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Forord
Jernbaneverket ønsker å fastsette trasé for nytt dobbeltspor fra Kleberget i Moss og sørover gjennom
Rygge kommune, frem til den utbygde dobbeltsporparsellen på Såstad. Fastsetting av trasé skjer
gjennom kommunedelplan, som vil være et grunnlag for etterfølgende detalj- og reguleringsplaner i
respektive kommuner.
Tiltaket er utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Det er derfor fastsatt et
planprogram som redegjør for hvilke problemstillinger planarbeidet skal omfatte, og hvordan
planprosessen skal gjennomføres. På bakgrunn av planprogrammet utarbeides kommunedelplan, og i
tilknytning til denne planen utarbeides det konsekvensutredning i henhold til kravene i forskrift om
konsekvensutredninger
Foreliggende rapport er delutredning for tema naturressurser. Et sammendrag av denne er tatt inn i
konsekvensutredningen.
Arbeidet med prosjektet har blitt styrt av Jernbaneverket Utbygging ved Helge Heyerdahl Larsen. Til å
bistå i arbeidet har Jernbaneverket engasjert Multiconsult AS med Wibeke Norris som oppdragsleder.
Vegard Meland har vært fagansvarlig for foreliggende delrapport.
Konsekvensutredning og kommunedelplan er tilgjengelig for gjennomsyn på Rygge kommune sine
nettsider www.rygge.kommune.no, Moss kommune sine nettsider www.moss.kommune.no, og
Jernbaneverket sine nettsider www.jbv.no. Dokumentene ligger også til gjennomsyn på servicesenteret
på Rådhuset i Rygge, på Rygge bibliotek og på Moss rådhus. Ansvarlig saksbehandler i Rygge
kommune er Anne-Grete Trevor tlf 69 26 44 54, i Moss kommune Terje Pettersen, tlf 69 24 80 00.
Spørsmål til rapporten kan rettes til:
Jernbaneverket Utbygging
v/ Helge Heyerdahl Larsen
Tlf. 48 12 28 28
email: Helge.Heyerdahl.Larsen@jbv.no

Jernbaneverket
Desember 2011
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0 Sammendrag
0.1

Etter visse kriterier blir omfanget av tiltaket
vurdert for hvert alternativ i hvert enkelt delområde. Konsekvensen framkommer ved å
sammenholde verdien mot omfanget – dvs. om
tiltaket vil redusere eller styrke områdets verdi.
Konsekvensen graderes etter en gitt matrise,
”Konsekvensvifta”. Konsekvensen angis på en
ni-delt skala fra meget stor positiv konsekvens
(+ + + +) til meget stor negativ konsekvens (– –
– –). Avslutningsvis sammenstilles konsekvenser i hvert delområde til en samlet vurdering
for de alternativer som vurderes.

Innledning

Undersøkelsesområdet består av planområdet for
traséforslagene og influensområdet der tiltaket
kan få en virkning for naturressurser. Det
strekker seg grovt sett fra jernbanestasjonsområdet sør for Moss stasjon i nord til litt
nordvest for kommunegrensa mellom Rygge og
Råde i sør.
Utredningen bygger på silingsrapport for
Kleberget–Såstad fra januar 2011. Det som
utredes nå er nytt dobbeltspor inkludert driftsveier mellom Kleberget–Såstad. Det foreligger
to alternativer:
•
•

Influensområdet avgrenses av de arealene som
inngår i planområdet og områder som naturlig
hører sammen. Influensområdet er vist på
verdikartene senere i rapporten.

Daglinjealternativet.
Carlbergalternativet.

0.3

I tillegg planlegges driftsbanegård sør for Såstad,
to alternativer:
•
•

0.2

H1: Driftsbanegård sør for Rygge
stasjon ved Gon.
H3: Driftsbanegård nord for Rygge
stasjon ved Gipsen.

0.3.1 Generell beskrivelse
Mellom Moss stasjon og Feste er det store nedbygde og asfalterte flater og utfyllinger i sjøen
og boligområde som naturlig nok har liten og
ingen verdi for dette temaet.
Ved Feste starter de oppdyrkede områdene som
dominerer influensområdet. På hele strekningen
mellom Nordre Feste og kommunegrensa til
Råde ligger det store åpne dyrkete arealer.
Jorden er fulldyrket og lettbrukt, og dette er av
de beste landbruksarealer i landet. Produksjonen
er allsidig. Korn dominerer, men også ulike
grønnsaker som løk, poteter og rødbeter og bær.

Metode

Metodikken bygger på Statens vegvesens håndbok 140 Konsekvensanalyser (1). Håndboka definerer naturressurser slik:
Naturressurser er ressurser fra jord, skog
og andre utmarksarealer, fiskebestander i
sjø og ferskvann, vilt, vannforekomster,
berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk, fiske, havbruk, reindrift,
vann, berggrunn og løsmasser som
ressurser.
I dette prosjektet berøres naturressursene jordbruk, skogbruk og grunnvann. Delområder er
definert, avgrenset og vurdert etter et sett
kriterier som er tilpasset ulike registreringskategorier. Ut fra deres betydning som naturressurser er de rangert på en tredelt skala fra
liten til stor verdi.

Det eneste skogsområde av betydning som
inngår er Carlberg/Bogslunden.
Værne Kloster landskapsvernområde
Et ev. vern skal i utgangspunktet ikke være til
hinder for landbruksdrift, men forslaget til vernebestemmelser setter visse begrensninger for
skogbruket og nyoppføringer av bygg/anlegg.
Vannressurser
Under et vist nivå i grunnen er alle sprekker og
hulrom fylt med grunnvann. Gneis som er
hovedbergarten i området er en god vanngiver
(mellom 0,15 og 0,5 l/s i en borebrønn). Det er
flere fjellbrønner i området.

Det er utarbeidet kart som viser alle registreringer (markslag/bonitet, eiendommer og brønner)
og verdier.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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verdier
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Vannsjø er hovedvannkilde og forsyner ca.
63 000 personer med drikkevann.

0.4

Konsekvenser

0.4.1 Beslag av dyrket jord
0.3.2

Det er umulig å anlegge nytt dobbeltspor i dette
område uten å beslaglegge dyrket jord. Dette
fører til et svekket ressursgrunnlag for berørte
gårder.

Avgrensete og verdisatte
delområder

Alle de dyrkete arealene har stor verdi. Klimaet
er bra, arealene er store, flate og lettdrevne, og
produksjonen er effektiv.

Dyrket jord er en forutsetning for matproduksjon, og beslag av jord medfører en produksjonsnedgang. Siden det nesten ikke finnes disponible
arealer som kan nydyrkes i Norge, er det lite
sannsynlig at beslag av dyrket jord kan erstattes
med nydyrking. De beste arealene er uansett
allerede dyrket opp, det som står igjen er mer
marginale.

Av de andre deltemaene som inngår i naturressurser er det begrensede verdier i området.
Noe skog finnes, men det er stort sett små
arealer. Boniteten er imidlertid jevn over høy.
Vannressurser er ikke vektlagt i vurderingene.
Berggrunnen er stort sett en god vanngiver, men
det er ikke naturlig å dele opp området mtp.
grunnvann

I Østfold ligger det også mange næringsmiddelbedrifter som er avhengig av råstoff til produksjonen.

Delområde 1 Feste–Dyre
På Feste og Dyre er det fulldyrkete lettdrevne
jorder på begge siden av jernbanen. Her er det en
allsidig produksjon og et gartneri. Atkomst til
dyrkajorda sikres gjennom Feste- og Dyreveien,
samt en undergang ved Dyre.

0.4.2 Utnytting av grunnvann
Nytt dobbeltspor vil ikke påvirke muligheten til
å utnytte grunnvann til energi eller drikkvann i
vesentlig grad. Tunnelen kan medføre endringer
i grunnvannstanden og drenering. Det er her
forutsatt tilstrekkelig tetting av tunnelen slik at
det ikke påvirker ressursen.

Delområdet har stor verdi.
Delområde 2 Carlbergskogen
Skogsområde med varierende bonitet, men stort
sett lettdrevet. Gran dominerer. Friluftsinteresser
setter trolig visse begrensninger på driften.

Det er ikke sannsynlig at utbyggingen vil påvirke eksisterende grunnvannsbrønner i området
siden avstanden til brønnene er stor, men dette
kan ikke utelukkes. Om brønner påvirkes må de
erstattes av tiltakshaver.

Verdien er liten til middels.
Delområde 3 Carlberg–Råde grense
Hele dette området er sett under ett. Store
fulldyrkete arealer og flere gårdsbruk i drift.

0.4.3 Alternativ 0

I areal er Carlberg (89/2) den største gården. Den
eier det meste arealet mellom Carlberg og
Dilling. Dagens jernbane splitter jordveien til
bruket.

Alternativ 0 er dagens situasjon uten utbedringer. Det har pr. def. ingen konsekvenser.

Etter kryssing av Larkollveien fortsetter de store
åpne landbruksarealene, og flere bruk berøres.
Dagens jernbane splitter også jordveien til flere
eiendommer, men driftsveier og landbrukskryssinger gir atkomst.

0.4.4 Daglinjealternativet
Daglinjealternativet følger dagens spor. Det skaper dermed ingen ny situasjon for landbruket.
Eksisterende kryssinger av jernbanen vil opprettholdes, og kryssinger i plan erstattes av planskilte løsninger. Utvidelsen til dobbeltspor vil
imidlertid gi beslag av dyrket mark.

Verdien er stor.
Områder uten verdi
For dette temaet er det skilt ut tre områder som
ikke er gitt verdi. Bebygde arealer mellom Kleberget og Feste og mellom Rygge stasjon og Rør
har ingen naturressurser som kan utnyttes. Det
samme er tilfelle med Bogslunden som er vernet
som naturreservat.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Innenfor delområde Fest–Dyre tar ny jernbane
og omlegging av Dyreveien ca. 20 dekar fulldyrket jord. I tillegg vil en del av jordet ved
Bogslunden (ca. 2 dekar) bli liggende slik til at
det vil falle ut av produksjon.
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het til å tilbakeføre dagens spor til landbruksformål. Dagens spor mellom Festeveien og
grensen for Bogslunden naturreservat fjernes, og
arealet dyrkes opp. Dette gir en arealgevinst på
omtrent 20 dekar.

Dagens jernbane går i en kurve forbi Dyre
gartneri. Denne kurven rettes ut, og alternativet
legges litt lenger mot øst. Ved å dyrke opp dette
arealet oppnås en gevinst på 14 dekar. Netto
arealbeslag i dette delområdet blir dermed 8
dekar dyrket jord.

Alternativet kommer ut i dagen på jordet ved
Carlberg (89/2) og legges i sin helhet på dyrket
jord fram til Dilling. Alternativet krysser driftsvei som går mellom Carlberg og Dilling. Her er
det tenkt å anlegge ny driftsvei fra tunnelportalen og på nordsiden av alternativet parallelt
med dette fram til dagens driftsvei.

Alternativet gir et ubetydelig arealbeslag av skog
i Carlbergskogen.
Fra Carlbergundergangen fortsetter alternativet i
samme trasé som dagens spor. I følge markslagsdataene er bredden på dagens trasé så bred at det
nesten vil dekke alt arealbehovet fram til Dilling.
Beslaget er beregnet til 6 dekar. Omlegging av
Dyreveien og atkomstvei til Carlberg gir tap av
omtrent 5 dekar dyrket jord.

