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1 SAMMENDRAG
Innledning
Nytt dobbeltspor på Østfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Satsingen skal gi
de reisende kortere reisetid og flere avganger på Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen og
Ringeriksbanen. Det er også et mål at satsingen skal bidra til å styrke regionens attraktivitet som
bo- og arbeidsplassregion, redusere utslipp av klimagasser og øke trafikksikkerhet. Bane NOR har
med bakgrunn i dette igangsatt arbeid med kommunedelplan med konsekvensutredning på
strekningen Haug–Seut i Råde og Fredrikstad kommuner. Formålet med planarbeidet er å avklare
valg av korridor for nytt dobbeltspor mellom Haug og Seut og ny stasjon i Råde. Det skal sikres
nødvendige arealer for realisering av disse tiltakene.
Denne delutredningen beskriver tiltakets konsekvenser for naturressurser i traseer innenfor de
alternative utredningskorridorene som er definert i planprogrammet. Delutredningen inngår som en
del av de ikke-prissatte konsekvensene i den samlede konsekvensutredningen for kommunedelplanen. Den samlede konsekvensutredningen ligger til grunn for valg av alternativet som
videreføres til forslag til kommunedelplan og som legges til grunn for båndlegging av korridor.
Tiltak som utredes
Nytt dobbeltspor mellom Haug i Råde kommune og Seut i Fredrikstad kommune er delt inn i to
delstrekninger med skille ved Strand i Fredrikstad kommune. Mellom Haug og Strand er det tre
alternativer, korridor øst (alternativ 6a), korridor midt (alternativ 5a) og korridor vest (alternativ 5b).
Ny Råde stasjon inngår i alle alternativer. Mellom Strand og Seut er det kun én korridor (alternativ
2a).
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Figur 1-1: Overordnet oversikt over banetiltak for alle alternativer og varslet planavgrensning.
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Nytt dobbeltspor med tilhørende anlegg inkluderer ny Råde stasjon med atkomstvei, tekniske
bygg, omlegging av fv. 1078 (Tesalaveien), fv. 349 (Tombveien), rv. 110 (Fredrikstadveien), fv.
1102 (Ørmenveien), fv. 1104 (Skogstrandveien) og en rekke kommunale og private veier. Omfang
og løsninger varierer avhengig av alternativ.
Metode
Denne konsekvensutredningen tar utgangspunkt i metodikken i Statens vegvesens håndbok V712
Konsekvensanalyser [3]. Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikkeprissatte konsekvenser:
•
•
•

Verdi: Med verdi menes en vurdering av hvor betydningsfullt et område er i et nasjonalt
perspektiv. Verdisettingen gjøres uavhengig av tiltaket.
Påvirkning: Med påvirkning menes en vurdering av hvordan og i hvilken grad et område
påvirkes av tiltaket.
Konsekvens: Med konsekvens menes fordeler og ulemper et tiltak vil medføre i forhold til
alternativ 0, en situasjon hvor tiltaket ikke realiseres. Konsekvens fremkommer ved
sammenstilling av områdets verdi og tiltakets påvirkning på området.

Dagens situasjon
Østfold utgjør bare 1,1 % av totalt landareal i Norge, men har 7 % av landets jordbruksareal i drift
og hele 20 % av landets kornarealer. Østfold har store produksjoner innenfor alle av norsk
jordbruks viktige produkter: korn, kjøtt, egg, melk, grønt og bær. I Østfold brukes hele 19 % av
arealet til jordbruksareal; bare Vestfold har en høyere andel. Det allsidige jordbruket legger også
grunnlaget for at fylket har en variert og sammensatt næringsmiddelindustri [4].
Mellom Haug og Skinnerflo er det store, sammenhengende arealer med fulldyrka jord på begge
sider av dagens jernbane og rv. 110. Disse arealene er også regulert til LNF-område i
kommuneplanens arealdel for Råde [24]. Det er også enkelte større arealer med dyrka jord sør for
Skinnerflo, men arealene er jevnt over noe mindre her. Det er lite dyrkbar jord på denne
strekningen.
Det er både stor- og småviltjakt i området. Omfanget er såpass lite at det ikke har særlig
økonomisk betydning. Seutelva med Skinnerflo og noen mindre bekker inngår i influensområdet.
Det er ingen kjent bruk av disse vannressursene utover noe jordbruksvanning. Innenfor
planområdet finnes en rekke vann- og energibrønner. Ved Elvestad er det registrert en forekomst
av industrimineralet beryllium (beryll) [16]. Det er registrert pukk- og grusressurser i Onsøy–
Kjevelsrødområdet i NGUs grus- og pukkdatabase [15].
Verdi, påvirkning og konsekvens
Influensområdet består for en stor del av fulldyrka jord, skogsområder og spredt bebyggelse.
Området er delt inn i ti verdisatte delområder, se figur 1-2 og figur 1-3. Registreringskategorien
jordbruk er den klart viktigste, men også mineralressurser og grunnvann opptrer. Delområdene er
avgrenset som sammenhengende arealer med samme registreringskategori uten hensyn til
eksisterende bebyggelse, veier eller jernbane. Dette gir noen store delområder. Arealer innenfor
influensområdet som er vurdert til å være uten betydning, og derfor ikke anses å være
beslutningsrelevant, er ikke skilt ut og beskrevet i egne delområder. Disse arealene er fremstilt
med grå farge. Uten betydning betyr i prinsippet uten betydelig verdi. I hovedsak gjelder dette
skogsområder i vestre del av influensområdet, og noen mindre, avgrensede skogsområder som
ligger mellom åkrer i søndre del av influensområdet. Disse områdene kan vurderes som
utmarksbeite, men på grunn av at vegetasjonen i disse områdene er dårlig egnet som beitemark,
blir de etter metoden i Statens vegvesens håndbok V712 [3] vurdert til uten betydning. Innenfor

UHS

Kommunedelplan med
konsekvensutredning,
delutredning naturressurser

Side:
Dok.nr:
Rev.:
Dato

7 av 116
UHS-00-A-20105
03A
05.03.2020

disse områdene kan det være noen mindre, marginale områder med dyrkbar jord. Disse er ikke
hensyntatt, da det vurderes som svært lite sannsynlig at områdene dyrkes opp.

Figur 1-2: Verdikart for tema naturressurser, alternativ 6a, 5a og 5b, Haug–Ørmen.
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Figur 1-3: Verdikart for tema naturressurser, alternativ 6a, 5a, 5b og 2a, Ørmen–Seut.
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Arealberegningene viser at alternativ 6a+2a beslaglegger ca. 330 dekar fulldyrka jord. Alternativ
5a+2a tar omtrent 100 dekar mindre med et beslag på ca. 233 dekar. Det beste alternativet med
tanke på arealbeslag er alternativ 5b+2a som tar 169 dekar fulldyrket jord. Arealbeslaget er
vektlagt i vurdering av påvirkning og konsekvens for alternativene. I tillegg reflekterer arealbeslaget
endringer i driftsforhold. Dette er i hovedsak knyttet til at driften blir mer tungvint for eksempel
gjennom lengre avstand til jordene eller om nytt dobbeltspor deler jordene slik at gjenværende
arealer blir små og dermed mindre effektive å drifte. Som en del av tiltaket er det planlagt
landbruksunderganger for å gi tilgang til jordene.
Tabell 1-1: Arealbeslag for fulldyrka og dyrkbar jord for de ulike alternativene. Beregningene er
basert på prosjekterte tiltak i teknisk hovedplan.
Alternativ 6a+2a
Delområde
1 Haug–Karlshus

Fulldyrka
jord, daa

Alternativ 5a+2a

Dyrkbar jord, Fulldyrka
daa
jord, daa

Alternativ 5b+2a

Dyrkbar
jord, daa

Fulldyrka
jord, daa

Dyrkbar
jord, daa

55,5

7,1

80,7

4,2

71,3

3,8

0

10,5

0

0

0

0

3 Strømnes–Kil

174

1,8

50,7

0,1

28,5

0,1

4 Ørmen

38,5

4,7

38,1

4,7

9,1

0,6

2 Strømnesåsen

5 Seutelva

0

0

0

0

0

0

6 Svirød–Amundrød

17,0

0,1

17,0

0,1

21,4

1,3

7 Veumneset–Gluppe

38,1

2,2

38,1

2,2

30,2

0

8 Ødegården

0

0

0

0

5,1

0

9 Krabberød

3,4

0,1

3,4

0,1

3,4

0,1

0

0

0

0

0

0

326,5

26,5

228,0

11,4

169,0

5,9

10 Korpeknotten–Seut
Totalt beslag

For vannressurser er vurderingene hovedsakelig knyttet opp mot muligheten for å etablere
energibrønner. Dette gir små utslag i vurdering av påvirkning. Seutelva som er en vanningsressurs
for jordbruket er også blitt vurdert, men ikke funnet til å bli begrenset på noen måte av tiltakene.
Det er ingen registrerte mineralressurser eller grus- og pukkforekomster som blir berørt.
Totalt får alternativ 6a+2a størst negativ konsekvens, deretter følger alternativ 5a+2a og alternativ
5b+2a vurderes til å gi minst negativ konsekvens. Se tabell 1-2 for oppsummeringen av
konsekvenser for de ulike alternativene ved de forskjellige delområdene, samt samlet konsekvens
og rangering.
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Tabell 1-2: Oppsummering av delområdenes verdi, påvirkning og konsekvens for de ulike
alternativene. Samlet konsekvens og rangering av alternativene vises til slutt i tabellen.
Delområde

Verdi

Alternativ 6a+2a

Alternativ 5a+2a

Alternativ 5b+2a

Påvirkning

Konsekvens

Påvirkning

Konsekvens

Påvirkning

Konsekvens

1 Haug–
Karlshus

Stor

Forringet

Stor negativ
(– – –)

Sterkt
forringet

Stor negativ
(– – –)

Forringet

Stor negativ
(– – –)

2 Strømnesåsen

Noe

Noe
forringet

Ingen/
ubetydelig
(0)

Noe
forringet

Ingen/
ubetydelig
(0)

Ubetydelig

Ingen/
ubetydelig
(0)

3
Strømnes–
Kil

Stor

Sterkt
forringet

Stor negativ
(– – –)

Forringet

Middels
negativ
(– –)

Noe
forringet

Middels
negativ
(– –)

4 Ørmen

Stor

Forringet

Middels
negativ
(– –)

Forringet

Middels
negativ
(– –)

Noe
forringet

Liten negativ
(–)

5 Seutelva

Noe

Ubetydelig

Ingen/
ubetydelig
(0)

Ubetydelig

Ingen/
ubetydelig
(0)

Ubetydelig

Ingen/
ubetydelig
(0)

6 Svirød–
Amundrød

Stor

Noe
forringet

Middels
negativ
(– –)

Noe
forringet

Middels
negativ
(– –)

Noe
forringet

Middels
negativ
(– –)

7
Stor
Veumneset–
Gluppe

Forringet

Middels
negativ
(– –)

Forringet

Middels
negativ
(– –)

Forringet

Middels
negativ
(– –)

Ubetydelig

Ingen/
ubetydelig
(0)

Ubetydelig

Ingen/
ubetydelig
(0)

Noe
forringet

Liten negativ
(–)

9 Krabberød Stor

Noe
forringet

Liten negativ
(–)

Noe
forringet

Liten negativ
(–)

Noe
forringet

Liten negativ
(–)

10 Korpeknotten–
Seut

Noe
forringet

Ingen/
ubetydelig
(0)

Noe
forringet

Ingen/
ubetydelig
(0)

Noe
forringet

Ingen/
ubetydelig
(0)

8 Ødegården

Stor

Noe

Avveining

Samlet konsekvens
Rangering
Forklaring til rangering

Den samlede konsekvensen Den samlede konsekvensen Den samlede konsekvensen
av alternativ 6a+2a vurderes av alternativ 5a+2a vurderes av alternativ 5b+2a vurderes
til å være stor negativ, selv
til å være middels negativ,
til å være middels negativ,
om flertallet av delområder
da delområdene med stor
da delområdene med stor
har mindre negativ
verdi er tillagt vekt.
verdi er tillagt vekt.
konsekvens enn dette. De
store delområdene med stor
verdi er tillagt vekt.
Stor negativ konsekvens

Middels negativ konsekvens Middels negativ konsekvens

3

2

1

Alternativ 6a+2a medfører
det største arealbeslaget av
fulldyrka jord og gir de
største negative
konsekvensene for
jordbruksdrift.

Alternativ 5a+2a medfører
mindre arealbeslag enn
alternativ 6a, men betydelig
mer enn 5b. Alternativet gir
mindre negative
konsekvenser for
jordbruksdrift enn alternativ
6a, men mer enn 5b.

Alternativ 5b+2a medfører
minst beslag av fulldyrka
jord, og gir minst negative
konsekvenser for
jordbruksdrift.
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2 INNLEDNING
2.1

Bakgrunn og formål

Nytt dobbeltspor på Østfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Satsingen skal gi
de reisende kortere reisetid og flere avganger på Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen og
Ringeriksbanen. Det er også et mål at satsingen skal bidra til å styrke regionens attraktivitet som
bo- og arbeidsplassregion, redusere utslipp av klimagasser og øke trafikksikkerhet. Ved
planlegging av det nye dobbeltsporet er det et mål å begrense inngrep i viktige områder for
naturmangfold, naturressurser, friluftsliv/by- og bygdeliv, landskap og kulturarv.
Bane NOR har med bakgrunn i dette igangsatt arbeid med kommunedelplan med
konsekvensutredning på strekningen Haug–Seut i Råde og Fredrikstad kommuner. Formålet med
planarbeidet er å avklare valg av korridor for nytt dobbeltspor mellom Haug og Seut og ny stasjon i
Råde. Det skal sikres nødvendige arealer for realisering av disse tiltakene. Dette skal være
grunnlag for videre planlegging og bygging.
Planprogrammet for kommunedelplan med konsekvensutredning [1], fastsatt 25. april 2019 i Råde
og Fredrikstad kommuner, definerer hvilke korridorer og tema som skal utredes i
konsekvensutredningen.
I henhold til handlingsprogram for jernbanesektoren 2018-2019 [2] skal nytt dobbeltspor som
muliggjør kortere reisetid og to tog i timen mellom Oslo, Fredrikstad og Sarpsborg være etablert
innen 2029.
Denne delutredningen beskriver tiltakets konsekvenser for naturressurser i traseer innenfor de
alternative utredningskorridorene som er definert i planprogrammet. Delutredningen inngår som en
del av de ikke-prissatte konsekvensene i den samlede konsekvensutredningen for
kommunedelplanen. Den samlede konsekvensutredningen ligger til grunn for valg av alternativet
som videreføres til forslag til kommunedelplan og som legges til grunn for båndlegging av korridor.
Arbeidet er utført av 2G, en sammensatt rådgivergruppe fra COWI AS og Multiconsult Norge AS,
med LPO Arkitekter og NIKU som underkonsulenter. Denne delutredningen er utarbeidet av
Kristian Thomassen, Jørgen Langgård og Vegard Meland. Alle bilder er tatt av 2G med mindre
annet er spesifisert.

2.2

Utredningskrav i planprogrammet

Kapittel 4.6 i det fastsatte planprogrammet beskriver krav til metode og gjennomføring av
konsekvensutredningen for ikke-prissatte utredningstema, blant annet at Statens vegvesens
håndbok V712 [3] skal benyttes. Det fastsatte planprogrammet spesifiserer at følgende skal
utredes innenfor utredningstemaet naturressurser:
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Tabell 2-1: Utredningskrav hentet fra det fastsatte planprogrammet [1].
Beskrivelse

Utredningsomfang

Grunnlag

Fagtemaet naturressurser i
denne sammenhengen er
ressurser fra jord, og andre
utmarksarealer,
fiskebestander i sjø og
ferskvann, jaktbart vilt,
vannforekomster og
geologiske ressurser
(berggrunn og mineraler).
Temaet omhandler landbruk,
fiske, havbruk, vann,
berggrunn og løsmasser i et
ressursperspektiv.
Med ressursgrunnlaget menes
de ressurser som er
grunnlaget for verdiskapning
og sysselsetting innen
primærproduksjon og
foredlingsindustri. Det gjelder
både mengde og kvalitet.
Vurderingen omfatter ikke den
økonomiske utnyttelsen av
ressursen. Dette inngår i
vurderingene av de prissatte
konsekvensene.

Beregning av tap av dyrka og
dyrkbar jord.
Vurdering av driftsmessige
konsekvenser for
landbruksdrift, som
arrondering, tilgjengelighet,
drenering etc.
Vurdering av konsekvenser for
mineralressurser.
Vurdering av konsekvenser for
vannressurser.

