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1 SAMMENDRAG
1.1

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 en ønsket by- og sentrumsutvikling ved
at stasjonene plasseres så sentralt som mulig. Dette muliggjør fortetting rundt stasjonene og at flere
kan benytte kollektivtransport til sine daglige reiser.
Strekningen Rolvsøy–Klavestad i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner er en av tre strekninger på
Østfoldbanen hvor det pågår planarbeid for utbygging av nytt dobbeltspor. Strekningen er en del av
parsellen Fredrikstad– Sarpsborg som det er utarbeidet felles planprogram for. Omfang og
konsekvens av jernbanealternativer fra Rolvsøy i retning Fredrikstad er vurdert i egen
konsekvensutredning for strekningen Seut–Rolvsøy i Fredrikstad kommune.
Bane NOR har med bakgrunn i dette igangsatt arbeid med kommunedelplan med
konsekvensutredning på strekningen Rolvsøy–Klavestad i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. Fra
øst for Sarpsborg stasjon til Hafslund er det felles plan i samarbeid med Sarpsborg kommune og
Østfold fylkeskommune og i nært samarbeid med Statens vegvesen.
Formålet med planarbeidet er å avklare valg av alternativ for nytt dobbeltspor mellom Rolvsøy i
Fredrikstad kommune og Klavestad i Sarpsborg kommune. Planarbeidet skal i tillegg avklare framtidig
løsning for fv. 118 på strekningen Sarpsborg sentrum–Hafslund, inkludert ny bru over Glomma.
Denne delutredningen beskriver tiltakets konsekvenser for naturmangfold. Delutredning inngår som
del av de ikke-prissatte konsekvensene i den samlede konsekvensutredningen for kommunedelplanen. Konsekvensutredningen ligger til grunn for valg av alternativ som videreføres som forslag til
kommunedelplan.
Utredningskrav følger av fastsatt planprogram og utredningen følger metodikken i Statens vegvesen
håndbok V712 fra 2014.
Temaet omhandler naturmangfold knyttet til land og vann, inkludert livsbetingelser knyttet til disse.
Naturmangfold defineres i henhold til naturmangfoldloven som biologisk mangfold, landskapsmessig
mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning.
Arealbeslag, oppsplitting og fragmentering av viktige naturområder, støy/forstyrrelse av fugl/vilt og
forurensningsrisiko for vann og vassdrag vil være de viktigste elementene i omfangsvurderingen av
naturmangfold. Spredning av fremmede arter vil kunne være et tema i senere planfaser.

1.2

Tiltaket

Strekningen hvor det planlegges dobbeltspor mellom Rolvsøy og Klavestad er i
konsekvensutredningen delt inn i to delstrekninger med skille ved Borg bryggerier. Tabell 1-1 viser
inndeling og alternativ innenfor delstrekningene.
Tabell 1-1: Inndeling og alternativ innenfor delstrekninger i konsekvensutredningen
Delstrekning Rolvsøy–Borg bryggerier
Delstrekning Borg bryggerier–Klavestad
Del 1
Del 2
Del 3
Rolvsøy–Yven
Yven–Borg bryggerier
Borg bryggerier–Klavestad
Alternativ 1a
Alternativ 1a
Alternativ Midt-7, med og uten ny rv. 111
Alternativ 5cH (Høy)
Alternativ Midt-10, med og uten ny rv. 111
Alternativ 5cL (Lav)
Alternativ NFO-9, med og uten ny rv. 111
Alternativ NFO-10, med og uten ny rv. 111
Alternativ 4b
Alternativ 4bH (Høy)
Alternativ 4bL (Lav)
På delstrekningen mellom Rolvsøy og Borg bryggerier planlegges kun jernbane. På delstrekningen
mellom Borg bryggerier og Klavestad planlegges også ny fv. 118 og løsninger for rv. 111 ved
Hafslund.
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Figur 1-1: Alternativer på strekningen Rolvsøy–Klavestad. Figuren øverst viser høye
jernbanealternativer mellom Rolvsøy og Borg bryggerier, samt jernbanealternativ Midt og NFO
mellom Borg bryggerier og Klavestad. Nederste figur viser lave jernbanealternativer
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På delstrekningen Rolvsøy–Borg bryggerier er det følgende jernbanealternativer:
• Alternativ 1a
• Alternativ 4bH (høy)
• Alternativ 4bL (lav)
• Alternativ 5cH (høy)
• Alternativ 5cL (lav)
For alternativ 4b og 5c er det høye (H) og lave (L) alternativer. Høye alternativer ligger i dagsone over
dyrka mark mellom Tune og Alvim og krysser over E6 på bru. Herfra ligger de høye alternativene
vekselsvis på bru og tett betongkonstruksjon frem mot Borg bryggerier. Lave alternativer går i samme
trasé, men ligger i betongtunnel under terreng.
På delstrekningen Borg bryggerier–Klavestad er det to jernbanealternativer, disse kan kombineres fritt
med alle jernbanealternativer på delstrekningen Rolvsøy–Borg bryggerier. Det er også utarbeidet ulike
vegalternativer for ny fv. 118 fra krysset fv. 109 og videre mot Hafslund. Jernbanealternativene er:
• Alternativ Midt
• Alternativ Nord for Olavsvollen (NFO)
Vegalternativene er:
• Alternativ 7
• Alternativ 9
• Alternativ 10
I konsekvensutredningen er det sett på kombinasjoner av jernbanealternativene Midt og NFO, og
vegalternativene for fv. 118. Vegalternativ 10 har ulik geometri avhengig av om vegen kombineres
med jernbanealternativene Midt eller NFO. Likeledes har jernbanealternativ Midt ulik vertikalgeometri
avhengig av kombinasjon med vegalternativ 7 eller 10.
I tillegg kan hver av disse alternativene kombineres med en løsning hvor rv. 111 utvides til tre felt og
tilpasses fremtidig vegsystem i dagens trasé, eller en løsning hvor rv. 111 legges i ny trasé lenger øst
mellom Navestadveien og rundkjøringa fv. 581 x rv. 111. Dette gir totalt 8 alternativer på
delstrekningen mellom Borg bryggerier og Klavestad:
• Alternativ Midt-7 (figur 3-2)
(jernbanealternativ Midt, vegalternativ 7 og rv. 111 i dagens trasé)
• Alternativ Midt-7 og ny rv. 111 (figur 3-3)
(jernbanealternativ Midt, vegalternativ 7 og ny trasé for rv. 111)
• Alternativ Midt-10 (figur 3-4)
(jernbanealternativ Midt, vegalternativ 10 og rv. 111 i dagens trasé)
• Alternativ Midt-10 og ny rv. 111 (figur 3-5)
(jernbanealternativ Midt, vegalternativ 10 og ny trasé for rv. 111)
• Alternativ NFO-9 (figur 3-6)
(jernbanealternativ NFO, vegalternativ 9 og rv. 111 i dagens trasé)
• Alternativ NFO-9 og ny rv. 111 (figur 3-7)
(jernbanealternativ NFO, vegalternativ 9 og ny trasé for rv. 111)
• Alternativ NFO-10 (figur 3-8)
(jernbanealternativ NFO, vegalternativ 10 og rv. 111 i dagens trasé)
• Alternativ NFO-10 og ny rv. 111 (figur 3-9)
(jernbanealternativ NFO, vegalternativ 10 og ny trasé for rv. 111)
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Dagens situasjon

Planområdet ligger kystnært i boreonemoral vegetasjonssone. Berggrunnen består av grunnfjellsbergarter som ulike granitter med strøkretning nordøst–sørvest. Store deler av planområdet er
bebygd, og store infrastrukturårer som Østfoldbanen, E6 og fv. 109 krysser området. Inngrepsfrie
naturområder finnes ikke. Naturverdier er knyttet til landskapsøkologiske sammenhenger, dammer,
elver, parkanlegg, kirkegårder og eldre eiketrær.

1.4

Verdi, omfang og konsekvens

Planområdet er preget av infrastruktur og inngrep, det finnes ingen områder som ikke er påvirket av
menneskelig aktivitet. Visterflo og Glomma er de viktigste naturmangfoldverdiene i planområdet.
Mindre skogholt, åkerholmer, parklandskap og enkelte trær har også stor verdi fordi det er få
forekomster i området.
Vektingen av delområdene er ulik og basert på delområdets størrelse og hvor verdien er plassert på
verdilinjalen. Et lite delområde vil derfor vektes mindre i vurdering av samlet konsekvens enn et større
delområde.
1.4.1 Område Rolvsøy–Borg Bryggerier
Delstrekningen består av 7 delområder. Størst verdi har delområdene Rolvsøysund og Greåker fort,
samt eikelokalitetene Åkerholme og Moavegen. De største negative konsekvensene er fragmentering
av sammenhengende landskapsøkologiske funksjoner og arealbeslag av naturtypeforekomster.
Alternativ 1a fører til arealbeslag i to naturtypeforekomster. Alternativet krysser Rolvsøysund med ny
bru. Nye brufundamenter og pilarer vil gi lokale endringer i strømforhold. Strømninger i Rolvsøysund
er imidlertid komplekse og påvirket av tidevannet. Konsekvensen av ny bru vurderes til middels
negativ for naturmangfoldet. Tunnel under Greåker fort, kan føre til rystelser når tog kjører gjennom
tunnelen, dette kan påvirke flaggermusen negativt. Alternativet krysser gjennom delområdene
Greåkerdalen og Tune og Alvim og fører til reduksjon i sammenhengene grøntdrag og vil bli en
barriere for hjortevilt og en del andre pattedyr som ikke klarer å krysse nye toglinjer.
Alternativ 4bH fører til arealbeslag på begge sider av Rolvsøysund i områder med liten verdi for
naturmangfold. Nye brufundamenter og pilarer vil gi lokale endringer i strømforhold. Strømninger i
Rolvsøysund er imidlertid komplekse og påvirket av tidevannet. Konsekvensen av ny bru vurderes til
liten negativ for naturmangfoldet. Alternativet krysser over Greåkerdalen og Tunejordet og fører til
reduksjon i sammenhengene grøntdrag og vil bli en barriere for hjortevilt og en del andre pattedyr som
ikke klarer å krysse nye toglinjer.
Alternativ 4bL fører til arealbeslag på begge sider av Rolvsøysund i områder med liten verdi for
naturmangfold. Nye brufundamenter og pilarer vil gi lokale endringer i strømforhold. Strømninger i
Rolvsøysund er imidlertid komplekse og påvirket av tidevannet. Konsekvensen av ny bru vurderes til
liten negativ for naturmangfoldet. Alternativet krysser over Greåkerdalen og fører til reduksjon i
sammenhengene grøntdrag og vil bli en barriere for hjortevilt og en del andre pattedyr som ikke klarer
å krysse nye toglinjer. Alternativet er lagt i tunnel under Tunejordet og påvirker ikke dette delområdet.
Alternativ 5cH fører til arealbeslag i to naturtypeforekomster. Alternativet krysser Rolvsøysund med ny
bru. Nye brufundamenter og pilarer vil gi lokale endringer i strømforhold. Strømninger i Rolvsøysund
er imidlertid komplekse og påvirket av tidevannet. Konsekvensen av ny bru vurderes til middels
negativ for naturmangfoldet. Tunnel under Greåker fort, kan føre til rystelser når tog kjører gjennom
tunnelen, dette kan påvirke flaggermusen negativt. Alternativet krysser gjennom delområdene
Greåkerdalen og Tune og Alvim og fører til reduksjon i sammenhengene grøntdrag og vil bli en
barriere for hjortevilt og en del andre pattedyr som ikke klarer å krysse nye toglinjer.
Alternativ 5cL fører til arealbeslag to naturtypeforekomster. Alternativet krysser Rolvsøysund med ny
bru. Nye brufundamenter og pilarer vil gi lokale endringer i strømforhold. Strømninger i Rolvsøysund
er imidlertid komplekse og påvirket av tidevannet. Konsekvensen av ny bru vurderes til middels
negativ for naturmangfoldet. Tunnel under Greåker fort, kan føre til rystelser når tog kjører gjennom
tunnelen, dette kan påvirke flaggermusen negativt. Alternativet krysser gjennom delområdene
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Greåkerdalen og fører til reduksjon i sammenhengene grøntdrag og vil bli en barriere for hjortevilt og
en del andre pattedyr som ikke klarer å krysse nye toglinjer. Alternativet er lagt i tunnel under
Tunejordet og påvirker ikke dette delområdet.
Forskjellene på alternativene er liten. Konsekvensvurderingen for fagtema naturmangfold viser at
Alternativ 4bL har minst negative konsekvenser på delstrekningen. Alternativ 4bH og alternativ 5cL
vurderes til å ha lik samlet konsekvens og har noe mer negative konsekvenser. Alternativ 1a og
alternativ 5cH gir størst negative konsekvenser for fagtema naturmangfold.
Tabell 1-2: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Rolvsøy–Borg
bryggerier, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene 1a, 4bH og 4bL. Alternativ
4bL gir minst negative konsekvenser for naturmangfoldet
Delområde

Verdi

1) Åkerholme
2) Rolvsøysund

Stor
Stor

3) Greåker-dalen

Middels

4) Greåker fort

Stor

5) Langmyr
6) Moaveien
7) Tune og Alvim

Middels
Stor
Middels

Alternativ 1a

Alternativ 4bH

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Stor negativt
Lite til middels
negativt
Lite negativt

–––
––

Intet
Lite
negativt
Lite
negativt

0
–/––

0
–/––

Lite til middels
negativt
Intet
Intet
Middels
negativt

––

Intet

0

Intet
Lite
negativt
Lite
negativt
Intet

0
0
––

Intet
Intet
Middels
negativt

0
0
––

Intet
Intet
Intet

0
0
0

–

––
3

Samlet konsekvens
Rangering

Alternativ 4bL

–

–/––
2

–
0

–
1

Tabell 1-3: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Rolvsøy–Borg
bryggerier, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene 5cH og 5cL
Delområde

Verdi

1) Åkerholme
2) Rolvsøysund

Stor
Stor

3) Greåker-dalen
4) Greåker fort

Middels
Stor

5) Langmyr
6) Moaveien
7) Tune og Alvim

Middels
Stor
Middels

Samlet konsekvens
Rangering

Alternativ 5cH

Alternativ 5cL

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Stor negativt
Lite til middels
negativt
Lite negativt
Lite til middels
negativt
Intet
Intet
Middels negativt

–––
––

Stor negativt
Lite til middels
negativt
Lite negativt
Lite til middels
negativt
Intet
Intet
Intet

–––
––

––
3

–
––
0
0
––

–
––
0
0
0
–/––
2

1.4.2 Område Borg bryggerier–Klavestad
Delstrekningen består av 7 delområder. Størst verdi har delområdene Hafslund hovedgård og eikene
langs Haugeveien. De største negative konsekvensene er arealbeslag i delområder.
Alternativ Midt-7 har få negative konsekvenser for naturmangfoldet, men alternativet fører til
arealbeslag og felling av eiketrær langs Haugeveien. Alternativet krysser Tarris og over Glomma.
Alternativet ligger utenfor gyteområde for laks og mesteparten av kantvegetasjonen kan bevares.
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Alternativ Midt-7 og ny rv. 111 har få negative konsekvenser for naturmangfoldet, men medfører felling
av eiker, kategorisert som utvalgt naturtype, langs Haugeveien. Alternativet krysser Tarris og over
Glomma. Alternativet ligger utenfor gyteområde for laks og mesteparten av kantvegetasjonen kan
bevares.
Alternativ Midt-10 krysser Tarris og over Glomma. Alternativet ligger utenfor gyteområde for laks og
mesteparten av kantvegetasjonen kan bevares.
Alternativ Midt-10 og ny rv. 111 men medfører felling av eiker, kategorisert som utvalgt naturtype,
langs Haugeveien. Alternativet krysser Tarris og over Glomma. Alternativet ligger utenfor gyteområde
for laks og mesteparten av kantvegetasjonen kan bevares.
Alternativ NFO-9 fører til stort arealbeslag i delområde Jomfrudammen, samt felling av gatetrær langs
Statsminister Torps vei. Alternativet krysser gjennom Tarris og over Glomma og vil beslaglegge
kantvegetasjonen langs Tarris.
Alternativ NFO-9 og ny rv. 111 fører til stort arealbeslag i delområde Jomfrudammen og medfører
felling av eiker, kategorisert som utvalgt naturtype, langs Haugeveien. Alternativet krysser gjennom
Tarris og over Glomma og vil beslaglegge kantvegetasjonen langs Tarris.
Alternativ NFO-10 krysser gjennom Tarris og over Glomma og vil beslaglegge kantvegetasjonen langs
Tarris. Alternativet fører til stort arealbeslag i delområde Jomfrudammen,
Alternativ NFO-10 og ny rv. 111 men medfører felling av eiker, kategorisert som utvalgt naturtype,
langs Haugeveien. Alternativet krysser gjennom Tarris og over Glomma og vil beslaglegge
kantvegetasjonen langs Tarris. Alternativet fører til stort arealbeslag i delområde Jomfrudammen,
Konsekvensvurderingen for fagtema naturmangfold viser at alternativ Midt -10 har minst negative
konsekvenser på delstrekningen.
Tabell 1-4: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Borg
bryggerier–Klavestad, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene Midt
Delområde

8) Opsund
9) Sarpsborg
stasjon
10) Tarris og
Amtmannskjæret
11) Jomfru
dammen
12) Hafslund
hovedgård
13)
Statsminister
Torps vei
14)
Haugeveien

Verdi

Alternativ Midt-7

Alternativ Midt-7
og ny rv. 111

Alternativ Midt-10

Alternativ Midt10 og ny rv. 111

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Liten
Middels

Intet
Intet

0
0

Intet
Intet

0
0

Intet
Intet

0
0

Intet
Intet

0
0

Middels

Lite
negativt

–

Lite
negativt

–

Lite
negativt

–

Lite
negativt

–

Middels
til stor
Stor

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Middels

Stort
negativt

––

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Stor

Middels
til stort
negativt

––/
–––

Middels
til stort
negativt

––/
–––

Intet

0

Middels
til stort
negativt

––/
–––

Samlet konsekvens
Rangering

–/––
2

–/––
2

–
1

–/––
2
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Tabell 1-5: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Borg
bryggerier–Klavestad, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene Nord for
Olavsvollen (NFO)
Delområde

8) Opsund
9) Sarpsborg stasjon
10) Tarris og
Amtmannskjæret
11) Jomfrudammen
12) Hafslund
hovedgård
13)
Statsminister
Torps vei
14)
Haugeveien

Verdi

Alternativ NFO-9

Alternativ NFO-10

Alternativ NFO10 og ny rv. 111

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Liten
Middels

Intet
Intet

0
0

Intet
Intet

0
0

Intet
Intet

0
0

Intet
Intet

0
0

Middels

Middels
til stort
negativ
Stort
negativt
Intet

––

––

–––

–––

0

0

Middels til
stort
negativ
Stort
negativt
Intet

––

–––

Middels
til stort
negativ
Stort
negativt
Intet

––

0

Middels
til stort
negativ
Stort
negativt
Intet

Stort
negativt

––

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Middels
til stort
negativt

––/
–––

Intet

0

Middels til
stort
negativt

––/
–––

Middels
til stor
Stor
Middels

Stor

Samlet konsekvens
Rangering

1.5

Alternativ NFO-9
og ny rv. 111

–––

––
3

––/–––
4

––
3

––/–––
4

Avbøtende tiltak

Tiltaket fører til fragmentering av landskapet og økologiske sammenhenger. Tiltak for å redusere
fragmenteringseffekten i form av faunapassasjer for små og store pattedyr vil ha positiv virkning på
tiltaket.

