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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 nærmiljø og friluftsliv. 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.
Vibeke Lokøy 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

råde. 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 konsekvensvurdering for de alternativer som vurderes

Innledning

Undersøkelsesområdet består av planområdet for
mulige traséforslag og influensområdet der tiltaket kan få en virkning for landskapsbilde. Det
strekker seg grovt sett fra jernbanestasjonsområdet sør for Moss stasjon i nord til litt nord for
kommunegrensen mellom Rygge og Råde i sør.
Utredningen bygger videre på silingsrapport for
Kleberget–Såstad fra januar 2011. Det som utredes nå er:

Influensområdet i forhold til landskapsbilde
definert som det området som visuelt berøres av
nytt dobbeltspor mellom Kleberget og Såstad,
samt areal for driftsbanegård. Dobbeltsporets
influensområde inklusiv anlegg for driftsbanegård er i hovedsak begrenset til området som får
nærvirkning i byggesonen mellom Moss
/Kleberget og Rygge. Da landskapet er åpent og
langstrakt, vil tiltaket gi fjernvirkning. Oslofjorden/Mossesundet, Værne Kloster og Rygge kirke vil være de viktigste standpunktene i forhold
til fjernvirkning av tiltaket.

Nytt dobbeltspor inkludert driftsveier mellom
Kleberget–Såstad, to alternativ:
•
•

Daglinjealternativet
Carlbergalternativet.

Driftsbanegård sør for Såstad, to alternativ:
•
•

0.2

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

Influensområdet er vist på registrerings- og verdikartene senere i rapporten.

Metode

Metodikken bygger på Statens vegvesens håndbok 140 Konsekvensanalyser (1).

0.3

Dagens situasjon, verdier

I håndbok 140 defineres nærmiljø og friluftsliv
slik:

0.3.1

Overordnede karakteristiske
trekk

I henhold til håndbok 140 er en vanlig definisjon
av landskap ”et område som er formet under
påvirkning fra og samspillet mellom naturlige og
menneskeskapte faktorer.”

Influensområdet ligger innenfor to landskapsregioner, 02 - Oslofjorden, underregion 02.03
Midtre Oslofjord og 03 - leirjordsbygdene på
Østlandet, underregion 03.12 Østfoldraet. Inndelingen er etter NIJOS (Norsk institutt for jordog skogkartlegging) sin inndeling av det norske
landskapet i regioner.

Delområder er definert, avgrenset og vurdert
etter et sett kriterier som er tilpasset ulike registreringskategorier. Ut fra deres betydning for
landskapsbilde er de rangert på en tredelt skala
fra liten til stor verdi. Delområdenes verdi er
vurdert ut fra en helhet, enkeltelementer i områdene kan ha høyere verdi enn den som er foreslått samlet.

Landskapsregion 02, Oslofjorden, omfatter kystlinjen fra midtre Oslofjord til indre Oslofjord.
Landskapets hovedform innenfor denne regionen
varierer fra lavt kystlandskap og vide fjordløp
lengst i sør til bølgete åslandskap med bratte
fjordsider i de midtre deler av regionen. Sett fra
motsatt fjordside sees landmassen lengst i sør
som en lav, jevn stripe i en fjern horisont. Mossesundet ligger som en skjermet fjordlignende
tarm med svaberg som skiller Jeløya fra fastlandet. Flere mindre øyer ligger spredt i fjordløpet.

Det er utarbeidet registreringskart og verdikart,
hvor verdi for alle delområder framkommer.
Etter visse kriterier blir omfanget av tiltaket
vurdert for hvert alternativ i hvert enkelt delom-
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get og oppstykket av lave åser som skaper større
og mindre landskapsrom. CarlbergåsenBogslunden-Dyreskogen er sammenhengende
skogsområder, som definerer rom i landskapet.

Vegetasjonen veksler fra svært frodige lokaliteter med edelløvskog og rik undervegetasjon på
kalkøyer og solvendte fjordlier, til mer karrige
og artsfattige furuskoger på grunnfjellets gneiser. Større enkeltstående trær, særlig eik og bøk,
kan stedvis sees. Jordbruket er underordnet, men
kan lokalt være betydelig. Flere småbyer ligger
langsetter fjorden, blant annet Moss, som et
gammelt industristed og bebyggelsesmessig
tyngdepunktet på østsiden av Oslofjorden. Her
finnes også et nettverk av større og mindre veier.
Hovedtrafikkårene går helst i retning nord-sør,
parallelt med fjorden. Langs kysten finnes forskjellig industri som verft, oljeraffineri og steinbrudd. Et stort antall fritidshus ligger langs kyststripen, mest konsentrert på østsiden.

Visuelt er de mange gårdstunene regionens mest
betydningsfulle bygningsmasse. Gårdstunene
ligger ofte åpent til, og fungerer derved ofte som
blikkfang. Rygge kirke er det mest markerte
landemerke i området. Værne Kloster og Carlberg gård kan stedvis fungere som landemerker.
Regionens vassdrag preges av stilleflytende elver, men er generelt lite synlige i det lave
åslandskapet.
Barskog preger skogbildet, men oppstykkes ofte
av jordbruksmark. Granskog er vanligst på tykkere løsmasser. Grunnlendte koller og åspartier
har mye barblanding eller karrig furuskog, mens
raviner og elvedaler har frodigere løv eller blandingsskoger. Mellom og rundt dyrket mark er
løvtreinnslaget stort, enten som linjedrag mellom
jorder, som skogskanter eller som kantvegetasjon langs bekker og elver. Edelløvskoger finnes
spredt, både i elvedaler og raviner eller som små
varmekjære lokaliteter i solvendte skrenter og
lier. Området er forøvrig et herregårdspreget
landskap hvor store, sammenhengende jorder,
kultursletter, løvskogsbryn, lunder, steingjerder
og flotte alléer preger landskapsbilde. Alléer og
trerekker er særpreget for dette landskapet.
Randsoner med store eiketrær er også typisk for
dette området.

Landskapsregionen er i hovedsak av typen storskala landskap, hvor Oslofjorden som et sentralt
og mektig element sterkt preger det totale landskapsbilde. Landskapsrommet er vidt og åpent,
med lave kyststriper. Fjorden er orientert i nordsørgående retning og danner tydelige linjedrag i
landskapet. Oslofjorden kan ses og oppleves fra
de fleste steder i denne underregionen.

Området oppleves som et storskala landskap
hvor landskapsrommene varierer fra lukket på
småsletter i åsenes smale sprekker, til åpnere
rom på større leirsletter og raet. Landskapet preges av tydelige nordvest-sørøstgående strukturer.
Trafikknettets hovedstruktur går i denne retningen og danner tydelige linjedrag i terrenget. Denne strukturen gjenspeiler seg også på åsdrag og
leirslettenes langstrakte orientering (Østfoldraet).

Figur 0-1: Kystlinjen ved midt Oslofjord. Lavt
kystlandskap med vide fjordløp er typisk for
regionen.
Landskapsregion 03, Leirjordsbygdene på Østlandet, er landets mest oppdyrkete regioner og
omfatter slettebygdene på Romerike, ytre og
indre Vestfold, samt store deler av Østfold.
Landskapets hovedform er grovt sett et sletteland
med
mektige
leiravsetninger/løsmasseavsetninger. Raet strekker seg som
en hevet sørvestgående rygg nord i planområdet
og markerer retningen i landskapet. Løsmasseavsetningene har gjort regionen godt egnet til
oppdyrking, og bølgende store åkerflater er vanlig å se. Korndyrking dekker det meste av åkerarealene. Slettelandet er imidlertid mosaikkpre-
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stedvis fin utsikt utover fjorden og Jeløya. Baneanlegget er mest synlig på nært hold.
Samspillet mellom terrengform, storslått utsikt
mot fjorden og et grønt og frodig preg utgjør et
landskap med visuelt gode kvaliteter. Fjordutsikt
er typisk for denne landskapsregionen og bidrar
ikke alene til å øke områdets verdi. Landskapet
med eksisterende jernbaneanlegg utgjør her et
vanlig godt totalinntrykk og blir vurdert til å ha
middels verdi.
Figur 0-2: Bølgende store åkerflater er typisk
for regionen.

LA 3 - Feste/Dyre
Området strekker seg fra Feste til Carlberg i
området hvor Carlbergåsen og Bogslunden møter hverandre. Ved Festeveien, helt nord i landskapsområde, åpner landskapet seg mot fjorden.
Jernbanen svinger her østover inn i landet ved å
følge Carlbergåsens topografi. Landskapet åpner
seg opp og er et kulturlandskap med jordbrukspreg og innslag av noe skog. Området kan beskrives som spredt bebygd.

Viktige landformer, utsiktspunkter og landskapsrom er vist i registreringskartet i figur 0-3. Kartet
viser også berikende elementer i landskapet.
Dette omfatter elementer som vakre gårdstun,
enkeltobjekter som spesielle bygninger, trær,
markante
gravhauger
eller
utsiktspunkter/siktakser.

0.3.2

Kontrasten mellom kulturlandskapet og det åpne
fjordlandskapet gir en landskapsopplevelse som
er mer intens og storslagen enn hva man normalt
finner i regionen. Jernbanen strekker seg beskjedent gjennom kulturlandskapet og er lite synlig
på avstand. Området er enhetlig og ryddig med
gode visuelle kvaliteter hvor landskap og jernbane til sammen utgjør et spesielt godt totalinntrykk. Området blir vurdert å ha middels til stor
verdi.

Verdivurdering av ulike delområder

Influensområdet er delt inn i 7 ulike delområder
som er verdivurdert.

LA 1 - Kleberget nord
Kleberget nord ligger innenfor by - og tettbygde
strøk og omfatter området nord for Kleberget,
som i dag er preget av jernbanens virksomhet.

LA 4 - Carlbergområdet
Delområdet avgrenses av den markerte Carlbergåsen i vest, Dilling i øst, tettbebyggelse mot
Moss i nord og av en kraftig vegetasjonsrand
mot Værne Kloster. Området omfatter blant
annet Carlberg gård og den gamle husmannsplassen til Carlberg gård, i dag kalt Ekholtbruket.

Med jernbanens virksomhet, havnevirksomhet,
veier og industri som visuelt dominerende elementer, får man et mindre godt totalinntrykk.
Boligområdet i vesthellingen har et overordnet
grønt preg med visuelle kvaliteter som utgjør et
vanlig godt totalinntrykk. Boligområdet ligger
skjermet bak store næringsbygg, og bidrar i
mindre grad til å forsterke områdets visuelle
totalinntrykk. Området fremtrer som lite strukturert med dårlige/reduserte visuelle kvaliteter og
blir vurdert til å ha liten verdi.

Området er en del av et større landskapsområde
som nå fremmes med forslag om Værne Kloster
landskapsvernområde i Rygge kommune. Begrunnelsen er et særpreget kulturlandskap med
store historiske og biologiske verdier. Carlbergområdet ligger helt nord i det foreslåtte landskapsvernområde og har en større påvirkning av
nyere element, som dagens jernbane, golfbanen
på Ekholt og trafostasjonen mot Dilling. Området rundt trafostasjonen på Dilling har et høyt
antall av tekniske inngrep som reduserer opplevelsesverdien lokalt, men dette er ikke nok til å
redusere den samlede verdien av delområdet.

LA 2 - Kleberget/Værlevangen
Delområdet strekker seg fra Kleberget i nord til
Feste i sør hvor landskapet går over i det åpne
jordbrukslandskapet. Området kan beskrives
som et lineært, spredtbygd boligområde med et
overordnet grønt preg. Jernbanesporet ligger på
denne strekningen helt ut mot Oslofjorden og har
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De tekniske inngrepene i landskapet reduserer
opplevelsesverdien. I forhold til fjernvirkning er
disse mindre markert i landskapsbilde.

Området består ellers av helt flate jordbruksarealer inndelt i et rutenett av åkerkantsoner. Dagens
jernbane er en integrert del av kulturlandskapet
og visuelt lite fremtredende i landskapsbilde.
Gårdsmiljøet på Carlberg utgjør et spesielt godt
totalinntrykk med store verdier for landskapsbilde. Delområdet blir vurdert til å ha middels til
stor verdi.

Rygge kirke avgrenser delområde i sør og ligger
på et høydedrag med god utsikt utover kulturlandskapet mot Dilling, Såstad og Gipsen. Kirken er det sterkeste/mest markerte landemerke i
området. Miljøet rundt kirken med tilhørende
gravplasser, prestegården, bygdetunet og flotte
trerekker/alleer har stor verdi for landskapsbilde.
Ellers kan nevnes det gamle stasjonsmiljøet på
Dilling, Gipsund gård, kulturmiljøet på Hestehagen og en gruppe mindre gårdsbruk på Løken,
som også inneholder kvaliteter med stor verdi
for landskapsbilde.

LA 5 - Herregårdslandskapet ved Værne Kloster
Området strekker seg fra Værne Kloster og
Klosterveien i sørøst til Carlbergundergangen og
Bogslunden naturreservat i nordvest. Værne
Kloster ligger på et høydedrag med utsyn i alle
retninger og fungerer som et landemerke i området.

Delområdet inneholder til sammen visuelle kvaliteter som utgjør et vanlig godt totalinntrykk.
Området blir vurdert til å ha middels verdi.

Området er en del av et større landskapsområde
som nå fremmes med forslag om Værne Kloster
landskapsvernområde i Rygge kommune. Begrunnelsen er et tradisjonspreget godslandskap
med store jordbruksareal og relativt liten påvirkning av nyere bebyggelse og arealendringer.
Landskapet inneholder bølgete store åkerflater
oppstykket av løvskogsbryn, lunder og flere
alleer. Den bølgete landskapsformen skaper liv
og bevegelse i landskapet, og har positiv effekt
for landskapsopplevelsen. Værne Kloster inneholder flere visuelt gode bygningsmiljø. Staselige alléer langs Klosterveien og Dyreveien tilfører også området visuelle kvaliteter. Området
hvor Carlberg-åsen møter Bogslunden inneholder estetiske/opplevelsesmessige verdier som er
utpreget for regionen. Landskapsområde kan
beskrives med spesielt gode visuelle kvaliteter
og blir vurdert å ha stor verdi.

LA 7 - Halmstad/Eskelund
Området strekker seg fra Rygge stasjon (Bygdetunveien) og sørover til Saltnesveien. Området
avgrenses videre av Ryggeveien og Halmstad
sentrum i nordøst, Kureåa i vest og mindre
skogsområder i sør. Området er spredt bebygd
med landbruksbebyggelse og enkelte eneboliger.
Størsteparten av delområdet består av dyrket
mark. Området nærmest Rygge sentrum (Halmstad) har et større inngrep av arealendringer enn
området forøvrig og fremtrer som litt rotete og
ustrukturert.
Landskapet er i hovedsak flatt foruten rahellingen opp mot Ryggeveien.
Jernbanen med utbygd dobbeltspor strekker seg
gjennom området. Parallelt med denne ligger
traséen for høyspenning. Baneanlegget sammen
med høyspenttraséen oppleves som negativt for
landskapsbilde. Jernbanen er kun delvis synlig
fra Ryggeveien, grunnet bebyggelse og
skogsområder som ligger som en visuell buffer
mellom Ryggeveien og jernbanen.

LA 6 - Dilling/Såstad
Området strekker seg fra og med Dilling og frem
til den utbygde dobbeltsporparsellen på Såstad.
Området inneholder spredt bebyggelse med noe
høyere konsentrasjon rundt Dilling. Store gårder
er typisk i dette landskapet.

Det foreligger en godkjent reguleringsplan for
'Lille Rygge næringspark - hotell, forretning,
kontor'. Dette arealet ligger nært Rygge stasjon,
men på vestsiden av sporet.

