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Referat
Spidsø, T.K., Høiland, K. & Halvorsen, G. 1992. Omlegging av

Sognsvannsbekken for nytt Rikshospital - vurdering av konse-
kvenser for planter, fugler og pattedyr. - NINA Oppdragsmelding

154: 1-10

Ved bygging av nytt Rikshospital på Gaustad skal ca 170 m av

Sognsvannsbekken legges om. Mulige konsekvenser av en slik

omlegging for planter, fugler og pattedyr er vurdert. På den ak-
tuelle strekningen går bekken dels gjennom løsmasser og dels

over leirskiferbenker hvor bekken danner små stryk. Skogen

langs bekken danner en brem av varierende bredde med relativt

lite preg av kulturpåvirkning. I nedre del av området er vegeta-
sjonen preget av sumpplanter med svartor, ask og alm i tresjik-

tet. Nordover blir vegetasjonen gradvis tørrere med forskjellige

edellauvtrær. Helt i nord overtar så noe fuktigere lågurtlignende

granskog. Det nye bekkeløpet skal gå over fulldyrka mark av
liten botanisk interesse. En bestand av den sjeldne arten staut-

starr er påvist langs bekken. Dyrelivet langs bekken er preget av

arter typiske for bynære jordbruksområder i denne delen av
landet. Vegetasjonen langs bekken fungerer dels som leveområ-

de for fugler og pattedyr og dels som transportåre til og fra
andre områder. Forekomst av fossekall og vintererle har særlig

interesse. Omleggingen av Sognsvannsbekken anses ikke for å
ha betydelige konsekvenser for det alminnelige plante- og dyreli-

vet så lenge ny naturlig vegetasjon av stedegne trær etableres

langs breddene. Imidiertid må det tas spesielle hensyn under an-

leggsarbeidet for å unngå tilslamming av bekken. Bestanden av

stautstarr må vises særlig hensyn.

Abstract
Spidsø, T.K., Høiland, K. & Halvorsen, G. 1992. Relocation of the

stream Sognsvannsbekken for a new national hospital - assess-

ment of consequences for plants, birds and mammals. - NINA

Oppdragsmelding 154: 1-10

Construction of a new national hospital at Gaustad necessitates

the relocation of ca 170 m of the stream Sognsvannsbekken.

Possible consequences of this relocation is assessed for plants,

birds and mammals. On this strech the stream flows through de-
posits partly of marine origin and over benches of schist creating

small rapids. The forest along the stream creates a border of var-

ying width with a near natural appearance. In the lower parts of

the area the vegetation is rather wet with. alder, ash and elm
dominating the tree layer. Further north the vegetation gets

gradually drier with various broadleaved trees. At the northern

end spruce and moister vegetation takes over. The new

streambed will be located on arable land of little botanical inter-
est. A population of the rare species Carex acutiformis has been
found by the stream. The animal life along the stream is typical
of suburban agricultural areas in this part of Norway. The vege-

tation along the stream functions partly as a habitat for birds

and mammals and partly as a conduit between other areas. Oc-

currences of the birds Cindus cinclus and Motacilla cinerea are

of particular interest. Relocation of the stream is not considered
to be of significance for the general plant and animal life as long

as new natural vegetation is established along the stream. How-

ever, particular care should be taken to avoid turbidity in the

stream during construction. Particular attention should be paid

to the population of Carex acutiformis.

