenser for gyteområde”.

Vi ser ikke at det foreligger vurdering fra Havforskingsinstituttet i Bergen slik vi har bedt 
om. Gjennom kartlegging av marint biologisk mangfold har havforskingsinstituttet 

From: " Ola Midttun" <ola.midttun@fiskeridir.no>
Subject: Bergen kommune Hordaland -
Forhåndshøring - Reguleringsplan for gnr32 gnr

 33 gnr34 Dolvika Hope marina og boligområde

Rådgivende Biologer AS Saksbehandler: Ola Midttun
Bredsgården Telefon: 46888567
Bryggen Seksjon: Region Vest forvaltningsseksjon
5003 BERGEN Vår referanse: 13/939

Deres 
referanse:
Vår dato: 29.11.2013
Deres dato: 28.10.2013

Att:
post@radgivendebiologer.no
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registrert Grimstadfjorden som nasjonalt viktig gytefelt for kysttorsk. Før vi kan ta endelig 
stilling til planer om å samle alle småbåthavnene i Dolvika til et stort marinaanlegg på 
vestsiden ser vi behov for at det foretas en konsekvensvurdering mht gytefeltet. I den 
forbindelse ser vi Havforskingsinstituttet i Bergen som sentral på bakgrunn av at de har 
registrert gytefeltet og har marinbiologisk ekspertise til å vurdere spørsmål tilknyttet tiltak 
som kan påvirke fiskens gytesuksess som for eksempel utfylling med steinmasser i indre 
deler av Dolvika og etablering av et nytt stort marinaanlegg på vestsiden som vil medføre 
endring av strømforhold. 

Rådgivende Biologer AS har foretatt vurdering av konsekvenser av vannutskifting og miljø i 
Dolvika. De konkluderer langt på veg med at samling av eksisterende småbåthavner i en ny 
og miljømessig bærekraftig båthavn, med det meste av arealet utenfor indre basseng av 
Dolvika, vil i seg selv gi en betydelig miljøgevinst for det forurensede sjøbassenget. De 
peker samtidig på at deponering av overskuddsmasser ved det dypeste i Dolvika vil føre til 
oppvirvling og spredning av finmasser med høyt innhold av miljøgifter og tungmetaller.
For å unngå slik spredning av miljøgifter, skriver Rådgivende Biologer at eksisterende 
sedimenter kan ”låses” med et godt lag med finkornet materiale, eventuelt duk, før 
steinmassene forsiktig plasseres oppå fra en lekter.

Fiskeridirektoratet region vest tar Rådgivende Biologer’s rapport til etterretning og ser 
positivt på at de konkluderer med en positiv effekt for marint miljø ved etablering av ny 
båthavn. Vi understreker likevel behov for en nærmere utredning i forhold til spørsmålet 
om gyteområde, og vil av den grunn avvente videre uttale inntil dette spørsmålet er 
tilstrekkelig belyst.

Med hilsen

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Paul Jacob Helgesen
seksjonssjef

Ola Midttun
seniorrådgiver
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FORORD 
 
Søreide Båt & Fritidspark AS planlegger å bygge en ny og tidsriktig småbåthavn i et nytt område på 

vestsiden av Dolviken. Arealene på land vil bli tilrettelagt ved at området vil bli skutt ut og planert. 

Det søkes om å få deponert disse steinmassene på bunnen i Dolviken, med inntil 200.000 m³ utfylt 

volum. Dette vil i hovedsak skje i de sentrale områdene av sjøbassenget, og volumet samsvarer med 

det som i dag er under 30 m dybdekoten. 

 

Deponering av masser og materialer i sjø er regulert av forurensingsforskriftens kapittel 22, og alle 

slike tiltak trenger tillatelse fra Fylkesamennen, som er forurensingsmyndighet. I forbindelse med 

søknaden skal konsekvensene for både miljø og biologisk mangfold dokumenteres, og Rådgivende 

Biologer AS har utarbeidet denne dokumentasjonen og bistått ved utforming av søknaden. 

Vurderingen baserer seg på foreliggende undersøkelser og kjent kunnskap fra området, samt en 

generell beskrivelse av sjøområdet med foretatte vannutskiftingsberegninger. Det er ikke utført nye 

feltinnsamlinger eller undersøkelser i forbindelse med dette arbeidet. Datagrunnlaget ansees som 

«godt». Linn Eilertsen har kvalitetssikret rapporten. 

 

Rådgivende Biologer AS takker Per Alvern, Søreide Båt & Fritidspark AS, for oppdraget. 

  

Bergen, 26. mai 2015 
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SAMMENDRAG  
 

JOHNSEN, G.H 2015. 

Utfylling av stein i Dolviken.  

Konsekvensutredning for marint biologisk mangfold. 

Rådgivende Biologer AS rapport 1915, 28 sider, ISBN 978-82-8308-167-1. 

 
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Søreide Båt & Fritidspark AS utarbeidet søknad med 

vedleggsdokumentasjon for deponering av inntil 200.000 m³ med sprengstein i de sentrale områdene 

av Dolviken i Bergen kommune. Dokumentasjonen baserer seg i all hovedsak på eksisterende 

kunnskap.  

 

Søreide Båt & Fritidspark AS planlegger å bygge en ny og tidsriktig småbåthavn i et nytt område på 

vestsiden av Dolviken. Arealene på land vil bli tilrettelagt ved at området vil bli skutt ut og planert, og 

det er disse steinmassene som søkes deponert i Dolvikens dypområde. Dette vil spare lokalmiljø og 

lokalt veinett for en betydelig trafikk dersom massene skulle vært fraktet bort med bil.  

 

Dolviken er fra naturens side et tersklet sjøbasseng der det periodevis vil kunne opptre oksygenfattige 

forhold i dypvannet, antydet gjennom modellering med Fjordmiljømodellen, og bekreftet av 

resultatene fra Byfjordundersøkelsene. Resultatene antyder ikke noen negativ utvikling eller endring i 

omfang av dette forholdet i perioden 1979 - 2003. En utfylling av bassenget under 30 meters dyp, vil 

redusere dypvannet og sørge for at vannutskiftingen over terskelnivå på 24 m i innløpet til Dolviken 

vil holde forholdene i dypvannet vesentlig «friskere» enn i dag. 

 

Innhold av miljøgifter og tungmetaller i sedimentet i Dolviken er i dag «markert og sterkt forurenset 

av tungmetaller og organiske miljøgifter, og dette skyldes i hovedsak tilførsler fra båthavner og 

tilhørende aktiviteter i indre del av Dolviken. Bløtbunnfaunaen i det forurensete sedimentet er sterkt 

påvirket.  

 

Den planlagte utfylling av sprengstein er skissert gjennomført som et miljøtiltak for å dekke til disse 

forurensete sedimentene, ved utlegging av geotekstil/filterduk, og så suksessivt og lagvis fylle på først 

fine masser og etter hvert lag på lag med grovere masser for at ikke de forurensete sedimentene skal 

aktiviseres og hvirvles opp.  

 

Dolvikens marine biologiske mangfold består i all hovedsak av trivielle og vanlig forekommende 

naturtyper og arter, der mesteparten av strandlinjen mot sør og vest er utbygd. Dolviken inngår 

imidlertid i et nasjonalt viktig gyteområde for torsk, som omfatter særlig Nordåsvatnet, men også de 

utenforliggende områdene i Grimstadfjorden og Dolviken. Konsekvensen av tiltaket vurderes å bli 

liten negativ (-) for gyteområdet, men dersom en foretar utfyllingen utenfor torskens gyteperiode i 

februar til april, vil konsekvensene bli ubetydelige. Det legges til grunn at den forurensede sjøbunnen 

dekkes til før utfylling og at utfylling skjer utenom gyteperioden for torsk. 

 

Å dekke til forurenset sjøbunn på denne måten, er et samfunnsnyttig og miljøriktig tiltak som er 

skissert til store offentlige kostnader i andre tilsvarende havnebasseng både i Bergen og ellers i landet. 

Her vil samfunnet og nærmiljøet kunne få gjennomført dette uten kostnader. Et nytt og tidsriktig 

båthavnanlegg med oppsamlingssystem på land, vil dessuten ha svært reduserte tilførsler til sjø, og en 

eventuell sanering av gamle og lite miljømessig bærekraftige båthavner, vil i stor grad bidra til at 

dagens tilførsler til miljøet også fjernes.  

 

Den vedlagte dokumentasjon er utført i henhold til gjeldende veiledere og retningslinjer, og omfatter 

både en relativt detaljert tiltaksbeskrivelse og vurdering og diskusjon av de aktuelle forhold rundt 

søknaden. Avbøtende tiltak er skissert og det er utarbeidet en plan for overvåking under og etter 

anleggsarbeidet.  
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TILTAKSBESKRIVELSE  
 

PLANENE 
 

Søreide Båt & Fritidspark AS planlegger å bygge en ny og tidsriktig småbåthavn i et nytt område på 

vestsiden av Dolviken. Det opereres med planer for flytebrygger med kapasitet på til sammen 350 nye 

båtplasser og større lagringsplass i innendørs reolanlegg (figur 1). Det er også åpnet for at dette nye 

anlegget kan samle en eller flere av de eksisterende småbåthavnene i Dolviken gjennom flytting. I dag 

er båtplassene i Dolviken spredt på 4 kommersielle og 1 dugnadsbasert småbåthavn.  

 

Prosjektet startet opp allerede i 2001, og Bystyret vedtok utbygging etter disse planene i 2007. 