På strekningen mellom Dilling og Såstad ligger
jernbanen i sin helhet i åpent, flatt jordbrukslandskap. Det er et betydelig innslag av ulike
høyspennings- og lavspenningstraséer i området,
samt telefonlinjer. Traséen for høyspenning
strekker seg gjennom området og ligger parallelt
med jernbanen. På strekningen med etablert
dobbeltspor fra Såstad og sørover, er jernbaneanlegget også mer dominerende i landskapet grunnet doble KL-master og driftsspor langs banen.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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SAMMENDRAG

LA1.Kleberget nord

LA2Kleberget
/Værlevangen

LA3Feste/Dyre
LA4Carlbergområdet

LA5Herregårdslandskapet
ved Værne Kloster

LA6Dilling/Såstad

Rygge kirke

LA7Halmstad/Eskelund

Figur 0-3: Registreringskart landskapsbilde.
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SAMMENDRAG

LA1.Kleberget nord

LA2Kleberget
/Værlevangen

LA3Feste/Dyre
LA4Carlbergområdet

LA5Herregårdslandskapet
ved Værne Kloster

LA6Dilling/Såstad

Rygge kirke

LA7Halmstad/Eskelund

Figur 0-4: Verdikart landskapsbilde.
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SAMMENDRAG

0.4

Konsekvenser

0.4.1

Nytt dobbeltspor

Daglinjealternativet
Daglinjealternativet har betydelige negative konsekvenser for landskapsbilde. Det er de nye
planfrie krysningspunktene og de nye påhuggsområdene langs baneanlegget, som får de største negative konsekvensene. Konstruksjonene i
påhuggsområde ved Kleberget tunnel, søndre
påhugg blir et helt nytt element i området, og vil
være godt synlig i landskapsbilde, særlig for
nærliggende bebyggelse. Tiltaket forsterkes med
den høye og lange muren langs Norrønaveien.
Området videre langs Værlevangen til Feste er
smalt og langstrakt med bebyggelse helt inntil
sporet på begge sider. En slik situasjon gjør at
det blir for liten plass til å kunne oppnå den beste terrengtilpasningen. Baneanlegget vil bli mer
dominerende i landskapsbilde grunnet bredere
spor og doble KL- master. Dette vil ha størst
negativ konsekvens for landskapsbilde lokalt.
Sett fra fjordsiden vil tiltaket være ubetydelig.
Tiltaket krever støyskjermingstiltak på store
deler av strekningen og støyskjermene er beregnet til å måtte være ca. 3-3,5 meter høye for å
oppnå tilstrekkelig effekt. Støyskjermenes negative innvirkning på landskapsbilde reduseres noe
ved bruk av glass på deler av strekningen.
De mest omfattende krysningspunktene langs
daglinjen er på Feste, Carlberg og Dilling. Disse
tiltakene har de største terrenginngrepene med
liten visuell forankring til omgivelsene. Krysningspunktene ligger tett opp til eksisterende
bebyggelse, samt viktige skogsområder og kulturmiljø, noe som gjør tiltakene veldig presset
inn i en eksisterende situasjon. Resultatet blir
høye støttemurer og dårlig terrengtilpasning.
God utforming og høy kvalitet i materialbruk har
til gjengjeld positiv effekt for opplevelsen av
tiltaket.
Samlet sett vurderes alternativet å ha stor negativ konsekvens (- - - ).
Reiseopplevelse for daglinjealternativet blir vurdert til å være god sammenlignet med alternativ
0.

Carlbergalternativet
Carlbergalternativet har størst negative konsekvenser for Carlbergområdet hvor tunnelen

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

kommer ut i dagen. Betongkonstruksjonen i
portalen blir et nytt element som tilføres i landskapet og vil på kort avstand oppfattes som et
stort inngrep i eksisterende situasjon. Det er
likevel den lange forskjæringen før banen treffer
terreng, som gir de største negative konsekvensene for området. Dette forsterkes ytterligere ved
at inngrepet skjer tett opp til gårdstunet på Carlberg gård samt innenfor foreslått landskapsvernområde. Oppfattelsen av inngrepet fra Værne
Kloster vil være mindre fremtredende.
Videre vil ny omlagt fv. 119 (Larkollveien) i
undergang få store konsekvenser for Dillingområdet. Tiltaket innfører et helt nytt element som
vil endre strukturen og karakteren til Dillingområdet. Grunnet tett bebyggelse i området er det
lite rom for god terrengtilpasning av anlegget.
Etablering av vanntett trau gir en ytterligere
forsterkning av tiltaket og skaper en økt visuelle
barriere for Dillingområdet.
Nytt dobbeltspor krever støyskjerming gjennom
Dillingområdet i en høyde på ca 3-3,5 meter.
Støyskjermenes negative innvirkning på landskapsbilde reduseres noe ved bruk av glass i
skjermene, som forutsatt.
For traséen videre mot Såstad vil en utvidelse av
jernbanen til dobbeltspor medføre marginale
endringer av eksisterende landskapsbilde. Dobbeltsporet vil bli noe mer markert enn dagens
situasjon, som en følge av breddeutvidelse,
driftsveier og doble KL-master. Konsekvensene
vil ha størst negativ effekt på nært hold. Fjernvirkningen av tiltaket vil være ubetydelig.
Den ca 2,2 km lange tunnelen gir ingen endringer av landskapsbilde i selve tunneltraséen, med
unntak av områdene hvor rømningstunnelene
kommer ut i dagen med en synlig portal. Normalprofilet for rømningstunnelene er størst ved
Carlberg, da denne også skal benyttes som tverrslag for drift- og vedlikehold i tunnelen. Disse
vil påvirke landskapsbilde lokalt.
Etablering av tunnel gjør at store deler av eksisterende spor kan fjernes. Dette vil ha særlig stor
positiv effekt på strekningen mellom Kleberget
og Carlberg hvor baneanlegget fjernes helt fra
landskapsbilde.
Samlet sett vurderes alternativet å ha liten negativ konsekvens (-).
Reiseopplevelse for Carlbergalternativet blir
vurdert til å være mindre god sammenlignet med
alternativ 0.
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Tabell 0-1: Oppsummering av konsekvenser for daglinjealternativet og Carlbergalternativet.
Alternativ

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Liten positiv

+

Liten positiv

+

Middels negativ

--

Middels positivt

++

Middels til stor

Stor negativ

---

Stor positiv

+++

Middels til stor

Stor negativ

---

Stor negativ

---

Stor negativ

---

Middels negativ

--

Middels negativ

--

Middels negativ

--

Delområde

Verdi

LA 1 Kleberget nord

Liten

LA 2 Kleberget/Værlevangen

Middels

LA 3 Feste/Dyre
LA 4 Carlbergområdet

LA 5 HerregårdslandskaStor
pet ved Værne Kloster
LA 6 Dilling/Såstad

Middels

Samlet konsekvens
Rangering på parsellen

0.4.2

Carlbergalternativet

Omfang

Daglinjealternativet

Driftsbanegård

Alternativ H1
Driftsbanegården vil oppleves som et teknisk
inngrep i landskapet. Inngrepet vil også være
synlig kvelds- og nattestid, grunnet sterk flombelysning. Et slikt omfattende anlegg vil ha stor
negativ effekt for opplevelsen av landskapet.
Anlegget ligger her i et åpent jordbrukslandskap,
men med nærhet til Rygge sentrum (Halmstad).
Sett fra Ryggeveien vil anlegget ligge forholdsvis skjermet bak mindre skogsområder og bebyggelse. Gjeldende kommuneplan viser en mulig fremtidig boligutbygging i området nærmest
Halmstad sentrum. Det foreligger en reguleringsplanforslag for 'Lille Rygge næringspark hotell, forretning, kontor'. Dette området ligger
rett sør for Rygge stasjon med atkomst fra Bygdetunveien. Realiseringen av utbygging for de
øvrige arealene er fremdeles usikker, siden man
er i en tidlig planfase.

--2

1

visuell forankring til landskapet. Den visuelle
virkningen av tiltaket sett fra Rygge kirke vil
være spesielt uheldig. Driftsbanegården har også
særlig stor nærføring til to gårdsbruk i området,
Gipsund og Bjølsen. Disse inneholder visuelt
gode bygningsmiljø. Atkomsten til Gipsund gård
består av en praktfull allé og steingard inn mot
gårdstunet. Driftsbanegården vil også være godt
synlig fra Ryggeveien, som følger toppen av
raet.
Omfanget er vurdert til å være stort negativt.
Samlet vurderes alternativ H3 å ha stor negativ
konsekvens (- - -).

Omfanget er vurdert til å være middels negativt
til stort negativt.
Samlet vurderes alternativ H1 å ha middels til
stor negativ konsekvens (- - / - - -).

Alternativ H3
Driftsbanegården ligger eksponert i landskapet
og vil oppleves som et teknisk inngrep med en
skog av lys- og kabelmaster. Inngrepet vil også
være synlig kvelds- og nattestid, grunnet sterk
flombelysning. Anlegget har en svært dårlig

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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Tabell 0-2: Oppsummering av konsekvenser for driftsbanegård alternativ H1 og H3.
Alternativ

Middels

LA 7 Halmstad/Eskelund Middels

Konsekvens

LA 6 Dilling/Såstad

Omfang

Verdi

Konsekvens

Delområde

Middels til stor
negativ

- -/- - -

Ubetydelig

0

Ubetydelig

0

Stor negativ

---

Samlet konsekvens
Rangering på parsellen

0.4.3

Driftsbanegård, H3

Omfang

Driftsbanegård, H1

Reiseopplevelse

0-alternativet
Dagens jernbanelinje på denne strekningen ligger i sin helhet i dagsone. Opplevelsen av reisen
deles inn i 4 sekvenser med visse fellestrekk.
Sekvens 1 er definert fra Kleberget til Feste.
Fellestrekk for denne strekningen er jernbanens
nærhet til fjorden og med storslått fjordutsikt
flere steder. Jernbanen går her gjennom et
spredtbygd boligområde med overordnet grønt
preg.

--/--1

--2

mellom kulturlandskapet og det åpne fjordlandskapet ved Feste gir en landskapsopplevelse som
er mer intens og storslagen enn hva man normalt
finner i regionen. I området hvor Carlbergåsen
møter Bogslunden innsnevres det åpne jordbrukslandskapet, som skaper variasjon for den
reisende. Området inneholder kvaliteter som
stimulerer til god reiseopplevelse. Her finnes
sjelden fin løvtrevegetasjon og en rekke allétrær
som fører inn mot Carlberg gård.

Figur 0-6: På bilde ser vi den skogkledde Carlbergåsen som møter Bogslunden.
Figur 0-5: Jernbanestrekningen fra Kleberget til
Feste følger Oslofjorden og har flere steder
storslått utsikt utover fjorden og innover i Mossesundet.
Sekvens 2 strekker seg fra Feste til Carlberg.
Fellestrekk for denne strekningen er overgangen
til det åpne jordbrukslandskapet og hvor jernbanen forsiktig beveger seg østover og bort fra
fjorden. Området ved Festeovergangen og området hvor Carlbergåsen møter Bogslunden er to
referansepunkt som gir sterkere inntrykk og skiller seg fra resten av omgivelsene. Kontrasten

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Sekvens 3 strekker seg videre fra Carlberg til
Dilling. Her åpner åpner landskapet seg igjen
opp mot herregårdslandskapet ved Værne Kloster og Carlberg gård. Området nærmest jernbanen består av nesten helt flate jordbruksarealer
og kan kanskje oppleves som litt monotont. Områdene nærmere Værne Kloster inneholder et
mer særpreget karakterlandskap med kultursletter, løvskogsbryn, lunder, steingjerder og flotte
alléer. Værne Kloster fungerer som et landemerke i området, men er mindre fremtredende sett
fra jernbanen grunnet vegetasjon som delvis
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skjermer. Hovedhuset på Carlberg gård ligger
også noe skjermet fra jernbanen, mens låvebygningen ligger som et blikkfang i landskapet.

En høyspenttrasé følger jernbanelinjen på strekningen fra Dilling og sørover. Denne har negativ
innvirkning på reiseopplevelsen.

Figur 0-7: Uthusbygningene på Værne kloster
sett fra Carlberg

Figur 0-9: Jernbanen ligger på denne strekningen i sin helhet i åpent, flatt jordbrukslandskap.
Den samlede reiseopplevelsen for 0-alternativet
blir vurdert til å være meget god.

Nytt dobbeltspor

Figur 0-8: Det åpne og flate jordbrukslandskapet mellom Carlberg og Dilling. Det er Carlbergåsen man ser helt bakerst i bilde.
Sekvens 4 omfatter strekningen fra Dilling til
påkoblingspunktet på Såstad. Fellestrekk for
denne strekningen er de flate jordbruksslettene
oppstykket av barskogsdominerte, lave koller og
åsdrag. Gårdstunene ligger åpent til og fungerer
ofte som blikkfang i landskapsbilde. Det finnes
her flere visuelt gode bygningsmiljø.
Rygge kirke er det mest markerte landemerke i
området og fungerer som en milepæl som markerer gangen i reisen.
Det finnes flere objekt på strekningen som gir
inntrykk. Av dem kan nevnes gamle Dilling
stasjon og kulturmiljøet på Hestehagen.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Daglinjealternativet
Til forskjell fra 0-alternativet er det foreslått en
kort tunnel gjennom Kleberget, ca 600 meter.
Strekningen med fjordutsikt blir derfor redusert i
forhold til dagens situasjon. Konstruksjonene i
påhuggsområdene ved Kleberget tunnel, søndre
påhugg og nordre påhugg, blir nye element som
tilføres i området.
Strekningen for øvrig vil i hovedsak inneholde
samme
opplevelseskvalitetene
som
0alternativet. Forskjellen vil være de nyutformede
krysningspunktene langs baneanlegget og hvordan disse passer inn i landskapsbilde samt nødvendige støyskjermingtiltak. Tiltaket krever
støyskjerming på store deler av strekningen og
støyskjermene er beregnet til å være ca 3 meter
høy. Det er forutsatt høy arkitektonisk utførelse i
støyskjermene med innslag av glass på deler av
strekningen. Støyskjermer er negativt for reiseopplevelsen, men ved bruks av glass vil opplevelseskvaliteter på strekningen delvis kunne
opprettholdes.
De mest omfattende krysningspunktene langs
banen er på Feste, Carlberg og Dilling. Disse
tiltakene har de største terrenginngrepene og får
størst konsekvenser for landskapsbilde og dermed også for reiseopplevelsen. God utforming
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og høy kvalitet i materialbruk har til gjengjeld
positiv effekt for opplevelsen av tiltaket.
På grunn av høyere hastighet vil den reisende
fange inn mindre av omgivelsene i synsfeltet og
reiseopplevelsen vil av den grunn også bli noe
redusert i forhold til dagens situasjon.
Reiseopplevelsen for daglinjealternativet blir
vurdert til å være god sammenlignet med alternativ 0.
Carlbergalternativet
Carlbergalternativet går i tunnel på store deler av
strekningen, ca 2,2 km lang tunnel fra Moss til
Carlberg. Langtunnelen gjør at alternativet mister kontakten med fjorden og dermed reduserer
reiseopplevelsen. Langtunnelen gjør også at
gangen i reisen blir vanskeligere å lese.
Tunnelen kommer ut i dagen på jordet like nord
for Carlberg gård. Her etableres en lang forskjæring før jernbanen treffer terreng. Den reisende
vil fort bevege seg inn i Dillingområdet hvor det
er krav til støyskjerming. Disse er foreslått utformet med noe glass, både for å redusere den
visuelle barrieren tiltaket skaper på Dilling og i
forhold til reiseopplevelsen. Traséen vil ikke
passere gamle Dilling stasjon, men blir liggende
på nordsiden i helt ny trasé.
Den øvrige strekningen vil inneholde de samme
opplevelseskvalitetene som 0-alternativet. På
grunn av høyere hastighet vil den reisende likevel fange inn mindre av omgivelsene i synsfeltet
og reiseopplevelsen vil bli noe redusert.
Reiseopplevelsen for Carlbergalternativet blir
vurdert til å være mindre god sammenlignet med
alternativ 0.

0.4.4

Avbøtende tiltak

Det må gjøres videre vurderinger på om grunnvannstanden ved Dilling kan senkes ytterligere,
for å unngå etablering av trau. Det vil da være
mulig å få til en noe bedre terrengtilpasning og
tiltaket vil få en bedre forankring til Dillingområdet.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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1 Innledning
1.1

•

Bakgrunn for tiltaket

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
(JBVs interne plan).
Reguleringsplanen for strekningen Sandbukta–
Kleberget fra 1999 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 vei- og trafikksystemet i Moss, hvor en skal
se vei og bane i sammenheng.

•

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

Tiltaket

Tiltaket omfatter:
1 KS-ordningen krever at alle statlige investe-

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

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

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
1.2

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

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 et felles 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.

Punktlighet
Målet om oppetid i prosent er følgende:

1.4.1

Mål om regularitet:

Hovedplan

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

1.5

Målsettinger

1.5.1

Mål for tiltaket

•
•

•
•

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

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

1.5.2

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:
•

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

•
•

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

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:
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.
Sikkerhetsmål
Det etablerte sikkerhetsnivå for
transport i Norge skal opprettholdes.

jernbane-

Alle endringer skal sikre en utvikling i positiv
retning.

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 som 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

Figur 2-1: Normalprofil for nytt dobbeltspor
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veinett (jordbruksveier eller offentlig veinett).
Løsninger for dette er vist i figur 2-3.
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 sammenlignings- og 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 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 for å opprettholde 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.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Daglinjealternativet medfører innløsning av fem
boenheter. To ved nordre portal på Kleberget
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.
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Figur 2-2: Alternativer for nytt dobbeltspor som utredes
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Figur 2-3: Oversikt over driftsveier, rømningstunneler og kryssingspunkter
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Driftsbanegårdsanlegget skal dimensjoneres for
hensetting av 24 enkle togsett, hver med lengde
på 110 m.

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.

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.

2.2

Driftsbanegård

2.2.1

Krav og utforming

Arealbehov og plassering
Det er utarbeidet en skjematisk plan for nødvendig areal til driftsbanegård, se figur 2-4.

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.
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.

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.