3D-modell, tegninger og
beskrivelser av tiltak.
Foreliggende kartlegginger av
markslags- og bonitetsdata.
Befaringer for å
registrere/kontrollere
landbruksverdier
(feltregistreringer).
Samtaler med eiere av
landbrukseiendommer.
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3 TILTAK SOM UTREDES
3.1
3.1.1

Beskrivelse av alternativer
Innledning

Nytt dobbeltspor mellom Haug i Råde kommune og Seut i Fredrikstad kommune er delt inn i to
delstrekninger med skille ved Strand i Fredrikstad kommune. Mellom Haug og Strand er det tre
alternativer, korridor øst (alternativ 6a), korridor midt (alternativ 5a) og korridor vest (alternativ 5b).
Ny Råde stasjon inngår i alle alternativer. Mellom Strand og Seut er det kun én korridor (alternativ
2a). Se figur 3-1 for oversikt over alternativene.
Nytt dobbeltspor etableres med en avstand på 4,7 meter mellom sporene. Total bredde på
dobbeltsporet vil variere avhengig av blant annet tilstøtende terreng og tekniske anlegg i tilknytning
til sporene. På lav fylling og uten andre tekniske anlegg enn kontaktledning, vil bredde være ca. 20
meter.
Ny Råde stasjon etableres med 350 meter lange plattformer, kollektivholdeplasser, sykkel- og
bilparkering. Funksjonsprogrammet for stasjonen er identisk for alle alternativer, men størrelsen på
stasjonen varierer grunnet utforming og terreng.
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Figur 3-1: Overordnet oversikt over banetiltak for alle alternativer og varslet planavgrensning.
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Jonstengata vest for Elvestad må legges om i krysningspunktet med nytt dobbeltspor i alle
alternativer. I tillegg må en rekke private veier og landbruksveier legges om i alle alternativer, men
plassering og løsningsvalg for disse er ikke detaljert avklart i forslag til kommunedelplan.
Det blir behov for en rekke mindre tekniske bygg for drift av det jernbanetekniske anlegget, som for
eksempel signalanlegg og annen jernbaneteknisk installasjon. Det blir et teknisk bygg ved
parsellgrensene ved Haug og Seut. Avhengig av tunnellengde, blir det også ett eller to tekniske
bygg i tilknytning til hver tunnel.
Det er enkelte steder i nærheten av bebyggelse foreslått langsgående støyskjermer i tilknytning til
nytt dobbeltspor. Støyskjermene er ca. tre meter høye på terreng og ca. to meter høye på bru.
Endelig plassering og utforming av støyskjermer er ikke detaljert avklart i forslag til
kommunedelplan. Der hvor nytt dobbeltspor ligger i nærheten av bebyggelse, og hvor det ikke er
foreslått langsgående støyskjermer, er det vurdert at nytt dobbeltspor ligger slik til at de vil gi liten
effekt. I slike tilfeller vil det vurderes lokale støyskjermingstiltak i neste planfase.
Kapittel 3.1.2 til kapittel 3.1.5 gir en overordnet beskrivelse av de ulike alternativene. Beskrivelse
av bruer er ikke uttømmende. Angitte lengder på bruer og tunneler er rundet av til nærmeste hele ti
meter. Angitte høyder på bruer er målt fra terreng til bunnen av brukonstruksjonen (frihøyde). En
mer detaljert beskrivelse finnes i planbeskrivelse med konsekvensutredning [4]. For detaljert
illustrasjon av lokalisering og utforming av tiltaket vises det til teknisk hovedplan (tegning UHS-00B-20000 til -20003 samt -20006) [5].
3D-illustrasjoner i denne delutredningen viser nytt dobbeltspor med kontaktledningsanlegg og
langsgående støyskjermer, stasjonsområde med atkomstveier for sykkel, gående og bil og
omlegging av riks-, fylkes- og kommunale veier. 3D-illustrasjoner viser ikke omlegging av private
veier, nye driftsveier, nye landbruksoverganger eller -underganger, tekniske hus, mindre
jernbanetekniske tiltak, lokale støyskjermer og områder berørt av områdestabilisering. Opplistingen
er ikke uttømmende. 3D-illustrasjonene viser derfor ikke det fullstendige omfanget av tiltaket som
planlegges og utredes.
3.1.2 Korridor øst Haug–Strand (alternativ 6a)
Alternativ 6a mellom Haug og Strand passerer sør for Elvestad gård, nord for dagens jernbane, og
krysser dagens jernbane og fv. 1078 (Tesalaveien) ved Kjellerød gård. Sørøst for Elvestad gård
krysses et høydedrag med en liten tunnel på ca. 70 meter. Fv. 349 (Tombveien) krysses på en ca.
320 meter lang og 9 meter høy bru. Fv. 1078 (Tesalaveien) legges i ny trasé parallelt med bru og
møter fv. 349 (Tombveien) i et nytt kryss nedenfor og vest for Strømnesåsen. Ny Råde stasjon er
lokalisert i den nordvendte skråningen sør for Karlshus. Atkomstvei for bil og kollektiv til ny Råde
stasjon etableres fra rv. 110 ved Strømnes i øst. Gang- og sykkelvei til ny Råde stasjon etableres
fra fv. 349 (Tombveien) i vest.
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Figur 3-2: Overordnet oversikt over bane- og veitiltak for alternativ 6a og varslet planavgrensning.
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Fra ny Råde stasjon ligger traseen i hovedsak langs rv. 110 fram til Kongsrød, hvor den krysser
daldraget mellom Kil og Ørmenåsen på en ca. 620 meter lang og 14 meter høy bru. Langs traseen
mellom Strømnes og Revjehaugen etableres ny atkomstvei til gårdene vest for Skinnerflo. Traseen
går i ca. 220 meter lang skjæring gjennom Ørmenåsen og krysser nordre del av Ørmen, inkludert
rv. 110, på en ca. 520 meter lang og 5 meter høy bru. Rv. 110 senkes i omtrentlig samme trasé
som dagens. Seutelva krysses på en ca. 250 meter lang og 8 meter høy bru ved Svirød. Fra
Seutelva til Kjevelsrødåsen går traseen i hovedsak i randsonen mellom dyrka jord i vest og berg i
øst, parallelt med Seutelva. Ved Veumneset etableres først en ca. 360 meter lang tunnel gjennom
et høydedrag, så en ca. 150 meter lang og 7 meter høy bru over dalen sør for neset. Gjennom
Kjevelsrødåsen går traseen i en ca. 320 meter lang tunnel.
3.1.3 Korridor midt Haug–Strand (alternativ 5a)
Alternativ 5a mellom Haug og Strand passerer øst for Burum og gjennom åsen mellom Burum og
Arneberg i en ca. 450 meter lang tunnel. Fv. 1078 (Tesalaveien) legges om på bru over
dobbeltsporet. Ny Råde stasjon er lokalisert nordøst for Arneberg gård. Alternativ 5a omfatter
etablering av en ny veiforbindelse mellom rv. 110 og fv. 349 (Tombveien) med lengde på ca. 1 000
meter. Veiforbindelsen går fra nytt kryss med rv. 110 ved Strømnes til nytt kryss med fv. 349
(Tombveien) i nærheten av Tombveien 2. Ny atkomstvei og gang- og sykkelvei til ny Råde stasjon
etableres fra fv. 349 (Tombveien) i øst. Gang- og sykkelvei fra Strømnesåsen ved Hafell forlenges
mot sør og kobles til ny atkomstvei og gang- og sykkelvei til ny Råde stasjon.
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Figur 3-3: Overordnet oversikt over bane- og veitiltak for alternativ 5a og varslet planavgrensning.
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Fra ny Råde stasjon krysser traseen fv. 349 (Tombveien) på en ca. 170 meter lang og 7 meter høy
bru og videre i en ca. 1650 meter lang tunnel under Strømnesåsen og kommer ut nordøst for
Brekka. Vest for Hissingby ligger traseen i stor grad på dyrka jord og to mindre daler krysses på
bru med lengde på henholdsvis ca. 150 og 80 meter og høyder ca. 7 og 4 meter. Traseen krysser
daldraget mellom Kil og Ørmenåsen på en ca. 270 meter lang og 19 meter høy bru, går i skjæring
gjennom Ørmenåsen og krysser nordre del av Ørmen, inkludert rv. 110, på en ca. 540 meter lang
og 6 meter høy bru. Rv. 110 senkes i omtrentlig samme trasé som dagens og krysser under nytt
dobbeltspor. Dagens jernbane og Seutelva krysses på en ca. 250 meter lang og 8 meter høy bru
ved Svirød. Fra Seutelva til Kjevelsrødåsen går traseen i hovedsak i randsonen mellom dyrka jord i
vest og berg i øst, parallelt med Seutelva. Ved Veumneset etableres først en ca. 360 meter lang
tunnel gjennom et høydedrag, så en ca. 150 meter lang og 7 meter høy bru over dalen sør for
neset. Gjennom Kjevelsrødåsen går traseen i en ca. 320 meter lang tunnel. Sør for krysningspunkt
med rv. 110 er alternativ 5a identisk med alternativ 6a.
3.1.4 Korridor vest Haug–Strand (alternativ 5b)
Alternativ 5b mellom Haug og Strand passerer øst for Burum og gjennom åsen mellom Burum og
Arneberg med skjæring på ca. 700 meter. Fv. 1078 (Tesalaveien) legges om i kulvert under
dobbeltsporet. En faunapassasje med bredde 40 meter etableres over skjæringen. Ny Råde
stasjon er lokalisert nordøst for Arneberg gård. Alternativ 5b omfatter etablering av en ny
veiforbindelse mellom rv. 110 og fv. 349 (Tombveien) med lengde på ca. 1 000 meter.
Veiforbindelsen går fra nytt kryss med rv. 110 ved Strømnes til nytt kryss med fv. 349 (Tombveien)
i nærheten av Tombveien 2. Ny atkomstvei og gang- og sykkelvei til ny Råde stasjon etableres fra
fv. 349 (Tombveien) i øst. Gang- og sykkelvei fra Strømnesåsen ved Hafell forlenges mot sør og
kobles til ny atkomstvei og gang- og sykkelvei til ny Råde stasjon.
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Figur 3-4: Overordnet oversikt over bane- og veitiltak for alternativ 5b og varslet planavgrensning.
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Fra ny Råde stasjon krysser traseen fv. 349 (Tombveien) på en ca. 310 meter lang og 12 meter
høy bru og videre i en ca. 940 meter lang tunnel under Strømnesåsen og kommer ut nordvest for
Brekka. Vest for Hissingby ligger traseen i stor grad i skog og en mindre dal krysses på bru med
lengde på ca. 110 meter. Traseen krysser daldraget mellom Kil og Ørmenåsen på en ca. 290
meter lang og 10 meter høy bru, går i en ca. 800 meter lang tunnel gjennom Ørmenåsen og
krysser dalen sør for Ørmenåsen på en ca. 290 meter lang og 11 meter høy bru. Fra Ørmen til
Fosse går traseen i stor grad i skjæring gjennom skog, før den krysser rv. 110 på en ca. 90 meter
lang og 2 meter høy bru ved Fosse. Rv. 110 legges samme sted om over nytt dobbeltspor på en
ca. 110 meter lang og ca. 7 meter høy bru. Rv. 110 heves i omtrentlig samme trasé som dagens
og krysser over nytt dobbeltspor med bru. Dagens jernbane og Seutelva krysses på en ca. 460
meter lang og 9 meter høy bru ved Onsøy stasjon. Gjennom Kjevelsrødåsen går traseen i en ca.
350 meter lang tunnel.
3.1.5

Felleskorridor Strand-Seut (alternativ 2a)

Fv. 1104 (Skogstrandveien) må legges om og krysser traseen på bru. Fra Skogstrand til Seut går
traseen i hovedsak i randsonen mellom dyrka jord i vest og berg i øst, parallelt med dagens
jernbane.
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Figur 3-5: Overordnet oversikt over bane- og veitiltak for alternativ 2a og varslet planavgrensning.
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Høydedragene vest for Ambjørnrød krysses med to tunneler med lengde henholdsvis ca. 270 og
190 meter. Gluppeveien og parallellgående gang- og sykkelvei må legges om mot øst ved Seut.
Nytt dobbeltspor avsluttes og kobles til dagens jernbane ca. 250 meter nord for krysset rv. 110 x fv.
108 (Mosseveien). I tiltaket inngår permanente terrenginngrep ved etablering av anleggsvei
parallelt med dagens jernbane videre til Onsøyveien ved Trosvik gård. Dette inkluderer omlegging
av flere kommunale veier på og ved Trosviktoppen.
3.1.6

Anleggsfasen

Langs traseen er det for anleggsfasen lagt til grunn et anleggsbelte i en avstand på 30 meter fra
senterlinje nærmeste spor til hver side. Der dette gir et anleggsbelte på mindre enn 20 meter
grunnet fylling, er det lagt til grunn et anleggsbelte på 20 meter fra fyllingsfot. Det er gjort
tilpasninger til stedlige og andre forhold. Riggområder er lokalisert ved ny Råde stasjon, Kil og
Seut samt i tilknytning til tunneler. For å knytte rigg- og anleggsområder til overordnet veinett er det
behov for en rekke anleggsveier, som normalt tar utgangspunkt i eksisterende veier. Alle rigg- og
anleggsområder skal så langt som mulig tilbakeføres til opprinnelig stand etter avslutning av
anleggsfasen. For illustrasjon av lokalisering og utforming av rigg- og anleggsområder, vises det til
fagrapport anleggsgjennomføring [6].

3.2

Usikkerhet

Tiltak som vises på tegninger og illustrasjoner er basert på et kunnskaps- og detaljeringsnivå som
er tilpasset teknisk hovedplan, hvor hensikten er å avklare valg av korridor. Økt kunnskap og
videre detaljering i senere planfaser (teknisk detaljplan og byggeplan) vil kunne føre til justering av
tiltaket i horisontal- og vertikalplanet samt i løsningsvalg. Det er knyttet usikkerhet til flere forhold,
blant annet omfang av geotekniske tiltak, riving av bebyggelse og omlegging av veier og annen
infrastruktur i forbindelse med anleggsgjennomføring. Bebyggelse som er vist som revet i
tegninger og illustrasjoner er basert på foreløpige vurderinger og kan bli endret i senere planfaser.
Behov for landbruksunderganger er kun overordnet og overfladisk vurdert som grunnlag for
kostnadsestimering og må kvalitetssikres i neste planfaser.
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4 METODE
4.1

Innledning

Denne konsekvensutredningen tar utgangspunkt i metodikken i Statens vegvesens håndbok V712
Konsekvensanalyser [3]. Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikkeprissatte konsekvenser:
•
•
•

Verdi: Med verdi menes en vurdering av hvor betydningsfullt et område er i et nasjonalt
perspektiv. Verdisettingen gjøres uavhengig av tiltaket.
Påvirkning: Med påvirkning menes en vurdering av hvordan og i hvilken grad et område
påvirkes av tiltaket.
Konsekvens: Med konsekvens menes fordeler og ulemper et tiltak vil medføre i forhold til
alternativ 0, en situasjon hvor tiltaket ikke realiseres. Konsekvens fremkommer ved
sammenstilling av områdets verdi og tiltakets påvirkning på området.

Planområdet og influensområdet utgjør utredningsområdet. Planområdet er bredt ved varsling av
oppstart og snevres inn ved utarbeidelse av planforslaget for den anbefalte korridoren.
Influensområdet vil variere avhengig av utredningstema. Planområdet er likt for alle
utredningstemaene og er i hovedsak knyttet til forventet arealbeslag som følge av tiltaket, mens
influensområdet er de områdene i tilknytning til planområdet hvor det forventes at det vil kunne
forekomme vesentlige konsekvenser som følge av tiltaket.

4.2

Dagens jernbane

I konsekvensvurderingene av tiltaket er det forutsatt at dagens jernbane nedlegges og at
eksisterende jernbanetekniske anlegg, blant annet strømforsyning, spor og sviller fjernes. Det er
ikke vurdert eller tatt stilling til hvilken type arealbruk dagens jernbanearealer vil bli benyttet til i
framtiden.

4.3

0-alternativet (referansealternativet)

0-alternativet (referansealternativet) er sammenligningsgrunnlaget som utbyggingsalternativene
skal måles opp mot. 0-alternativet er dagens situasjon og en forventet utvikling fram til 2029, som
er antatt år for driftsettelse av nytt dobbeltspor i dette planarbeidet. Vedtatte arealplaner som har
betydning for ikke-prissatte verdier/registreringer og som forventes å kunne bli realisert innen
2029, uavhengig av tiltaket, er medtatt i 0-alternativet.
Dette vil si at arealer som er regulert til annet formål enn dagens situasjon per januar 2019 er
ansett som utbygd og vil få en annen verdi for utredningstemaet. Området med slik omdisponerte
arealer er likevel beskrevet i utredningen, slik at denne påvirkningen også vises. Hvilke tiltak som
inngår i planlagt utvikling fram til 2029 er listet opp i planbeskrivelse med konsekvensutredning [4].
Det mest sentrale, nye elementet i alternativ 0 for tema naturressurser er utbygging av
Strømnesåsen boligområde.

4.4

Definisjon

Naturressurser er i denne sammenhengen delt i fornybare og ikke-fornybare ressurser. Med
fornybare ressurser menes vann, fiskeressurser i sjø og ferskvann og andre biologiske ressurser.
Vannressurser er avgrenset til ferskvann, nærmere bestemt drikkevannskilder, vann til
næringsmiddelproduksjon, jordbruksvanning og prosessvann, både overvann og grunnvann. Med
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ikke-fornybare ressurser menes jordsmonn og mineralressurser (berggrunn og løsmasser) samt
deres anvendelsesmuligheter.

4.5

Tematisk avgrensning

De ikke-prissatte utredningstemaene fokuserer på virkningen et tiltak har på omgivelsene eller
landskapet, slik dette er definert i den europeiske landskapskonvensjonen. I denne er landskapet
definert som et område slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkning fra naturlige
og/eller menneskelige faktorer samt samspillet mellom dem.
De ikke-prissatte utredningstemaene representerer ulike aspekter ved det naturlige og
menneskepåvirkede landskapet på følgende måte:
•
•
•
•
•

Landskapsbilde: «Det romlige og visuelle landskapet»
Friluftsliv/by- og bygdeliv: «Landskapet slik folk oppfatter og bruker det»
Naturmangfold: «Det økologiske landskapet»
Kulturarv: «Det kulturhistoriske landskapet»
Naturressurser: «Produksjonslandskapet»

Inndelingen ovenfor definerer avgrensningen mellom de fem utredningstemaene. Hvert tema
vurderes separat, før det til slutt gjøres en samlet vurdering av konsekvensen av alle de fem ikkeprissatte utredningstemaene.
Skogbruk behandles under prissatte konsekvenser og virkningen av tapt areal og produksjon blir
beregnet gjennom kostnad for grunnerverv. Dyrkbart areal i skogsområder skal imidlertid vurderes
under jordbruk i ikke-prissatte konsekvenser. Også drikkevannskilder eller vannforsyning til
bedrifter som må flyttes og erstattes blir behandlet som en prissatt konsekvens. Vannkilden og
nedslagsfeltet vil bli vurdert i ikke-prissatte konsekvenser. Forekomster og områder med potensiale
for forekomster av mineralressurser (prospekter) vurderes under ikke-prissatte konsekvenser,
mens tildelt utvinningsrett for mineralressurser inngår i prissatte konsekvenser.

4.6

Registreringskategorier

Beskrivelse av naturressursene bygger på følgende registreringskategorier i henhold til Statens
vegvesens håndbok V712 [3]:
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Tabell 4-1: Registreringskategorier for naturressurser hentet fra håndbok V712 [3].
Registreringskategori

Forklaring

Jordbruk

Alt jordbruksareal, dvs. fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. I tillegg
skal dyrkbar jord registreres og vurderes. Dyrkbar jord inngår ikke i jordvernmålet.

Reindrift

Her inngår beiteområder fordelt på årstidsbeiter, kalvingsområder, trekkleier,
flyttleier, faste installasjoner/anlegg, oppsamlingsområder og andre viktige
funksjonsområder og samvirkning mellom disse.

Utmark

Dette gjelder beiteområder (utmarksbeite) for husdyr, og viktige områder for vilt
som jaktressurs og ferskvannsfiske i næringssammenheng.

Fiskeri

Her inngår gyte- og oppvekstområder for høstbare arter i kystvann inkludert
strømningsforhold i sjøen. I tillegg inngår fiskeplasser for aktive og passive
redskaper, andre viktige ressursområder i sjø og kaste- og låssettingsplasser.

Vann

Vann som naturressurs omfatter eksisterende og framtidige kilder for uttak av
drikkevann, vann til næringsformål (begge senere omtalt med fellesbetegnelsen
drikkevann) og større grunnvannsreservoar (akvifer).

Mineralressurser

Disse inndeles i fem ulike grupper: industrimineraler, naturstein, byggeråstoffer
(fra fast fjell og løsmasser), metalliske malmer og energimineraler. Disse
gruppene inngår i kategoriene forekomster, prospekter og områder med tildelte
utvinningsretter ut fra hvor omfattende lokaliteten er undersøkt.

