
 

05 2017 

AF DECOM 

JØLSEN MILJØPARK 
FORSLAG TIL UTFORMING 

AV BEKKELØP 
 

 

   

 

 





 

 

05 2017 

AF DECOM 

FORSLAG TIL UTFORMING 
AV BEKKELØP 
 

 

  

 ADRESSE COWI AS 

Rennesøygata 12 

5537 Haugesund 

 TLF +47 02694 

 WWW cowi.no 

OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR.     

A077420  

      

VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT 

1 05-2017     





 

 

     

FORSLAG TIL UTFORMING AV BEKKELØP  5  

http://projects.cowiportal.com/ps/A077420/Documents/03 Prosjektdokumenter/KU-tama/Naturmangfold/Prinsipper for bekkeutforming.docx  

INNHOLD 

1 Innledning 7 

2 Dagens situasjon 10 

3 Premisser for utforming av bekkeløp 12 

4 Løsningsforslag – prinsippskisser 23 

4.1 Premisser for bekkeutforming i gjeldende 

reguleringsplan 23 

4.2 Bekkeutforming i planforslaget 23 

4.3 Oppsummering 24 

 





 

 

     

FORSLAG TIL UTFORMING AV BEKKELØP  7  

http://projects.cowiportal.com/ps/A077420/Documents/03 Prosjektdokumenter/KU-tama/Naturmangfold/Prinsipper for bekkeutforming.docx  

1 Innledning 

Hensikten med planarbeidet Jølsen Miljøpark er å utvide eksisterende 

reguleringsplan for "Jølsen næringsområde gnr.1 bnr.1" (plan-id: 0101R9901) til 

å omfatte areal for et kombinert mellomlager, jordrenseanlegg og deponi for 

ordinært avfall. Planen legger også opp til justering av veglinje og bekkeløp.  

Videre vil planarbeidet legge til rette for endringer i arealdisponeringen i allerede 

regulerte områder. Gjeldende reguleringsplan i området ble vedtatt 16.06.2008, 

og behov for endring av plangrunnlaget skyldes at det nå foreligger 

interessenter som har konkrete planer for arealbruk i området. 

I forbindelse med oppstart av planarbeidet ble det klart at forholdet til vannmiljø 

i Jølsenbekken/Steindalsbekken må vies spesiell fokus i planarbeidet.  

I dag renner bekken i opprinnelig løp og det er anlagt en midlertidig veg 

gjennom næringsområdet. I gjeldende reguleringsplan er det lagt opp til at 

eksisterende bekk flyttes og legges langs voll i parkbeltet mellom veg og 

industriområde.   

I henhold til gjeldende reguleringsplan tillates bekken delvis lukket, men minst 

2/3, av den skal gå i dagen. Den åpne delen av bekken er i gjeldende plan lagt i 

et smalt parkbelte, ca 12 m bredt, mellom planlagt adkomstveg og område 

avsatt til næringsformål. Med denne løsningen legges det opp til at bekken 

lukkes i partier der det planlegges adkomst fra tilførselsveg til de ulike delene av 

næringsområdet. Med en lengde på ca 900m langs hele det regulerte området 

åpner gjeldende plan for at ca 300 m av bekken legges i lukket løp.  

Planforslaget som nå utarbeides legger opp til at bekken lukkes over strekning 

på ca 350m i bekkedalen nord for dagens næringsområde på grunn av deponiet. 

Bekken vil gå i åpent løp på flata nedenfor, med unntak av en vegkyssing sør på 

området. Den åpne delen av bekken planlegges lagt i et parkbelte av bredde 

som varierer (minimum 20 m), se Figur 1.  
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Figur 1 Planforslag. Korridor/parkbelte for åpen bekk er markert. 

 

Generelt vil lukking av en bekkestrekning påvirke både artssammensetning, 

biologisk aktivitet og bekkens evne til å omsette organisk stoff, og naturlige 

erosjons- og sedimentasjonsprosesser vil bli sterkt påvirket. Bekkelukking vil 

derfor, avhengig av omfang føre til at avstand til miljømål om god miljøtilstand 

vil øke for den berørte vannforekomsten.   