Emneord: Bekk - Omlegging - Konsekvenser - Planter - Vegeta-
sjon - Fugl - Pattedyr - Oslo Key words: Stream - Relocation - Consequences - Plants - Vege-

tation - Birds - Mammals - Oslo

3



Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.

nine oppdragsmelding 154

Forord Innhold
I forbindelse med utbyggingen av et nytt Rikshospitalpå Gau- side
stad i Oslo er det planlagt å legge om en kortere strekning av Referat 	 3
Sognsvannsbekken.Det har vært ønskelig å få utredet konse-
kvensenefor dyrelivog vegetasjonved denne omleggingen. Slik Abstract 	 3
utredning er utført av NINAs Østlandsavdelingpå oppdrag fra
landskapsarkitekteneHindhamar-Sundt-ThomassenA.S. Forord 	 4

NINAsprosjektlederfor oppdraget har vært forsker Gunnar Halv- 1 Innledning 5
orsen,mensforsker Tor K. Spidsøhar foretatt de zoologiskevur-
deringene, og forsker Klaus Høiland har stått for de botaniske 2 Topografi og geologi 5
vurderingene.Sidenoppdraget har kommet som to separatebe-
stillinger, er de zoologiske og botaniske vurderingene foretatt 3 Vegetasjonog flora 	 6
hver for segog til forskjellig tid.

4 Fuglerog pattedyr 7
Av tidsmessigehensyner det bare foretatt korte befaringer og
inventeringer,henholdvisi april for dyrelivetog i juni for botanik- 5 Konklusjon 	 8
ken. Dette medfører at observasjonerav dyre- og plantelivet re-
presentererøyeblikksbilderfor dette lokale området. Forøvrig vil 6 litteratur 8
vurderingene bygge på generelle kunnskaper om denne typen
økosystemer. Vedlegg:Registrerteplantearter 9

Oslo,juli 1992
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1 Innledning
Ved bygging av nytt Rikshospitalpå Gaustad i Oslo(UTM NM 95
47) skal deler av Sognsvannsbekkenflyttes (figur 1). Det dreier
seg om en strekning på ca 170 m som må legges lenger vest
enn dagens løp. I denne rapporten vurderes konsekvensenefor
flora og vegetasjonog for dyrelivet langs bekkenved en slik om-
legging av Sognsvannsbekken.

Sognvannsbekken

k
••••

8

•
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2 Topografi og geologi
Den delenav Sognsvannsbekkensom skal flyttes danneren mar-
kert bue mot øst. Bekkenhar gravd seg ned i berggrunnen og
løsmassenemed til delsbratte sider. Berggrunneni heleområdet
består av kambro-siluriskleirskifer og kalkstein. På nordsidader
Sognsvannsveienkrysserbekken med bru, er det fine leirskifer-
benker hvor bekken danner små stryk. Påoversida trenger det
segogså opp hardere permiskediabasgangerpå tvers av bekke-
løpet. Her er små fossefall. Løsmassenebestår til dels av marin
leire. Dissehar størst mektighet sør for brua. Her er det enkelte
stederogså lagt på fyllmasse(tildels blandet med søppel).

/

Ornlagt
bekkeløp

;
;

i

Område for
planlagt bebyggelse
og nåværende
prekliniske medisin

Risbekken

••

Figur
Kart over utbyggingsområdet med planlagt omlegging av Sogns-
vannsbekken.
Map of the construction area with the planned relocation of the
streamSognsvannsbekken.

• •
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3 Vegetasjon og flora
Vegetasjon

AngivelseavvegetasjonstyperfølgerFremstad& Elven(1987).

I den sørligedelen av området opp til brua ved Sognsvannsveien
dominerersvartorsammenmedaskog alm, og med heggog grå-
seljei busksjiktet.Feltsjiktetpregesavsumpplantersomskogsivaks,
fredløs og stautstarr. Skogtypen kommer nærmest svartor-
strandskog(E6),men med et visstpregav or-askeskogav svartor-
ask-type(D7b).Denneskogtypenkan følgesvidereogså nord for
brua, men da ofte baresom en smalbord langsbekkeløpet.Bort-
settfra påførselavnoefyllrnasse,virkerskogenlite kulturpåvirket.

