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SAMMENDRAG

Fem alternative plasseringer av hensettingsanlegget er vurdert ut fra konsekvenser for fagtema
vannmiljø iht. vannforskriften §12.
Tiltaket ved Kambo vurderes til å være det dårligste alternativet mht. vannmiljø, da det trolig vil
medføre vandringshinder for sjøørreten. Til tross for at det vil forsøkes å utforme kulverten på en
måte som ikke medføre vandringshinder, anses dette som alternativet som vil ha størst risiko for å
medføre en permanent forringelse av bekkens økologiske tilstand.
Alternativet ved Gon vurderes til å ikke medføre noen permanent forringelse av den økologiske
tilstanden i vannforekomstene Gatubekken eller Kureåa.
Alternativet ved Løken/Høyda vurderes til å medføre en permanent forringelse av Heiabekkens
karakter i en svært avgrenset del av bekkeløpet. Da bekken allerede er lagt i rør under nåværende
jernbane vil ikke en ytterligere lukking av bekkeløpet medføre at ørretførende strekninger
oppstrøms blir utilgjengelige. Det er mulig å tilpasse lukkingen av bekkeløpet på en slik måte at
gyteområder ikke blir ødelagt, og den samlede vurderingen er derfor at tiltaket ikke vil medføre
permanent forringelse av Heiabekkens økologiske tilstand.
Alternativene på Kjellerødåsen Vest og Øst medfører at Akersbekken blir, i likhet med for
Løken/Høyda, berørt i utkanten av ørretførende strekning, og områdets funksjon svekkes, men
vesentlige funksjoner i bekken opprettholdes. Det er mulig å tilpasse alternativene for å unngå eller
minimere påvirkningen på bekken og fisken. Alternativet på Kjellerødåsen Vest vurderes til å
permanent påvirke Akersbekkens karakter i et relativt avgrenset område, og samlet sett vil det
trolig ikke medføre en vesentlig permanent forringelse av bekkens økologiske tilstand. Alternativet
ved Kjellerødåsen Øst vurderes å medføre mindre forringelse av Akersbekken, sammenlignet med
alternativet ved Kjellerødåsen Vest, da en kortere strekning av bekkeløpet må lukkes og
mulighetene er derfor større for å minimere inngrepet. Alternativet ved Kjellerødåsen Øst vil
medføre en permanent forringelse av en svært avgrenset del av bekkeløpet, og samlet sett vil
tiltaket derfor ikke medføre en vesentlig forringelse av bekkens økologiske tilstand.
Samfunnsnytten av tiltaket vurderes til å være større enn tapet av vannforekomstenes miljøkvalitet
for alle de fem alternativene.
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Dette tilleggsnotatet vurderer tiltakets konsekvenser for fagtema vannmiljø. Formålet med
tilleggsnotatet er å frembringe kunnskap om vannforekomster som vil bli påvirket av tiltaket i
henhold til Vannforskriftens §12, da det aktuelle tiltaket vurderes å omfattes av denne.
Tilleggsnotatet gir en beskrivelse av vannforekomstene og deres relevante kvalitetselementer,
hvordan og i hvilken grad de vil påvirkes av de alternative tiltakene, samt skadebegrensende tiltak.
Vurderingen er utarbeidet i henhold til «Veiledning til bruk av vannforskriften §12» [4]. Vurderingen
vil være en del av grunnlaget ved valg av alternativ ved at den tydeliggjør alternativenes relevante
konsekvenser på vannforekomstene. Datagrunnlaget er i all hovedsak hentet fra ICH-11-A-25048
Østfoldbanen vestre linje, (Moss) – Sarpsborg, Moss, Hensetting Moss, KU fagrapport
naturmangfold [3].