1.6

Oppfølgende undersøkelser

Fremmede karplanter spres raskt og det kan vokse opp forekomster på nye steder, det anbefales
derfor å kartlegge fremmede arter i vekstsesongen før anleggsstart. Tiltak for å hindre spredning av
fremmede arter både i anleggsfase og i driftsfase må inngå i miljøoppfølgingsplan / plan for ytre miljø
for tiltaket.

1.7

0

Naturmangfoldloven

Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av
offentlig myndighet. Det vurderes som lite sannsynlig at ukjente verdifulle naturmangfoldforekomster
vil kunne gå tapt som følge av tiltaket, men konsekvensene av et veg- og jernbanetiltak strekker seg
over mange år også etter ferdigstillelse og vil kunne ha ringvirkninger ut over det vi vet per i dag.
Tiltaket vil, sammen med allerede vedtatte planer for Sarpsborg kommune, føre til økt samlet
belastning på naturmangfoldet. Dette skyldes primært tiltakets barriereeffekt og arealbeslag av
områder med økologiske funksjoner.
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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 en ønsket by- og sentrumsutvikling ved
at stasjonene plasseres så sentralt som mulig. Dette muliggjør fortetting rundt stasjonene og at flere
kan benytte kollektivtransport til sine daglige reiser.
Strekningen Rolvsøy–Klavestad i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner er en av tre strekninger på
Østfoldbanen hvor det pågår planarbeid for utbygging av nytt dobbeltspor. Strekningen er en del av
parsellen Fredrikstad– Sarpsborg som det er utarbeidet felles planprogram for. Omfang og
konsekvens av jernbanealternativer fra Rolvsøy i retning Fredrikstad er vurdert i egen
konsekvensutredning for strekningen Seut–Rolvsøy i Fredrikstad kommune.
Bane NOR har med bakgrunn i dette igangsatt arbeid med kommunedelplan med
konsekvensutredning på strekningen Rolvsøy–Klavestad i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. Fra
øst for Sarpsborg stasjon til Hafslund er det felles plan i samarbeid med Sarpsborg kommune og
Østfold fylkeskommune og i nært samarbeid med Statens vegvesen (vist som rødt område i figur 2-1).

Figur 2-1: Illustrasjonen viser hvordan strekningen fra Rolvsøy til Klavestad er fordelt mellom
rene banestrekninger (de blå områdene), kombinasjon av jernbane og veg (rødt område) og
rene vegområder (grønt område)
Formålet med planarbeidet er å avklare valg av alternativ for nytt dobbeltspor mellom Rolvsøy i
Fredrikstad kommune og Klavestad i Sarpsborg kommune. Planarbeidet skal i tillegg avklare framtidig
løsning for fv. 118 på strekningen Sarpsborg sentrum–Hafslund, inkludert ny bru over Glomma.
I henhold til anbefalt konsept i konseptvalgutredningen (KVU) for Bypakke Nedre Glomma[35] skal fv.
118 planlegges med fire felt, hvorav to av feltene skal være sambruksfelt/kollektivfelt.
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Planprogrammet[34] fastsetter videre at det øst for Glomma skal vurderes to alternativer for rv.111 i
Statsminister Torps vei: enten etablering av kollektivfelt inn mot rundkjøring fv.118, eller bruk av
dagens trasé for rv. 111 til kollektivtrafikk og omlegging av annen trafikk i en ny vegforbindelse øst for
Hafslund hovedgård (vist som grønt område i figur 2-1). Det skal sikres nødvendige arealer for
realisering av tiltakene. Dette skal være grunnlag for videre planlegging og bygging.
Planprogram for kommunedelplanen med konsekvensutredning (justert utgave), fastsatt 24.05.2018
av Sarpsborg bystyre og 21.06.2018 av Fredrikstad bystyre, definerer hvilke utredningskorridorer og tema som skal inngå i konsekvensutredningen.
I henhold til handlingsprogram for jernbanesektoren 2018-2029 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 naturmangfoldet for traseér innenfor de
alternative utredningskorridorene som er definert i planprogrammet. Delutredning naturmangfold
inngår som del av de ikke-prissatte konsekvensene i den samlede konsekvensutredningen for
kommunedelplanen. Konsekvensutredningen ligger til grunn for valg av alternativ som videreføres
som forslag til kommunedelplan.
Arbeidet er utført av 2G, en sammensatt gruppe fra COWI AS og Multiconsult Norge AS, med LPO
arkitekter og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) som underkonsulenter. Denne
delutredningen er utarbeidet av Kristin Moldestad, arborist og planteviter og Finn Gregersen,
vassdragsøkolog. Alle bilder er tatt av 2G med mindre annet er spesifisert.

2.2

Utredningskrav i planprogrammet

Konsekvensene for naturmangfold er utredet i samsvar med kravene i fastsatt planprogram.
Planprogrammets kapittel 5.3 beskriver krav til metode og gjennomføring av konsekvensutredningen
for ikke-prissatte fagtema, blant annet at Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser fra
2014 skal benyttes i utredningsarbeidet. Planprogrammet ble utarbeidet for parsellen mellom
Fredrikstad (Seut) og Sarpsborg (Klavestad), og har derfor noen utredningskrav som ikke er relevante
for denne strekningen.
Fastsatt planprogram spesifiserer at følgende skal utredes innenfor temaet naturmangfold for
delstrekningen Rolvsøy–Klavestad:
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3 TILTAK SOM UTREDES
Denne utredningen tar for seg omfang og konsekvens av jernbanealternativer og vegalternativer for
strekningen Rolvsøy–Klavestad. I konsekvensutredningen er strekningen inndelt i to delstrekninger
med skille ved Borg bryggerier. Tabell 3-1 viser inndeling og alternativ innenfor delstrekningene.
Tabell 3-1: Inndeling og alternativ innenfor delstrekninger i konsekvensutredningen
Delstrekning Rolvsøy–Borg bryggerier
Delstrekning Borg bryggerier–Klavestad
Del 1
Del 2
Del 3
Rolvsøy–Yven
Yven–Borg bryggerier
Borg bryggerier–Klavestad
Alternativ 1a
Alternativ 1a
Alternativ Midt-7, med og uten ny rv. 111
Alternativ 5cH (Høy)
Alternativ Midt-10, med og uten ny rv. 111
Alternativ 5cL (Lav)
Alternativ NFO-9, med og uten ny rv. 111
Alternativ NFO-10, med og uten ny rv. 111
Alternativ 4b
Alternativ 4bH (Høy)
Alternativ 4bL (Lav)
Det foreligger fem jernbanealternativer på strekningen fra Rolvsøy i Fredrikstad kommune til Borg
bryggerier i Sarpsborg kommune. Fra Borg bryggerier til Klavestad er det fire ulike alternativer for
kombinasjon av jernbane og fv.118. Disse fire kan kombineres med to ulike alternativer for rv. 111.
Jernbanealternativene øst og vest for Borg bryggerier kan kombineres fritt.
Omfang og konsekvens av jernbanealternativer fra Rolvsøy i retning Fredrikstad er vurdert i egen
konsekvensutredning for strekning Seut–Rolvsøy. Jernbanealternativer på denne strekningen kan
kombineres med alle alternativer på strekningen Rolvsøy–Klavestad. I det følgende gis en kort
beskrivelse av de ulike bane- og vegalternativene. For mer detaljert beskrivelse henvises til
«Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Kommunedelplan for dobbeltspor Rolvsøy–Klavestad».
Figur 3-1 viser jernbanealternativene mellom Rolvsøy og Borg bryggerier, samt jernbanealternativ
Midt og NFO mellom Borg bryggerier og Klavestad. For informasjon om vegalternativer for fv. 118 og
rv. 111, og hvordan disse kombineres med jernbanealternativene fra Borg bryggerier til Klavestad
vises til figurer og beskrivelse i kapitel 3.2.
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Figur 3-1: Alternativer på strekningen Rolvsøy–Klavestad. Figuren øverst viser høye
jernbanealternativer mellom Rolvsøy og Borg bryggerier, samt jernbanealternativ Midt og NFO
mellom Borg bryggerier og Klavestad. Nederste figur viser lave jernbanealternativer

InterCity-prosjektet

3.1

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, delutredning
naturmangfold

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

15 av 85
ICP-16-A-25270
03A
29.03.2019

Rolvsøy–Borg bryggerier

På delstrekningen Rolvsøy–Borg bryggerier er det følgende jernbanealternativer:
• Alternativ 1a
• Alternativ 4bH (høy)
• Alternativ 4bL (lav)
• Alternativ 5cH (høy)
• Alternativ 5cL (lav)
For alternativ 4b og 5c er det høye (H) og lave (L) alternativer. Forskjellen mellom høy og lav gjelder
fra den østre kanten på åsryggen ved Yven og Knattås og frem til Borg bryggerier. Høye alternativer
ligger i dagsone over dyrka mark mellom Tune og Alvim og krysser over E6. Lave alternativer ligger i
betongtunnel under landbruksarealene og krysser under E6.
3.1.1 Alternativ 1a
På Rolvsøy går alternativ 1a langs eksisterende jernbanetrasé et lite stykke før den nye jernbanelinja
dreier mot øst forbi Rolvsøy kirke og krysser Rolvsøysund på en ca. 700 m lang bru som delvis
krysser over eksisterende jernbanebru. Den nye jernbanebrua blir liggende ca. 10 meter høyere i
terrenget enn den eksisterende brua. På Greåker krysser ny jernbane over Greåkerveien og fv. 109
før den går inn i en ca. 200 m lang tunnel og kommer ut i Greåkerdalen. Tunnelportalene på vest- og
østsiden av Vetatoppen blir liggende henholdsvis ca. 40 og 50 meter nedenfor Greåker fort. Gjennom
Greåkerdalen går jernbanen i daglinje før den går inn i en ca. 1650 m lang tunnel i åsen under
Hannestad og Yven.
Alternativ 1a kommer ut i dagen i åskanten øst for boligområdet Yven. Traseen krysser gjennom
gårdsbebyggelsen på Nordre Yven, går videre over jordene og krysser E6 på en ca. 85 m lang bru. På
østre siden av E6 går jernbanen delvis i betongtunnel gjennom boligbebyggelsen nord for Brevik, og
ligger parallelt med eksisterende bane fra Sarpsborg stadion og fram til Borg bryggerier. Alternativ 1a
er ca. 7,7 km lang.
3.1.1 Alternativ 5cH (høy) og 5cL (lav)
Alternativ 5cH og 5cL er identisk med alternativ 1a frem til ca. midt i tunnelen under Hannestad og
Yven. Herfra dreier alternativ 5cH og 5cL mot nord. Videre ligger 5cH og 5cL i samme trasé fra
startpunktet i tunnelen og frem til Borg bryggerier. Forskjellen mellom alternativ 5cH og 5cL er at fra
åskanten øst for Yven og frem til Borg bryggerier ligger 5cL i betongtunnel på hele strekningen frem til
Borg bryggerier.
Alternativ 5cH ligger i dagsone over jordbruksområdene. E6 krysses på en ca. 300 meter lang bru rett
sør for næringsområdet ved Tunejordet. Øst for E6 ligger jernbanelinja vekselsvis på bru og tett
betongkonstruksjon over nærings- og boligbebyggelsen. Jernbanen senkes gradvis ned i terrenget,
dreier østover og går i betongtunnel under uteområdene ved Lande skole. Traseen går videre i
daglinje forbi Borg bryggerier i tilnærmet samme trasé som eksisterende jernbanelinje.
Tunnelen under Hannestad og Yven vil bli 1700 m lang i alternativ 5cH. For alternativ 5cL vil
sammenlagt lengde på tunnel og betongtunnel fra Greåkerdalen til Borg bryggerier bli ca. 4300 m.
Alternativ 5cH og 5cL blir ca. 7,7 km lang.
3.1.2 Alternativ 4bH (høy) og 4bL (lav)
På Rolvsøy går 4bH og 4bL langs eksisterende jernbanetrasé et lite stykke før den nye jernbanelinja
dreier mot nord og går gjennom bebyggelsen mellom eksisterende jernbane og fv. 109. Traseen
krysser fylkesvegen nord for Rolvsøy kirke, hvor den ligger i betongtunnel under bebyggelsen og
fylkesvegen. Jernbanen kommer ut i dagen nord for eksisterende bru for fv. 109 og krysser
Rolvsøysund på en ca. 500 m lang bru.
På Greåkersiden fortsetter traseen på bru over bebyggelse og Moa idrettsplass og deretter inn i en ca.
1200 m lang tunnel som kommer ut ved Vetabekkveien. Den nye jernbanen krysser Greåkerdalen i
daglinje, og går inn i en ca. 1400 m lang tunnel under Yven frem til Knattås. Det høye og det lave
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alternativet for 4b er identisk fra Rolvsøy til Knattås. Fra Knattås går 4bH og 4bL i forskjellig høyde
fram til Borg bryggerier.
Alternativ 4bH ligger i dagsone over jordbruksområdene og på bru over E6. Videre går jernbanelinja
gjennom næringsområdet ved Tunejordet, vekselsvis på bru og tett betongkonstruksjon. Videre går
traseen gjennom boligbebyggelse nordøst for næringsområdet. Jernbanen senkes gradvis ned i
terrenget, dreier østover og går i betongtunnel under uteområdene ved Lande skole. Traseen går
videre i daglinje forbi Borg bryggerier i tilnærmet samme trasé som eksisterende jernbanelinje.
Forskjellen mellom alternativ 4bH og 4bL er at fra Knattås til rett vest for Borg bryggerier ligger
alternativ 4bL i betongtunnel hele veien. Sammenlagt lengde på tunnel og betongtunnel fra
Greåkerdalen til Borg bryggerier vil bli ca. 3600 m. Alternativ 4bH og 4bL er ca. 8,1 km lange.
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Borg bryggerier–Klavestad