Fylkesmannen presenterte imidlertid innsigelse, og Miljødepartementet vurderte tiltaket som positivt, 

men krevde at det skulle inngå som en del av en større områdereguleringsplan. Arbeidet med 

områderegulering ble startet opp høsten 2012 for «Ytrebygda gnr 32,33 og 34. Dolvika-Hope Marina 

og boligområde. PlanID 60200000».  

 

 

Figur 1. Tiltaksområdet for den nye båthavnen i Dolviken. Området på land er planlagt skutt ut og 

etablert som båtopplagsplass innomhus med arealtilpasning og utnyttelse oppå. Se også figur 2. 

 

TILTAKSHAVER 
 
Søreide Båt & Fritidspark AS representerer også Bergen Marine AS og Bergen Marine Service AS, 

som begge er etablert i midlertidige lokaler lenger ute på vestsiden i sundet utenfor Dolviken. Her er 

til sammen 14 arbeidsplasser, og flytting og samling av virksomheten til nye lokaler og nytt tidsriktig 

anlegg vil gi et viktig miljøbidrag. Økende innhold av miljøgifter og tungmetaller i sedimentet i 

Dolviken skyldes blant annet tilførsler fra de eldre båthavnene i indre del av Dolviken, sammen med 

tidligere kloakkutslipp og andre tilførsler. Et nytt og tidsriktig båthavnanlegg med oppsamlingssystem 

på land, vil ha svært små tilførsler til sjø. En eventuell flytting av en eller flere gamle og lite 

miljømessig bærekraftige båthavner, vil i stor grad bidra til at dagens tilførsler til miljøet også fjernes.  
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Figur 2. Området for den planlagte nye båthavnen i Dolviken. Øverst slik det ligger i dag, i midten er 

området skutt ut og nederst er det bebygget med båtlagringshall innenfor naustpreget bebyggelse på 

kaien. Utenfor vil det ligge flytebrygger. 
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UTFYLLING I SJØ 
 

Det planlegges at arealet på land tilrettelegges ved at det vil bli skutt ut og planert (figur 1 og 2). Det 

søkes om å få deponert disse steinmassene på bunnen i Dolviken, med inntil 200.000 m³ utfylt volum. 

Dette vil i hovedsak skje i de sentrale områdene av sjøbassenget, og volumet samsvarer med det som i 

dag er under 30 m dybdekoten (figur 3).  

 

 
 

Figur 3. Tiltaksområdet på land (gult), med planlagt båthavn i sjø (blå) og planlagt område for 

tildekking av forurenset sediment (lyseblå). Dette skal skje ved flytting av inntil 200.000 m³ 

sprengsteinmasser fra det gule området og ut i de sentrale deler av Dolvikens dypområde, i hovedsak 

under 30-meters dybde.  

 

Ved utfylling i sjø, vil steinen bli lastet direkte fra anleggsområdet og på enten splittlekter eller 

fallbunnslekter, som slepes ut til det aktuelle området. Der vil den ved hjelp av GPS-verktøy sørge for 

riktig posisjonering under dumpingen. Det blir således ikke noen belastning på eksisterende lokale 

veinettet ved vekk-transportering av steinmassene.  

 

For å hindre oppvirvling av finsedimenter ved deponering av steinmassene, vil den beste løsningen 

være å legge flere lag oppå hverandre med suksessivt økt størrelse for å holde de forurensete 

sedimentene i sjakk. Først blir det lagt et omtrent 15-20 cm tykt lag med sand / grov sand som 

fundament over hele det relevante området, så legges et tilsvarende lag med grus / grov grus, og enda 

et tilsvarende lag med mindre knust stein. Da har man et fundament på vel 50 cm som bør være 

tilstrekkelig til at de forurensete sedimentene på bunnen virvles opp når man begynner å dumpe de 

første lassene med mindre sprengstein. Etter ett godt lag med mindre sprengstein (1 meter) kan også 

de største sprengsteinene dumpes.  

 
Erfaring fra tilsvarende prosjekter i andre havnebasseng i Norge, viser at når sedimentene er svært 

myke/bløte, er det nødvendig å bruke geotekstil / fiberduk oppå sedimentene før man legger steinen 

lagvis som beskrevet. Dermed unngår en at de første lagene med sand og grus synker ned i det 

forurensete bunnen og sprer forurensingen videre. Vannmassene ved det dypeste er periodevis 

stagnerende, slik at en lokal opphvirvling i liten grad vi spres til annet enn helt nærliggende områder.  

 

Det vil benyttet «brytningsmasser» til «dumping» / «tildekking» fra nærmiljøet. Dette vil bestå av 

sprengt fast berggrunn fra tiltaksområdet vest for Dolviken. De innledende massene nedknuses og 

fraksjoneres for utlegging, mens resten av massene vil være ubehandlet sprengstein av ulike 

fraksjoner. Det er ikke ytført videre karakterisering av massenes fysiske og kjemiske egenskaper etter 

veileder TA-2143/2005, side det skal benyttes «stedegne masser».  
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KRAV TIL DOKUMENTASJON 
 

Det aktuelle tiltakets hensikt er «dumping av steinmasser i sjø» med sekundærhensikt «tildekking av 

forurensete sedimenter». Det er søkt om «dumping» i samråd med Fylkesmannens miljøvernavdeling. 

I forbindelse med søknaded, er det innhentet uttalelser fra styresmakter og andre interessenter, og 

søknaden vil bli sendt på offentlig høring med uttalefrist på 4 uker.  

 

For «dumping i sjø eller vassdrag» stilles det omfattende krav til dokumentasjon, som er sammenfattet 

i søknadsskjema, men gjengitt og omtalt i denne rapporten. Alt baserer seg på de grundige 

«Byfjordundersøkelene» som bergen kommune har fått utført i en årrekke (se Hestetun mfl. 2012). 

Kravene er også spesifisert i en rekke veiledere fra Miljødirektoratet: 

 TA-2960/2012 «Veileder for håndtering av sedimenter» 

 TA-2802/2011 «Veileder for risikovurdering av forurensede sedimenter» 

 TA-2229/2007 «Veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann» 

 

I henhold til Veileder TA 2960/2012 er slike tiltak rangert etter størrelse i tre kategorier, med ulike 

krav til dokumentasjon. Omsøkte dumping av steinmasser er definert som «stort» med de strengeste 

krav til dokumentasjon, siden det utgjør hele 200.000 m³ sprengstein (reelt volum), der nedre grense 

for «stort» er på 50.000 m³.  

 

Det medfører krav til sedimentundersøkelser, krav til kartlegging av biologisk mangfold og en 

urdering av behovet for eventuell risikovurdering (fra tabell 2-1 i veilederen). Krav til omfang av 

sedimentundersøkelsen finnes i TA-2960/2012 Del 3 Vedlegg VII side 71: 

Antall stasjoner som bør undersøkes vil variere ut i fra undersøkelsens målsetting, tidligere 

undersøkelser i området og andre lokale forhold. Der bunnen er dypere enn 20 m kan man forvente 

større homogenitet i sedimentstruktur og hver stasjon kan representere inntil 40 000 m² bunn. På hver 

stasjon bør det være 4 parallelle prøver, som kan forenes til en blandprøve. For komplekse områder 

som må deles i delområder, er det nødvendig å øke antallet stasjoner ut over dette. 

 

Resultatene som er benyttet i denne vurderingen er hentet «Byfjordundersøkelsene» i 2003 (Johansen 

mfl. 2004). Siden prøveområdet her er homogent og lite komplekst, ligger betydelig dypere enn 20 

meter og er under 40.000 m², ansees foreliggende prøvetaking å tilfredsstille kravet. Det er tatt prøver 

fra to steder på henholdsvis 37 m (stasjon 231) og 43 m (stasjon 23), mens ett prøvested hadde vært 

tilstrekkelig. Videre er det tatt 3 parallelle prøver på hvert sted, slik at prøvene representerer 6 

parallelle prøver fra det aktuelle området, mot kravet i veilederen på 4 parallelle prøver. Hver av de 6 

prøvene er dessuten analysert separat, mens kravet i veilederen er at fire paralleller kan samles til en 

prøve som analyseres. Grunnlaget ansees derfor meget godt og mye bedre enn kravet i veilederen.  

 

Det som også fremgår av veileder TA-2802/2011 hvilke minimumsparametre som skal undersøkes for 

i forbindelse med risikovurdering trinn 1 (tabell 1 side 15 i veilederen). Alle miljøgifter og 

tungmetaller i tabellen er det analysert på, men det er ikke foretatt toksisitetstesrer på porevann og 

ekstrakt fra sedimentet. På grunn av tiltakets praktiske gjennomføring, der hovedmålet er å 

minimalisere risiko for å spre miljøgifter, ansees det ikke nødvendig med videre risikovurdering.  

 

Berggrunnen i området ansees ikke medføre fare for spredning av radon-holdige steinmasser. I det 

aktuelle området viser alle tidligere målinger i skoler og barnehager i Bergen radonkonsentrasjoner på 

under 200 Bq/m³.  

 

Søker oppfatter situasjonen slik at med den valgte tekniske gjennomføringen, så er de prøvene som 

foreligger fra Byfjordundersøkelsen 2003 (Johansen mfl. 2004) representative og gode nok, og at 

risikovurdering etter metodikk i TA 2802 ikke er nødvendig. Søker regner derfor med at den 

presenterte dokumentasjon utgjør tilstrekkelig grunnlag for en beslutning vedrørende denne søknaden. 
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KONSEKVENSVURDERING - METODE  
 

Miljøkonsekvensutredninger (KU) blir utført etter en standardisert tre-trinns prosedyre omtalt i Statens 

vegvesen sin Håndbok 140 om konsekvensutredninger fra 2006 (ny versjon V712 fra 2015). 