2.2

Vannforskriften § 12

Vannforskriften §12 skal vurderes når det fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i en
vannforekomst [4]. Paragrafen kommer til anvendelse når tiltaket vurderes å medføre at
miljømålene i §4 - §6 ikke nås, eller at tilstanden forringes. Det fremgår av paragrafen hvilke
forringelser som kan aksepteres og hvilke vilkår som må være oppfylt for at det kan gjøres unntak
fra miljømålet.
Ingen av de aktuelle vannforekomstene faller inn under bestemmelsene i §12 første ledd bokstav
b, så vurderingene gjøres etter bokstav a, om nye endringer i de fysiske egenskapene til en
overflatevannforekomst.
§ 12 annet ledd gir tre tilleggsvilkår som må oppfylles for at forringelsen kan tillates. Etter § 12
annet ledd bokstav a skal ”alle praktisk gjennomførbare tiltak” settes inn for å begrense
virksomhetens negative miljøpåvirkning [5]. Dette notatet omfatter derfor hvilke avbøtende tiltak
som vil være nødvendige å iverksette for å begrense den negative miljøeffekten av tiltaket.
Aktuelle tiltak vil imidlertid bli mer detaljert beskrevet i senere planfaser, når endelig plassering er
bestemt.
”Samfunnsnytten” av de nye inngrepene eller aktivitetene skal være ”større enn tapet av
miljøkvalitet”, jf. § 12 annet ledd bokstav b. Samfunnsnytten av dette tiltaket vil ikke bli beskrevet i
dette tilleggsnotatet, da det tidligere er blitt beskrevet i blant annet den samlede
konsekvensutredningen og planprogrammet [2,3].
Det siste vilkåret som må være oppfylt, er at hensikten med den nye virksomheten, på grunn av
manglende teknisk gjennomførbarhet eller uforholdsmessig store kostnader, ikke med rimelighet
kan oppnås med andre midler som er miljømessig vesentlig bedre, jf. § 12 annet ledd bokstav c
[4,5]. Relevante alternativer kan være en annen lokalisering, størrelse eller utforming av
virksomheten. Dette vilkåret anses som oppfylt, da det er gjort vurderinger av en rekke alternativer.
De fem alternativene som vurderes i denne planfasen anses som de beste ut fra vurderinger av
samfunnsmessig nytte og samlede miljøkonsekvenser.
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Generelt om forringelse iht. vannforskriften

I vannforskriften er den økologiske tilstanden uttrykt som klassene svært god, god, moderat, dårlig
og svært dårlig [5]. «Forringelse» i bestemmelsens forstand betyr at tilstanden endres fra en klasse
til en annen [5]. Vannforskriftens §12 første ledd bokstav a omfatter både direkte følger av de
fysiske endringene, og indirekte følger.
Den negative påvirkningen må være av en viss varighet for at det skal være snakk om en
”forringelse” i bestemmelsens forstand [4]. Kortvarige endringer, hvor tilstanden gjenopprettes etter
kort tid uten at det iverksettes tiltak, regnes ikke som en ”forringelse”. Det aktuelle tiltaket vil trolig
medføre kortvarige endringer av vannforekomstenes karakter i anleggsperioden. Det vil imidlertid
ved endelig valg av plassering søkes om en tillatelse til midlertidig utslipp av anleggsvann i aktuelle
resipienter. En slik utslippstillatelse krever at resipientens førtilstand kartlegges, slik at grenseverdier for aktuelle parametere kan bestemmes. Kartlegging av førtilstand krever overvåkning av
kjemiske og biologiske kvalitetselementer i minst ett år før anleggsstart. Utslippstillatelsen vil være
grunnlaget for overvåkningen i anleggsperioden og for prosjektets beredskapsplan, og det vil være
nødvendig å iverksette tiltak for å overholde grenseverdiene som settes i tillatelsen. Slike tiltak vil
blant annet omfatte rensing av anleggsvann og kontinuerlig overvåkning av utvalgte parametere.
Hensikten med tiltakene vil være å sørge for at utslipp av anleggsvann ikke medfører permanent
forringelse av vannforekomstene. Dette vil beskrives mer detaljert i senere planfaser, når endelig
plassering er bestemt.
Det aktuelle tiltaket forventes ikke å medføre noen risiko for utslipp av forurensning i driftsfase, da
det ikke skal foregå noen aktiviteter med risiko for forurensning på hensettingsanlegget. Tiltaket
vurderes slik at eventuell forurensning i driftsfase potensielt kan være tungmetaller og noe oljeforbindelser fra blant annet sporveksler. Denne forurensningen er imidlertid hovedsakelig partikkelbundet og vil felles og/eller filtreres ut i jordsmonn og sandfang før det når aktuelle vannforekomster. Forurensningen fra driftsfasen antas derfor å være ubetydelig.
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Alternativet ved Kambo berører vannforekomsten Kambobekken.
3.1.1