På delstrekningen Borg bryggerier–Klavestad er det to jernbanealternativer, disse kan kombineres fritt
med alle jernbanealternativer på delstrekningen Rolvsøy–Borg bryggerier. Det er utarbeidet tre
vegalternativer for ny fv. 118 fra krysset fv. 109 og videre mot Hafslund. Jernbanealternativene er:
• Alternativ Midt
• Alternativ Nord for Olavsvollen (NFO)
Vegalternativene er:
• Alternativ 7
• Alternativ 9
• Alternativ 10
I konsekvensutredningen er det sett på kombinasjoner av jernbanealternativene Midt og NFO, og
vegalternativene for fv. 118. Vegalternativ 10 har ulik geometri avhengig av om vegen kombineres
med jernbanealternativene Midt eller NFO. Likeledes har jernbanealternativ Midt ulik vertikalgeometri
avhengig av kombinasjon med vegalternativ 7 eller 10.
I tillegg kan hver av veg- og banekombinasjonene kombineres med en løsning hvor rv. 111 utvides til
tre felt og tilpasses fremtidig vegsystem i dagens trasé, eller en løsning hvor rv. 111 legges i ny trasé
lenger øst mellom Navestadveien og rundkjøringa fv. 581 x rv. 111. Dette gir totalt 8 alternativer på
delstrekningen mellom Borg bryggerier og Klavestad:
• Alternativ Midt-7 (figur 3-2)
(jernbanealternativ Midt, vegalternativ 7 og rv. 111 i dagens trasé)
• Alternativ Midt-7 og ny rv. 111 (figur 3-3)
(jernbanealternativ Midt, vegalternativ 7 og ny trasé for rv. 111)
• Alternativ Midt-10 (figur 3-4)
(jernbanealternativ Midt, vegalternativ 10 og rv. 111 i dagens trasé)
• Alternativ Midt-10 og ny rv. 111 (figur 3-5)
(jernbanealternativ Midt, vegalternativ 10 og ny trasé for rv. 111)
• Alternativ NFO-9 (figur 3-6)
(jernbanealternativ NFO, vegalternativ 9 og rv. 111 i dagens trasé)
• Alternativ NFO-9 og ny rv. 111 (figur 3-7)
(jernbanealternativ NFO, vegalternativ 9 og ny trasé for rv. 111)
• Alternativ NFO-10 (figur 3-8)
(jernbanealternativ NFO, vegalternativ 10 og rv. 111 i dagens trasé)
• Alternativ NFO-10 og ny rv. 111 (figur 3-9)
(jernbanealternativ NFO, vegalternativ 10 og ny trasé for rv. 111)
Tabell 3-2: Alternativer på strekningen Borg bryggerier—Klavestad
Midt-7
Midt-10
NFO-9
Rv.111 i
3 felt
2 felt
3 felt
eksisterende
Kollektivfelt i
Kollektivgate fra
Kollektivfelt i
trasé
Statsminister
Statsminister Torps vei Statsminister
Torps vei fra
til ny rundkjøring med
Torps vei fra
busslomme
fv. 118 via Øyveien.
busslomme
Hafslund til
Ikke behov for
Hafslund til
rundkjøring
kollektivfelt i
rundkjøring
fv.118
Statsminister Torps vei fv.118
Rv.111 i ny trasé 2 felt
2 felt
2 felt
Kollektivgate i
Kollektivgate i
Kollektivgate i
Statsminister
Statsminister Torps vei Statsminister
Torps vei fra
fra Navestadveien via
Torps vei fra
Navestadveien Øyveien til ny
Navestadveien
til ny fv. 118
rundkjøring fv. 118
til ny fv. 118

NFO-10
2 felt
Kollektivgate fra
Statsminister Torps vei
til ny rundkjøring med
fv. 118 via Øyveien.
Ikke behov for
kollektivfelt i
Statsminister Torps vei
2 felt
Kollektivgate i
Statsminister Torps vei
fra Navestadveien via
Øyveien til ny
rundkjøring fv. 118
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Alternativ Midt-7

Figur 3-2: Alternativ Midt-7 og rv. 111 i dagens trasé
I jernbanealternativ Midt vil ny jernbanelinje ligge langs eksisterende jernbanelinje fra Borg bryggerier
og inn mot Sarpsborg stasjon. Stasjonen vil ha tilnærmet samme plassering som i dag.
Øst for stasjonen passerer den nye jernbanen på sørsiden av Olavsvollen, i samme trasé som dagens
spor. Videre fortsetter jernbanen gjennom Tarris, og på bru over Sarpsfossen. Ny jernbanebru vil ligge
ca. 115 meter nord for dagens jernbanebru.
Etter brua dreier jernbanen sørover og legges i dagens jernbanetrasé ved Hafslund skole. Herfra
følger ny jernbane eksisterende trasé videre mot Klavestad. På østsiden av Sarpsfossen er det lagt
inn avgreninger til Østre linje, én for tog fra Sarpsborg og én for tog fra Halden.
Fv. 118 etableres med tosidig kollektivfelt fra rundkjøring med fv. 109 og til rundkjøring ved Hafslund
skole. Ny fv.118 krysser Borregaards industrispor i dagens vegtrasé, og følger parallelt med ny
jernbane videre østover over Sarpsfossen. Ny vegbru etableres inntil ny jernbanebru i samme høyde.
Dagens vegbru vil fungere som ny gang- og sykkelveg. Fv. 118 og rv. 111 i Statsminister Torps vei
møtes i en ny rundkjøring som blir liggende ca. 70 meter nord for dagens kryss. Vegen fortsetter
østover mellom ny jernbane og Hafslund hovedgård. Det etableres rundkjøring ved Hafslund skole
med avgreining for fv. 581 Nordbyveien og fv. 583 Haugeveien.
Den nye riksvegen krysser over jernbanen vest for skolen. Hafslund kirke får adkomst fra sør på en ny
veg som plasseres langs vestsiden av gravlunden. Rv. 111 utvides med kollektivfelt i nordgående
retning fra Sarpebakken og frem til det nye krysset nordvest for Hafslund hovedgård.
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Alternativ Midt-7 og ny rv. 111

Figur 3-3: Alternativ Midt-7 og ny rv. 111
For jernbanen og fv. 118 er dette alternativet likt som alternativ Midt-7 beskrevet i kapittel 3.2.1.
Fremtidig rv. 111 foreslås lagt om i en ny trasé mellom Navestadveien og rundkjøringa fv. 581 x fv.118
ved Hafslund skole. Den nye riksvegen krysser over jernbanen vest for skolen. Hafslund kirke får
adkomst fra sør på en ny veg som plasseres langs vestsiden av gravlunden og kobler seg til ny rv.
111 i en rundkjøring ved Nordbergveien.
Eksisterende rv. 111 kobles til ny fv. 118 i et T-kryss. Rv.111 gjøres om til kollektivgate og stenges for
annen trafikk. Annen vegtrafikk følger ny trasé for rv. 111 langs Navestadveien frem til ny rundkjøring
ved Hafslund skole. Kjøring til boliger og bedrifter i området vil være tillatt langs kollektivgata.
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Alternativ Midt-10

Figur 3-4: Alternativ Midt-10 og rv. 111 i dagens trasé
For jernbanen er dette alternativet likt som alternativ Midt-7 beskrevet i kapittel 3.2.1, bortsett fra at
sporene ligger ca. 5 m høyere ved Tarris slik at fv. 118 skal kunne krysse under jernbanen.
For fv. 118 er forskjellen at fylkesvegen ligger nord for jernbanen fra Olavsvollen og østover. Fv. 118
etableres med tosidig kollektivfelt fra krysset med fv. 109 til Hafslund. Fylkesvegen krysser under
jernbanesporet ved Olavsvollen og går på bru over Sarpsfossen parallelt med den nye jernbanebrua
frem til ny rundkjøring i krysset med fv. 581 Norbyveien. Vegbrua ligger lavere enn jernbanebrua over
elva. På østsiden av elva fortsetter fv.118 på nordsiden av jernbanen. Videre krysser ny fv. 118 over
avgreningen til Østre linje og møter rv. 111 i en ny rundkjøring nord for Hafslund skole.
Rv. 111 vil i alternativ Midt-10 ligge i dagens trasé fra Statsminister Torps vei til rundkjøring ny fv.118
ved Hafslund skole. Vestover fra Statsminister Torps vei etableres det kollektivgate som krysser under
dagens jernbanebru og følger Øyveien til rundkjøring fv.118. Dette gir bussene en snarveg til
Sarpsborg sentrum. Her er det ikke behov for kolletkivfelt i Statsminister Torps vei.
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Alternativ Midt-10 og ny rv. 111

Figur 3-5: Alternativ Midt-10 og ny rv. 111
For jernbanen og fv. 118 er dette alternativet likt som alternativ Midt-10 beskrevet i kapittel 3.2.3.
Fremtidig rv. 111 foreslås lagt om i en ny trasé mellom Navestadveien og rundkjøringa fv. 581 x fv.118
ved Hafslund skole. Den nye riksvegen krysser over jernbanen vest for skolen.
Eksisterende rv. 111 kobles til ny fv. 118 i en rundkjøring. Rv. 111 gjøres om til kollektivgate og
stenges for annen trafikk. Annen vegtrafikk følger ny trasé for rv. 111 langs Navestadveien frem til ny
rundkjøring ved Hafslund skole. Kjøring til boliger og bedrifter i området vil være tillatt langs
kollektivgata.
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Alternativ NFO-9

Figur 3-6: Alternativ NFO-9 og rv. 111 i dagens trasé
Stasjonen vil ligge på samme sted som for alternativ "Midt", men spor og plattformer vil være
forskjøvet litt nordover. Etter stasjonen går jernbanelinja nord for Olavsvollen og Tarris på en 650
meter lang bru som starter omtrent ved Olavsvollen og krysser Sarpsfossen ca. 190 meter nord for
eksisterende jernbanebru. Etter brua dreier jernbanelinja mot sør og møter eksisterende jernbanelinje
ved Hafslund skole. Herfra ligger den nye traseen langs eksisterende trasé videre mot Klavestad. På
østsiden av Sarpsfossen er det også lagt inn avgrening til Østre linje.
Fv. 118 etableres med tosidig kollektivfelt fra rundkjøring med fv. 109 og til rundkjøring ved Hafslund
skole. Ny fv.118 krysser Borregaards industrispor i dagens vegtrasé, og følger parallelt med ny
jernbane videre over Sarpsfossen. Ny vegbru etableres inntil ny jernbanebru i samme høyde. Dagens
vegbru vil fungere som ny gang- og sykkelveg. Fv. 118 og rv. 111 i Statsminister Torps vei møtes i en
ny rundkjøring som blir liggende ca. 120 meter nord for dagens kryss. Vegen fortsetter østover mellom
ny jernbane og Hafslund hovedgård. Det etableres rundkjøring ved Hafslund skole med avgreining for
fv. 581 Nordbyveien og fv. 583 Haugeveien.
Rv. 111 utvides med kollektivfelt i nordgående retning fra Sarpebakken og frem til det nye krysset
nordvest for Hafslund hovedgård.
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Alternativ NFO-9 og ny rv. 111

Figur 3-7: Alternativ NFO-9 og ny rv. 111
For jernbanen og fv. 118 er dette alternativet likt som alternativ NFO-9 beskrevet i kapittel 3.2.5, med
unntak av at det anlegges T-kryss og ikke rundkjøring i forlengelsen av rv. 111 nord for Hafslund
hovedgård.
Fremtidig rv. 111 foreslås lagt om i en ny trasé mellom Navestadveien og rundkjøringa fv. 581 x fv.
118 ved Hafslund skole. Den nye riksvegen krysser over jernbanen vest for skolen.
Eksisterende rv. 111 kobles til ny fv. 118 i et T-kryss. Rv. 111 gjøres om til kollektivgate og stenges for
annen trafikk. Annen vegtrafikk følger ny trasé for rv. 111 langs Navestadveien frem til ny rundkjøring
ved Hafslund skole. Kjøring til boliger og bedrifter i området vil være tillatt langs kollektivgata.
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Alternativ NFO-10

Figur 3-8: Alternativ NFO-10 og rv. 111 i dagens trasé
For jernbanen er dette alternativet likt som alternativ NFO-9 beskrevet i kapittel 3.2.5.
For fv. 118 vil alternativ NFO-10 følge omtrent samme linje som alternativ NFO-9. Fylkesvegen vil
ligge noe lavere i terrenget ved Tarris i alternativ NFO-10. Vegen fortsetter i lav høyde over elva og
krysser under ny jernbane på Hafslundsiden. På østsiden av elva fortsetter fv.118 på nordsiden av
jernbanen. Videre krysser ny fv. 118 over avgreningen til Østre linje og møter rv. 111 i en ny
rundkjøring nord for Hafslund skole.
Fv. 118 vil ha tosidig kollektivfelt fra krysset med fv. 109 til rundkjøring ved Hafslund skole.
Hovedløsningen for gange og sykkel vil legges til sørsiden av fv. 118, mens dagens vegbru over
Sarpsfossen vil fungere som sekundær gang- og sykkelveg.
Rv. 111 vil i alternativ NFO-10 ligge i dagens trasé fra Statsminister Torps vei til rundkjøring ny fv.118
ved Hafslund skole. Vestover fra Statsminister Torps vei etableres det kollektivgate som krysser under
dagens jernbanebru og følger Øyveien til rundkjøring fv.118. Dette gir bussene en snarveg til
Sarpsborg sentrum. Her er det ikke behov for kolletkivfelt i Statsminister Torps vei.
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Alternativ NFO-10 og ny rv. 111

Figur 3-9: Alternativ NFO-10 og ny rv. 111
For jernbanen og fv. 118 er dette alternativet likt som alternativ NFO-10 beskrevet i kapittel 3.2.7.
I tillegg foreslås fremtidig rv. 111 lagt om i en ny trasé mellom Navestadveien og rundkjøringa fv. 581
x fv. 118 ved Hafslund skole. Den nye riksvegen krysser over jernbanen vest for skolen.
Eksisterende rv. 111 kobles til ny fv. 118 i en rundkjøring. Rv. 111 gjøres om til kollektivgate og
stenges for annen trafikk. Annen vegtrafikk følger ny trasé for rv. 111 langs Navestadveien frem til ny
rundkjøring ved Hafslund skole. Kjøring til boliger og bedrifter i området vil være tillatt langs
kollektivgata.

3.3

Usikkerhet

Økt kunnskap og videre detaljering i senere planfaser vil kunne føre til justeringer av alternativene.
Traseene og løsningene som vises på tegninger og illustrasjoner baseres på kunnskap og
detaljeringsnivå tilpasset teknisk hovedplan. Det er knyttet usikkerhet til flere forhold, blant annet
anleggsgjennomføringen med hensyn til riving av bebyggelse og omlegging av veier. Bygninger som
er vist revet på illustrasjoner og kart er basert på foreløpige vurderinger og kan bli endret i neste
planfase som er reguleringsplan.
Usikkerhet i grunnlaget for verdivurderingene er omtalt i kapittel 4 Metode. Annen fagspesifikk
usikkerhet med hensyn til omfangs- og konsekvensvurderingene er omtalt i kapittel 6. Verdi, omfang
og konsekvens.
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4 METODE
4.1

Innledning

I denne konsekvensanalysen benyttes metodikken i Statens vegvesens håndbok V712
Konsekvensanalyser fra 2014. Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikkeprissatte konsekvenser:
•

Verdi: Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller
miljø er.

•

Omfang: Med omfang menes en vurdering av hvordan og i hvilken grad
et område påvirkes av tiltaket.

•

Konsekvens: Med konsekvens menes fordeler og ulemper et definert
tiltak vil medføre i forhold til alternativ 0. Konsekvens fremkommer ved
sammenstilling av områdets verdi og omfanget av påvirkning av
området.

En revidert utgave av håndbok V712 ble lansert i februar 2018. I denne utredningen benyttes 2014utgaven, da fastsatt planprogram med utredningsprogram er basert på denne.

4.2

Eksisterende bane

I konsekvensvurderingene er det forutsatt at eksisterende bane legges ned. Spor, sviller og annet
utstyr tilhørende jernbanen fjernes. Med unntak av der eksisterende jernbanearealer tas i bruk til ny
jernbane eller ny fv. 118, er det ikke vurdert eller tatt stilling til hvilken type arealbruk dagens jernbanearealer vil bli benyttet til i framtiden. Dette vil det bli tatt stilling til i det videre planleggingsarbeidet.

4.3

0-alternativet (referansealternativet)

0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget som utbyggingsalternativene skal måles opp mot. 0alternativet er dagens situasjon og en forventet utvikling fram til 2026. Vedtatte arealplaner som har
betydning for ikke-prissatte verdier/registreringer og som forventes å kunne bli realisert innen 2026
(uavhengig av tiltaket) er tatt med i 0-alternativet. I tillegg er forslag til reguleringsplaner for fv. 109
Råbekken–Alvim tatt med i 0-alternativet da denne planen forutsettes vedtatt før kommunedelplanen
for nytt dobbeltspor på strekningen Rolvsøy–Klavestad legges ut på offentlig ettersyn.

4.4

Definisjon

Naturmangfold er på side 154 i håndbok V712 definert slik [1]:
"Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og
marine (brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser (vannmiljø, jordmiljø) knyttet til
disse. Naturmangfold defineres i henhold til naturmangfoldloven (nml) som biologisk mangfold,
landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av
menneskers påvirkning. Virkninger for landskapsmangfold i en konsekvensanalyse behandles
under landskapstemaet, for øvrig dekker naturmangfoldtemaet lovens begreper."
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Tematisk avgrensning

I mange tilfeller vil naturmangfold ha betydning for og berøre andre fagtemaer. Skillelinjen mellom
temaene går på at det er ulike aspekter som vektlegges. For å unngå dobbeltvekting ved at de samme
aspekter konsekvensvurderes innenfor flere tema, er det for temaet naturmangfold definert følgende
avgrensinger:
• Naturmangfoldet avgrenses til å omfatte naturens egenverdi, og ikke dens verdi og funksjon
for mennesker. Opplevelsesaspektet behandles her under fagtema landskapsbilde.
• Naturen som livsmiljø for planter og dyr samt spesielle geologiske forekomster behandles
under temaet naturmangfold, mens naturressursaspektet (ressurser for mennesker) som vilt,
fisk, bær, vannmengde og vannkvalitet, berggrunn og løsmasser behandles under fagtema
naturressurser.
• De visuelle forhold knyttet til naturlandskapet og vegetasjon og den landskapsmessige
betydningen av disse behandles under tema landskapsbilde, mens artenes betydning i et
økologisk perspektiv behandles under tema naturmangfold.
• I den grad luft, vann og grunn forurenses skal betydningen av dette for biologiske mangfoldet
vurderes under naturmangfold.