Bygninger
I tilknytning til driftsbanegård må det etableres

Figur 2-4: Skjematisk plan for driftsbanegård.
Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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Figur 2-5: Alternativer for driftsbanegård
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2.3

2.3.1

Nasjonale og faglige mål
og ideal for landskapsbilde
Den europeiske landskapskonvensjonen

Den europeiske landskapskonvensjonen trådte i
kraft 1. mars 2004. Den setter et sterkere fokus
på verdiene i landskapet. Hovedintensjonen med
konvensjonen er å styrke ivaretakelsen av landskap gjennom vern, forvaltning og planlegging.
Konvensjonen gir føringer for planlegging og
forvaltning av landskapet. Hovedmålet er å sikre
representative og sjeldne nasjonale landskapstyper, verne og pleie stedskarakter og identitet,
samt å unngå å forringe rikdommer og mangfoldet av landskapstyper i Europa.
Norge har gjennom denne konvensjonen forpliktet seg til å gjennomføre konkrete tiltak, som
skal bidra til å styrke innbyggernes livskvalitet
og helse og samtidig fremme bærekraftige og
attraktive lokalsamfunn. Miljøverndepartementet
har hovedansvaret for å følge opp. Tiltakene er
følgende:

«Regjeringen har som mål å begrense inngrep i
viktige kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap og dyrket jord.»
I St. meld. nr. 24 Nasjonal transportplan 2006–
2015 har Statens vegvesen forpliktet seg til å ta
hensyn til konvensjonens intensjoner gjennom
prosjektering, planlegging og forvaltning både i
byer og tettsted så vel som i det landlige landskapet.
I samarbeid med Riksantikvaren og Institutt for
landskapsplanlegging ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, har Statens vegvesen vurdert hvilke verdier alleene langs vegene representerer. Dette er presentert i publikasjonen Trær
& alleer (ISBN-10: 82-7704-099-7).
For å få en bedre oversikt over omfang av alleer
og trerekker, har Statens vegvesen kartlagt disse
i Østfold. Arbeidet er utført i et samarbeid mellom Statens vegvesen Region øst, Østfold distrikt og Vegdirektoratet. Alle alléer på det statlige
og fylkeskommunale vegnettet i Østfold ble
kartlagt sommeren 2007 og 2008 og er presentert
i rapporten "Alleer og trerekker i Østfold 2009
(7). Rapporten er et grunnlag for bedre vern,
forvaltning og praktisk skjøtsel av alleer.

A Styrke bevisstheten om landskapet
B Utvikle kunnskap og ferdigheter
C kartlegge og vurdere dagens landskapskvaliteter og endringsprosesser
D Utforme mål for framtidig landskapskvalitet
E Forankre gjennomføringen i forpliktende
planer og vedtak.

Værne Kloster landskapsvernområde
Arbeidet med det foreliggende verneforslaget,
Værne Kloster landskapsvernområde i Rygge
kommune (6) startet i 2003 og er ikke et direkte
tiltak som følge av iverksettelsen av landskapskonvensjonen. Arbeidet med verneforslaget vil
likevel være et viktig arbeid i denne sammenheng.

Alléer og trerekker i Østfold
I St.meld.nr 16 (2008–2009) Nasjonal transportplan 2010–2019 er verdien av kulturlandskapet
vektlagt:

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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3 Metode
3.1

Metodikk

Metodikken bygger på Statens vegvesens håndbok 140 Konsekvensanalyser (1).
I henhold til håndbok 140 er en vanlig definisjon
av landskap ”et område som er formet under
påvirkning fra og samspillet mellom naturlige og
menneskeskapte faktorer.”

3.1.1

Reiseopplevelse

Idealet er at reisen skal være en sammenhengende rik opplevelse for den reisende. Reiseopplevelsen bør ha en god rytme og gi den reisende stimulanser tilpasset fartsnivået. Opplevelsen av en reise kan deles inn i sekvenser. En
sekvens er områder med visse fellestrekk som
gjør at de identifiseres som noe eget.
For at reiseopplevelsen skal være meget god bør
følgende kriterier være oppfylt:
•

•
•

•

•
•

vet. Det tilsvarer en strekning på ca. 125 m i 90
km/t.
Reiseopplevelse er vurdert langs dagens jernbanelinje, og for hvert av alternativene som er vurdert.

3.1.2

Registreringskategorier

Følgende elementtyper skal registreres:
• Landform/terrengform (daldrag, lier, skrenter, fjell, rygger m.m.)
• Vegetasjon (sammenhengende vegetasjonsdekker, skogsarealer, vegetasjonsbelter, parker, alléer m.m.)
• Vann (innsjøer, bekker og elver)
• Bebyggelse (bebyggelsestyper, bebyggelsesstruktur, samt rommene mellom bygningene m.m.)
• Andre elementer (veger, gater, kraftlinjer,
akser, utsiktspunkter, siktakser, landemerker, monumentalbygg m.m.)

Jernbanens linjeføring skal gi trafikanten en
god opplevelse av jernbanens omgivelser, og
den skal være tilpasset både trafikant og
landskap
Sekvensen skal ha god opplevelseskvalitet.
Reisens sekvenser bør ha omgivelser som er
lette å lese og som gir god stimulans
Reisen skal inneholde et tilstrekkelig antall
referansepunkter som skal fungere som orienteringspunkter og høydepunkter, og skape
en forventning.
Reisen skal ha god rytme. Rytmen vurderes
mellom sekvenser og referansepunkter i hovedsekvensen. Det bør være god overgang
mellom disse. Det optimale rytmeforløpet vil
ha en tidsramme på 3-8 minutter.
Reisen skal ha en god veksling og variasjon
mellom ulike sekvenser.
Den reisende skal kunne oppleve landskapets særpreg eller spesielle karaktertrekk.

Ved vurdering av reiseopplevelse vil fartsgrensen ha betydning. Menneske må se en utsikt i 5
sekunder for å danne seg et klart bilde av moti-
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Hvert element skal kartfestes og beskrives i korte trekk. Det skal bl.a. redegjøres for skalaforhold, retninger, romvirkninger og strukturer.

Tabell 3.1: Verdikriterier for delområder
innen tema landskapsbilde.
Verdi

Kriterier

L

- med reduserte visuelle kvaliteter

M

- med visuelle kvaliteter som er
typiske/ representative for landskapet i et større område/region
- med visuelle kvaliteter som utgjør et vanlig godt totalinntrykk

S

- med spesielt gode visuelle kvaliteter enn det som er vanlig i et
større område/region
- der landskapet er unikt i nasjonal
sammenheng

De visuelle forhold knyttet til kulturlandskapet,
kulturminner og kulturmiljø omtales og vektlegges under landskapsbilde. Landskapets historiske innhold, forståelsen av historien, vektlegges under tema kulturmiljø.

L

- med reduserte visuelle kvaliteter
- hvor landskap og bebyggelse/anlegg til sammen utgjør et
mindre godt totalinntrykk

Byens/stedets sosiale liv og betydning for de
som bor i eller er brukere av et område er behandlet under temaet nærmiljø og friluftsliv. I
tema landskapsbilde er det områdenes visuelle
kvaliteter som blir behandlet.

M

- med visuelle kvaliteter og som er
typiske/ representative for landskapet i et større område/region
- hvor landskap og bebyggelse/anlegg til sammen utgjør et
vanlig godt totalinntrykk

S

- med spesielt gode visuelle kvaliteter enn det som er vanlig i et
større område/region
- hvor landskap og bebyggelse/anlegg til sammen utgjør et
spesielt godt eller unikt totalinntrykk

L

- bryter med byformen og utgjør et
mindre godt totalinntrykk
- med reduserte eller dårlige visuelle kvaliteter eller utgjør et mindre godt totalinntrykk.

M

- som er tilpasset byformen og
utgjør et vanlig godt totalinntrykk
- med visuelle kvaliteter som er
vanlige eller utgjør et vanlig godt
totalinntrykk

S

- som forsterker byformen og
utgjør et spesielt godt totalinntrykk
- om har spesielt gode visuelle
kvaliteter eller utgjør et spesielt
godt totalinntrykk

3.1.3

Tematisk avgrensing

Spredtbygde strøk

Naturlandskapet

I håndbok 140, kap. 6, beskrives det at tema
landskapsbilde/bybilde omhandler de visuelle
kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres som følge av et tiltak. Temaet tar for seg
både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett
fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves
fra vegen/jernbanen (reiseopplevelse). Landskapsbilde omfatter omgivelsene fra tette bylandskap til det uberørte naturlandskap. Dersom
det aktuelle planområdet berører byområder, kan
det være aktuelt å bruke bybilde istedenfor landskapsbilde. I denne analysen brukes begrepet
landskapsbilde.

De visuelle virkningene av for eksempel et
støyskjermingstiltak sett fra jernbanen og fra
jernbanens omgivelser omtales under landskapsbilde. Reduksjon av utearealenes funksjonelle
kvaliteter som følge av støy, støv, luftforurensning og lokalklimatiske endringer, omtales under
nærmiljø og friluftsliv.
De visuelle forholdene knyttet til naturlandskapet og vegetasjon som visuelt element i landskapet behandles under tema landskapsbilde, mens
artenes betydning i et økologisk perspektiv behandles under tema naturmiljø.

Verdi

By og tettbygde strøk

3.1.4

For å fastsette verdien av landskapsbildet er det
nødvendig å se på de ulike komponentene i landskapsbildet, slik de er nevnt over. De ulike komponentene tillegges vekt etter hvilken betydning
de har for landskapsbildet i det aktuelle landskapet.
Verdivurderingen tar utgangspunkt i tre ulike
områdetyper:

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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• Områder i by og tettbygde strøk
Hvert delområde skal plasseres i en av de tre
områdetypene.

Tabell 3.2: Kriterier for å vurdere omfang for
tema landskapsbilde.

3.1.5

Tiltakets lokalisering og linjeføring

Det er utarbeidet kriterier for hver områdetype,
kriteriene er gjengitt i tabell 3.1. Utgangspunktet
for verdivurderingen er at områder som er typiske eller vanlige for stedet har middels verdi. Det
skal spesielt redegjøres for hvert enkelt områdes
klassifisering.

Vurdering av omfang og konsekvens

Tiltakets dimensjon/skala

Tiltakets omfang beskrives gjennom virkning på
elementene i landskapet. Omfanget er knyttet til
endring av terreng/landform og tiltaket som visuell barriere, samt tiltakets eksponering og
landskapets sårbarhet. Inngrepets virkning på
landskapsbildet vurderes som fjernvirkning eller
nærvirkning. Ved fjernvirkning har inngrepet
virkning på store områder, mens det ved nærvirkning først og fremst påvirker et mindre område.
Konsekvensen fremkommer, som vist i figur
3-1, som et produkt av verdi og omfang for hvert
enkelt delområde.

3.1.6

Innhenting av informasjon

I arbeidet er følgende hovedkilder benyttet:
kontakt med kommunen
egne befaringer
bruk av tilgjengelig litteratur og relevante
nettsteder for å finne informasjon om temaet

3.2

Influensområde

Influensområde for landskapsbilde defineres
som det området som visuelt berøres av nytt
dobbeltspor mellom Kleberget og Såstad, samt
areal for hensetting. Dobbeltsporets influensområde inklusiv anlegg for vending og hensetting er
i hovedsak begrenset til området som får nærvirkning i byggesonen mellom Moss/Kleberget
og Rygge. Da landskapet er åpent og langstrakt,
vil tiltaket gi fjernvirkning. I forhold til daglinjealternativet må det vurderes om tiltaket har
fjernvirkning sett fra fjorden og fra områder på
Jeløya. Fjernvirkning for alternativene må også
vurderes fra Rygge kirke og Værne Kloster.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Tiltaket vil:

stor positiv

neppe aktuell

middels positiv framheve landskapets/stedets form og elementer, og tilføre landskapet
nye kvaliteter
lite eller intet

stort sett være tilpasset/ha
visuell forankring

middels negativt

stedvis dårlig tilpasset/har
stedvis dårlig visuell forankring

stort negativt

dårlig tilpasset til/forankret

stor positiv

erstatte eller endre eksisterende veger eller anlegg slik
at disse vil stå i et harmonisk forhold

middels positiv erstatte eller endre eksisterende veger eller anlegg slik
at disse vil stå i et noe mer
harmonisk forhold
lite eller intet

stort sett stå i et harmonisk
forhold

middels negativt

stå i et lite harmonisk forhold

stort negativt

sprenge landskapets og
omgivelsenes skala

stor positiv

framheve omgivelsenes
kvaliteter og særpreg

middels positiv styrke omgivelsenes kvaliteter og særpreg
Tiltakets utforming

•
•
•

Omfang

lite eller intet

stort sett være tilpasset
omgivelsene

middels negativt

stedvis være dårlig tilpasset
omgivelsene

stort negativt

dårlig tilpasset omgivelsene

Influensområdet er vist på registrerings- og verdikartene senere i rapporten.

3.3

Planprogram

Planprogrammet spesifiserer at følgende skal
utredes innenfor deltema landskapsbilde:
"Virkningen på landskapsbildet skal vurderes for
hele strekningen inkl. areal for vending og hensettingsanlegg. Konsekvensene for det visuelle
miljøet skal utredes, spesielt med vekt på ev.
nærføring til sårbare elementer som Carlberg
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gård. Fjernvirkning av tiltaket skal vurderes fra
viktige ståsteder som Rygge kirke, Værne Kloster
og fra fjorden/Mossesundet".
Konsekvensene for endringer av reiseopplevelse
på strekningen vil inngå i vurderingene.
Det skal utarbeides illustrasjoner som viser tiltakets innvirkning på omgivelsene. Både fjernvirkning i kulturlandskapet og nærvirkning ved
tettbebyggelse skal illustreres for de mest aktuelle løsningene. Forslag til avbøtende tiltak skal
beskrives.

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

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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4 Landskapsanalyse
Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle
kvalitetene i omgivelsene. Temaet tar for seg
hvordan disse endres som følge av tiltaket og
hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra
omgivelsene.
Dette kapittelet inneholder en registrering og
analyse av landskapet i planområdet, samt innenfor definert influensområde. Først er landskapsregionene som inngår i området beskrevet, deretter beskrives elementtyper som landform/terrengform, vegetasjon, vann, bebyggelse,
siktakser, landemerker, skalaforhold og romvirkninger. Til slutt beskrives og verdisettes
områder med enhetlig landskapskarakter.

med svaberg som skiller Jeløya fra fastlandet.
Flere mindre øyer ligger spredt i fjordløpet.
Vegetasjonen veksler fra svært frodige lokaliteter med edelløvskog og rik undervegetasjon på
kalkøyer og solvendte fjordlier, til mer karrige
og artsfattige furuskoger på grunnfjellets gneiser. Jordbruket er underordnet, men kan lokalt
være betydelig. Flere småbyer ligger langsetter
fjorden, blant annet Moss, som et gammelt industristed. Langs kysten finnes forskjellig industri som verft, oljeraffineri og steinbrudd. Et
stort antall fritidshus ligger langs kyststripen,
mest konsentrert på østsiden.

Registreringene er tilstrebet holdt på et overordnet nivå med vekt på hovedtrekkene i landskapet.

4.1

Overordnede karakteristiske trekk

Beskrivelsen av de overordnede trekkene i landskapet skal gi grunnlag for å vurdere hvordan
tiltak vil fremstå og i hvilken grad det er mulig å
tilpasse et tiltak til landskapet.
Influensområdet ligger innenfor to landskapsregioner, 02 - Oslofjorden, underregion 02.03
Midtre Oslofjord og 03 - leirjordsbygdene på
Østlandet, underregion 03.12 Østfoldraet. Inndelingen er etter NIJOS (Norsk institutt for jordog skogkartlegging) sin inndeling av det norske
landskapet i regioner. Landskapsregionene er
den øverste enheten i en hierarkisk inndeling av
landskapet, der underregioner og landskapsområde utgjør de lavere nivåene i NIJOS sin inndeling.
Landskapsregion 02, Oslofjorden, omfatter kystlinjen fra midtre Oslofjord til indre Oslofjord.
Landskapets hovedform innenfor denne regionen
varierer fra lavt kystlandskap og vide fjordløp
lengst i sør til bølgete åslandskap med bratte
fjordsider i de midtre deler av regionen. Sett fra
motsatt fjordside ses landmassen lengst i sør som
en lav, jevn stripe i en fjern horisont. Mossesundet ligger som en skjermet fjordlignende tarm
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Figur 4-1: Mossesundet med Jeløya i bakkant.
Bilde er tatt fra området ved Festeovergangen
og innover i Mossesundet.

Figur 4-2: Kystlinjen ved midte Oslofjord. Lavt
kystlandskap med vide fjordløp er typisk for
regionen.
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langs bekker og elver. Edelløvskoger fins spredt,
både i elvedaler og raviner eller som små varmekjære lokaliteter i solvendte skrenter og lier.

Figur 4-4: Bølgende store åkerflater er typisk
for regionen.