Kambobekken

Kambobekken tilhører vannforekomst 003-100-R i vannområde Morsa i Glomma vannregion.
Forekomsten er registrert i vann-nett med moderat økologisk tilstand. Den største registrerte
påvirkningsfaktoren er kjemisk forurensning på grunn av avrenning fra E6, inkludert tunellvask,
men også avrenning fra fulldyrket mark har noe betydning. Det er også noe avrenning fra spredt
bebyggelse. I vann-nett er det registrert flere tiltak som er iverksatt for å bedre den økologiske
tilstanden i bekken. Tiltakene omfatter blant annet etablering av fangdammer, etablering av
grasdekte kantsoner og vannveier mot vassdrag i åker, og ingen jordarbeiding om høsten.
Kambobekken er en viktig ørretbekk. Fylkesmannen i Akershus har undersøkt elva for ørret og
konkluderer i sin rapport fra 2015 med at det er verdifulle gytehabitater oppstrøms tiltaksområdet.
3.1.2 Tiltakets påvirkninger på Kambobekken
Inngrepet vil påvirke Kambobekken, og verdiene knyttet til den. Tiltaket vil medføre at deler av
bekkeløpet permanent må legges i kulvert (ca. 30 meter lang strekning). Dersom denne
strekningen legges i kulvert, vil det kunne medføre forringelse av vandringen til sjøørret til
gytelokalitetene. Selv om det gjennomføres tiltak for å bøte på denne skaden er inngrep i slike
bekker negativt. Det er planlagt å åpne de deler av bekken som per i dag ligger i en 200 meter lang
kulvert lengre oppstrøms i vassdraget. Det påpekes imidlertid at dette ikke vil kunne veie opp for
skaden som oppstår ved å legge bekken i en kulvert som potensielt kan begrense
vandringsmulighetene til sjøørret. Å åpne bekken lenger opp i vassdraget vil ikke påvirke
vandringsmulighetene opp til de registrerte gyteområdene. Åpningen vil derimot frigjøre nye
områder som kan bli verdifulle for sjøørreten på sikt, så sant det ikke etableres vandringshindringer
lenger ned i vassdraget.
3.1.3 Skadereduserende tiltak
Det er viktig at tiltaket ikke hindrer ørretens vandring gjennom området, siden gyte- og
oppveksthabitatene oppstrøms da vil miste sin funksjon/verdi. Inngrepet i bekken må tilpasses slik
at fiskevandring opprettholdes. Hvis deler av bekken må lukkes skal tiltaket utformes på en måte
som er tilpasset fiskevandring, blant annet med elementer som gir variasjon i vannstrømningen.
3.1.4 Alternativets samlede vurdering iht. vannforskriften §12
Alternativet ved Kambo vil trolig medføre en permanent forringelse i deler av Kambobekken
grunnet hydromorfologiske endringer der bekken må legges i kulvert. Tiltaket vil dermed medføre
endringer i de fysiske egenskapene til bekken i området med kulvert i form av endret vannføring,
strømningsforhold, og substrat. Til tross for at det vil forsøkes å utforme kulverten på en måte som
ikke medføre vandringshinder, anses dette som alternativet som vil ha størst risiko for å medføre
en permanent forringelse av bekkens økologiske tilstand.
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Gon