Steindalsbekken/ Jølsenbekken er registrert i Vann-nett som en del av 

vannforekomst nr 002-3542-R «Sidebekker til Leira nedstrøms Krokfoss». 

Forekomsten er registrert med risiko for ikke å nå miljømålet innen 2021. 

Forurensningskilder som er relevante for Steindalsbekken/ Jølsenbekken er 

avrenning fra diffuse kilder, avrenning fra landbruk og avrenning fra ikke 

tilknyttet avløpsnett. 

Bekkestrekningen nedstrøms for planlagt deponiområde er undersøkt i 

forbindelse med planarbeidet.  Bekken er preget av nærhet til tekniske inngrep, 

retting, senking og kanalisering. Naturmangfold knyttet til bekken samt 

potensialet for selvrensning ansees som betydelig svekket. Vi vurderer likevel at 

potensialet for å styrke naturmangfold og selvrensningsevne er til stede.  

I dette notatet er det vist hvordan den åpne strekningen av Jølsenbekken kan 

styrkes med hensyn på naturmangfold og selvrensningsevne. 
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Påvirkningsanalysen som framgår av vann-nett indikerer at det særlig er viktig å 

fokusere på bekkens evne til å omsette organisk stoff som tilføres systemet fra 

diffuse kilder, landbruk og avrenning fra eventuelle husholdninger som ikke er 

tilknyttet avløpsnett. 
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2 Dagens situasjon 

Planområdet er omfattet av verneplan for vassdrag, Leira (1986). 

Steindalsbekken (002-3542-R, vann-nett.no) renner gjennom planområdet fra 

nord til sør og går langs vestsiden av planområdet og føres ut i Jølsenbekken 

nedstrøms planområdet. Denne har igjen utløp i Stilla som videre går gjennom 

Sørumsnes naturreservat. Østfold fylkeskommune er vannregionmyndighet.  

Steindalsbekken er registrert som del av bekkefeltet 002-3542-R, Sidebekker til 

Leira nedstrøms Krokfoss. Detaljeringsgraden for miljøtilstand og påvirkninger er 

derfor nokså grov. Økologisk tilstand for bekkefeltet som helhet er satt til dårlig 

(vann-nett.no, 11-2016). Bekkefeltet er påvirket av avløp fra spredt bebyggelse 

og fra renseanlegg fra jordbruksaktivitet i tillegg til fysiske inngrep.  

Nedbørfeltet oppstrøms for planområdet er i hovedsak skogsmark og 

dyrkamark.  Helt nord i planområdet er bekken lite påvirket av fysiske inngrep. 

Bekken renner her i ei nokså bratt bekkekløft. Substratet er grovt – blokk og 

stein som er dannet ved utrasing av stedegent materiale fra sidene i kløfta. 

Bekkeløpet danner her små stryk og kulper. Kantvegetasjonen er her dominert 

av gråor. Oretrær danner et lett nedbrytbart, nitrogenrikt strøfall som er gunstig 

for mange bunndyr.  

Noe lengre nedstrøms er berggrunnen dekket av fine marine avsetninger. 

Sidene er bratte og bekker eroderer aktivt i løsmassene slik at dalsida mot vest 

er ustabile. Bekken har her et substrat av grus og stein som ligger over de 

finkornede marine avsetningene. Bekken danner her små grunne stryk og litt 

større kulper. Det er stor variasjonen i vannhastighet og vanndyp. Også her er 

gråor tallrik. De ustabile sidene gjør trærne utsatt for vindfall og mange 

rotvelter tilfører mye grovt organisk materiale til bekkeløpet. Grove greiner og 

kvist skaper skjul og et mer variert substrat. Denne øvre delen av bekken er 

kartlagt og verdivurdert som viktig bekkedrag. 