Rett øst for Larkollveien fortsetter splitting av
eiendommer. Disse deles også av dagens jernbane. Videre mot Såstad beslaglegges dyrket
jord. Siden alternativet legges i dagens spor blir
arealbeslaget beskjedent.

Ved Dilling vil omlegging av Larkollveien og
atkomstveier medføre tap av dyrket mark. I alt
14 dekar dyrket jord vil gå tapt her

Rett sør for Såstadskogen går dagens spor i en
kurve. Her er alternativet lagt litt sør for denne
kurven. Arealet av dagens spor som ikke benyttes vil dyrkes opp. Dette gir en gevinst på 12
dekar her.

Videre østover vil dobbeltsporet beslaglegge
21,3 dekar dyrket mark, mens ny driftsvei tar 8,4
dekar. Kurven ved Såstadskogen er forutsatt
rettet ut, og dagens spor omdisponeres til dyrket
jord. Dette gir en gevinst på 12 dekar.

Innenfor dette delområdet beslaglegger nytt
dobbeltspor 62,6 dekar fulldyrket jord Nye
driftsveier tar 7,9 dekar. I tillegg er det forutsatt
at tre jordteiger på til sammen 14,7 dekar vil
falle ut av produksjon. Det største beslaget er
mellom Carlberg og Dilling med vel 40 dekar.
Dagens jernbane på denne strekningen vil
opprettholdes som gang- og sykkelvei. Det er
derfor ikke lagt inn noen arealgevinst på å dyrke
opp dagens jernbane her. Oppdyrking av dagens
spor ved Såstadskogen gir på den andre siden en
mulig gevinst på 12 dekar. Netto beslag av
fulldyrket jord på denne delstrekningen blir
dermed 73,2 dekar.

Det samlede beslaget til Daglinjealternativet er
beregnet til 76,5 dekar inklusive areal til
bilveier, driftsveier og restarealer som trolig vil
falle ut av produksjon ved Carlbergundergangen
og Larkollveien. Ved Feste og Såstadskogen vil
kurver på jernbanen rettes ut. Dette er her
forutsatt at eksisterende spor rives, og at de
arealene dyrkes opp. Dette arealet er samlet 27
dekar. Det betyr at netto arealbeslag dyrket mark
av alternativet blir 49,5 dekar dyrket jord.
Samlet vurderes alternativet å ha middels
negativ konsekvens (– –).

Smalet arealbeslag av alternativet blir da 53,2
dekar fulldyrket jord siden 20 dekar er forutsatt
tilbakeført i Dyreområdet.

Bru eller undergang for Festeveien
Ny føring for Festeveien gir også inngrep i
dyrket jord. Av de to alternativene tar ny bru
minst dyrket jord med 4,6 dekar. Løsningen med
undergang tar 4 dekar mer. Forskjellen er dermed så liten at dette temaet ikke bør vektlegges i
valg av alternativ.

Samlet vurderes alternativet å ha middels
negativ konsekvens (– –).
Tabell 0-1: Beslag av fulldyrket jord (i dekar)
*

Daglinje

0.4.5 Carlbergalternativet
Driftsmessig representerer nytt dobbeltspor få
nye ulemper. Eksisterende driftskryssinger vil
opprettholdes, og det anlegges nye driftsveier.
Alternativet er lagt i tunnel under delområde 1
og 2. Dette betyr at ingen landbruksarealer påvirkes direkte. Alternativet gir imidlertid mulig-

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Carlberg

Nytt dobbeltspor
46,0
62,6
Drifts og lokalveier
22,1
7,9
Restarealer
8,4
14,7
Oppdyrking av eks. spor
27,0
32,0
Netto beslag
49,5
53,2
* I tillegg kommer beslag av bru eller undergang for Festeveien, som vil være i størrelsesorden 5 til 9 dekar
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Drenering, vanning og brønner
Det må tas hensyn til eksisterende jordbruksdrenering og -vanning og eventuelle brønner i
den videre detaljplanleggingen.

0.4.6 Driftsbanegård H3 og H1
Begge driftsbanegårdene er lagt på dyrket mark.
Arealbeslagene er tilnærmet like, omtrent 38
dekar. Begge bedømmes å ha middels negativ
konsekvens (– –).

Massedeponering
Carlbergalternativet har et stort overskudd av
fjellmasser. Det er også sannsynlig at Daglinjealternativet vil ha et behov for deponering av
dårlige masser (leire). Hvordan overskuddsmasser skal disponeres må avklares i senere planfaser. Ev. konsekvenser for naturressurser må da
også inngå i vurderingene rundt deponering.

0.4.7 Avbøtende tiltak
Informasjon
Like før og under anleggsperioden er det viktig
at det gis god og korrekt informasjon til berørte
bønder om bygging av dobbeltsporet. De kan da
planlegge driften så langt det lar seg gjøre etter
anleggsframdriften.
Tilbakeføring av dagens spor til
landbruksformål
For Carlbergalternativet kan dagens spor mellom
Carlberg og Dilling tilbakeføres til landbruksformål. Dette dreier seg om i størrelsesorden 30
dekar.

0.4.9 Konsekvenser i anleggsperioden
Rigg og andre anleggsområder
Anleggsfasen vil gi påvirkninger i området
utover det som er omtalt her til rigg, anleggsveier og midlertidige massedeponier.
Spredning av uønskete arter
All anleggsaktivitet medfører fare for spredning
av fremmedde arter gjennom masseforflytning
og ved at frø/plantereser spres via anleggsmaskiner som forflytter seg mellom eiendommer. Strategier for å begrense farene for dette må
innarbeides.

0.4.8 Oppfølgende undersøkelser
Miljøoppfølgingsprogram
I forbindelse med videre planlegging bør det
utarbeides et miljøoppfølgingsprogram for å
sikre at nødvendige hensyn blir tatt gjennom
anleggsfasen. For dette temaet er viktige forhold
faren for spredning av uønskete arter mellom
landbrukseiendommer, bruk og mellomlagring
av overskudd av dyrket jord, faren for forurensning og driftsmessige ulemper i anleggstiden.

Fare for forurensning
Anleggsfasen medfører også alltid en viss fare
for forurensning som kan skade dyrket jord og
vannressurser. Miljøoppfølgingsprogram må ha
krav for å begrense faren for forurensning i
anleggsfasen.

Videre detaljering
Alternativene er ikke planlagt i detalj. Videre
detaljeringen vil gi endringer i arealbeslaget. Når
endelig alternativ er valgt, må konsekvenser for
hver enkelt gård undersøkes mer detaljert i
forbindelse med grunnervervet

Påvirkning av jordbruksdrift
Anleggsvirksomhet må planlegges i samarbeid
med de berørte grunneiere for å begrense
problemer for landbruksdriften som en følge av
anleggsarbeidet.

Tabell 0-2: Oppsummering av konsekvenser for naturressurser. Alt. 0 er ikke vist i tabellen. Det har ingen
konsekvens og rangeres som nr. 1
Alternativ

Omfang

Konsekvens

4. Carlberg–Råde
Stor
grense
Samlet konsekvens
Rangering på parsellen

Konsekvens

2. Carlbergskogen

Liten til
middels

Omfang

Stor

Konsekvens

1. Feste

Omfang

Verdi

H1

H3

Konsekvens

Delområde

Driftsbanegård
Carlberg

Omfang

Daglinje

Lite negativt

–/– –

Lite positivt

+/+ +

Intet

0

Intet

0

Intet til lite
negativt

0/–

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Lite negativt

––

–––

Lite negativt

––

Lite negativt

––

––
2
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Middels
negativt
––
3

9

––
2

––
2

JBV Utbygging, desember 2011

1 Innledning
1.1

I handlingsprogrammet til Jernbaneverket 2010–
2019
ligger
dobbeltsporparsellen
Moss/
Kleberget–Såstad på Østfoldbanen inne med
1040 mill. kr. i perioden 2014-2019. Handlingsprogrammet er en oppfølging av St.meld.nr. 16
(2008–2009) Nasjonal transportplan 2010–2019.
Dobbeltspor Sandbukta–Moss–Såstad har en
lang planhistorie. Det har vært gjennomført flere
planprosesser, både i regi av NSB og JBV, som
inkluderer den nordre strekningen. For strekningen mellom Sandbukta og Moss foreligger
det godkjent hovedplan (2009), men for den
søndre strekningen mellom Kleberget og Såstad
foreligger det pr. i dag ingen godkjent hovedplan.
Det foreligger en samordnet reguleringsplan for
strekningen Sandbukta–Kleberget fra 1999
Denne er ikke i tråd med JBVs hovedplan fra
2009 og trenger revisjon. Mellom Kleberget og
Såstad finnes ingen vedtatt plan etter plan- og
bygningsloven. I gjeldende kommuneplan for
Rygge er det lagt inn en hensynssone i området
som er aktuell for ny trasé.
For parsellen Moss/Kleberget–Såstad skal det nå
utarbeides hovedplan og kommunedelplan med
konsekvensutredning (KU) for å få en avklaring
for traséføringen på dobbeltsporet gjennom
Rygge. For de alternativene som utredes skal det
også vurderes område for driftsbanegård for
lokaltog sør for Moss.
Strekningen Sandbukta–Moss–Såstad er fritatt
fra ekstern kvalitetssikring, KS11, men det pågår
et arbeid med en konseptvalgutredning (KVU)
for veisystemet i Moss, hvor en skal se vei og
bane i sammenheng.

1.2

•

Bakgrunn for tiltaket

Tiltaket

Tiltaket omfatter:
1 KS-ordningen krever at alle statlige

investeringsprosjekt med en forventet
kostnad over 500 millioner kroner skal
gjennomgå ekstern kvalitetssikring før de
legges fram for vedtak i Stortinget.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

•

nytt dobbeltspor mellom Moss/
Kleberget-Såstad inkl. driftsveier
driftsbanegård

Traseen for dobbeltsporet begynner på nye Moss
stasjon, jamfør hovedplan for dobbeltsporet
Sandbukta–Moss/Kleberget, og går fram til
Såstad, dvs. frem til den utbygde dobbeltsporparsellen. Områder for driftsbanegård med
vende- og hensettingsanlegg for tog er vurdert
mellom Moss og Rygge stasjon.
Alternativer som er vurdert er dokumentert i en
silingsrapport (2). De alternativene som skal
utredes er fastsatt i planprogram for tiltaket.

1.3

Plikt til konsekvensutredning

Plikten til konsekvensutredning følger av planog bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger.
Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø,
naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning
under forberedelsen av planer eller tiltak, og når
det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke
vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres.
Kommunedelplanen for nytt dobbeltspor
Kleberget–Såstad, utløser plikt til konsekvensutredning etter forskriftens § 2. Følgende planer
og tiltak skal alltid behandles etter forskriften:
c) kommunedelplaner der det angis
områder for utbyggingsformål,

1.4

Planprosess

Jernbaneverket er forslagsstiller og tiltakshaver
for prosjektet. Siden tiltaket krysser kommunegrensen mellom Moss og Rygge, er begge kommunene ansvarlig planmyndighet for hver sin del
og har vedtatt planprogram.
Utredning og vurdering av ulike traseer vil bli
gjennomført i tråd med vedtatt planprogram
gjennom den påfølgende prosessen med
kommunedelplaner og konsekvensutredning.
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Kommunedelplan med rettslig bindende trasé
vedtas av Rygge kommune for den delen av
tiltaket som ligger i Rygge, og tilsvarende av
Moss kommune for delen som ligger i Moss.