4.6

Registreringskategorier

Registrert verdifullt naturmangfold vises som lokaliteter av varierende størrelser. Hver lokalitet
fremstår som et eget delområde med verdi.
Kartleggingen av naturmangfoldet følger metodikken som er beskrevet i håndbok V712 (2014), og kan
knyttes til tre nivåer:
4.6.1 Landskapsnivå
I landskapsnivå inngår landskapsøkologiske sammenhenger og vannmiljø/miljøtilstand. Det
førstnevnte er sammenhengen mellom registrerte enkeltområder (avstand, størrelse, beliggenhet,
aktuelle arter, spredningshindre og -korridorer etc.), samt grøntstrukturen som binder disse sammen.
Vannmiljø/miljøtilstand er ikke sammenkoplet med naturmangfold i vann, som håndteres på
lokalitetsnivå. Kategorien behandler livsbetingelser i vann, og baserer seg på klassifisering i henhold
til vannforskriften[2].
4.6.2 Lokalitetsnivå
Delområder kalles lokaliteter og avgrensningen er i hovedsak gitt av metodene i underliggende
håndbøker:
• Vernede områder: Områder formelt vernet etter naturmangfoldloven.
• Naturtyper på land og i ferskvann: Inkluderer utvalgte naturtyper, rødlistede naturtyper,
prioriterte arter og rødliste arter som finnes i naturtypene. Informasjonen er hentet inn fra
naturbase[3] og supplert med egne befaringer. Viktige naturtyper er definert i DN-håndbok
13[4]. Lokalitetene verdisettes i tre kategorier: Svært viktige (A), viktige (B), områder med lokal
betydning (C). Alle naturtyper er vurdert etter rødliste for naturtyper fra 2011 [5],
• Naturtyper i saltvann: Ikke relevant i denne utredningen.
• Viltområder: Leveområder og trekkveger for vilt av forvaltningsmessig betydning, inkluderer
amfibier, krypdyr, fugl og pattedyr. Ved viltkartlegging etter DN-håndbok 11[6] gis de kartlagte
enhetene (funksjonsområder) vekt etter hvor viktige de er. I løpet av 2016 ble det i naturbase
nye kriterier for registering av viltområder. Med nye betegnelser gikk uttrykket funksjonsområder ut. Kategorien "arter av nasjonal forvaltningsinteresse" erstatter viltområdene.
Viltområdene er kartlagt etter gjennomgang i Sarpsborg kommunes viltkartlegging på 1990
tallet[17] og kun data som ikke vurderes som foreldet er inkludert i delutredningen.
• Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter: Funksjonsområdene er viktige
områder som gyteområder, oppvekstområder, flaskehalsområder, vandringsområder. Elveløp
og innsjøavsnitt med biologisk funksjon inngår. Inkluderer rødlistearter der dette ikke er fanget
opp av ferskvannslokaliteter etter DN-håndbok 13.
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Geologiske forekomster: Rødlistede geotyper, verdifulle berggrunns- eller
kvartærgeologiske forekomster samt fossiler.

4.6.3 Enkeltforekomster
Enkeltforekomster er delområder med artsregistreringer og omtales som artsforekomster. Oftest er
dette punkter, eventuelt med en liten buffersone. Artsregistreringer som ligger innenfor et
forvaltningsareal (lokalitet) som naturtype, verneområde og utvalgt naturtype, og inngår som del av
verdiene knyttet til lokaliteten, avgrenses ikke som enkeltforekomster. Enkeltforekomster av fugl
registrert som art av nasjonal forvaltningsinteresse, som ikke omfattes av forvaltningsareal er omtalt.
Registeringer i artsdatabanken er hentet ut for arter av nasjonal forvaltningsinteresse i desember
2016. Foreldet informasjon, eldre enn 20 år eller ikke omtalt i rapporten. Arter av nasjonal
forvaltningsinteresse deles inn 3 hovedkategorier:
1. Arter av særlig stor forvaltningsinteresse:
• ansvarsarter
• truede arter i rødlistekategoriene kritisk truet, sterkt truet og sårbar (CR, EN, VU)
• andre spesielt hensynskrevende arter
• spesielle økologiske former
• prioriterte arter
• fredet art
2. Arter av stor forvaltningsinteresse:
• nært truede arter, rødlistekategori nært truet (NT)
3. Fremmede arter, med ulike risikokategorier
Nasjonal rødliste for arter i Norge er fra 2015[8]. Rødlistekategoriene er vist i tabell 4-1. Fremmede
arter er arter som er ført opp i artsdatabankens liste over fremmede organismer i Norge [9]. Artene er
risikovurdert, kategoriene er vist i tabell 4-1. Alle rødlistede arter og fremmede organismer omtalt i
dokumentet har kategorien i nasjonale lister i parentes etter artsnavnet.
Tabell 4-1: Rødlistekategorier[8]
Rødlistekategori
Beskrivelse
EX
EW
RE

CR

EN

VU
NT

DD

Utdødd (Extinct)
Utdødd i vill tilstand
(Extinct in the Wild)
Lokalt utryddet
(Regionally extinct)
Kritisk truet
(Critically
endangered)
Sterkt truet
(Endangered)
Sårbar
(Vulnerable)
Nær truet
(Near threatened)
Datamangel (Data
deficient)

En art er utdødd når det er svært liten tvil om at arten er globalt utdødd
Arter som ikke lenger finnes frittlevende, men der det fortsatt finnes individ i
dyrehager, botaniske hager og lignende
En art er regionalt utdødd når det er svært liten tvil om at arten er utdødd fra
aktuell region (her Norge). For at arten skal inkluderes må den ha vært
etablert reproduserende i Norge etter år 1800
En art er kritisk truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av
kriteriene A-E for kritisk truet er oppfylt. Arten har da ekstremt høy risiko for
utdøing
En art er sterkt truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av
kriteriene A-E for sterkt truet er oppfylt. Arten har da svært høy risiko for
utdøing
En art er sårbar når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene
A-E for sårbar er oppfylt. Arten har da høy risiko for utdøing
En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN
eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i
nær framtid
En art settes til kategori datamangel når usikkerhet om artens korrekte
kategoriplassering er svært stor, og klart inkluderer hele spekteret av mulige
kategorier fra og med CR til og med livskraftig (LC)

Kriteriene som benyttes er: A-populasjonsreduksjon, B-utbredelsesområde, C-liten populasjon og pågående
bestandsreduksjon, D-svært liten eller arealmessig meget begrenset populasjon og E-kvantitativ analyse.
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Tabell 4-2: Risikokategorier for fremmede arter (fra fremmedartslista 2018[9])
Kategori

Beskrivelse

SE
HI

Svært høy
Høy risiko

PH

Potensielt høy

LO

Lav risiko

NK

Ingen kjent risiko

Svært høy risiko for sterk negativ effekt på norsk natur
Høy risiko for stor spredning med en viss økologisk effekt, eller stor
økologisk effekt med en begrenset spredning
Potensielt høy risiko for svært begrenset spredningsevne, men stor
økologisk effekt – eller omvendt
Lav risiko for lav eller moderat spredning og middels til svake økologiske
effekter
Fremmede arter som ikke utgjør noen kjent risiko

4.7

Verdi

Innsamlede data er verdivurdert etter kriterier fra håndbok V712 (2014) gjengitt i tabell 4-3. Verdiene i
hvert delområde vurderes på en trinnløs skala fra liten til stor verdi, se figur 4-1.
Liten

Middels

Stor

Figur 4-1: Skala for verdivurdering etter Statens vegvesens håndbok V712
Tabell 4-3: Kriterier for verdisetting naturmangfold. Hentet fra tabell 6-13 i V712 (kategoriene
Naturtyper i saltvann og verneområder er tatt ut siden sjøen ikke inngår i influensområdet)
Naturmangfold Liten verdi
Middels verdi
Stor verdi
kategorier
LandskapsOmråder uten landskaps- Områder med lokal eller
Områder med nasjonal,
økologiske
økologisk betydning.
regional landskapslandskapsøkologisk
sammenhenger
økologisk funksjon.
funksjon.
Arealer med noe samArealer med sentral
menbindingsfunksjon
sammenbindingsfunksjon
mellom verdisatte delmellom verdisatte delomområder (f.eks. naturråder (f.eks. naturtyper).
typer).
Grøntstruktur som er
Grøntstruktur som er
viktig på
viktig på lokalt/regionalt
regionalt/nasjonalt nivå.
nivå.
Vannmiljø/
Vannforekomster i tilVannforekomster i
Vannforekomster nær
miljøtilstand
standsklasser svært
tilstandsklassene moderat naturtilstand eller i
dårlig / dårlig.
eller god/ lite påvirket av
tilstandsklasse svært god.
inngrep.
Sterkt modifiserte
forekomster.
Naturtyper på
Areal som ikke
Lokaliteter i verdikategori
Lokaliteter i verdikategori
land og i
kvalifiserer som viktig
C, herunder utvalgte
B og A, herunder utvalgte
ferskvann
naturtype.
naturtyper i verdikategori
naturtyper i verdikategori
C.
B og A.
Viltområder
Ikke vurderte områder
Viltområder og vilttrekk
Viltområder og vilttrekk
(verdi C).
med viltvekt 2-3.
med viltvekt 4-5.
Viltområder og vilttrekk
Viktige viltområder (verdi
Svært viktige viltområder
med viltvekt 1.
B).
(verdi A).
FunksjonsOrdinære bestander av
Verdifulle fiskebestander, Viktig funksjonsområde
områder for
innlandsfisk, ferskvannsf.eks. laks, sjøørret,
for verdifulle bestander av
fisk og andre
forekomster uten kjente
sjørøye, harr. Forekomst
ferskvannsfisk, f.eks.
ferskvannsregistreringer av
av ål. Vassdrag med
laks, sjøørret, sjørøye, ål,
arter
rødlistearter.
gytebestandsmål / årlig
harr.
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Middels verdi

Stor verdi

fangst av anadrome
fiskearter < 500 kg.
Mindre viktig områder for
elvemusling eller rødlistearter i kategori EN eller
CR.
Viktig område for arter i
kategoriene VU og NT.
Geologiske forekomster
og områder (geotoper)
som i stor grad bidrar til
distriktets eller regionens
geologiske mangfold og
karakter.
Prioriteringsgruppe 2 og 3
for kvartærgeologi.
Forekomster av nær truede arter (NT) og arter
med manglende
datagrunnlag (DD) etter
Norsk rødliste.
Fredete arter som ikke er
rødlistet.

Nasjonale laksevassdrag.
Vassdrag med gytebestandsmål/årlig fangst av
anadrome fiskearter >
500 kg. Viktig område for
elvemusling eller
rødlistearter i kategoriene
EN og CR.
Geologiske forekomster
og områder (geotoper)
som i stor grad bidrar til
landsdelens eller landets
geologiske mangfold og
karakter.
Prioriteringsgruppe 1 for
kvartærgeologi.
Forekomster av truete
arter, etter Norsk rødliste:
dvs. kategoriene sårbar
VU, sterkt truet EN og
kritisk truet CR.

Omfang

Omfangsvurderingene er et uttrykk for tiltakets påvirkninger på det enkelte delområde. Påvirkningene
kan være positive eller negative og skal vurderes i forhold til nullalternativet. Omfanget skal vurderes
etter en glidende skala som går fra stort negativt til stort positivt omfang. Figuren nedenfor viser
skalaen for omfang. Den nederste pilen viser graden av påvirkningen på delområdet.
Omfangsvurderingen bygger på kunnskap om hvordan tiltaket påvirker naturmangfold. Virkningene
tiltaket har på naturmangfoldet er basert på kunnskap om de lokale forekomstene, planforslaget og
faglig skjønn. Vurderingene skal være transparente ved at viktige virkningsmekanismer blir belyst. Det
beskrives hvor vidt påvirkninger vurderes som varige eller reversible.

Figur 4-2: Skala for omfang og grad av påvirkning etter Statens vegvesens håndbok V712
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Konsekvens

Konsekvensen framkommer ved å
sammenholde verdien av et
område/forekomst med omfanget av
inngrepet.
Som det framgår av figur 4-3 angis
konsekvensen på en ni-delt skala fra
meget stor positiv konsekvens (+ + + +)
til meget stor negativ konsekvens
(– – – –).
Midt på figuren er et hvitt felt som angir
intet omfang og ubetydelig konsekvens.

Figur 4-3: Konsekvensvifta fra håndbok V712

4.10 Innhenting av informasjon
Datagrunnlaget i rapporten baseres i hovedsak på materiale som er tilgjengelig i offentlig baser som
artsdatabanken, naturbase, vann-nett og informasjon fra fylkesmann og kommune.
Området ble undersøkt i forbindelse med dette prosjektet i 2016 (naturtyper og vannmiljø).
Planområdet ble befart av utreder på nytt 3. september 2018 på grunn av endringer i traseér. Nye
forekomster av naturtypen store gamle trær er ikke detaljert undersøkt med hensyn til lav, sopp, mose
og insekter. Store gamle trærne er verdisatt som viktige. Det er ikke gjort detaljerte undersøkelser av
alle dammer i området, fordi kunnskapsgrunnlaget er vurdert som godt nok i denne fasen av prosjektet

4.11 Datagrunnlag og -kvalitet
Informasjon om naturmangfoldet er kvalitetssikret med befaringer i felt og kontakt med forvaltningsmyndighetene. Datagrunnlaget vurderes som godt nok til å kunne vurdere tiltakets omfang og
konsekvens på naturmangfold. Det vurderes som lite sannsynlig at ukjente verdifulle naturmangfoldforekomster vil kunne gå tapt som følge av tiltaket.
I vurderingene er det knyttet usikkerhet til detaljeringsnivået på de alternative tiltakene som skal
utredes. Tiltakene er prosjektert og synligjort i både 2D og 3D, likevel er det knyttet usikkerhet til
hvordan tiltaket vil bli når det er ferdig. Konsekvensene av jernbane- og vegtiltak strekker seg over
mange år etter ferdigstillelse og har ringvirkninger ut over det vi vet per i dag.
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5 DAGENS SITUASJON
5.1

Influensområdet

Planområdet er det området de faktiske tiltakene skal gjennomføres, og er det arealet som omfattes
av reguleringsplanene. Tiltaket kan i tillegg til dette også ha virkninger utenfor planområdet. Det
samlede området som tiltaket kan påvirke kalles influensområdet. Eksempelvis kan en veg krysse
viktige vilttrekk, da vil influensområdet omfatte leveområder som forbindes av trekket, et areal som er
langt større enn planområdet. På samme måte kan tiltak i vassdrag ha betydning for store deler av
vassdraget om vandringsveger for fisk påvirkes. Trafikkstøy kan også ha virkninger i lang avstand fra
selve vegen.
Verdikartene viser influensområdet. For strekningen Rolvsøy–Klavestad er influensområdet definert
som planavgrensningen med unntak av arealer med landskapsøkologiske sammenhenger, som
avgrenses av annen infrastruktur og bebyggelse. Brukryssingene over Rolvsøysund og i Glomma ved
Tarris er vurdert til å ha liten virkning på vannforekomstene ut over selve tiltaket. Det er ikke
sannsynlig at tiltak her vil påvirke fiskevandring etter ferdigstillelse. Grensen for influensområdet blir
derfor sammenfallende som planavgrensningen her.

5.2

Overordnet om naturmangfold

Planområdet ligger kystnært i boreonemoral vegetasjonssone. Berggrunnen består i hovedsak av
grunnfjellsbergarter som ulike granitter med strøkretning nordøst – sørvest. Granitt er en hard bergart
som forvitrer relativt seint. Et mindre område omkring Hafslundsøy og Opsund består av dioritt, en
bergart som brytes ned noe lettere. Det som gir grunnlag for rike vekstbetingelser for plantelivet i
denne delen av Østfold er dype lag med marine avsetninger.
Det er skrinn furuskog på åsryggene, som på det høyeste er 70-80 meter over havet, se figur 5-1.
Barskog med gran finnes der det er dypere jordsmonn. Langs elver og bekkedrag er det leirstrender
med innslag av grasarter som takrør og starr. Edelløvskog er vanlig på gunstige steder, og by- og
tettstedsmiljøene har store frittstående edelløvtrær. Glomma med Sarpsfossen renner gjennom
landskapet og møter havet ved Fredrikstad. Sarpsfossen har et fall på 20,5 meter.

Figur 5-1: Foto viser typisk natur i planområdet med enkelte koller uten bebyggelse og
åkerlandskap. Fra Riseberget i Sarpsborg
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Under isens tilbaketrekking etter siste istid lå mesteparten av Østfold under havoverflaten og betydelig
avsetninger ble gjort på havbunnen. Et stopp under tilbaketrekkingen ga en israndsavsetning, et ra
som demmer opp Vestvannet, Tunevannet, Glengshølen og Isesjøen, se figur 5-2. På yttersiden av
raet er det betydelige havavsetninger som danner en leirslette mellom områder med bart fjell.
Glomma, og Visterflo er store vannforekomster.

Figur 5-2: Løsmassekart mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Raet vises med grønn farge [15]
Planområdet strekker seg fra Rolvsøy i Fredrikstad kommune til Klavestad i Sarpsborg kommune. Det
er bebyggelse langs store deler av strekningen, og det er viktige infrastrukturårer i området.
Eksisterende jernbane ligger parallelt med planområdet og flere riksveger krysser gjennom området.
Det er noe dyrka mark innenfor influens- og planområdet. Inngrepsfrie naturområder finnes ikke.