Framgangsmåten er utviklet for å gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å 

forstå og mer sammenlignbare.  

 

TRINN 1: REGISTRERING OG VURDERING AV VERDI 

 

Her blir området sine karaktertrekk og verdier innen hvert enkelt fagområde beskrevet og vurdert så 

objektivt som mulig. Med verdi er det gitt en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er med 

utgangspunkt i nasjonale mål og veiledere innen det enkelte fagtema. Verdien blir fastsatt langs en 

skala som spenner fra liten verdi til stor verdi:  
 

Verdi 

Liten                     Middels                        Stor 
 ---------------------------------------------------------- - 

                eksempel    

 

Temaet naturmiljø omhandler forekomst av rødlistede arter, naturtyper og artsforekomster. I 

forbindelse med denne vurderinger, er det ikkje fortatt nye undersøkelser, men bare samlet inn 

tilgjengelig kunnskap om forholdene i Dolvikens indre basseng. Rødlistearter følger den norske 

rødlisten for arter (Kålås mfl. 2010), og øvrig verdisetting følger av veiledere og høndbøker angitt i 

tabell 1. 

 

Tabell 1. Kriterium for verdisetting av ulike fagtema innen marint naturmiljø.  

Tema Liten verdi  Middels verdi Stor verdi 

Rødlistearter  

Norsk Raudliste 2010 

Kålås mfl. (2010). 

Bern liste II og Bonn liste I 

 Leveområde for andre 

artar 

 

 Leveområde for raudlista 

artar i kategoriane nær 

trua (NT) og sårbar (VU)  

 Leveområde for raudlista artar i 

kategoriane sterkt trua (EN) eller 

kritisk trua (CR)  

 Område med førekomst av fleire 

raudlisteartar 

 Artar på Bern liste II og Bonn I 

Marine naturtyper 

DN-handbok 19, Statens 

vegvesen –handbok 140 (2006), 

Lindgaard & Henriksen (2011) 

 Område med biologisk 

mangfald som er 

representativt for 

distriktet 

 Naturtypar med verdi B 

eller C etter DN-handbok 

19) 

 

 Naturtypar med verdi A  

    (etter DN-handbok 19) 

 

Marint arts-  

og individmangfold 

Kjelder: DN-handbok 19, Statens 

vegvesen –handbok 140 (2006), 

Raudlista artar er omtalt separat  

 Område med arts og 

individmangfald som er 

representativ for 

distriktet. 

 Område med stort 

artsmangfald i lokal eller 

regional målestokk 

 

 Område med stort artsmangfald 

i nasjonal målestokk 

 

 

TRINN 2: TILTAKET SIN VIRKNING  

 

Virkningene (omfang) av tiltaket omfatter hvilken endringer en regner med at tiltaket vil medføre til 

for de ulike deltema, og graden av disse endringene. Her er mulige endringer beskrevet, og det blir 

vurdert hvilke virkning som vil skje i både anleggsfasen og i driftsfasen etterpå. Virkningene blir 

vurdert langs en skala fra stor negativ virkning til stor positiv virkning: 

 

Virkning  

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

                                          eksempel                           
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TRINN 3: SAMLET KONSEKVENSVURDERING 

 

Konsekvenser framkommer ved å kombinere trinn 1 

(verdivurdering) og trinn 2 (virkning) i «konsekvensviften»  

(figur 3). Sammenstillingern blir vist på en nidelt skala fra 

svært stor negativ konsekvens til svært stor positiv 

konsekvens.  

 

 

 

 

 

 

Figur 4. ”Konsekvensvifta”. Konsekvensen for et tema 

kommer fram ved å sammenholde området sin verdi 

(horisontal akse) det aktuelle tema og tiltakets virkning 

/omfang (vertikal akse) på temaet. Konsekvensen blir vist til 

høyre i figuren på en skala fra ”meget stor positiv 

konsekvens” (+ + + +) til ”meget stor negativ konsekvens” 

(– – – –). Horisontal linje midt på figuren angir «ingen 

virkning» og ubetydelig / ingen konsekvens (etter Statens 

vegvesen 2006).  
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OMRÅDEBESKRIVELSE DOLVIKEN  
 

 

VANNDIREKTIV TYPE 
 

Dolviken er en bukt innerst i Grimstadfjorden i Bergen kommune, innenfor utløpet av Nordåsvatnet. 

Indre Dolviken er omtalt som egen vannforekomst i Vanndirektiv-databasen «Vann-Nett», type 

«Beskyttet kyst/fjord» med vanntypekode CM3423221, basert på følgende karakteristika: 

 VannID 0261010702-1-C.  

 Økoregion: Nordsjøen Nord 

 Saltholdighet: Polyhalin 18-30 ‰ 

 Eksponering: Beskyttet 

 Liten, delvis lagdelt, svak strømhastighet 

 

Økologisk tilstand er 25.04.2013 av Fylkesmannen angitt som «dårlig» på grunn av mye miljøgifter i 

sedimentene og «svært dårlig» diversitet i bunnfauna. Fylkesmannen vurderer også situasjonen som 

«risiko» for at en ikke når miljømålet, og skriver at «nye tiltak nødvendig for å nå god miljøtilstand». 

 

 

MORFOLOGISK BESKRIVELSE 
 

Indre del av Dolviken har et dypbasseng med angitt 43 meters maksimal dyp, og det er flere terskler 

videre utover som definerer vannutskiftningen inn til de indre områdene. Den grunneste terskelen 

avgrenser det indre bassenget (figur 2). Det indre bassenget i Dolviken, innenfor terskel er 132.250 m² 

stort (tabell 2), altså 43 meter dypt, har et samlet volum innenfor terskelen på omtrent 2.645 millioner 

m³, og en gjennomsnittsdybde på 20 meter.  

 

Tabell 2. Bredder og arealer på innerste terskel til Dolviken. 

 
Dyp 

m 

Bredde på dyp 

m 

Sjikt 

m 

Areal av sjikt 

m² 

Areal under dyp 

m² 

0 240 0-5 1.175 3.865 

5 230 5-10 1.088 2.690 

10 205 10-15 888 1.600 

15 150 15-20 563 715 

20 75 20-24 150 150 

24 0    

 

 
Tabell 3. Arealer og volumer av indre del av Dolviken, innenfor terskel. 

 
Dyp 

m 

Areal på dyp 

m 

Sjikt 

m 

Volum av sjikt 

m³ 

Volum under dyp 

m³ 

0 123.250 0-10 1.139.330 2.644.135 

10 95.615 10-20 821.905 1.504.805 

20 68.765 20-30 509.000 682.900 

30 33.035 30-40 171.875 173.900 

40 1.340 40-43 2.025 2.025 

43 10    
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VANNUTSKIFTING 
 

Hovedutskiftingen av vann til Dolviken skjer gjennom det to ganger daglig inn og utstrømmende 

tidevannet. Høydeforskjellen mellom middel flo og middel fjære i Bergen er på 90 cm (tabell 3). 

Nordåsvannet ligger som en dempende faktor med sin betydelige forsinkelse av tidevannsbølgen i 

området utenfor Straume bro, men for enkelhets skyld er tidevannsforskjellene i Bergen benyttet for 

Dolvikens indre basseng.  

 

Dette bassenget har et areal på 123.250 m³, og tidevannsvolumet mellom flo og fjære er da 111.000 

m³. Dette skal inn og ut sundet inn til Dolviken hver 12,5 time og med en enkel fordeling blir det da en 

vannmengde på omtrent 5 m³/s i gjennomsnitt enten inn eller ut i sykluser på vel 6 timer. Den innerste 

terskelen har et vertikalt tverrsnitt de øverste 5 meterne på 1.175 m² og de øverste 10 meterne på 1.250 

m². Det gir en tidevannshastighet på under 0,5 cm/s i disse øvre delene av vannsøylen. 

 

Tabell 4.  Tidevannsvariasjon i Bergen og Dolviken. 
 

Standardhavn: Bergen  Høyder 

 

Høyvann: 

Høyeste observerte vannstand (1990)  241 cm 

Høyeste astronomiske tidevatn (HAT) 180 cm 

Middel spring høyvann (MHWS) 151 cm 

Middel høyvann (MHW) 135 cm 

Middel nipp høyvann (MHWN) 119 cm 

 Middelvann (MSL) 90 cm 

 

Lavvann: 

Middel nipp lavvann (MLWN) 61 cm 

Middel lavvann (MLW) 45 cm 

Middel spring lavvann (MLWS) 29 cm 

Laveste astronomiske tidevann (LAT) 0 cm 

Laveste observerte vannstand (1989) -42 cm 

 

Dolviken har et lite og lokalt nedbørfelt på oppunder 1 km². Det renner inn en liten bekk fra sør, som 

drenerer omtrent halvparten av dette lokale feltet. Spesifikk avrenning i feltet er 58 l/km²/s, alminnelig 

lavvannføring er 7,4 l/km²/s og 5-persentiler sommer og vinter er henholdsvis 4,4 og 15,2 l/km²/s. 

Med antagelse om et lokalt felt på 1 km², blir dette også de aktuelle tallene for tilrenning av ferskvann. 

En middelvannføring til Dolviken på 0,058 m³/s utgjør i størrelsesorden 1 % av tidevannets volum. 

