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Bakgrunn
I forbindelse med NVEs vedtak på 132 kV kabeltrasé fra Smestad, via Lilleaker, til Fornebu
transformatorstasjon, har Elvia fått krav om å «Gjennomføre kartlegging av områder som
berøres av anleggsarbeider der det kan være høy risiko for spredning av fremmedarter».
Traséen er ca. 8 km lang.
NaturRestaurering AS har i denne sammenheng fått i oppdrag å kartlegge hvilke
fremmedarter som finnes langs traséen, og beskrive hvordan eventuelle forekomster på best
mulig måte kan håndteres. Kartleggingen vil inngå som en del av MTA for tiltaket.

Metode
Norconsult utførte først databasesøk i Artsdatabankens artskart over registrerte
fremmedarter langs traséen. Dette er gjengitt i Figur 1. Traséen fra Smestad til Fornebu (linje
i Figur 1) ble deretter befart til fots (24. 08. 2021) av botaniker Jørn Olav Løkken.
Kartleggingsarealet omfattet ca. 2 m til hver side langs selve traséen. Kartleggingstidspunktet
faller godt innenfor plantenes vekstsesong, og de aller fleste arter var relativt uproblematiske
å artsbestemme. Forekomster av fremmede arter ble kartfestet som punkter. Fremmedarter
ble klassifisert etter Artsdatabankens gjeldende fremmedartsliste (Artsdatabanken, 2018).
Fremmedartkategoriene er vist i Figur 2.
Fremmede arter i tilgrensende hager og offentlige bed ble gjennomgående ikke registrert.
Unntak fra dette ble gjort når det var snakk om større forekomster (dvs. kolonier) fra
kategorier i den mest aggressive enden av fremmedartskalaen, samt når forekomstene
tydelig var i spredning. I løpet av befaringen ble det fortløpende vurdert hvorvidt planlagt
anleggsarbeid vil kunne påvirke videre spredning av de aktuelle artene. Sentrale momenter i
den sammenheng var de aktuelle artenes spredningspotensiale fra lokaliteten, og
konsekvenser for omkringliggende naturverdier ved spredning. De deler av traséen der det
ikke er planlagt gravearbeid ble ikke detaljkartlagt, men store/tydelig aggressive forekomster
av fremmedarter ble likevel kartfestet, og en generell vurdering ble gjort også her.
Kartfestede fremmedarter ble brukt som grunnlag til et enkelt «heat-map» i QGIS (Figur 3).
Ved høyere tetthet av funn, og med høyere vekt for arter av høy risikokategori (SE og HI; Figur
2) visualiserer kartet de mest sentrale problemområdene. En Excel-fil med GPS-koordinater
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for alle kartfestede individer/bestander av fremmedarter ble oversendt oppdragsgiver, og vil
kunne benyttes ved utarbeiding av MTA.

Figur 1. Oversikt over traséen (linje). Rød skravur og tilhørende nummer viser hensynssoner identifisert fra
forekomster av fremmede arter i artskart (Før-analyse utført av Norconsult). På flere av delstrekningene av
traseen vil eksisterende kabelkanal eller kabel benyttes, og det vil ikke foregå gravearbeider. Dette blir nærmere
beskrevet i MTA som utarbeides for tiltaket.

Figur 2. Kategorisering av fremmedarter etter spredningsrisiko og påvirkning på øvrige naturverdier. Kilde:
Artsdatabanken.
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Resultater