5.3

Verneområder

Det er ingen verneområder i influensområdet.

5.4

Landskapsøkologiske sammenhenger

Landskapsøkologiske sammenhenger gir arter muligheter for trekk mellom viktige funksjonsområder.
De største og mest iøynefallende er Glomma og Visterflo. Elva er viktige for en rekke fiskearter, også
arter som vandrer mellom ferskvann og saltvann som ål, laks og sjøørret. Tunevannet og Glengshølen
er andre store vannforekomster som er viktige for ferskvanntilknyttede arter. Andre viktige
landskapsøkologiske sammenhenger er kulturmarka som ligger innimellom skogkledde åser og
boligfelt, Greåkerdalen, Langmyr, Tunejordet og Alvimdalen.
Bebyggelsen er tilnærmet sammenhengende fra Rolvsøy via Greåker til Sarpsborg og Klavestad med
dyrket mark inn i mellom. I tilknytning til byområdene finnes parker. Parker og grøntområder som
eksempelvis parken ved Hafslund er en del av denne grøntstrukturen og har landskapsøkologisk
betydning.
Sør for planområdet er det en ravine i Alvimdalen. Det har trolig vært flere raviner i landskapet, men
de er bygget helt eller delvis ned og har redusert funksjon for arter. Kantvegetasjon langs vassdrag
har viktig korridorfunksjon for flere arter, og flere registrerte naturtyper inngår i slike belter av
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grøntområder. Figur 5-1 viser registrerte forekomster. Planområdets landskapsøkologiske
sammenhenger er beskrevet i tabell 5-1.
Tabell 5-1: Beskrivelse av landskapsøkologiske funksjonsområder, se avgrensing figur 5-11
Nr
Landskapsøkologisk Funksjon
funksjonsområde
L1
Greåkerdalen
Blanding av kulturlandskap, med en ferskvannslokalitet og skog i
ellers sterkt utbygd område. Funksjonsområde for arter som fugl,
pattedyr og vilt. Vetabekken og Svartebekk drenerer gjennom
området.
L2
Langmyr
Viktig område for vilt, fugl og små pattedyr med tilknytning til
kulturlandskapet.
L3
Yven, Tunejordet og
Funksjonsområde som binders sammen naturområdene fra
Alvimdalen
Tunevannet i nord til Glomma i sør via Tunejordet, Yven og Alvim.
Området er oppstykket av infrastruktur.
L4
Tarris / Glomma
Funksjonelt leveområde for en rekke arter og består av en flere
oppstrøms
naturtyper og ferskvannslokaliteter. Gyteområde for laks.
Sarpsfossen)

5.5

Vannmiljø og miljøtilstand

Vannforekomstene hører inn under vannområde Glomma sør, som strekker seg fra Øyeren i nord til
Oslofjorden i sør. Østfold fylkeskommune er vannregionmyndighet og har ansvar for forvaltningsplan
for vannregionen[10]. Figur 5-5 viser vannforekomstenes økologiske tilstand. Fem vannforekomster
drenerer gjennom planområdet, dette er:
•

Visterflo. Registrert med god økologiske tilstand på parametere som trofiindeks og totalfosfor
og svært god tilstand på totalt biovolum planteplankton og klorofyll a. Vannforekomsten er i
liten til middels grad påvirket av regnvannsoverløp og avrenning fra dyrka mark. Uvesentlig
påvirket av avrenning og utslipp fra transport/infrastruktur og i liten grad fra bebyggelse.
(Vannforekomst ID 002-5858-L, registeringskart VM1)

Figur 5-3: Visterflo sett fra Rolvsøy
•

Glomma fra Greåker til sjøen. Vannforekomsten starter ved avsmalningen av Visterflo.
Området er registrert med moderat økologiske tilstand. Vannforekomsten er påvirket av
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forurensing fra punktutslipp fra industri, regnvannsoverløp, utslipp fra renseanlegg, avrenning
fra by/tettsted, - nedlagt industri og avrenning fra transport og infrastruktur. Ulike
konstruksjoner i elva og rensing/ mudring er fysiske tiltak som påvirker negativt.
Vannforekomst ID 002-3551-R, registreringskart VM3)

Figur 5-4: Møtet mellom Glomma og Visterflo sett frå Greåker fort
•

Glomma fra Sarpsfossen til samløpet med Visterflo ved Greåker (002-3549-R)
Vannforekomst med svært dårlig økologiske tilstand. Borregaard har lenge påvirket
vannforekomsten med sine utslipp. Nytt renseanlegg ble igangsatt i 2013. Store mengder rømt
oppdrettslaks og industri påvirker gyteområdene. Gjennomsnittsverdiene pr. takson (ASPT) av
bunndyrfaunaen er dårlig. Dekningsgraden på heterotrof begroing er svært dårlig.
Eutrofieringsindeksen er moderat. Fysiske og kjemiske parametere varierer fra god på totalt
nitrogen, til svært god på total fosfor, til dårlig på KOF dikromat. (Vannforekomst ID 002-3549R, registreringskart VM3)

•

Glomma fra Furuholmen til Sarpsfossen Vannforekomst med anadrom fisk. Økologisk
tilstand beskrives som moderat. Gjennomsnittsverdiene pr. takson (ASPT) av bunndyrfaunaen
er god. Eutrofieringsindex (PIT) er god. Forsuringsindeks periphyton (AIP) er moderat. Fysiskkjemiske parameter er god på pH og totalnitrogen, og svært god på totalfosfor og
totalammonium. (Vannforekomst ID 002-1519-R, registreringskart VM4)

•

Bekk og dam i Alvimdalen hører til vannforekomsten Småbekker til Glomma sør for
Sarpsfoss. Bekken er registrert med dårlig økologiske tilstand, er påvirket av punktutslipp fra
et renseanleggs regnvannsoverløp, overflateavrenning fra by/tettsted og avrenning fra
fulldyrka mark. Bekken er delvis lukket. (Vannforekomst ID 002-3562-R registreringskart VM5)
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Figur 5-5: Vannforekomster i og nær planområdet. Økologisk tilstand er vist med farger. Grønn
er god og rød er svært dårlig[7]

5.6

Naturtyper

5.6.1 Utvalgt naturtype
Den eneste utvalgte naturtypen som finnes i dette området er hule eiker. Totalt er det fem lokaliteter
med hule eiker som er innenfor planavgrensningen. Dette er et solitært eiketre på en åkerholme ved
Kirkeveien, vest for Rolfsøy, en gruppe med større eiketrær som vokser i en vestvendt skråning ved
Greåker videregående skole, et solitært tre på elvebredden til Glomma på Hafslundsøy, Hafslund
Hovedgård og langs fv. 583 Haugeveien, samt to i sørenden av Riseberget, nærmere bestemt
Riseveien og Stenholts vei. Alle forekomster er omtalt under delområder.

5.6.2 Naturtyper
Det finnes flere forekomster av naturtyper i planområdet. Tabell 5-2 og figur 5-11 viser registrerte
forekomster.
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Tabell 5-2: Oversikt over naturtyper i og ved planområdet. Forekomster som ikke er registrert i
naturbase er markert ny lokalitet, data er hentet fra feltarbeidet. Avgrensing er vist i figur 5-11
Nr
Navn
IID
Beskrivelse fra naturbase
Verdi DN
Naturtype
Naturbase
HB- 13
Utforming
N1
Rolvsøy Ø
BN00068240 Lokaliteten gjelder en beitemark i en smal sone
Lokalt
Naturbeite
mellom dyrket mark og Visterflos utløp i Glomma. viktig
mark
Den avgrenses mot jernbane i nor og bebyggelse
Frisk fattigeng
i sør. Verdien er gitt lokalt viktig fordi den er en
beitet
kantsone og har fremtidig potensiale fordi den
ikke dyrkes. I kantsonen mot Visterflo vokser
blant annet svartor, rogn, hegg og rødhyll (SE) og
takrørdominans.
N2
Nesøya
BN00068013 Elveavsetning i Visterflos utløp i Glomma.
Lokalt
Rik sump- og
Lauvskogsbevokst og delvis påvirket av
viktig
kildeskog
utbygging
Rik sumpskog
N3
Seiersborg
Ny lokalitet
Kantsone på vestsiden av Rolvsøysund nord for
Viktig
GråorLuteriveien. Dette er en smal kantsone mellom
heggeskog
dyrket mark, Visterflo og bebyggelse i sør.
Flommarkskog
Lokalitet er flompåvirket. Registerte arter, gråor,
hegg, svartor, ask (VU), mjødurt, krossved,
kattehale, lyssiv, elvemose, selje, vendelrot,
bringebær, burot, veitistel, strandvindel,
kratthumleblom, stornesle, vasshøymol.
Lokaliteten er vurdert som viktig fordi den er har
funksjon som kantsone, har kontinuitet i tresjiktet
og er flompåvirket.
N4
Greåker fort
BN00097269 Greåker fort. De frostfrie kjellerhvelv i fortet har
Viktig
Grotte/gruve
en viktig funksjon som overvintringslokalitet for
Uoppvarmet
flaggermus og er en av totalt to kjente
del av
overvintringslokaliteter for flaggermus i
gammelt
kommunen. Lokaliteten er også en potensiell
forsvarsanlegg
overvintringsplass for insektarter.
Verdibegrunnelse: En av to kjente
overvintringsplasser for flaggermus i kommunen.
Vurderes som viktig B.
N6
Williamsborg Ny lokalitet
Gårdsdam i gjengroing mellom Yvenveien 88 og
Viktig
Dam ved
98. Lokaliteten er et potensielt levested for
Yvenveien 88
amfibier og gis verdien viktig.
N6
Yven
Ny lokalitet
Dam på åsen vest for Yven gård. Dette er en
Viktig
Dam
gammel vanningsdam og bekken leder ned til
gården. Småsalamander observert. Lokaliteten er
et levested for amfibier og gis verdien viktig
N7
Gamle
Ny lokalitet
Sør for Opsundveien. Flere mindre dammer ved
Lokalt
Opsund
tømmermottaket på Borregaard. Dammer på
viktig
Dam
Opsund ligger inne på Borregaards eiendom.
Disse mottar sigevann fra det gamle
deponiområdet for kjemikalier og annet avfall. De
er vurdert som uegnet som yngledammer for
amfibier. Verdien er gitt lokalt viktig fordi
dammene har potensiale for å kunne bli
leveområder for amfibier, dersom de renses opp.
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Navn
Naturtype
Utforming
Jomfrudammen
Viktig
bekkedrag/
flommarkskog

IID
Naturbase

Beskrivelse fra naturbase

Verdi DN
HB- 13

Ny lokalitet

Viktig

Statsminister
Torps vei
Parklandskap/
trerekke, store
enkeltstående
trær
Hafslundparken
Dammen

Ny lokalitet

Jomfrudammen ligger øst for Grøtebrua og er en
flomdam ved Glomma. Lokaliteten er en
forholdsvis bred kantsone som avgrenses av
jorde og Norbyveien i sør og våtmarksområdene
hølen/ Jomfrudammen i nord. Dette er en gråorheggeskog i og ved flompåvirkede arealene.
Registerte arter gråor, hegg, ask, stornesle,
mjødurt, burot, sløke og kattehale. Ulike starrarter
med nordlandsstarr som dominerende. Lokaliteten gis verdi viktig fordi den flom-markskog som er
flompåvirket, samt at det er del av kantsonen mot
Hølen/ Jomfrudammen, i et landbrukslandskap og
er potensielt viktig leveområder for amfibier.
19 store eldre løvtrær langs Statsminister Torps
vei. Registerte arter er lind, bjørk, spisslønn, ask,
bøk, lerk, hestekastanje. Vurderes til lokalt viktig
fordi dette er gamle trær i tilknytning til Hafslund
hovedgård.

Viktig

Hafslundparken
Parklandskap
Narvestad
Dam

BN00097070

Stabil dam i kulturlandskapet. Dam i Hafslundparken var sterkt eutrofiert og dekket av et tykt
lag andemat. Det ble ikke gjort funn av amfibier
og dammen ble vurdert som lite egnet som
yngledam.
Monumentalt parkanlegg med blant annet store
lindetrær som går over i en kulturskapt
edelløvskog med bøk som dominerende art.
Mindre små dammer på tomten til det gamle
fabrikkanlegg i Narvestadveien 18 – 20.
Potensielt levested for amfibier.

BN00097345

Ny lokalitet

Lokalt
viktig

Svært
viktig
Viktig

Figur 5-6: Naturtypeforekomst viktig bekkedrag med flommarkskog. Flompåvirkede arealer
mellom Grøtebrua og Jomfrudammen
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Viltområder

Viltområder
Amtmannskjæret i Glomma er vurdert som et viktig hekkeområde for hettemåke (VU). Skjæret ligger
ca. 600 meter oppstrøms Sarpsfossen. I 1994 ble det observert ca. 600 individer her. Artens bruk av,
området varierer og gjennom KU-en for ny bru over Glomma beskrives en nedgang i antall
hettemåker[11]. Hettemåke -kolonier kan flytte frem og tilbake mellom ulike hekkelokaliteter. Lokaliteten
kan igjen bli viktig som hekkeplass i framtida.
I tillegg finnes områder hvor det er registrert vilt knyttet til skogsområder og parker som blant annet
Alvimdalen og Tarris. Det er et gammelt trekk for rådyr over Skjerbergveien (fv. 118) ved
Borgenhaugen. Viltområder med verdi er omtalt under delområdene.
Viltpåkjørsler
Hjorteviltregisteret[29] har registrerte påkjørsler av rådyr, elg, rev og grevling på veg og jernbane innen
planområdet. Figur 5-7 viser hvor ulykkene har skjedd i perioden 1.1.2009- 3.10.2018. Hovedvekten
av registrerte påkjørsler er ved kjørevegene. På rv. 111 Statsminister Torps vei ble 47 dyr påkjørt. På
rv. 109 ved Fredrikstadveien ble 33 dyr påkjørt og på rv. 114 Grålumveien er det registret 31
påkjørsler. Det er også registret påkjørsler ved E6, totalt 8 stk. Tabell 5-3 viser hvilken art og antall dyr
som er påkjørt på de ulike strekningene, fordelt mellom tog og bil/motorsykkel.
Tabell 5-3: Oversikt over rådyr, elg-, rev- og grevlingpåkjørsler av tog, bil og motorsykkel i
perioden 1.1.2000- 3.10.2018 på strekninger som berøres av prosjektet [29]
Dyr
Påkjørt av tog
Påkjørt av bil/motorsykkel
Rådyr

1 stk. ved Greåker
stasjon
1 stk. ved Yven
1 stk. ved Hafslund
Kirke

Elg

2 stk. ved Greåker
stasjon

Rev

Ingen registrerte

Grevling

Ingen registrerte

46 stk. på Statsminister Torps vei mellom Hafslunds gate og Narvestadveien
27 stk. på Fredrikstadveien (fv.109) ved Alvimdalen/Yven
1 stk. ved Yven gård
8 stk. på E6 langs Tunejordet /Alvimdalen
24 stk. på Grålumveien (fv. 114) som går mellom Langmyr og Greåkerdalen.
3 stk. på Grålumveien (fv. 114) som går mellom Langmyr og Greåkerdalen.
2 stk. ved Yven/Alvim
1 stk. i St. Maries gate ved Tarris
2 stk. på Grålumveien (fv. 114) som går mellom Langmyr og Greåkerdalen.
4 stk. på E6 langs Tunejordet /Alvimdalen
2 stk. på Grålumveien (fv. 114) som går mellom Langmyr og Greåkerdalen.
6 stk. på Fredrikstadveien (fv.109) ved Alvimdalen/Yven
1 stk. i St. Maries gate ved Tarris
2 stk. ved Grøta bru/ Norbyveien
1 stk. på Statsminister Torps vei mellom Hafslunds gate og Narvestadveien

Figur 5-7: Fallvilt i tiårsperioden 2009-2018. Rød prikk viser påkjørsel av rådyr og blå prikk
påkjørsel på elg. Utsnitt fra hjorteviltregisteret [29]
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Fisk og andre ferskvannsarter

Visterflo og Glomma er de to største elvene i planområdet og er viktige funksjonsområder for fiske- og
ferskvannsarter. Elvene fører de anadrome artene laks og sjøørret og de rødlistede artene Ål (VU) og
havniøye (NT), som begge er katadrome arter. Havniøye er registrert i Vestvannet[12]. Innsjøene
Visterflo, Skinnerflo, Tunevannet og Vestvannet ligger oppstrøms planområdet og er viktige områder
for disse artene. Det finnes elvelevende bestander av bl.a. abbor, gjedde, lake, mort, ørekyt, krøkle,
vederbuk, brasme, stam, harr og ørret[12]. En sammenstilling av status for sjøørret i bekker viser ingen
sjøørretbekker i planområdet[13]. Livsmiljøet i Glomma inn til Visterflo og opp til Sarpsfossen er
saltvannspåvirket med innslag av saltvannsarter[30].
Den lakseførende strekningen i Glomma er fra sjøen og opp til Sarpsfossen og via Visterflo til Vamma
kraftverk. Sarpsfossen som ligger ca. 13 km fra sjøen er et absolutt vandringshinder. Her var det
tidligere en laksefelle hvor man fanget laks og fraktet den forbi fossen og videre oppover i vassdraget.
Denne laksefella er ikke lenger i bruk [19]. Dette hinderet kan omgås ved å følge Visterflo og videre opp
Ågårdselva og Vestvannet. Her er Sølvstufoss (reguleringsdam) et vandringshinder. Det kan forseres
ved gunstig vannføring og via laksetrapp[19]. Videre kan laks gå opp til dammen ved Vamma
kraftstasjon[31]. Vandrende fisk slipper seg ned over Glomma og det er gyteområder oppstrøms
Sarpsfossen vis-a-vis Tarris. Nedstrøms Sarpsfossens hovedløp og i Ågårdselva finnes de viktigste
gyte- og oppvekstområdene for laksen i Glomma. Gjennom konsekvensutredningen for ny bru over
Glomma i Sarpsborg er det gjort en vurdering av områder for laks i Glomma ved Sarpsfossen[11].
Mellom fossen og E6 er det en rekke viktige områder for laks, både gyteområder og skjul/oppvekstområder.
Innenfor influensområdet er registrert flere mindre dammer, de er omtalt som egne naturtyper.