Reindrift og fiskeri er definert som registreringskategorier innen naturressurser, men disse
registeringskategoriene er ikke relevante for dette planarbeidet og er derfor ikke omtalt nærmere.
Innenfor registreringskategorien jordbruk brukes ulike klassifiseringsmetoder. Jordressursklasser
er definert, kartlagt og beskrevet av Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO) [7]. Vurdering av
jordressursklasser er basert på enkelte jordsmonnegenskapers begrensende innvirkning på bruk
av jorda. NIBIO benytter følgende inndeling:
•

•

•

•

Ingen begrensninger (jordressursklasse 1): Består av jord som er selvdrenert og relativt
tørkesterk og som ikke krever andre innsatsfaktorer enn gjødsling og kalking. Jorda har god
evne til å lagre plantetilgjengelig vann, og i tillegg, egen evne til å drenere ut overflødig
vann. Jordsmonnet er dypt og har vanligvis en dyptgående jordstruktur.
Små begrensninger (jordressursklasse 2): Inneholder jord som har grøftebehov, jord
som periodevis kan være tørkeutsatt og jord som krever litt større innsats grunnet flere
mindre begrensninger. Jorda i denne klassen er mer innsatskrevende, men med de rette
tiltakene er jordkvaliteten på linje med klasse 1.
Moderate begrensninger (jordressursklasse 3): Inneholder jord som har begrensninger
som er mer eller mindre permanente. Begrensningene kan påvirke valg av vekster og
agronomisk praksis, men for enkelte vekster kan begrensningene være ubetydelige.
Vanlige begrensninger er fast fjell ved 50 til 100 cm dybde, høyt innhold av grus og stein,
organiske jordlag, høyt leirinnhold og liten vannlagringsevne. Planert jord vil også havne i
denne klassen.
Store begrensninger (jordressursklasse 4): Inneholder jord med store begrensninger
eller kombinasjoner av begrensninger som i stor grad påvirker valg av vekster og
agronomisk praksis. Areal i denne klassen kan imidlertid være godt egnet til noen
bruksområder, for eksempel som beite.

Driftstekniske begrensinger er definert, kartlagt og beskrevet av Norsk Institutt for bioøkonomi
(NIBIO) [8]. Vurdering av driftstekniske begrensninger er basert på jordsmonnegenskaper i
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kombinasjon med terrengegenskapene helling, mengde stein og blokk på overflata og frekvens av
fjellblotninger. NIBIO benytter følgende inndeling:
•
•
•
•

Ingen begrensninger og flatt: Relativt flate jordbruksareal uten driftstekniske
begrensninger. Klassen inneholder areal i jordressursklasse 1 eller 2 hvor hellingsgraden er
mindre enn seks prosent.
Ingen begrensninger og hellende: Hellende jordbruksarealer uten driftstekniske
begrensninger. Klassen inneholder areal i jordressursklasse 1 eller 2 hvor dominerende
hellingsgrad er mellom seks og tjue prosent.
Moderate begrensninger: Jordbruksareal med moderate driftstekniske begrensninger.
Klassen inneholder areal i jordressursklasse 3, eller areal i jordressursklasse 1 eller 2 hvor
terrengfaktorene er begrensende.
Store begrensninger: Jordbruksareal med store driftstekniske begrensninger. Klassen
inneholder areal i jordressursklasse 4, eller areal i jordressursklasse 1, 2 eller 3 hvor
terrengfaktorene er svært begrensende.

Jordkvalitet er definert, kartlagt og beskrevet av Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO) [9].
Vurdering er basert på jordegenskaper som er viktig for den agronomiske bruken av jorda samt
jordbruksarealets helning. NIBIO benytter følgende inndeling:
•

•

•

Svært god jordkvalitet: Jordbruksareal som er lettdrevne og som normalt sett gir gode og
årvisse avlinger av kulturvekster tilpasset det lokale klimaet. Det forutsettes at arealer med
grøftebehov har fungerende grøftesystem, og at området som er noe tørkeutsatt blir kunstig
vannet. Jordbruksareal i denne klassen har mindre enn 20 % helling.
God jordkvalitet: Jordbruksareal med egenskaper som kan begrense vekstvalg og påvirke
den agronomiske praksisen. Det kan dreise seg om jordegenskaper som er ugunstige for
den enkelte kulturvekster, eller areal med en hellingsgrad mellom 20 og 33 %, som kan
begrense bruken av enkelte jordbruksmaskiner. Svært tørkeutsatt jord hører hjemme i
denne klassen, men med gunstige klimaforhold og tilgang til vanningsanlegg kan jorda
likevel være svært godt egnet til grønnsaksdyrking og andre tidligproduksjoner.
Mindre god jordkvalitet: Jordbruksareal med store begrensninger, enten i form av
jordegenskaper i stor grad påvirker valg av vekster og agronomisk praksis, eller grunnet
bratt terreng (over 33 % helling). En stor del av arealene i denne klassen brukes som beite,
noe de er svært godt egnet til.

Verdiklasser for jordbruksareal basert på datasettene som er nevnt ovenfor er definert og
beskrevet av NIBIO [10]. Verdiklassene er utviklet for bruk ved konsekvensanalyser etter håndbok
V712 [3].
I en konsekvensutredning, hvor målet er å velge mellom alternativer, bør registreringen av verdier
gjøres på et overordnet nivå, med beslutningsrelevant detaljgrad. Registeringen skal inneholde en
beskrivelse av dagens tilstand og typiske trekk ved verdiene innenfor planområdet og det aktuelle
influensområdet.

4.7

Verdi

Verdi er et uttrykk for hvor stor betydning et område har i et nasjonalt perspektiv. Områder deles
inn etter enhetlig funksjon, karakter og/eller verdi og framstilles på temakart. I konsekvensutredningen benyttes en femdelt skala for verdi som vises i tabell 4-2. Av tabellen fremgår det
hvilke kriterier som gjelder for de ulike verdiene.
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Tabell 4-2: Kriterier for verdisetting av naturressurser hentet fra håndbok V712 [3].
Registrerings
kategori

Delkategori

Jordbruk

Jordbruksareal med
jordsmonnkart

Utmark

Vann

Ubetydelig
verdi

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor
verdi

Jordressursklasse 3 med
store driftstekniske
begrensninger.
Jordressursklasse 4

Jordressursklasse 2 med
store driftstekniske begrensninger.
Jordressursklasse 3 uten
store driftstekniske
begrensninger

Jordressursklasse 1 med
store driftstekniske
begrensninger.
Jordressursklasse 2 uten
store driftstekniske
begrensninger

Jordressursklasse 1 uten
store driftstekniske
begrensninger

Dyrkbar jord

Organisk jord.
Jorddekt, ikke
tidligere
dyrka, som
enten er
tørkesvak
eller ikke selvdrenert, eller
er selvdrenert
og blokkrik
eller svært
blokkrik

Jorddekt,
tidligere
dyrka.
Jorddekt, ikke
tidligere
dyrka, som er
selvdrenert og
ikke blokkrik

Utmarksbeite

Mindre godt
beite

Godt beite
med middels
utnyttelsesgrad

Svært godt
beite og stor
utnyttelsesgrad

Jakt og ferskvannsfiske

Uten næringsmessig
betydning

Jakt- og/eller
fiskeressurser
med en viss
næringsmessig betydning

Jakt- og/eller
fiskeressurser
med stor næringsmessig
betydning

Spesielt viktig
jakt eller fiskeressurser
(f.eks. nasjonalt viktige
laksevassdrag)

<5 % av
bosettingen

5–20 % av
bosettingen

21–70 % av
bosettingen

>70% av
bosettingen

Akvifer med
god vanngiverevne (til
utpumping) og
mindre god
vannkvalitet

Akvifer med
god vanngiverevne (til
utpumping) og
vann av god
vannkvalitet

Akvifer med
stor vanngiverevne (til
utpumping) og
vann med
svært god
vannkvalitet.

Vannforsyning/
drikkevann
Grunnvann*

Mineralressurser

Mineralressurser

Alt annet

Lokalt viktig/
liten forekomst

Regionalt
viktig

Nasjonalt
viktig

Internasjonalt
viktig

Pukk og grus
(byggeråstoff)

Viktig og
Meget viktig

Regionalt
viktig

Regionalt
viktig

Nasjonalt
viktig

Internasjonal
betydning

Innenfor kategorien grunnvann er brønner både til drikkevann og energi vurdert. Energibrønner
kan sies å være like mye en ressurs knyttet til berggrunnen, men siden en energibrønn bores ned
på samme måte som en vannbrønn er det her valgt å behandle energibrønner under denne
kategorien.
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Verdien for det enkelte delområdet vises på skala som vist nedenfor. Skalaen er glidende og pilen
blir brukt for å vise hvor på skalaen verdien på delområdet er satt etter metodikken.
Uten
betydning

Noe

Middels

Stor

Svært
stor

Ved inndeling av delområder er det i denne delutredningen gjort noen forenklinger. Ved å følge
metodikken slavisk ville en ha fått et verdikart med veldig mange delområder. Dette er uoversiktlig
og lite hensiktsmessig ved vurdering av påvirkning og konsekvens. I de fleste definerte
delområdene for jordbruk inngår det derfor litt ulike jordressursklasser, og også tilgrensende
dyrkbar jord i noen tilfeller. Dette har ingen betydning i vurdering av påvirkning siden
arealberegningen vil ta hensyn til ulike jordressursklasser og dyrkbar jord.

4.8

Påvirkning

Påvirkning er et uttrykk for endringer tiltaket vil medføre på det aktuelle delområdet. Vurderinger av
påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Inngrep som utføres i anleggsperioden
inngår kun i vurderingen dersom de gir varige endringer. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden
beskrives separat.
Påvirkning vurderes på en glidende skala som går fra «sterkt forringet» til «forbedret» som er vist
nedenfor. Skalaen på negativ side er mer finmasket enn på positiv side fordi viktige og beslutningsrelevante forskjeller i påvirkning av ikke-prissatte konsekvenser krever høy presisjon i beskrivelse
av konsekvens. Positiv påvirkning vil ofte være avhengig av detaljutforming og være mer usikker.

Forbedret

Ubetydelig Noe
forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Kriterier for vurdering av påvirkning av utredningstemaet naturressurser er vist i tabell 4-3. Sentralt
for påvirkningsvurderingene er at mindre endringer ikke skal gi store utslag. Det er viktig at de
største utslagene forbeholdes de mest alvorlige tilfellene. Vurderinger i begge ender av skalaen
skal forbeholdes tilfeller der enten verdien blir helt ødelagt, eller motsatt, at tiltaket vil redde en
verdi som ellers ville gått tapt.
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Tabell 4-3: Vurdering av påvirkning av naturressurser hentet fra håndbok V712 [3].
Tiltakets
påvirkning

Jordbruk

Utmark

Vann

Mineralressurser

Ødelagt/
sterkt
forringet

Betydelig areal
foreslås omdisponert.
Utbyggingsforslaget
berører kjerneområde
for landbruk eller et
stort, sammenhengende jordbruksområde slik at det i
stor grad reduserer
muligheten til effektiv
utnyttelse av
jordbruksareal.

Arealbeslag eller
fragmentering som
fjerner muligheten til
effektiv utnyttelse av
beiteområder.
Fragmentering,
vandringshindre eller
andre effekter som
fjerner mulighetene
for næringsmessig
utnyttelse av jakt og
fiske.

Drikkevannskilde må
tas ut av bruk.
Akvifer forventes
varig påvirket av
forurensning eller vil
få senket
grunnvannstand /
poretrykk.

Gjennomføring av
planen vil hindre all
utnyttelse eller
begrense uttak av
forekomsten med
minst 75 % av
utnyttbar mengde.

Forringet

Større areal foreslås
omdisponert.
Utbyggingsforslaget
berører
sammenhengende
jordbruksområder av
noe størrelse slik at
det reduserer muligheten til effektiv utnyttelse av jordbruksareal.

Arealbeslag eller
fragmentering som i
betydelig grad reduserer muligheten til
effektiv utnyttelse av
beiteområder.
Fragmentering, vandringshindre eller andre effekter som i
betydelig grad reduserer mulighetene for
næringsmessige
utnyttelse av jakt og
fiske.

Nærføring til tilsigsområde og/eller
vannkilde som gir stor
fare for påvirkning av
drikkevann.
Utbygging over en
akvifer som gir stor
fare for påvirkning.

Gjennomføring av
planen vil redusere
uttaket med mellom
50–75 % av utnyttbar
mengde.

Noe forringet

Mindre omdisponering foreslås.
Berører et mindre og
isolert jordbruksareal.

Arealbeslag eller
fragmentering av
beiteområder som i
noen grad reduserer
muligheten til effektiv
utnyttelse av beiteområder.
Fragmentering, vandringshindre og andre
effekter som i noen
grad reduserer mulighetene for næringsmessig utnyttelse av
jakt og fiske.

Utbygging innen 200
m til tilsigsområde
eller vannkilde som
kan gi fare for
påvirkning.
Utbygging i kanten av
en større akvifer som
kan gi fare for
påvirkning.

Gjennomføring av
planen vil redusere
uttaket med mellom
25–50 % av utnyttbar
mengde.

Ubetydelig
endring

Jordbruksareal/jordressurser berøres
ikke, eventuelt kun
noe dyrkbar jord.

Forbedret

Bedret arrondering.
Der det ligger til rette
for å slå sammen
dyrka jord til større
enheter etter anlegg.
Forbedret
tilgjengelighet.

Bedret arrondering av
beiteområder. Reduksjon av påkjørselsrisiko for beitedyr.
Bedrete forhold for
utøvelse av jakt og
fiske (fjerning av vandringshindre, tilretteleggingstiltak for
fiskeoppgang).

Utbyggingsalternativ
som eliminerer
dagens påvirkning og
all belastning på
eksisterende vannkilde eller større
akviferer.

Gjennomføring av
planen sikrer adkomst
til forekomst av stor
eller svært stor verdi
som har forhindret
uttak til nå.
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Den viktigste delen av påvirkningsvurderingen i dette prosjektet er knyttet til beslag av dyrka jord.
Det er utført beregninger av hvor store jordbruksarealer som beslaglegges av de ulike
alternativene. Det er beregnet med grunnlag i digitale markslagsdata og det prosjekterte og
skisserte tiltaket. Beregningene er utført med utgangspunktet i bunnen av fylling eller toppen av
skråning med påslag på 1 meter. Dyrka jord under bru er tatt med beregningen av arealbeslaget
siden brufundamenter gir direkte beslag av jord, samt at vekstforhold under ei bru blir forringet
grunnet mer skygge og mindre nedbør. For nye og omlagte mindre veier, som ikke er prosjektert,
men kun skissert, er det lagt til en 6,5 meter bred korridor med utgangspunktet i antatt senterlinje
vei.
I beregning av arealbeslag som beskrives over er det tatt utgangspunkt i teknisk hovedplan for de
ulike alternativene. I det tekniske grunnlaget inngår også omlegging av flere veier. Det er i tillegg
skissert anleggs- og driftsveier, samt omlegging av gårdsveier. Disse er også en del av tiltaket for
hvert av alternativene, men er ikke detaljprosjektert, og er derfor mer usikre. Arealbeslagene for
prosjekterte og skisserte deler av tiltaket presenteres på grunn av ulik grad av usikkerhet hver for
seg. Det tas utgangspunkt i arealbeslaget av det prosjekterte tiltaket for vurdering av påvirkning.
Håndbok V712 er ikke presis på hva slags beslag av dyrka jord som anses som "betydelig»,
«større» og «mindre». I denne delutredningen er det forutsatt at beslag over 80 dekar er
«betydelig», mellom 30 og 80 dekar er «større» og under 30 dekar er «mindre».
I tillegg til arealbeslag av jordbruksarealer er påvirkning av driften av jordbruksarealene vurdert.
Dette er i hovedsak knyttet til om avstanden til jorder blir lengre. Det er lagt inn enkelte
landbruksunderganger i de ulike alternativene, men avstand mellom gård og jorder vil likevel i flere
tilfeller bli lengre. I tillegg kan nytt dobbeltspor deler jorder slik at det blir små og/eller får en form
som gjør de mindre effektive å drifte.

4.9

Konsekvens

Konsekvensen fremkommer ved å sammenholde verdien av et område eller en forekomst med
påvirkningen av tiltaket. Som det framgår av figur 4-1 angis konsekvensen på en ni-delt skala fra
fire minus («meget stor negativ konsekvens») til fire pluss («meget stor positiv konsekvens»). Til
venstre på figuren er et område som angir ingen påvirkning og ubetydelig konsekvens.
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Figur 4-1: Konsekvensvifta hentet fra håndbok V712 [3].
I Statens vegvesens håndbok V712 [3] er negative konsekvenser fra én til fire minus foreslått
beskrevet med skalaen noe til alvorlig «miljøskade». I dette prosjektet er beskrivelse av negative
konsekvenser endret fra «miljøskade» til l «negativ konsekvens».

4.10 Skadereduserende og kompenserende tiltak
Tiltak som kan begrense vesentlige negative konsekvenser, såkalte skadereduserende tiltak, skal
vurderes i arbeidet. Skadereduserende tiltak omfatter tiltak utover de forbedrende tiltakene som
allerede inngår i investeringskostnadene. Skadereduserende tiltak skal først vurderes og beskrives
etter at konsekvensene av de alternative traseene er vurdert. Det skal redegjøres for hvordan det
skadereduserende tiltaket vil endre konsekvensen for de aktuelle verdiene. Konsekvens skal også
vurderes under forutsetning av gjennomføring av slike. Skadereduserende tiltak kan deles i to:
1. Tiltak for å redusere midlertidig miljøskade i anleggsperioden.
2. Tiltak for å redusere permanent miljøskade som følge av ferdig etablert situasjon.
Figur 4-2 viser en hierarkisk framstilling av tiltak for å unngå negativ påvirkning av verdier. Figuren
er i utgangspunktet utarbeidet med hensyn på tema naturmangfold, men den er i stor grad
overførbar til også andre tema. For fagtemaene naturmangfold og naturressurser skal det i
henhold til fastsatt planprogram [1] også vurderes kompenserende tiltak i de tilfeller hvor
skadereduserende tiltak ikke er et alternativ, eller det ikke kan forventes oppnådd tilfredsstillende
resultater som følge av skadereduserende tiltak.
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Figur 4-2: Tiltaksfigur for å unngå negativ påvirkning av verdier. Hentet fra håndbok V712 [3].

4.11 Kunnskapsinnhenting
Kunnskapsinnhentingen er gjort gjennom innsamling av tidligere utredninger, foreliggende
registreringer og kartlegginger samt supplerende registreringer og befaringer.
Kunnskapsgrunnlaget i rapporten baseres i hovedsak på materiale (tekst og kart) som er
tilgjengelig i offentlige databaser fra Statistisk sentralbyrå (SSB) [10], [12], Norsk institutt for
bioøkonomi (NIBIO) [19] og Norges geologiske undersøkelse (NGU) [13], [14], [15], [16]. Eksempel
på relevante kart er markslagskart, kart over jordkvalitet, jordsmonnkart m.m.
Følgende befaringer er gjennomført i perioden fra september 2017 til mai 2019:
•
•

19.09.2017: Vegard Meland (2G)
29.05.2019: Kristian Thomassen (2G)

Registreringer, delområdeinndelinger og verdivurdering er kvalitetssikret gjennom samarbeidsmøter med lokale og regionale offentlige myndigheter og gjennom åpne medvirkningsmøter for
allmenheten. Naturressurser er godt kjent i området, og datagrunnlaget vurderes som svært godt.
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5 DAGENS SITUASJON
5.1

Influensområdet

Influensområdet er avgrenset til området der tiltaket kan ha vesentlige virkninger. Dette kan
strekke seg utover planområdet. For dette temaet følger influensområdet stort sett planområdet.
Tiltaket vil ikke ha særlig virkning utover dette. Unntaket er der planområdet deler sammenhengende jorder. Der er influensområdet utvidet slik at hele jordet eller de deler av jordet som er
naturlig å innlemme (eksempelvis avgrenset av eiendomsgrenser) inngår. Influensområdet er vist
på registreringskart og verdikart.