Dolviken er dermed ikke særlig ferskvannspåvirket av sitt lokale felt, men det kan påregnes at 

tilstrømming av utstrømmende tidevann fra Nordåsvannet gjør Dolviken noe mer ferskvannspåvirket 

enn avrenningen fra det lokale feltet skulle tilsi 

 

Øverst er det tynt ferskvannspåvirket lag på omtrent 2 meter med saltholdighet på 23-30 ‰, med 

lavest saltholdighet i perioder med mye nedbør. Under dette og ned til terskelnivå er det saltere (31-32 

‰) og tidvis også varmere tidevannssjikt. Dypest og under terskelnivå er det et enda saltere (33 ‰) og 

tidvis oksygenfattigere dypvann  

 

DYPVANNSUTSKIFTING 
 

Bak og innenfor terskelen til Dolviken på 24 meters dyp, ligger innestengt dypvann ned til det dypeste 

på 43 meter, altså en stagnerende vannsøyle på 15-19 meters høyde. Dette volumet utgjør omtrent 1/5 

av hele bassengets volum. I dette stagnerende dypvannet er tettheten vanligvis større enn i det daglig 

innstrømmende tidevannet, og her foregår det to viktige prosesser. For det første forbrukes oksygenet i 

vannmassene jevnt på grunn av biologisk aktivitet knyttet til nedbryting av organisk materiale. Enkle 

beregninger ved hjelp av Fjordmiljømodellen (Stigebrandt 1992) viser at oksygenforbruket i 

dypvannet naturlig er omtrent 1,4 ml/l/mnd, hvilket tilsier at det går vel 4 mnd før alt oksygenet er 

brukt opp. 
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For det andre skjer det en jevn tetthetsreduksjon i dypvannet på grunn av daglige mekaniske 

påvirkning av det inn- og utstrømmende tidevannet. Siden munningen her ikke er trang og 

kanalformet, vil det inn- og utstrømmende tidevannet ikke ha stor fart, og påvirkningen på de 

underliggende vannmassene vil bli liten. Når tettheten i dypvannet er blitt så lav at den tilsvarer 

tidevannets tetthet, kan dypvannet skiftes ut med tilførsel av friskt vann helt til bunns i bassenget. 

Beregninger fra Fjordmiljømodellen (Stigebrandt 1992) tilsier en tetthetsreduksjon på 0,8 kg/m³/mnd, 

og at det da vil gå omtrent 2 måneder før tettheten er redusert til tidevannets tetthet. 

 

Vinterstid kan også tyngre og saltere vannmasser komme nærmere overflaten i sjøområdene langs 

kysten, fordi ferskvannspåvirkningen til kystområdene da er liten og brakkvannslaget blir tynnere. 

Dersom dette tyngre vannet kommer opp over terskelnivå, vil en kunne få en fullstendig utskifting av 

dypvannet innenfor terskelen. Hyppigheten av slike utskiftinger avhenger i stor grad av terskelens 

dyp,- jo grunnere terskel jo sjeldnere forekommer utskiftinger av denne typen. I Dolviken ser dette ut 

til å skje allerede før nyttår og videre utover vinteren da tidevannet langs kysten vanligvis er tyngst. 

 

I bassengvannet vil balansen mellom disse to nevnte prosessene avgjøre miljøtilstanden i dypvannet. 

Siden tetthetsreduksjonen bidrar til hyppigere utskiftinger enn tiden det tar for at oksygenet er brukt  

opp, vil naturtilstanden i Dolviken være slik at oksygenet ikke blir brukt opp, og laveste naturlige 

oksygennivå i dypvannet er beregnet til 3,53 ml/l. I Dolviken skjer dette utover våren, sommeren og 

høsten, da ferskvannsinnholdet i overflatevannet er høyest. Oksygenminimum i dypvannet 

forekommer da seinhøstes, og kan med dagens belastning være lavere enn den ovenfor teoretisk 

beregnete naturtilstanden.  

 

OKSYGEN I DYPVANNET  
 

Byfjordundersøkelsene har målt oksygen i Dolviken flere ganger årlig i en årrekke, og disse er 

oppsummert etter undersøkelsene i 2011 (Hestetun mfl. 2012). I Indre Dolviken har det 

gjennomgående vært målt de laveste oksygenkonsentrasjoner på 35 meters dyp i oktober. Videre synes 

det å være typisk at det etter slike lave oktober-målinger hvert eneste år har skjedd en utskifting av 

dypvann fram til neste måling i desember. Det skjer også videre fornying av dypvann utover vinteren, 

og ofte stiger oksygeninnholdet ytterligere forbi nyttår til februar-målingene (figur 4). Dolviken er 

derfor ikke et sjøområde med permanent oksygenfattig dypvann. 

 

 
Figur 5. Oksygeninnhold på 35 meters dyp nær det dypeste i indre basseng av Dolviken, målt flere 

ganger årlig i en årrekke i forbindelse med Byfjordundersøkelsene. Figuren er hentet fra 

oppsummeringen etter undersøkelsene i 2011 (Hestetun mfl. 2012). 

 

Byfjordundersøkelsen (Hestetun mfl. 2012) konkluderer gjentatte ganger med at vannutskiftingen i 

Indre Dolviken siden 90-tallet har vært noe hindret etter utbygging av flytebrygger, og at dette også 

har påvirket dypvannsutskiftingen i bassenget i perioden etter dette. Det er imidlertid ingenting i 

måleresultatene som presenteres i rapporten som bekrefter denne påstanden og konklusjonen, tvert 

imot. Målingene av oksygen i dypvannet i oktober var helt riktig lavere enn noensinne i både 1992 og 

1993, men høyere enn noen annen gang i 1994, og årene 2001, 2003 og 2003 er blant de høyeste i hele 

måleperioden, - også høyere enn på 1980-tallet (se figur 4 og 5). 
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Figur 6. Oksygeninnhold i oktober 

på 35 meters dyp i indre basseng av 

Dolviken. Tallene er hentet fra 

rapporten for Byfjordsunder-

søkelsene i 2011 (Hestetun mfl. 

2012). 

 
 

 

SEDIMENTKVALITET 
 

Byfjordundersøkelsene fra 2003 viste at tungmetaller, PCB, PAH og tinnorganiske forbindelser i indre 

bassenget i selve Dolviken forekom i høyere konsentrasjoner i sediment fra dypt vann enn i sediment 

noe grunnere. Det ble tatt prøver ved det dypeste (43 m) på standardstasjon By23, samt på to andre 

BY231 (37 m) og By232 (31 m), og resultatene fra 2003 er representative og klassifisert i tabell 4.  

 

KORNFORDELING 

 

Sedimentet ved Byfjordundersøkelsenes stasjon 23 i innerste delen av Dolviken hadde i 2011 leire-

fraksjonen på 27 % og en siltfraksjonen er på 60 %. Dette gir en samlet finfraksjon på 87 %, med en 

13 % sandfraksjon. Glødetapet på 18,96 % er moderat høyt, og antyder en del organisk materiale. 

Tilsvarende fordeling ble observert også ved undersøkelsene i 2003 (figur 6).  

 

  
 

 

 

 

 

Figur 7. Kornfordeling på de tre stasjonene 

undersøkt i Dolvikens dypområdet i oktober 2003, 

fra Byfjordundersøkelsene (Johansen mfl. 2004).  

 

Over: Stasjon 232 på 31 meters dyp,  

Over til høyre: Stasjon 231 på 37 meters dyp,  

Til høyre: Stasjon 23 på 43 meters dyp,  
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INNHOLD AV MILJØGIFTER 

 

Prøvene fra 31 meters dyp var generelt lite (I) til moderat (II) forurenset med hensyn på metaller og 

miljøgifter, mens de dypere fra 37 og 43 m var markert forurenset (III) av både PCB- og PAH-stoffer, 

sterkt forurenset (IV) av kobber og kvikksølv, mens alle sedimentene var sterkt (IV) til meget sterkt 

(V) forurenset av tributyltinn (tabell 4).  

 

Tabell 5.  Klassifisering av miljøtilstand med hensyn på miljøgifter og tungmetaller i Dolviken i 2003. 

Fra (Johansen mfl. 2004). TA-2229/2007 er benyttet for klasseinndeling av resultatene etter følgende 

skala er benyttet for beskrivelse av tilstand. I tillegg er PAH-stoffer uthevet med grenseoverskridende 

verdier etter TA-2802/2011 Faktaboks 3:  

 

I = bakgrunnsnivå II = god III = moderat IV = dårlig V =svært dårlig 

 

Forhold Enhet Dolviken 232 – 31 m Dolviken 231 – 37m Dolviken 23 – 43 m 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Kobber (Cu) mg/kg 16,1 14,7 14,6 105 109 104 135 104 111 