Sør for planområdet ved Gon finnes det en liten bekk; Gatubekken. Denne bekken renner ut i en
større bekk; Kureåa, som er gytebekk for ørret.
3.2.1

Gatubekken og Kureåa

Gatubekken er ikke en registrert vannforekomst i vann-nett, og det er ikke registrert gyting eller
spesiell aktivitet i bekken. Deler av bekken (ca. 40 meter) ligger i dag i rør under veier og
eksisterende jernbanetrasé. Vannføringen og vannstanden i bekken er varierende, og på befaring i
området var det tilnærmet stillestående vann i bekken, og flere steder var vannstanden så lav at
det lignet mer en grøft enn en bekk. Gatubekken renner imidlertid ut i den større bekken Kureåa.
Kureåa tilhører vannforekomst 003-18-R i vannområde Morsa i Glomma vannregion. Kureåa
forsynes med vann som pumpes fra Vannsjø og benyttes som vannkilde for jordbruksvanning.
Forekomsten er registrert i vann-nett med dårlig økologisk tilstand. Den største registrerte
påvirkningsfaktoren er diffus avrenning fra fulldyrket mark. Det er meget intensivt jordbruk i
området og høye fosforverdier i jordbruksjorda. Det er også registrert påvirkning fra diffus
avrenning fra Halmstadområdet med kjemisk forurensning og næringsforurensning, samt noe
avrenning fra spredt bebyggelse og punktutslipp fra regnvannsoverløp.
Vanningslagene Kureåa/Gulland samarbeider med miljøforvaltningen og lokale fiskeforeninger for
å bedre forholdene for sjøørret i bekkene nedstrøms tiltaksområdet. Det er gjennomført mange
tiltak i Kureåa, blant annet er det anlagt fisketrapp ved det nederste bassenget, det er etablert
grasdekte kantsoner mot vassdrag i åker, samt fangdammer og fangvekster. Etter fravær i mange
år er nå sjøørreten tilbake i Kureåa på strekningen opp til Rygge kirke. Bekken er en viktig
ørretbekk.
3.2.2 Tiltakets påvirkning på Gatubekken og Kureåa
Alternativet ved Gon berører Gatubekken direkte, da eksisterende rør må forlenges med ca. 15
meter i forbindelse med etableringen av ankomstsporet. Gatubekken er ikke ørretførende og ligger
allerede i rør, så forringelsen der anses som å være liten. Gatubekken renner imidlertid ut i
Kureåa. Det er mulig at anleggsarbeidet kan medføre kortvarig utslipp av forurensning og
partikkelspredning i anleggsfasen, men da Gatubekken bare er en av mange tilløpsbekker til
Kureåa vil det trolig ikke medføre noen stor risiko for forringelse av økologisk tilstand i denne.
Dersom alternativet på Gon blir valgt vil det imidlertid iverksettes tiltak for å unngå/minimere
utslippene i Gatubekken i henhold til en gitt utslippstillatelse.
3.2.3

Skadereduserende tiltak

Ut ifra den minimale påvirkningen alternativet vil ha på vannforekomstene vurderes det slik at det
ikke er nødvendig å iverksette skadereduserende tiltak utover det som gis i en utslippstillatelse.
3.2.4

Alternativets samlede vurdering iht. vannforskriften §12

Alternativet ved Gon vurderes til å ikke medføre noen permanent forringelse av den økologiske
tilstanden i vannforekomstene Gatubekken eller Kureåa.
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Løken/Høyda