Figur 4-3: Utbredelse av landskapsregion 2, Oslofjorden. Underregion er 2,3 Midtre Oslofjord.
Oversiktskartet er hentet fra NIJOS.
Landskapsregion 03, Leirjordsbygdene på Østlandet, er landets mest oppdyrkete regioner og
omfatter slettebygdene på Romerike, ytre og
indre Vestfold, samt store deler av Østfold.
Landskapets hovedform er grovt sett et sletteland
med
mektige
leiravsetninger/løsmasseavsetninger. Det har gjort regionen
godt egnet til oppdyrking, og bølgende store
åkerflater er vanlig å se. Korndyrking dekker det
meste av åkerarealene. Slettelandet er imidlertid
mosaikkpreget og oppstykket av lave åser som
skaper større og mindre landskapsrom. Gårdstunene ligger ofte åpent til, og fungerer derved ofte
som blikkfang. Regionens vassdrag preges av
stilleflytende elver, men er generelt lite synlige i
det lave åslandskapet. Barskog preger skogbildet, men oppstykkes ofte av jordbruksmark.
Granskog er vanligst på tykkere løsmasser.
Grunnlendte koller og åspartier har mye
barblanding eller karrig furuskog, mens raviner
og elvedaler har frodigere løv eller blandingsskoger. Mellom og rundt dyrket mark er løvtreinnslaget stort, enten som linjedrag mellom jorder, som skogskanter eller som kantvegetasjon
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Figur 4-5: Slettelandskap, åpent og oversiktlig.
Bilde er tatt fra toppen av raet (ved Dilling) og
utover kulturlandskapet mot Såstad. Dagens
jernbanelinje kan skimtes omtrent midt i bilde.
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mot denne terrengkomposisjonen strekker raet
seg som en hevet sørvestgående rygg nord i området og markerer retningen i landskapet.

Figur 4-7: Kleberget med bratt avslutning ned
mot fjorden.

Figur 4-6: Utbredelse av landskapsregion 3,
Leirjordsbygdene på Østlandet. Underregion er
3,12 Østfoldraet. Oversiktskartet er hentet fra
NIJOS.

4.2

Landform/terrengform

Landskapsregion 02, Oslofjorden. Underregion
02.3 Midtre Oslofjord.
Underregionen preges av en bred fjordflate med
lav kystkontur. På avstand ses landarealene som
en smal og svakt bølgende terrenglinje over
vannflaten. Strandlinjen er variert med kystformer av ulik karakter. I området langs Værlevangen til Feste skråner landskapet ned mot
fjorden, mens det i området ved Kleberget har en
markert bratt kant.
Langs kyststripen ligger også Mossesundet, en
skjermet fjordlignende tarm med svaberg som
skiller Jeløya fra fastlandet.
Landskapsregion 03, Leirjordsbygdene på Østlandet. Underregion 03.12 Østfoldraet.
Landskapet karakteriseres i hovedsak av
barskogsdominerte, lave koller og åsdrag, splittet
opp av flate, oppdyrkete sletter. Til tross for
åsenes lave relieff har de ofte steile skrenter mot
leirslettene, som ved Carlbergåsen. Dette gjør
overgangen stram og veldefinert. Som kontrast
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Figur 4-8: Landskapet preges av flate jordbrukssletter oppstykket av barskogsdominerte,
lave koller og åsdrag.

4.3

Vegetasjon

Landskapsregion 02, Oslofjorden. Underregion
02.3 Midtre Oslofjord.
Hele underregionen ligger i den nordlige edelløv
-og barskogssonen. På koller og grunnlendt mark
med mye fjell i dagen dominerer karrig, glissen
furuskog som tildels er kortvokst og tydelig
vindpåvirket. På tykkere jordsmonn finnes artsrike gran - eller blandingsskoger. Ulike edelløvtrær og mindre edellauvskoger kan opptre på god
mark, mest i forbindelse med små skrenter eller
nær jordbruksmark. Større enkeltstående trær,
særlig eik og bøk, kan stedvis ses.
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Landskapsregion 03, Leirjordsbygdene på Østlandet. Underregion 03.12 Østfoldraet.
Underregionen tilhører den nordlige edelløv -og
barskogssonen, men hvor barskogen dominerer.
Mellom tykke ra- og havavsetninger ligger en
rekke, oftest langstrakte, lave åser og skogspartier. Åsene har mye grunnlendt mark med fjell i
dagen, hvor artsfattige, karrige og oftest glissen
lyngfuruskoger råder. Grandominerte blåbærskoger dominerer der hvor løsmassene er tykkere. Mellom åsene, på leirsletter eller raet, dominerer gran -eller blandingsskoger. Langs småbekker danner løvkratt ofte smale linjedrag i
landskapet.
I Området der hvor den skogkledde Carlbergåsen stikker frem fra nord og møter Bogslunden
finnes sjelden fin løvtrevegetasjon på begge
sider av jernbanetraséen. Flere store, flotte eiketrær ligger i randsonen mot Carlbergåsen. Ved
atkomsten til Bogslunden finnes en rekke allétrær, som forsterker landskapsopplevelsen i området.

Figur 4-9: Allé inn mot Bogslunden og Bog
gård.
Dyreskogen-Carlbergskogen-BogslundenBogsåsen er visuelt viktige sammenhengende
skogsområder, som definerer rom i landskapet.
Området er et herregårdspreget landskap med
store, sammenhengende jorder, kultursletter,
løvskogsbryn, lunder , steingjerder og flotte
alléer, som særpreget for dette landskapet. Alléer
er et landskapselement som er knyttet til veiene.
De har store natur- og kulturverdier og gir landskapet struktur, skjønnhet og særpreg. Alleene
beskriver landskapets topografi, vegens plassering, historiske sammenhenger og gir trafikantene opplevelse (7). Det finnes flere fine alleer i
området. Her kan nevnes alleen ved atkomsten
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til Bogslunden og Bog gård, ved atkomsten til
Carlberg gård fra fv.314 Dyreveien, langs fv.
332 Kirkeveien mot Rygge kirke, langs Klosterveien og Dyreveien ved Værne Kloster og ved
atkomsten til Gipsund gård hvor steingjerde på
begge sider forsterker alléen. Se figur 5-1, registreringskart landskapsbilde.

Figur 4-10: Alleen langs fv. 332 Kirkeveien.
Alleen har stor verdi for landskapsbilde.

Figur 4-11: Eikeskogen like ved Carlberg gård.

4.4

Vann

Landskapsregion 02, Oslofjorden. Underregion
02.3 Midtre Oslofjord.
Oslofjorden er et sentralt og mektig element som
i sterk grad preger det totale landskapsbilde i
denne landskapsregionen. Fra landområdene kan
fjorden ses og oppleves fra de fleste steder. Ved
ferdsel på fjorden vil sjøen gi det dominerende
inntrykk, der lave kyststriper skimtes på begge
sider. Det finnes ingen vann og vassdrag av nevneverdig størrelse.
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av denne hellingen, men der det er mest populært å bo kryper både bolig -og hyttefelt opp i
høyden. Fra Jeløya og sørover blir landskapet fra
kysten og innover landet slakere. Her finner en
et større innslag av spredt gårdsbebyggelse.

Figur 4-12: Mossesundet med Jeløya i bakkant.
Landskapsregion 03, Leirjordsbygdene på Østlandet. Underregion 03.12 Østfoldraet.
Regionens vassdrag preges av stilleflytende elver. Mange små elver/bekker renner gjennom de
forskjellige leirjordspregede deler av underregionen. Disse bekkene er viktige i landskapet, og
har ofte en smal kant med løvskog langs sidene.
Vannveiene er generelt lite synlig i det lave
åslandskapet. Det finnes noen få mindre innsjøer.

Figur 4-14: Spredt bebyggelse langs eksisterende jernbanelinje på Værlevangen.
Landskapsregion 03, Leirjordsbygdene på Østlandet. Underregion 03.12 Østfoldraet.
Visuelt er de mange gårdstunene regionens mest
betydningsfulle bygningsmasse. Gårdstunene
ligger ofte åpent til og fungerer derved ofte som
blikkfang i landskapsbilde.

Figur 4-13: Typisk vegetasjonsbelte langs små
bekker i kulturlandskapet.

4.5

Bebyggelse

Landskapsregion 02, Oslofjorden. Underregion
02.3 Midtre Oslofjord.
Moss ligger midt i underregionen og er bebyggelsesmessig tyngdepunktet på østsiden av Oslofjorden. Her finnes hovedtyngden av nærings-,
industri- og kontorbygg. Fritidsbebyggelse og
campingplasser ligger langs fjorden i hele underregionen. I de nordlige områdene heller kyststripen bratt opp mot åslandskapet. Det meste av
bebyggelsen er her lokalisert til de nedre deler
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Figur 4-15: Gårdstunene ligger ofte åpent til og
fungerer ofte som blikkfang i landskapsbilde.
Det finnes flere visuelt gode bygningsmiljø i
området, spesielt kan nevnes Værne Kloster,
Carlberg gård, den gamle husmannsplassen til
Carlberg gård (Ekholtbruket), Rygge kirke og
prestegården på Rygge, Dilling stasjon og hovedhuset på Gipsund gård. Utover dette finnes
også flere andre gårdstun som helt eller delvis
inneholder gode bygningsmiljøer.
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For øvrig er området spredt bebygd og har størst
konsentrasjon nærmest Moss by og Dillingområdet. Ved Dilling finnes også noe spredt bebyggelse. Bygningsmiljøet ved gamle Dilling stasjon er godt bevart.

4.6

Andre elementer

Landskapsregion 02, Oslofjorden. Underregion
02.3 Midtre Oslofjord.
Det finnes et nettverk av større og mindre veier,
og særlig inn mot Moss sentrum. Hovedtrafikkårene går helst i retning nord-sør, parallelt med
fjorden. Østfoldbanen krysser gjennom Moss.
Området fra Moss/Kleberget til Feste/Dyre henvender seg mot Oslofjorden, og har flere steder
god utsikt mot fjorden.

Figur 4-16: Hovedbygningen på Værne Kloster.

Landskapsregion 03, Leirjordsbygdene på Østlandet. Underregion 03.12 Østfoldraet.
Trafikknettets hovedstruktur går fra nordvest
mot sørøst og danner tydelige linjedrag i terrenget. Dette kommer best frem i nordvestre del
der E6, riksvei og jernbane går på, eller parallelt
med Østfoldraet. En hel rekke småveier går relativt vinkelrett ut fra hovedårene og knytter sammen gårdsbebyggelsen. Sammen med tunene
langs disse veiene, og mange av jordenes langstrakte utforming, danner dette linjedrag i et
ellers tildels skogkledd landskap.
På koller og høydedrag i landskapet ser man
langt utover jordbrukslandskapet, særlig fra toppen av raet er utsikten vid og langstrakt.

Figur 4-17: Hovedtunet på Carlberg gård.

Rygge kirke er det sterkeste markerte landemerke i området. Noen storgårdsmiljøer kan stedvis
fungere som landemerker, som Værne Kloster
og Carlberg gård.

Figur 4-19: På bilde ser vi spiret på Rygge kirke, det mest markerte landemerke i området.
Figur 4-18: Dilling stasjon.
En kraftlinje følger eksisterende jernbanelinje fra
trafostasjonen på Dilling og sørover gjennom
Rygge. Denne er mest synlig lokalt og mindre
fremredende på avstand.
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Figur 4-20: Høyspenttraséen som strekker seg
gjennom området fra Dilling og sørover gjennom Rygge.

4.7

Skala

Med skala menes landskapets iboende dimensjoner. Landskapets skala kan deles inn skalaen
som har med de store, overordnede landskapsformasjonene å gjøre (storskala landskap), og en
mer lokal visuell oppdeling av landskapet som
følge av mindre landformer (mellomskala landskap) og terrengformer/ vegetasjon/bebyggelse
(småskala landskap).
I prinsippet virker alle elementene som landskapet inneholder inn på landskapets skala. Det vil
si at både vegetasjon, elver/vann og bebyggelse
så vel som landform og terrengform har betydning for hva slags skala landskapet har.
Landskapsregion 02, Oslofjorden. Underregion
02.3 Midtre Oslofjord.
Oslofjorden er et sentralt og mektig element,
som i sterk grad preger det totale landskapsbile.
Fjorden er orientert i nord-sørgående retning og
danner tydelige linjedrag i landskapet. Landskapsrommet er vidt og åpent, med lave kyststriper. Oslofjorden kan ses og oppleves fra de fleste steder i denne underregionen.
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Figur 4-21: Landskapet henvender seg mot Oslofjorden, som preger det totale landskapsbilde.
Landskapsregion 03, Leirjordsbygdene på Østlandet. Underregion 03.12 Østfoldraet.
Området oppleves som et storskalalandskap hvor
landskapsrommene varierer fra lukket på småsletter i åsenes smale sprekker, til åpnere rom på
større leirsletter og raet. Helt i nordvestre del
ligger gårdstunene åpent til i et vidt og oversiktlig jordbrukslandskap.
Landskapet preges av tydelige nordvestsørøstgående strukturer som gjenspeiler seg på
åsdrag og leirslettenes langstrakte orientering.

Figur 4-22: Et storskalalandskap preget av store, åpne jordbruksareal. Bilde er tatt fra toppen
av raet ved Dilling utover jordbrukslandskapet
mot Såstad og Rygge.
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5 Dagens situasjon, verdier
5.1

Inndeling i landskapsområder

Influensområdet er delt inn i landskapsområder
for lettere å kunne få oversikt over og kunne
omtale/beskrive landskapet. Inndelingen i landskapsområder tydeliggjør og avgrenser hvilket
område som blir påvirket av de ulike traséalternativene. Et landskapsområde er i landskapsanalysen definert som en romlig og lokal enhet,
oftest klart avgrenset av terrengformer eller vegetasjon. Det vil i utgangspunktet være visuell
kontakt med alle deler av rommet samtidig. Flere mindre landskapsrom med felles karakter og
med samme overordnete romlig avgrensning kan
danne et landskapsområde. Landskapsområde er
den minste enheten etter NIJOS sin inndeling.

5.2

Beskrivelse av landskapsområder

Dette kapittelet inneholder verdivurdering av
landskapsbildet innenfor influensområdet. Planområdet er delt i 7 landskapsområder med enhetlig karakter.
Teksten til hvert landskapsområde inneholder et
beskrivende avsnitt og en verdivurdering. Verdivurderingen konkluderer med det/de utslagsgivende kriteriet eller kriteriene. Vurdering av
verdi er kun gjort innenfor influensområdet.

Influensområdet er avgrenset til følgende landskapsområder:
•
•
•
•
•
•
•

LA 1 - Kleberget nord
LA 2 - Kleberget/Værlevangen
LA 3 - Feste/Dyre
LA 4 - Carlbergområdet
LA 5- Herregårdslandskapet ved Værne
Kloster
LA 6 - Dilling/Såstad
LA 7 - Halmstad/Eskelund

Landskapsområdene 1-6 berøres av daglinjealternativet, mens landskapsområdene 1, 4, 5 og 6
berøres av Carlbergalternativet. Ved Carlbergalternativet vil eksisterende jernbanelinje fjernes
der hvor traséen blir lagt i tunnel, noe som også
vil endre/påvirke landskapsbilde langs hele den
eksisterende daglinjen. Det vil si at delområdene
2-3 også vil berøre Carlbergalternativet, men i
positiv retning. For hensettingsanleggene vil
landskapsområdene LA5 og LA 6 berøres.
I neste kapittel er hvert av disse landskapsområdene beskrevet og gitt en landskapsverdi.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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LA1.Kleberget nord

LA2Kleberget
/Værlevangen

LA3Feste/Dyre
LA4Carlbergområdet

LA5Herregårdslandskapet
ved Værne Kloster

LA6Dilling/Såstad

Rygge kirke

LA7Halmstad/Eskelund

Figur 5-1: Registreringskart landskapsbilde.
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LA1.Kleberget nord

LA2Kleberget
/Værlevangen

LA3Feste/Dyre
LA4Carlbergområdet

LA5Herregårdslandskapet
ved Værne Kloster

LA6Dilling/Såstad

Rygge kirke

LA7Halmstad/Eskelund

Figur 5-2: Verdikart landskapsbilde.
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Verdivurderingene er følgende:
Delområder som vurderes å ha stor verdi i henhold til metodikken i Statens vegvesens håndbok
140 er:
•

LA5 Herregårdslandskapet ved Værne Kloster

Områder som vurderes å ha middels til stor
verdi er:
•
•

LA3 Feste/Dyre
LA4 Carlbergområdet.

Figur 5-4: Kleberget sett fra Værlegata.

Områder som vurderes å ha middels verdi er:
•
•
•

LA2 Kleberget/Såstad
LA6 Dilling/Såstad
LA7 Halmstad/Eskelund.

Delområder som vurderes å ha liten verdi er:
• LA1 Kleberget nord

5.2.1

Landskapsområde LA1. Kleberget nord.

Beskrivelse
Kleberget nord omfatter området nord for Kleberget, som i dag er preget av jernbanens virksomhet. Her finnes en kontainerhavn og flere
industribygg ligger tett på jernbanen. Værlegata
ligger parallelt med jernbanen og har noe utflytende karakter med store asfaltflater. I hellingen
øst for jernbanelinjen finnes en konsentrert boligbebyggelse. Næringsbebyggelsen ligger som
en buffer mellom boligene og jernbanen. Boligområde består av tett eneboligbebyggelse, som
har et overordnet grønt preg.

Figur 5-5: Deler av Kleberget nord sett fra sjøsiden.