Nordovermot bruaved Sognsvannsveienskifterskogendelskarak-
ter ved at det blir mer askog alm. Vi får en vegetasjonstypesom
nærmersegalm-lindeskogav østnorsktype (D4a).Nordafor brua
ved Sognsvannsveienkommer et parti med nokså rein svartor-
strandskog,men ganskesnartblir undergrunnenmer steinet,dvs.
det blir mindreleire.Herer det bedredreneringsforholdog skogen
iblandes gradvis mer lind, lønn, hasselog hengebjørk, enkelte
stederogsåsommereik.

Omtrent 50 m nord for brua kommer leirskiferbenkene.Her er
skogen relativt tørr, og selvesvartor-strandskogener reduserttil
noen få trær langsbredden av bekken.Restenav skogener alm-
lindeskogav østnorsk type (D4a)dominert av lind med noe ask,
alm, lønn og hassel,og i busksjiktetleddved.Feltsjiktetpregesav
blantannetteiebær,liljekonvallog hengeaks.

Der bekkengjør en svingvestOverer det et parti med hasselkratt
somer kulturpåvirket- gammelhagemark(?).Den kan karaktense-
ressomen type lågurt-edellauvskog(D2),mener såfragmentarisk
og kulturpåvirketat noen ytterligeretilhørighet ikke skalgis. I felt-
sjiktetopptrer blantannet lundrapp, liljekonvallog knollerteknapp.

Helt i nord, i overkantav utbyggingsområdeter det lågurtgranskog
(B1),eller iallfall granskog med lågurtpreg. Den er noe fuktigere
enn normal lågurtgranskog,og kan vel best karakteriseressom
overgangmellom svartor-strandskogog lågurtgranskog.I feltsjik-
tet finnes blant annet gaukesyre,hengeveng,snerprørkvein,nyre-
soleieog skogfiol.

Det nyebekkeløpetskalgå over fulldyrkamark (åker)av liten bota-
niskinteresse.

Sjeldne plantearter

Stautstarr(Carexacutiformis)er et sjeldentog interessantinnslag.
Denne har en begrensetog spredt utbredelsefra Oslofjordentil

Mjøsa,og ett sted i Aust-Agder(Hulten 1971).Den er megetsjel-
deni Osloog Akershus.Iområdetfinnesdentallrik påen avgrenset
lokalitet ca. 20 m nord for den første gangbrua sør for brua ved
Sognsvannsveien.Sannsynligvisvil den komme utafor utbyggings-
området,men tilslammingundergraveprosessenkanødeleggefo-
rekomsten.
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4 Fug ler og pattedyr
Aktuelle dyrearter langsbekken
Endelarterav fugl og pattedyrhar etterhven tilpassetseget liv i
bynæreområderog kanlevei nærkontakt med mennesker.Oven-
for og vestfor det aktuelleutbyggingsområdet,rundt Ritsalleener
detenstorrådyrbestand(ArneKværnerpers,medd.,vilt- og frilufts-
konsulentforOslokommune).Detskali følge hamvære 12-14dyr i
området.Ensåstorbestandskaperofte problemeri forhold til bil-
trafikkeni dissetettbebygdestrøkenemedhøybiltetthet,og det er
relativtoftekollisjonermellombilogrådyr.

Avandrepattedyrsomkanværeaktuelleiområdet,er bl.a.rødrev,
grevling,røyskattog piggsvin.Mink og hare er observert langs
bekken(ArneKværnerpers.medd.).Revener sværttilpassnings-
dyktigog finnesi dag i mangestørrebyeri Europa.I Oslohar det i
senereår værtfasttilholdav revhelt inn i bebyggelsen(Christen-
sen 1989). Elvebredderer angitt å være en viktig biotop. Disse
grønneårenesomelvene/bekkenedanner er generelt viktige for
pattedyr i bynæreområder.