1.4.1

Sikkerhetsmål
Det etablerte sikkerhetsnivå for
transport i Norge skal opprettholdes.

jernbane-

Alle endringer skal sikre en utvikling i positiv
retning.

Hovedplan

Det skal lages en hovedplan for de aktuelle
alternativene med tilhørende konsekvensbeskrivelse i forhold til standard og innrettninger
på trasé, omgivelsene, miljø (støy), kostnader,
sikkerhet, samfunnsøkonomisk nytte. Hovedplanen er JBVs interne dokument, og skal gi
rammer for videre planlegging og etterfølgende
detaljplaner med evt. tilhørende reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven.

Punktlighet
Målet om oppetid i prosent er følgende:

1.5

Målsettinger

1.5.2

1.5.1

Mål for tiltaket

Prosjektet er i samsvar med de strategier og
fokusområder som er styrende for Jernbaneverket under konkurransekraft og samfunnsnytte
samt sikkerhet, punktlighet og informasjon (3).

•
•

2013 - 99,2 %
2019 - 99,3 %

Mål om regularitet:
•
•

2013 - 99,0 %
2019 - 99,2 %

Mål for planleggingen

Målet for planleggingen er å få traséavklaring
for dobbeltsporet fra Moss stasjon og gjennom
Rygge kommune. Kommunedelplanene skal
være et grunnlag for etterfølgende detalj- og
reguleringsplaner.
Dette oppnås ved:

Effektmål
Prosjektet skal understøtte Jernbaneverkets
strategier for utvikling av banenettet som
beskrevet i Jernbaneverkets stamnettutredning
”Mer på skinner fram mot 2040” (4).
Stamnettsutredningen vil revideres i forbindelse
med rullering av NTP. I stamnettutredningen
ligger Østfoldbanen inne med følgende effektmål:

•
•
•

utvikle realistiske traseer for dobbeltsporet fra Kleberget til Såstad.
sørge for nødvendig politisk forankring.
gi alle aktører mulighet til medvirkning.

Kjøretidsmål
• Kjøretiden Oslo-Fredrikstad skal reduseres
fra dagens 1:05 til 45 minutter
• Kjøretiden Oslo-Halden skal reduseres fra
dagens 1:42 til under 1:10.
• Godstogenes framføringstid skal være under
teoretisk kjøretid + 20 %.
Kapasitetsmål
• Det skal kunne tilbys halvtimesfrekvens i
stive ruter på mellom Oslo og Fredrikstad i
førsteomgang og deretter til Halden.
• Banen skal kunne avvikle en tredobling av
dagens godsvolum mellom Oslo og utlandet.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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2 Tiltaket
2.1

Nytt dobbeltspor

2.1.1

Krav og utforming

Sporgeometri
Generelt er det et mål å øke hastigheten sør for
Moss fra dagens 100-130 km/h til minst 200
km/h.
Sporgeometrien er dimensjonert i henhold til
Jernbaneverkets Tekniske regelverk (5).
Normkrav for 200 km/h er en minsteradius på
2400 m. Dette er ikke oppnåelig for linjen i
dagen langs fjorden, men videre sørover.
Horisontalkurvaturen søkes optimalisert med
færre kurver og større radier. Ved Moss stasjon
er det rimelig å anta at de fleste passasjertog
stopper. Ved gjennomkjøring uten stopp er det
forutsatt passeringshastighet 130 km/h.
Minste sporavstand på rettlinje og i kurver er
normalt 4,7 m. Der nytt spor legges inntil
eksisterende spor er det behov for en økning av
sporavstanden slik at eksisterende spor kan ligge
mens eksisterende spor bygges. På slike partier
er det forutsatt en minsteavstand på 5.4 m for å
gi en anleggsmessig enklere løsning.
Krav til vertikalkurvatur er en største bestemmende stigning på 12,5 ‰ (gjennomsnittlig
stigning over 1 km) for 200 km/h.
Tunneler
Tunneler

på

parsellen

er

planlagt

ettløpstunnel med dobbeltspor. For lange
tunneler, som Carlbergalternativet, er det krav
om rømmingsveger for hver 1000 m hovedtunnel. Det er derfor planlagt to tverrslag/
evakueringstunneler. Disse er vist i kart i figur
2-3.
Sporets oppbygging
Overbygning
Tykkelsen på ballasten skal være minimum 750
mm opp fra formasjonsplanet. Det skal være en
fri profilbredde for formasjonsplanet fra spor
midt til ytterkant formasjonsplan på 3,5 meter.
Vei- og fotgjengerkryssinger
Ved dobbeltspor er det krav til planfrie
kryssinger både for kryssende veier og gang- og
sykkelvei. Løsninger for offentlig vei skal
utformes i tråd med Statens vegvesens vegnormaler.
Nye kryssinger og stenging/omlegging av
eksisterende er vist i figur 2-3.
Driftsveier
For tilsyn og vedlikehold av linjen er det
ønskelig med atkomst til denne for Jernbaneverkets personell. Ved daglinje søkes dette løst
ved egne driftsveier langs linjen eller ved å
benytte annet veinett (jordbruksveier eller
offentlig veinett). Løsninger for dette er vist i
figur 2-3.

som

Figur 2-1: Normalprofil for nytt dobbeltspor

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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Tiltak mot støy og vibrasjoner
Planlagt støyskjerming er beskrevet under hvert
alternativ. For boliger som har nivåer over
anbefalte grenseverdier blir det også behov for
lokal skjerming av uteplass og fasadetiltak.
I tunnelen er det planlagt strukturlyddempende
matter. Endelig omfang og utforming av tiltak
for å begrense støy må gjøres på grunnlag av
beregninger som skal utføres i forbindelse med
detalj- og reguleringsarbeidet.
I tilfeller der både bane og boliger ligger i
områder med løsmasser/leire, kan det oppstå
problemer med følbare vibrasjoner i boliger som
ligger nærmere sporet enn ca. 100 meter.
Problemet er størst der det er bløt leire. Det mest
aktuelle tiltaket mot følbare rystelser er å
etablere kalksementpæler under sporene.
Endelig omfang og utforming av tiltak for å
begrense strukturlyd og vibrasjoner må gjøres i
forbindelse med detalj- og reguleringsplanarbeidet.

2.1.2

Alternativer

Alternativ 0
Alternativ
0
er
sammenligningsog
referansealternativet. Alternativ 0 er dagens
jernbane uten andre tiltak enn det som er vedtatt
bygget eller lovpålagt.
Daglinjealternativet
Trasen for det nye dobbelsporet starter i planlagt
nytt spor ved ny Moss stasjon og går direkte inn
i en 580 m lang tunnel gjennom Kleberget. Et
forbikjøringsspor for godstog er planlagt på
Moss stasjon, sporet tilkobles dobbeltsporet inne
i tunnelen, slik at det blir 3 spor ca. 100 m inn i
tunnelen. Eksisterende spor beholdes et stykke
langs fjorden i forbindelse med havneområdet
Videre sør for tunnelen følger traseen dagens
jernbane.
På den første delen av strekningen fra den nye
Moss stasjon fram til Carlberg gård blir
hastigheten 130 km/h, videre oppfyller
sporgeometrien kravet på minste kurveradie på
2400 m og hastigheten blir da 200 km/h fram til
Rygge.
Største stigning på strekningen blir 10 ‰ og det
gjelder daglinjealternativets første 2 km.

tunnel, to ved søndre portal for Kleberget tunnel,
og en bolig ved Carlberg.
Støytiltak
Det legges opp til tosidig støyskjerming fra
Kleberget tunnel og sørover, til ny kryssing av
fv. 314 Dyreveien ved Carlberg. Traseen går her
gjennom boligbebyggelse, totalt ca. 1,9 km. Det
må også etableres tosidig støyskjerm ved Dilling
i en strekning på 600 meter. Støyskjermene skal
etableres med en høy arkitektonisk kvalitet med
innslag av glass der det er naturlig i forhold til
utsikt, reiseopplevelse og visuell barriere. Det er
antatt at om lag 40 eneboliger og en boligblokk
må ha lokale støytiltak.
Carlbergalternativet
Traseen for Carlbergalternativet går fra den
planlagte nye Moss stasjon rett sørover inn i
fjellet i en ca. 2270 m lang tunnel. Det blir tre
spor inn i tunnelen fra nord fordi forbikjøringsspor for godstog avsluttes ca. 100 meter inne i
tunnelen. Eksisterende spor beholdes et stykke
langs fjorden i forbindelse med havneområdet.
Der sporet kommer ut av tunnelen (like nord for
Carlberg gård), går Carlbergalternativet videre i
sydøstlig retning og krysser Larkollveien, ca.
150 m nord for Dilling stasjon. Ca. 500 m øst for
Dilling stasjon krysses eksisterende bane og den
nye traseen ligger videre på sørsiden av
eksisterende spor fram til tilknytningen til
eksisterende dobbeltspor. Totallengde for
Carlbergalternativet er 6130 meter.
Sporgeometrien for Carlbergalternativet oppfyller kravet for 200 km/h, med unntak av ca.
500 m ut fra Moss stasjon, der en kurveradie på
1200 m begrenser hastigheten til 140 km/h.
Den største stigningen blir på 12,5 ‰, den ligger
stort sett i tunnelen og er ca. 2 km lang.
Carlbergalternativet medfører innløsning av to
boenheter, begge ved nordre portal på Kleberget
tunnel.
Støytiltak
Det legges opp til tosidig støyskjerming
gjennom Dillingområdet i en strekning på 1050
meter. Det blir også behov for lokal skjerming
av uteplass og fasadetiltak for en del boliger. Det
er antatt at om lag 20 eneboliger må ha lokale
støytiltak.

Daglinjealternativet medfører innløsning av fem
boenheter. To ved nordre portal på Kleberget

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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Sporavstanden ved nye Moss stasjon er planlagt
med 4,5 m (ved plattformer). Sporavstanden
endres så til 4.7 m før dobbeltsporet går inn i
tunnelen.
Sporavstanden videre er 4,7 m fram til
tilkoblingen bortenfor Kurefjordveien og
tilpasses eksisterende sporavstand på ca 5,3 m
ved Såstad.
Den største stigning blir på 12,5 ‰, den ligger
stort sett i tunnelen og er ca 2 km lang.
Carlbergalternativet medfører innløsning av to
boenheter, begge ved nordre portal på Kleberget
tunnel.

2.1.3

Miljø

Støyskjerming
Det legges opp til tosidig støyskjerming
gjennom Dillingområdet i en strekning på 1050
meter. Støyskjermene skal etableres med en høy
arkitektonisk utforming med innslag av glass der
det er naturlig i forhold til utsikt, reiseopplevelse
og visuell barriere. Det blir også behov for lokal
skjerming av uteplass og fasadetiltak for en del
boliger. Det er antatt at 20 eneboliger må ha
lokale støytiltak.