Nedstrøms for skogen renner bekken mellom eksisterende massetak og 

dyrkamark. Selve bekkeløpet er bevart men er påvirket av terrengbearbeiding 

nært inn mot vannstrengen. Substatet her er et tynt lag med fin til grov grus 

over finkornige marine løsmasser. Kantvegetasjonen har her ikke lenger et 
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tresjikt men består av åkerugras og vannkantplanter. Bekkesidene er bratte og 

mindre stabile grunnet fravær av rotnett av vedaktige planter.  

Nederst i planområdet har bekken svakere fall og substratet er finere. Bekken 

renner mellom dyrka mark og bebygde arealer som begrenser vekst av 

kantvegetasjon. Langs bekken er det en smal sone bestående av trivielle løvtrær 

med innslag av gråor.  

Det er tatt ut bunndyrprøver for å få fastsatt økologisk tilstand. Resultatene 

indikerer god tilstand i øvre deler av bekken og moderat-dårlig tilstand i nedre 

del av planområdet. 
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3 Premisser for utforming av bekkeløp 

I et naturlig bekkeløp foregår flere prosesser som virker rensende på vannet. 

Selvrensing omfatter fysiske, kjemiske og biologiske prosesser. I et naturlig, 

variert bekkeløp med naturlige bestander av planter og dyr er 

selvrensningsevnen gjerne svært god. Tekniske inngrep som svekker fysisk 

variasjon og utarmer naturmangfoldet vil som regel også svekke 

selvrensningsevnen. Eksempel på slike prosesser som vil påvirkes negativt er 

opptak av næringssalter i organismer og nedbrytning av organisk materiale. 

Andre eksempler er filtrerings- og sedimentasjonsprosesser. Tiltaket medfører 

lukking av deler av Steindalbekken innenfor planområdet. Lukking av bekken vil 

svekke naturlige økologiske prosesser som er viktige for å for å opprettholde en 

god vannkvalitet. Lukking av bekken kan derfor gjøre det vanskeligere å oppnå 

god miljøtilstand for bekkefeltet som fra før av er vurdert å ha dårlig 

miljøtilstand. 

Det er vurdert at omlegging av Jølsenbekken i nedre del av planområdet bør 

planlegges med tanke på naturmangfold og selvrensningsevne. Det er kjent at 

dagens tilstand i bekkefeltet er svekket som følge av organisk belastning. Ved 

omlegging av bekken bør det planlegges for at evnen til å omsette og bryte ned 

organisk stoff styrkes. 

I det følgende beskrives forhold som bør hensyntas ved utforming av nytt 

bekkeløp.  

 

 

Utforming av bekkeløpet 

En rett, ensartet bekk med bratte kanter uten vegetasjon, er sårbar for både 

tørke og flom, og er uheldig med tanke på opprettholdelse av en god 

vannkvalitet.  
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Figur 2 Utforming av bekk. "Worst case scenario" – uheldig utforming av bekk. 

Kanaliserte bekker har minimal fysisk variasjon og er derfor fattige på 

økologiske nisjer, med påfølgende lavt mangfold av arter. Ved etablering av 

bekker med en slik type utforming risikerer man at erosjonsproblemer forskyves 

nedstrøms bekken. Selvrensingsevnen er svak i kanaliserte bekker.  

God oksygentilgang  

Omsetning av organisk materiale krever god tilgang på oksygen. Oksygen 

tilføres bekkevannet effektivt i grunne stryk, hvor luft "piskes" inn i vannet. 

Tilføring av grove masser i grunne partier av bekken vil tilføre oksygen til vannet 

og skape habitat for oksygenkrevende arter, samt stimulere bekkens 

selvrensingsevne. 

 

Figur 3 Grunne strykpartier med usorterte, grove masser. 

Bekken vil fordele de grove massene oppå undergrunnen, og det dannes en 

erosjonshud av grus som er viktig for vannlevende organismer. Dette vil skape 

større artsrikdom og mer biomasse. Steinmassene er voksested for fastsittende 

alger og mose, noe som tilfører økologisk variasjon i bekkeløpet og gjør bekken 

bedre i stand til å takle ulike påvirkninger. Stryk etableres som brattere partier 

med større og mindre stein.  

Innslag av kulper i bekkeløpet gjør bekken mer motstandsdyktig mot tørke. 

