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Vassdraget renner ut i Nordåsvannet 

 



Vassdraget har mange kvaliteter. Her sideelv i Sandalen, 

en meandrerende del av vassdraget 



Bergens identitet 



Byfjellene og Byfjorden 



DRIVKREFTER I BERGENs HISTORIE 

Skipsfart og handel 



Et historisk tilbakeblikk 
- Vann har og vært en svært viktig drivkraft i byutviklingen 

- Møller, oppgangssager og senere kraftverk var 

lokaliseringsfaktor nr. 1 for den første industrireising i 

Bergen. 

- Møllendal, Arna, Nesttun, Eidsvåg, Salhus… og Hop, men 

vannets rolle er blitt glemt i nyere tid 

- 1999.Vi ønsker på nytt å gjøre byens blågrønne soner til 

en drivkraft i byutviklingen og Nesttuvassdraget hadde det 

rette potensiale og de rette utfordringer som arena. 

 



Tidligere tiders utnyttelse av vannkraft  

 





Basert på lokal vannkraft var Bergen i mange 10 år Norges Trikotasjehovedstad (70%) 

 



Hvorfor startet dette arbeidet 1999 

 Manglende fokus på vannforvaltning i Bergen kommune,  vi 

ønsker å gjøre byens blågrønne soner til en ny drivkraft i 

byutviklingen.  

 Vassdrag brukes som søppelfyllinger. 

 Vann legges i rør, vann og vassdrag fylles igjen og både 

befolkningen, kommune og næringsliv utviser  manglende 

omtanke for eget miljø. 

 Vi trenger nytt fokus, en identitet  og omsorg for byens vannmiljø 

enn forvaltningsplan for byvassdrag. 

 Nesttuvassdraget med det rette potensiale og de rette utfordringer 

blir valgt som eksempelvassdrag. Fokus fra Byfjellsplan til 

Vassdragsplan. 











Bergens vannmiljø 

Status og utfordringer 

 

 Vi mangler en visjon for byutviklingen 

 

 Vi må gjøre vann til byens største fortrinn og 

profilelement i byutviklingen 

 

 Vi mangler forvaltningsregler for vassdrag 

 

 Vi har en stor kulturell utfordring 

 



Kulturelle veivalg? 

 



Hva var målet? 
 Fokus og mål 1999 - 2000 
 Opprettet som et LA 21 prosjekt/områdetiltak i 2000 

 Utvikle et eksempelvassdrag for forvaltning i Bergen 

 Forvaltnings/-fokussonen var elvens nedslagsfelt 

 Forvaltningsregler for byvassdrag i kommuneplan 

 Forvaltningsplan for byvassdrag 

 Opprette en egen stilling som vassdragsforvalter 

 Utvikle en tverrsektoriell forvaltningsmodell  

 = Endrete holdninger og ny bevissthet om vann i by 

 2002 Fokus utvides  

 Flomsikring (Reg.plan Nesttun syd) 

 EUs rammedirektiv /Nordåsvannet vannområde 

 



Bergen kommune har likevel 

fremdeles store muligheter til 

å foredle unike kvaliteter i 

byens nærmiljø og blågrønne 

soner 

Viktig å skape visjoner for 

byens vannmiljø 



Vi starter med Visjon for 

Nesttun mot år 2020 

 

Vi viser elven potensiale som 

estetisk og miljøskapende 

element 



Wurlitz og Furst 1. Franz 



 



Hvordan har vi her i kulturbyen? 

Tidligere kanal mellom Store og Lille Nesttunvann 

 



Foredling av vassdrag og kulturminner 

utvikling av en ny kultur i byutviklingen 

 



Vi trenger visjoner (og visjonære politikere/ledere) 

 



Vi trenger planer 

 



Vi må gjøre en jobb 

 



For å gjøre visjoner virkelige 

 



Øvsttunstemmen 

Øvsttunstemmen, en oppdemming i elva bygget rundt 

1920. Bygget som basseng for inntak til turbin for 

kraftproduksjon til Nesttun ullvarefabrikk. 

Her ryddet vi opp i 2003 







Her kjørte vi vekk 140 lastebil-

lass med til dels forurenset slam 

og 4 containere med bildekk og 

skrot. 