Figur 3. Heat-map av fremmedarter. Mørkere rød farge viser områder med høyere tetthet av arter med
høy/svært høy risikokategori. Punkter viser forekomster av arter som spres også med plantefragmenter (Lys blå;
gravbergknapp, lys grønn; parkslirekne). Røde ellipser viser problemområder vurdert ut ifra tetthet av arter i
heat-map, lilla ellipser viser områder som ble ansett som problemområder basert på inntrykk fra kartlegging i
felt i august 2021, mens grønne ellipser viser områder der spredning av fremmede arter kan ha konsekvenser
for nærliggende natur.
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Figur 1 viser tidligere kartlagte forekomster av fremmedarter (fra Artskart). Skraverte arealer
viser her områder med høy forekomst av fremmedarter. Disse områdene anses som
hensynssoner, hvor tiltak er nødvendige for å hindre videre spredning av uønskede arter.
Basert på feltkartlegging i august 2021 ble liknende kart produsert, i form av et «heat-map»
(Figur 3). Ut i fra «heat-map» og inntrykk fra befaringen ble det identifisert 5 hensynssoner,
med grunnlag i høy tetthet av fremmede arter. I tillegg ble det identifisert to hensynssoner
med grunnlag av fare for spredning inn i sårbar natur. Gjennomgangen følger traséen fra
nordøst til sørvest.
Langs Ullernchausseen (område 1 i Figur 3) ble det påvist høy tetthet av fremmede arter (Bilde
1). Hovedsakelig dreide dette seg om en omfattende og jevnt utbredt tilstedeværelse av
artene hvitsteinkløver (SE), kanadagullris (SE), russekål (SE) og klistersvineblom (SE). Den
ekstra høye tettheten av arter helt i starten av traséen (i nordøst) kan muligens tilskrives
nærheten til Smestad gjennvinningsstasjon, som tar imot en stor mengde hageavfall. Ut over
disse artene var det langs hele Ullernchausseen plantet en del fremmede arter som anses
som i liten grad vil komme i konflikt med planlagt gravearbeid. Dette dreier seg blant annet
om villvin (LO) på alle støyskjermer, samt en del rynkerose (SE) og sibirhagtorn (LO), som er
plantet i offentlige bed langs gangveien.

Bilde 1. Typisk parti av gangveien langs Ullernchausseen. Generelt vokser det her spredte individer av ulike
fremmede urteplanter, med en høyere tetthet jo nærmere Smestad gjenvinningsstasjon man kommer.

Ved Silurveien 2 (Legevakt vest; sørvest i område 1) var det plantet et bed med blant annet
mye praktmarikåpe (SE). I midten av rundkjøringen ved Radiumhospitalet er det plantet ut
spadebergblom (HI). Slik det kommer frem i Figur 3 er denne strekningen, særlig den
nordøstlige delen, ansett som en hensynssone grunnet høy tetthet av fremmede arter med
høy/svært høy risiko.
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Langs trikkelinjen vest for Sollerud trikkestopp (område 2) ble det påvist høy tetthet av særlig
russekål, men også en mindre populasjon av gravbergknapp (SE), som var i tydelig spredning
ut fra en privat hage (Bilde 2). Det var også spredte individer av andre fremmede arter med
høy risiko (slik som kanadagullris og hvitdodre). Basert på figur 3 er dette området å anse som
en hensynssone.

Bilde 2. Gravbergknapp i spredning fra privat hage og ut langs offentlig vei (ved Sollerud, område 2).
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På arealet mellom område 2 og 3 var det generelt reduserte forekomster av fremmede arter.
Det viktigste var en allé av hestekastanje (PH). Det vokser riktignok parkslirekne (SE) på en
tomt langs traséen her (ca. 5 m fra kartleggingsområdet). Denne kolonien er ikke ansett til å
kunne bli berørt av tiltaket, men arten er svært aggressiv, og det er viktig at gravemannskap
er oppmerksomme på kolonien ved arbeidet i dette området. GPS-posisjon for kolonien av
parkslirekne er lagt inn i Excel-fil oversendt oppdragsgiver.
Langs jernbanelinjen øst for Lysaker (område 3), ble det påvist typisk «skrotemark» (dvs.
steder der den naturlige vegetasjonen er sterkt forstyrret eller ødelagt), hvor det blant annet
vokste en del kanadagullris. Basert på en vurdering i felt er dette området ansett som en
hensynssone.
Traséen krysser Lysakerelva sør for jernbanen (område 4), og nærhet til rennende vann øker
risikoen for spredning av fremmede arter. Området er derfor ansett som en hensynssone.
Sør for Lysaker og øst for Godthaap (område 5) ble det funnet en del gravbergknapp på berg
og ut mot veibanen, samt en del russekål og hvitsteinkløver langs vei/gangsti. Fra figur 3 er
dette området følgelig ansett som en hensynssone.
Videre utover Fornebu ble det generelt påvist mindre forekomster fremmedarter. En del
gullregn (SE) vokste et stykke utenfor sti/vei, men langs veiene var det mye plen som jevnlig
ble skjøttet, og slik bidro til å holde bestandene av uønskede fremmedarter nede. Selv om det
også er her flere røde områder i «heat-map» er vurderingen fra felt er dette ikke ansett som
en hensynssone, siden rødfargen i stor grad skyldes spredte enkeltindivider og forekomster
som ikke er ansett å komme i konflikt med tiltaket.
Østsiden av stien langs kysten ved Fornebu (område 6) består stort sett av den utvalgte og
rødlistede naturtypen «Åpen, grunnlendt kalkmark» (sterkt truet; EN). Naturtypen glir gradvis
over i plen- og parklandskapet og ligger derfor svært nær traséen i dette området. Dette er
derfor avsatt som hensynssone, selv om det er begrenset med anleggsaktivitet her, og i liten
grad skal foregå gravearbeid.
På nordsiden av Forneburingen (område 7) ble det påvist et område med «skrotemark». Også
her var det en del fremmede arter, blant annet kanadagullris og hvitdodre (SE). Basert på en
vurdering i felt er dette området ansett som en hensynssone.