Sink (Zn) mg/kg 54.3 52.9 51.7 285 263 264 326 289 354 

Bly (Pb) mg/kg 18,6 18,0 17,8 93,3 77,8 79,4 80,4 86,6 79,9 

Krom (Cr) mg/kg 29,4 31,2 28,0 49,0 42,8 45,1 42,0 45,1 43,4 

Kadmium (Cd) mg/kg 0,08 0,09 0,07 0,97 0,89 1,29 1,03 1,00 0,98 

Kvikksølv (Hg) mg/kg 0,32 0,17 0,16 1,38 1,27 1,19 1,08 1,29 1,25 

Naftalen µg/kg <10 <10 <10 30 <10 <10 20 20 30 

Acenaftylen µg/kg <10 <10 <10 50 30 30 20 20 30 

Acenaften  µg/kg <10 <10 20 30 30 30 20 20 30 

Fluoren  µg/kg 30 30 20 50 30 30 20 20 30 

Fenantren  µg/kg 200 200 110 350 310 280 210 220 200 

Antracen µg/kg 30 30 30 140 120 80 70 100 80 

Fluoranten µg/kg 340 330 240 1100 930 680 590 800 650 

Pyren µg/kg 230 240 180 920 740 500 420 600 500 

Benzo(a)antracen µg/kg 130 130 100 510 460 330 260 370 330 

Chrysen µg/kg 130 130 90 430 340 280 210 270 330 

Benzo(b)fluoranten µg/kg 200 210 160 860 710 530 450 650 550 

Benzo(k)fluoranten µg/kg 80 70 60 300 252 180 140 200 180 

Benzo(a)pyren µg/kg 130 140 110 570 460 350 280 420 350 

Indeno(123cd)pyren µg/kg 100 110 80 430 370 300 260 350 280 

Dibenzo(ah)antracen µg/kg 20 30 20 80 60 50 50 70 50 

Benzo(ghi)perylen µg/kg 100 90 80 410 370 280 240 320 280 

∑PAH 16 EPA µg/kg 1700 1700 1300 6300 5200 3900 3300 4500 3900 

PCB # 28 µg/kg <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

PCB # 52 µg/kg <1 <1 <1 5 8 11 6 4 5 

PCB # 101 µg/kg <1 <1 <1 16 11 11 8 16 11 

PCB # 118 µg/kg <1 <1 <1 15 9 12 8 15 10 

PCB # 153 µg/kg <1 <1 <1 22 18 18 14 20 16 

PCB # 138 µg/kg <1 <1 <1 29 21 22 16 25 20 

PCB # 180 µg/kg <1 <1 <1 10 7 7 5 9 7 

∑ PCB  µg/kg <3,5 <3,5 <3,5 97 74 81 57 89 69 

Monobutyltinn µg/kg 68,0 47,3 52,2 66,8 77,4 93,4 48,0 53,7 41,0 

Dibutyltinn µg/kg 90,4 52,6 63,3 231 259 326 210 212 187 

Tributyltinn (TBT) µg/kg 108 84,9 89,8 1250 1230 1300 1250 1080 1180 

Tetrabutyltinn µg/kg 2,8 2,8 3,3 16,8 14,3 17,7 11,6 15 10,3 

Monooctyltinn µg/kg 1,8 <1 <1 3,7 5,2 4,8 2,6 3,1 2,3 

Dioctyltinn µg/kg <1 <1 <1 2,0 3,0 7,7 <1 2,1 1,3 

Tricyclohexyltinn µg/kg <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Triphentyltinn µg/kg 15,9 42,8 18,7 163 149 230 107 111 144 

∑ Tinnorganiske µg/kg 287 240 227 1733 1738 1980 1629 1477 1566 
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MARINT BIOLOGISK MANGFOLD 
 
Det er ikke foretatt nye undersøkelser i forbindelse med denne vurderingen, men det finnes et 

omfattende og meget godt materiale samlet inn for Bergen kommune i regi av Byfjordundersøkelsene 

over de siste 35 årene. I tillegg foreligger det en del artsregistreringer i Artsdatabankens Artskart. 

Bjelland mfl. (2014) har utarbeidet en konsekvensutredning av naturmiljø til grunnlag for 

reguleringsplan for Dolvika Hope marina og boligområde.   

 

RØDLISTEDE ARTER  

 

Ål (CR) forekommer i hele Nordåsvatnet, og er også registrert i dei fleste innløpsvassdraga i Artskart. 

Det er å anta at ål også foerkommer i Dolviken. I tillegg foreligger det tre andre rødlisteart 

forekomster i Dolviken i henhold til Artskart (tabell 5), alle tre er fuglearter. Det gjelder stær (NT), 

fiskemåke (NT), og tyrkerdue (VU). Noen av artene er vanlige, selv om de er rødlistet, og de er 

typiske både for habitatet og for distriktet. Det er også registrert sjeldnere arter i nærområdene til 

Dolviken, som for eksempel en registrering av lomvi, med status kritisk truet (CR), som ble observert 

næringssøkende i Nordåsvatnet i 2011. Lomvi  hekker i fuglefjell langs kysten, og har klart størst 

utbredelse i de nordlige delene av landet. Den er ikke registrert i Dolviken, og det er heller er ikke 

kjent at arten hekker i Hordaland (Steinsvåg & Overvoll 2005).  

 

 Rødlistearter har middels til stor verdi.  

 

Tabell 6. Registrerte rødlistearter i influensområdet. Rødlistestatus iht. Kålås mfl. (2010) og 

påvirkningsfaktorer iht. www.artsportalen.artsdatabanken.no. 

Rødlistede Kategori  Funnsted Påvirkningsfaktorer 

Ål CR (kritisk truet) Dolvik Virkning på habitat, virkning utanfor Norge 

Stær NT (nær truet) Dolvik Virkning på habitat, virkning utanfor Norge 

Fiskemåke  NT (nær truet) Dolvik Virkning fra stadeigne artar, menneskelig forstyrrelse 

Tyrkerdue VU (sårbar) Dolvik Naturkatastrofer 

 

NATURTYPER  

 

Det er ikke prioriterte naturtyper som tareskog eller korallforekomster innerst i Dolviken ved det 

dypeste. Det er heller ikke kjente forekomster av ålegrasenger i Dolvikens grunne områder. 

Kartlegging av marine naturtyper i Bergen påviste heller ingen prioriterte naturtyper i Dolviken 

(Abrahamsen 2005). 

 

Hele Nordåsvatnet og Grimstadfjorden utenfor med Dolviken, er avmerket som et viktig gyteområde 

for torsk. Gyteområder for fisk er en prioritert naturtype i forhold til DN håndbok 19 og viktige 

områder er blant annet gyteområder som er knyttet til definerte basseng i kystsonen, som 

Nordåsvatneta. Gyteområde for torsk i Nordåsvatnet er nasjonalt viktig og har stor verdi (A-verdi).  

Modellering av strømforholdene i Nordåsvatnet har vist at torske-eggene i stor grad blir værende i 

området, og dette er med på å skape en særegen populasjonsstruktur og gunstige forhold for et 

gyteområde (Espeland mfl. 2013). Spesielt viktig er gyteområder som er knyttet til gode 

oppvekstområder som ålegraseng eller tareskogsforekomster.  

 

Kysttorsken fins fra innerst i fjordene og ut til eggakanten. Den er i hovudsak en bunnfisk, men kan og 

oppholde seg i de åpne vannmassene i under beiting og gyting. Merkeforsøk har vist at torsk i fjorder 

kan være særdeles stedbundet, og foretar liten grad lengre vandringer. Bestanden av kysttorsk på 

Vestlandet har de siste årene blitt sterkt redusert, og forvaltningen har satt i verk tiltak for å bevare 

kysttorsken. Fiskeridirektoratets regionkontor har derfor en «føre var» holdning i forhold til tiltak som 

kan utgjøre en trussel mot fisken sin gytesuksess. Gytebestanden ble i 2006 regnet å være den laveste 

observerte noen gang og den er høyst sannsynlig ytterligere redusert siden det (Berg 2007).  

 

http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/
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Naturtypen konstruert bunn og mark i fjæresonen (S1 jf. Halvorsen 2009) dominerer mye av 

strandstrekningen i tiltaksområdet. Det forekommer også naturtyper som strandberg (S5), fjæresone-

vasstrand på fast botn (S4) og stein, -, grus og sandstrand (S6) på små strekninger rundt Dolviken. I 

øvre deler av sjøsonen er det sannsynligvis dominans av naturtypen konstruert saltvannsbunn (M1). 

For områder med mer naturlig utforming, er det sannsynlig at naturtypene annen fast eufotisk 

saltvannsbunn (M11), mellomfast eufotisk saltvannsbunn (M13) og løs eufotisk saltvannsbunn (M15) 

dominerer. 

 

Naturtypene i tiltaksområdet er i all hovedsak vanlige og har liten verdi. Siden gyteområdene for torsk 

i og rundt Nordåsvatnet utgjør et nasjonalt viktig gyteområde for torsk, vurderes likevel naturtyper å 

ha stor verdi.  

 

 Naturtyper har stor verdi.  

 

ARTSMANGFOLD 

 

I Grimstadfjorden er det rapportert om godt utviklet grisetangbelte i strandsonen i de mer beskyttede 

buktene. Strandsonen i Dolviken er undersøkt gjennom Byfjordundersøkelsene. Innover i Dolviken er 

det et godt utviklet tangbelte der grisetang er vanlig og den dominerende arten. Ved undersøkelsene i 

2011 ble det ikke funnet noen avvik fra forrige runde i 2001 og 2003. I områder med bratt fjellvegg, 

var fjæresamfunnet dominert av rur, og hadde bare enkelte tangplanter. Dette henger mellom annet 

sammen med at uttørkingen er raskere ved fjære sjø (Hestetun mfl. 2012). Det ble registrert lite 

grønnalger, som kan være en indikasjon på forhøyede konsentrasjoner av næringssalter. Av dyreliv er 

det blant annet registrert vanlig sjøstjerne (Asterias rubens) og vanlig strandsnegl (Littorina littorea). 

Artsmangfoldet er generelt fattig og er vurdert å ha liten verdi.  