5.2

Overordnede karakteristiske trekk

Østfold utgjør bare 1,1 % av totalt landareal i Norge, men har 7 % av landets jordbruksareal i drift
og hele 20 % av landets kornarealer. Østfold har store produksjoner innenfor alle av norsk
jordbruks viktige produkter: korn, kjøtt, egg, melk, grønt og bær. I Østfold brukes hele 19 % av
arealet til jordbruksareal; bare Vestfold har en høyere andel. Det allsidige jordbruket legger også
grunnlaget for at fylket har en variert og sammensatt næringsmiddelindustri [4].

5.3

Naturgrunnlaget

Råde og Fredrikstad har naturgitte gode forhold for landbruksproduksjon. Området ligger under
marin grense med store, lettdrevne jordbruksarealer. Sett ut fra norske forhold er klimaet gunstig.
Berggrunnen består av næringsfattige bergarter, men de marine avsetningen gir likevel et godt
jordsmonn. Generelt er raet godt egnet til grønnsaksproduksjon med sandholdig jord. Nedenfor
raet dominerer leirjord, og her er kornproduksjon dominerende. Det dyrkes matkorn i området.
Generelt kan det sies at mye av den dyrka jorda er av nasjonal verdi. Det er nærhet til grossistledd,
fordelingsanlegg og marked. I tillegg finnes også den faglige ressursen Tomb videregående skole
med landbruksstudier i Råde kommune.
I områder som ikke er bebygd eller oppdyrka er det stort sett skog. Det er generell skrinn mark på
høydedragene, og boniteten er lav. Furu dominerer her. Boniteten øker med løsmassemektigheten, og i sonen mot dyrka jord dominerer granskog.
Østfold har store, verdifulle løsmasseavsetninger fra istiden [14] og også bergarter som er godt
egnet til produksjon av pukk [15]. Innenfor influensområdet er det per januar 2019 ingen kjent
kommersiell utnytting av berg eller løsmasser, og det er kun noen få registrerte forekomster [15].
Tabell 5-1: Nøkkeltall for landbruket i Råde og Fredrikstad i 2018. Tall fra SSB [11].
Type

Råde

Fredrikstad

Landbrukseiendommer (antall)

280

766

Jordbruksbedrifter (antall)

115

229

Jordbruksareal i drift (dekar)

32 926

63 029

Produktivt skogareal (dekar)

42 968

92 878
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Tabell 5-2: Oversikt over husdyr i Fredrikstad og Råde i 2018. Tall fra SSB [11].
Type

Råde

Fredrikstad

Storfe i alt

340

1379

Kyr i alt

128

504

Melkekyr

106

313

Ammekyr

22

191

Andre storfe

212

875

Sauer over 1 år

199

548

-

702

31128

28356

Avlsvin
Høner

Tabell 5-3: Oversikt over jordbruksareal i Råde og Fredrikstad 2018. Tall fra SSB [12].
Type

Råde
(dekar)

Fredrikstad
(dekar)

Fulldyrka jord

32601

61851

Åker og hage

31000

54855

Korn og oljevekster

27419

51744

Hvete

12506

23669

Bygg

6479

14747

Havre

6962

11665

Potet

1230

16

-

247

945

831

Eng til slått og beite

1886

8174

Fulldyrka eng

1601

6996

285

1178

32926

63029

Grønfôr- og silovekster
Grønnsaker på friland

Annen eng og beite
Jordbruksareal i drift

Mengden jordbruksareal i drift har gått noe ned de siste tiårene. I 1999 var det 34 600 dekar
fulldyrka jord i Råde, mot 32 926 i 2018. Det er en nedgang på 1980 dekar eller 6 %. Tilsvarende
tall for Fredrikstad er 68 100 dekar fulldyrka jord mot 63 029 i 2018. Det er en nedgang på 5071
dekar eller 7,5 % [12].
Gjennom landbruksplanen til Fredrikstad kommune er det definert kjerneområder for landbruk [17],
se figur 5-1. Med begrepet ”kjerneområde landbruk” menes de arealene i kommunen som er
viktige for to av landbrukets sentrale samfunnsoppgaver: matproduksjon og opprettholdelse av
jordbrukets kulturlandskap.
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Figur 5-1: Utsnitt fra kart med kjerneområder for landbruk (lilla farge) definert i landbruksplanen for
Fredrikstad kommune [17].
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Jordbruk

5.4.1 Dyrka jord
Mellom Haug og Skinnerflo er det store, sammenhengende arealer med fulldyrka jord på begge
sider av dagens jernbane og rv. 110. Disse arealene er også regulert til LNF-område i kommuneplanens arealdel for Råde [24]. Det er også enkelte større arealer med dyrka jord sør for
Skinnerflo, men arealene er jevnt over noe mindre her. Det er lite dyrkbar jord på denne
strekningen. Etterfølgende figurer viser dyrka og dyrkbar mark (figur 5-2 og figur 5-3),
jordressursklasser (figur 5-4 og figur 5-5), driftstekniske begrensninger (figur 5-6 og figur 5-7) samt
jordkvalitet (figur 5-8 og figur 5-9). I kommuneplanens arealdel for Fredrikstad er området fra Veum
til Gluppe vist som LNF-område [25], og det inngår i Fredrikstad kommunes kjerneområde for
landbruk, som fremkommer i figur 5-1.
5.4.2 Dyrkbar jord
Registreringskartene viser også dyrkbar jord, som ikke er benyttet til jordbruk i dag, se figur 5-2 og
figur 5-3. Områder registrert som dyrkbare langs strekningen i Råde er hovedsakelig avsatt til LNFområder, og kan altså i utgangspunktet benyttes til jordbruk. Men det er også noen mindre
områder registrert som dyrkbar jord som er avsatt til naturområder – grønnstruktur.
På den delen av strekningen som ligger i Fredrikstad kommune er det små områder med dyrkbar
jord, og disse blir færre sørover mot bystrukturen. Disse områdene er i hovedsak allerede
nedbygget og avsatt til ulike utbygging- og infrastrukturformål.
5.4.3

Driftssentre til landbrukseiendom

Landbruksdirektoratets grunndataregister, Landbruksregisteret, gir oversikt over driftssentre til alle
landbrukseiendommer. Som hovedregel er driftssenter definert ut fra driftsbygningens beliggenhet
[27]. Se oversikt over registrerte stedfestede driftssenter i figur 5-10 og figur 5-11.
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Figur 5-2: Registreringskart for tema naturressurser, dyrka og dyrkbar jord, Haug–Ørmen. Data er
hentet fra NIBIO [19].
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Figur 5-3: Registreringskart for tema naturressurser, dyrka og dyrkbar jord, Ørmen–Seut. Data er
hentet fra NIBIO [19].
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Figur 5-4: Registreringskart for tema naturressurser, jordressursklasser, Haug–Ørmen. Data er
hentet fra NIBIO [7].
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Figur 5-5: Registreringskart for tema naturressurser, jordressursklasser, Ørmen–Seut. Data er
hentet fra NIBIO [7].
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X

X

Figur 5-6: Registreringskart for tema naturressurser, driftstekniske begrensninger, Haug–Ørmen.
Data er hentet fra NIBIO [8].
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Figur 5-7: Registreringskart for tema naturressurser, driftstekniske begrensninger, Ørmen–Seut.
Data er hentet fra NIBIO [8].
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Figur 5-8: Registreringskart for tema naturressurser, jordkvalitet, Haug–Ørmen. Data hentet fra
NIBIO [9].
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Figur 5-9: Registreringskart for tema naturressurser, jordkvalitet, Ørmen–Seut. Data hentet fra
NIBIO [9].
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Figur 5-10: Registreringskart for tema naturressurser, driftssentre for landbruk, Haug-Ørmen. Data
mottatt fra Landbruksdirektoratet [28].
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Figur 5-11 Registreringskart for tema naturressurser, driftssentre for landbruk, Ørmen-Seut. Data
mottatt fra Landbruksdirektoratet [28].

UHS

Kommunedelplan med
konsekvensutredning,
delutredning naturressurser

Side:
Dok.nr:
Rev.:
Dato

48 av 116
UHS-00-A-20105
03A
05.03.2020

5.4.4 Uønskede arter for landbruket
Floghavre finnes på en rekke eiendommer innenfor og i nærheten av planområdet både i Råde og
Fredrikstad. Potetål (PCN) er mindre vanlig og er kun registrert i området mellom Haug og Karlshus innenfor planområdet. Figur 5-12 viser eiendommer som har registrert floghavre og potetål.
Plantesykdommer har ingen betydning for konsekvensutredningen og omtales derfor ikke
nærmere. Det vil bli gjort mer detaljerte undersøkelser rundt dette før anleggsfasen, slik at det kan
settes inn tiltak for å hindre spredning.

Figur 5-12: Registreringskart for tema naturressurser, eiendommer med registreringer av floghavre
og potetål (PCN), Haug-Ørmen. Data hentet fra fylkesmannen [20].
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Figur 5-13: Registreringskart for tema naturressurser, eiendommer med registreringer av floghavre
og potetål (PCN), Ørmen-Seut. Data hentet fra fylkesmannen [20].
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Utmark

Det er både stor- og småviltjakt i området. Omfanget er såpass lite at det ikke har særlig
økonomisk betydning. Jakt og fiske som rekreasjon og friluftsliv behandles under tema friluftsliv/byog bygdeliv.
Influensområdet berører ett av fire vald i Råde, Hissingby–Kil. I 2018 ble det tildelt ni
fellingstillatelser for elg i dette valdet, og syv elg ble felt. I Fredrikstad er det også ett vald innenfor
influensområdet, Onsøy Grunneierlag. Her ble det i 2018 tildelt fellingstillatelser for 16 elg, og det
ble felt 14 elg. Det felles flere rådyr. Totalt i Råde felles det årlig rundt 100 dyr, mens tallet i
Fredrikstad er rundt 300 dyr [18].

Figur 5-14: Rådyr på jordet nedenfor Varden ved Burum.

5.6

Vann

5.6.1 Overflatevann
Seutelva med Skinnerflo og noen mindre bekker inngår i influensområdet. Det er ingen kjent bruk
av disse vannressursene utover noe jordbruksvanning. Det finnes et reservedrikkevannsinntak sør
i Visterflo, men vannskillet mellom Skinnerflo og Visterflo går normalt ved Solli, og Skinnerflo
drenerer gjennom Seutelva. Det er ikke skilt ut eller verdisatt delområder knyttet til drikkevann.
5.6.2

Grunnvannsbrønner

Innenfor planområdet finnes en rekke brønner. Alle som er registrert i NGUs grunnvannsdatabase
Granada [13] er fjellbrønner og formålet er energi eller ikke oppgitt, se figur 5-16 og figur 5-17. Det
er ikke foretatt noen videre kartlegging eller verdivurdering av disse gjennom dette arbeidet.
Erfaringsmessig er det ofte mangler i Granada, det kan finnes brønner i området som ikke er
kartlagt. Eventuelle brønner som blir påvirket av tiltaket må erstattes og inngår dermed i
anleggskostnadene.
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Figur 5-15: Overflatevann benyttes til jordbruksvanning i området. Her pumpehus ved Kjellerød.

5.7

Mineralressurser

Ved Elvestad er det registrert en forekomst av industrimineralet beryllium (beryll) [16]. Den er
beskrevet av Bjørlykke i 1939 i en oversikt over sjeldne mineraler i granittiske pegmatittganger
[21]. Her listes det opp flere forekomster av mineralet beryllium i Råde. Vurderinger av mulig
utnyttelse er ikke kjent, og forekomsten er ikke gitt konkret verdi av Norges geologiske
undersøkelse [16].
Beryllium er en av 25 mineraler som EU har definert som kritiske gjennom «the Raw Materials
Initiative» [22]. Det er et sjeldent lettmetall med høyt smeltepunkt og stor mekanisk styrke. Metallet
brukes til legering, for eksempel i båtpropeller og ildfaste verktøy [23]. Mest kjent er nok likevel
smykkesteinsformene av berrylium (beryll), smaragd og akvamarin.
Det er registrert pukk- og grusressurser i Onsøy–Kjevelsrødområdet i NGUs grus- og
pukkdatabase [15]. Disse er vist i figur 5-16 og figur 5-17 og beskrevet i tabell 5-4. Det er ikke
avsatte arealer for framtidig råstoffutvinning innenfor influensområdet.
Tabell 5-4: Områder for råstoffutvinning. Hentet fra NGU [15]
Navn

Beskrivelse

Viktighet

Torpebråten

Forekomsten består av morenemateriale på nordsiden av veien, og
strandmateriale på sørsiden. Morenen er noe vannbehandlet (sortert)
og består av grusig, sandig materiale. Over morenen ligger det
strandvasket materiale. Det meste av strandmaterialet på sørsiden av
veien er allerede tatt ut. Hovedsakelig er forekomsten en fyllmasseressurs og har en usikker avgrensing. Massetak i sporadisk drift.

Liten lokal
betydning

Kjølberg

Forekomsten er en 15-20 meter mektig moreneavsetning i le av
fjellknaus (sørsiden). Stor blokk og stein i overflaten. Materialet består
av usortert sandig morene. Kan brukes til fyllmasser og veiformål.

Liten lokal
betydning

Lundestad

Nedlagt uttak i middels- til grovkornet granitt.

Liten lokal
betydning

Onsøy stasjon

Tidligere blokkuttak på en middels- til grovkornet granitt. Driften er
avsluttet, og området brukes til produksjon av glasopor.

Liten lokal
betydning
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Figur 5-16: Registreringskart for tema naturressurser, grunnvannsbrønner, Haug–Ørmen. Data
hentet fra Granada [13].
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Figur 5-17: Registreringskart for tema naturressurser, grunnvannsbrønner, Ørmen–Seut. Data
hentet fra Granada [13].
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6 VERDI, PÅVIRKNING OG KONSEKVENS
6.1

Innledning

Dette kapittelet gir en vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens av tiltaket innenfor hvert enkelt
delområde for tema naturressurser. Influensområdet består for en stor del av fulldyrka jord,
skogsområder og spredt bebyggelse. Området er delt inn i ti verdisatte delområder som er
nummerert fra nord til sør, se figur 6-1 og figur 6-2. Registreringskategorien jordbruk er den klart
viktigste, men også mineralressurser og grunnvann opptrer. Delområdene er avgrenset som
sammenhengende arealer med samme registreringskategori uten hensyn til eksisterende
bebyggelse, veier eller jernbane. Dette gir noen store delområder.
Det er fullt mulig å definere flere delområder basert på eiendomsgrenser, jordressursklasser og
driftsforhold. Dette ville ha gitt svært mange delområder, vært komplekst og uoversiktlig samt gitt
utfordringer i påvirkningsvurderingene og sammenstilling av påvirkning. I de aller fleste tilfeller er
det beslaget av dyrka jord som er avgjørende for påvirkningsgrad, og det er hensiktsmessig med
store delområder. I beregningen av hvor mye areal som berøres av de ulike alternativene for nytt
dobbeltspor, tas det hensyn til ulike jordressursklasser og jordkvalitet, også innenfor de forskjellige
delområdene. Vurdering av påvirkning og konsekvens fanger opp dette.
Arealer innenfor influensområdet som er vurdert til å være uten betydning, og derfor ikke anses å
være beslutningsrelevant, er ikke skilt ut og beskrevet i egne delområder. Disse arealene er
fremstilt med grå farge i figur 6-3 og figur 6-4. Uten betydning betyr i prinsippet uten betydelig
verdi. I hovedsak gjelder dette skogsområder i vestre del av influensområdet, og noen mindre,
avgrensede skogsområder som ligger mellom åkrer i søndre del av influensområdet. Disse
områdene kan vurderes som utmarksbeite, men på grunn av at vegetasjonen i disse områdene er
dårlig egnet som beitemark, blir de etter metoden i Statens vegvesens håndbok V712 [3] vurdert til
uten betydning. Innenfor disse områdene kan det være noen mindre, marginale områder med
dyrkbar jord. Disse er ikke hensyntatt, da det vurderes som svært lite sannsynlig at områdene
dyrkes opp.
For hvert delområde oppgis det beslag av jordsmonn inndelt i fulldyrka jord, dyrkbar jord og
innmarksbeite for de ulike alternativene, basert på kartlag fra NIBIO [10]. Sekundært oppgis også
jordkvalitet for jordbruksarealene som blir beslaglagt [9]. På grunn av at det er små avvik mellom
kartlaget for jordsmonn og kartlaget for jordkvalitet, vil ikke totalsummen i arealbeslaget og totalt
areal for ulike typer jordkvalitet innenfor hvert delområde bli lik.
Hva som skal skje med dagens jernbane er ikke bestemt, men nedleggelsen vil mange steder lette
landbruksdriften siden bønder og maskiner lovlig kan krysse dagens jernbane uten fare for
påkjørsel. Dette gjelder altså på hele strekningen hvor dagens jernbane går, og omtales ikke
nærmere for hvert delområde hvor dette er aktuelt, men tas med i vurdering av påvirkning og
konsekvens.

UHS

Kommunedelplan med
konsekvensutredning,
delutredning naturressurser

Side:
Dok.nr:
Rev.:
Dato

55 av 116
UHS-00-A-20105
03A
05.03.2020

Figur 6-1: Oversikt over influensområdet med delområder, alternativ 6a, 5a og 5b, Haug–Ørmen.
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Figur 6-2: Oversikt over influensområdet med delområder, alternativ 6a, 5a, 5b og 2a, Ørmen–
Seut.
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Figur 6-3: Verdikart for tema naturressurser, alternativ 6a, 5a og 5b, Haug–Ørmen.
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Figur 6-4: Verdikart for tema naturressurser, alternativ 6a, 5a, 5b og 2a, Ørmen–Seut.
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Delområde 1 Haug–Karlshus

6.2.1 Avgrensning
Delområdet består av fulldyrka jord innenfor influensområdet mellom Haug, Arneberg,
Strømnesåsen og Karlshus. Avgrensningen i nord er satt i eiendomsgrenser eller veier.

Figur 6-5: Delområde 1 Haug–Karlshus.

6.2.2 Beskrivelse
Registreringskategori: Jordbruk, mineralressurser
I delområdet inngår areal på begge sider av dagens jernbane, og dyrka jord til brukene Haug,
Elvestad, Burum, Kjellerød, Arneberg, Skråtorp m.fl. Mellom Haug og Elvestad består delområdet
av fulldyrka jord på raet. Området er vurdert samlet siden dette er sammenhengende jordbruksområder. Arealene har små begrensninger (jordressursklasse 2) og er hovedsakelig av svært god
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jordkvalitet. Dette er av landets beste jordbruksområder, og jordene har en betydelig andel korn. I
tillegg dyrkes det potet, grønnsaker som sellerirot og hodekål. Opplysninger fra 2017 inkluderer
også produksjon av løk og bringebær. Ved Elvestad er det eggproduksjon og ved Arneberg er det
kyllingproduksjon. Ved Arneberg og Husbakke er det hestebeite. Bekken som renner forbi her
benyttes til jordbruksvanning, og det er etablert pumpehus her. Forekomsten av mineralet
beryllium ved Haug inngår i delområdet.
Tabell 6-1: Arealoversikt for delområde 1 Haug–Karlshus (avrundet til nærmeste hele dekar).
Type
Delområdets størrelse
Fulldyrka jord
Jordressursklasser
Ingen begrensninger (1)
Små begrensninger (2)
Moderate begrensninger (3)
Store begrensninger (4)
Jordkvalitet
Svært god jord jordkvalitet
God jordkvalitet
Mindre god jordkvalitet
Dyrkbar jord

Areal
3 640 dekar
2 871 dekar
78 dekar
2 695 dekar
86 dekar
12 dekar
2 749 dekar
101 dekar
21 dekar
123 dekar

Figur 6-6: Fulldyrka jord på begge sider av dagens jernbane ved Haug.
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Figur 6-7: Det er få husdyr i området, men noen hester gikk på beite ved fv. 349 (Tombveien)
høsten 2017. Bildet til høyre viser fulldyrka jord mellom fv. 349 (Tombveien) og fv. 1078
(Tesalaveien).