Figur 2-2: Alternativer for nytt dobbeltspor som utredes

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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Figur 2-3: Oversikt over driftsveger, rømningstunneler og kryssingspunkter

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

15

JBV Utbygging, desember 2011

TILTAKET

2.2

Driftsbanegård

2.2.1

Krav og utforming

Bygninger
I tilknytning til driftsbanegård må det etableres
servicebygg på om lag 300 m2, med vann, avløp,
strøm etc. Funksjoner i bygget vil være garderober, dusj, kontor, spiserom samt mulighet for
overnatting for ca. 5 personer. Det planlegges i
tillegg et teknisk bygg på 200 m2. Servicebygg
og teknisk bygg skal etableres med høy arkitektonisk kvalitet. Dette må ivaretas i detalj- og
reguleringsplanfasen. Det foreslås å utnytte bygningsmassen, slik at den kan ha effekt både som
støyskjerm og visuell skjerming av anlegget.

Arealbehov og plassering
Det er utarbeidet en skjematisk plan for
nødvendig areal til driftsbanegård, se figur 2-4.
Driftsbanegårdsanlegget skal dimensjoneres for
hensetting av 24 enkle togsett, hver med lengde
på 110 m.
I tillegg skal det anlegges 220 meter driftsspor.
Til dette området må det være kjøreadkomst for
lastebil, og mulig å lagre materiell i en sone på
10 meter langs sporet.

Det er ikke planlagt vaskeanlegg, men arealmessig er det plass til å bygge vaskeanlegg på området. Støyberegninger er gjort uten vaskeanlegg.

H1 har et nedbremsningsspor på 250 meter inn
til driftsbanegården, H3 har et tilsvarende spor
med 130 m lengde.

Sikkerhet
Det vil etableres inngjerding med sikkerhetsgjerde rundt hele området. Området vil
videoovervåkes og være belyst.

Samlet vil det være behov for et areal på ca.
65 000 m2.
Sporavstand
Det er planlagt med sporavstand på vekselvis 4,7
m og 7 m. Annenhver sporavstand i hensettingsanlegget bør være 7 m for å tilrettelegge for
vedlikehold/service, gi plass til driftsveier og for
utrustning tilknyttet togdrift og vedlikehold. Det
anlegges serviceplattformer der vedlikeholdsarbeider utføres.

2.2.2

Alternativer

Følgende konsept vurderes i hovedplanen:
•

H1: Driftsbanegård sør for Rygge stasjon,
mellom stasjonen og kommunegrensen til
Råde, lokalisert på vestsiden av eksisterende
spor.
• H3: Driftsbanegård mellom Såstad og Rygge
stasjon med lokalisering på vestsiden av
eksisterende spor.
Driftsbanegård sør for Rygge muliggjør vending
av tog på Rygge. Ingen av konseptene innebærer
vending inne på Rygge stasjon, da tiltak på
Rygge stasjon ikke er en del av prosjektet.
Vending kan imidlertid skje på hensettingsområdet.

Stigning
Teknisk regelverk krever at hensettingsspor har
et maksimalt fall på 2 ‰. Det anbefales 0 ‰.
Nødvendig infrastruktur
Vei og parkering
Driftsbanegården må ha veiatkomst og parkering
for 30 biler.

Figur 2-4: Skjematisk plan for driftsbanegård.
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Figur 2-5: Alternativer for driftsbanegård
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3 Metode
Metodikken bygger på Statens vegvesens
håndbok 140 Konsekvensanalyser (1). Håndboka
definerer naturressurser slik:
Naturressurser er ressurser fra jord, skog
og andre utmarksarealer, fiskebestander i
sjø og ferskvann, vilt, vannforekomster,
berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk, fiske, havbruk, reindrift,
vann, berggrunn og løsmasser som
ressurser.

3.1

Registreringskategorier

Følgende registreringskategorier er lagt til grunn
(utvalg fra H140):
•

•
•

Jordbruk omfatter driftsformer, arealtilstand (fulldyrket/overflatedyrket/beitemark), driftsforhold (lett-/tungdrevet),
jordtype/jordsmonnkvalitet, arrondering/
størrelse.
Skogbruk omfatter type skog og
bonitetsklasse, driftstekniske forhold
(tilgjengelighet).
Grunnvann omfatter type grunnvannsmagasin (i fjell og i løsmasser), grunnvannsressursens vanngiverevne og
egnethet (mengde og kvalitet) samt bruk
(drikkevann, industri- og landbruksformål, varmepumpe).

Håndbok 140 har også en lang rekke andre
registreringskategorier innenfor tema naturressurser som ikke er aktuelle i dette området
(for eksempel reindrift, havbruk og kystvann).
Definisjoner
Fulldyrket jord: Areal som er dyrket til vanlig

pløyedybde, og som kan brukes til åkervekster
eller til eng som kan fornyes ved pløying.
Overflatedyrket jord: Areal som for det meste er
ryddig og jevnt i overflata, slik at maskinell
høsting er mulig.
Innmarksbeite: Innmarksareal som kan benyttes
som beite, men som ikke kan høstes maskinelt.
Minst 50 % av arealet skal være dekt av grasarter eller beitetålende urter.
Skogbonitet: mål for arealets evne til å produsere
trevirke.
Tabell 3-1: Bonitetsklasser
Bonitetsklasse
Særs høy
Høy
Middels
Lav
Uproduktiv skog

3.2

Produksjonsevne per dekar og år
Mer enn 1,0 m³
0,5–1,0 m³
0,3–0,5 m³
0,1–0,3 m³
Mindre enn 0,1 m³

Verdi

Håndbok 140 har en detaljert metodikk for å
verdivurdere naturressurser. Tabell 3-2 viser de
kriterier som er aktuelle for dette området.
Verdien blir fastsatt langs en skala som spenner
fra liten verdi til stor verdi:
Liten Middels Stor

Verdikriteriene for jordbruksområder med
poenggivning som gitt i tabell 3-3 er dårlig egnet
i praktisk bruk. Det er ressurskrevende å gå inn
på hver enkelt teig og vurdere verdi på den
måten, og den verdien som gis oppfattes ikke

Tabell 3-2: Kriterier for verdibedømming av naturressurser
Liten verdi

Middels verdi

Stor verdi

Jordbruksområder
Skogbruksområder

Jordbruksarealer i kategorien 4-8
poeng (se tabell 3-3).
Skogarealer med lav bonitet.
Skogarealer med middels bonitet
og vanskelige driftsforhold.

Jordbruksarealer i kategorien
16-20 poeng (se tabell 3-3).
Større skogarealer med høy
bonitet og gode driftsforhold.

Områder med
overflatevann/grunnvann

Vannressurser som har dårlig
kvalitet eller liten kapasitet.
Vannressurser som er egnet til
energiformål.

Jordbruksarealer i kategorien 915 poeng (se tabell 3-3).
Større skogarealer med middels
bonitet og gode driftsforhold.
Skogarealer med høy bonitet og
vanlige driftsforhold.
Vannressurser med middels til
god kvalitet og kapasitet til flere
husholdninger/gårder.
Vannressurser som er godt egnet
til energiformål.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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Tabell 3-3: Bedømming av verdi for jordbruksarealer. Vekten i parentesene er forslag til verdi som
kan legges inn ved en samlet beregning ved hjelp av et GIS-verktøy
Verdi
Arealtilstand
Driftsforhold
Jordsmonnkvalitet
Størrelse

Liten (4-8)
Middels (9-15)
Stor (16-20)
Overflatedyrket (1)
Fulldyrket (5)
Tungbrukt (1)
Mindre lettbrukt (3)
Lettbrukt (5)
Uegnet (1)
Dårlig egnet (2)
Egnet (3)
Godt egnet (4) Svært godt egnet (5)
Små (1)
Middels (3)
Store (5)

nødvendigvis riktig for den enkelte brukeren. En
slik inndeling vil ofte også gi et verdikart med
form av et lappeteppe som ofte er vanskelig å
bruke praktisk i arbeidet med ulike alternativer.
Det er derfor foretatt en forenkling av verdisettingsmetodikken. Alle fulldyrkete lettdrevne
arealer over fem dekar er gitt stor verdi. All
dyrket jord er viktig som ressursgrunnlaget for
de brukene som driver aktivt. Tungdrevne og
mindre arealer med dyrket jord er gitt middels
verd.
Det er ikke tatt hensyn til hvilken produksjon det
er på arealene i verdivurderingen. Arealenes
egnethet for landbruksproduksjon har vært det
avgjørende, ikke produksjonen et enkelt år.
Skogsområder med høg og middels bonitet er
gitt liten til middels verdi.

3.3

Omfang

Omfang og konsekvens av de ulike alternativene
er vurdert. Kriterier for å bedømme omfang er
gitt i tabell 3-4.

Omfanget blir vurdert langs en skala fra stort
negativt omfang til stort positivt omfang:
Stort
negativt

3.4

arealtap (fordelt på jordsmonn)
restarealer
arrondering (tilgjengelighet/landbrukskryssinger)

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvens

Konsekvensen framkommer ved å sammenholde
verdien av et område/forekomst med omfanget
av inngrepet. Som det framgår av figur 3-1 angis
konsekvensen på en ni-delt skala fra meget stor
positiv konsekvens (+ + + +) til meget stor
negativ konsekvens (– – – –). Midt på figuren er
en strek som angir intet omfang og ubetydelig/
ingen konsekvens.

3.5

For landbruk er følgende forhold vektlagt:
•
•
•

linjene. Det er benyttet en buffer på en meter på
hver side av skråningsutslaget som ble regnet
som en del av arealtapet. Arealbeslag forårsaket
av nye lokalveier, driftsveier og krysninger er
også beregnet.

Tematisk avgrensing

Utredning på naturressurser har grenseflater mot
flere andre utredningstema. Landbrukets
betydning og verdi for friluftsliv, landskapsbilde
og kulturminner og kulturmiljø osv. belyses i de
respektive tema.

De økonomiske konsekvensene for hver enkelt
eiendom av de forskjellige alternativene er ikke
vurdert. Dette forutsettes dekket gjennom grunnervervet som er en del av anleggskostnadene.

3.6

Arealbeslaget er beregnet med grunnlag i
digitale markslagsdata og skråningsutslag for

Grunnlagsinformasjon er i hovedsak innhentet

Innhenting av
informasjon

Tabell 3-4: Kriterier for å vurdere omfang for tema naturressurser
Stort positivt
omfang
RessursTiltaket vil i stor
grunnlaget grad øke ressursog utnyttels- grunnlagets omfang
en av det
og/eller kvalitet
(neppe aktuelt)

Middels positivt
omfang
Tiltaket vil øke
ressursgrunnlagets omfang
og/eller kvalitet

Lite/intet omfang Middels negativt
omgang
Tiltaket vil stort
Tiltaket vil
sett ikke endre
redusere
ressursgrunnressursgrunnlagets omfang
lagets omfang
og/eller kvalitet
og/eller kvalitet
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METODE

fra følgende kilder:
•
•
•
•
•
•
•

digitalt markslagskart (DMK)
digitalt eiendomskart (DEK)
temakart tilgjengelig via Internett og
WMS-servere (fra NGU og Inst. for
skog og landskap)
kommuneplan
ulike rapporter som omhandler temaet
egen befaring av hele planområdet
24.9.10
Bonitetsdata er lastet ned fra Norsk
institutt for skog og landskap 19.10.10.
Datasettet er datert 2008. Dette betyr at
det kan forekomme feil grunnet endret
arealbruk. Golfbanen på Ekholt er f.eks.
vist som fulldyrket mark i grunnlaget.
Dataene er kontrollert med ortofoto fra
2010, og det er gjort noen små
endringer i områder som blir berørt.

der som naturlig hører sammen (naturlige
skranker). Det betyr at om et spor er lagt over et
jorde er hele jordet definert innenfor influensområdet. Figur 4-17 og figur 4-18 viser
influensområdet.