Dype kulper vil også være steder hvor temperatursvingninger kan dempes, 

særlig der de er skygget av kantvegetasjon.  
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Figur 4 Kulper skaper variasjon og øker biologisk mangfold. 

I sterk varme, frost og tørke vil kulper være steder hvor vannlevende 

organismer kan overleve. Ved etablering av kulper i bekkeløp skaper man større 

variasjon i bekketverrsnittet, som igjen skaper grunnlag for flere økologiske 

nisjer og et større biologisk mangfold. Kulper holder vann også ved lav 

vannføring og frost, noe som gi økt overlevelsesgrad for flere vannlevende dyr.  

Avvekslende stryk og kulper skaper også variasjon i vannhastigheten. Flora og 

fauna vil ofte være ulikt sammensatt i kulper og stryk. På den måten vil fysisk 

variasjon danne grunnlaget for rikere biologisk mangfold. 

Svingninger i bekkens løp skaper større variasjon i vannhastigheten og gir i 

tillegg variasjoner i strømningsretningen i bekketverrsnittet.  

 

Figur 5 Retningsendringer i bekkeløpet bidrar til å skape variasjon. 

Vannhastigheten er større i yttersving enn i innersving. Variasjon i 

vannhastighet vil påvirke både bekkebunn og vanndyp. 

De varierte forholdene i bekken øker forutsetningene for biologisk mangfold. 
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Figur 6. Illustrasjon. Et bekkeløp med stor variasjon i dybde og vannhastighet innenfor en 

kort strekning. Oksygen tilføres vannet i strykpartiene. 

 

Et bekkeløp med stor fysisk variasjon i bredde, retning, dyp og fall vil være mer 

flomdempende enn et bekkeløp med tilsvarende liten variasjon. Et vassdrag med 

rik kantvegetasjon og slake bredder vil også holde tilbake flomvann.  

 

Figur 7 Flomsone i flommarkskog/vegetasjonsbelte. 
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En tresatt flomsone kan kalles "konstruert flommarkskog". Man bør bruke 

stedegne arter som f. eks. gråor, hegg, salix ssp, m.m. Vegetasjonen binder 

bekkekantene og hindrer erosjon, samt renser overflatevann. Vegetasjon som 

tåler og er avhengig av flom bremser vannhastigheten og er en effektiv 

flomdemper. Tiltaket øker terrestrisk biologisk mangfold.  

Det kreves en god bredde for å etablere flommarkskog, men det er ikke 

nødvendig med et langstrakt vegetasjonsbelte. Sideterrenget har liten helning 

og er gjerne nesten flatt. 

Oppsummert vil fysisk variasjon mht dybde, fall, retning og vannhastighet 

danne mange ulike livsmiljø. Dette danner grunnlag stort biologisk mangfold, 

aktive renseprosesser og gir beskyttelse mot frost, varme og tørke. Et kanalisert 

og steinsatt bekkeløp danner motsetningen – bekkeløpet blir ensartet mht 

bredde, retning, fall og dyp. Slike bekkeløp gir ikke rom for noe stort biologisk 

mangfold og selvrensningsevnen reduseres kraftig. Se illustrasjon, Figur 8 og 

Figur 10. 

 

Figur 8 Illustrasjon: Et ensartet bekkeløp uten dypere partier er svært tørkeutsatt. Her en 

kanalisert bekk. Mangel på kantvegetasjon medfører store 

temperaturvariasjoner og kan føre til kraftig algevekst. 

 

Den naturlige bunnen i Steindalbekken er dannet av grus og stein, også på den 

strekningen hvor bekken renner på fine marine avsetninger. Bekken har over tid 
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dratt med seg grovere materiale fra områder oppstrøms som er lagt igjen som 

et gruslag over silten. Dette gruslaget danner en erosjonshud som beskytter 

silten mot utvasking. Grusen danner samlet en svært stor kontaktflate mellom 

vann og substrat og den skaper et stort, relativt stabilt porevolum mellom 

gruspartiklene. Den store grusoverflaten og porevolumet har veldig stor 

betydning for fastsittende alger, moser og bunndyr. Dette viser seg ved at 

artsmangfoldet som regel er langt rikere på grusbunn enn der gruslaget er 

skadet eller fjernet. En nyanlagt bekk i marine masser vil bruke lang tid på å 

bygge opp et nytt gruslag. Det er derfor aktuelt å tilføre grus og stein p 

nyetablert strekning. 