Figur 6-8: Løkproduksjon på Jonsten (høsten 2017).

6.2.3

Verdi

Delområdet består av fulldyrka jord med små begrensninger (jordressursklasse 2). Raet, som er
egnet for grønnsaksdyrking, inngår. Arealene er lettdrevne, og delområdet egner seg godt også til
grønnsaksdyrking. Innenfor delområdet er det også noen mindre områder med enten ingen
begrensninger (jordressursklasse 1), moderate begrensninger (jordressursklasse 3) eller store
begrensninger (jordressursklasse 4). En overvekt av jordressursklasse 2 uten store driftstekniske
begrensninger gjør at verdien er stor. Mulig kommersiell utnytting av beryllforekomsten er ikke
undersøkt. Det er ikke kjente planer om dette. Uansett har dette liten betydning for verdisettingen.
Delområdet vurderes til stor verdi.
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Svært
stor

6.2.4 Påvirkning og konsekvens
Figur 6-9 viser hvordan de tre alternativene går gjennom delområdet.

Figur 6-9: Delområde 1 Haug–Karlshus med alternativ 6a markert med rød linje, 5a med grønn
linje og 5b med blå linje.
Alternativ 0 (referansealternativet)
Det er ingen vedtatte planer innenfor delområdet. Referansealternativet er tilnærmet lik dagens
situasjon. Referansealternativet har ingen konsekvens (0).
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Alternativ 6a
Alternativet skiller lag med dagens jernbane ved Haug og går rett fram mot Kjellerød. Her beslaglegges fulldyrka jord ved gårdsbruk på Elvestad. Jonstengata legges om over nytt dobbeltspor. For
å komme til søndre del av jordet må driften ved Elvestad gård basere seg på Jonstengata som
landbrukskryssing.
Nytt dobbeltspor går videre i skjæring gjennom Kjellerød, og kommer i direkte konflikt med
gårdsbruket her. Det må rives eller flyttes. Videre krysser nytt dobbeltspor dagens jernbane og fv.
1078 (Tesalaveien), og legges på fulldyrka jord sør for fv. 1078 (Tesalaveien) og på bru over fv.
349 (Tombveien).
Arealbeslag av alternativet er beregnet til 55,5 dekar fulldyrka jord, 7,1 dekar dyrkbar jord og 0,6
dekar innmarksbeite. Av beslaglagt jordbruksareal er 54 dekar registrert med svært god
jordkvalitet, og 3,8 dekar god jordkvalitet. I tillegg kan omtrent 2,7 dekar fulldyrka jord bli beslaglagt
av nye driftsveier og omlegging av gårdsveier. Alt registrert med svært god jordkvalitet. Ingen
mineralressurser blir berørt.
Forbedret

Ubetydelig Noe
forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Påvirkningen av tiltaket vurderes som forringet for naturressurser. Sammenholdt med stor verdi
vurderes konsekvensen til stor negativ (– – –).
Alternativ 5a
Alternativet legges midt på store jorder i direkte tilknytning til Burum gård, og deler jordene i to. Det
er ikke forutsatt planskilt landbrukskryssing her, slik at fv. 1078 (Tesalaveien) må benyttes i driften.
Dette gir ca. 800 meter å kjøre fra driftsbygning til jordet på andre siden av nytt dobbeltspor.
Omlegging av Jonstengata og fv. 1078 (Tesalaveien) beslaglegger også fulldyrka jord. Et stort
areal av fulldyrka jord like nord for Arneberg gård blir beslaglagt av stasjonsområde med tilhørende
parkeringsplass og kjørearealer. Det etableres også en gang- og sykkelvei på østsiden av fv. 349
(Tombveien) fra Hafell til ny atkomstvei til ny stasjonsområdet, som legges på fulldyrka jord langs
veien.
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Figur 6-10: Stasjonsområdet nord for Arneberg gård for alternativ 5a.
Arealbeslaget er beregnet til 80,7 dekar fulldyrka jord og 4,2 dekar dyrkbar jord. Av jord som blir
beslaglagt er 78,8 dekar svært god jordkvalitet, mens resterende 1,7 dekar har god jordkvalitet.
I tillegg kan omtrent 1,8 dekar fulldyrka jord bli beslaglagt av nye driftsveier og omlegging av
gårdsveier. Av dette er 0,9 dekar registrert med svært god jordkvalitet og 0,3 dekar med god
jordkvalitet.

Forbedret

Ubetydelig Noe
forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Påvirkningen av tiltaket vurderes som sterkt forringet for naturressurser. Sammenholdt med stor
verdi vurderes konsekvensen til stor negativ (– – –).
Alternativ 5b
Alternativet legges midt på store jorder i direkte tilknytning til Burum gård. Nytt dobbeltspor legger
seg tett på dette gårdsbruket. Det legges ikke inn landbruksundergang til jordene, slik at fv. 1078
(Tesalaveien) må benyttes. Dette gir ca. 800 meter å kjøre fra driftsbygning til jordet lengst unna
på andre side av nytt dobbeltspor. Omlegging av Jonstengata og fv. 1078 (Tesalaveien)
beslaglegger også fulldyrka jord her.
Stasjonsområdet plassere på dyrka jord tett på Arneberg gård mot nord. Det etableres også en
gang- og sykkelvei på østsiden av fv. 349 (Tombveien) fra Hafell til ny atkomstvei til
stasjonsområdet, som legges på fulldyrka jord langs veien. I tillegg til beslag av dyrka jord, må det
kjøres en omvei for å komme til delen av jordet som blir liggende nord for stasjonen.

UHS

Kommunedelplan med
konsekvensutredning,
delutredning naturressurser

Side:
Dok.nr:
Rev.:
Dato

65 av 116
UHS-00-A-20105
03A
05.03.2020

Arealbeslaget er beregnet til 71,3 dekar fulldyrka jord og 3,8 dekar dyrkbar jord. Av jord som blir
beslaglagt er 60,8 dekar svært god jordkvalitet og 8,8 dekar god jordkvalitet.
I tillegg kan omtrent 5,2 dekar fulldyrka jord bli beslaglagt av nye driftsveier og omlegging av
gårdsveier. Av dette er 4,6 dekar registrert med svært god jordkvalitet og 0,2 dekar med god
jordkvalitet.

Forbedret

Ubetydelig Noe
forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Påvirkningen av tiltaket vurderes som forringet for naturressurser. Sammenholdt med stor verdi
vurderes konsekvensen til stor negativ (– – –).

6.3

Delområde 2 Strømnesåsen

6.3.1 Avgrensning
Delområdet består av høydedraget og skogsområdet Strømnesåsen, like sør for Karlshus og Råde
stasjon. Her inngår ikke dyrka jord, men deler av området mot nord er markert som dyrkbar jord.
Avgrensningen er tydelig mot jordbruksområder i øst, vest og nord. Mot sør er avgrensningen
omtrentlig ved høyspentlinjen som strekker seg gjennom terrenget.
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Figur 6-11: Delområde 2 Strømnesåsen.

6.3.2

Beskrivelse

Registreringskategori: Jordbruk (dyrkbar jord), vann (energibrønner)
Strømnesåsen er regulert til hovedsakelig bolig [26], se figur 6-12. Reguleringen åpner for en
betydelig boligbygging med ca. 500 boliger. Det gjør det aktuelt å utnytte berggrunnen til
energibrønner. Ca. 100 dekar dyrkbar jord i nord mot Karlshus er inkludert i delområdet.
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Tabell 6-2: Arealoversikt for delområde 2 Strømnesåsen (avrundet til nærmeste hele dekar).
Type
Areal
Delområdets størrelse
695 dekar
Fulldyrka jord
0 dekar
Jordressursklasser
Ingen begrensninger (1)
0 dekar
Små begrensninger (2)
0 dekar
Moderate begrensninger (3)
0 dekar
Store begrensninger (4)
0 dekar
Jordkvalitet
Svært god jord jordkvalitet
0 dekar
God jordkvalitet
0 dekar
Mindre god jordkvalitet
0 dekar
Dyrkbar jord
103 dekar*
*Areal for dyrkbar jord er ikke fratrukket omdisponert areal.

Figur 6-12: Reguleringsplan for utbyggingen på Strømnesåsen med ortofoto som bakgrunn [24].
Gule felter er planlagte utbyggingsområder, grønne felter er grønnstruktur eller LNF og felt med
rød skravur er høyspentledning. Tilliggende skogsområder som vises i bildet er medtatt i
delområdet.
6.3.3

Verdi

Berggrunnen kan benyttes til energi og vann, og det er planlagt et stort antall boliger i området.
Delområdet vurderes til å ha noe verdi som følge av muligheten for å etablere energibrønner. Det
er også registrert 103 dekar dyrkbar jord innenfor delområdet. Omtrent halvparten av det arealet
registrert som dyrkbar jord er regulert til landbruksområde i gjeldende reguleringsplan for
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Strømnesåsen. Delområdet gis noe verdi som en potensiell jordbruksressurs. Delområdet vurderes
samlet til noe verdi.
Uten
betydning

Noe

Middels

Stor

Svært
stor

6.3.4 Påvirkning og konsekvens
Figur 6-13 viser hvordan de tre alternativene går gjennom delområdet.

Figur 6-13: Delområde 2 Strømnesåsen med alternativ 6a markert med rød linje, 5a med grønn
linje og 5b med blå linje.
Alternativ 0 (referansealternativet)
Referansealternativet omfatter realisering av reguleringsplan for Strømnesåsen, med utbygd
boligområde, gang- og sykkelvei m.m. Referansealternativet har ingen konsekvens (0).
Alternativ 6a
Alternativet går over et skogsområde som er registrert som dyrkbar jord nord for
utbyggingsområdet på Strømnesåsen. Arealbeslaget blir 10,5 dekar dyrkbar jord.
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Sterkt
forringet

Påvirkningen av tiltaket vurderes som noe forringet for naturressurser. Sammenholdt med noe
verdi vurderes konsekvensen til ingen/ubetydelig (0).
Alternativ 5a
Alternativet legges i tunnel under utbyggingsområdet på Strømnesåsen. Dette vil gi restriksjoner
for etablering av energibrønner for det regulerte boligområdet som ligger over tunnelen. Et areal på
4,8 dekar dyrkbar jord beslaglegges av gang- og sykkelvei på østsiden av fv. 349 (Tombveien).
Dette arealet er ikke tatt med i vurdering av påvirkning og inngår ikke i arealregnskapet ettersom
gang- og sykkelveien omfattes av en gjeldende reguleringsplan.

Forbedret

Ubetydelig Noe
forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Påvirkningen av tiltaket vurderes som noe forringet for naturressurser. Sammenholdt med noe
verdi vurderes konsekvensen til ingen/ubetydelig (0).
Alternativ 5b
Alternativet går i dagen sør for utbyggingsområdet. Dette området er ikke avsatt til utbygging i
gjeldende reguleringsplan, og derfor mindre aktuelt for energibrønner.
Som for alternativ 5a vil et areal på 4,8 dekar dyrkbar jord beslaglegges av gang- og sykkelvei på
østsiden av fv. 349 (Tombveien). Dette arealet er ikke tatt med i vurdering av påvirkning og inngår
ikke i arealregnskapet ettersom gang- og sykkelveien omfattes av en gjeldende reguleringsplan.

Forbedret

Ubetydelig Noe
forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Påvirkningen av tiltaket vurderes som ubetydelig for naturressurser. Sammenholdt med noe verdi
vurderes konsekvensen til ingen/ubetydelig (0).

6.4

Delområde 3 Strømnes–Kil

6.4.1 Avgrensning
Delområdet er meget stort, og består av fulldyrka jord mellom Karlshus og helt sør til Fredrikstadgrensa. I øst settes avgrensningen i dagens jernbane, mens Strømnesåsen og store, skogkledde
naturområder danner avgrensningen mot vest.
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Figur 6-14: Delområde 3 Strømnes–Kil.

6.4.2 Beskrivelse
Registreringskategori: Jordbruk
Delområdet består av fulldyrka jord som er drevet av flere gårdsbruk. Fra nord inngår Strømshaug,
Strømnes, Augeberg, Musangen, Berg, Hissingby, Kongsrød og Kil. Området er vurdert samlet
siden dette er sammenhengende jordbruksområder. Brorparten av jorda har små begrensninger
(jordressursklasse 2) og svært god jordkvalitet. Det finnes også områder innenfor delområdet med
enten ingen begrensninger (jordressursklasse 1), moderate begrensninger (jordressursklasse 2)
eller store begrensninger (jordressursklasse 4) og god og mindre god jordkvalitet. Det drives
hovedsakelig med kornproduksjon. Midtre Kil gård produserer såkorn av elitekvalitet. De dyrka
arealene er hovedsakelig store og lettdrevne, men enkelte områder har store driftstekniske
begrensninger. Noen mindre arealer med dyrkbar jord er også inkludert i delområdet. Ved
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Hissingby gård er det kyllingproduksjon, ved Midtre Kil gård (Kil Mellem) har eggproduksjon.
Utover dette er det lite husdyrdrift i området.
Tabell 6-3: Arealoversikt for delområde 3 Strømnes–Kil (avrundet til nærmeste hele dekar).
Type
Delområdets størrelse
Fulldyrka jord
Jordressursklasser
Ingen begrensninger (1)
Små begrensninger (2)
Moderate begrensninger (3)
Store begrensninger (4)
Jordkvalitet
Svært god jord jordkvalitet
God jordkvalitet
Mindre god jordkvalitet
Dyrkbar jord

Areal
5 927 dekar
4 218 dekar
27 dekar
3 652 dekar
369 dekar
169 dekar
3 561 dekar
469 dekar
189 dekar
141 dekar

Figur 6-15: Strømnes (til venstre) og dyrka jord og gårdsbebyggelse, Strømnesgata (til høyre).

Figur 6-16: Til venstre Augeberg, til høyre usikret planovergang Stenebakken. Augeberg gård bak.
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Figur 6-17: Dagens jernbane splitter flere jorder. Her ved Skinnerflo sett fra sør mot nord.

6.4.3 Verdi
Delområdet består av fulldyrka jord med en overvekt av små begrensninger (jordressursklasse 2).
Noen arealer med større begrensninger og dyrkbar jord inngår også. Enkelte områder har store
driftstekniske begrensninger, men dette tillegges ikke stor vekt. Verdien vurderes samlet sett til
stor.
Uten
betydning

6.4.4

Noe

Middels

Stor

Svært
stor

Påvirkning og konsekvens

Figur 6-9 viser hvordan de tre alternativene går gjennom delområdet.
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Figur 6-18: Delområde 3 Strømnes–Kil med alternativ 6a markert med rød linje, 5a med grønn linje
og 5b med blå linje.
Alternativ 0 (referansealternativet)
Det er ingen vedtatte planer innenfor delområdet. Referansealternativet er tilnærmet lik dagens
situasjon. Referansealternativet har ingen konsekvens (0).
Alternativ 6a
I alternativ 6a legges ny Råde stasjon med ny atkomstvei på fulldyrka jord like nordøst for to
gårdsbruk på Strømnes Nordre. Nytt dobbeltspor legges i skjæring videre sørover, tett på det ene
gårdsbruket, som illustrert i figur 6-19. Det legges en parallell samlevei på østsiden av nytt
dobbeltspor for å forbinde atkomstene til gårdsbrukene til rv. 110. Disse brukene må benytte denne
samleveien for å komme til store deler av tilhørende jorder på motsatt side. Tiltaket kommer også i
direkte konflikt med en driftsbygning lenger sør på Strømnes, som må rives eller flyttes.
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Figur 6-19: Alternativ 6a med stasjonen plassert nord for Strømnesåsen.
Nytt dobbeltspor og ny samlevei strekker seg videre sørover over store jordbruksområder ved
Strømnes, Augeberg, Musangen, Hissingby og ned mot Kongsrød. Nytt dobbeltspor vil dele opp de
store jordene langs rv. 110 på hele dette strekket. Alternativet vil også avskjære dagens
atkomstveier til gårdsbrukene fra rv.110. Det planlegges å etablere en landbruksundergang
sentralt ved Augeberg, som vil gi tre av gårdene tilgang til delen av jordene som ligger på østsiden
av tiltaket. For brukene lenger sør ved Musangen og Hissingby, er det mindre deler av jordene
som blir liggende mellom rv. 110 og alternativet. Det planlegges derfor ikke å etablere
landbruksundergang her. Disse gårdene må da benytte ny samlevei til rv. 110 for å komme seg til
resterende deler av jordene på østsiden av nytt dobbeltspor. Tiltaket legger seg tett på flere
gårdsbruk over dette strekket. Over Kihlsbekken, fra Kongsrød til Ørmenåsen legges nytt
dobbeltspor på bru.
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Figur 6-20: Alternativ 6a med parallell samlevei som strekker seg langs rv. 110 i delområde 3.
Arealbeslaget er beregnet til 174,0 dekar fulldyrka jord og 1,8 dekar dyrkbar jord. Av beslaglagt
jord har 167,6 dekar svært god jordkvalitet og 8,2 dekar god jordkvalitet.
I tillegg kan omtrent 1,7 dekar fulldyrka jord og 0,4 dekar dyrkbar jord bli beslaglagt av nye
driftsveier og omlegging av gårdsveier. Alt registrert med svært god jordkvalitet.

Forbedret

Ubetydelig Noe
forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Påvirkningen av tiltaket vurderes som sterkt forringet for naturressurser. Sammenholdt med stor
verdi vurderes konsekvensen til stor negativ (– – –).
Alternativ 5a
Alternativet går i tunnel gjennom Strømnesåsen, og kommer ut i delområdet på sørsiden ved Østre
Berg. Her legges alternativet over et større område med jorder øst for Revjehaugen, mellom
gårdsbrukene ved Østre Berg og Hissingby Mellem. Her blir det forbindelser mellom jordene under
bru ved Østre Berg, og lokalvei ved Hissingby. Nytt dobbeltspor legges på bru over Hissingbydalen
og over fulldyrka jord, før det skjærer inn i en skogkledd ås ved Kongsrød. Ved Østre Kil avskjærer
tiltaket en mindre del av et stort, sammenhengende jorde. I dette området er det planlagt en
landbruksundergang.
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Figur 6-21: Alternativ 5a over fulldyrka jorder øst for Revjehaugen og Hissingby.
Tiltaket i alternativ 5a omfatter også en ny veiforbindelse fra fv. 349 (Tombveien) til rv. 110, som vil
gå over fulldyrka jord like nordøst for to gårdsbruk på Strømnes Nordre.
Arealbeslaget er på 50,7 dekar fulldyrka jord og 0,1 dekar dyrkbar jord. Av dette er 39,3 dekar
registrert med svært god jordkvalitet, 8,4 dekar god jordkvalitet og 3,3 dekar mindre god
jordkvalitet.
I tillegg kan omtrent 5,4 dekar fulldyrka jord og 1,0 dekar dyrkbar jord bli beslaglagt av nye
driftsveier og omlegging av gårdsveier. Av dette er 4,3 dekar registrert med svært god jordkvalitet,
0,6 dekar med god jordkvalitet og 1,0 dekar med mindre god jordkvalitet.