3.8

I forslag til planprogram heter det under utredningsbehov om tema naturressurser:
Det er store sammenhengende jordbruksarealer i området. Dobbeltspor, driftsveier og hensettingsanlegg vil gi direkte
arealbeslag av fulldyrket jord. I tillegg
kan dyrkete arealer bli liggende på en slik
måte at de faller ut av produksjon.
Nytt dobbeltspor kan også gi driftsmessige
ulemper ved at jorder som i dag er i drift
som en enhet deles.
Innenfor tema naturressurser er jordbruk
det vesentlige i dette prosjektet. Arealbeslag for de ulike alternativene fordelt på
markslag skal beregnes. Eventuelle restarealer som kan gå ut av produksjon skal
inkluderes i beregningene.
Driftmessige ulemper for landbruket som
en følge av dobbelspor skal belyses.
Det skal gjøres vurderinger rundt dagens
spor. Om dette legges ned og tilbakeføres
til landbruksareal skal det gjøres en
beregning av hvor store arealer med
dyrket jord dette kan gi.
For de andre temaene innenfor naturressurser har planen begrensede negative
konsekvenser. Det er ingen kjente geologiske ressurser i området, og bruk av
vannressurser begrenser seg til lokale
brønner og jordbruksvanning. Om tiltaket
medfører beslag eller av brønner, plikter
tiltakshaver å erstatte vann- eller
energikilden.
Det skal gjøres en vurdering av konsekvenser for utnytting av grunnvann. Utover
dette er det ikke behov for å belyse andre
deltemaer innenfor naturressurser.
Forslag til avbøtende tiltak skal beskrives.

Gårds- og bruksnummer som er gitt i teksten er
hentet fra digitalt eiendomskart, mens gårdsnavn
er hentet fra Økonomisk kartverk. Kilder er
oppgitt fortløpende i teksten.

3.7

Planprogram

Influensområde

Influensområdet for naturressurser avgrenses av
de arealene som inngår i planområdet og områ-

Figur 3-1: Fastsettelse av konsekvens ut fra verdi
og omfang. Fra Statens vegvesens håndbok 140
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4 Registreringer og verdivurdering
4.1

Områdebeskrivelse

På hele strekningen mellom Nordre Feste og
kommunegrensen til Råde ligger det store åpne
dyrkete arealer. Jorden er fulldyrket og lettbrukt,
og dette er av de bedre landbruksarealer som
finnes i landet. I 2010 var det en allsidig
produksjon på disse jordene. Korn dominerer,
men også ulike grønnsaker som løk, poteter og
rødbeter og bær.
Jernbanen deler i dag flere eiendommer.

4.1.1 Klima
Middeltemperaturen for januar ved klimastasjonen ved Rygge flyplass var i perioden 1961
til 1990 -3,7 °C, og for juli 16,0 °C. For 19921993 var de respektive middeltemperaturene
1,3° C og 15,8 °C. Gjennomsnittlig årstemperatur ligger i intervallet 4-80 °C for hele regionen.
Årsnedbøren var i perioden 1961-1990 ca. 880
mm. Nedbørhyppigheten (0,1 mm eller mer)
ligger mellom 150-170 dager i året. Vekstsesongen er omtrent 190-200 dager.
Det var gjennomsnittlig 86 dager med snødekke
i året i perioden 1957-1993, og gjennomsnittlig
snødybde i samme periode var ca. 10 cm (Rygge
målestasjon).
Hovedvindretningene i Østfold er i vinterhalvåret nordavind og i sommerhalvåret sørsørvestlig vind.

Den marine grense ligger på ca. 160 moh. Det
vil si at hele planområdet har marine avsetninger. Tykke hav- og fjordavsetninger og strandavsetninger dominerer. Raet ligger like øst for
planområdet. Figur 4-3 viser kvartærgeologien i
området.
Det er ingen registrerte grusressurser eller
drivverdige mineralforekomster i området (6).

4.1.3 Vegetasjon
Planområdet tilhører den boreonemorale sonen
(edelløv- og barskogsonen). Sonen karakterisert
ved dominans av bartrær og edelløvskog på
lokalklimatisk gunstige steder (7).
Ved Moss stasjon er det store nedbygde og
asfalterte flater og utfyllinger i sjøen. Opp mot
og over Kleberget er det boligområde som
naturlig nok har påvirket den opprinelige
vegetasjonen sterkt. Langs jernbanen ved
Festestranda det også en del boliger, men her er
det likevel tildels en frodig kantvegetasjon. Det
er kort avstanden ned til fjorden her.
Ved Feste starter de oppdyrkede områdene som
dominerer influensområdet. I dette landbrukslandskapet er det noen trerekker i form av
kantsoner mellom jorder og langs veier og
jernbane, ellers dyrket jord og bebyggelse. Det
eneste grøntdraget av betydning som inngår er
Carlberg/Bogslunden.

4.1.2 Geologi
Rygge og Moss ligger i det sørøstnorske
grunnfjellsområdet. Dette bergartskomplekset
omfatter det meste av Østfold samt deler av
Akershus og Hedmark, og berggrunnen består
hovedsakelig av gneiser og granittiske
bergarter.
I grunnfjellet finnes det innslag av amfibolitt
som er noe mørkere og mer næringsrik enn
gneis og granitt. Amfibolitt finnes ved
Kleberget og Carlbergåsen. Figur 4-2 viser
berggrunnen i området.
Figur 4-1: Tresking på Carlberg
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Figur 4-2: Berggrunnskart
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Figur 4-3: Løsmassekart
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4.2

Influensområdet

Mellom Kleberget og Feste er den ingen verdier
for dette temaet. Området er nedbygd av boliger
og det er ingen landbruksproduksjon.

4.2.1 Fest og Dyre
På Feste og Dyre er det fulldyrkete jorder på
begge siden av jernbanen. Her er det en allsidig
produksjon, med bl.a. rødbeter i 2010. Det er en
kryssing av jernbanen med en undergang ved
Dyre. I forbindelse med den er det en kort
driftstvei, men utover dette er det ingen driftsveier. Atkomst til dyrkajorda sikres gjennom
Feste- og Dyreveien.
Dyhre Gartneri ligger ved Dyreveien. De har
eget utsalg knyttet til gartneriet der det forhandles egenproduserte sommerblomster, busker og
trær, urter, roser, stauder og en hel del gartnerirelaterte produkter.

4.2.2 Bogslunden naturreservat

fører at det ikke kan utøves tradisjonell landbruksdrift i området.

4.2.3 Carlbergskogen
Carlbergskogen er et omtrent 400 dekar stort
skogsområde. Rett vest for Carlberg gård er
området grunnlendt og boniteten er dårlig. Her
vokser det imidlertid mye edelløvskog med eik.
Lenger nord dominerer granskogen, og boniteten
er høy. Det ble avvirket tømmer i dette området i
2010. Skogen brukes som nærmiljøområde for
en lang rekke mennesker, og den benyttes også
ofte av barnehager og skoleklasser.

4.2.4 Værne Kloster landskapsvernområde
Fylkesmannen i Østfold har lagt ut forslag om
vern av Værne Kloster til offentlig høring (9).
Området foreslås vernet som landskapsvernområde i medhold av naturmangfoldlovens § 36.
Høringsfristen var 5.10.10. Formålet med vernet
er i følge forslag til verneforskrift (9):

Bogslunden ble vernet som naturreservat i 1973.
Formålet med vernet er å bevare en edelløvskog
i naturlig tilstand (8). Vernebestemmelsene med-

…å ta vare på et kultur- og naturlandskap
av økologisk, kulturell eller opplevelses-

Figur 4-4: Tømmerhogst på Carlbergåsen
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messig verdi. Det herregårdspregede
jordbrukslandskapet er særlig karakteristisk for området. Til landskapet regnes
også kulturminner som bidrar til
landskapets egenart.
Fortsatt landbruk er en forutsetning for å opprettholde verneformålet siden det er landbruket som
i stor grad har formet dette landskapet. Pkt. 1.1 i
forslag til vernebestemmelser har bestemmelser
om inngrep i landskapet. Det slås fast at vernet
ikke skal være til hinder for:
d) eksisterende jordbruksdrift forutsatt at
den ikke kommer i konflikt med
verneformålet.
e) oppføring av nødvendige husdyrgjerder
Forslaget har også bestemmelser om hogst:
2.2 Hogst
Hogst av alleer, karakteristiske frittstående enkelttrær, tregrupper eller
trerekker utenom de ordinære skogarealene er forbudt.
2.4. Skogbruk

Skogbruk skal utøves i samsvar med lov
om skogbruk og tilhørende forskrifter.
I tillegg gjelder følgende bestemmelser for
skogarealene:
a) innslaget av edle løvtrær skal ikke
reduseres
b) treslagsskifte fra løvskog til barskog er
ikke tillatt
c) nygrøfting er ikke tillatt
d) hogst av spesielt store trær eller større
hule trær er ikke tillatt
Den foreslåtte avgrensningen er vist på kartet i
figur 4-6. Store fulldyrkete arealer inngår i
området, se for eksempel figur 4-5 og figur 4-1.
Verneforslaget skal i utgangspunktet ikke være
til hinder for landbruksdrift, men forslaget til
vernebestemmelser setter visse begrensninger til
skogbruket og nyoppføringer av bygg/anlegg til
jordbruksdrift.

Figur 4-5: Poteter og fjøset på Carlberg
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Figur 4-6: Kartet viserforeslått avgrensning av Værne Kloster landskapsvernområde etter høring og
tilråding fra Fylkesmannen i Østfold
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4.2.5 Carlberg gård–Såstad
Hele dette området er sett under ett. Her er det
store fulldyrkete arealer og flere gårdsbruk i
drift.
I areal er Carlberg (89/2) den største gården i
influensområdet. Dagens jernbane splitter jordveien til bruket. En del av arealet som er vist på
markslagskartet inngår i dag i Ekholt golfbane,
og er således tatt ut av produksjon. Fra Carlbergundergangen og ca. 230 meter østover er det en
driftsvei langs jernbanen (på nordsida). På
sørsiden er det ingen opparbeidet driftsvei langs
jernbanen, men det går et tydelig mer eller
mindre sammenhengende traktortråkk mellom
Dyreveien og Larkollveien her som benyttes av
landbruksmaskiner (se figur 4-8).

eiendomsgrensa mellom Holter (60/3) og Såstad
østre (60/1) krysser en driftsvei dagens jernbane
i plan.
Fra Såstad er det langsgående driftsvei på
sørsiden av jernbanen til Rygge stasjon. Etter
Rygge stasjon fortsetter denne driftsveien til
Råde grense.

Carlberg eier den meste av denne jorden, men
like vest for Larkollveien kommer andre eiendommer inn (Nøisom 88/2 og Krokstad 66/1).
Figur 4-9: Drifts-/lokalvei langs jernbanen sør
for Såstad

4.3

Figur 4-7: Ekholt golfbane

Grunnvann

Under et vist nivå i grunnen er alle sprekker og
hulrom fylt med grunnvann. Grunnvann fornyes
ved at vann trenger ned fra overflaten eller fra
nedtregning fra vann og vassdrag. Løsavsetningene i Rygge er generelt ikke egnet til store
grunnvannsuttak, men enkelte strandavsetninger
kan gi moderate grunnvannsuttak (10).
Gneis er gjennomgående en god vanngiver,
vanlige ytelser er mellom 0,15 og 0,5 l/s i en
borebrønn. Amfibolitt som det også finnes
forekomster av innenfor influensområdet er en
vesentlig vanngiver, med vanlig ytelse under
0,15 l/s.
Vannkvaliteten er som regel god, men amfibolitt
kan ha høyt innhold av jern og mangan.
Vannsjø er hovedvannkilde i dette området. Anlegget forsyner ca. 63 000 personer med drikkevann (11).