Heiabekken renner gjennom tiltaksområdet på alternativet Løken/Høyda.
3.3.1

Heiabekken

Heiabekken tilhører vannforekomst 003-19-R i vannområde Morsa i Glomma vannregion.
Forekomsten er registrert i vann-nett med svært dårlig økologisk tilstand. Den største registrerte
påvirkningsfaktoren er registrert i vann-nett til å være diffus avrenning fra fulldyrket mark og spredt
bebyggelse. Det er også registrert påvirkning i form av fysiske endringer grunnet
kanaliseringstiltak. I vann-nett er det registrert flere tiltak som er iverksatt for å bedre bekkens
økologiske tilstand, blant annet etablering av grasdekte kantsoner, fangvekster og fangdammer.
Heiabekken er en gytebekk for sjøørret. I 2012 og 2013 gjennomførte Råde Jeger og fiskerforening
tiltak for å forbedre forholdene i bekken, blant annet ved steinsetting, samt at det ble anlagt en
kulp/sedimenteringsbasseng ved Røstad/Myra (informasjon fra innkomne merknader). Det er lagt
ned mange dugnadstimer i bekken, og blant tiltakene som er utført er bygging av terskler,
opprettelse av stand- og hvileplasser for yngel, utlegging av gytegrus og planting av trær.

Figur 1. Heiabekken nedstrøms dagens jernbanetrase (bildet er tatt 19.11.2020).
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3.3.2 Tiltakets påvirkning på Heiabekken
Tiltaksområdet er helt i utkanten av ørretførende strekning, slik at områder oppstrøms ikke blir
utilgjengelige som følge av tiltaket. Alternativet vil medføre at en liten del av bekken vil legges i
kulvert/rør. Bekken ligger allerede i rør under dagens jernbanetrase, og som det fremgår av Figur 2
vil arealbeslaget fra hensettingsanlegget utgjøre en liten del av bekkeløpet (ca. 20 meter av totalt
6.5 km). Ørretens funksjonsområde blir i verste fall noe redusert innenfor tiltaksområdet, men
vesentlige funksjoner opprettholdes nedstrøms. Det er også mulig å tilpasse tiltaket i senere faser
for å unngå/minimere denne påvirkningen.

Figur 2. Oversiktskart over alternativet ved Løken/Høyda, nedre del til venstre, søndre del til
høyre. Heiabekken er markert med rødt.
3.3.3

Skadereduserende tiltak

Det må ikke gjøres inngrep i Heiabekken som forringer dens verdi som gytebekk. Dette innebærer
også forurensning og partikkelspredning i anleggsfasen. Det vil kunne bli aktuelt å vurdere
habitatforbedrende tiltak. Fiskevandring må vurderes mer detaljert i senere planfaser.
3.3.4 Alternativets samlede vurdering iht. vannforskriften §12
Alternativet ved Løken/Høyda vurderes til å ha en permanent forringelse av Heiabekkens karakter i
en svært avgrenset del av bekkeløpet. Da bekken allerede er lagt i rør under nåværende jernbane
vil ikke en ytterligere lukking av bekkeløpet medføre at ørretførende strekninger oppstrøms blir
utilgjengelige. Det er mulig å tilpasse lukkingen av bekkeløpet på en slik måte at gyteområder ikke
blir ødelagt, og den samlede vurderingen er derfor at tiltaket ikke vil medføre permanent forringelse
av Heiabekkens økologiske tilstand.
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Kjellerødåsen Vest

Alternativet ved Kjellerødåsen Vest vil berøre vannforekomsten Akersbekken.
3.4.1

Akersbekken

Akersbekken er ikke en registrert vannforekomst, og bekkens økologiske og kjemiske tilstand er
derfor usikker. Bekken er ifølge Råde JFF en viktig gytebekk for sjøørret, og det er i likhet med
Heiabekken lagt ned mange dugnadstimer for å bedre forholdene for sjøørreten. På befaring i
området i november 2020 var vannstanden relativt lav i bekken (til tross for mye nedbør høsten
2020) og den så ut til å være gjengrodd og dominert av finere substrat som silt/leire (Figur 3).
Dagens jernbane krysser bekken med en åpen kulvert.