Dette ble en realitet med hjelp 

fra det lokale næringsliv 













Så var det klart for åpning med 

en tidligere norgesmester i 

svømming, han tok sine første 

svømmetak i stemmen 

som barn.  

Nærmiljøet fikk med dette en 

samlingsplass og vi fikk vist 

elvens potesilale og at det nytter 

å engasjere seg. 















Midttun bro 

Midttun bro, bygget ca 1780 som del av den 

”Stavangerske postvei”.  

Her startet vi med vårt største prosjekt så langt, vi hadde 

en lovnad på kr 150 000 fra vegvesenet, men klarte etter 

oppstart å få prosjektet finansiert av Statens vegvesen og 

lokalt næringsliv. 

































Midtun skole 2007 

 





Vi lager en visjon 

 

Vi lager en visjon 



 

UTEOMRÅDET MIDTUN SKOLE 2010 















Fisk i vassdraget 

 



 

Hopsfossen og Nesttunelven ved Hopsbroen  
(1864, Foto: Knut Knudsen) 







Ny rapport   



Resultater  

Ungfisk før 1950 (grått) 

og 2010 (svart) 



 



Fisketrapp i Hopsfossen? 
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Figur 1 Fordeling av habitattyper i 
elvearealet 
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Figur 2 Elveareal og tilhørende 

habitatkvalitet 

 

Resultater fra ”Reetablering av ål, sjøaure og laks i 

Nesttunvassdraget” (Pulg et al. 2012) 

• 80.500 m2 elveareal + 170 ha innsjø ! 

• Potensial for 8.000-30.000 samlet smoltproduksjon (laks og 

sjøaure) 

• Mer en alle andre elver rund Nordåsen til sammen  

 



De fire bud for vassdragsforvaltning:  

 Hydrologi: 
Du skal alltid sørge for nok vann og nok plass for 

vannet. 

 

 Vannkvalitet: 
Du skal alltid sørge for rent vann. 

 

 Vandringsmuligheter 
Du skal alltid sørge for at vannorganismer kan vandre. 

 

 Dynamikk  

Du skal aldri legge en elv i lenker.   

 



Resultater fra ”Reetablering av ål, sjøaure og laks i 

Nesttunvassdraget” (Pulg et al. 2012) 



3 D modellering av fisketrappen 



Dette er mulig, men vi må ville det? 



Vassdragets nærområder under stort 

utbyggingspress. Hva blir konsekvensene? 

 
Utbyggingspress fører til flom. Myr, elvebredder og 

våtmark forsvinner, dette er areal som holder på vannet 
og forsinker avrenningen. 

Ulovlige utfyllinger fører økt risiko, flom og 
massetransport og tap av biomangfold 

Hva med å trekke tilbake ansvarsretten til disse 
uansvarlige utbyggere ? 
 



Steder som må  utredes / utbedres 

 

1. NSB Heldal innsnevring av naturlig utløp 

2. Vanntunnel Hopsfossen kraftlag 

3. Go bil overbygging elv  

4. Vei til Dyngeland elv lagt i rør ca 25 m 

5. Frank Mohn elv lagt i rør ca 235 m 

6. Renegades Midtundalen utfylling elv 

7. Avkjørsel Midtundalen utfylling elv 

8. Midtun senter overbygging elv ca 110m 

9. Tømming stemme for slam etter diverse utbygginger 

10. Flomsikring ved gravplass NVE 

11. Flomtunell til Nordåsen  

12. Veivesenet overbygging vei 3 steder før Nesttun ca 95m 

13. Nesttun senter overbygging elv ca 305m 

14. Store Nesttunvann fullt av slam fra diverse utbygginger 

15. By bane kryssing elv nedre del Store Nesttunvann 

16. Veivesenets innsnevring ved Hopsbro 

17. NSB innsnevring utløp til Hopsfossen 

18. Hopsfossen hindrer oppgang av  fisk 



I tillegg er det laget 7 menneskeskapte innsnevringer 

 



Sommer/høst 2011 
(lokal sommernedbør + lavtrykk fra sørvest) 













BYRÅDET ÆRKLÆRER KRIG MOT TAGGING BA 09.12.2009  

 

”De ønsker et samarbeid med politi og næringslivet, men også foreldre må 

hjelpe til, sier de. – Det må slås ned på, og det begynner hjemme. Men 

også politiet og samfunnet for øvrig må lære unge forskjellen på rett og 

galt” 

BT 9, april 2010 :”Vi må ha en gruppe som kan rykke ut raskt når det 

forekommer tagging. De må ta bilder og politianmelde” 

Lisbeth Iversen, byråd  

Kan vi få et lignende fokus når det gjelder ulovlige utfyllinger og 

tiltak i vann og vassdrag? 