 

Bløtbunnfaunaen er undersøkt jevnlig gjennom Byfjordundersøkelsene, og i 2003 ble det samlet inn 

prøver ikke bare fra det dypeste punktet, men også fra både 31 og 37 meters dyp. Faunaen var 

betydelig mer artsrik på 31 m dyp enn på 37 m dyp i indre Dolviken, og mest artsfattig var den ved det 

dypeste på 43 m. Dette kan være relatert til forekomsten av miljøgifter og av tidvis lavt 

oksygeninnhold i dypvannet (Johansen mfl. 2004).  

 

Ved undersøkelsen i 2011 ble et ikke funnet bløtbunnfauna ved det dypeste i Dolviken (Hestetun mfl. 

2012), mens det i 2003 ble funnet 46 individ fordelt på 13 arter. Tidligere undersøkelser har inneholdt 

4-4579 individer fordelt på 1-40 arter. Artsdiversiteten i 2003 ble beregnet til 3,15 med jevnhet 0,85 

og tilsvarende tilstandsklasse II (god). Tidligere har artsdiversiteten variert fra 0,42 til 3.11, unntatt for 

undersøkelsen i 2000 da kun en art ble funnet.  Utvikling i diversitetsindeks for bløtbunnfauna ved det 

dypeste i Dolviken er vist i figur 7. 

 

 

Figur 8. 

Artsdiversitetsindeks H’ 

på stasjon BY23 ved det 

dypeste i indre Dolvik, 

de årene det er foretatt 

innsamling av 

bløtbunnfauna, 

kombinert fra Johansen 

mfl. (2004) og Hestetun 

mfl. (2012). 

  
 

 

 

 

 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1915 19 

SAMLET VURDERING AV MARINT BIOLOGISK MANGFOLD I DOLVIKEN 

 

Biologisk mangfold i Indre Dolviken har middels til stor verdi, i hovedsak basert på forekomst av ål 

langs land i de aller øverste metrene, og fordi Dolviken ligger i tilknytning til de nasjonalt viktige 

gyteområdene for torsk i Nordåsvatnet og Grimseidfjorden (tabell 6). 

 

Tabell 7.  Oppsummering av verdier for marint biologisk mangfold i Dolviken. 

Deltema Verdier 
Verdi 

Liten      Middels       Stor 

Rødlistede arter 
Ål (CR) i strandsonen, samt flere nær truete (NT) 

fuglearter 

 

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

Naturtyper Gytefelt for torsk, nasjonalt viktig i Nordåsvatnet  
 

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

Artsmangfold Vanlig forekommende arter, med lav diversitet og 

lite artsmangfold 

 

--------------------------------------   
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VIRKNING OG KONSEKVENS 
 

FORHOLDET TIL NATURMANGFOLDLOVEN 
 

Denne vurderingen tar utgangspunkt i forvaltningsmål nedfestet i naturmangfoldlovens §§4-5, som er 

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

naturtyper skal ivaretaes og at økosystemene sine funksjoner, struktur og produktivitet blir ivaretatt så 

langt det er rimelig.  

 

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som ”godt” for de tema som er omhandlet (§ 8). 

”Kunnskapsgrunnlaget” gjelder både kunnskap om artene sin bestandssituasjon, utbredelse av 

naturtyper og den økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Naturmangfoldet ansees 

tilstrekkelig kartlagt innenfor tiltaksområdet, slik at føre-var-prinsippet ikke kommer til anvendelse i 

denne forbindelse (§9). 

 

Denne utredningen vurderer også de samlete belastningene på økosystemene som danner naturmiljøet 

i tiltaks- og influensområdet (§10), og omfatter mellom annet tilførsler fra 4 eksisterende 

småbåthavner av eldre dato, samt mulige tilførsler fra tettbebygde områder og veisystemet ved 

Søreide.  

 

Kostnadene ved å hindre, eller avgrense, skade på naturmangfoldet som tiltaket forårsaker, skal dekkes 

av tiltakshaver, med mindre dette ikke er urimelig ut fra tiltaket og skaden sin karakter (§11). Skader 

på naturmangfoldet skal så langt råd er unngås eller avgrenses (§12). Dette skal gjøres ved å ta 

utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som gir det beste samfunnsmessige 

resultat ut fra en samlet vurdering av tidligare, nåværende og framtidig bruk. Å dekke til forurenset 

sjøbunn på planlagt måte, er et samfunnsnyttig og miljøriktig tiltak som er skissert til store offentlige 

kostnader i andre tilsvarende havnebasseng både i Bergen og ellers i landet.  

 

VIRKNING OG KONSEKVENS FOR MARINT BIOLOGISK MANGFOLD 
 

I forbindelse med selve utfyllingen i sjø, vil støy og trafikk i forbindelse med anleggsarbeidet kunne 

virke forstyrrende på faunaen i influensområdet. Utfylling av sprengsteinmasser vil medføre tilførsel 

av steinstøv og sprengstoffrester til sjø. Selve utfyllingen i sjø vil skje ved lekter med bunnlem, slik at 

det hele ikke slippes til overflatevannet, og resuderer risiko for at de fineste partiklene vil kunne spres 

til nærliggende sjøområde. Ved tilførsler av sprengsteinstøv, er det de største og kvasseste partiklene 

som eventuelt kan gi direkte skader på fiskegjeller.  

 

Sprengsteinmasser medfører også tilførsel av sprengstoffrester som ammonium og særlig nitrat i ofte 

relativt høye konsentrasjoner. Det er imidlertid svært sjelden at dette medfører så høye konsentrasjoner 

at det medfører giftighet for fisk.  

 

VIRKNING PÅ RØDLISTEARTER 

 

Ål (CR) forekommer i hele Nordåsvatnet og finnes sikkert også langs strandsonen og i grunnområdene 

i Dolviken. Ål har stor toleranse for ulike miljøpåvirkninger, og det er lite sannsynlig at deponering av 

steinmasser ned i de dypeste delene av bassenget, vil ha noen merkbar virkning på ål. Utfylling i 

strandsonen vil derimot beslaglegge aktuelle leveområder for denne arten, men nye og likeverdige 

leveområder vil etableres når områdene revegeteres etter en tid. Anleggsperioden vil vanligvis være 

negativt i yngleperioden for fugl (april-juli), men siden dette sjøområdet ligger til tettbebygd område 

med stor ferdsel både på sjø og land, vil dette utgjøre et marginalt problem. Tiltaket vurderes samlet å 

ha liten negativ virkning på rødlistearter i anleggsfasen og ubetydelig konsekvens etterpå.  

 

 Middels til stor verdi og liten negativ virkning i anleggsfase gir liten negativ konsekvens (-), 

mens det ikke ventes noen virkning i drifstfasen og derfor ubetydelig konsekvens (0). 
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VIRKNING PÅ NATURTYPER  

 

Naturtypen gyteområde for torsk er registrert i Nordåsvatnet og i Dolviken, og har stor verdi. I 

Havforskningsinstituttet sin rapport om gytefelt for torsk, er det presisert at tiltak og utbygging i sjø 

kan redusere verdien av slike gytefelt, siden tiltak kan ha negativ virkning på rekruttering og 

overlevelse (Espeland mfl. 2013), men det er også presisert at det er knyttet stor usikkerhet til hva de 

faktiske effektene av ulike tiltak har på gytefelt.  

 

Kysttorsken gyter i perioden februar til april, både inne i fjordene og i skjærgården, der den velger 

beskyttede områder. Gytingen foregår typisk på 20-60 m dyp, og eggene har nøytral oppdrift litt nede i 

vannsøylen, ofte under brakkvannslaget, men likevel stort sett i de øverste 30 m av vannsøylen. For at 

en fjord skal holde på sin egen lokale kysttorsk er det viktig at egg og larver blir værende inne i 

fjorden. Torskeegg som blir gytt på kysten spres med kyststrømmen langs kysten over et mye større 

område enn eggene som blir gytt i fjordene. Eggene klekker etter 2-3 uker, og torskelarven er da 

omtrent 4 mm lang og har en plommesekk som gir næring den første uken. Etter ytterligere to til tre 

måneder bunnslår yngelen på grunt vann øverst i tang- og tarebeltet (0–20 meter) og de kan da være 

nesten 5 cm store.  

 

Espeland mfl. (2013) viser til funn av torskeegg i Nordåsvatnet (panel A i figur 9) og en modellering 

av fordelingen av egg og drift, samt oppholdstid av egg. Panel B, C og D viser egg som røde prikker i 

henholdsvis 10, 20 og 30 dager. Etter 30 dager viser modelleringen at ca. 75 % av eggene fortsatt 

oppholder seg eller like utenfor terskelen. Modellen viser at eggene blant annet oppholder seg rett nord 

for Dolviken, med en avstand på mindre enn 700 meter fra innerst i Dolviken. Undersøkelser har vist 

at torskeegg og -larver er sårbare for endringer i vannkvalitet som blant annet miljøgifter, og at dette 

kan føre til økt dødelighet og deformasjoner (Bunn mfl. 2000). Spredning av steinstøv, 

sprengstoffrester og aktivisering av miljøgifter fra utfyllingsarbeidet vil kunne ha negative virkninger 

for gyteområdet for torsk. Miljøgifter i sedimentet vil kunne spres i vannsøylen og påvirke egg og 

fiskelarvene. Det er imidlertid forutsatt at de forurensede sedimentene tildekkes før utfylling i 

dypområdet i Dolviken. Dette vil da medføre minimal turbiditet og spredning av miljøgifter fra 

stedegent sediment. En utfylling i sjø medfører i liten grad øking i forurensingsbildet i området dersom 

det utføres med tildekking. På sikt vil også tildekkingen medføre redusert risiko for forurensing til 

økosystemene.  