Figur 3. Akersbekken nedstrøms dagens jernbanetrase (bildet er tatt 19.11.2020).
3.4.2

Tiltakets påvirkning på Akersbekken

Alternativet vil medføre inngrep i form av at deler av bekkeløpet (ca. 100 meter) må legges i
rør/kulvert (Figur 4) på grunn av spor og utfylling, men i likhet med Heiabekken ved Løken/Høyda,
er ikke bekken ørretførende oppstrøms tiltaksområdet, så konsekvensene går i hovedsak ut på
direkte arealbeslag og evt. utslipp til bekken i anleggsfasen. Ørretens funksjonsområde blir i verste
fall noe redusert innenfor tiltaksområdet, men vesentlige funksjoner opprettholdes nedstrøms. Det
er også mulig å tilpasse tiltaket i senere faser for å unngå/minimere denne påvirkningen.
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Figur 4. Oversiktskart for alternativet Kjellerødåsen Vest, nordre del til venstre, søndre del
til høyre. Akersbekken er markert i rødt.
3.4.3 Skadereduserende tiltak
Det må ikke gjøres inngrep i Akersbekken som forringer dens verdi som gytebekk. Dette innebærer
også forurensning og partikkelspredning i anleggsfasen. Det vil kunne bli aktuelt å vurdere
habitatforbedrende tiltak. Fiskevandring må vurderes mer detaljert i senere planfaser.
3.4.4

Alternativets samlede vurdering iht. vannforskriften §12

Ørretbekken blir, i likhet med for Løken/Høyda, berørt i utkanten av ørretførende strekning, og
områdets funksjon svekkes, men vesentlige funksjoner i bekken opprettholdes. Det er mulig å
tilpasse alternativet for å unngå eller minimere påvirkningen på bekken og fisken. Alternativet
vurderes derfor til å permanent påvirke Akersbekkens karakter i et relativt avgrenset område, og
samlet sett vil det trolig ikke medføre en vesentlig permanent forringelse av bekkens økologiske
tilstand.
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Kjellerødåsen Øst

Alternativet ved Kjellerødåsen Øst vil berøre vannforekomsten Akersbekken.
3.5.1

Akersbekken

Se kapittel 3.4.1 Akersbekken.
3.5.2

Tiltakets påvirkning på Akersbekken

Alternativet vil medføre inngrep i form av at deler av bekkeløpet (ca. 20
meter) må legges i rør/kulvert (Figur 5), men i likhet med Heiabekken ved Løken/Høyda, er ikke
bekken ørretførende oppstrøms tiltaksområdet, så konsekvensene går i hovedsak ut på direkte
arealbeslag og evt. utslipp til bekken i anleggsfasen. Ørretens funksjonsområde blir i verste fall noe
redusert innenfor tiltaksområdet, men vesentlige funksjoner opprettholdes nedstrøms. Det er også
mulig å tilpasse tiltaket i senere faser for å unngå/minimere denne påvirkningen.

Figur 5. Oversiktskart for alternativet Kjellerødåsen Øst, nordre del til venstre, søndre del til
høyre. Akersbekken er markert i rødt.
3.5.3

Skadereduserende tiltak

Det må ikke gjøres inngrep i Akersbekken som forringer dens verdi som gytebekk. Dette innebærer
også forurensning og partikkelspredning i anleggsfasen. Det vil kunne bli aktuelt å vurdere
habitatforbedrende tiltak. Fiskevandring må vurderes mer detaljert i senere planfaser.
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3.5.4 Alternativets samlede vurdering iht. vannforskriften §12
Ørretbekken blir, i likhet med for Løken/Høyda, berørt i utkanten av ørretførende strekning, og
områdets funksjon svekkes, men vesentlige funksjoner i bekken opprettholdes. Det er mulig å
tilpasse alternativet for å unngå eller minimere påvirkningen på bekken og fisken. Alternativet ved
Kjellerødåsen Øst vurderes å medføre mindre forringelse av Akersbekken, sammenlignet med
alternativet ved Kjellerødåsen Vest, da en kortere strekning av bekkeløpet må lukkes og
mulighetene er derfor større for å minimere inngrepet.
Alternativet ved Kjellerødåsen Øst vil medføre en permanent forringelse av en svært avgrenset del
av bekkeløpet, og samlet sett vil tiltaket derfor ikke medføre en vesentlig forringelse av bekkens
økologiske tilstand.
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