 

Figur 9 Grusbunnen demper graving i underliggende fine masser og danner levested for 

mange organismer. 

 

Erosjonssikring i form av plastring av sider og bunn med stein vil virke 

svekkende på naturmangfoldet og bør unngås. 
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Figur 10 Plastret og kanalisert bekkeløp i tørkeperiode. Uttørking fører til høy dødelighet 

for planter og dyr i bekken.  

 

Når bekken skal krysses av tilkomstvegen bør kulverten legges så dypt at det 

står vann i hele kulvertens lengde, se Figur 11. 

 



 

 

     

FORSLAG TIL UTFORMING AV BEKKELØP  19  

http://projects.cowiportal.com/ps/A077420/Documents/03 Prosjektdokumenter/KU-tama/Naturmangfold/Prinsipper for bekkeutforming.docx  

 

Figur 11 Illustrasjon. Her er kulvert gravd ned i bekkeløpet så dypt at kulvertbunnen 

dekkes av bekkesubstrat og det står vann i røret på normal vannstand. 

 

 

 

Kantvegetasjon 

En robust, velfungerende kantvegetasjon er grunnleggende viktig for et 

vassdrag:   

 gir gode betingelser for rikt biologisk mangfold både i vann og på land 

 virker stabiliserende på bekkekanter, motvirker erosjon og utrasing 

 filtrerer overflatevann 

 danner en korridor langs vassdraget 

 virker flomdempende 

 

Rotsona binder jorda langs vassdraget slik at den blir mindre utsatt for erosjon 

og utrasing. Vannlevende dyr er langt på veg avhengig av strøfall fra 

kantvegetasjonen – der den mangler eller er marginalisert vil dyrelivet i 

vassdraget bli fattigere. 
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Figur 12 Strøfall fra kantvegetasjonen brytes ned og danner næringsgrunnlag for bunndyr i 

vassdraget. Oreblader (her svartor) er særlig gunstige da de inneholder mye lett 

nedbrytbar næring.  

 

Kantvegetasjon demper også temperaturvariasjonene i bekkevannet. Redusert 

lystilgang demper også algevekst i bekken. 



 

 

     

FORSLAG TIL UTFORMING AV BEKKELØP  21  

http://projects.cowiportal.com/ps/A077420/Documents/03 Prosjektdokumenter/KU-tama/Naturmangfold/Prinsipper for bekkeutforming.docx  

Figur 13Kantvegetasjon som gir skygge hindrer algevekst i bekken og demper store 

temperatursvingninger 

Ved flomvannføring kan kantvegetasjonen oversvømmes. Den vil da bremse på 

vannhastigheten. Flomforløpet vil da bli forsinket slik at flomtoppen blir mindre 

markert men mer langvarig. Se illustrasjon, Figur 14. 
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Figur 14. Illustrasjon. Tett kantvegetasjon virket utmerket som flomdemper. 

Vannhastigheten dempes kraftig mellom stammene og den vegetasjonsdekte bakken er 

motstandsdyktig mot utvasking. Plantesamfunn som oversvømmes vil utvikle en 

plantesammensetning som tåler gjentatte oversvømmelser (flommarksskog). Effekten er 

størst i flatt terreng hvor bredden på elva kan øke mye under flom. 
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4 Løsningsforslag – prinsippskisser 

4.1 Premisser for bekkeutforming i gjeldende 
reguleringsplan 

I eksisterende reguleringsplan er den åpne delen av bekken planlagt i et 

parkbelte på 12 m bredde. Et parkbelte på denne bredden ville ha gitt svært 

bratte bekkekanter, særlig i den øvre delen av bekken. En slik løsning vil 

marginalisere bekkeløpet og gir små muligheter for biotoptiltak. Bestemmelsene 

som gjelder utforming av bekkeløp og parkbelte er i gjeldende plan ikke knyttet 

til noen tidsfrist for gjennomføring.  