Verdivurdering
Området nord for Kleberget ligger innenfor by og tettbygde strøk. Med jernbanens virksomhet,
havnevirksomhet, veier og industri som visuelt
dominerende elementer, får man et mindre godt
totalinntrykk. Boligområdet i vesthellingen har
et overordnet grønt preg med visuelle kvaliteter
som utgjør et vanlig godt totalinntrykk. Boligområdet ligger skjermet bak store næringsbygg
og bidrar i mindre grad til å forsterke områdets
visuelle totalinntrykk. Området fremtrer som lite
strukturert med dårlige/reduserte visuelle kvaliteter og blir vurdert til å ha liten verdi.
Liten Middels Stor

Figur 5-3: Området nord for Kleberget.
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5.2.2

Landskapsområde LA2. Kleberget/Værlevangen

Beskrivelse
Delområdet strekker seg fra Kleberget i nord til
Feste i sør hvor landskapet går over i det åpne
jordbrukslandskapet. Jernbanesporet ligger på
denne strekningen helt ut mot Oslofjorden.
Området kan beskrives som et lineært, spredtbygd boligområde strukturert langs jernbanetraséen på begge sider av denne. Det meste av bebyggelsen ligger vestvendt med utsikt utover
fjorden. Området består av nyere villabebyggelse, en terrasseblokk samt industribedriften Norrøna. Et nytt leilighetsbygg er under oppføring
på oppsiden av jernbanen, nærmere Festeovergangen.

Figur 5-7:Eksisterende jernbanespor ved Værlevangen.

Landskapsbilde inneholder et høyt innslag av
vegetasjon, som gir et overordnet grønt preg.
Jernbanen ligger med kort avstand til sjøen, hvor
terrenget faller relativt fort ned mot fjorden. På
grunn av tett vegetasjon og bebyggelse langsetter jernbanesporet er den visuelle kontakten med
fjorden sett fra jernbanen noe redusert. Jernbanen har stedvis gløtt ut mot fjorden. Ytterst på
Kleberget ligger jernbanen med vidt utsyn utover Oslofjorden og innover i Mossesundet.
Jernbanesporet ligger som en fysisk barriere
mellom boligområdet og strandkanten. Den visuelle barrieren er mindre fremtredende, da sporet ligger lavt i terrenget og delvis kamuflert av
vegetasjon og bebyggelse på begge sider. Baneanlegget er mest synlig på nært hold.

Figur 5-8: Deler av Værlevangen sett fra sjøsiden. Eksisterende jernbane er lite fremtredende i
landskapsbilde.

Verdivurdering
Samspillet mellom terrengform, storslått utsikt
mot fjorden og et grønt og frodig preg utgjør et
landskap med visuelt gode kvaliteter. Fjordutsikt
er typisk for denne landskapsregionen og bidrar
ikke alene til å øke områdets verdi. Landskapet
med eksisterende jernbaneanlegg utgjør her et
vanlig godt totalinntrykk og blir vurdert til å ha
middels verdi.
Liten Middels Stor

Figur 5-6: Eksisterende jernbane ved Kleberget
ligger med vidt utsyn utover Oslofjorden.

5.2.3

Landskapsområde LA3. Feste /
Dyre.

Beskrivelse
Området strekker seg fra Feste til Carlberg i
området hvor Carlbergåsen og Bogslunden møter hverandre. Ved Festeveien, helt nord i land-
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skapsområde, åpner landskapet seg mot fjorden.
Jernbanen svinger her østover inn i landet ved å
følge Carlbergåsens topografi. Landskapet åpner
seg opp og er et kulturlandskap med jordbrukspreg og innslag av noe skog. Området kan beskrives som spredt bebygd.

Figur 5-9: Området ved festeovergangen hvor
landskapet åpner seg opp mot fjorden.

Figur 5-10: Det åpne kulturlandskapet på Feste/Dyre. Jernbanen kan sees som en horisontal
linje midt i bilde.
Verdi
Kontrasten mellom kulturlandskapet og det åpne
fjordlandskapet gir en landskapsopplevelse som
er mer intens og storslagen enn hva man normalt
finner i regionen. Jernbanen strekker seg beskjedent gjennom kulturlandskapet og er lite synlig
på avstand. Området er enhetlig og ryddig med
gode visuelle kvaliteter hvor landskap og jernbane til sammen utgjør et spesielt godt totalinntrykk. Området blir vurdert til å ha middels til
stor verdi.

5.2.4

Landskapsområde LA4. Carlbergområdet

Beskrivelse
Området strekker seg fra Carlberg til Dilling og
består av nesten helt flate jordbruksarealer.
Landskapsrommet avgrenses av den markerte
Carlbergåsen i vest, Dilling i øst, tettbebyggelse
mot Moss i nord og av en kraftig vegetasjonsrand mot Værne Kloster. Området omfatter blant
annet Carlberg gård og Golfbanen på Ekholt.
Den gamle husmannsplassen til Carlberg gård, i
dag kalt Ekholtbruket, ligger i tilknytning til
golfbanen. Dagens jernbane strekker seg gjennom området og er en integrert del av kulturlandskapet. Ytterst i nordøstre hjørne av landskapsområde ligger en større trafostasjon.
Området er en del av et større landskapsområde
som nå fremmes med forslag om Værne Kloster
landskapsvernområde i Rygge kommune. Begrunnelsen er et særpreget kulturlandskap med
store historiske og biologiske verdier. Området
er et herregårdspreget landskap med store, sammenhengende jorder, store bygnings- og hageanlegg, alléer med mer.

Figur 5-11: Det åpne og flate jordbrukslandskapet mellom Carlberg og Dilling. Carlbergåsen
ligger helt bak til høyre i bilde.

Liten Middels Stor
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gjerde forsterker de visuelle kvalitetene. Gårdsmiljøet på Carlberg utgjør et spesielt godt totalinntrykk med store verdier for landskapsbilde.
Området blir derfor vurdert til å ha middels til
stor verdi.
Liten Middels Stor

Figur 5-12: Området hvor tunnelpåhugget kommer ut i Carlbergalternativet. Det er låvebygningen på Carlberg gård vi ser litt til venstre i
bilde.

Figur 5-13: Ekholtbruket, den gamle husmannsplassen til Carlberg gård.

Verdi
Carlbergområdet ligger helt nord i det foreslåtte
landskapsvernområde og har en større påvirkning av nyere element, som dagens jernbane,
golfbanen på Ekholt og trafostasjonen mot Dilling. Området rundt trafostasjonen på Dilling har
et høyt antall av tekniske inngrep som forstyrrer
landskapsbilde lokalt, men dette er ikke nok til å
redusere den samlede verdien av delområdet.
Området består ellers av helt flate jordbruksarealer inndelt i et rutenett av åkerkantsoner. Vegetasjonsrike åkerkantsoner i det flate jordbrukslandskapet tilfører området visuelle kvaliteter. Dagens jernbane er en integrert del av kulturlandskapet og visuelt lite fremtredende i landskapsbilde. Landskapsbilde inneholder her vanlige
visuelle kvaliteter som er typisk for regionen.

5.2.5

Landskapsområde LA5 - Herregårdslandskapet ved Værne Kloster

Beskrivelse
Området strekker seg fra Værne Kloster og
Klosterveien i sørøst til Carlbergundergangen og
Bogslunden naturreservat i nordvest. Værne
Kloster ligger på et høydedrag med utsyn i alle
retninger og fungerer som et landemerke i området. Sør for Carlbergundergangen åpner landskapet seg opp mot herregårdslandskapet ved
Værne Kloster, et særpreget karakterlandskap
med kultursletter, løvskogsbryn, lunder, steingjerder og flotte alléer.
Helt nord i delområdet der hvor den skogkledde
Carlbergåsen stikker frem fra nord og møter
Bogslunden finnes sjelden fin løvtrevegetasjon
på begge sider av jernbanen. På sørsiden av
jernbanen, øst for Carlbergundergangen, finnes
en rekke allétrær inn mot Bogslunden og Bog
gård. Denne er med på å forsterke landskapsopplevelsen i området. Carlbergundergangen er
steinsatt og er et visuelt fint element. Undergangen er relativt lite synlig i landskapet.
Området er en del av et større landskapsområde
som nå fremmes med forslag om Værne Kloster
landskapsvernområde i Rygge kommune.

Carlberg gård inneholder bygningsmiljø med
spesielt gode visuelle kvaliteter. Atkomsten til
Carlberg gård med portstolper, allétrær og stein-
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Figur 5-14: Klosterveien mot Værne kloster, som
ligger til høyre i bildet.

Figur 5-15: Åkerkantsone nord for Værne Kloster. Åkerkantsonen er et berikende element i
landskapsbilde.

Figur 5-16: Bølgende store åkerflater oppstykket
av løvskogsbryn/lunder, skaper variasjon og
bevegelse i landskapet.

Figur 5-17: Området hvor Carlberg-åsen møter
Bogslunden inneholder fin løvtrevegetasjon på
begge sider. Flere fine eiketrær.

Figur 5-18: Carlbergundergangen sett fra sør.

Figur 5-19: Alléen inn mot Bogslunden og Bog
gård bidrar til å forsterke landskapsopplevelsen i
området.

Verdivurdering
Området har et tradisjonspreget godslandskap
med store jordbruksareal og relativt liten påvirkning av nyere bebyggelse og arealendringer.
Landskapet inneholder bølgete store åkerflater
oppstykket av løvskogsbryn, lunder og flere
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alleer. Den bølgete landskapsformen skaper liv
og bevegelse i landskapet, og har positiv effekt
for landskapsopplevelsen. Værne Kloster inneholder flere visuelt gode bygningsmiljø. Staselige alléer langs Klosterveien og Dyreveien tilfører også området visuelle kvaliteter. Området
hvor Carlberg-åsen møter Bogslunden inneholder estetiske /opplevelsesmessige verdier som er
utpreget for regionen. Landskapsområde kan
beskrives med spesielt gode visuelle kvaliteter
og blir vurdert til å ha stor verdi.

høyspennings- og lavspenningstraséer i området,
samt telefonlinjer. Traséen for høyspenning
strekker seg gjennom området og ligger parallelt
med jernbanen.

Liten Middels Stor

5.2.6

Landskapsområde LA 6 - Dilling/Såstad

Beskrivelse
Området strekker seg fra og med Dilling og frem
til den utbygde dobbeltsporparsellen på Såstad.
Området inneholder spredt bebyggelse med noe
høyere konsentrasjon rundt Dilling.

Figur 5-21: Jernbanen ligger på denne strekningen i sin helhet i åpent, flatt jordbrukslandskap.

Dilling ligger på sørsiden av Raet med eksisterende jernbane, gamle Dilling stasjon og Larkollveien (fv 119). En dagligvarebutikk med
tilhørende parkeringsareal er etablert i området.
Dilling stasjonsområde har vært et gammelt
handelssenter med eget meieri, forsamlingssal,
butikker og møtevirksomhet. Bygningene er i
god stand og har bevart sitt opprinnelige utseende.

Figur 5-22: Bilde viser høyspentlinjen som
strekker seg gjennom området og oppleves som
negativt for landskapsopplevelsen.
Rygge kirke avgrenser delområde i sør og ligger
på et høydedrag med god utsikt utover kulturlandskapet mot Dilling, Såstad og Gipsen. Kirken er det sterkeste/mest markerte landemerke i
området.
Figur 5-20: Dilling stasjon. Bygningsmiljøet er
her godt bevart og tilfører området estetiske
verdier.
På strekningen mellom Dilling og Såstad ligger
jernbanen i sin helhet i åpent, flatt jordbrukslandskap. Det er et betydelig innslag av ulike
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Figur 5-23: Rygge kirke.

Figur 5-26: Kulturmiljøet på Hestehagen.

Gipsund gård og kulturmiljøet på Hestehagen
ligger innenfor landskapsområde og inneholder
kvaliteter med stor verdi for landskapsbilde.

Verdi
Området kan beskrives som spredt bebygd hvor
store gårder er typisk i dette landskapet. Høyspenttraseen, som ligger parallelt med jernbanen,
er et teknisk inngrep i landskapet som virker
negativt for verdien av landskapet. Mastene er
godt synlig i landskapet, men mindre markerte
på avstand. Det samme gjelder for jernbanen
med sine KL-master. På strekningen med etablert dobbeltspor fra Såstad og sørover, er jernbaneanlegget mer dominerende i landskapet grunnet doble master og driftsspor langs banen. I
tillegg ligger jernbanen høyere i terrenget og
skaper en større visuell barriere. De tekniske
inngrepene i landskapet reduserer opplevelsesverdien.

Figur 5-24: Hovedhuset på Gipsund gård.

Kulturmiljøet på Hestehagen inneholder visuelle
kvaliteter, som forsterker landskapsopplevelsen.
Gipsund gård ligger på østsiden av dagens spor
og inneholder visuelt gode bygningsmiljø. Atkomsten fra Ryggeveien har en flott allé med
steingjerde på begge sider. Dette er et berikende
element som har stor verdi for landskapsmiljøet.
Delområde inneholder til sammen visuelle kvaliteter som utgjør et vanlig godt totalinntrykk.
Området blir vurdert til å ha middels verdi.
Liten Middels Stor

Figur 5-25: Atkomsten til Gipsund gård med
allétrær og steingjerde.

5.2.7

Landskapsområde LA 7 - Halmstad/Eskelund

Beskrivelse
Området strekker seg fra Rygge stasjon (Bygdetunveien) og sørover til Saltnesveien. Området
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avgrenses videre av Ryggeveien og Halmstad
sentrum i nordøst, Kureåa i vest og mindre
skogsområder i sør. Området er spredt bebygd
med landbruksbebyggelse og enkelte eneboliger.
Størsteparten av delområdet består av dyrket
mark. Det er en høyere konsentrasjon av bebyggelse nærmere Rygge sentrum (Halmstad).
Landskapet er i hovedsak flatt foruten rahellingen opp mot Ryggeveien.
I følge kommuneplanens arealdel er det foreslått
en fremtidig utbygging i området sør og øst for
Rygge stasjon. Formålet er boliger . Det foreligger en reguleringsplanforslag for 'Lille Rygge
næringspark - hotell, forretning, kontor'. Dette
området ligger rett sør for Rygge stasjon med
atkomst fra Bygdetunveien. Realiseringen av
utbygging er fremdeles usikker, siden man er i
en tidlig planfase.
Jernbanen med utbygd dobbeltspor strekker seg
gjennom området. Parallelt med denne ligger
traséen for høyspenning.

Figur 5-28: Kulturlandskapet med eksisterende
dobbeltspor.

Verdivurdering
Området nærmest Rygge sentrum har et større
inngrep av arealendringer enn området forøvrig
og fremtrer som litt rotete og ustrukturert.
Jernbanen med utbygd dobbeltspor og traséen
for høyspenning oppleves som negativt for landskapsbilde. Jernbanen er kun delvis synlig fra
Ryggeveien, grunnet bebyggelse og skogsområder som ligger som en visuell buffer mellom
Ryggeveien og jernbanen.
Landskapsbilde inneholder vanlige visuelle kvaliteter som er typisk for regionen. Delområdet
blir vurdert til å ha middels verdi.
Liten Middels Stor

Figur 5-27: Utsnitt av gjeldende kommuneplan
for Rygge ved foreslått hensettingsspor alternativ H1.
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6 Omfang og konsekvensvurdering i landskapsområder
Dette kapittelet inneholder en vurdering av omfang og konsekvens knyttet til endring av terreng/landform og tiltaket som visuell barriere,
samt tiltakets eksponering. Omfang og konsekvens vurderes for alle delområdene, men med
hovedfokus på de områdene som blir direkte
berørt, får nærføring og/eller områder der jernbanesporet vil bli godt synlig fra.
Planområdet er delt inn i 7 landskapsområder
med enhetlig karakter.
Den samlede vurderingen for hver delstrekning
er oppsummert i kap. 7.

6.1

0-Alternativet

Her vurderes forventede konsekvenser av en
fremtidig situasjon uten realisering av planforslaget.
Det er på størstedel av strekningen liten sannsynlighet for endring av landskapet i form av gjengroing, da det her finnes attraktive jordbruksarealer i aktiv drift. På strekningen langs fjorden
kan det være mer fare for gjengroing og endring
av landskapet. Her finnes spredt boligbebyggelse, i hovedsak eneboliger med store hager.
Deler av strekningen ligger innenfor det foreslåtte Værne Kloster landskapsvernområde. I forhold til forskrift om vern skal det her ikke settes
i verk tiltak som kan endre det vernede landskapets særpreg eller karakter vesentlig. Formålet
her er å ta vare på et kultur- og naturlandskap av
økologisk, kulturell og opplevelsesmessig verdi.
En fremtidig utbygging av boliger ved Rygge
sentrum vil endre landskapsbilde i dette området.
Det foreligger et godkjent reguleringsplanforslag
for et næringsområde lokalisert sørvest for Rygge stasjon. De øvrige utbyggingsområdene ved
Rygge sentrum ligger inne i gjeldende kommuneplan.

6.2

Planforslaget

6.2.1

Landskapsområde LA1 - Kleberget nord.