 

Spredning av steinstøv og sprengstoffrester fra utfyllingsstein, samt avrenning fra sprengingsområder 

på land vil kunne føre til en kortvarig endring i vannkvaliteten i området med hensyn på turbiditet og 

sprengstoffrester. Sprengsteinmasser medfører tilførsel av sprengstoffrester som ammonium og særlig 

nitrat i ofte relativt høye konsentrasjoner. Det er imidlertid sjelden at dette medfører så høye 

konsentrasjoner at det medfører giftighet for voksen fisk, men det er uvisst hvilke konsentrasjoner som 

skal til for å påvirke torskeegg negativt. Tiltaket vurderes å kunne ha liten til middels negativ virkning 

på gytefelt for torsk i anleggsfasen, men det tas utgangspunkt i at deponering av steinmasser blir utført 

utenom gyteperioden for torsk, og da vurderes virkningen å være liten negativ i anleggsfasen.  

 

Arealbeslag ved deponering av steinmasser på det dypeste i Dolviken ventes ikke å ha negativ 

virkning på gytefeltet. Arealbeslag vil føre til tap av eksisterende naturtyper, men forholedne vil på 

sikt bli reetablert å noe grunnere dybder enn nåværende bassengbunn. Naturtyper i området har liten 

verdi og virkningen av arealbeslag vurderes som liten negativ. 

 

 Stor verdi og liten negativ virkning gir en mulig liten negativ konsekvens (-) i anleggsfase og  

ubetydelig konsekvens i driftsfase (0), da med vekt på gyteområde for torsk. 
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Figur 9. Illustrasjon hentet fra Espeland mfl. (2013), som viser funn av torskeegg (grå sirkel i panel 

A), og modellert fordeling og oppholdstid av egg i områdene rundt Nordåsvatnet (røde prikker i panel 

B, C og D, etter henholdsvis 10, 20 og 30 dager).  Indre basseng i Dolviken inngår i liten grad i disse 

«røde områdene». 

 

VIRKNING PÅ ARTSMANGFOLD 

 

Utfylling av sprengsteinmasser vil medføre tilførsel av steinstøv og sprengstoffrester til sjø. Ved 

tilførsler av sprengsteinstøv, er det de største og kvasseste partiklene som eventuelt kan gi direkte 

skader på fiskegjeller, men i dette tilfellet vil disse sedimentere raskt. Det er heller ikke sannsynlig at 

tilslamming av overflatevannet vil føre til særlig reduksjon i biologisk produksjon ved redusert sikt, 

siden vannmassene i den øvre del av vannsøylen skiftes hyppig ut. Turbiditet og nedslamming av alger 

kan hindre etablering av nye rekrutter, samt redusere livsvilkårene til den marine floraen i 

anleggsfasen og vil kunne medføre liten negativ virkning.  

 

I driftsfasen, forutsatt at de forurensede sedimentene tildekkes, er det ventet at utfyllingen i sjø vil ha 

liten negativ virkning på det biologiske mangfoldet i Dolviken. Utfylling fører til arealbeslag og tap av 

leveområder for bløtbunnsfauna. Selve tildekking av bunnen med stein vil medføre at de organismene 

som vanligvis bor der, vil miste sine leveområder. Den siste byfjordundersøkelsen viste imidlertid at 

det i 2011 ikke var bløtbunnfauna ved det dypeste, noe som sannsynligvis skyldes de periodevis lave 

oksygenforholdene i dypvannet. Utfyllinger vil med tiden kunne rekoloniseres, men dette blir da av 

hardbunnsfauna som kan etablere seg på utfylt område. Bløtbunnsfauna i dette området vil gå tapt. Det 

må ansees som positivt at de sterkt forurensete sedimentene tildekkes. Det er ikke registrert viktig 

artsmangfold langs strandkanten i Dolviken og tapet av leveområder for arter vurderes å ha liten 

negativ virkning. Utfyllinger i strandkanten vil kunne rekoloniseres med alger og fauna med tid. 

 

 Liten verdi og middels negativ virkning i anleggsfase gir liten negativ konsekvens (-), mens 

liten verdi og middels positiv virkning gir liten positiv konsekvens i driftsfasen (+). 
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VIRKNING FOR VANNUTSKIFTINGEN 
 

En utfylling av bassenget under 30 meters dyp, vil redusere dypvannet og sørge for at vannutskiftingen 

over terskelnivå på 24 m i innløpet til Dolviken vil holde forholdene i dypvannet vesentlig «friskere» 

enn i dag. 

 

 
Figur 10. Dybdeprofil av Dolvikens innerst basseng fra innerst (til høyre), forbi terskelen og ut i neste 

basseng mot nordvest. 5-meters dybdekoter er tegnet fra sjøkart med inntegnet med grått planlagt 

utfylt volum under 30 m dyp. 

 

 

I dag ligger det et periodevist stagnerende dypvann innenfor terskelen i Dolviken, fra nærmere 30 

meters dyp og ned til det dypeste på 43 meter. Dette volumet utgjør omtrent 1/5 av hele bassengets 

volum. Ved en utfylling opp til omtrent 30 meters dyp, blir det aller meste av dette volumet fylt opp, 

og dypvannet reduseres fra maksimalt 19 meters vannhøyde til 6 meters høyde. Det er vanlig å angi 

dypvannet fra omtrent 5 m under terskelen og ned til bunnen, siden de øverste metrene generelt 

påvirkes av vannmassene som strømmer inn og ut over terskeldypet. En oppfylling med steinmasser i 

Dolviken, vil således i hovedsak fjerne potensialet for stagnerende dypvann.  

 

Enkle beregninger ved hjelp av Fjordmiljømodellen (Stigebrandt 1992) viser at påvirkningen fra de 

ovenforliggened vannmassene fører til en tetthetsreduksjon i dette tynne dypvannet med 2,2 

kg/m³/mnd mot naturlig 0,8 kg/m³/mnd. Samtidig viser beregningene at oksygenforbruket i dypvannet 

også vil øke, siden det samlete dypvannsvolumet er så lite, til 2,4 ml/l/mnd mot naturlig 1,4 ml/l/mnd. 

Balansen blir da at dypvannet vil skiftes ut oftere enn hver annen måned på grunn av den økte 

tetthetsreduksjonen, og laveste oksygen i dypvannet øker da til 3,5 ml/l. Påvirkning fra tilførsler av 

ulikt slag vil da få mindre effekt på oksygenforholdene, siden utskiftingen likevel skjer så ofte. 
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OPPSUMMERING DEPONERING AV STEINMASSER I SJØ 

 

I tabell 8 er gjort en oppsummering av verdi, virkninger og konsekvens for deponering av steinmasser 

i sjøområdet i indre basseng av Dolviken. Hovedkonklusjonen gyteområdet for torsk og 

oppholdsområdene for torskeegg i seg selv er ligger utenfor Dolvikens indre basseng, men at det uten 

avbøtende tiltak kan tenkes en liten liten virkning i områdene utenfor Dolviken. Utfyllingen medfører 

betydelige arealbeslag på bunnen, mens her på sikt vil kunne skje rekolonisering og alt i alt bedre 

miljøforhold. 

 

Tabell 8. Oppsummering av verdier, virkninger og konsekvens for biologisk mangfold for de ulike 

marine miljløforholdene for deponering av steinmasser i sjø i indre basseng i Dolviken.   
 

Fagtema                                    Verdi 
                                                    Liten    Middels        Stor 

       Virkning (omfang) 
   Stor negativ           Liten / ingen              Stor positiv 

Konsekvens 

 

anlegg  
Rødlistearter 

                              drift 

 

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

 

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

Ubetydeleg ( 0 ) 

 

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

Ubetydeleg ( 0 ) 

 

anlegg  
Naturtyper 

                              drift 

 

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

 

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

Liten negativ ( - ) 

 

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

Ubetydeleg ( 0 ) 

 

anlegg  
Artsmangfold 

                              drift 

 

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

 

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

Liten negativ ( - ) 

 

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

Liten positiv ( + ) 

  

RISIKOVURDERING  
 

Det er gjennomført en forenklet risikovurdering for omsøkte tiltak i henhold til TA-2802/2011. 

Riskovurderingens trinn 1 innebærer kun en ren klassifisering av sedimentenes innhold av miljøgifter, 

der grenseverdi ligger mellom tilstand II og III i henhold til «Klassifisering av miljøgifter i marine 

sedimenter» (TA-2229/2007). Siden grenseverdiene overskrides, skal en videre til trinn 2. Det har 

som mål å bedømme om risikoen for miljø- og helsemessig skade fra et sediment er akseptabel 

eller ikke. Det er tre uavhengige virkninger som skal vurderes: 

 

Risiko for spredning vurderes ut fra beregnet miljøgifttransport fra sediment til vannmassene via 

diffusjon og bioturbasjon, oppvirvling som følge av bølger og skipstrafikk og opptak i organismer 

og spredning gjennom næringskjeden. Denne risiko ansees som betydelig i dag, men vil ved 

gjennomføring av tiltaket som beskrevet være liten, og etter utført tiltak være neglisjerbar. 