Vurderinger og tiltak
Vi viser til Excel-fil med eksakte GPS-posisjoner for forekomster innenfor de ulike delene av
kartleggingsområdet, slik disse er presentert i Figur 3. Områder som ikke er ringet inn i Figur
3 anses ikke som hensynssoner, men det anbefales likevel at de samme forholdsreglene tas
der som innenfor markerte hensynssoner.
Det generelle inntrykket fra kartleggingen er at denne i stor grad reflekterer de
hensynssonene som tidligere er identifisert basert på artskart (se Figur 1). En systematisk
gjennomgang av traséen viste likevel at det var noen hull i registreringene i Artskart. Dette
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gjelder spesielt områdene 3, 5 og 7. Det må også bemerkes at det ble påvist overraskende lite
vinterkarse (SE) i løpet av kartleggingen. Dette skyldes trolig at den blomstrer tidlig i sesongen,
og var mindre synlig ved befaringstidspunktet. En kan derfor anta at denne arten er noe
underrapportert. Villvin ble påvist flere steder, men kun på støyskjermer, og følgelig ikke
innenfor selve graveområdet. Til tross for en stor mengde registrerte fremmedarter, må det
påpekes at dette i stor grad dreide seg om enkeltindivider av svært utbredte arter. Slik sett er
vurderingen at traséen ikke er preget av unormalt stor dominans av fremmedarter. Den
største kilden til spredning av fremmede arter i dette området er ansett til å være fra kilder
som private hager og offentlige bed. Så lenge det planlagte anleggsarbeidet følger en del
generelle retningslinjer, med noen spissede tiltak, vil arbeidet kunne gjennomføres uten en
netto spredning av fremmedarter.
De relativt begrensede forekomstene medfører at det ikke vil være behov for svært
omfattende tiltak i forbindelse med gravearbeidet. Det meste av arbeidet kan følgelig
gjennomføres forutsatt at det tas generelle hensyn og at vanlige rutiner følges. Erfarne
entreprenører i denne delen av landet skal ha erfaring med dette. Generelle tiltak omfatter
vask av maskiner før disse benyttes på en ny lokalitet, unngå å flytte masser infisert med
fremmedarter mellom ulike lokaliteter, og - ved behov for mellomlagring av masser - må dette
gjøres på en måte og på steder som ikke fremmer spredning av fremmedarter (se detaljer
side 8). Der masser graves opp og legges til side innenfor få meter, for så å fylles tilbake, vil
ikke dette medføre netto spredning av uønskede arter, siden masseforflytningen vil skje
innenfor samme lokalitet.
Spesifikke tiltak:
- Følge generelle tiltak svært nøye i hensynssoner der det er påvist en høyere tetthet av
fremmedarter. Det er blant annet ekstra viktig å ikke bruke jord fra disse områdene i
andre delområder, samt være ekstra grundig med rengjøring av maskiner og
personell. Samt være påpasselig med at jord, frø eller planterester ikke ender opp i
rennende vann (særlig Lysakerelva).
- Dersom det graves i eller nært inntil populasjoner av arter som spres aggressivt via
plantefragmenter (i dette prosjektet gjelder det parkslirekne; én lokalitet utenfor
antatt risikosone) og gravbergknapp; område 2 og område 5), må oppgravde masser
fra disse lokalitetene sendes til deponi / forbrenning (GPS-punkter for aktuelle
lokaliteter er oversendt oppdragsgiver i Excel-format).
- Gravearbeid må skje ekstra varsomt langs kysten ved Fornebu (område 6), slik at
fremmedarter ikke spres ut i den utvalgte og rødlistede naturtypen. Særlig viktig at
det ikke spres gravbergknapp og rynkerose til dette området, siden dette er arter som
vil finne gode vekstforhold i denne naturtypen. Spredning kan unngås ved grundig vask
alle maskiner og personell før disse kommer inn i området. Det må absolutt ikke
tilføres tilkjørt jord i dette området, med mindre denne er grundig behandlet og
garantert fri for frø/plantedeler fra fremmedarter. På denne strekningen vil det ikke
foregå gravearbeider, med unntak av kryssing gang- og sykkelveien nord for
Lagmannsholmen, hvor det må vies spesielle hensyn.
- Så til oppgravde arealer med gress snarlig etter endt arbeid Dette for å redusere faren
for kolonisering av aggressive fremmedarter som raskt etablerer seg på åpen jord
(f.eks. kanadagullris, hvitsteinkløver og vinterkarse).
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Tilsåing med grasfrø kan kombineres med tilsats av blomsterengfrø langs
Ullernschausseen, en strekning som har et økologisk forbedringspotensialet.