Daglinjealternativet og Carlbergalternativet
Omfang
Nytt dobbeltspor føres her inn i tunnel. Tiltaket
omfatter påhugget med tilhørende anlegg. Eksisterende boligvei føres over tunnelportalen og
medfører en heving av veien i forhold til dagens
situasjon. Tunnelportalen foreslås utformet med
et firkantet kulverttverrsnitt med forblendet natursteinsmurer på sidene. Tunnelportalen har en
bredde på ca. 18 meter, da det føres 3 spor et
stykke inn i tunnelen. Utsprengt fjell frem til
fjellpåhugget skal reetableres og beplantes/tilsås.
Tiltaket vil være tilsvarende for begge alternativene.
Konsekvens
Området nord for Kleberget er i dag preget av
jernbanens virksomhet, så her vil det ikke bli
noen vesentlig visuelle endringer i forhold til
dagens situasjon. Selve tunnelpåhugget blir et
nytt element som rent terrengmessig kan tilpasses. Nærføring til fire eneboliger vil kunne være
visuelt negativt. Visuelt sett vil et nytt påhugg
medføre en oppgradering av området lokalt, da
det her er foreslått en høy estetisk/arkitektonisk
utforming av anlegget. Tiltaket vil være ubetydelig sett fra fjordsiden.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget er lite til middels positivt.
Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten
positiv (+).
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Figur 6-1: Illustrasjonen viser en mulig utforming av Kleberget tunnel, nordre påhugg.

6.2.2

Landskapsområde LA2. Kleberget/Værlevangen

Daglinjealternativet
Omfang
Det mest merkbare inngrepet her vil være påhuggsområdet ved Kleberget tunnel, søndre påhugg. Tunnelportalen utformes med et buet kulverttverrsnitt med tørrsteinsteinsmurer på sidene,
som tilpasning mot sideterreng. Tunnelportalen
har her en bredde på ca. 12 m med to spor i
bredden. Området med utsprengt fjell frem til
fjellpåhugget skal reetableres og tilsås. Synlig
fjell mellom nytt og gammelt spor vil sprenges
bort frem mot tunnelportalen, for å oppnå en best
mulig terrengtilpasning. Her etableres en gresskledd støyvoll i en strekning på ca 150 meter.
Støyvollen går deretter over i en støyskjerm. Det
må etableres støyskjermer på begge sider av
jernbanelinjen på hele strekningen gjennom
Værlevangen og Feste. Høyden på støyskjermene vil være ca. 3-3,5 meter.
Det må etableres en støttemur langs Norrønaveien for å kunne beholde denne som atkomst til
eksisterende boliger. Høyden på denne vil varie-
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re fra 0-8 meter og utføres i betong forblendet
med naturstein. Muren må etableres i en lengde
av ca. 150 meter. Det må etableres en støyskjerm
på toppen av denne. Støyskjermen er forutsatt
etablert i glass, slik at bakenforliggende boliger
opprettholder utsikten mot fjorden.
Dagsonen videre mot Feste ligger i samme terrenghøyde som eksisterende spor, med en breddeutvidelse på østsiden. Dagens løsning på vestsiden av sporet vil derfor opprettholdes, men
med en oppgradering til gresskledde sideskråninger.
Eksisterende fotgjengerundergang ved Norrøna
oppgraderes og flyttes noe lenger sør for å oppnå
bedre terrengtilpasning og en akseptabel stigning
på gangveien.
Konsekvens
Inngrepet rundt påhuggsområdet vil være betydelig synlig, særlig for bebyggelsen lengst nord i
Strandaveien og lengst nord i Norrønaveien. Høy
utførelse i utforming og terrengtilpasning vil
redusere omfanget noe. Muren langs Norrønaveien er uheldig for landskapsbilde, men inngre-
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Figur 6-2: Illustrasjonen viser en mulig utforming av Kleberget tunnel, søndre påhugg.
pet vil dempes forutsatt forblending med naturstein. Strekningen forøvrig vil få en økt visuell
barriere i forhold til dagens bane, som følge av
breddeutvidelsen, mer markerte master og nødvendig støyskjerming. Støyskjermene vil i stor
grad bidra til en økt visuell barriere. Disse foreslås derfor etablert med høy arkitektonisk utførelse og med innslag av glass for å redusere den
visuelle barrieren samt opprettholde reiseopplevelsen på denne strekningen.
Området langs banen er smalt og langstrakt med
bebyggelse helt inntil sporet på begge sider. En
slik situasjon gjør at det blir for liten plass til å
kunne oppnå den beste terrengtilpasningen. Tiltaket har stedvis dårlig visuell forankring til
omgivelsene.
Lokalt vil jernbaneanlegget bli et mer dominerende element i landskapet, men området som
helhet vil i stor grad beholde sin karakter. Tiltaket vil være lite synlig sett fra fjordsiden.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt
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Omfanget er middels negativt.
Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
middels negativ (- -).

Carlbergalternativet
Omfang
Carlbergalternativet går i tunnel på denne strekningen og har derfor ingen synlige tiltak innenfor LA2. Unntaket er en portal for rømningsvei
fra tunnelen, som er lokalisert nederst i Værlebakken ved atkomsten til eksisterende terrasseblokk. Normalprofilet for rømningstunnel er 5,4
x 5 meter. Tunnelåpningen etableres med en
synlig port.
Når det gjelder eksisterende jernbanelinje vil
denne bli fjernet med unntak av en kort strekning på utsiden av Kleberget, som skal benyttes
til godstrafikk. Fra Kleberget frem til Festeovergangen forutsettes dette arealet benyttet til allmennheten, som friluftsområde.
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Konsekvens
Inngrepet vil i hovedsak omfatte portalen for
rømningsveien fra tunnelen. Portalen er rent
terrengmessig lite problematisk, men vil være
synlig lokalt.
Fjerning av dagens jernbanespor og ny arrondering av terrenget vil ha stor positiv effekt for
landskapsbilde. Tekniske inngrep / innstallasjoner, som master, ledninger og jernbanesviller
fjernes og vil ikke lenger forstyrre landskapsbilde. Fyllmassene til eksisterende bane forutsettes
også fjernes, slik at den visuelle barrieren blir
helt borte. Gangforbindelsen fra Norrønaveien til
Festestranda vil kunne utføres med god terrengtilpasning.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget er middels til stort positivt.
Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
middels positiv (+ +).

6.2.3

Landskapsområde LA3. Feste /
Dyre.

Daglinjealternativet med bro på Feste
Omfang
Alternativ 1 foreslår Festeveien lagt i bro over
nytt dobbeltspor. Det er da krav til 7,3 meter fri
høyde under broen. På vestsiden av sporet må
Festeveien bygges opp på fylling før den krysser
dobbeltsporet i en broløsning. Broen utføres som
en platebro i plasstøpt betong med maksimal
spennvidde 22 m og total brolengde 132 m. Broen fundamenteres med peler til fjell eller direkte
på fjell. Det forutsettes en høy arkitektonisk
utførelse av broen med en lett og mest mulig
åpen konstruksjon.
På strekningen videre, gjennom kulturlandskapet
på Dyre og frem mot Carlberg, ligger sporet i ca.
samme terrenghøyde som i dag, men linjen utvides i bredden og med doble master. Traséen må
støyskjermes gjennom Feste/Dyreområdet. Sideskråningene legges med helning 1:2, og etableres
med grasdekke.
Linjen rettes ut med større radius enn dagens
spor, slik at dobbeltsporet vil få en større nærføring til boligene på østsiden av sporet enn slik
situasjonen er i dag.

Figur 6-3: Illustrasjon som viser mulig utforming av bro ved Festeveien.
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Eksisterende driftsundergang på Dyre blir opprettholdt, men etableres på nytt med større fri
høyde og et bredere profil (lysåpning 4x4 m).
Driftsundergangen utføres med broplate og definerte brokar, som forblendes med naturstein på
sidene. Driftsveien ned mot undergangen etableres med gresskledde sideskråninger med helning
1:2.
Konsekvens
De største terrenginngrepene og de største landskapsmessige konsekvenser oppstår i området
ved Festeveien hvor det må etableres planfri
kryssing av dobbeltsporet i et område som er
sårbart for større inngrep. Området ligger eksponert fra fjordsiden. En broløsning som beskrevet,
vil være uheldig i dette området. Med en fri
høyde på 7 meter vil broen bli svært høy og ha
en dårlig visuell forankring til omgivelsene.
Landskapsrommet som åpner seg opp mot fjorden i akkurat dette området, vil bli mer lukket.
Brokonstruksjonen vil forstyrre utsikten for eksisterende boliger. Tiltaket vil derfor ha en negativ effekt på landskapsbilde.
På strekningen videre gjennom kulturlandskapet,
vil nytt dobbeltspor bli mer dominerende i landskapsbilde sammenlignet med dagens jernbane-

linje. Sammenlignet med dagens situasjon vil
dobbeltsporet være en større visuell barriere i
området/landskapet. Grunnet nærføring til eksisterende boliger på østsiden vil jernbanen i mindre grad oppleves som en integrert del av kulturlandskapet, men føles mer presset inn i området.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget er stort negativt.
Verdien er satt til middels til stor. Konsekvensen blir stor negativ (- - -).

Daglinjealternativet med undergang på Feste
Omfang
Alternativet har en undergang for Festeveien.
Undergangen må etableres med fri høyde 4,5
meter. Sporet ligger tett på etablert boligområde
i øst. Festeveien skjærer seg delvis inn i tilgrensende eiendommer ved kryssing av dobbeltsporet i undergang. Undergangen ligger skrått på
sporet og med minste kurveradius, for minimale
inngrep i nærliggende eiendommer/hager. Det

Figur 6-4: Illustrasjon som viser mulig utforming av undergang for Festeveien.
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må etableres støttemur mot tilgrensende eiendommer med max høyde ca. 6 meter. Disse forutsettes utført som tørrmurer. Undergangen
utføres med broplate og definerte brokar. Brokarene forblendes med naturstein på sidene.
Den øvrige strekningen er sammenfallende med
alternativ 1.
Konsekvens
De største landskapsmessige konsekvenser oppstår i området ved Festeveien hvor alternativ 2
foreslår Festeveien lagt i undergang. Tilgjengelig areal på østsiden av sporet er minimalt og
god terrengtilpasning blir derfor vanskelig.
Festeveien skjærer seg inn i tilgrensende eiendommer og støttemur må etableres for å beholde
mest mulig av hagene. Murene vil på det høyeste
være 5-6 meter. Dette gjør at anlegget skaper en
trang situasjon på østsiden av dobbeltsporet med
en mindre god forankring til omgivelsene. Bruk
av naturstein i murer og brokar vil ha en positiv
effekt for inngrepet visuelt sett.
Strekningen videre får sammenfallende konsekvenser som beskrevet i alternativ 1.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget er stort negativt.
Verdien er satt til middels til stor. Konsekvensen blir stor negativ (- - -).

Carlbergalternativet

landskapsbilde. Fyllmassene til eksisterende
bane vil også fjernes, slik at den visuelle barrieren blir helt borte. Det er særlig på nært hold at
en oppnår stor effekt, da dagens jernbane opprinnelig har en god visuell forankring til kulturlandskapet i dette området. Området ved Festeovergangen, som har høyest verdi innen delområde, har i dag et stort antall tekniske installasjoner grunnet planovergang med automatisk bom.
Fjerning av sporet med tilhørende anlegg vil ha
stor positiv effekt i dette området.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget er middels positivt til stort positivt.
Verdien er satt til middels til stor. Konsekvensen blir stor positiv (+ + +).

6.2.4

LA4. Carlbergområdet

Daglinjealternativet
Omfang
Det etableres en ny undergang for fv. 314 Dyreveien. Undergangen bygges rett øst for den eksisterende Carlbergundergangen og ligger skrått
på dobbeltsporet. Undergangen etableres med fri
høyde 3,1 meter.
Eksisterende jernbanelinje utvides med ett spor
mot Carlbergåsen. Dyreveien må derfor legges
litt om inn mot skogsområde i Carlbergåsen og
støttemur må etableres. Støttemuren mot Carlbergåsen vil få en max høyde på ca. 5 meter og
utføres som tørrsteinsmur.

Omfang
Eksisterende jernbanelinje fra Festeovergangen
til Carlberg fjernes og tilbakeføres til jordbruksareal. Unntaket er strekningen langs Bogslunden
naturreservat,
som
tillegges
skogsområdet/naturreservatet.

Atkomsten til Carlberg gård med portstolper,
allé og steingjerde vil bli berørt av tiltaket. Da
ny undergang ved Carlberg får en større fri høyde vil Dyreveien bli liggende lavere i terrenget
enn dagens situasjon. Atkomstveien til Carlberg
gård fra Dyreveien må derfor senkes tilsvarende
med støttemur i naturstein på begge sider. Allétrærene på nederste strekning må da fjernes.

Konsekvens
Fjerning av dagens jernbanelinje vil ha positiv
effekt for landskapsbilde. Tekniske inngrep/
innstallasjoner, som master, ledninger og jernbanesviller fjernes og vil ikke lenger forstyrre

Støyskjermingstiltak må etableres på strekningen
forbi Dilling.
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Figur 6-5: Illustrasjon som viser mulig utforming av undergang for fv. 314 Dyreveien ved Carlberg.
Konsekvens
Det er området ved Carlbergundergangen og
atkomsten til Carlberg gård fra fv. 314 Dyreveien, som får de største uheldige konsekvensene for landskapsbilde. Tiltaket skaper en trang
situasjon. Det må etableres en støttemur på 5
meters høyde mot Carlbergåsen, samt støttemurer på nedre del av atkomsten til Carlberg gård.
Dette medfører en forringelse av alléen til Carlberg gård, da flere av trærne må fjernes. Flere
flotte eiketrær inn mot Carlbergåsen må også
fjernes som en følge av tiltaket. Dette har negativ effekt på opplevelsen av landskapsbilde. Eksisterende undergang på samme sted vil også bli
berørt. Denne er murt opp med store, hogde
steinblokker. Tiltaket står her i et lite harmonisk
forhold til omgivelsene og sprenger landskapets
dimensjoner. Fjernvirkningen av tiltaket i Carlbergområdet vil være mindre fremtredende.
Strekningen videre mot Dilling er mindre problematisk ut i fra landskapshensyn, selv om baneanlegget vil bli noe mer dominerende i landskapsbilde sammenlignet med dagens situasjon.
En utvidelse av jernbanen til dobbeltspor i dette
området vil medføre helt marginale endringer av
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eksisterende landskapsbilde. Sideskråningene på
nordsiden legges med helning 1:7 for best mulig
tilpasning til landskapet og for at arealet skal
kunne brukes til jordbruksdrift. Eksisterende
driftsvei på sørsiden av jernbanen opprettholdes
som driftsvei. Driftsovergangen ved Carlberg
skal også opprettholdes, men legges i undergang
med samme utførelse som de resterende driftsundergangene på strekningen.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget er middels til stort negativt.
Verdien er satt til middels til stor. Konsekvensen blir stor negativ (- - -).

Carlbergalternativet
Omfang
Carlbergtunnelen kommer ut i dagen på jordet
like nord for Carlberg gård med en lang forskjæring (ca. 350 meter) før den treffer eksisterende
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terreng. I forskjæringen forutsettes åpne, gresskledde sideskråninger med helning max 1:2 og
uten bruk av murer. Selve portalen/kragen utføres i betong med en helning 1:2. Terrenget bakenfor portalen etableres med samme helning og
tilsås med gress. En anleggsvei med snumulighet
for brannbil må etableres frem til tunnelåpningen.
Fjellpåhugget etableres lenger vest i den markerte fjellskrenten langs Carlbergåsen, hvor
fjelloverdekningen for tunnelen er tilstrekkelig.
Berørt område i anleggsfasen vil derfor inkludere et areal som strekker seg helt inn mot Carlbergåsen. Det vil bli en synlig fjellskjæring inn
mot Carlbergåsen og deler av en etablert eikeskog vil gå tapt i dette området. Så langt det lar
seg gjøre vil terrenget reetableres frem til området med tunnelportalen.
Portal for rømningsvei fra tunnelen er lokalisert
ved Carlbergveien like nord for fjellpåhugget til
løsmassetunnelen ved Carlberg. Rømningsveien
skal også benyttes som tverrslag for drift- og
vedlikeholdsarbeider i tunnelen. Normalprofilet
for rømningsveien/portalen blir derfor 9,5 x 7
meter. Tunnelåpningen etableres med en synlig
port.
Konsekvens
De største terrenginngrepene og de største landskapsmessige konsekvenser oppstår i området
ved tunnelåpningen nord for Carlberg gård.
Betongkontruksjonen i portalen blir et nytt element som tilføres i landskapet og vil på kort

avstand oppfattes som et stort inngrep i eksisterende situasjon. Det er likevel den lange og dype
forskjæringen før banen treffer terreng, som gir
de største konsekvensene for området. Dette
forsterkes ytterligere ved at inngrepet skjer tett
opp til gårdstunet på Carlberg gård samt innenfor foreslått landskapsvernområde. Fjernvirkningen, dvs. oppfattelsen av inngrepet fra naturlige ferdselsårer i Carlbergs omgivelser/Carlbergåsen, Værne Kloster og Dilling vil
være mindre fremtredende.
De store, åpne jordene øst for Carlberg er gjennomskåret av et rettvinklet rutenett av åpne grøfter og driftsveier. Den nye jernbanetraséen ligger
diagonalt i forhold til dette og vil kunne oppleves som et brudd med eksisterende mønster, men
det vil ikke nødvendigvis bli særlig merkbart sett
fra bakkenivå. Jernbanelinjen som strekker seg
gjennom det flate, åpne jordbrukslandskapet fra
Carlberg, gjennom Dillingområdet blir et nytt
element i landskapsbilde. Støyskjermingstiltak
må etableres på strekningen forbi Dilling. Disse
forutsettes utformet med innslag av glass for å
redusere den visuelle barrieren.
Eksisterende jernbanelinje fjernes der hvor traséen blir lagt i tunnel og etableres som gang- og
sykkelvei fra Dyreveien frem til Larkollveien på
Dilling. Dagens tekniske installasjoner langs
banen blir fjernet, som vil ha positiv effekt for
landskapsbilde. Det er særlig nærvirkningen
lokalt som får størst effekt. Sett fra lang avstand
er dagens jernbane på denne strekningen lite
fremtredende.