   



Liten avstand-store variasjoner 

 



Flomsikring blir nå den største trussel mot vassdraget 

Vår plan for flomsikring 

Kommunen satser alle kort på en flomtunell som vil 

ødelegge både vassdraget og våre visjoner 

Vår plan for flomsikring er vannets premisser ved  fjerning av 

innsnevringer og bruk av Myrdalsvann og Grimevann som 

fordrøyningsmagasin. Forslaget ble fremmet allerede i 2005 

og har en kostnadsramme på 1/10 del av flomtunnelen 

Vi fikk og planen  kvalitetssikret av BKK i 2006. 

Etter møte med VA seksjonen i 2007 fremmet vi et nytt 

forslag til tappesystem i Grimevannet og i årene etter har vi 

kjempet mot flomtunnelen. 







Åpning av vår værstasjon 

 



Lokalt vær og klima i en global ramme 



Nye planer her Aksen Rambjøra- Hopsfossen 

Eikelundstjernet – grøntareal - vassdrag 



 



 



Munkeparken ved Eikelundstjern 



MUNKEPARKEN EIKELUND 



Være vaktbikkje i byggesaker.  

Eksempel på  3 D illustrasjoner 





Nye allianser 



Vi etablerer samarbeid med skolene om vassdraget som 

undervisningsarena 

 



Her fra svært vellykket miljødag med Fana Gymnas 



Hva har vi oppnådd 

 Prosjektet har etablert møtesteder og samlingspunkt 

Økosystem og grønnstruktur har blitt rehabilitert. 

Det har blitt satt fokus på forvaltning av 

Bergensvassdragene 

 Vi har fått vedtatt en Forvaltningsplan for Byvassdrag 

 Bergen kommune har tilsatt en vassdragsforvalter 

Nordåsvannet vannområdet ble opprettet 

 



Konklusjon og anbefalinger 
 Øke kompetansen og forståelsen om vannmiljø og 

overvann i alle sektorer  

 Bedre oppfølging av ulovlige tiltak  

 Utvikle samarbeidet mellom kommune, næringsliv 
og frivillig sektor 

 Stimulere det frivillige arbeidet 

 Utvikle støttefunksjoner 

 Opprette vassdragsforum 

 Skape en felles visjon for byens vannmiljø som 
flest mulig har eierforhold til, samt prioritere  nok 
ressurser til å nå målet 

 Nesttunvassdragets venner er et eksempler på at 
lokalt engasjement kan nytte (tror vi :-) 

 



Ønsker og ufordringer for 
Nesttunvassdraget 

 Fullføre vår 14 punkts plan 

 Stipulerte anleggskostnader for nye tiltak ca 100 

til 150 mill kr  

 Bidra til helhetlig planlegging for byutvikling som 

berører vannmiljø og blågrønne soner 

 Bedre dialog med kommune og næringsliv om 

videre utbygging  i bydelen  

 Skape fremtidens vannparker og blå grønne 

korridorer i søndre bydel og byen forøvrig 

 

 



 





Hvordan har Bergen kommune tenkt å 

involvere innbyggerne i byutviklingen uten 

bydelsstyrene?? 
 Kontor dag i sentrum fra 0900 – 1400 ? 

 Økt avstand mellom innbyggerne og kommune?? 

 Økt Politikerforakt?? 

 Eller kan vi videreutvikle bydelsstyrene som en arena for 
kontakt, høringer og visjonære inkluderende 
ansvarliggjørende prosesser 

 Uten disse må Bergen kommune investere i å bygge opp 
nye profesjonelle arenaer for å ivareta PBLs minste krev til 
medvirkning og deltagelse i  planprosesser jmf § 1 

 Oppretthold og utvikle bydelsstyrene! 

 Sats på og øk støtten til  frivillig sektor! 

 Få i gang de gode prosesser i byutviklingen!! 

 Dette vil alle tjene på  