Figur 4-8: Traktorvei på sørsiden av dagens
jernbane ved Dilling
Etter kryssing av Larkollveien fortsetter de store
åpne landbruksarealene.

Figur 4-10 viser utsnitt fra Den nasjonale grunnvannsdatabasen, GRANADA. Som det går fram
av kartet er det mange brønner i FesteDyreområdet, noen ved Dilling og Rygge. Det er
kun registrert fjellbrønner.

En driftsvei krysser jernbanen ved Hestehagen
på eiendommen Dilling Nordre (68/3). Det går
også en driftsvei langs jernbanen her. På
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4.4

Uønskete arter

4.5

Eiendomsstruktur

Eiendommer som er over 20 dekar store er vist i
figur 4-12 og figur 4-13. Alle eiendommer med
dyrket jord inngår på kartet. Som det går fram av
figuren splitter dagens jernbane flere landbrukseiendommer.

Floghavre
Rygge, Råde og Moss har til sammen 300 gårder
som regnes som driftsenheter. Av disse har hele
120 driftsenheter floghavre. Antallet oppgis også
å være økende (12). Floghavre fører til redusert
avling, samtidig som eiendommer med floghavre
ikke kan produsere såkorn. Det er utarbeidet en
egen forskrift om floghavre (13).
Potetcystenematode
Potetcystenematode (potetål) er en mikroskopisk
rundorm som angriper røttene til potet, tomat og
andre arter innen søtvierfamilien.
Det er påvist smitte på flere eiendommer i
området, bl.a. på Carlberg (89/2) (14). Status i dag
er ikke kjent, men all potetproduksjon skal
stanses ved påvist smitte.

Figur 4-11: Produksjon av rødbeter på Dyre
(93/1)

Svartelistete arter
Det finnes også andre uønskete arter i området,
såkalt svartlistete arter. Dette er nærmere
beskrevet i temarapport Naturmiljø.

Figur 4-10: Registrerte brønner. Alle er fjellbrønner
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Figur 4-12: Eiendommer
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Figur 4-13: Eiendomskart i området for mulige driftsbanegårder (H1 og H3) ved Rygge stasjon

Figur 4-14: Registreringskart naturressurser i området for mulige driftsbanegårder (H1 og H3) ved
Rygge stasjon
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Figur 4-15: Registreringskart naturressurser
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4.6

Verdivurdering

Alle de dyrkete arealene i dette området har stor
verdi. Klimaet er bra, arealene er store, flate og
lettdrevne, og produksjonen er effektiv.

sett lettdrevet. Store friluftsinteresser setter trolig
visse begrensninger på driften.
Verdien er liten til middels.
Liten Middels Stor

Av de andre deltemaene som inngår i naturressurser er det begrensede verdier i området.
Noe skog finnes, men det er stort sett små
arealer. Boniteten er imidlertid jevn over høy.
Ved Carlberg er det en del produktiv granskog.

4.9

Vannressurser er ikke vektlagt i vurderingene.
Berggrunnen er stort sett en god vanngiver, men
det er ikke naturlig å dele opp området mtp.
grunnvann (se også vurderinger av konsekvenser
i neste kapittel).

Mellom Carlberg og Råde grense er dagens
jernbane lagt i det åpne jordbrukslandskapet. Det
er ikke naturlig å dele dette opp dette området i
mindre enheter.

Innenfor influensområdet er det også noen
arealer som er skilt ut uten verdi for dette
temaet.

Delområde 3 Carlberg–
Råde grense

Verdien er stor.
Liten Middels Stor

Figur 4-17 og figur 4-18 viser verdisettingen.

4.7

Delområde 1 Feste–Dyre

Landbruksområde med variert produksjon og
gartneri. Fulldyrket lettdrevet jord.
Samlet sett gis delområdet stor verdi.
Liten Middels Stor

4.10 Områder uten verdi
For dette temaet er det skilt ut tre områder som
er definert å ikke ha verdi for dette temaet.
Området mellom Kleberget og fram til Feste er
bebygd av boliger. Dette området har derfor
ingen verdier for tema naturressurser.
Bogslunden er vernet som naturreservat. Ressursen (skog) ikke kan dermed ikke utnyttes.

4.8

Delområde 2 Carlbergskogen

Bebyggelsen ved Rygge stasjon og Rør er skilt
ut og ikke gitt verdi.

Skogsområde med varierende bonitet, men stort

Figur 4-16: Landbruksundergang under dagens jernbane ved Dyre gartneri
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Figur 4-17: Verdikart naturressurser
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Figur 4-18: Verdikart naturressurser, driftsbanegårder

Figur 4-19: Vindrueproduksjon ved dagens jernbanelinje på Dyre
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5 Omfang og konsekvens
5.1

Generelt

Enkelte konsekvenser for dette temaet er felles
for begge alternativene, om enn av varierende
omfang.

5.1.1 Konsekvenser av arealbeslag av
dyrket jord
Kurvaturkravene til dobbeltspor gir en stiv linjeføring som er vanskelig å tilpasse til jordbrukslandskapet. Tap av dyrket jord er derfor uunngåelig.
Alt areal som beslaglegges vil erstattes som en
del av grunnervervet. Siden det knapt er mulig å
få kjøpt jordbruksarealer eller nydyrke i dette
området, kan den summen ikke brukes til å
skaffe erstatningsjord. Resultatet blir dermed et
svekket ressursgrunnlag for berørte gårder.
Det er vanskelig å si med sikkerhet hvordan
driften vil endre seg som en følge av nytt
dobbeltspor. Ved et begrenset beslag vil den
trolig fortsett som tidligere. Om beslaget derimot
blir stort, er det en mulighet for at driften innstilles om ny jernbane tar en betydelig del av
ressursgrunnlaget.
Mange bruk har leid jord for å styrke gårdens
ressursgrunnlag. Omfanget av dette har det ikke
vært mulig å vurdere. For mange bruk kan dette
føre til en økt negativ konsekvens ved at både
eget og leid areal beslaglegges.
Arealbeslag kan bli en utløsende faktor som
medfører innstilling av drift. Det er i dag et stort
investeringsbehov når det gjelder driftsbygninger i landbruket, spesielt på husdyrbruk. Dette er
et stort økonomisk løft. Innskrenkninger i
ressursgrunnlaget kan gjøre slike investeringer
vanskeligere.
Andre mer tilfeldige faktorer kan også spille inn.
For bruk der neste generasjon viser liten interesse for å ta over, kan nedlegging bli et resultat om
ny jernbane medfører store inngrep.
Beslaget av dyrket jord vil redusere produksjonen på de berørte eiendommer. Utover redusert
inntekt på det enkelte bruket, vil dette også ha
ringvirkninger knyttet til en lang rekke næringer

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

som salg og reparasjon av landbruksmaskiner,
dyrlegetjenester, næringsmiddelindustrien osv.

5.1.2 Samfunnskostnader ved å bygge
ned dyrket jord
I denne rapporten er det beregnet beslag av
dyrket jord for de ulike alternativene. Hvilke
samfunnsøkonomiske konsekvenser dette vil gi
er vanskeligere å vurdere.
Dyrket jord er en forutsetning for matproduksjon. I influensområdet for dette prosjektet er
den dyrka jorda av meget god kvalitet. Beslag
medfører nedgang i produksjonen. I et kortvarig
perspektiv vil det ikke nødvendigvis ha store
konsekvenser for matvaresikkerheten i Norge.
Vi har mulighet til å kjøpe mat på verdensmarkedet. Det er imidlertid ikke gitt at den
situasjonen vil vedvare. Befolkningsvekst og
endrede miljøforhold kan gi et annet bilde i
framtida. Siden det nesten ikke finnes disponible
arealer som kan nydyrkes i Norge, er det lite
sannsynlig at beslag av dyrket jord kan erstattes
med nydyrking. De beste arealene er uansett
allerede dyrket opp, det som står igjen er mer
marginalt, og vil ikke gi matkornjord. Matkornarealene forblir nedbygd for alltid.
Influensområdet ligger nær en, i norsk målestokk, stor befolkningskonsentrasjon. Dette betyr
at det er kort vei til markedet, noe som er med på
å øke verdien av den dyrkede jorda. I Østfold
ligger det også en lang rekke næringsmiddelbedrifter som er avhengig av råstoff til produksjonen.
Den samfunnsmessige betydningen av de ulike
alternativene går på mange måter fram av
arealbeslaget av dyrket jord. De samfunnsmessige kostnadene øker med økende beslag av
dyrket jord.

5.1.3 Utnytting av grunnvann
Nytt dobbeltspor vil ikke påvirke muligheten til
å utnytte grunnvann til energi eller drikkvann i
vesentlig grad. Tunnelen kan medføre endringer
i grunnvannstanden og drenering. Det er her
forutsatt tilstrekkelig tetting av tunnelen slik at
det ikke påvirker ressursen. Over tunnelsonen og
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noen meter til hver side kan det ikke bores nye
brønner. Arealet som båndlegges i så måte er
begrenset, og kan ikke sies å ha stor betydning.

ny jernbane 19,1 dekar fulldyrket jord. I tillegg
tar omlegging av Dyreveien ca. 1,2 dekar dyrket
jord.

Det er ikke sannsynlig at utbyggingen vil påvirke eksisterende grunnvannsbrønner i området
siden avstanden til brønnene er stor, men dette
kan ikke utelukkes. Om brønner påvirkes må de
erstattes av tiltakshaver. Dette må undersøkes
mer detaljert i kommende planleggingsfaser.

Jordet som ligger ved Bogslunden (92/7) er
trekantformet (figur 5-1). Her vil utvidelsen til
dobbeltspor gjøre deler av dette jordet smalt. I
tillegg til det direkte arealbeslaget er det her
også forutsatt at 1,7 dekar blir liggende slik til at
det vil falle ut av produksjon.

5.2

Alternativ 0

0-alternativet er et sammenligningsalternativ og
skal beskrive og analysere hvordan forholdene
vil utvikle seg på og langs eksisterende bane
dersom prosjektet ikke blir gjennomført. 0alternativet har pr. def. ingen konsekvenser.
Innenfor analyseperioden som er 25 år viser er
det ikke planlagt utbedringer eller andre tiltak på
denne strekningen.

5.3

Delområde 1
Feste-Dyre

Dagens jernbane går i en kurve forbi Dyre
gartneri. Denne kurven rettes ut, og alternativet
legges litt lenger mot øst. Det er her forutsatt at
dagens spor fjernes og dyrkes opp. Dette arealet
er på 14 dekar. Her legges alternativet også
veldig nær gartneriet og bebyggelse, men det
skal ikke være nødvendig å innløse landbruksbygninger.
Netto arealbeslag i dette delområdet blir dermed
på 8,1 dekar fulldyrket jord.
Dagens driftskryssing ved Dyre, se figur 4-16 vil
opprettholdes, noe som gir samme atkomst som i
dag. Det anlegges ikke egen driftsvei her,
atkomst til jordene blir som i dag.
Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

5.3.1 Daglinjealternativet
Daglinjealternativet vil beslaglegge dyrket jord i
dette delområdet, og Dyreeiendommene 93/5,
93/1, 93/3 og 92/7 vil miste jord. Arealbeslaget
per eiendom er forholdsvis beskjedent, i alt tar

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir liten
til middels negativ (–/– –).