Muligheten for å finne de potensieileartene av pattedyr er større
ovenfordetaktuelleutbyggingsområdetennnedenforfordi biotope-
neherer bedre.Vegetasjonsbeitetlangsmestepartenavstrekningen
er sværtsmalt,mendetvillikevelgiendelskjul.Bekkedalenvil også
kunnefungeresomen transportårefor dyr til og fra andreområder,

Flerearterav fugler er registrert langsbekken.Av arter somer knyt-
tet til rennendevann, er stokkand, strandsnipe,fossekallog vinte-
rerleaktuelIearter.Enundersøkelseovervintererleog linede i Oslo
på sluttenav 1970-talletvisteat beggedisseartene ble funnet hek-
kendelangsSognsvannsbekken(Jensen1980). Fossekaller obser-
vert langsbekken,menhekkinger ikkeregistrertoger lite sannsyn-
lig (Ole Wiggo Røstadpers. medd.). Stokkander vanlig langs
bekkenog hekkertrolig (Arne Kværnerpers.medd.). I tillegg er
rugdeobservert.Ogsåstrandsnipekanfinnesinoenområder.

Av andreartersomtroligfinneslangsbekkenkan nevnesgjerde-
smett, rødstrupe,grå fluesnapper,svarttrostog rødvingetrost.
Også arter som blåmeis,kjøttmeisog bokfinkvil sannsynligvis
finnesi beltetav skoglangsbekken.Stillitser observertpå dyrka
mark langs bekken og kan muligens også hekke i området (Ole
WiggoRøstadpers.medd.).Av meresjeldnearterkan nevnesrap-
phøne(Arne Kværnerpers. medd.). Av rovfuglkan spurvehauk
væreaktuellda småfuglenei vegetasjonsbeltetlangsbekkener et
potenieltbyttefor dennearten,mendenhekkerneppei området.

Konsekvenserav en omlegging av Sognsvannsbekken
Områdetovenforden aktuelle strekningenfor omleggingener

sett fra viltets side bedre egnet som biotop, og særlig gjelder
dette i forhold til strekningen nedenfor Sognsvannsveien.Den
delen av bekken ovenfor Sognsvannsveiensom skal leggesom,
er noe bedreegnet. Strekningennedenfor brua er mindre attrak-
tiv som biotop fordi vegetasjonsbeltether er mye smalere.Imid-
lertid kan bekkedalen på denne strekningen fungere som en
korridor for forflytning til/fra andre områder.

Den lengste strekningen av bekkeløpet som skal flyttes, har et
smalt belte av skog langs breddene. Det er ikke registrert hek-
king av fugt langs denne delen.Strekningenovenforbruaharet
noe bredereskogbelte,og herer det størremuligheterfor hek-
kebiotoperfor en delfuglearter.Blantanneter det heren mulig
hekkeplass for fossekall, men dette er ikke registrert.Det er
hellerikke registrerthekkingav andre fugler, men det er sann-
synlig at arter som f.eks. rødstrupe, svarttrost, rødvingetrostog
linerle,vil kunne hekke i områdetpåoppsidenav brua.

Skogen langs bekken vil gi skjul for en del arter av fugl som
finnes i området. Tilhold av småfugl vil også kunne lokke til seg
rovfugler som spurvehauk, noe som vil øke opplevelsesverdien
av et slikt område. Ogsåpattedyrarter vil finne skjul i vegetasjo-
nen langs bekken. De vil kunne forflytte seg langs bekkedalen
med mye mindre sjansefor å bli sett. Selv noen få rekker med
trær vil øke skjuimulighetenbetraktelig.

En omlegging av den planlagte strekningen av Sognsvannsbek-
ken vil sannsynligvisikke føre til noen større negativekonsekven-
ser for fugle- og dyrelivet.Som nevnt tidligere ligger de mest in-
teressante_områdene ovenfor denne strekningen. Selvom ikke
selveomleggingen av bekkenvil ha nevneverdigekonsekvenser,
er det enkelte tiltak som bør gjøres.I anleggsfasener det viktig å
unngå tilslamming av bekken. •ilslamming vil kunne påvirke
bunndyrfaunaen negativt, og dette vil igjenreduseremattilbudet
for arter som vesentligleverav insekterknyttet til vann, som
f.eks. fossekall.Tilslammingvil også kunne få konsekvenserfor
fugl knyttet til vann ned mot Frognerparkområdet.