Forbedret

Ubetydelig Noe
forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Påvirkningen av tiltaket vurderes som forringet for naturressurser. Sammenholdt med stor verdi
vurderes konsekvensen til middels negativ (– –).
Alternativ 5b
Alternativet går gjennom skogsområder før det kommer inn i delområdet på bru over
Hissingbydalen. Bruket på Hissingby Vestre får jorder på begge sider av nytt dobbeltspor. Driften
av jordene må basere seg på enten å krysse nytt dobbeltspor under bru nord på eiendommen,
eller lokalvei i sør.
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Alternativet går videre i skjæring igjennom åsen mot sør, før den krysser de store jordene ved
Midtre Kil. Nytt dobbeltspor kommer i direkte konflikt med Midtre Kil gård. Driftsbygninger på Midtre
Kil gård må rives/flyttes. Det planlegges lagt inn en landbruksundergang ved Midtre Kil gård, som
forbinder de store jordene på hver side av nytt dobbeltspor.
Tiltaket i alternativ 5b omfatter også en ny veiforbindelse fra fv. 349 (Tombveien) til rv. 110, som vil
gå over fulldyrka jord like nordøst for to gårdsbruk på Strømnes Nordre.

Figur 6-22: Alternativ 5b over jorder ved Midtre Kil.
Arealbeslaget er beregnet til 28,5 dekar fulldyrka jord, 0,1 dekar dyrkbar jord og 1,6 dekar
innmarksbeite. Av beslaglagt jord er 23,1 dekar registrert med svært god jordkvalitet, 5,5 dekar god
jordkvalitet og 5,1 dekar mindre god jordkvalitet.
I tillegg kan omtrent 4,7 dekar fulldyrka jord og 1,7 dekar dyrkbar jord bli beslaglagt av nye
driftsveier og omlegging av gårdsveier. Av dette er 4,9 dekar registrert med svært god jordkvalitet.

Forbedret

Ubetydelig Noe
forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Påvirkningen av tiltaket vurderes som noe forringet for naturressurser. Sammenholdt med stor
verdi vurderes konsekvensen til middels negativ (– –).
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Delområde 4 Ørmen

6.5.1 Avgrensning
Delområdet består av fulldyrka jord fra kommunegrensa mellom Råde og Fredrikstad og videre
sørover til Ørmen seter. I øst avgrenses delområdet av Seutelva, mens i vest danner skog og
utmark avgrensningen.

Figur 6-23: Delområde 4 Ørmen.

6.5.2

Beskrivelse

Registreringskategori: Jordbruk
Delområdet består av fulldyrka jord på Ørmen-gårdene samt Mollestad. Jorder benyttes også som
beitearealer for sau i direkte tilknytning til driftsbygning ved Ørmen sæter gård. Med få unntak har
arealene små begrensninger (jordressursklasse 2), og jordkvaliteten er svært god. Området er
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stort sett flatt og lettdrevet, men noen mindre områder har store driftstekniske begrensninger. Noen
mindre arealer med dyrkbar jord er også inkludert.
Tabell 6-4: Arealoversikt for delområde 4 Ørmen (avrundet til nærmeste hele dekar).
Type
Delområdets størrelse
Fulldyrka jord
Jordressursklasser
Ingen begrensninger (1)
Små begrensninger (2)
Moderate begrensninger (3)
Store begrensninger (4)
Jordkvalitet
Svært god jord jordkvalitet
God jordkvalitet
Mindre god jordkvalitet
Dyrkbar jord

Areal
2 265 dekar
1 648 dekar
27 dekar
1 454 dekar
158 dekar
9 dekar
1 419 dekar
197 dekar
32 dekar
141 dekar

Figur 6-24: Dyrka jord på Ørmen.

6.5.3 Verdi
Delområdet består av fulldyrka jord med en overvekt av små begrensninger (jordressursklasse 2).
Arealene er lettdrevne. Selv om enkelte arealer med enten ingen begrensninger (jordressursklasse
1), moderate begrensninger (jordressursklasse 3) eller store begrensninger (jordressursklasse 4)
også inngår i delområdet, er det en stor overvekt av førstnevnte. Noen mindre områder har store
driftstekniske begrensninger, men dette tillegges ikke stor vekt. Noen arealer med dyrkbar jord
inngår også. Delområdet vurderes samlet sett til stor verdi.
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6.5.4 Påvirkning og konsekvens
Figur 6-25 viser hvordan de tre alternativene går gjennom delområdet.

Figur 6-25: Delområde 4 Ørmen med alternativ 6a markert med rød linje, 5a med grønn linje og 5b
med blå linje.
Alternativ 0 (referansealternativet)
Det er ingen vedtatte planer innenfor delområdet. Referansealternativet er tilnærmet lik dagens
situasjon. Referansealternativet har ingen konsekvens (0).
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Alternativ 6a
Alternativet kommer inn i delområdet nordfra over jordene ved Ørmenåsen. Her går nytt
dobbeltspor i skjæring og bru over lokal atkomstvei, før den strekker seg over store området med
dyrka jord. Nytt dobbeltspor legges på bru over rv. 110 ved Søndre Ørmen, og fortsetter på fylling
på tvers over store jorder. Høyumveien legges om og må benyttes som landbrukskryssing. Videre
sør ligger alternativet på fylling over dyrka jord på Krabberød og Svirød. Her går nytt dobbeltspor
midt over et sammenhengende jorde, hvor det planlegges lagt inn en landbruksundergang. Et
gårdsbruk på Svirød ligger direkte i traseen og må rives/flyttes.

Figur 6-26 Alternativ 6a som krysser rv.110 og går videre sørover på dyrka jord.
Arealbeslaget er 38,5 dekar fulldyrka jord, 4,7 dekar dyrkbar jord og 1,3 dekar innmarksbeite. Av
fulldyrka jord er 38,5 dekar svært god jordkvalitet og 2,3 dekar god jordkvalitet.
I tillegg kan omtrent 2,3 dekar fulldyrka jord bli beslaglagt av nye driftsveier og omlegging av
gårdsveier. Alt registrert med svært god jordkvalitet.

Forbedret

Ubetydelig Noe
forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Påvirkningen av tiltaket vurderes som forringet for naturressurser. Sammenholdt med stor verdi
vurderes konsekvensen til middels negativ (– –).

UHS

Kommunedelplan med
konsekvensutredning,
delutredning naturressurser

Side:
Dok.nr:
Rev.:
Dato

82 av 116
UHS-00-A-20105
03A
05.03.2020

Alternativ 5a
Alternativet kommer inn delområdet nordfra over jordene ved Ørmenåsen, noe lenger vest enn i
alternativ 6a. Her går nytt dobbeltspor over fulldyrka jord, før det blir tilsvarende som alternativ 6a
ved bru over rv. 110 og videre sørover.
Arealbeslaget er 38,1 dekar fulldyrka jord, 4,7 dekar dyrkbar jord og 1,3 dekar innmarksbeite. Av
beslaglagt jord er tilnærmet all jord svært god jordkvalitet.
I tillegg kan omtrent 4,8 dekar fulldyrka jord bli beslaglagt av nye driftsveier og omlegging av
gårdsveier. Av dette er 4,7 dekar registrert med svært god jordkvalitet.

Forbedret

Ubetydelig Noe
forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Påvirkningen av tiltaket vurderes som forringet for naturressurser. Sammenholdt med stor verdi
vurderes konsekvensen til middels negativ (– –).
Alternativ 5b
Alternativ 5b går i tunnel under Ørmenåsen lenger mot vest. Nytt dobbeltspor kommer ut på bru
etter tunnel nord for Ødegården, mellom Ørmen og Mollestad. Alternativet legges videre på
fulldyrka jord mellom to gårdsbruk ved Ødegården. Fv. 1102 (Ørmenveien) legges på bru over nytt
dobbeltspor. Landbrukskryssing kan skje under bru i nord eller på omlagt vei. Videre mot sør
legges tiltaket på tvers av langstrakte jorder sørvest for Ørmen sæter. Det planlegges lagt inn en
landbruksundergang i dette området.
Arealbeslaget er på 9,1 dekar fulldyrka jord, 0,6 dekar dyrkbar jord og 1,2 dekar innmarksbeite. Av
beslaglagt jord er 8,3 dekar registrert med svært god jordkvalitet og 1,2 dekar registrert med
mindre god jordkvalitet.
I tillegg kan omtrent 2,7 dekar fulldyrka jord og 1,1 dekar dyrkbar jord bli beslaglagt av nye
driftsveier og omlegging av gårdsveier. Av dette er 2,7 dekar registrert med svært god jordkvalitet
og 0,2 dekar registrert med mindre god jordkvalitet.

Forbedret

Ubetydelig Noe
forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Påvirkningen av tiltaket vurderes som noe forringet for naturressurser. Sammenholdt med stor
verdi vurderes konsekvensen til liten negativ (–).

6.6
6.6.1

Delområde 5 Seutelva
Avgrensning

Delområdet omfatter hele Seutelva mellom Skinnerflo og Seut. I tillegg er det tatt med områder
med noe tettere boligbebyggelse og registrerte steinbrudd.
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Figur 6-27: Delområde 5 Seutelva.

6.6.2

Beskrivelse

Registreringskategori: Jordbruk (dyrkbar jord), vann (vannforsyning og energibrønner),
mineralressurser (pukk og grus)
Seutelva er en sideelv til Glomma, og strekker seg ned fra Skinnerflo i nord til munningen av
Glommas vestre løp i sør. Elva snor seg gjennom kulturlandskapet med jordbruksområder med
dyrka jord av høy kvalitet i tilgrensende områder. Delområdet omfatter også områder ved Onsøy
som har tettere bebyggelse og de to nedlagte steinbruddene Onsøy stasjon og Lundestad.
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Tabell 6-5: Arealoversikt for delområde 5 Seutelva (avrundet til nærmeste hele dekar).
Type
Delområdets størrelse
Fulldyrka jord
Jordressursklasser
Ingen begrensninger (1)
Små begrensninger (2)
Moderate begrensninger (3)
Store begrensninger (4)
Jordkvalitet
Svært god jord jordkvalitet
God jordkvalitet
Mindre god jordkvalitet
Dyrkbar jord

Areal
686 dekar
0 dekar
0 dekar
0 dekar
0 dekar
0 dekar
0 dekar
0 dekar
0 dekar
7 dekar

Figur 6-28: Seutelva sett fra Kjølberg bru.

6.6.3

Verdi

Elvekanten langs Seutelva har ikke verdi for tema naturressurser, men elva tillegges noe verdi som
kilde til jordbruksvanning. Den tettere boligbebyggelse rundt Onsøy aktualiserer bergvarme som en
ressurs. Dette vurderes også til å gi noe verdi. Pukkverkene som ligger i det samme området er
nedlagt, men har også noe verdi gjennom å være forekomster som er tilgjengelig for fremtidig
utvinning. Delområdet omfatter ikke jord som er dyrka, men en mindre del dyrkbar jord.
Delområdet vurderes samlet til å ha noe verdi.
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6.6.4 Påvirkning og konsekvens
Figur 6-29 viser hvordan tre alternativene berører delområdet.

Figur 6-29: Delområde 5 med alternativ 6a markert med rød linje, 5a med grønn linje og 5b med
blå linje.
Alternativ 0 (referansealternativet)
Det er ingen vedtatte planer innenfor delområdet. Referansealternativet er tilnærmet lik dagens
situasjon. Referansealternativet har ingen konsekvens (0).
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Alternativ 6a
Alternativet krysser Seutelva på bru ved Svirød, og går videre inn i en fjellskjæring nord for
Veumneset.
Registreringskategoriene jordbruk og mineralressurser blir ikke berørt. Brukryssingen vurderes
ikke til å påvirke Seutelva som ressurs for vanning i jordbruket.
Forbedret

Ubetydelig Noe
forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Påvirkningen av tiltaket vurderes som ubetydelig for naturressurser. Sammenholdt med noe verdi
vurderes konsekvensen til ingen/ubetydelig (0).
Alternativ 5a
Som for alternativ 6a.
Alternativ 5b
Alternativ 5b krysser delområdet Seutelva to steder. Ved Fosse legges nytt dobbeltspor mellom
bebyggelsen ved Fosse og det nedlagte pukkverket hvor Glasopor holder til. Dette området består
i dag hovedsakelig av skog og atkomstvei til bolighus. Alternativet krysser også delområdet ved
Onsøy stasjon.
Registreringskategoriene jordbruk og mineralressurser blir ikke berørt. Brukryssingen vurderes
ikke til å påvirke Seutelva som ressurs for vanning i jordbruket.

Forbedret

Ubetydelig Noe
forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Påvirkningen av tiltaket vurderes som ubetydelig for naturressurser. Sammenholdt med noe verdi
vurderes konsekvensen til ingen/ubetydelig (0).
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Delområde 6 Svirød–Amundrød

6.7.1 Avgrensning
Delområdet er avgrenset av jordene som ligger mellom rv. 110 (Mosseveien) og Seutelva fra
Svirød og ned til starten på bebyggelsen ved Onsøy stasjon, samt de store jordene ved Amundrød.

Figur 6-30: Delområde 6 Svirød–Amundrød.
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6.7.2 Beskrivelse
Registreringskategori: Jordbruk
Jordene som ligger mellom rv. 110 og Seutelva er fulldyrka, med hovedsakelig små begrensninger
(jordressursklasse 2) eller moderate begrensninger (jordressursklasse 3) og av svært god
jordkvalitet. Det er noen skogsområder som skiller jordene på dette strekket. På Amundrød er det
store gårdsbruk med samlede jorder rundt. Her er det noe mer variasjon i jordkvaliteten,
hovedsakelig god og svært god. Noen arealer med mindre god jordkvalitet og ingen begrensninger
(jordressursklasse 1) eller store begrensninger (jordressursklasse 4) inngår og dyrkbar jord er også
inkludert. Noen mindre arealer har store driftstekniske begrensninger.
Tabell 6-6: Arealoversikt for delområde 6 Svirød–Amundrød (avrundet til nærmeste hele dekar).
Type
Delområdets størrelse
Fulldyrka jord
Jordressursklasser
Ingen begrensninger (1)
Små begrensninger (2)
Moderate begrensninger (3)
Store begrensninger (4)
Jordkvalitet
Svært god jord jordkvalitet
God jordkvalitet
Mindre god jordkvalitet
Dyrkbar jord

Areal
1 157 dekar
950 dekar
10 dekar
688 dekar
2 461 dekar
6 dekar
602 dekar
305 dekar
42 dekar
15 dekar

6.7.3 Verdi
Delområdet består i hovedsak av fulldyrka jord med små begrensninger (jordressursklasse 2) eller
moderate begrensninger (jordressursklasse 3). Selv om enkelte arealer med enten ingen
begrensninger (jordressursklasse 1) eller store begrensninger (jordressursklasse 4) også inngår i
delområdet, er det en overvekt av førstnevnte. Noen arealer med dyrkbar jord inngår også.
Delområdet vurderes til stor verdi.
Uten
betydning

Noe

Middels

Stor

Svært
stor
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6.7.4 Påvirkning og konsekvens
Figur 6-31 viser hvordan de to alternativene går gjennom delområdet.

Figur 6-31: Delområde 6 med alternativ 6a/5a med rød linje og 5b med blå linje.
Alternativ 0 (referansealternativet)
Det er ingen vedtatte planer innenfor delområdet. Referansealternativet er tilnærmet lik dagens
situasjon. Referansealternativet har ingen konsekvens (0).
Alternativ 6a
Alternativet krysser fulldyrka jorder på Krabberød/Svirød, og deler dette arealet i to. Det planlegges
lagt inn landbruksundergang i dette området. Nytt dobbeltspor legges direkte over gårdsbruk på
Svirød, som må rives eller flyttes.
Arealbeslaget er 17,0 dekar fulldyrka jord og 0,1 dekar dyrkbar jord. Av beslaglagt jord er 12,0
dekar registrert med svært god jordkvalitet og 5,0 dekar mindre god jordkvalitet.
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I tillegg kan omtrent 0,3 dekar fulldyrka jord bli beslaglagt av nye driftsveier og omlegging av
gårdsveier. 0,2 dekar av dette har svært god jordkvalitet.

Forbedret

Ubetydelig Noe
forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Påvirkningen av tiltaket vurderes som noe forringet for naturressurser. Sammenholdt med stor
verdi vurderes konsekvensen til middels negativ (– –).
Alternativ 5a
Som for alternativ 6a.
Alternativ 5b
Alternativet går på dyrka jord inntil skogkant nord for Fosse gård og legges på fylling tett på Fosse,
før det går på bru over rv. 110. Dette gjør at jordene som tilhører Fosse gård vil bli liggende på
motsatt side av nytt dobbeltspor, og derfor er det planlagt å legge inn en landbruksundergang i
tilknytning til gårdsbruket. Rv. 110 senkes for å få tilstrekkelig frihøyde under bru for nytt
dobbeltspor, og privat lokalvei er skissert lagt om over dyrka jord tett på gårdsbruk på østsiden av
rv.110. Nytt dobbeltspor går videre på fulldyrka jord øst for tettbebyggelsen på Fosse.
Arealbeslaget er 21,4 dekar fulldyrka jord og 1,3 dekar dyrkbar jord. Av beslaglagt jord er 14,8
dekar registrert med svært god jordkvalitet, 8,1 dekar god jordkvalitet og 0,1 dekar mindre god
jordkvalitet.
I tillegg kan omtrent 2,3 dekar fulldyrka jord bli beslaglagt av nye driftsveier og omlegging av
gårdsveier. Alt registrert med svært god jordkvalitet.

Forbedret

Ubetydelig Noe
forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Påvirkningen av tiltaket vurderes som noe forringet for naturressurser. Sammenholdt med stor
verdi vurderes konsekvensen til middels negativ (– –).
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Delområde 7 Veumneset–Gluppe

6.8.1 Avgrensning
Delområdet er avgrenset av jordene fra Veumneset i nord til Gluppe i sør. Det er avgrenset som en
enhet siden det består av mer eller mindre sammenhengende jordbruksområder.

Figur 6-32: Delområde 7 Veumneset–Gluppe.
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Figur 6-33: Sau på beite mellom dagens jernbane og fv. 1104 (Skogstrandveien). Fjøset på
Kjølberg vest for Seutelva i bakgrunnen.

Figur 6-34: Kornproduksjon i forgrunn, gras lenger bak. Veumneset i høyre billedkant.