Figur 6-6: Illustrasjon som viser mulig utforming av løsmassetunnel ved Carlberg.
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Figur 6-7: Illustrasjon som viser løsmassetunnelen ved Carlberg sett fra nord.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget er stort negativt.
Verdien er satt til middels til stor. Konsekvensen blir stor negativ (- - -).

6.2.5

Landskapsområde LA5. Herregårdslandskapet ved Værne Kloster

Daglinjealternativet
Omfang
Eksisterende undergang for fv. 314 Dyreveien
blir fjernet og ny undergang etableres lenger øst.
Utvidelsen av eksisterende spor skjer mot Carlbergåsen i nord.
Delområdet berøres direkte ved Carlbergundergangen. Fra delområde for øvrig vil inngrepene i
varierende grad være synlig. Området ved Carlbergundergangen tangerer delområdet.
Det etableres en ny undergang for fv. 314 Dyreveien, som beskrevet for daglinjealternativet i
LA 4 Carlbergområdet. Undergangen bygges øst
for den eksisterende Carlbergundergangen og
ligger skrått på dobbeltsporet. Undergangen
etableres med fri høyde 3,1 meter. Eksisterende
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jernbanelinje utvides med ett spor mot Carlbergåsen, slik at tiltaket bare berører en liten del inn
i dette landskapsområde. Noe vegetasjon må
fjerne for å få plass til en ny undergang. Eksisterende undergang stenges.
Støyskjermingstiltak etableres frem til ny undergang ved Carlberg.
Konsekvens
Det er området ved Carlbergundergangen, som
får de største uheldige konsekvensene for landskapsbilde. Området vil bli mer åpent/eksponert,
da noe vegetasjon må fjernes for å få plass til ny
undergang og omlegging av Dyreveien. I tillegg
vil baneanlegget bli mer dominerende grunnet
doble KL-master og støyskjermer. Den nye undergangen vil derfor bli mer synlig i det nærliggende landskapsrommet ved Bog sammenlignet
med dagens situasjon.
Høy kvalitet i utforming og materialbruk vil
bidra til å dempe eksponeringen. Inngrepet vil ha
liten fjernvirkning. Tiltaket vil ikke være synlig
fra Værne Kloster.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget er middels til stort negativt.
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Stort
negativt

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

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Carlbergalternativet

Omfanget er middels negativt.

Omfang
Carlbergtunnelen kommer ut i dagen på jordet
like nord for Carlberg gård med en lang forskjæring (ca. 350 meter) før den treffer eksisterende
terreng. I forskjæringen forutsettes åpne, gresskledde sideskråninger. Viser her til videre beskrevelse for Carlbergalternativet i LA 4 Carlbergområdet.

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

Tiltaket berører ikke landskapsområde direkte.
Det er fjernvirkningen av tiltaket inn i dette
landskapsområde som er av betydning.
Konsekvens
Fjernvirkningen av tiltaket inn i dette landskapsrommet har størst betydning sett fra Værne Kloster og fra områdene mot Dilling. Fjernvirkningen, dvs. oppfattelsen av inngrepet fra Værne
Kloster og Klosterveien vil være lite/mindre
fremtredende. Tiltaket er ikke synlig fra Bog.

6.2.6

Landskapsområde LA6 - Dilling/Såstad

Daglinjealternativet
Omfang
Nytt dobbeltspor krysser fv. 119 Larkollveien på
Dilling hvor denne legges i undergang med fri
høyde 4,6 meter. Ny gang- og sykkelvei legges
parallelt. Undergangen utføres med broplate og
definerte brokar. Brokarene forblendes med
naturstein på sidene. Utformingen av undergangene er lik for alle krysningspunktene, slik at
baneanlegget fremtrer enhetlig. På Dilling står
grunnvannet høyt og det må derfor etableres et
vanntett trau for kjørebanen. Trauet vil være
synlig i form av en betongmur i max 2-3 meters
høyde på sidene i en lengde på ca. 80 meter.

Figur 6-8: Omtrent midt i bilde ser vi den eksisterende Carlbergundergangen fra Bog gård.
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Figur 6-10: Tiltaket sett fra Værne Kloster.
Terrenget over trauet etableres med helning 1:3.
I situasjoner der eiendommer ligger helt ut mot
Larkollveien, vil murene måtte føres helt opp til
dagens terreng med gjerde på toppen. Kjøreatkomsten til butikken og nærliggende gårdstun
må legges om. Det anlegges en snarvei i form av
trapp opp til butikken fra Larkollveien.

Det må anlegges ca. 3 meter høye støyskjermer
på strekningen forbi Dillingområdet. Disse skal
ha høy kvalitet i utforming og materialbruk. Det
foreslås mest mulig transparante skjermer, slik at
den visuelle barrieren reduseres mest mulig.
På strekningen videre gjennom kulturlandskapet
frem til utbygget dobbeltspor på Såstad, ligger

Figur 6-9: Illustrasjonen viser mulig utforming av undergang for fv. 119 Larkollveien på Dilling.
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sporet i ca. samme terrenghøyde som i dag, men
linjen utvides i bredden og med doble master.
Sideskråningene legges her med helning 1:7 for
best mulig tilpasning til kulturlandskapet og for
at arealet skal kunne brukes til jordbruksdrift.
Eksist. driftskryssing på Hestehagen og Såstad
skal opprettholdes, men må bygges om slik at de
blir planfrie. Driftsundergangene utføres som på
Dyre med broplate og definerte brokar. Brokarene forblendes med naturstein på sidene. Driftsveien ned mot undergangene etableres med
gresskledde sideskråninger og helning 1:2.
Driftsundergangene har en lysåpning på 4x4 m.
Konsekvens
Ny omlagt fv. 119 i undergang vil ha de mest
omfattende virkningene for området. Tiltaket
innfører et helt nytt element som vil endre strukturen og karakteren til Dillingområdet. Da det
ligger bebyggelse helt inntil Larkollveien i dette
området er det lite rom for terrengtilpasning av
anlegget. Etablering av trau som beskrevet under
omfang av inngrep gir også en forsterkning av
den visuelle barrieren for Dillingområdet. I tillegg vil brokonstruksjonen som ligger ca 1 meter
over terreng inkl. 3 meters høye støyskjermer
være en visuell barriere i området.

Når det gjelder traséen videre mot Såstad vil en
utvidelse av jernbanen til dobbeltspor i dette
området medføre marginale endringer av eksisterende landskapsbilde. Dobbeltsporet blir noe
mer markert enn dagens situasjon, som en følge
av breddeutvidelse og doble master langs linjen.
Konsekvensene vil ha størst effekt på nært hold.
Fjernvirkningen av tiltaket vil være ubetydelig.
Traséen ligger i et område hvor en allerede har
tekniske inngrep i form av høyspentmaster og
kabelstrekk.
Omlegging av de to driftsveiene i undergang vil
også ha minimale konsekvenser for landskapsbilde, da det her er god plass for terrengtilpasning. Høy standard i utforming og materialbruk
reduserer konsekvensene for landskapsbilde.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget er middels negativt.
Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
middels negativ (- -).

Figur 6-11: Illustrasjonen viser mulig utforming av undergang for fv. 119 Larkollveien på Dilling.
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Carlbergalternativet

Driftsbanegård, H3

Omfang
Omfanget av inngrepet på Dilling vil bli tilsvarende som for daglinjealternativet, men undergangen vil bli liggende litt lenger nord enn i
daglinjealternativet. Butikken kan da beholde sin
atkomst, men gårdstunet vil få ny atkomst fra
sør. Det må etableres støyskjerm langs dobbeltsporet gjennom Dilling. Disse foreslås mest mulig transparante, slik at den visuelle barrieren
reduseres mest mulig.

Omfang
Driftsbanegård i alternativ H3 er plassert på
strekningen mellom eksisterende undergang på
Såstad og Rygge stasjon (ca. 1,2 km). Anlegget
er lokaliert på venstre side, parallelt med jernbanesporet i en bredde på 40-50 meter. Driftsbanegården inneholder spor for 24 enkle togsett med
tilhørende driftsveier. I tillegg må det etableres
atkomstvei, parkering og servicebygg/teknisk
bygg på til sammen 500 m2. Parkering skal anlegges for 30 biler. Anlegget for øvrig blir utstyrt
med flombelysning, master for alle spor og sikkerhetsgjerde rundt hele området.

Traséen videre gjennom kulturlandskapet og
frem til utbygget dobbeltspor på Såstad ligger litt
lenger nord enn dagens trasé. Baneanlegget ligger her parallelt med eksisterende høyspenttrasé,
før den kobles inn på eksisterende bane på
Såstad.
Konsekvens
Konsekvensene av inngrepet for Dillingområdet
vil være tilsvarende som for daglinjen. Tiltaket
innfører et helt nytt element som vil endre strukturen og karakteren til Dillingområdet. Larkollveien blir liggende som en kløft i terrenget gjennom Dilling med høye murer og sideskråninger.
Larkollveien i undergang forsterker den visuelle
barrieren i området.
Dobbeltsporet videre gjennom kulturlandskapet
mot Såstad blir delvis et nytt lineært element i
landskapet. Landskapsmessig synes denne strekningen å være lite problematisk. Dobbeltsporet i
Carlbergalternativet vil ha større nærføring til
eksisterende boliger nord for Dilling og vil i
større grad forstyrre landskapsbilde sett fra
nevnte standpunkt. Jernbanen har også nærføring
til Hestehagen, et kulturmiljø med visuelt sett
gode kvaliteter. Traséen ligger forøvrig i et område hvor en allerede har tekniske inngrep i form
av høyspentmaster og kabelstrekk.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Figur 6-12: Bilde er tatt fra Ryggeveien ved
atkomsten til Gipsund gård. Driftsbanegård H3
er lokalisert til venstre i bilde.

Stort
positivt

Figur 6-13: Bilde et tatt fra Rygge kirke mot
driftsbanegård H3.
Omfanget er middels negativt.
Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
middels negativ (- -).

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Konsekvens
Driftsbanegården ligger her godt eksponert i
landskapet og er spesielt synlig fra Ryggeveien
og fra Rygge kirke, som to viktige standpunkt i
området. Anlegget har særlig stor nærføring til
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Figur 6-14: Illustrasjonen viser alternativ H3 for driftsbanegård og er sett fra gravplassen ved Rygge
kirke.
to gårdsbruk i området. Den ene av dem er Gipsund gård, som inneholder visuelt gode bygningsmiljø og med en praktfull allé fra Ryggeveien inn mot gårdstunet.

6.2.7

Driftsbanegården vil oppleves som et teknisk
inngrep med en skog av lys- og kabelmaster.
Lysmastene blir ekstra høye, da anlegget skal
være flombelyst hele døgnet. Flombelysningen
gjør at inngrepet også vil være synlig på kveldsog nattestid. Anlegget har en svært dårlig visuell
forankring til det åpne kulturlandskapet og vil i
stor grad forstyrre landskapsbilde. Den visuelle
virkningen av tiltaket sett fra Rygge kirke vil
være spesielt uheldig.

Driftsbanegård, H1

Stort
neg ativt

M iddels
neg ativt

Lite el.
intet

Mid dels
positivt

Stort
positivt

Omfanget er stort negativt.
Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
stor negativ (- - -).

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Landskapsområde LA 7 - Halmstad/Eskelund

Omfang
Alternativ H1 for driftsbanegård er plassert på
strekningen mellom Rygge stasjon og Saltnesveien, ca. 1,2 km. Anlegget er lokalisert på
venstre side, parallelt med jernbanesporet i en
bredde på 40-50 meter inkludert driftsveier.
Driftsbanegården forøvrig er tilsvarende som
beskrivelsen for H3.
Konsekvens
Driftsbanegården vil som tidligere beskrevet
oppleves som et teknisk inngrep i landskapet.
Anlegget ligger her i et åpent jordbrukslandskap,
men med nærhet til Rygge sentrum (Halmstad).
Sett fra Ryggeveien vil anlegget ligge forholdsvis skjermet bak mindre skogsområder og bebyggelse. Gjeldende kommunedelplan viser en
mulig fremtidig boligutbygging i området nærmest Halmstad sentrum.
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Figur 6-15: Illustrasjonen viser alternativ H1 for driftsbanegård og er sett fra boligområde på nedsiden av Ryggeveien.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget er middels til stort negativt.
Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
middels negativ (- -).

6.3

Reiseopplevelse

6.3.1

Generelt

Idealet er at reisen skal være en sammenhengende rik opplevelse for den reisende. Reiseopplevelsen bør ha en god rytme og gi den reisende stimulanser tilpasset fartsnivået. Opplevelsen av en reise kan deles inn i sekvenser. En
sekvens er områder med visse fellestrekk som
gjør at de identifiseres som noe eget.
Ved vurdering av reiseopplevelse vil fartsgrensen ha betydning. Menneske må se en utsikt i 5
sekunder for å danne seg et klart bilde av motivet. Det tilsvarer en strekning på ca. 125 m i 90
km/t.

Reiseopplevelse kan defineres som den reisendes
opplevelse sett fra veien, i dette tilfellet sett fra
jernbanen. Det er mest hensiktsmessig at reiseopplevelsen vurderes i forhold til strekningen
som helhet, ikke for de enkelte landskapsområdene.

På høyhastighetsbaner vil dimensjonene og avstandene oppleves som mindre enn på lavhastighetsbaner, og jo lavere fart jo viktigere blir detaljene. Høyhastighetsbaner har stiv kurvatur, og
trafikantene fanger derfor inn mindre av omgivelsene i synsfeltet.

Det skal vurderes om den nye strekningen totalt
sett vil gi bedre eller dårligere reiseopplevelse
enn dagens strekning og hvor mye bedre eller
dårligere reiseopplevelsen blir samlet sett. Den
samlete reiseopplevelsen for de ulike alternativene vil da være en vurdering av om den har
blitt dårligere eller bedre i forhold til alternativ
0.

Opplevelseskvaliteten er vurdert i forhold til
følgende punkter/tema:

Reiseopplevelsen skal karakteriseres som: meget
god, god eller mindre god.
Ved vurdering av reiseopplevelsen på nye veistrekninger, i dette tilfellet jernbanestrekninger,
må tiltaket inkludert utstyr som støyskjermer/voller, trafikksikkerhetsutstyr og lignende,
inngå i vurderingene.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

•
•
•
•
•

Utsikt, kontakten med Oslofjorden
Landskapets særpreg eller spesielle karaktertrekk
Landemerke
Områdets visuelle kvaliteter
Referansepunkter/objekt som gir inntrykk
langs reisen

6.3.2

0-alternativet

Dagens jernbanestrekning inneholder ingen tunneller. 0-alternativet har også lavere hastighet
enn hva som er målsettingen med nytt dobbelt-
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spor, dvs. at den reisende klarer å fange inn mer
av omgivelsene enn ved høyhastighetsbaner.
Opplevelsen av reisen kan her deles inn i sekvenser. En sekvens er områder med visse fellestrekk som gjør at de identifiseres som noe
eget. Det er naturlig å dele denne strekningen inn
i fire sekvenser:
Sekvens 1 Kleberget - Feste
Fellestrekk for denne strekningen er jernbanens
nærhet til fjorden og med storslått fjordutsikt
flere steder. Jernbanen går her gjennom et
spredtbygd boligområde med overordnet grønt
preg.

Figur 6-17: På bilde ser vi den skogkledde
Carlbergåsen som møter Bogslunden.
Sekvens 3 Carlbergundergangen - Dilling

Figur 6-16: Jernbanestrekningen fra Kleberget
til Feste følger Oslofjorden og har flere steder
storslått utsikt utover fjorden til Jeløya og innover i Mossesundet.

Etter Carlbergundergangen åpner landskapet seg
igjen opp mot herregårdslandskapet ved Værne
Kloster og Carlberg gård. Området nærmest
jernbanen består av nesten helt flate jordbruksarealer og kan kanskje oppleves som litt monotont. Områdene nærmere Værne Kloster inneholder et mer særpreget karakterlandskap med
kultursletter, løvskogsbryn, lunder, steingjerder
og flotte alléer. Værne Kloster fungerer som et
landemerke i området, men er lite fremtredende
sett fra jernbanen grunnet vegetasjon som delvis
skjermer. Hovedhuset på Carlberg gård ligger
også noe skjermet fra jernbanen, mens låvebygningen ligger som et blikkfang i landskapet.