For å få bekken omtrent som før vil det være viktig å plante
trær av sammeslag som finnes langs det nåværendebekkeleiet.
Trær langs bekken vil også binde substratet langs kantene og
hindre/redusere errosjon og derved tilslamming nedover i
bekken. Det er også viktig at bekken blir lagt slik at den veksler
mellom stille dypere.partier og små stryk. På denne måten vil
isfrie partier sikres i kaide vintre. Dette er viktig. for arter som
f.eks. fossekall og stokkand. Det bør også legges vekt på å få
bunnsubstratet som det er nå. Bekkeløpet bør skytesned i fast
grunn for å unngå at bekken graver seg tilbake til sitt gamle na-
turlige leie.
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5 Konklusjon
Det er positivt at bekken skal legges åpen slik at den kan gro til
med "naturlig" skog. Med en fornuftig plan for regenerering av
vegetasjonen burde det opprinnelige skogbildet kunne gjenopp-
stå. Det er da viktig at det plantes stedegne trær. Et problem
kan være tilslamming på grunn av marin leire. Man bør ha dette
i tankene når man setter ut trærne, og søke å tilstrebe en natur-
lig suksesjon. Man begynner med å plante ut selje og gråselje.
Når disse er blitt vel etablert, plantes svartor nær bekkekanten
og ask og alm i overkant av svartor. På tørrere steder plantes
også lind og lønn. Vegetasjonen i feltsjiktet vil innfinne seg av
seg sjøl.

Forekomsten av stautstarr må oppmerkes under byggeperioden,
og folk tilknyttet anleggsarbeidet gjøres oppmerksom på den slik
at den ikke utsettes for unødig skade. Deler av forekomsten kan
eventuelt vurderes .flyttet til det nye bekkeløpet. Imidlertid er er-
faringene med flytting av starr og andre halvgras på rot dårlige.
Det er vanskelig å få med nok rotsystem, og plantene vil derfor
lett dø på sine nye steder. Hvis flytting blir aktuelt, må større
deler av undergrunnen flyttes med.

Dersom planting av naturlig skog og andre tiltak utføres som fo-
reslått, er det lite sannsynlig at omleggingen av bekkeløpet vil få
noen negative konsekvenser av betydning for fugler eller patte-
dyr. En tid etter anleggsfasen, når trærne langs det nye løpet er
blitt større, vil det nye løpet sannsynligvis få tilbake omtrent det
samme fugle/dyrelivet som nå. Det er heller ikke registrert arter
av spesielt stor verneverdi i området. Det er sannsynligvis små
problemer for viltet forbundet med det planlagte inngrepet i
bekken i forbindelse med byggingen av nytt Rikshospital. Det vil
ikke være behov for ytterligere undersøkelser av fugler eller pat-
tedyr.

6 Litteratur
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Vedlegg Trifolium repens (kvitkløver)*

Trifolium pratense (rødkløver)*

Registrerte plantearter Viciacracca (fuglevikke)*

Viciasepium (gjerdevikke)

Opptegnelsen er gjort på befaringen 14. jult 1992. Lathyrusmontanus (knollerteknapp)

Oxalis acetosella (gaukesyre)
Arter merket med * forekommer bare som ugras eller på veg- Geraniumsylvaticum (skogstorkenebb)
kanter og kan ikke sies å ha direkte tilknytning til det aktuelle Euphorbiahelioscopia (åkervortemjølk)*

området. Acer platanoides (lønn)

Tiliacordata (lind)

Equisetumpratense (engsnelle) Hypericummaculatum (firkantperikum)

Thelypterisphegopteris (hengeveng) Viola riviniana (skogfiol)

Athyrium filix-femina (skogburkne) Epilobiumangustifolium (geitrams)*

Dryopterisfilix-mas (ormetelg) Epilobiummontanum (krattmjølke)