Figur 5-1: Mellom Dyreveien og jernbanen/ Bogslunden ligger et smalt jorde
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Bru over Festeveien
Bru over Festeveien gir arealbeslag på jordet
tilhørende Dyre nordre (93/1) vest for jernbanen.
Festeveien fram til landkar heves, noe som gir
fyllinger på jordet her. I tillegg legges lokalvei ut
på jordet og under brua. Denne veien splitter
jordet, og det blir liggende et lite areal mellom
brua og lokalveien. Dette arealet dekar
forutsettes at går ut av produksjon. Dette gir et
samlet arealbeslag på 4,6 dekar fulldyrket jord.

organsimer
nematode.

som

floghavre

og

potetcyste-

Tunnelføring kan medføre endringer i grunnvannsstanden og påvirke brønner. Det er forutsatt tilstrekkelig tetting av tunnelen, og at eventuelle eksisterende brønner som måtte påvirkes
negativt skal erstattes.
På den bakgrunnen vurderes omfanget som lite
positivt.

Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir liten
negativ (–).

Undergang ved Festeveien
Løsningen med undergang for Festeveien medfører at Festeveien legges ut på det samme jordet
som beskrevet over, og splitter dette. Dette fører
til et samlet arealbeslag på 8,6 dekar fulldyrket
jord
Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
negativt

Stort
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir liten
til middels negativ (–/– –).

5.3.2 Carlbergalternativet
Alternativet er lagt i tunnel under hele dette delområdet. Dette betyr at ingen landbruksarealer
påvikes direkte. Alternativet gir imidlertid
mulighet til å tilbakeføre dagens spor til landbruksformål. Som en del av alternativet ligger
det derfor inne at dagens spor mellom Festeveien
og grensen for Bogslunden naturreservat fjernes,
og arealet dyrkes opp. Dette omfatter eiendommer som i dag ligger ved jernbanen. På yttersiden gjelder det 93/1 og 92/6, mens det på
innsiden er 93/5, 93/1, 93/3 og 92/7. Dette gir en
arealgevinst på omtrent 20 dekar. Det er da ikke
tatt hensyn til mulige driftsveier.
Dyrkajord kan hentes fra områder der alternativet er lagt på dyrket jord. Dette forutsettes at
jorden undersøkes med hensyn på mulige smitte-
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Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor. Konsekvensen av Carlbergalternativet blir liten til middels positiv (+/+ +).
Om dagens spor ikke omdisponeres til landbruk
vil konsekvensen av alternativet være ubetydelig
(0).
Det ligger også et jorde som grenser til Bogslunden naturreservat, men av naturvernhensyn er
det trolig mest aktuelt å tilbakeføre dagens spor
her til naturtilstand. Om en i tillegg dyrker opp
dagens spor ved Bogslunden øker gevinsten med
3,3 dekar.
Rett nord for der Festeveien krysser jernbanen
ligger det et jorde mellom banen og fjorden, se
figur 5-3. Dette tilhører 93/4 og 93/7 og blir
drevet som en enhet. Det er også mulig å dyrke
opp dagens spor her. Da må en i tillegg fjerne
Stranda, atkomstveien som går mellom dyrkajorda og jernbanen. Atkomsten vil sikres med
nyopparbeidet vei på østsiden av jernbanen. En
mulig arealgevinst her er på 4 dekar. Her er det
trolig også andre arealinteresser, slik at det ikke
er gitt at det er mest fornuftig å anlegge dyrket
jord her.

Figur 5-2: Dagens driftsvei mellom Carlberg og
Dilling
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Figur 5-3: Carlbergalternativet muliggjør en gevinst av dyrket jord ved Feste. Dagens jernbane og
atkomstvei vest for jernbanen kan dyrkes opp her
Stort
negativt

5.4

Delområde 2
Carlbergskogen

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen blir ubetydelig (0).

5.4.1 Daglinjealternativet
Omlegging av Dyreveien berører utkant av dette
delområdet, og medfører avvirkning av noen
trær. Boniteten her er høy. Arealbeslaget er så
lite at det negativet omfanget er begrenset til
intet til lite.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ (0/–).

5.4.2 Carlbergalternativet
Alternativet er lagt i tunnel under delområdet, og
det påvirkes ikke.
Omfanget vurderes som intet.
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5.5

Delområde 3
Carlberg–Råde grense

5.5.1 Daglinjealternativet
Fra Carlbergundergangen legges alternativet på
dagens spor. I følge markslagsdataene er bredden på dagens trasé så bred at det nesten vil
dekke alt arealbehovet. Kun 6 dekar dyrket mark
går tapt som en følge av utvidelse mellom
Carlberg og Dilling. Omlegging av Dyreveien og
atkomstvei til Carlberg gir tap av 2,5 dekar
dyrket jord, samt at et areal på 2,9 dekar vil bli
liggende slik at det kommer til å falle ut av
produksjon. Siden dagens spor følges skapes
ingen driftsulemper. Dagens planovergang midt
mellom Carlberg og Dilling vil erstattes med en
undergang.
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Ved Dilling vil omlegging av Larkollveien og
atkomstveier medføre tap av dyrket mark. I alt
13,8 dekar dyrket jord vil gå tapt her, fordelt på
10,0 dekar til veier, mens 3,8 dekar blir liggende
slik til at det faller ut av produksjon.
Videre østover fortsetter alternativet i traseen til
dagens linje. Mellom Dilling og Såstad vil
dobbeltsporet beslaglegge 21,3 dekar dyrket
mark, mens ny driftsvei tar 8,4 dekar.
Rett sør for Såstadskogen går dagens spor i en
kurve. Her er alternativet lagt litt sør for denne
kurven. Arealet av dagens spor som ikke benyttes vil dyrkes opp. Dette gir en gevinst på 12
dekar her.
Det legges opp til driftsunderganger ved Hestehagen og Såstad, slik at disse passeringsmulighetene opprettholdes.
Brutto beslag av dyrket jord på denne strekningen blir 53,9 dekar. Om en trekker fra gevinsten
grunnet kurveutretting på 12 dekar, blir nettobeslaget 41,9 dekar.
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor. Konsekvensen blir middels

negativ (– –).

5.5.2 Carlbergalternativet
Alternativet kommer ut i dagen på jordet ved
Carlberg (89/2) og legges i sin helhet på dyrket
jord fram til Dilling. Alternativet krysser driftsvei som går mellom Carlberg og Dilling. Her er
det tenkt å anlegge ny driftsvei fra tunnelportalen og på nordsiden av alternativet parallelt
med dette fram til dagens driftsvei.
Eiendommen Nymark (88/4) som grenser til
Larkollveien i øst får en uheldig splitting av nytt
dobbeltspor. Her blir det liggende et restareal
mellom alternativet og dagens driftsvei/bebyggelse som trolig vil falle ut av produksjon. Dette
arealet på 5,2 dekar er vist som beslaglagt
restareal (brun skravur på figur 5-5). Boliger
vest for Larkollveien må få ny atkomst siden
Larkollveien er senket. Ny atkomstvei er lagt på
dyrket jord. Dette gir et samlet beslag på 6 dekar
fulldyrket jord. Hoveddelen av dette er restarealer som blir leggende mellom den nye
atkomstveien og bebyggelse/Larkollveien.
Totalt arealbeslag (inklusive restarealer og
driftsvei) mellom Carlberg og Dilling er 43,5
dekar. Carlberg (89/2) mister mest med vel 23
dekar fulldyrket mark. Dagens jernbane på
denne strekningen vil opprettholdes som gangog sykkelvei. Det er derfor ikke lagt inn noen
arealgevinst på å dyrke opp dagens jernbane her.
Rett øst for Larkollveien fortsetter splitting av

Figur 5-4: Søndre Bjølsen. Område med plansilo skimtes til venstre
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Figur 5-5: Detalj av Carlbergalternativet ved Dilling. Dyrket jord som blir liggende som restareal
som er forutsatt at faller ut av produksjon er vist med brun skravur
eiendommer med Dilling vestre (67/1) og to
Dilling nordre-eiendommer (68/3-69/1-68/6 og
67/2). Disse deles også av dagens jernbane.
Alternativet medfører at det blir liggende igjen et
areal med dyrket jord mellom dagens og ny bane
øst for Dilling. Dette vil får en veldig uheldig
arrondering siden det deles av tre eiere, samtidig
som det smalner veldig inn. I vurderingene er det
forutsatt at dagens spor vil benyttes som driftsvei, og at sporet ikke tilbakeføres til landbruk.
Den lille trekantformete teigen tilhørende 68/3
på 4,5 dekar vil mest sannsynlig falle ut av
produksjon (brun skravur på figur 5-5), og dette
arealet er inkludert som restareal.

andre konsekvenser i form av driftsmessige
ulemper.
Innenfor dette delområdet beslaglegger nytt
dobbeltspor 62,6 dekar fulldyrket jord- Nye
driftsveier tar 7,9 dekar. I tillegg er det forutsatt
at tre jordteiger på til sammen 14,7 dekar vil
falle ut av produksjon. Dette gir er samlet arealbeslag på 85,2 dekar. Oppdyrking av dagens
spor ved Såstadskogen gir på den andre siden en
mulig gevinst på 12 dekar. Netto beslag av fulldyrket jord på denne delstrekningen blir dermed
73,2 dekar.
Omfanget vurderes som middels negativt.

Videre mot Såstad beslaglegges noe jord tilhørende 70/6, Løken østre (72/1) og Holter
(60/3).
Mot Såstad legges alternativet i dagens spor, noe
som gjør at arealbeslaget er beskjedent.
Kurven ved Såstadskogen vil også i dette alternativet rettes ut, og dagens spor omdisponeres
her til dyrket jord. Dette gir en gevinst på 12
dekar.
Kryssinger ved Larkollveien og driftsunderganger ved Hestehagen og Såstad gir sikker
passering av ny jernbane for landbruksmaskiner.
Det anlegges også ny driftsvei på sørsiden av
sporet mellom de to driftsundergangene. Utover
det rene arealbeslaget gir alternativet ingen
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Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir stor
negativ (– – –).

5.5.3 Driftsbanegård H3
Driftsbanegården bygges sør for dagens spor
mellom Kurefjordveien og Voll. Det er nesten i
sin helhet lagt på dyrket jord tilhørende Søndre
Bjølsen (49/1), Gipsund (50/1) og Voll (51/1).
Foreløpige arealberegninger viser at 38,4 dekar
fulldyrket lettdrevet dyrket jord går tapt her.
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Stort
negativt

Dagens bane splitter både Gipsund- og Volleiendommene. Det går i dag en driftsvei parallelt
med jernbanen her. Det vil bare bli anlagt ny
driftsvei på deler av denne strekning. Jordene vil
imidlertid fortsatt bli tilgjengelige. Søndre
Bjølsen benytter et areal ved brua til plansilo i
dag. Dette arealet beslaglegges av kryssingssporet. Det kan være vanskelig å finne
tilsvarende arealer for plansilo i dette området
uten å måtte legge det på dyrket jord. Dette
medfører i så fall et noe større beslag enn det
som er beregnet.