Sekvens 2 Feste - Carlbergundergangen
Fellestrekk for denne strekningen er overgangen
til det åpne jordbrukslandskapet og hvor jernbanen forsiktig beveger seg østover, bort fra fjorden. Området ved Festeovergangen ligger åpent
mot fjorden. Kontrasten mellom kulturlandskapet og det åpne fjordlandskapet gir en landskapsopplevelse som er mer intens og storslagen
enn hva man normalt finner i regionen. Dette er
et område som har stor verdi for reiseopplevelsen. Det åpne jordbrukslandskapet innsnevres
ved Carlbergundergangen hvor den skogkledde
Carlbergåsen møter Bogslunden naturreservat.
Området skaper variasjon for den reisende og
inneholder kvaliteter som stimulerer til god reiseopplevelse. Her finnes sjelden fin løvtrevegetasjon og en rekke allétrær som fører inn mot
Carlberg gård.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Figur 6-18: Uthusbygningene på Værne kloster
sett fra Carlberg
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Figur 6-19: Det åpne og flate jordbrukslandskapet mellom Carlberg og Dilling. Det er Carlbergåsen man ser helt bakerst i bilde.
Sekvens 4 Dilling - Såstad/Rygge stasjon

Figur 6-21: Dilling stasjon.
En høyspenttrasé følger jernbanelinjen på strekningen fra Dilling og sørover. Denne har negativ
innvirkning på reiseopplevelsen.

Fellestrekk for denne strekningen er de flate
jordbruksslettene oppstykket av barskogsdominerte, lave koller og åsdrag. Gårdstunene ligger
åpent til og fungerer ofte som blikkfang i landskapsbilde. Det finnes her flere visuelt gode
bygningsmiljø.
Rygge kirke er det mest markerte landemerke i
området og fungerer som en milepæl som markerer gangen i reisen.

Figur 6-22: Jernbanen ligger på denne strekningen i sin helhet i åpent, flatt jordbrukslandskap.
Den samlede reiseopplevelsen for 0-alternativet
blir vurdert til å være meget god.

Figur 6-20: På bilde ser vi spiret på Rygge kirke, det mest markerte landemerke i området.
Det finnes flere objekt på strekningen som gir
inntrykk. Av dem kan nevnes gamle Dilling
stasjon og kulturmiljøet på Hestehagen.

6.3.3

Nytt dobbeltspor

Et av målsettingene med nytt dobbeltspor er å
redusere reisetiden mellom Oslo-Halden/OsloFredrikstad. Det skal skapes et attraktivt transporttilbud med kortere avstander mellom regionene. Nytt dobbeltspor har derfor fokus på høy
hastighet. Banen dimensjoneres for en hastighet
på 200 km/h.

Daglinjealternativet
Til forskjell fra 0-alternativet er det foreslått en
kort tunnel gjennom Kleberget, ca 600 meter.
Strekningen med fjordutsikt blir derfor redusert i
forhold til dagens situasjon.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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Konstruksjonene i området ved Kleberget tunnel, søndre påhugg, er et nytt element som tilføres i området. Den høye støttemuren på østsiden
av sporet vil være mest uheldig i forhold til reiseopplevelsen. Den negative opplevelsen av
denne vil dempes ved forblending med naturstein som forutsatt.
Strekningen videre til Såstad vil i hovedsak inneholde de samme opplevelseskvalitetene som
0-alternativet. Forskjellen vil være de nyutformede krysningspunktene langs baneanlegget og
hvordan disse passer inn i landskapsbilde samt
nødvendige støyskjermingtiltak. Tiltaket krever
støyskjerming på store deler av strekningen og
støyskjermene er beregnet til å være ca. 3-3,5
meter høy. Hele strekningen langs fjorden må
støyskjermes grunnet nærliggende boliger. Området ved Feste/Dyre frem til Carlberg må også
støyskjermes, samt en kortere strekning gjennom
Dilling. Det er forutsatt høy arkitektonisk utførelse i støyskjermene med mulighet for glass på
deler av strekningen for å opprettholde kontakten med fjorden og andre opplevelseskvaliteter
langs strekningen. Avhengig av utforming og
materialbruk i støyskjermene vil støyskjermene
likevel kunne forstyrre landskapsbilde sett fra
den reisene.
De mest omfattende krysningspunktene langs
banen er på Feste, Carlberg og Dilling. Disse
tiltakene har de største terrenginngrepene og får
størst konsekvenser for landskapsbilde og dermed også for reiseopplevelsen. God utforming
og høy kvalitet i materialbruk har til gjengjeld
positiv effekt for opplevelsen av tiltaket.
På grunn av høyere hastighet vil den reisende
fange inn mindre av omgivelsene i synsfeltet og
reiseopplevelsen vil bli noe redusert i forhold til
dagens situasjon.
Reiseopplevelsen for daglinjealternativet blir
vurdert til å være god sammenlignet med alternativ 0.

Carlbergalternativet
Carlbergalternativet går i tunnel på store deler av
strekningen, ca. 2 km lang tunnel fra Moss til
Carlberg. Tunnelen gjør at alternativet mister
kontakten med fjorden og dermed reduserer reiseopplevelsen. Den lange tunnelstrekningen gjør
også at gangen i reisen blir vanskeligere å lese.
Tunnelen kommer ut i dagen på jordet like nord
for Carlberg gård. Her etableres en lang forskjæ-
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ring før jernbanen treffer terreng på jordet midt
mellom Carlberg gård og Dilling. Landskapet er
her åpent og består av nesten helt flate jordbruksarealer. Værne Kloster fungerer som et
landemerke i området og en milepæl på reisen.
Det vil være krav til støyskjerming gjennom
Dilling. Disse er foreslått utformet med noe
glass, både for å redusere den visuelle barrieren
tiltaket skaper i Dillingområdet og i forhold til
reiseopplevelsen. Traséen vil ikke passere gamle
Dilling stasjon, men blir liggende på nordsiden i
helt ny trasé.
Den øvrige strekningen vil inneholde de samme
opplevelseskvalitetene som 0-alternativet. På
grunn av høyere hastighet vil den reisende likevel fange inn mindre av omgivelsene i synsfeltet
og reiseopplevelsen vil bli noe redusert.
Reiseopplevelsen for Carlbergalternativet blir
vurdert til å være mindre god sammenlignet med
alternativ 0.

6.3.4

Driftsbanegård

En driftsbanegård langs nytt dobbeltspor har stor
negativ effekt på opplevelsen av landskapet og
bidrar dermed i stor grad til redusert reiseopplevelse sammenlignet med alternativ 0. Dette gjelder både for daglinjealternativet og Carlbergalternativet.

H1
Driftsbanegården er et teknisk inngrep i landskapet med en skog av lys- og kabelmaster. Anlegget er lokalisert på vestsiden av dobbeltsporet
i en strekning på ca 1 km. Driftsbanegården omfatter et areal på ca 60 dekar.
Driftsbanegården ligger her i et åpent jordbrukslandskap, men med nærhet til Rygge sentrum
(Halmstad) og Rygge stasjon. Det foreligger en
godkjent reguleringsplan for "Lille Rygge
næringspark". Dette arealet ligger rett sør for
Rygge stasjon, på vestsiden av sporet. Anleggets
nærhet til diverse sentrumsfunksjoner sammen
med en fremtidig næringsutbygging i området,
gjør at driftsbanegårdsanlegget vil kunne oppleves som bedre forankret til omgivelsene sammenlignet med H3.

H3
Driftsbanegården i H3 blir i størrelse og utstrekning tilsvarende som H1. Anlegget vil her kunne
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oppleves som noe mer "løst" plassert, midt i det
åpne jordbrukslandskapet.
Driftsbanegårdsanlegget er i H3 lokalisert på
vestsiden av dobbeltsporet, mellom jernbanen og
Rygge kirke. Det tekniske anlegget med en skog
av lys- og kabelmaster vil på denne strekningen
forstyrre opplevelsen av Rygge kirke som et
markert landemerke. Det finnes flere visuelt
gode bygningsmiljø i området, som for eksempel
Gipsund gård og Bjølsen. Driftsbanegården vil
kunne forstyrre/ta oppmerksomheten fra de visuelt gode bygningsmiljøene i området.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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7 Oppsummering for ulike alternativer
7.1

Nytt dobbeltspor

7.1.1

Daglinjealternativet

Daglinjealternativet har betydelige negative konsekvenser for landskapsbilde. Det er de nye
planfrie krysningspunktene og de nye påhuggsområdene langs baneanlegget, som får de største negative konsekvensene. Konstruksjonene i
påhuggsområde ved Kleberget tunnel, søndre
påhugg blir et helt nytt element i området, og vil
være godt synlig i landskapsbilde, særlig for
nærliggende bebyggelse. Tiltaket forsterkes med
den høye og lange muren langs Norrønaveien.
Området videre langs Værlevangen til Feste er
smalt og langstrakt med bebyggelse helt inntil
sporet på begge sider. En slik situasjon gjør at
det blir for liten plass til å kunne oppnå den beste terrengtilpasningen. Baneanlegget vil bli mer
dominerende i landskapsbilde grunnet bredere
spor og doble KL- master. Dette vil ha størst
negativ konsekvens for landskapsbilde lokalt.
Sett fra fjordsiden vil tiltaket være ubetydelig.
Tiltaket krever støyskjermingstiltak på store
deler av strekningen og støyskjermene er beregnet til å måtte være ca. 3-3,5 meter høye for å
oppnå tilstrekkelig effekt. Støyskjermenes negative innvirkning på landskapsbilde reduseres noe
ved bruk av glass på deler av strekningen.
De mest omfattende krysningspunktene langs
daglinjen er på Feste, Carlberg og Dilling. Disse
tiltakene har de største terrenginngrepene med
liten visuell forankring til omgivelsene. Krysningspunktene ligger tett opp til eksisterende
bebyggelse, samt viktige skogsområder og kulturmiljø, noe som gjør tiltakene veldig presset
inn i en eksisterende situasjon. Resultatet blir
høye støttemurer og dårlig terrengtilpasning.
God utforming og høy kvalitet i materialbruk har
til gjengjeld positiv effekt for opplevelsen av
tiltaket.
Samlet sett vurderes alternativet å ha stor negativ konsekvens (- - - ).
Reiseopplevelse for daglinjealternativet blir vurdert til å være god sammenlignet med alternativ
0.
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7.1.2

Carlbergalternativet

Carlbergalternativet har størst negative konsekvenser for Carlbergområdet hvor tunnelen
kommer ut i dagen. Betongkonstruksjonen i
portalen blir et nytt element som tilføres i landskapet og vil på kort avstand oppfattes som et
stort inngrep i eksisterende situasjon. Det er
likevel den lange forskjæringen før banen treffer
terreng, som gir de største negative konsekvensene for området. Dette forsterkes ytterligere ved
at inngrepet skjer tett opp til gårdstunet på Carlberg gård samt innenfor foreslått landskapsvernområde. Oppfattelsen av inngrepet fra Værne
Kloster vil være mindre fremtredende.
Videre vil ny omlagt fv. 119 (Larkollveien) i
undergang få store konsekvenser for Dillingområdet. Tiltaket innfører et helt nytt element som
vil endre strukturen og karakteren til Dillingområdet. Grunnet tett bebyggelse i området er det
lite rom for god terrengtilpasning av anlegget.
Etablering av vanntett trau gir en ytterligere
forsterkning av tiltaket og skaper en økt visuelle
barriere for Dillingområdet.
Nytt dobbeltspor krever støyskjerming gjennom
Dillingområdet i en høyde på ca 3-3,5 meter.
Støyskjermenes negative innvirkning på landskapsbilde reduseres noe ved bruk av glass i
skjermene, som forutsatt.
For traséen videre mot Såstad vil en utvidelse av
jernbanen til dobbeltspor medføre marginale
endringer av eksisterende landskapsbilde. Dobbeltsporet vil bli noe mer markert enn dagens
situasjon, som en følge av breddeutvidelse,
driftsveier og doble KL-master. Konsekvensene
vil ha størst negativ effekt på nært hold. Fjernvirkningen av tiltaket vil være ubetydelig.
Den ca 2,2 km lange tunnelen gir ingen endringer av landskapsbilde i selve tunneltraséen, med
unntak av områdene hvor rømningstunnelene
kommer ut i dagen med en synlig portal. Normalprofilet for rømningstunnelene er størst ved
Carlberg, da denne også skal benyttes som tverrslag for drift- og vedlikehold i tunnelen. Disse
vil påvirke landskapsbilde lokalt.
Etablering av tunnel gjør at store deler av eksisterende spor kan fjernes. Dette vil ha særlig stor
positiv effekt på strekningen mellom Kleberget

66

JBV Utbygging, desember 2011

OPPSUMMERING FOR ULIKE ALTERNATIVER

og Carlberg hvor baneanlegget fjernes helt fra
landskapsbilde.
Samlet sett vurderes alternativet å ha liten negativ konsekvens (-).
Reiseopplevelse for Carlbergalternativet blir
vurdert til å være mindre god sammenlignet med
alternativ 0.

7.2

Driftsbanegård

7.2.1

Alternativ H1

Driftsbanegården vil oppleves som et teknisk
inngrep i landskapet. Inngrepet vil også være
synlig kvelds- og nattestid, grunnet sterk flombelysning. Et slikt omfattende anlegg vil ha stor
negativ effekt for opplevelsen av landskapet.
Anlegget ligger her i et åpent jordbrukslandskap,
men med nærhet til Rygge sentrum (Halmstad).
Sett fra Ryggeveien vil anlegget ligge forholdsvis skjermet bak mindre skogsområder og bebyggelse. Gjeldende kommuneplan viser en mulig fremtidig boligutbygging i området nærmest
Halmstad sentrum. Det foreligger en reguleringsplanforslag for 'Lille Rygge næringspark hotell, forretning, kontor'. Dette området ligger
rett sør for Rygge stasjon med atkomst fra Bygdetunveien. Realiseringen av utbygging for de
øvrige arealene er fremdeles usikker, siden man
er i en tidlig planfase.

Omfanget er vurdert til å være stort negativt.
Samlet vurderes alternativ H3 å ha stor negativ
konsekvens (- - -).

7.3

Avbøtende tiltak

Det vil være behov for avbøtende tiltak i forhold
til undergangen for fv. 119, Larkollveien. Det
må her gjøres videre vurderinger på om grunnvannstanden ved Dilling kan senkes ytterligere
for å unngå etablering av trau. Det vil da være
mulig å få til en noe bedre terrengtilpasning og
tiltaket vil da få en noe bedre visuell forankring
til Dillingområdet.

Omfanget er vurdert til å være middels negativt
til stort negativt.
Samlet vurderes alternativ H1 å ha middels til
stor negativ konsekvens (- - / - - -).

7.2.2

Alternativ H3

Driftsbanegården ligger eksponert i landskapet
og vil oppleves som et teknisk inngrep med en
skog av lys- og kabelmaster. Inngrepet vil også
være synlig kvelds- og nattestid, grunnet sterk
flombelysning. Anlegget har en svært dårlig
visuell forankring til landskapet. Den visuelle
virkningen av tiltaket sett fra Rygge kirke vil
være spesielt uheldig. Driftsbanegården har også
særlig stor nærføring til to gårdsbruk i området,
Gipsund og Bjølsen. Disse inneholder visuelt
gode bygningsmiljø. Atkomsten til Gipsund gård
består av en praktfull allé og steingard inn mot
gårdstunet. Driftsbanegården vil også være godt
synlig fra Ryggeveien, som følger toppen av
raet.
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OPPSUMMERING FOR ULIKE ALTERNATIVER

Tabell 7-1: Oppsummering av konsekvenser for daglinjealternativet og Carlbergalternativet.
Alternativ

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Liten positiv

+

Liten positiv

+

Middels negativ

--

Middels positivt

++

Middels til stor

Stor negativ

---

Stor positiv

+++

Middels til stor

Stor negativ

---

Stor negativ

---

Stor negativ

---

Middels negativ

--

Middels negativ

--

Middels negativ

--

Delområde

Verdi

LA 1 Kleberget nord

Liten

LA 2 Kleberget/Værlevangen

Middels

LA 3 Feste/Dyre
LA 4 Carlbergområdet

LA 5 HerregårdslandskaStor
pet ved Værne Kloster
LA 6 Dilling/Såstad

Carlbergalternativet

Omfang

Daglinjealternativet

Middels

Samlet konsekvens
Rangering på parsellen

--2

1

Tabell 7-2: Oppsummering av konsekvenser for driftsbanegård alternativ H1 og H3.
Alternativ

Middels

LA 7 Halmstad/Eskelund Middels

Konsekvens

LA 6 Dilling/Såstad

Omfang

Verdi

Konsekvens

Delområde

Driftsbanegård, H3

Omfang

Driftsbanegård, H1

Middels til stor
negativ

- -/- - -

Ubetydelig

0

Ubetydelig

0

Stor negativ

---

Samlet konsekvens
Rangering på parsellen

--/--1
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