6.8.2

Beskrivelse

Registreringskategori: Jordbruk
Fra nord inngår brukene Veumneset, Veumenga, Kjevelsrød, Strand og Ambjørnrød i delområdet
Arealene har hovedsakelig små begrensninger (jordressursklasse 2), men også enkelte arealer
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med ingen begrensninger (jordressursklasse 1), moderate begrensninger (jordressursklasse 3) og
store begrensninger (jordressursklasse 4) inngår. I nord inngår en god del arealer av god
jordkvalitet, mens sørover er jordkvaliteten svært god. Noen mindre arealer har store driftstekniske
begrensninger. Noen mindre arealer, som kantsoner, er oppgitt som dyrkbare, men det er helt
marginale områder. Det er også noe husdyrproduksjon. Strand gård benytter store deler av den
søndre delen av delområdet til kjøttfe- og sauproduksjon. Både kjøttfe og sau gikk på
innmarksbeite i området under befaring i 2017. Ved Gluppehavna er det hestebeite.
Helt fra Onsøy stasjon og ned til Gluppe inngår også fulldyrka arealer mellom dagens jernbane og
Seutelva i delområdet. Noen av disse teigene er lange og smale. Atkomst til disse arealene er via
fv. 1104 (Skogstrandveien) (planskilt) og planoverganger ved Strand og Gluppe. Fra kryssingen
ved Strand er det en egen driftsvei et stykke nordover langs dagens jernbane. Så godt som alt
dette har svært god jordkvalitet. Arealer innenfor Skårakilen naturreservat er også inkludert her. I
realiteten er nok en god del av denne jorda dårlig egnet til dyrking grunnet høy grunnvannstand.
Noe er brakklagt og noe benyttes til beite, se figur 6-35. Siden disse arealene er registrert som
dyrka jord er de inkludert i delområdet.
Tabell 6-7: Arealoversikt for delområde 7 Veumneset–Gluppe (avrundet til nærmeste hele dekar).
Type
Delområdets størrelse
Fulldyrka jord
Jordressursklasser
Ingen begrensninger (1)
Små begrensninger (2)
Moderate begrensninger (3)
Store begrensninger (4)
Jordkvalitet
Svært god jord jordkvalitet
God jordkvalitet
Mindre god jordkvalitet
Dyrkbar jord

Areal
1 306 dekar
1 011 dekar
25 dekar
859 dekar
110 dekar
17 dekar
857 dekar
137 dekar
17 dekar
26 dekar

Figur 6-35: Arealene nede ved Gluppe vis-a-vis Skårakilen har høyt grunnvann, men områdene
brukes til beite.
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6.8.3 Verdi
Delområdet består i hovedsak av fulldyrka jord med små begrensninger (jordressursklasse 2).
Delområdet har store, lettdrevne arealer. Selv om enkelte arealer med ingen begrensninger
(jordressursklasse 1) og moderate begrensninger (jordressursklasse 3) også inngår i delområdet,
er det en overvekt av svært god jordkvalitet og små begrensninger (jordressursklasse 2). Noen
arealer med dyrkbar jord inngår også. Delområdet vurderes samlet til stor verdi.

Uten
betydning

6.8.4

Noe

Middels

Stor

Svært
stor

Påvirkning og konsekvens

Figur 6-31 viser hvordan de to alternativene går gjennom delområdet.

Figur 6-36: Delområde 7 med alternativene 6a/5a markert med rød linje og 5b med blå linje.
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Alternativ 0 (referansealternativet)
Det er ingen vedtatte planer innenfor delområdet. Referansealternativet er tilnærmet lik dagens
situasjon. Referansealternativet har ingen konsekvens (0).
Alternativ 6a+2a
Alternativet kommer inn i delområdet sør for Veumneset, hvor det legges på fylling over fulldyrka
jord. Nytt dobbeltspor går videre på bru og i skjæring gjennom skogsområde, før det krysser et
jorde nord for Kjevelsrødåsen. Det planlegges lagt inn en landbruksundergang i dette området.
Nytt dobbeltspor kommer ut av tunnel sør for Kjevelsrødåsen, og går i dagen over fulldyrka jord
nord for fv. 1104 (Skogstrandveien). Fv. 1104 (Skogstrandveien) legges om. Tiltaket legges også
over flere jorder sør for Korpeknotten. Her planlegges det også en landbruksundergang.

Figur 6-37: Alternativ 2a fra Strand og i tunell gjennom Korpeknotten.
Arealbeslaget er på 38,1 fulldyrka jord, 2,2 dekar dyrkbar jord og 0,3 dekar innmarksbeite. Av
fulldyrka jord er 37,7 dekar registrert med svært god jordkvalitet og 4,7 dekar med god jordkvalitet.
I tillegg kan omtrent 13,8 dekar fulldyrka og 0,5 dekar dyrkbar jord bli beslaglagt av nye driftsveier
og omlagte gårdsveier. Av beslaglagt jord er 13,5 dekar registrert med svært god jordkvalitet, 0,4
dekar god jordkvalitet og 0,2 dekar mindre god jordkvalitet.

Forbedret

Ubetydelig Noe
forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet
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Påvirkningen av tiltaket vurderes som forringet for naturressurser. Sammenholdt med stor verdi
vurderes konsekvensen til middels negativ (– –).
Alternativ 5a+2a
Som alternativ 6a+2a.
Alternativ 5b+2a
Alternativet kommer inn i delområdet på et fulldyrka jord nordvest for Kjevelsrødåsen. Bruket på
Kjevelsrød blir liggende på vestsiden av nytt dobbeltspor, mens store deler av tilhørende jorder blir
liggende på østsiden. Det planlegges lagt inn en landbruksundergang der nytt dobbeltspor krysser
dagens Kjevelsrødveien. Videre sør legges alternativet i tunnel gjennom Kjevelsrødåsen og
krysser fylldyrka jord sør for tunnelen.
Fra kryssing med fv. 1104 (Skogstrandveien) er alternativ 5b som alternativ 6a.

Figur 6-38: Perspektiv av alternativ 5b i bru over Onsøy stasjon og i tunnel gjennom Kjevelsrødåsen.
Arealbeslaget er på 30,2 dekar fulldyrka jord. Av fulldyrka jord er 29,0 dekar registrert med svært
god jordkvalitet og 1,0 dekar registrert med god jordkvalitet.
I tillegg kan omtrent 13,2 dekar fulldyrka jord og 0,2 dekar dyrkbar jord bli beslaglagt av nye
driftsveier og omlagte gårdsveier. Av beslaglagt fulldyrka jord er 12,7 dekar registrert med svært
god jordkvalitet, 0,4 dekar god jordkvalitet og 0,2 dekar jordkvalitet.
Forbedret
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Påvirkningen av tiltaket vurderes som forringet for naturressurser. Sammenholdt med stor verdi
vurderes konsekvensen til middels negativ (– –).

6.9
6.9.1

Delområde 8 Ødegården
Avgrensning

Delområdet er forholdsvis lite, og består av fylldyrka jord ved Onsøy stasjon. Det avgrenses av
Seutelva i øst, rv. 110 i vest, mens det i nord og sør avgrenses av utmark/skog og noe bebyggelse.
Dagens jernbane går gjennom delområdet.

Figur 6-39: Delområde 8 Ødegården.

6.9.2

Beskrivelse

Registreringskategori: Jordbruk
Brukene Nordre og Mellom Ødegården og Sundet inngår i delområdet. Arealene har en
kombinasjon av små begrensninger (jordressursklasse 2) og moderate begrensninger
(jordressursklasse 3). Arealer av god jordkvalitet dominerer, men svært god jordkvalitet
forekommer også. Jordene er stort sett lettdrevne. Et jorde på ca. 30 dekar ligger øst for dagens
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jernbane. Atkomst hit er via usikret planovergang ved nedlagte Onsøy stasjon. Ingen av arealene
har store driftstekniske begrensninger.
Tabell 6-8: Arealoversikt for delområde 8 Ødegården (avrundet til nærmeste hele dekar).
Type
Delområdets størrelse
Fulldyrka jord
Jordressursklasser
Ingen begrensninger (1)
Små begrensninger (2)
Moderate begrensninger (3)
Store begrensninger (4)
Jordkvalitet
Svært god jord jordkvalitet
God jordkvalitet
Mindre god jordkvalitet
Dyrkbar jord

Areal
237 dekar
187 dekar
0 dekar
89 dekar
98 dekar
0 dekar
89 dekar
98 dekar
0 dekar
2 dekar

6.9.3 Verdi
Delområdet har hovedvekt av små begrensninger (jordressursklasse 2) og moderate
begrensninger (jordressursklasse 3). Noen arealer med dyrkbar jord inngår også. Delområdet
vurderes til stor verdi.
Uten
betydning

Noe

Middels

Stor

Svært
stor

6.9.4 Påvirkning og konsekvens
Figur 6-40 viser hvordan alternativ 5b går gjennom delområdet.
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Figur 6-40: Delområde 8 Ødegården med alternativ 6a/5a markert med rød linje og 5b med blå
linje.
Alternativ 0 (referansealternativet)
Det er ingen vedtatte planer innenfor delområdet. Referansealternativet er tilnærmet lik dagens
situasjon. Referansealternativet har ingen konsekvens (0).
Alternativ 6a
Alternativet berører ikke delområdet.
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Påvirkningen av tiltaket vurderes som ubetydelig for naturressurser. Sammenholdt med stor verdi
vurderes konsekvensen til ingen/ubetydelig (0).
Alternativ 5a
Som for alternativ 6a.
Alternativ 5b
Alternativet går hovedsakelig i bru over dette delområdet. Brua strekker fra Ødegård Nordre over
Onsøy stasjon til østsiden av Seutelva. En fylling nord for brua vil beslaglegge fulldyrka jord i
kanten av et større jorde. Brua vil ligge over fulldyrka jord. Alternativet gir mindre begrensninger for
jordbruksdrift her.
Arealbeslaget er på 5,1 dekar fulldyrka jord. Av dette er 2,5 dekar registrert med svært god
jordkvalitet og 2,6 dekar god jordkvalitet.

Forbedret

Ubetydelig Noe
forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Påvirkningen av tiltaket vurderes som noe forringet for naturressurser. Sammenholdt med stor
verdi vurderes konsekvensen til liten negativ (–).

6.10 Delområde 9 Krabberød
6.10.1 Avgrensning
Delområdet er et 15 dekar stort jorde med fulldyrka jord. Dette ligger omgitt av skog mellom
Krabberød og Korpeknotten.
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Figur 6-41: Delområde 9 Krabberød.

6.10.2 Beskrivelse
Registreringskategori: Jordbruk
Det dyrka arealet er registrert med små begrensninger (jordressursklasse 2) og med god
jordkvalitet. Arealet har en uhensiktsmessig form, noe som gir ganske tungvint drift. Det er flere
åkerholmer på jordet. Driftstekniske begrensninger er moderate.
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Tabell 6-9: Arealoversikt for delområde 9 Krabberød (avrundet til nærmeste hele dekar).
Type
Delområdets størrelse
Fulldyrka jord
Jordressursklasser
Ingen begrensninger (1)
Små begrensninger (2)
Moderate begrensninger (3)
Store begrensninger (4)
Jordkvalitet
Svært god jord jordkvalitet
God jordkvalitet
Mindre god jordkvalitet
Dyrkbar jord

Areal
15 dekar
15 dekar
0 dekar
15 dekar
0 dekar
0 dekar
0 dekar
15 dekar
0 dekar
0 dekar

6.10.3 Verdi
Delområdet har dyrka jord med små begrensninger (jordressursklasse 2), men arronderingen er
dårlig. Arrondering tillegges liten vekt i denne sammenheng. Delområdet vurderes til stor verdi.

Uten
betydning

Noe

Middels

Stor

Svært
stor

6.10.4 Påvirkning og konsekvens
Figur 6-42 viser hvordan alternativ 2a krysser delområde 9 Krabberød. Innenfor delområdet er det
kun ett alternativ for nytt dobbeltspor.
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Figur 6-42: Delområde 9 Krabberød med alternativ 2a markert med lilla linje.
Alternativ 0 (referansealternativet)
Det er ingen vedtatte planer innenfor delområdet. Referansealternativet er tilnærmet lik dagens
situasjon. Referansealternativet har ingen konsekvens (0).
Alternativ 2a
Alternativet går over fulldyrka jord mellom to tunneler. Området som vil bli beslaglagt ligger i enden
av et jorde. En mindre del av jordet på vestsiden av nytt dobbeltspor blir ikke tilgjengelig.
Arealbeslaget er 3,4 dekar fulldyrka jord og 0,1 dekar dyrkbar jord. Av beslaglagt jord er 3,1 dekar
registrert med svært god jordkvalitet.

Forbedret

Ubetydelig Noe
forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Påvirkningen av tiltaket vurderes som noe forringet for naturressurser. Sammenholdt med stor
verdi vurderes konsekvensen til liten negativ (–).
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6.11 Delområde 10 Korpeknotten–Seut
6.11.1 Avgrensning
Delområdet utgjør avslutningen av influensområdet mot tettbebyggelsen i Fredrikstad i sør og
avgrenses ved de fulldyrkede jordene i nord.

Figur 6-43: Delområde 10 Korpeknotten–Seut.

6.11.2 Beskrivelse
Registreringskategori: Vann (energibrønner)
Delområdet består hovedsakelig av boligbebyggelse. I tillegg kommer noen mindre skogsområder
mellom bebyggelsen. I området inngår også to små jorder på Labråten på til sammen 4 dekar med
tidligere fulldyrka jord, men arealene har nå gått ut av produksjon og er brakklagt. I kommuneplanen er de vist som utbyggingsområde og i reguleringsplan for området fra 1984 er området
regulert til boliger og allmennyttig formål (kirke, forsamlingshus). Det er ikke dyrka eller dyrkbar
jord i det 333 dekar store delområdet.
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6.11.3 Verdi
Eksisterende, brakklagte jorder vurderes som omdisponert til utbygging. Den forholdsvis tette
bebyggelsen i delområdet gjør det aktuelt å benytte grunnen til bergvarme. Delområdet vurderes til
noe verdi.
Uten
betydning

Noe

Middels

Stor

Svært
stor

6.11.4 Påvirkning og konsekvens
Figur 6-44 viser alternativ 2a gjennom delområdet. Innenfor delområdet er det kun ett alternativ for
nytt dobbeltspor.

Figur 6-44: Delområde 10 Korpeknotten-Seut med alternativ 2a markert med lilla linje.
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Alternativ 0 (referansealternativet)
Referansealternativet er tilnærmet lik dagens situasjon. Referansealternativet har ingen
konsekvens (0).
Alternativ 2a
Alternativet legges like nedenfor åsskrenten ved Gluppe og Høddal og følger øst for dagens
jernbane ved Labråten og videre sørover til Trosviktoppen. Alternativet ligger innenfor
tettbebyggelsen, noe som vil gi begrensninger for etablering av energibrønner. Ingen
jordbruksarealer blir beslaglagt.

Forbedret

Ubetydelig Noe
forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Påvirkningen av tiltaket vurderes som noe forringet for naturressurser. Sammenholdt med noe
verdi vurderes konsekvensen til ingen/ubetydelig (0).

6.12 Oppsummering av konsekvenser
6.12.1 Sammenstillingstabell
Ved vurdering av påvirkning og konsekvens for registreringskategorien jordbruk er arealbeslag
vektlagt. I tabell 6-10 presenteres oversikt over arealbeslag for prosjekterte tiltak (dobbeltspor,
stasjonsområde, riks-, fylkes- og kommunale veier) i teknisk hovedplan, mens det i tabell 6-11
presenteres oversikt over arealbeslag av skisserte tiltak i teknisk hovedplan (driftsveier, private
veier, gårdsveier). Det er større usikkerhet knyttet til arealbeslag for skisserte tiltak enn for
prosjekterte tiltak.
Det er også vurdert om driften av jordbruksarealene blir mindre effektiv som følge av tiltaket. Dette
er i hovedsak knyttet til driften blir mer tungvint for eksempel gjennom lengre avstand til jordene
eller om ny jernbane deler jordene, slik at gjenværende areal blir lite og dermed mindre effektivt å
drifte. Som en del av tiltaket i alternativene er det lagt inn landbruksunderganger for å sikre tilgang
til jordene.
For vannressurser er vurderingene hovedsakelig knyttet opp mot muligheten for å etablere
energibrønner. Det er ikke gjort noen nærmere vurdering av konflikt med eksisterende brønner.
Plassering gitt i kart av disse er ofte unøyaktig, og nærmere undersøkelser må til for å fastslå om
brønner eller iler er berørt. Dette vil vurderes nærmere i neste planfaser. Eventuelle brønner som
blir ødelagt må erstattes som en del av tiltaket.
Seutelva som er en vanningsressurs for jordbruket er også blitt vurdert, men ikke funnet til å bli
begrenset på noen måte av tiltaket. Det er ingen registrerte mineralressurser eller grus- og
pukkforekomster som blir berørt.
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Tabell 6-10: Arealbeslag for fulldyrka og dyrkbar jord for de ulike alternativene. Beregningene er
basert på prosjekterte tiltak i teknisk hovedplan.
Alternativ 6a+2a
Delområde
1 Haug–Karlshus

Fulldyrka
jord, daa

Alternativ 5a+2a

Dyrkbar jord, Fulldyrka
daa
jord, daa

55,5

7,1

2 Strømnesåsen

Alternativ 5b+2a

Dyrkbar
jord, daa

80,7

Fulldyrka
jord, daa

4,2

Dyrkbar
jord, daa

71,3

3,8

0

10,5

0

0

0

0

3 Strømnes–Kil

174

1,8

50,7

0,1

28,5

0,1

4 Ørmen

38,5

4,7

38,1

4,7

9,1

0,6

0

0

0

0

0

0

6 Svirød–Amundrød

17,0

0,1

17,0

0,1

21,4

1,3

7 Veumneset–Gluppe

5 Seutelva

38,1

2,2

38,1

2,2

30,2

0

8 Ødegården

0

0

0

0

5,1

0

9 Krabberød

3,4

0,1

3,4

0,1

3,4

0,1

0

0

0

0

0

0

326,5

26,5

228,0

11,4

169,0

5,9

10 Korpeknotten–Seut
Totalt beslag

Tabell 6-11: Arealbeslag for fulldyrka og dyrkbar jord for de ulike alternativene. Beregningene er
basert på skisserte driftsveier og gårdsveier i teknisk hovedplan.
Alternativ 6a+2a
Delområde
1 Haug–Karlshus

Fulldyrka
jord, daa

Alternativ 5a+2a

Dyrkbar jord, Fulldyrka
daa
jord, daa

Alternativ 5b+2a

Dyrkbar
jord, daa

Fulldyrka
jord, daa

Dyrkbar
jord, daa

2,7

0

1,8

0

5,2

0

0

0

0

0

0

0

3 Strømnes–Kil

1,7

0,4

5,4

1,0

4,7

1,7

4 Ørmen

2,3

0

4,8

0

2,7

1,1

2 Strømnesåsen

5 Seutelva

0

0

0

0

0

0

0,3

0

0,3

0

2,3

0

13,8

0,5

13,8

0,5

13,2

0,2

8 Ødegården

0

0

0

0

0

0

9 Krabberød

0

0

0

0

0

0

10 Korpeknotten–Seut

0

0

0

0

0

0

20,8

0,9

26,1

1,5

28,1

3,0

6 Svirød–Amundrød
7 Veumneset–Gluppe

Totalt beslag
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Tabell 6-12: Oppsummering av delområdenes verdi, påvirkning og konsekvens for de ulike
alternativene som er utredet på parsellen. Til slutt i tabellen vises samlet konsekvens og rangering
av alternativene.
Delområde

Verdi

Påvirkning

Konsekvens

Påvirkning

Konsekvens

Påvirkning

Konsekvens

1 Haug–
Karlshus

Stor

Forringet

Stor negativ
(– – –)

Sterkt
forringet

Stor negativ
(– – –)

Forringet

Stor negativ
(– – –)

2 Strømnesåsen

Noe

Noe
forringet

Ingen/
ubetydelig
(0)

Noe
forringet

Ingen/
ubetydelig
(0)

Ubetydelig

Ingen/
ubetydelig
(0)

3
Strømnes–
Kil

Stor

Sterkt
forringet

Stor negativ
(– – –)

Forringet

Middels
negativ
(– –)

Noe
forringet

Middels
negativ
(– –)

4 Ørmen

Stor

Forringet

Middels
negativ
(– –)

Forringet

Middels
negativ
(– –)

Noe
forringet

Liten negativ
(–)

5 Seutelva

Noe

Ubetydelig

Ingen/
ubetydelig
(0)

Ubetydelig

Ingen/
ubetydelig
(0)

Ubetydelig

Ingen/
ubetydelig
(0)

6 Svirød–
Amundrød

Stor

Noe
forringet

Middels
negativ
(– –)

Noe
forringet

Middels
negativ
(– –)

Noe
forringet

Middels
negativ
(– –)

7
Stor
Veumneset–
Gluppe

Forringet

Middels
negativ
(– –)

Forringet

Middels
negativ
(– –)

Forringet

Middels
negativ
(– –)

Ubetydelig

Ingen/
ubetydelig
(0)

Ubetydelig

Ingen/
ubetydelig
(0)

Noe
forringet

Liten negativ
(–)

9 Krabberød Stor

Noe
forringet

Liten negativ
(–)

Noe
forringet

Liten negativ
(–)

Noe
forringet

Liten negativ
(–)

10 Korpeknotten–
Seut

Noe
forringet

Ingen/
ubetydelig
(0)

Noe
forringet

Ingen/
ubetydelig
(0)

Noe
forringet

Ingen/
ubetydelig
(0)

8 Ødegården

Stor

Noe

Avveining

Samlet konsekvens
Rangering
Forklaring til rangering

Alternativ 6a+2a

Alternativ 5a+2a

Alternativ 5b+2a

Den samlede konsekvensen Den samlede konsekvensen Den samlede konsekvensen
av alternativ 6a+2a vurderes av alternativ 5a+2a vurderes av alternativ 5b+2a vurderes
til å være stor negativ, selv
til å være middels negativ,
til å være middels negativ,
om flertallet av delområder
da delområdene med stor
da delområdene med stor
har mindre negativ
verdi er tillagt vekt.
verdi er tillagt vekt.
konsekvens enn dette. De
store delområdene med stor
verdi er tillagt vekt.
Stor negativ konsekvens

Middels negativ konsekvens Middels negativ konsekvens

3

2

1

Alternativ 6a+2a medfører
det største arealbeslaget av
fulldyrka jord og gir de
største negative
konsekvensene for
jordbruksdrift.