 

Risiko for human helse vurderes ut fra aktuelle transportveier til mennesker etter hvordan et 

sedimentområde brukes: havnevirksomhet, rekreasjon, fangst av sjømat, osv. Den viktigste 

eksponeringsveien er via konsum av fisk og skalldyr, men inntak av og kontakt med sediment og 

vann er også tatt med der det kan ha betydning ved rekreasjon og bading. For Dolviken er det 

kostholdsråd mot konsum av både fiske og skalldyr grunnet PCB. Tiltaket vi i liten grad bedre på 

dette, siden fisk kan vandre til utenforliggende forurensete områder, 

 

Risiko for effekter på økosystemet kan ifølge veilederen vurderes ut fra beregnede 

konsentrasjoner av miljøgifter som organismer i vann og sediment eksponeres for sammenlignet 

med relevante grenseverdier for effekter, men her har man også observert at diversitet av 

bløtbunnfauna ved det dypeste er redusert, sannsynligvis på grunn av miljøgiftene. Økosystemet er 

altså i dag påvirket, men vil både ved gjennomføringen av tiltaket og etter utført tiltak få bedret 

sine livsvilkår. 
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VURDERING AV USIKKERHET  
 

VERDIVURDERING 

 

Grunnlaget for verdivurderingen ansees som godt, og det er knyttet liten usikkerhet til beskrivelsen av 

det marine biologiske mangfoldet i Dolviken. Riktignok ble ikke alle miljøgiftene og tungmetallene 

undersøkt i 2003, men det er ikke noe som tilsier at nikkel eller arsen skulle forekomme i høyere 

konsentrasjoner enn de andre metallene. Tilsvarende sedimentprøver tatt i andre bynære områder, for 

eksempel utenfor Flesland kai, viser at nikkel og arsen følger de andre (Eilertsen mfl. 2013). Det er 

ikke utført toksisitetstester av foreliggende forursenete sedimenter, da dette ikke ansees undøvendig, 

siden disse sedimentene skal dekeks til med geotekstil før tildekking skjer. De vil dermed bli gjort 

utilgjengelig for videre kontakt med levende organismer. 

 

KONSEKVENSVURDERING 

 

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

mangfoldet sin verdi ofte være bedre enn kunnskap om effekten av tiltaket sin mulige påvirkning. Det 

kan i dette tilfellet være mulige virkninger av miljøgifter og steinstøv på eventuelle gytte torskeegg og 

torskelarver. Tiltaket er derfor planlagt gjennomført med metoder og utstyr som skal redusere disse 

mulige påvirkningene. Skånsom plassering av steinmassene ved bruk av lekter med bunnlem, og 

tildekking av forurenset bunn med geotekstil før lagvis utfylling av fine og suksessivt grovere 

steinmasser, vil medføre svært liten risiko for at selve anleggsfasen medfører risiko for skadevirkning 

på verdifulle biologiske element. I tillegg er det lagt opp til at utfyllingen skal skje utenom torskens 

gyteperiode i februar-april.  

 

I tråd med uttale fra Fiskeridirektoratet til reguleringsplan for Dolvika Hope marina og boligområde, 

datert 29. november 2013, er det lagt stor vekt på å vurdere konsekvensen for det nasjonalt viktige 

gyteområdet for torsk. Det er tatt kontakt med Havforskningsinstituttet, men de engasjerer seg ikke i 

denne fasen av slike prosjekt før de eventuelt blir spurt av myndighetene om å evaluere foreliggende 

vurderinger. Selv om gyteområdet har nasjonal verdi, og det er noe usikkerhet knyttet til kunnskap om 

effekten av slike tiltak, så er virkningene vurdert som små på grunn av tiltakets omfattende 

miljøtilpasning. Undersøkelser i forbindelse med utfyllingen vil kunne belyse dette (se eget kapittel 

om plan for overvåking). 

 

Det synes samlet å være liten usikkerhet knyttet til vurderingene av virkning og konsekvens for marint 

biologisk mangfold. Det er også gjennomført en konsekvensutredning for øvrig biologisk mangfold 

for den pågående område-reguleringsplanen, der det konkluderes med at: 

Fugle- og pattedyrfaunaen vurderes å være nokså typisk for habitater med liten utstrekning, for 

kantsoner langs boligområder, veier og bekkedrag, og for strandsonen. Artsmangfoldet vurderes som 

representativt for distriktet og fugl og pattedyr har liten verdi (Bjelland mfl 2014). 
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AVBØTENDE TILTAK  
 

Når en eventuell tillatelse gis for ulike tiltak, skjer dette etter en forutgående behandling der tiltakets 

positive og negative konsekvenser for allmenne og private interesser blir vurdert opp mot hverandre. 

En tiltakshaver er underlagt forvalteransvar og aktsomhetsplikt i henhold lovverket 

(forurensingsloven, naturmangfoldloven, vassdragsloven), slik at både etablering og selve tiltaket blir 

til minst mulig skade og ulempe for naturmangfold, allmenne og private interesser. 

 

TILPASNINGER I ANLEGGSPERIODEN 

 

Utfylling bør skje utenom torskens gyteperiode, dvs. i perioden februar til april i disse farvann, og 

dette er lagt til grunn for konsekvensvurderingen. Fylkesmannen i Hordaland har i en tillatelse til 

utfylling ved Haakonsvern stilt som vilkår at anleggsarbeid kun kan skje i vinterhalvåret i perioden 1. 

september til 1. mars. Dette er sannsynligvis begrunnet i at slikt arbeide kan påvirke også andre 

biologsike forhold enn torskens gyting, som sjøfuglenes hekking. I indre del av Dolviken er det såpass 

mye trafikk og støy, og lite hekking av sjøfugl generelt, at dette ansees som unødvendig her.  

 

SILTSKJØRT 

 

Utplassering av oppsamlingsskjørt/lenser rundt fyllingsområdet for å redusere spredning av 

finpartikulære masser vil ikke være mulig midt i dypområdet i det innerste bassenget i Dolviken.  

 

TYPE MASSER 

 

På et generelt grunnlag vil et habitat av grove steinmasser i et dypområde ha et innledningsvis 

dårligere substrat enn finkornete masser for at bløtbunnsfauna skal kunne etablere seg. Når 

miljøforholedne ved det dypeste etter en utfylling blir generelt bedre, både med hensyn på miljøgifter 

og også oksygenforhold, bør en vurdere å legge mer finkornete masser som et toppdekke på 

utfyllingsområdet.  

 

AVFALL OG FORURENSNING 

 

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

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

og bruk av olje, annet drivstoff og kjemikalier, og 3) sanitæravløp. Søl eller større utslipp av olje og 

drivstoff kan få negative miljøkonsekvenser. Olje og drivstoff kan lagres slik at volumet kan samles 

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

hvis uhellet er ute. Dette gjelder imidlertid i hovedsak ved gjennomføring av arbneidet på land, 

uavhengig av om massene fylles i sjø eller ei. 
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PLAN FOR OVERVÅKING 
 

BEHOV FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING 

 

Opprydningsprosjekter og andre tiltak i sjø av en viss størrelse engasjerer typisk mange aktører 

med ulike interesser og kompetanse, jfr. Vedlegg III i MD sin veileder TA 2960-2012. Det 

planlegges derfor en god kommunikasjon, tidlig involvering og medvirkning ved gjennomføring 

av opplegget. Dette vil skje ved kommunikasjon med lokale virksomheter, beboerne i området, 

deres eventuelle velforeninger og lag, samt ved avholdelse av orienteringsmøte. Det her omsøkte 

prosjektet inngår som en del av en større områdereguleringsplan, og vil naturlig inngå i den 

prosessen som der pågår.  

 

Det vil derfor bli avholdt et innledende folkemøte om dette konkerte prosjektet før prosjektstart, 

samt at det vil ble etablert en ordning der tilbakemeldinger i prosjektfasen registreres og 

håndteres. Dette vil sikre at en følger Vanndirektivets artikkel 14 og vannforskriftens § 27, som 

forutsetter at det skal tilrettelegges for at alle interesserte gis anledning til å delta aktivt i 

gjennomføringen. 
 

OVERVÅKING I ANLEGGSPERIODEN 

 

Utfyllingen vil bli overvåket ved gjennomføring av daglige prøvetakinger av siktedyp og innhold 

av steinstøv målt som turbiditet i vannprøver på fjærende sjø da eventuelt påvirket vann vil fraktes 

ut av Dolvikens indre basseng. Målinger vil skje fra båt ca 50 meter nord for lekter, og 

vannprøver vil bli tatt på 5 og 10 meters dyp- Disse vil bli analysert for innhold av 

sprengstoffretser som nitrogen, ammonium og nitrat, og resultatene vurdert i henhodl til 

Vanndirektivets veiledere.  

 

Vurdering av resultater vil skje på grunnlag av tidligere målinger i Dolviken, og dersom tilstand 

over flere dager er endret mer enn to tilstandsklasser, vil det skje et opphold i arbeidet til 

tilstanden igjen er tilfredsstillende. Siden tidevannet antas å fortynne tilførslene betydelig og 

tiltaket vil bli gjennomført utenfor perioden da torskeegg ventes å forekomme i de tilstøtende og 

utenforliggende vannmasser, vil eventuelle miljøvirkninger ventelig ikke være alvorlige.  
 

SLUTTKONTROLL 
 

Sluttkontroll med tiltaket vil bestå av både ny multistråle ekkolodding av dypområdet, samt 

videofilming av bunnen for å dokumentere hva som er dekket til. Dypvannsutskiftning skjer 

seinhøstes sannsynligvis årlig i Dolvikens indre basseng, og det kan være interessant å eventuelt 

samle inn dypvannsprøver som ble analysert for miljøgifter og tungmetaller i forbindelse med 

slike episoder både før, under og etter gjennomføringen. Dette ville kanskje kunne dokumentere 

om tiltaket fullstendig har låst ed forurensete sedimentene og hindrer videre tilførsler. Første 

prøve må da samles inn før duken etableres, og de vil bli tatt like over bunnen ved det dypeste.  
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