5.9

Geologiske forekomster

Østfolds kvartærgeologiske verneverdige områder er kartlagt i 1991[14]. Kartleggingen viser ingen
verneverdige kvartærgeologiske forekomster innenfor planområdet.

5.10 Rødlistearter
Kapittelet tar for seg artsforekomster som ikke allerede er omtalt og kategorisert innenfor forvaltningsareal som naturtype, utvalgt naturtype, verneområde eller funksjonsområde for ferskvann.
Det er en rekke registreringer av fuglearter av særlig stor nasjonal forvaltningsinteresse i området.
Eksempelvis er det registrert tyrkerdue (NT), hønsehauk (NT), stær (NT), blåstrupe (NT), vandrefalk,
sanglerke (VU), kornkråke (NT) og gulspurv (NT) i hele influensområdet. I tilknytning til Glomma finnes
fiskemåke (NT), hettemåke (VU), sandsvale (NT) og taksvale (NT). Lerkefalk (NT) er registrert i
Hafslundparken. De fleste av disse registreringene sier ingenting om hvorvidt dette er viktige
leveområder for artene. Viktige områder faller inn under registrerte naturtyper eller funksjonsområder.
Dette omtales derfor ikke nærmere her. Alm (VU) og ask (VU) er også registrert flere steder. De inngår
også ofte i naturtyper. Andre forekomster beskrives ikke.
Gjennom KU for kryssing av Glomma i Sarpsborg ble det funnet flere forekomster av strykmose i
Glomma, både opp- og nedstrøms Sarpsfossen[11]. Arten var vurdert som sterkt truet (CR) på rødlista
fra 2010[18], men ble ved revisjon av rødlista i 2015 vurdert å være livskraftig [7] og er derfor ikke
hensyntatt i denne utredningen.
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Figur 5-8: Registrerte rødlistearter i kategoriene regionalt utdødd, kritisk truet, sterkt truet,
nært truet og datamangel i perioden 2000- 2018[16]

5.11 Fremmede arter
Fremmede arter finnes i hele planområdet. Registreringer av fremmede arter hentet fra naturbase og
gjengitt i figur 5-9. Dette er planter som spres raskt og kan etablere seg på nye områder i løpet av få
år. Spredning avhenger av arten. De hyppigst forekommende fremmede karplantene er kanadagullris,
kjempebjørnekjeks, parslirekne, hagelupin og hvitsteinkløver. I tillegg finnes en rekke andre mindre
forekomster av typiske hagerømlinger som rynkerose, blåleddved, torskemunn, svartsurbær,
buskmure, fredløs og mongolspringfrø. En større bestand av parkslirekne finnes på elvebredden ved
Tarris, se figur 5-10.

Figur 5-9: Fremmede arter i området[3]

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, delutredning
naturmangfold

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

42 av 85
ICP-16-A-25270
03A
29.03.2019

Figur 5-10: Forekomst av parkslirekne (SE) langs Glomma ved Tarris. Bildet fra Grøtebrua
Det er registret fremmede arter innen andre organismegrupper, som fugl, bløtdyr og pattedyr. Dette er
kanadagås, brunskogsnegl, vinbergsnegl, mink og boakjølsnegl[28].
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Figur 5-11: Registeringskart naturmangfold Rolvsøy–Klavestad. Naturtyper er markert med N
og landskapsøkologiske sammenhenger er markert med L
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6 VERDI, OMFANG OG KONSEKVENS
Planområdet er stort og er derfor delt inn i to delstrekninger, henholdsvis strekningen Rolvsøy–Borg
bryggerier og Borg bryggerier–Klavestad. Vegalternativene påvirker kun delområder på strekningen
Borg bryggerier–Klavestad. Planområdet er preget av mye infrastruktur og inngrep, det finnes ingen
områder som er upåvirket av menneskelig aktivitet. Visterflo og Glomma er de viktigste
naturmangfoldverdiene i planområdet. Mindre skogsholdt, åkerholmer, parklandskap og enkelte trær
har også verdier nettopp fordi det er få forekomster. Verdikartet i figur 6-1: viser forekomster med
middels – stor verdi. Alle andre områder har liten verdi og er lokalt viktige områder, se kap. 4.7 for
beskrivelse av metodikk for verdisetting.

Figur 6-1: Verdikart naturmangfold Rolvsøy–Klavestad. Kartet viser også på et overordnet nivå
de ulike banealternativene. Se beskrivelse og figurer i kapittel 3.1 og 3.2 for informasjon om de
lave jernbanealternativene, samt de ulike vegalternativenes plassering
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Delområde 1 Åkerholme

6.1.1 Avgrensning
Delområdet omfatter en åkerholme sørvest for Kirkeveien 21. Lokaliteten ligger ved parsellstart
mellom Valle og Nes på sørsiden av Rolvsøysund. Lokaliteten er avgrenset av jorder og dagens
jernbane.
6.1.2 Beskrivelse
Åkerholme med stort gammelt eiketre uten synlig hulhet. Treet er registret som naturtype store gamle
trær og er utvalgt naturtype hule eiker. Det vokser trær på begge sider av jernbanen som krysser
gjennom åkerholmen. Eiketreet ble registrert i 2012 i forbindelse med en egen registrering av eiketrær
i Fredrikstad[20]. Eiketreet har en stammeomkrets 330 cm. Delområdet er vurdert til å ha være viktig for
naturmangfoldet fordi det ligger i et intensivt drevet kulturlandskap og det er få slike lokaliteter i
nærheten. Åkerholmen og eiketreet er potensielle levesteder for både vanlige og sjeldne arter.

Figur 6-2: Stort eiketre. Treet vokser på en åkerholme
i enden av en hage[33]
6.1.3 Verdi
Delområdet består av en åkerholme med blant annet et stort eiketre. Hule eiker er en utvalgt naturtype
og er gitt juridisk beskyttelse gjennom lovverket. Eiketrær er utsatt for nedbygging og hogst. Det er
viktig å ta vare på de store eiketrærne som finnes, fordi de har en unik rolle for en rekker sjeldne arter.
Verdien til delområdet settes til stor verdi.
Liten Middels Stor
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6.1.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 1a
Tiltaket vil føre til arealbeslag i delområdet og mest sannsynlig felling av eiketreet. Store og/eller hule
eiketrær er utvalgt naturtype fordi det ofte er knyttet et stort biologisk mangfold til store og hule
eiketrær. Omfanget av felling av treet vurderes derfor til stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen er stor negativ (– – –).
Alternativ 5cH/5cL
Omfang og konsekvens er sammenfallende med alternativ 1a innenfor delområde 1.
Alternativene 4bH/4bL
Alternativene har ikke inngrep i eller ved delområde 1. Omfang er intet og konsekvens er ubetydelig
(0).
0-alternativet
Det forventes at jernbanen opprettholdes som i dag. Alternativet har ingen konsekvens (0),

6.2

Delområde 2 Rolvsøysund

6.2.1 Avgrensning
Delområdet avgrenses av Rolvsøysund som er en del av Visterflo. Visterflo renner gjennom
planområdet og delområdet er avsluttet innenfor planavgrensningen oppstrøms. Nedstrøms
planområdet er naturtyper tilknyttet elven inkludert i delområdet, det samme gjelder kantvegetasjon
der denne finnes.
6.2.2 Beskrivelse
Visterflo utgjør sammen med Ågårdselva og Mingevannet et sideløp til Glomma. Vassdraget smalner
inn mellom Rolvsøy og Greåker, og kalles her Rolvsøysund før utløpet til Glomma. Rolvsøysund har til
dels naturlige kanter og er dels bebygd med brygger og private hager, eller påvirket av landbruk. Det
er flere naturtypeforekomster knyttet til vassdraget. Nedstrøms dagens jernbane finnes forekomster av
rik sump- og kildeskog (BN00068013) og naturbeitemark (BN00068240)[21]. Oppstrøms finnes
naturtypen en flommarksskog med gråor-heggeskog. Flere bekkedrag som er vurdert som viktige
finnes oppstrøms delområdet. Det vokser flere store trær ved landkarene til eksisterende bruer, blant
annet en stor ask (VU) ved nordre landkar til gangbrua.
Elva fører de anadrome artene laks og sjøørret. Ål (VU) og havniøye (NT) er rødlistede katadrome
arter som er registrert. Ålen bruker bekker, elver og brakkvannsområdene i sin vandring. Havniøye er
registrert i Vestvannet [18]. Innsjøene Visterflo, Skinnerflo, Tunevannet og Vestvannet ligger oppstrøms
planområdet og er viktige områder for disse artene. Visterflo er viktig for landskapsøkologiske
sammenhenger knyttet til vann og har en nasjonal viktig rolle for fiskebestanden som benytter Visterflo
i sin vandring nordover til Vamma i Askim. Ved Sølvstufossen i Ågårdselva er det en demning som fisk
kan forsere ved høy vannstand, i 1959 ble det bygget en laksetrapp, som har gjort det mulig for fisk å
forsere også på lavere vannstand [19].
Vannforekomsten Visterflo (002-5858-L) er registrert med god økologiske tilstand på parametere som
trofiindeks og totalfosfor, og svært god på totalt biovolum planteplankton og klorofyll a. Vannforekomsten er i liten til middels grad påvirket av regnvannsoverløp og avrenning fra dyrka mark. Den er
uvesentlig påvirket av avrenning og utslipp fra transport/infrastruktur, og i liten grad påvirket fra
bebyggelse.
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Figur 6-3: Rolvsøysund sett fra Greåker fort

Figur 6-4: Brygger og småbåthavner finnes langs begge sider av Visterflo/Rolvsøysund.
Kantvegetasjon er nesten fraværende på strekningen nord for dagens bruer
6.2.3 Verdi
Visterflo har nasjonal landskapsøkologisk funksjon, elva har en sentral sammenbindingsfunksjon i
Glommavassdraget. Visterflo er et viktig funksjonsområde for verdifulle bestander av ferskvannsfisk,
laks, sjøørret og ål. Vannmiljøet er i tilstandsklasse god. Verdien vurderes til stor.
Liten Middels Stor
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6.2.4
Omfang og konsekvens
Alternativ 1a
Alternativ 1a krysser Rolvsøysundet på ny bru sørøst for eksisterende jernbanebru. Ny bru blir ca. 700
m lang. Alternativet krysser over den lokalt viktige forekomsten av naturtypen naturbeitemark med
utforming frisk fattig beite. Det vil bli arealbeslag i den nordre delen av lokaliteten. Ingen store gamle
trær vil bli felt som følge av tiltaket. På andre siden av elva er det småbåthavn. Ny bru over Rolvsøysund gir inngrep i vassdraget i form av brufundamenter og -pilarer. Dette vil gi lokale endringer i
strømforhold ved fundamenter/pilarer. Strømninger i dette området er imidlertid komplekse siden
tidevannet påvirker disse. Ut fra biologiske forhold kan vi ikke se at inngrep i form av brufundamenter
vil ha særlig betydning. Ved fundamentene vil det bli store endringer, men det vil kun dreie seg om et
lite område. Fundamenter vil ikke påvirke fiskevandring negativ. Det er ikke gjort detaljerte
undersøkelser, men basert på vannhastighet og substrat er det ikke gyteområder for laksefisk her.
Kantvegetasjonen vil også påvirkes i form av skyggevirkning fra brua. I dette området er det allerede
tre bruer, samt at det planlegges ny bru for fv. 109. Det vurderes ikke som en vesentlig endring av
forholdene i vassdraget at det bygges ny bru. Omfanget vurderes til lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen er middels negativ (– –).

Figur 6-5: Alternativ 1a. Fugleperspektiv sett mot nord. Rolvsøysund med ny jernbanebru og ny
fv. 109
Alternativ 5cH/5cL
Omfang og konsekvens er sammenfallende med alternativ 1a innenfor delområde 2.
Alternativ 4bH/4bL
Alternativet har ny jernbanebru som krysser Rolvsøysund nord for eksisterende bru for fv. 109. Brua
blir ca. 500 m lang. Dette gir arealbeslag på begge sider av Visterflo i områder med liten verdi for
naturmangfold. Dette er utbygde arealer. Som beskrevet under alternativ 1a vurderes det ikke som en
vesentlig endring av forholdene i vassdraget at det bygges en ny bru. Omfanget vurderes lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen er liten til middels negativ (–/– –).
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Figur 6-6: Alternativ 4bH/4bL. Rolvsøysund med ny jernbanebru og ny fv. 109 sett fra sør
0-alternativet
Det er ikke vedtatt reguleringsplan for andre bruer over Rolvsøysund, men som beskrevet over
planlegges ny bru over sundet for fv. 109. Reguleringsplan forventes å fremmes i løpet av kort tid. 0alternativet er dagens situasjon og konsekvensen er ubetydelig (0).

6.3

Delområde 3 Greåkerdalen

6.3.1 Avgrensning
Delområdet omfatter skog og åkerlandskapet og av grenses av bebyggelse og infrastruktur som
Oppstadveien vest for Greåker fort, Grålumveien, Haraldstad i nord og Vetabekkveien.
Overvintringssted for flaggermus på Greåker fort er omtalt som eget delområde.
6.3.2 Beskrivelse
Delområdet består av skogkledde åssider med åkerdrift på det flate partiet mellom. Det vokser kratt og
trær i våtere søkk i terrenget. Navn som Vetabekken og Svartbekken vitner om bekkene som tidligere
drenerte åpent gjennom landskapet, disse er stedvis lukket i dag. Greåkerdalen er vurdert som et
viktig landskapsøkologisk sammenhengende område og fungerer som en grøntkorridor. Delområdet
er funksjonsområde for fugl, pattedyr og vilt. Rødlisteartene sanglerke (VU), gulspurv (NT), stær (NT),
hønsehauk (NT) og tyrkerdue (NT) registrert i området. Det finnes en gammel registering av
hekkeområde for hornugle ved Grålum, og det vurderes som sannsynlig at ugler kan hekke i området.
Det finnes forekomster av den fremmede karplanten kanadagullris i delområdet.
6.3.3 Verdi
Delområdet er stort og har lokal landskapsøkologisk funksjon. Arealet har sammenbindingsfunksjon
mellom ubebygde områder og er viktig for fauna i planområdet. Det er registrerte rødlistearter som
benytter delområdet som sitt leveområde. Greåkerdalen har grøntstruktur som er viktig på lokalt nivå.
Verdien vurderes til middels verdi.
Liten Middels Stor
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Figur 6-7: Utsikt fra Greåker fort /Vetatoppen. Åkrene i Greåkerdalen vises på begge sider av
åkerholmen/ forsenkningen. Den skogkledde åsen i horisonten er Greåkerfjellet

Figur 6-8: Rådyr i Greåkerdalen. Fotoet illustrerer at hjortedyr benytter Greåkerdalen som en
del av sitt leveområde
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6.3.4
Omfang og konsekvens
Alternativ 1a
På Greåker krysser ny jernbane over Greåkerveien, fv. 109 og noe bebyggelse. Deretter går
jernbanen inn i en ca. 200 meter lang tunnel i åsen ved Greåker fort. Alternativ 1a krysser
Greåkerdalen og Grålumveien og går inn i ny tunnel under Hannestad og Yven. Alternativet vil føre til
arealbeslag i søndre del av delområdet og føre til at denne delen av dalen blir avskåret fra det
sammenhengende arealet. Ny bane vil bli en barriere for mange arter. Nytt dobbeltspor har også en
barriereeffekt for flaggermus til tross for at disse flyr. Flaggermus benytter trolig området for å jakte
insekter. Størstedelen av delområdet blir ikke berørt, og siden tiltaket ligger nær bebyggelse går minst
mulig areal med verdi for naturmangfoldet tapt. Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen er liten negativ (–).

Figur 6-9: Alternativ 1a. Tunnelportaler og kryssing av Greåkerdalen. Brannslukkepunkt er den
opparbeidede plassen med adkomstveg nord for den nye jernbanelinja midt i bilde
Alternativ 5cH/5cL
Omfang og konsekvens er sammenfallende med alternativ 1a innenfor delområde 3.
Alternativ 4bH/4bL
Ny jernbanelinje krysser Greåkerdalen og Grålumveien midt i delområdet og går inn i ny tunnel under
Hannestad og Yven. Nytt dobbeltspor blir en barriere for de fleste pattedyr og fører til at leveområdet
blir redusert i areal. Området som blir liggende på sørsiden av tiltaket blir avskjært fra de nordlige
delene av dalen, og fordi dette området er omkranset av bebyggelse og infrastruktur vil det bli lite
attraktivt for arter som er avhengig av større arealer for å leve. Det er barrierevirkningen av ny trasé
som har størst negativ virkning på naturmangfoldet. Alternativene er tilnærmet lik alternativ 1a.
Omfanget vurderes til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Konsekvensen er liten negativ (–).