4.2 Bekkeutforming i planforslaget 

Bekken bør i utgangspunktet anlegges uten for store avvik fra dagens fall og 

høyder. Småskala variasjon i fall etterstrebes slik at den dannes avvekslende 

grunne partier og kulper. Både grunne partier og kulper kan ha en lengde på 

mellom 1-3 m. De grunne partiene bør være nokså slake, tilpasset 

løsmassegeologien på stedet. Svært markerte/bratte stryk dannes ikke naturlig i 

marine avsetninger. Kulpene bør ha et dyp > 30 cm, dybden bør være størst 

øverst like nedenfor innløpet.  

Det er anbefalt å etablere slake bekkekanter, gjerne med fall < 1:4. Slake 

bekkekanter er arealkrevende og vil ikke la seg løse optimalt innenfor 

parkbeltet. Der parkbeltet er smalt vil bekkekantene nødvendigvis bli brattere 

enn optimalt og mulighetene for svinger vil være begrenset. Bratte bekkekanter 

vil være mer ustabile og sårbare for utrasing enn slake bekkekanter. Parkbeltet 

er bredest i den sydlige delen av planområdet, her er det mulig å anlegge slake 

bekkekanter og svinger.  

Bekkeløpet planlegges i stedlige finkornede, marine løsmasser og det vil ta 

svært lang tid før bekken naturlig etablerer en erosjonshud bestående av grus 

og stein. Bekkeløpet bør derfor tilføres grovere materiale. Slikt grovmateriale 

bør være naturgrus fra 10-70 mm. De grunne partiene tilføres grovere stein og 

grus. 
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Gråor er en nøkkelart langs vassdraget, og helt typisk for ravinebekker i 

området. Gråor er egnet for stabilisering av bekkekanten sammen med for 

eksempel selje og hegg. Kantvegetasjon bør bygge på disse artene. 

For at kantvegetasjonen skal få en god start er det viktig at det plantes inn 

tilstrekkelig med trær. De bør da være så store at de ikke utkonkurreres av 

geitrams og kanadagullris som er utbredt i området. Trærne bør da være være 

høyere enn ugraset. 

Korgpil er et svartelistet treslag som er påvist langs bekken. Denne vil være 

konkurransesterk og må bekjempes mekanisk, for eksempel luking.  

4.3 Oppsummering 

I gjeldende reguleringsplan er det lagt opp til lukking av bekken over en lengde 

på 300 m. I nytt planforslag legges det opp til at næringsområdet utvides 

vesentlig for å inkludere et deponi som vil muliggjøre lokal rensing av 

forurensede masser. Arrondering av deponiet gjør det nødvendig å lukke bekken 

over det arealet som beslaglegges av deponiet, tilsvarende en bekkestrekning 

på ca 350 m. I tillegg er det nødvendig med en kryssing av bekken som 

medfører en lukking tilsvarende ca 40m.  

I gjeldende plan var den åpne bekken lagt til et parkbelte på 12 m. Et parkbelte 

på denne bredden ville ha gitt svært bratte bekkekanter, særlig i den øvre delen 

av bekken. En slik løsning marginaliserer bekkeløpet og gir små muligheter for 

biotoptiltak. Bestemmelsene for utforming av bekkeløp og parkbelte er i 

gjeldende plan ikke knyttet til noen tidsfrist for gjennomføring.  

I planforslaget som nå foreligger er parkbeltet utvidet til minimum 20 m. Dette 

muliggjør en vesentlig mer hensiktsmessig utforming av bekkeløp og 

kantvegetasjon. Bredden på parkbeltet er nå satt utfra en balansering av 

hensynet til vannmiljø og hensynet til jordvern.  

For å sikre en hensiktsmessig utforming av bekkeløpet anbefales det at 

reguleringsplanen settes krav til utarbeidelse av detaljplan for bekkeløpet basert 

på anvisningene i dette notatet. 