Alternativ 5a+2a medfører
mindre arealbeslag enn
alternativ 6a, men betydelig
mer enn 5b. Alternativet gir
mindre negative
konsekvenser for
jordbruksdrift enn alternativ
6a, men mer enn 5b.

Alternativ 5b+2a medfører
minst beslag av fulldyrka
jord, og gir minst negative
konsekvenser for
jordbruksdrift.
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6.12.2 Alternativ 6a+2a
Prosjektert tiltak i alternativ 6a+2a beslaglegger 326,5 dekar fulldyrka jord og 26,5 dekar dyrkbar
jord ved prosjektert tiltak, samt 20,8 dekar fulldyrka jord og 0,9 dekar dyrkbar jord ved skisserte
deler av tiltaket.
Alternativet deler sammenhengende jorder ved Elvestad og Kjellerød, hvor også et gårdstun blir
direkte berørt. Stasjonen plasseres på fulldyrka jord nord for Strømnesåsen, og nytt dobbeltspor
legges mellom en rekke gårdsbruk og rv. 110 fra Strømnes og sørover til Ørmenåsen. Videre
sørover legges alternativet i stor grad i jordbruksområder på strekningen fra Ørmen, Svirød, over
jorder nord og sør for Kjevelsrødåsen. Ned til Korpeknotten ligger nytt dobbeltspor i kanten mellom
jorder og skogkant, før det krysser et landbruksområde ved Skårakilen.
Alternativ 6a+2a kommer i direkte konflikt eller kommer tett inn på gårdsbruk på Kjellerød, Ørmen,
Revjehaugen og Svirød. Selv om det legges opp til en del landbruksunderganger, vil alternativet
føre til mindre effektiv drift for flere gårdsbruk. Alternativet er gitt stor negativ konsekvens.
6.12.3 Alternativ 5a+2a
Prosjektert tiltak i alternativ 5a+2a beslaglegger 228,0 dekar fulldyrka jord og 11,4 dekar dyrkbar
jord ved prosjektert tiltak, samt 26,1 dekar fulldyrka jord og 1,5 dekar dyrkbar jord ved skisserte
deler av tiltaket.
Alternativet legges over fulldyrka jorder ved Burum, og stasjonen plasseres på et jorde nord for
Arneberg gård. De store landbruksområder på Strømnes og Hissingby/Mellem krysses, og
alternativet legger seg mellom flere bruk i dette området. Alternativet er identisk med alternativ
6a+2a fra Ørmen og sørover. Nytt dobbeltspor blir hovedsakelig lagt utenom gårdsbruk, unntatt på
Svirød. Selv om det legges opp til en del landbruksundergangen, vil også dette alternativet
medføre mindre effektiv drift for en del gårdsbruk. Alternativet er gitt middels negativ
konsekvens.
6.12.4 Alternativ 5b+2a
Prosjektert tiltak i alternativ 5b+2a beslaglegger 169,0 dekar fulldyrka jord og 5,9 dekar dyrkbar
jord ved prosjektert tiltak, samt 28,1 dekar fulldyrka jord og 3,0 dekar dyrkbar jord ved skisserte
deler av tiltaket.
Alternativet legges over fulldyrka jorder ved Burum, tett på Burum gård. Stasjonen plasseres på et
jorde nord for Arneberg gård. Videre sør legges nytt dobbeltspor i stor grad gjennom
skogsområder, før det strekker seg over landbruksområder på Hissingby og på Midtre Kil, hvor det
kommer i konflikt med driftsbygninger. Alternativet går videre over jorder i vestre deler av Ørmen
og sørover på dyrka jord tett ved Fosse gård. Det legges hovedsakelig på bru over området ved
Onsøy stasjon, før det kommer ut på et jorde nord for Kjevelsrødåsen. Herifra er alternativet
identisk med 6a+2a og 5a+2a. Nytt dobbeltspor legges over sammenhengende jorder, særlig over
Midtre Kil og Ødegården vest for Mollestad. Alternativet har mindre påvirkning på landbruksdriften
enn de andre to siden det går gjennom skogsområder på deler av strekingen, og dermed ikke
påvirker driften på samme måte. Alternativet er gitt middels negativ konsekvens.
6.12.5 Rangering
I det prosjekterte tiltaket for alternativ 6a+2a beslaglegges desidert mest fulldyrka jord med 326,5
dekar, deretter beslaglegges 228,0 dekar i alternativ 5a+2a og 169,0 dekar i alternativ 5b+2a.
Arealbeslaget er vektlagt i vurdering av påvirkning og konsekvens for alternativene. I tillegg
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reflekterer arealbeslaget i hvor stor grad alternativene legges over jordbruksområder, som vil
medføre redusert effektivitet i driften. Dette er beskrevet og vurdert nærmere for hvert delområde.
Totalt får alternativ 6a+2a størst negativ konsekvens, deretter følger alternativ 5a+2a, og alternativ
5b+2a vurderes til å gi minst negativ konsekvens.

6.13 Konsekvenser i anleggsfasen
6.13.1 Generelt
Konsekvenser i anleggsfasen for naturressurser er i hovedsak knyttet til midlertidige arealbeslag
og midlertidige barrierer. I tillegg er det knyttet potensielle konsekvenser som følge av geotekniske
tiltak, som er beskrevet nærmere nedenfor. Estimert varighet for anleggsfasen er ca. fem år fra
start til slutt, men anleggsfasen i enkelte deler av planområdet vil kunne bli kortere.
6.13.2 Kalk-sementstabilisering
Det er behov for omfattende stabiliseringstiltak som motfyllinger og kalk-sementstabilisering pga.
dårlige grunnforhold, også i anleggs- og riggområder. Enkelt sagt utføres kalk-sementstabilisering
ved at kalk og sement blandes inn i grunnen ved hjelp av en visp. Kalksementpeler installeres i et
ribbe- eller gittermønster. Dette arbeidet kan i hovedsak ha to negative konsekvenser for tema
naturressurser, direkte påvirkning av dyrka jord og forurensing.
Direkte påvirkning av dyrka jord
Ved innblanding av kalk-sement i grunnen vil både grunnen og grunnvannsstrømmer endres.
Prinsippene for håndtering av matjord i disse områdene bør bli som for andre rigg- og
anleggsområder. Dette må detaljeres i neste planfase når alternativ er valgt.
Forurensning
Ved innblanding av kalk-sementstabiliserende masser kan man få en økt mobilisering av
tungmetaller som nikkel, krom, kobber, bly og sink grunnet høy pH. Dersom det kun er leire i
massene som skal stabiliseres, og man bruker et kalksementstabiliserende produkt med lavt
innhold av metaller, vil dette ikke utgjøre noe miljøproblem. Dersom det derimot samler seg
anleggsvann på overflaten som blandes med bløte vannholdige masser bestående av leire,
sement og kalk, vil vannet kunne få svært høy pH. Dette er i første rekke et mulig problem for
sårbare resipienter, men der er også en viss fare for forurensing av landbruksjord.

6.14 Usikkerhet
Det er i planleggingsarbeidet gjort nye utredninger, befaringer, registreringer og innsamling av
data, og vurderingene har vært gjenstand for kvalitetssikring. Selv om det foreligger mye
tilgjengelig kunnskap, vil det likevel være usikkerhet knyttet til konsekvensutredningen. Dette er
knyttet til om hvorvidt alle verdiene i influensområdet er tilstrekkelig fanget opp (registrering),
vurdert korrekt (verdivurdering) og om måten tiltaket påvirker verdiene (påvirkning) er tilstrekkelig
fanget opp og vurdert. Usikkerhet knyttet til lokalisering og utforming av selve tiltaket er beskrevet i
kapittel 3.2.
Kunnskapsgrunnlaget for utredning av naturressurser er beskrevet i kapittel 4.11 og vurderes å
være godt. Utredningen er utarbeidet på bakgrunn av ulike kilder og supplert med egne
undersøkelser og befaringer. Videre er vurderingene forankret hos lokale beboere, lokale offentlige
myndigheter og kontrollert av lokalkjent. Til tross for dette finnes det en grad av usikkerhet knyttet
til vurderingen av naturressurser. En del av vurderingene i planleggingsarbeidet bygger på faglig
skjønn og helhetsvurderinger. Enkeltpersoner kan oppleve at enkelte vurderinger ikke stemmer

UHS

Kommunedelplan med
konsekvensutredning,
delutredning naturressurser

Side:
Dok.nr:
Rev.:
Dato

111 av 116
UHS-00-A-20105
03A
05.03.2020

med deres oppfatning eller erfaring, men det er en generell usikkerhet som inngår i alle slike
delutredninger.
Arealberegningene omfatter kun areal som blir varig beslaglagt. I tillegg vil dyrka jord benyttes til
rigg- og anleggsområder, og det skal utføres geotekniske sikringstiltak på slike arealer. Det er her
forutsatt at det her gjøres så skånsomt at arealene i framtiden kan benyttes til landbruksproduksjon
som i dag. Dette krever imidlertid god anleggsgjennomføring. Om dette ikke gjøres er det en fare
for varige avlingsreduksjoner og et arealtap som er større enn det som er beregnet. En må uansett
regne med nedsatt produksjon på slike arealer noen år etter at anleggsperioden er avsluttet.
Usikkerheten for konsekvensutredningen, herunder naturressurser, er vurdert å ligge innenfor et
godt og relevant beslutningsgrunnlag. Delutredning naturressurser er vurdert å utgjøre et godt og
tilstrekkelig grunnlag for å vurdere konsekvensene for produksjonslandskapet ved valg av korridor
for nytt dobbeltspor.
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7 FORSLAG TIL SKADEREDUSERENDE OG KOMPENSERENDE
TILTAK
7.1

Skadereduserende tiltak

Gjennomføring av skadereduserende tiltak kan begrense de negative konsekvensene av å
gjennomføre det foreslåtte tiltaket.
Landbruksunderganger er lagt inn som en del av tiltaket. Et skadereduserende tiltak kan være å
vurdere flere underganger, og optimalisere de som allerede er lagt inn. Det er ikke hensiktsmessig
å gjøre nærmere vurderinger av dette på kommunedelplannivå, men det må gjøres mer konkrete
vurderinger i neste planfase.
Tiltaket medfører varig beslag av fulldyrka jord. I tillegg vil det legges midlertidige rigg- og
anleggsområder på dyrka jord. Det er her forutsatt at det skal tilbakeføres til landbruk etter
anleggsperioden. For at jordkvaliteten ikke forringes som en følge av aktiviteten er det nødvendig
med flere tiltak:
•
•
•

•
•
•
•

Som første fase i anleggsarbeidet skal jordlaget skaves av og lagres for seg selv i
maksimum 1,5 meter høye ranker for å opprettholde jordstrukturen. Dette krever
tilstrekkelig areal til mellomlagring av jorda.
Det skal skilles på A- og B-sjikt. A-sjiktet er matjordlaget som oftest er 20-25 cm, mens Bsjiktet er forvitringsjord med dybde 60–80 cm. Topplaget må tas av nøyaktig (unngå
innblanding av jord fra underliggende sjikt).
Masser som bearbeides ved maskinkjøring har lett for å bli komprimerte og dermed dårlig
egnet for plantevekst. Dette problemet øker om massene inneholder mye finstoff og når
jorda er vannmettet. Toppmasser bør derfor ikke bearbeides når de er våte. Avskaving av
jord må ikke foregå under eller rett etter kraftig nedbør.
Det skal tilstrebes at ugrasvekster ikke etablerer seg på mellomlagret jord.
Ved tilbakeføring av jord skal det ikke være stein med diameter over 10 cm i dette laget.
Bruk av maskiner medfører fare for jordpakking og komprimering. Det må derfor vurderes
hvilke type maskiner som skal benyttes.
Arbeidet vil påvirke landbruksdrenering. Dette må vurderes og detaljeres som en del av
neste planfaser.

A-sjikt (matjordlag)
B-sjikt (forvitret jord med strukturutvikling
C-sjikt (uforvitret undergrunnsjord uten strukturutvikling)

Fjellgrunn

Figur 7-1: Prinsippskisse for jordprofil.
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Dette gjelder også områder som skal kalk-sementstabiliseres. I områder som skal kalksementstabiliseres er det også viktig å ha mulighet til å føre vannet via et rensebasseng for pHjustering og utfelling av metaller.
Planene medfører tiltak på dyrka jord. Det er viktig at grunneiere varsles tidlig, slik at de kan
tilpasse driften på disse arealene etter utbyggingsplanene.

7.2

Kompenserende tiltak

Gjennomføring av kompenserende tiltak kan kompensere de negative konsekvensene av å
gjennomføre det foreslåtte tiltaket.
Et mulig tiltak kan være å etablere dyrka jord i dagens jernbane- og veiareal som vil tas ut av bruk.
Videre kan massedeponier dyrkes opp, med matjord som topplag. Flytting av gårdstun eller
gårdsbygninger i konflikt med nytt dobbeltspor kan vurderes dersom det finnes egnede steder for
relokalisering på eiendommen.
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8 OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER
8.1

Bruk av matjord

Tiltaket medfører at store arealer med fulldyrka jord beslaglegges. Matjord bør tas vare på som en
verdifull ressurs og ombrukes. Den kan benyttes som tilførsel på eksisterende jorder med tynt
jorddekke/dårlig jordkvalitet i dag. Matjord kan også brukes til nydyrking på eksempelvis
eksisterende gårdsveier som omlegges, eller utvidelse av eksisterende jorder. Det kan også være
aktuelt å bruke denne jorda til å etablere ny dyrka jord oppå massedeponiområder.

8.2

Landbrukskryssinger

Tiltaket fører til at flere landbrukseiendommer og jorder i drift splittes. Det er derfor behov for å
legge om driftsveier og etablere planskilte kryssinger av nytt dobbeltspor for landbruksmaskiner.
Gjennom kommunedelplanarbeidet er det lagt inn flere slike landbrukskryssinger. I neste fase i
planleggingen må dette detaljeres for valgt alternativ i samråd med berørte grunneiere.

8.3

Jordbruksdrenering

Tiltaket vil føre til at jordbruksdrenering splittes/ødelegges. Det vil derfor bli behov for
istandsetting/omlegging av dreneringen. Dette må utføres som en del av byggeplanleggingen før
anleggsstart.

8.4

Uønskede arter

Det må gjøres undersøkelser av forekomst av artene potetcystenematode, floghavre og
hønsehirse. De er skadegjørere i landbruket som gir produksjonstap og restriksjoner i driften. Det
er viktig at anleggsaktiviteten ikke medfører spredning av denne type arter. Denne kartleggingen
må gjennomføres som en del av byggeplanleggingen før anleggsstart.

8.5

Brønner

Det må gjøres en mer detaljert kartlegging av brønner. Erfaringsmessig er det mange
unøyaktigheter og mangler i grunnvannsdatabasen Granada [13]. Denne kartleggingen må
gjennomføres som en del av byggeplanleggingen før anleggsstart.

8.6

Vanning

Det må undersøkes om valgt alternativ er i konflikt med vanningsveier eller vanningsanlegg i
senere detaljplanlegging av valgt alternativ.

8.7

Plan for ytre miljø

Det skal utarbeides miljøoppfølgingsprogram eller plan for ytre miljø for tiltaket. Naturressurser er
et av temaene som behandles der, og forholdene nevnt her er relevante i en slik plan/program.
Typiske forhold utover de punktene nevnt her er behandling og mellomlagring av matjord, bruk av,
renhold for å unngå spredning av uønskede arter inn i området, tilbakeføring av riggområder til
landbruksformål, informasjon til grunneiere o.l.
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9.2

Endring
Første versjon
Oppdatert med påvirkning og konsekvens
Oppdatert etter kommentarer
Oppdatert etter kommentarer

Terminologi

Planprogram: Et dokument med rammer og føringer for planleggingsarbeidet, blant annet krav til
utredningsarbeidet, som er politisk vedtatt av planmyndighet i berørte kommuner.
Planområdet: Området som kan bli fysisk berørt av tiltaket. De mest detaljerte undersøkelsene
gjøres i dette området.
Influensområdet: Området som kan bli vesentlig påvirket av tiltaket, inkludert planområdet. Dette
området utgjør også utrednings- eller undersøkelsesområdet.
Delområder: Mindre og enhetlige områder innenfor influensområdet. Delområdene vises på kart
og verdivurderes.
Registreringskart: Kart som gir oversikt over de mest relevante registreringene innenfor
influensområdet.
Verdikart: Kart som gir oversikt over hvilken verdi de ulike delområdene er vurdert å ha.
Teknisk hovedplan: En rapport med tilhørende underrapporter og tegninger som gir tekniske
beskrivelser og illustrasjoner av det planlagte tiltaket. Teknisk hovedplan er grunnlaget for
utarbeidelse av forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning.
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