Stort
positivt
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Figur 6-10: Alternativ 4bH/4bL. Tunnelportaler og kryssing av Greåkerdalen
0-alternativet
0- alternativet er lik dagens situasjon og konsekvensen er ubetydelig (0).

6.4

Delområde 4 Greåker fort - grotte

6.4.1 Avgrensning
Delområdet følger samme avgrensing som naturtypelokaliteten som er avmerket i naturbase.
Avgrensingen omfatter det gamle forsvarsanlegget og strekker seg så langt ned som gangene i
forsvarsanlegget går.
6.4.2 Beskrivelse
Lokaliteten er beskrevet første gang i 2001 i forbindelse med naturtypekartlegging i Sarpsborg
kommune[22].
De frostfrie kjellerhvelvene i fortet har en viktig funksjon som overvintringslokalitet for flaggermus og er
en av totalt to kjente overvintringslokaliteter for flaggermus i kommunen. Det er ikke søkt etter andre
arter der, men lokaliteten er også en potensiell overvintringsplass for insektarter. Nordflaggermus og
langøreflaggermus er registret [22]. Begge er vurdert som livskraftige i Norge[16].
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Figur 6-11: Greåker fort. De frostfrie kjellerhvelvene i fortet har en viktig funksjon som
overvintringslokalitet for flaggermus og er en av totalt to kjente overvintringslokaliteter for
flaggermus i kommunen
6.4.3 Verdi
Lokaliteten er vurdert som regionalt viktig (B) i naturbase. Verdien vurderes på dette grunnlag til stor
verdi.
Liten Middels Stor

6.4.4
Omfang og konsekvens
Alternativ 1a
Alternativ 1a leggs i tunnel under Greåker fort. Tunnelen er planlagt med god avstand til grottene og
det er liten fare for at grottene ødelegges som følge av ny tunnel. Tiltaket kan føre til rystelser i fjellet
over når tog kjører gjennom tunnelen. Dette kan påvirke flaggermus negativt. Omfanget vurderes til
lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen er middels negativ (– –).
Alternativ 5cH/5cL
Omfang og konsekvens er sammenfallende med alternativ 1a innenfor delområde 4.
Alternativ 4bH/4bL
Alternativene er identiske innenfor delområde 4 og ligger utenfor influensområdet til grotten. Både
omfang og konsekvens er ubetydelig (0).
0-alternativet
0- alternativet er lik dagens situasjon og konsekvensen er ubetydelig (0).
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Delområde 5 Langmyr

6.5.1 Avgrensning
Delområdet består av Langmyr og omkringliggende skogsområder. Delområdet er avgrenset av
bebyggelse på alle kanter.
6.5.2 Beskrivelse
Langmyr er en sterkt påvirket myr. Det har vært aktivitet på myra i forbindelse med grøfting og
landbruksformål. Delområdet er likevel et viktig område for arter med tilknytning til kulturlandskapet,
og er en del av en viltkorridor nordover mot Opstad og Haraldstad. Området har viktige
landskapsøkologiske funksjoner og har sammenheng med Greåkerdalen. Det er registrert flere
forekomster av molter på myra. Molter er oppført som ansvarsart i Norge[23]. Ansvarsarter er arter hvor
25 prosent av den europeiske utbredelsen er i Norge og som Norge har et spesielt ansvar for å ta vare
på.
6.5.3 Verdi
Delområdet er stort og har landskapsøkologisk funksjon. Arealet har sammenbindingsfunksjon mellom
ubebygde områder og er viktig for fauna i planområdet. Det vokser molter på myra. Delområdet
innehar grøntstruktur som er viktig på lokalt nivå. Verdien vurderes til middels verdi.
Liten Middels Stor

6.5.4
Omfang og konsekvens
Alle alternativ
Alle alternativ føres i tunnel under delområdet. Ingen av alternativene føres direkte under myrpartiet.
Det vurderes derfor som lite sannsynlig at vannforholdene i myrområdet endres som følge av
alternativene. Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen er liten ubetydelig (0).
0-alternativet
0- alternativet er lik dagens situasjon og konsekvensen er ubetydelig (0).
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Delområde 6 Moaveien

6.6.1 Avgrensning
Delområdet er et smalt skogsholdt, avgrenset av Moaveien vest og bebyggelse i nord og fjellveggen i
øst.
6.6.2 Beskrivelse
På et smalt område mellom Moveien og fjellveggen vokser det seks gamle eiketrær. Flere av trærne
måler over 200 cm i omkrets rundt stammen og er utvalgt naturtype.
6.6.3 Verdi
Alle store eiker som måler over 200 cm, målt 1,3 meter over bakken er utvalgt naturtype og potensielle
leveområder for en rekke rødlistede arter. Utvalgt naturtype skal vektlegges i forvaltning og sikres mot
utbygging og arealendring. Verdien vurderes som stor.
Liten Middels Stor

6.6.4
Omfang og konsekvens
Alternativ 1a
Tunnelportal er planlagt nord for eiketrærne og det er lite trolig at tiltaket vil komme i konflikt med
delområdet. Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen vurderes som ubetydelig (0).
Alternativ 5cH/5cL og 4bH/4bL
Alternativene ligger utenfor delområde 6. Omfanget er intet og konsekvensen er ubetydelig (0).
0-alternativet
0- alternativet er lik dagens situasjon og konsekvensen er ubetydelig (0).
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Delområde 7 Tune og Alvim

6.7.1 Avgrensning
Delområdet består av kulturlandskap med skogkledde åsside i vest og jorder i øst. Delområdet av
grenses av E6 i øst, bebyggelse i vest og fv. 109 i sør.
6.7.2 Beskrivelse
Delområdet er et stort sammenhengende, ubebygd areal bestående av koller med skog og store
dyrkede områder. Området har stor verdi for de landskapsøkologiske sammenhengene og fungerer
som en grøntkorridor for flere arter fra Glomma i sør til Tunevannet i nord. E6 danner en barriere
gjennom delområdet for en del arter og derfor er grensen til delområdet satt langs E6. Den regionalt
viktige naturtypeforekomsten Alvimdammen (BN00097160) ligger sør for delområdet og arter knyttet til
denne dammen benytter delområde 7 som en del av sitt leveområde. Det er registret 13 rødlistede
arter innenfor delområdet i perioden 2015-2018, hvorav samtlige er fugl, se tabell 6-1. Det er to
dammer innenfor delområdet, hvorav den ene er en gårdsdam i gjengroing ved Yvenveien og den
andre er en gammel vanningsdam som ligger i Yvenåsen. En bekk leder ned til gården Yven.
Småsalamander er observert i den gamle vanningsdammen. Begge dammene kan fungere som
levested for amfibier.
Tabell 6-1 Registrerte rødlistede fugler i delområdet i perioden 2015-2018. Kilde:
Artsdatabanken
Vitenskapelig navn
Norsk navn
Kategori
Larus canus
fiskemåke
NT
Corvus frugilegus
kornkråke
NT
Emberiza citrinella
gulspurv
NT
Emberiza schoeniclus
sivspurv
NT
Delichon urbicum
taksvale
NT
Sturnus vulgaris
stær
NT
Aythya marila
bergand
VU
Chroicocephalus ridibundus
hettemåke
VU
Fulica atra
sothøne
VU
Gallinula chloropus
sivhøne
VU
Alauda arvensis
sanglerke
VU
Anas querquedula
knekkand
EN
Vanellus vanellus
vipe
EN

Figur 6-12: Tunejordet og Knattås
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6.7.3 Verdi
Delområdet er stort og har landskapsøkologisk funksjon. Det har sammenbindingsfunksjon mellom
ubebygde områder, og er viktig for fauna i området. Det er 13 registrerte rødlistearter i kategorien EN,
VU og NT som antas å benytte delområdet som sitt leveområde. Verdien vurderes til middels verdi.
Liten Middels Stor

6.7.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 1a
Alternativ 1a kommer ut i dagen i åskanten vest for Nordre Yven gård og krysser landbruksarealene i
dagsone. Alternativet krysser over E6 på en ca. 85 m lang bru. Ny jernbanetrasé vil føre til
arealbeslag og gi barrierevirkning for hjortevilt og andre pattedyr. Leve- og hekkeområdene til fugl
kan bli noe påvirket med ikke i stor grad. Dette forutsetter at dagens drift av området fortsetter.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen vurderes som middels negativ (– –).

Figur 6-13: Alternativ 1a. Dobbeltspor gjennom kulturlandskapet Tune–Alvim. Jernbanen
skjærer gjennom Nordre Yven og går videre over Alvimdalen og E6
Alternativ 5cH
Ny jernbanelinje kommer ut av tunnelen vest for Nordre Yven går og skjærer gjennom høydedraget
nord for gårdstunet. Det nye dobbeltsporet vil krysse over landbruksarealene i dagsone frem til E6.
Ny jernbanetrasé vil føre til arealbeslag og gi barrierevirkning for hjortevilt og andre pattedyr.
Delområdet deles i to. Leve og hekkeområdene til fugl kan bli noe påvirket, med ikke i så stor grad.
Dette forutsetter at dagens drift av området fortsetter. Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen vurderes som middels negativ (– –).
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Figur 6-14: Alternativ 5cH. Fugleperspektiv. Kryssing over kulturlandskapet Tune–Alvim
Alternativ 5cL
Alternativ 5cL følger samme horisontaltrasé som alternativ 5cH fra Yven til Borg bryggerier, men
jernbanen ligger lavere og går i betongtunnel på hele strekningen. Sammenlagt lengde på tunnelen
fra Greåkerdalen til Borg bryggerier vil bli ca. 4300m. Tiltaket ligger under bakken og vil ikke påvirke
naturmangfoldet. Omfanget vurderes som intet.

Figur 6-15: Alternativ 5cL. Fugleperspektiv sett fra nordøst. Kryssing over kulturlandskapet
Tune–Alvim
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen vurderes som ubetydelig (0).
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Alternativ 4bH
I dette alternativet vil ny bane komme ut på Tunejordet med tunnelportal ved Knattåsen og ligge i
dagsone over landbruksarealene i dagsone frem til E6. Ny jernbanetrasé vil føre til arealbeslag og gi
barrierevirkning for hjortevilt og andre pattedyr. Delområdet deles i to. Leve- og hekkeområdene til
fugl kan bli noe påvirket, med ikke i stor grad. Dette forutsetter at dagens drift av området fortsetter.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen vurderes som middels negativ (– –).

Figur 6-16: Alternativ 4bH. Fugleperspektiv sett fra nord. Kryssing over kulturlandskapet Tune–
Alvim
Alternativ 4bL
I alternativ 4bL går ny jernbane i samme horisontaltrasé som alternativ 4bH fra Knattåsen til Borg
bryggerier, men jernbanen ligger lavere og går i betongtunnel på hele strekningen. Lengde på
tunnelen fra Greåkerdalen til Borg bryggerier vil bli ca. 3600 m. Tiltaket ligger under bakken og vil
ikke påvirke naturmangfoldet. Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen vurderes som ubetydelig (0).
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Figur 6-17: Alternativ 4bL. Fugleperspektiv sett fra nord. Kryssing over kulturlandskapet Tune–
Alvim
0-alternativet
0-alternativet er lik dagens situasjon og konsekvensen er ubetydelig (0).

6.8

Delområde 8 Opsund, dammer

6.8.1 Avgrensning
Delområdet er avgrenset av eksisterende jernbane i sørvest og grøntområdet i nord, og Glomma i øst.
6.8.2 Beskrivelse
Delområdet er deponiområdet til Borregård. Området er flatt, preget av veger, asfaltflater og spredte
industribygninger. Inne på delområdet er det flere mindre dammer. Dammene mottar sigevann fra det
gamle deponiområdet for kjemikalier og annet avfall. De er vurdert som uegnet som yngledammer for
amfibier.
6.8.3 Verdi
Dammene er sterkt modifiserte forekomster og har dårlig vannkvalitet. Verdien vurderes til liten verdi.
Liten Middels Stor

6.8.4
Omfang og konsekvens
Alle alternativ
Delområde 8 ligger innenfor planavgrensningen, men ingen av alternativene kommer i konflikt med
dammene. Omfanget vurderes derfor til intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen vurderes som ubetydelig (0).
0-alternativet
0- alternativet er lik dagens situasjon og konsekvensen er ubetydelig (0).
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Delområde 9 Sarpsborg stasjon

6.9.1 Avgrensning
Delområdet avgrenses til stasjonsområdet.
6.9.2 Beskrivelse
Det er plantet trær på stasjonsområdet, blant annet et stort almetre (VU). Almetreet har mange tørre
grener og ble trolig kraftig påvirket av brannen på nabotomten i 2018. Treet har derfor svekket vitalitet
og det er fare for at det angripes av almesyke. Resterende trær har varierende størrelser og er viktige
som elementer for blant annet fugl i et eller sterkt påvirket område.

Figur 6-18: Stor trær ved Sarpsborg stasjon. Almetreet vises på bildet til høyre

6.9.3 Verdi
Store almetrær verdisettes normalt til stor verdi på grunn av rødlistestatusen, men dette treet har
svekket vitalitet og det er usikkert hvor lenge det kan leve før det knyttes for stor risiko til fare for
fallende grener. Det er et fåtall andre store trær og en del yngre trær på stasjonen. Samlet sett
vurderes delområdet til å ha middels verdi.
Liten Middels Stor

6.9.4
Omfang og konsekvens
Alle alternativer
Alle alternativer er på nordsiden av dagens stasjonsområde og kommer ikke i konflikt med
delområdet. Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen vurderes som ubetydelig (0).
0-alternativet
0- alternativet er lik dagens situasjon og konsekvensen er ubetydelig (0).
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6.10 Delområde 10 Tarris og Amtmannskjæret
6.10.1 Avgrensning
Delområdet avgrenses av bebyggelsen ved Tarris og jernbanen i sør, planavgrensningen i nord og
Grøtebrua i øst.
6.10.2 Beskrivelse
Delområdet er et funksjonelt leveområde for en rekke arter. Den lakseførende strekningen i Glomma
er fra sjøen og opp til Sarpsfossen og via Visterflo til Vamma kraftverk. Vandrende fisk slipper seg ned
i Glomma og det er gyteområder oppstrøms Sarpsfossen vis-a-vis Tarris [31]. Ål (VU) er registret.
Kantvegetasjonen er stedvis intakt, dog påvirket av jorder og beiter enkelte steder. Ved Tarris er deler
av kantvegetasjonen også et friluftsområde med sauebeite. Her vokser det blant annet en klynge med
middels store asketrær (VU). I kantsonen på nordre side vokser det en eik (utvalgt naturtype).
Amtmannskjæret i Glomma er registret som et viktig hekkeområde for hettemåke (VU) i naturbase
(BA00011917). Skjæret ligger ca. 600 meter oppstrøms Sarpsfossen. Artens bruk av området varierer
og gjennom KU-en for ny bru over Glomma beskrives en nedgang i antall hettemåker [11]. Hettemåkekolonier kan flytte frem og tilbake mellom ulike hekkelokaliteter, og skjæret kan bli viktig i framtida.

Figur 6-19: Friluftsområde ved Tarris, Glomma renner i bakgrunnen. Til høyre klynge med
middels store asketrær (VU) ved Tarris
6.10.3 Verdi
Delområdet har lokal og regional landskapsøkologisk funksjon for fugl, laks og ål. Arealet har
sammenbindingsfunksjon mellom Jomfrudammen i øst Glommavassdraget. Kantvegetasjonen er
viktig på lokalt/regionalt nivå. Delområdet innehar en forekomst av utvalgt naturtype og rødlistearter.
Området vurderes til å ha middels verdi.
Liten Middels Stor

6.10.4 Omfang og konsekvens
Alternativ Midt-7/Midt-7 og ny rv. 111
Ut fra stasjonen krysser alternativet over Tarris og fortsetter over Glomma på en 200 meter lang bru,
ca. 115 meter nord for dagens jernbane. Tiltaket ligger utenfor gyteområde for laks og mesteparten av
kantvegetasjonen kan bevares. Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen vurderes som liten negativt (–).
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Figur 6-20: Alternativ Midt-7. Fugleperspektiv sett fra sørvest i retning nordøst over Tarris og
resten av delområdet. Illustrasjonen viser at kantsonen langs Glomma bevares
Alternativ Midt-10/Midt-10 og ny rv. 111
Omfang og konsekvens er likt som i alternativ Midt-7/Midt-7 og ny rv. 111.
Alternativ NFO-9/NFO-9 og ny rv. 111
Etter Sarpsborg stasjon går alternativet nord for Olavsvollen og Tarris på en lang bru langs Glomma
før den krysser over Sarpsfossen. Alternativet ligger ca. 190 meter nord for eksisterende jernbanebru
og vil beslaglegge kantvegetasjonen langs Tarris. Omfanget vurderes middels til stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen vurderes som middels negativt (– –).

Figur 6-21: Alternativ NFO-9. Fugleperspektiv over Tarris og resten av delområdet sett fra sør
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Alternativ NFO-10/NFO-10 og ny rv. 111
Omfang og konsekvens er likt som i alternativene NFO-9/NFO-9 og ny rv. 111.
0-alternativet
0- alternativet er lik dagens situasjon og konsekvensen er ubetydelig (0).