Piceaabies (gran) Anthriscussylvestris (hundekjeks)

Salixcaprea (selje) Aegopodium podagraria (skvallerkål)
Salixcinerea (gråselje) Seselilibanotis (hjorterot)*
Betulapendula (hengebjørk) Angelica sylvestris (sløke)
Alnus glutinosa (svartor) Lysimachiavulgaris (fredløs)
Corylusavellana (hassel) Fraxinusexcelsior (ask)
Quercusrobur (sommereik) . Galeopsistetrahit (kvassdå)*

Ulmusglabra (alm) Lamiumpurpureum (rødtvetann)*
Urticadioica subsp.dioica (stornesle) Verbascumnigrum (mørkkongslys)*

Rumexlongifolius (høymol)* Melampyrum pratense (stormarimjelle)
Polygonumaviculare (tungras)* Plantagomajor (groblad)
Chenopodiumalbum (meldestokk)* Galium boreale (kvitmaure)
Silenevulgaris (engsmelle)* Galium verum (gullmaure)

Actaeaspicata (trollbær) Galiumalbum (stormaure)*
Ranunculusauricomus (nyresoleie) Loniceraxylosteum (leddved)
Ranunculusrepens (krypsoleie) Sambucusracemosa (rødhyll)
Anemone nemorosa (kvitveis) Viburnum opulus (krossved)
Fumariaofficinalis (jordrøyk)* Valerianasambucifolia (vendeirot)
Thlaspialpestre (vårpengeurt) Campanulatrachelium (nesleklokke)
Buniasorientalis (russekål)* Solidagovirgaurea (gullris)
Alliaria petiolata (laukurt) Solidagocanadensis (kanadagullris)*
Barbareavulgaris (vinterkarse)* Achillea millefolium (ryllik)*
Cardamineamara (bekkekarse) Matricaria perforata (balderbrå)*
Erysimumcheiranthoides (åkergull)* Chamomillasuaveolens (tunbalderbrå)*
Hesperismatronalis (dagfiol) Leucanthemumvulgare (prestekrage)
Sedumtelephium (smørbukk) Artemisia vulgaris (burot) *
Ribesuva-crispa (stikkelsbær) Tussilagofarfara (hestehov)

Prunuspadus (hegg) Arctium tomentosum (ullborre)*

Sorbusaucuparia (rogn) Carduuscrispus (krusetistel)*
Rubussaxatilis (teiebær) Cirsiumarvense (åkertistel)*
Rubusidaeus (bringebær) Centaureajacea (engknokkurt)*

Fragariavesca (markjordbær) Crepispaludosa (sumphaukeskjegg)
Geum urbanum (kratthumleblom) Sonchusoleraceus (haredylle)*
Filipendulaulmaria (mjødurt) TaraxacumVulgariacoll. (ugrasløvetann)
Rosacanina (steinnype) Hieraciumpilosella (hårsveve)
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HieraciumSylvaticacoll. (skogsveve)
Hieraciumumbellatum (skjermsveve)
Phleumpratense (timotei)
Agrostiscapillaris (engkvein)
Calamagrostisarundinacea (snerprørkvein)
Calamagrostiscanescens (vassrørkvein)
'Deschampsiacespitosa (sølvbunke)
Deschampsiaflexuosa (smyle)
Avenasativa (havre) "
Melicanutans (hengeaks)
Dactylisglomerata (hundegras)
Poapratensis (engrapp) *
Poasubcaerulea (smårapp)
Poanemoralis (lundrapp)
Glyceriåfluitans (mannasøtgras)
Festucapratensis (engsvingel) "
Elytrigiarepens (kveke) "
Roegneriacanina (hundekveke)
Scirpussylvaticus (skogsivaks)
Carexmuricata (piggstarr)
Carexcanescens (gråstarr)
Carexpallescens (bleikstarr)
Carexacutiformis (stautstarr)
Convallariamajalis (liljekonvall)
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