Middels
negativt

Middels
positivt

Lite el.
intet

Stort
positivt

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir
middels negativ (– –).

5.6

Områder uten verdi

For områdene som er skilt ut og ikke gitt verdi
har nytt dobbeltspor ingen konsekvenser for
dette temaet.

Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

5.7

Stort
positivt

Middels
positivt

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir
middels negativ (– –).

Oppsummering for ulike
alternativer

5.7.1 Daglinjealternativet
Daglinjealternativet følger dagens spor. Det skaper dermed ingen ny situasjon for landbruket.
Eksisterende kryssinger av jernbanen vil opprettholdes. Siden dagens spor for det meste ligger på
dyrket jord, vil utvidelsen til dobbeltspor gi
beslag av dyrket mark. Det samlede beslaget er
beregnet til 76,5 dekar inklusive restarealer som
trolig vil falle ut av produksjon ved Carlbergundergangen og Larkollveien. Ved Feste og
Såstadskogen vil kurver på jernbanen rettes ut.
Dette er her forutsatt at eksisterende spor rives,
og at de arealene dyrkes opp. Dette arealet er
samlet sett 27 dekar. Det betyr at netto arealbeslag dyrket mark av alternativet blir 49,5
dekar dyrket jord.

5.5.4 Driftsbanegård H1
Også denne driftsbanegården er lagt på dyrket
jord. Eiendommene Gate (4/1), Gon (9/1) og
10/1 mister jord til driftsbanegården. Også her er
det driftsvei langs sørsiden av jernbanen, som
må anlegges på nytt. Ved Gon er det en undergang under dagens bane som gir Gon (9/1)
atkomst til egne arealer sør for jernbanen. Det er
ikke planlagt å opprettholde denne undergangen.
Det bygges ny driftsvei på nordsiden av jernbanen mellom Gon og Eskelundsveien. Det betyr
at det blir noe lengre driftsvei for dette bruket.
Arealbeslaget er beregnet til 37,7 dekar fulldyrket lettdrevet jord.

Ny føring for Festeveien gir også inngrep i
dyrket jord. Av de to alternativene tar ny bru
minst dyrket jord med 4,6 dekar. Løsningen med
bru tar 4 dekar mer. Forskjellen er dermed så
liten at dette temaet ikke bør vektlegges i valg av

Omfanget vurderes som middels negativt.

Tabell 5-1: Oppsummering av konsekvenser for naturressurser. Alt. 0 er ikke vist i tabellen. Det har ingen
konsekvens og rangeres som nr. 1
Alternativ

Omfang

Konsekvens

4. Carlberg–Råde
Stor
grense
Samlet konsekvens
Rangering på parsellen

Konsekvens

2. Carlbergskogen

Liten til
middels

Omfang

Stor

Konsekvens

1. Feste

Omfang

Verdi

H1

H3

Konsekvens

Delområde

Driftsbanegård
Carlberg

Omfang

Daglinje

Lite negativt

–/– –

Lite positivt

+/+ +

Intet

0

Intet

0

Intet til lite
negativt

0/–

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Lite negativt

––

––
2
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Middels
negativt
––
3
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Middels
negativt
––
2

––

Middels
negativt
––
2
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alternativ.

5.8

Samlet vurderes alternativet å ha middels
negativ konsekvens (– –).

5.8.1 Informasjon

5.7.2 Carlbergalternativet
Tunnelføringen gjennom Carlbergåsen gir en
bedring for Dyre-/Festeområdet sammenlignet
med 0-alternativet siden dagens jernbane fjernes
og dyrkes opp. På strekningen mellom Carlberg
og Såstad er nytt dobbeltspor hovedsaklig lagt på
fulldyrket jord og etter dagens trasé. Samlet
arealbeslag av dyrket mark til nytt dobbeltspor er
beregnet til 70,5 dekar. Arealer til driftsveier og
kryssinger er inkludert. I tillegg kommer restarealer som trolig vil falle ut av produksjon på
14,7 dekar. Som fratrekk fra arealbeslaget kommer tilbakeføring av dagens spor ved Dyre og
ved Såstadskogen til landbruksformål, på 32
dekar. Om dette iverksettes blir det samlede
netto arealbeslaget 53,2 dekar fulldyrket jord.
Driftsmessig representerer nytt dobbeltspor få
nye ulemper. Eksisterende driftskryssinger vil
opprettholdes.
Samlet vurderes alternativet å ha middels
negativ konsekvens (– –).
Tabell 5-2: Beslag av fulldyrket jord (i dekar)
Daglinje
Nytt dobbeltspor
Drifts- og lokalveier
Restarealer
Oppdyrking av eks. spor
Netto beslag

Carlberg

46,0
22,1
8,4
27,0
49,5

62,6
7,9
14,7
32,0
53,2

I tillegg kommer beslag av Festeveien for Daglinjealternativet, som vil være i størrelsesorden 5
til 9 dekar fulldyrket jord.

5.7.3 Driftsbanegård H3 og H1
Begge driftsbanegårdene er lagt på dyrket mark.
Arealbeslagene er tilnærmet like, omtrent 38
dekar fulldyrket mark. Begge bedømmes å ha
middels negativ konsekvens (– –).
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Avbøtende tiltak

Like før og under anleggsperioden er det viktig
at det gis god og korrekt informasjon til berørte
bønder om bygging av dobbeltsporet. De kan da
planlegge driften så langt det lar seg gjøre etter
anleggsframdriften.

5.8.2 Tilbakeføring av dagens spor til
landbruksformål
I Carlbergalternativet er det forutsatt at dagens
jernbane mellom Festeveien og Bogslunden
fjernes og at arealet dyrkes opp. Det samme er
tilfelle for kurven ved Såstadskogen. I tillegg er
det også mulig å tilbakeføre andre arealer til
landbruksformål for dette alternativet. Det
gjelder dagens spor til landbruksformål mellom
Carlberg og Dilling. Dette dreier seg om i
størrelsesorden 30 dekar.
Ved å dyrket opp dagens spor mellom Dilling og
til der alternativet møter dagens spor, og heller
legge driftsveien parallelt med alternativer er det
også mulig å vinne litt dyrket jord her.
I tillegg er det mulig å tilbakeføre noen flere
arealer til dyrket jord ved Festestranda og Bogslunden, se avsnitt 5.3.2. Det er med andre ord
mulig å begrense arealbeslaget av dyrket jord
noe.
For Daglinjealternativet gir omlegging av Dyreveien mulighet til å tilbakeføre et lite areal av
dagens Dyrevei til landbruk. Dette er i størrelsesorden 1 dekar. Ellers er det begrensede
muligheter for tilbakeføring utover det som
allerede ligger inne i alternativet.

5.9

Oppfølgende
undersøkelser

5.9.1 Miljøoppfølgingsprogram
I forbindelse med videre planlegging bør det
utarbeides et miljøoppfølgingsprogram for å
sikre at nødvendige hensyn blir tatt gjennom
anleggsfasen. For dette temaet er viktige forhold
faren for spredning av uønskete arter mellom
landbrukseiendommer, bruk og mellomlagring
av overskudd av dyrket jord og driftsmessige
ulemper i anleggstiden.
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5.9.2 Videre detaljering
Det er foretatt detaljerte arealberegninger som
viser arealbeslag. Det er også tatt med beslag til
nye lokalveier, kryssinger og driftsveier. Det er
viktig å merke seg at de to alternativene ikke er
planlagt i detalj. Den videre detaljeringen vil gi
endringer av linja som igjen medfører endringer
i arealbeslaget. De tallene som er oppgitt her er
derfor ikke endelige. Dette gjelder for alle
alternativer, slik at denne unøyaktigheten blir
den samme.
Når endelig alternativ er valgt, må konsekvenser
for hver enkelt gård undersøkes mer detaljert i
forbindelse med grunnervervet
Endelig trasévalg vil også medføre planlegging
av anleggsveier, riggområder, og massedeponier.

5.9.3 Drenering
Nytt spor over dyrket jord vil i noen tilfeller
påvirke eksisterende jordbruksdrenering. På
nåværende tidspunkt er forhold rundt drenering
ikke undersøkt. Dette vil avklares i senere faser
ved detaljplanlegging av valgt alternativ. Da vil
det bli tatt hensyn til drenering, og all landbruksdrenering som påvirkes skal erstattes. Forhold
rundt drenering er derfor ikke beslutningsrelevant, og er ikke omtalt nærmere i konsekvensvurderingene.

5.9.4 Vanning
Ny jernbane kan påvirke muligheten for å benytte eksisterende opplegg for jordbruksvanning.
Gjennom detaljplanleggingen vil ev. jordbruksvanning sikres ved at det legges rør gjennom ny
bane der alternativer krysser vanningsvei

5.9.5 Massedeponering
Carlbergalternativet har et stort overskudd av
fjellmasser. Det er også sannsynlig at Daglinjealternativet vil ha et stort behov for deponering
av dårlige masser (leire). Hvordan overskuddsmasser skal disponeres må avklares i senere
planfaser. Ev. konsekvenser for tema naturressurser må da også inngå i vurderingene rundt
deponering.
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5.10 Konsekvenser i
anleggsperioden
5.10.1 Rigg og andre anleggsområder
Anleggsfasen vil gi påvirkninger i området utover det rene arealbeslaget knyttet til de enkelte
alternativer. I vurderingene som er gjort er det
kun tatt hensyn til inngrep i anleggsbeltet.
Videre er det behov for arealer til rigg, anleggsveier og midlertidige massedeponier. På dette
nivået er det ikke klart hvilke områder som blir
berørt, dette må avklares i den videre detaljplanleggingen. Det må tas hensyn til de verdier
som er registrert.

5.10.2 Spredning av uønskete arter
All anleggsaktivitet medfører fare for spredning
av fremmedde arter gjennom masseforflytning
og ved at frø/plantereser spres via anleggsmaskiner som forflytter seg mellom eiendommer.
Strategier for å begrense farene for dette må
innarbeides i senere faser. Mulige tiltak kan
være kjemisk bekjemping, varmebehandling av
jord og nedgraving av jord med frø/planterester.

5.10.3 Fare for forurensning
Anleggsfasen medfører også alltid en viss fare
for forurensning i form av oljesøl, drivstofflekkasjer, kjemikalier og lignende som kan
skade dyrket jord og vannressurser. Miljøoppfølgingsprogram må ha krav for å begrense faren
for forurensning i anleggsfasen.

5.10.4 Påvirkning av jordbruksdrift
Anleggsvirksomhet vil gi forbigående problemer
for jordbruket. Det vil mest sannsynlig bli
nødvendig å ta i bruk dyrkete arealer til midlertidige lagerområder, deponier og anleggsveier.
Dette vil avklares i den videre detaljplanleggingen, men grunneier skal få sine ulemper fullt ut
erstattet.
Anleggsaktivitet kan også forstyrre dyr på beite,
og det kan bli nødvendig å finne erstatningsbeiter i anleggsperioden.
Anleggsperioden kan føre til negative konsekvenser for landbruket, og dette må planlegges i
samarbeid med de berørte grunneiere for å
begrense problemer for landbruksdrifta som en
følge av anleggsarbeidet.
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5.10.5 Brønner
Valgt alternativ kan komme i berøring med
brønner. Brønner må kartlegges i senere planfaser.
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