Generelle tiltak:
Transport
En bør så langt det lar seg gjøre unngå å transportere masser mellom delområder eller ut av
anleggsområdet. Transport av jordmasser fra steder med aggressive fremmedarter
representerer en risiko for at frø, røtter etc. kan falle av lasset på vei til mottaksstedet.
Dersom en er nødt til å flytte jord må all transport skje i tett container eller på godt tildekket
lastebil/henger. Det er viktig at all jord fjernes fra bil/henger før det forlater mottaksstedet.
Container, bil og henger må rengjøres grundig (alle jordrester kostes/vaskes av; se rengjøring
nedenfor).
Rengjøring
Rengjøring av maskiner og utstyr som har vært i kontakt med masser med fremmede arter er
viktig for å unngå spredning. Frø og plantedeler som ligger igjen i jord på maskiner/utstyr kan
blande seg inn i rene masser.
Hvordan rengjøre:
 Avbørsting. Et minstekrav til rengjøring er at maskiner og utstyr børstes av med kost.
 Spyling med vann. Høytrykkspyler kan benyttes. Ved små vannbehov kan
vanndunk/bøtte med vann være tilstrekkelig. Spyling og avbørsting bør skje på duk,
og jord/frø på duk samles inn og kastes i restavfall til brenning eller leveres på mottak.
Dette må rengjøres: De deler av maskiner og utstyr som har berørt de infiserte massene
(belter/hjul på maskiner, grabb på gravemaskin, lasteplan, spader, sko o.l). Vaskevann må
håndteres på en slik måte at en unngår at frø og plantedeler spres.
Deponering av masse med fremmedarter:
 Masse kan benyttes som undergrunnsjord i anleggsprosjekter, forutsatt at det blir
liggende stabilt og dypt under ren masse. Da vil frøbanken til fremmedartene etter
hvert dø.
Nedgraving/deponering på eget område for fremtidig bruk:
Infiserte masser må dekkes til for å unngå spiring. Dette gjøres ved å grave ned masser eller
dekke til med duk/ren fyllmasse. Aktuelle måter:
 Legge duk i bunnen av gropen/på bakken, for å hindre at frø og plantedeler føres med
vann og spres videre.
 Infiserte masser legges oppå duken.
 Evt. ugjennomtrengelig membran/duk legges umiddelbart oppå infiserte masser. Det
reduserer mengde fyllmasser som trengs som overdekning.
 Rengjøring av maskiner/utstyr er kritisk i overgang mellom graving i infiserte og rene
masser.
 Området avgrenses med gjerde til anleggsperiode er over.
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