6.11 Delområde 11 Jomfrudammen
6.11.1 Avgrensning
Området avgrenses av fv. 581 i vest, jorde i sør og planavgrensningen i nord.
6.11.2 Beskrivelse
Jomfrudammen ligger øst for Grøtebrua og er en flomdam ved Glomma. Kantvegetasjonen til
Jomfrudammen består i av gråor og hegg og er utskilt som naturtypen viktig bekkedrag/ flommarkskog
med flompåvirkede arealer. Lokaliteten er kartlagt i forbindelse med dette prosjekt og vurdert som
viktig (B- verdi) fordi den er et bekkedrag med tilnærmet intakte kantsoner i intensivt drevne
jordbrukslandskap, samt binder sammen Glomma og Hølen.

Figur 6-22: Naturtypeforekomst viktig bekkedrag med flommarkskog i Jomfrudammen
6.11.3 Verdi
Delområdet består av naturtypen Jomfrudammen og noe areal rundt. Naturtypelokalitet er vurdert til
verdi viktig (B -verdi). Området vurderes til å ha middels til stor verdi.
Liten Middels Stor

6.11.4 Omfang og konsekvens
Alternativ Midt-7/Midt-7 og ny rv. 111
Delområdet ligger nord for alternativene. Omfanget vurderes til intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen vurderes som ubetydelig (0).
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Alternativ Midt-10/Midt-10 og ny rv.111
Delområdet ligger nord for alternativene. Omfanget vurderes til intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen vurderes som ubetydelig (0).

Figur 6-23: Alternativ Midt-10. Fugleperspektiv over ny rundkjøring ved bru over til
Hafslundsøy. Sett sørover
Alternativ NFO-9/NFO-9 og ny rv. 111
Alternativet omfatter ny vegbru over Jomfrudammen og ny jernbanebru og kjørebru over Glomma.
Omfanget vil føre til arealbeslag i store deler av naturtypelokaliteten. Omfanget vurderes stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen vurderes som stor negativ (– – –).

InterCity-prosjektet
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Figur 6-24: Alternativ NFO-9. Fugleperspektiv over ny bru over til Hafslundsøy. Sett sørover

Alternativ NFO-10/NFO-10 og ny rv. 111
Omfanget er omfattende og fører til store arealbeslag i naturtypen, og konsekvens vurderes som likt
som i alternativene Alternativ NFO-9/NFO-9 og ny rv. 111.

Figur 6-25: Alternativ NFO-10. Fugleperspektiv sett sørover. Rundkjøring ligger på sørsiden av
jernbanelinjen, bak tett betongkonstruksjon i bildet
0-alternativet
0- alternativet er lik dagens situasjon og konsekvensen er ubetydelig (0).
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6.12 Delområde 12 Hafslund hovedgård
6.12.1 Avgrensning
Delområdet avgrenses til parklandskapet rundt Hafslund hovedgård.
6.12.2 Beskrivelse
Naturtype parklandskap (lokalitet BN00097070) dekker hele delområdet. Det er flere gamle trær i
parken, også hule eiketrær. I Naturbase er følgende beskrivelse gitt: "Naturtyper: Monumentalt
parkanlegg med bla. Store lindetrær som går over i en kulturskapt edelløvskog med bøk som
dominerende art. Artsmangfold: Totalt 7 rødlistearter notert (fugl er ikke tatt med): trappepiggsopp
(NT), elfenbenslørsopp (NT), hasselkjuke (NT), oksetungesopp (NT), filtkjuke (VU), kopperkremle
(NT), Salticus zebraneus (NT). Første funn i Østfold av kopperkremle. Verdibegrunnelse: Storslått
parkanlegg med et gravhauganlegg fra eldre jernalder bevokst med edelløvskog. Mange rødlistearter
påvist. Vurderes som svært viktig A."

Figur 6-26: Inngang til Hafslund gård. Det er blant annet hule eiketrær i parken
6.12.3 Verdi
Delområdet innehar naturtypelokalitet med verdi A, samt utvalgt naturtype hule i eiker og en rekke
rødlistearter. Verdien vurderes som stor.
Liten Middels Stor

6.12.4 Omfang og konsekvens
Alle alternativer
Alle alternativer er på nordsiden av Hafslund park og kommer ikke i konflikt med delområdet.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen vurderes som ubetydelig (0).
0-alternativet
0- alternativet er lik dagens situasjon og konsekvensen er ubetydelig (0).
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6.13 Delområde 13 Statsminister Torps vei
6.13.1 Avgrensning
Delområdet omfatter trerekken langs Statsminister Torps vei innenfor planavgrensningen.
6.13.2 Beskrivelse
Langs Statsminister Torps vei vokser det 19 store eldre løvtrær i tillegg til flere yngre trær. Alle trærne
er plantet. Trerekken består av ulike løvtrær; lind, alm (VU), bjørk, eik, spisslønn, ask (VU), bøk, lerk
(NA), hestekastanje (NA). Trerekken fungerer som grøntkorridor for fugler og innsekter. Trerekken
vurderes som lokalt viktig naturtype.

Figur 6-27: Store trær langs Statsminister Torps vei
6.13.3 Verdi
Delområdet innehar lokalitet viktig naturmangfold og en rødlistet art i kategori sårbar (VU). Verdien
vurderes til middels viktig.
Liten Middels Stor

6.13.4

Omfang og konsekvens

Alternativ Midt-7
Dagens vegbru vil fungere som ny gang- og sykkelveg. Fv. 118 og rv. 111 Statsminister Torps vei
møtes i en ny rundkjøring nord for Hafslund hovedgård. Rundkjøringa vil ligge ca. 70 meter lenger
nord sammenlignet med dagens situasjon, og rv. 111 utvides med kollektivfelt i nordgående retning.
Fv. 118 fortsetter videre mot øst omtrent i dagens vegtrasé, krysser over jernbanen og kobles til fv.
581 Nordbyveien i ny rundkjøring nordøst for Hafslund kirke. Utvidelsen av vegen til tre felt vil føre til
arealbeslag i rotsonene og at flere av trærne på vestsiden av vegen må felles. Omfanget vurderes
som stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen vurderes som middels negativt (– –).
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Figur 6-28: Alternativ Midt-7. Fugleperspektiv som viser hvordan utvidelsen av Statsminister
Torps vei vil bli på vestsiden av Hafslund hovedgård. Utvidelsen fører til felling av trerekken.
Sett fra sør mot nord
Alternativ Midt-7 og ny rv. 111
Dette alternativet er likt som alternativ Midt-7 med unntak av det ikke blir endringer i Statsminister
Torps vei. Fremtidig rv. 111 legges om i en ny trasé mellom Navestadveien og rundkjøringen fv. 581
x rv. 111. Den nye riksvegen krysser over jernbanen like vest for Hafslund skole. Dagens rv. 111
gjøres om til kollektivgate med kjøring tillatt for annen trafikk som skal til boliger og bedrifter i
området. Alternativet fører ikke til utvidelse av dagens trasé, det vurderes derfor som sannsynlig at
trerekken kan bevares. Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen vurderes som ubetydelig (0).
Alternativ Midt-10
Rv. 111 vil i dette alternativet for det meste ligge i dagens trasé, med tilpassing til ny rundkjøring i
krysset med fv. 118 og fv. 581. Mellom dagens fv. 118 og fremtidig fv. 118 blir det etablert en egen
kollektivveg langs Øyveien under jernbanen som kobles på rundkjøringen mellom fv. 118 og fv. 581.
Det er ingen utvidelse av Statsminister Torps vei. Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen vurderes som ubetydelig (0).
Alternativ Midt-10 og ny rv. 111
For alternativ Midt-10 og ny rv. 111 vil beskrivelsen være lik som beskrevet over, med unntak av
dagens rv. 111 som endrer funksjon til å bli en ren kollektivveg med adkomst til boliger og bedrifter
mellom Navestadveien og fremtidig fv. 118. Annen vegtrafikk følger ny trasé for rv. 111 langs
Navestadveien frem til ny rundkjøring ved Hafslund skole. Alternativet fører ikke til utvidelse av
dagens trasé, det vurderes derfor som sannsynlig at trerekken kan bevares. Omfanget vurderes som
intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen vurderes som ubetydelig (0).
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Alternativ NFO-9
Fv. 118 og rv. 111 Statsminister Torps vei møtes i ny rundkjøring nord for Hafslund hovedgård
omtrent der Nordbyveien går i dag. Fv. 118 fortsetter videre østover, krysser over jernbanen og
kobles til fv. 581 Nordbyveien i ny rundkjøring nordøst for Hafslund kirke. Utvidelsen av vegen til tre
felt vil føre til arealbeslag i rotsonene og at flere av trærne på vestsiden av vegen må felles.
Omfanget vurderes som stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen vurderes som middels negativt (– –).

Figur 6-29: Alternativ NFO-9. Fugleperspektiv som viser hvordan utvidelsen av Statsminister
Torps vei vil bli på vestsiden av Hafslund hovedgård. Utvidelsen fører til felling av trerekken.
Sett fra sør mot nord
Alternativ NFO-9 og ny rv. 111
For alternativ NFO-9 og ny rv. 111 vil beskrivelsen være lik som beskrivelsen over, med unntak av
dagens rv. 111 som endrer funksjon til å bli en ren kollektivveg med adkomst til boliger og bedrifter
mellom Navestadveien og fremtidig fv. 118. Annen vegtrafikk følger ny trasé for rv. 111 langs
Navestadveien frem til ny rundkjøring ved Hafslund skole. Alternativet fører ikke til utvidelse av
dagens trasé, det vurderes derfor som sannsynlig at trerekken kan bevares. Omfanget vurderes som
intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen vurderes som ubetydelig (0).
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Alternativ NFO-10
Rv. 111 vil i dette alternativet for det meste ligge i dagens trasé, med tilpassing til ny rundkjøring i
krysset med fv. 118 og fv. 581. Mellom dagens fv. 118 og fremtidig fv. 118 blir det etablert en egen
kollektivveg langs Øyveien under jernbanen som kobles på rundkjøringen mellom fv. 118 og fv. 581.
Alternativet fører ikke til utvidelse av dagens trasé, det vurderes derfor som sannsynlig at trerekken
kan bevares. Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen vurderes som ubetydelig (0).
Alternativ NFO-10 og ny rv. 111
For alternativ NFO-10 og ny rv. 111 vil beskrivelsen være lik som beskrivelsen over, med unntak av
dagens rv. 111 som endrer funksjon til å bli en ren kollektivveg med adkomst til boliger og bedrifter
mellom Navestadveien og fremtidig fv. 118. Annen vegtrafikk følger ny trasé for rv. 111 langs
Navestadveien frem til ny rundkjøring ved Hafslund skole. Alternativet fører ikke til utvidelse av
dagens trasé, det vurderes derfor som sannsynlig at trerekken kan bevares. Omfanget vurderes som
intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen vurderes som ubetydelig (0).

Figur 6-30: Alternativ NFO-10 og ny rv. 111. Fugleperspektiv som viser at det ikke blir
endringer Statsminister Torps vei som følge av tiltaket. Sett fra sør mot nord
0-alternativet
0- alternativet er lik dagens situasjon og konsekvensen er ubetydelig (0).
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6.14 Delområde 14 Haugeveien og Riseberget
6.14.1 Avgrensning
Delområdet omfatter sidearealene til Haugeveien og kollen øst for Haugeveien som kalles Riseberget.
Dagens jernbane krysser gjennom delområdet.
6.14.2 Beskrivelse
Langs Haugeveien vokser det flere middel store og store løvtrær i en nesten sammenhengende rekke.
Trerekken består av fem eiketrær, hvorav fire er utvalgt naturtype hule eiker, ett furu tre, samt osp, lind
og spisslønn. Trerekken fungerer som grøntkorridor for fugler og innsekter. På Riseberget er det
blandingsskog, to store eiker vokser i sørenden av kollen.

Figur 6-31: Eiketrær langs Haugeveien
6.14.3 Verdi
Delområdet har landskapsøkologiske funksjoner og innehar flere forekomster av den utvalgte
naturtypen hule eiker. Verdien vurderes til stor.
Liten Middels Stor

6.14.4

Omfang og konsekvens

Alternativ Midt-7
Fv. 583 Haugeveien bygges om. Det vurderes å være stor sannsynlighet for at trærne som står langs
Haugeveien felles som følge av tiltaket. De to store eiketrærne på sørsiden av Riseberget bevares.
Omfanget vurderes som middels - stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen vurderes som middels til stor negativ (– –/– – –).

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, delutredning
naturmangfold

InterCity-prosjektet

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

73 av 85
ICP-16-A-25270
03A
29.03.2019

Figur 6-32: Alternativ Midt-7. Fugleperspektiv som viser ombyggingen av fv. 583 Haugeveien.
Sett fra sør mot nord. Det vurderes å være stor sannsynlighet for at eikene som står langs
Haugeveien må felles

Alternativ Midt-7 og ny rv. 111
Fv. 583 Haugeveien bygges om. Det vurderes å være stor sannsynlighet for at trærne som står langs
Haugeveien felles som følge av tiltaket. De to store eiketrærne på sørsiden av Riseberget bevares.
Omfanget vurderes som middels - stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen vurderes som middels til stor negativ (– –/– – –).

Figur 6-33: Alternativ Midt-7 og ny rv. 111. Fugleperspektiv som viser hvordan ny rv. 111 vil
ligge. Sett fra øst mot vest. Trasé for ny rv. 111 fra Hafslund kirke vil være lik for alle
alternativer, inkludert ny adkomstveg til Hafslund kirke midt i bildet og mot høyre
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Alternativ Midt-10
I dette alternativet planlegges det ingen tiltak som berører trærne. Omfanget vurderes som intet for
delområdet 14.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen vurderes som ubetydelig (0).

Figur 6-34: Alternativ Midt-10. Fugleperspektiv sett fra sør mot nord. Illustrasjonen viser at
trærne langs Haugeveien blir bevart
Alternativ Midt-10 og ny rv. 111
Omfang og konsekvens vurderes som likt som for alternativ Midt-7 og ny rv. 111.
Alternativ NFO-9
Omfang og konsekvens vurderes som likt som for alternativ Midt-10.
Alternativ NFO-9 og ny rv. 111
Omfang og konsekvens vurderes som likt som for alternativ Midt-7 og ny rv. 111.
Alternativ NFO-10
Omfang og konsekvens vurderes som likt som for alternativ Midt-10.
Alternativ NFO-10 og ny rv. 111
Omfang og konsekvens vurderes som likt som for alternativ Midt-7 og ny rv. 111.
0-alternativet
0- alternativet er lik dagens situasjon og konsekvensen er ubetydelig (0).
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6.15 Oppsummering av konsekvenser
6.15.1 Område Rolvsøy–Borg Bryggerier
Delstrekningen består av 7 delområder. Størst verdi har delområdene Rolvsøysund og Greåker fort,
samt eikelokalitetene Åkerholme og Moavegen. De største negative konsekvensene er fragmentering
av sammenhengende landskapsøkologiske funksjoner og arealbeslag av naturtypeforekomster.
Vektingen av delområdene er ulik og basert på delområdets størrelse og hvor verdien er plassert på
verdilinjalen. Et lite delområde vil derfor vektes mindre i vurdering av samlet konsekvens enn et større
delområde.
Alternativ 1a fører til arealbeslag i to naturtypeforekomster. Alternativet krysser Rolvsøysund med ny
bru. Nye brufundamenter og pilarer vil gi lokale endringer i strømforhold. Strømninger i Rolvsøysund
er imidlertid komplekse og påvirket av tidevannet. Konsekvensen av ny bru vurderes til middels
negativ for naturmangfoldet. Tunnel under Greåker fort, kan føre til rystelser når tog kjører gjennom
tunnelen, dette kan påvirke flaggermusen negativt. Alternativet krysser gjennom delområdene
Greåkerdalen og Tune og Alvim og fører til reduksjon i sammenhengene grøntdrag og vil bli en
barriere for hjortevilt og en del andre pattedyr som ikke klarer å krysse nye toglinjer.
Alternativ 4bH fører til arealbeslag på begge sider av Rolvsøysund i områder med liten verdi for
naturmangfold. Nye brufundamenter og pilarer vil gi lokale endringer i strømforhold. Strømninger i
Rolvsøysund er imidlertid komplekse og påvirket av tidevannet. Konsekvensen av ny bru vurderes til
liten negativ for naturmangfoldet. Alternativet krysser over Greåkerdalen og Tunejordet og fører til
reduksjon i sammenhengene grøntdrag og vil bli en barriere for hjortevilt og en del andre pattedyr som
ikke klarer å krysse nye toglinjer.
Alternativ 4bL fører til arealbeslag på begge sider av Rolvsøysund i områder med liten verdi for
naturmangfold. Nye brufundamenter og pilarer vil gi lokale endringer i strømforhold. Strømninger i
Rolvsøysund er imidlertid komplekse og påvirket av tidevannet. Konsekvensen av ny bru vurderes til
liten negativ for naturmangfoldet. Alternativet krysser over Greåkerdalen og fører til reduksjon i
sammenhengene grøntdrag og vil bli en barriere for hjortevilt og en del andre pattedyr som ikke klarer
å krysse nye toglinjer. Alternativet er lagt i tunnel under Tunejordet og påvirker ikke dette delområdet.
Alternativ 5cH fører til arealbeslag i to naturtypeforekomster. Alternativet krysser Rolvsøysund med ny
bru. Nye brufundamenter og pilarer vil gi lokale endringer i strømforhold. Strømninger i Rolvsøysund
er imidlertid komplekse og påvirket av tidevannet. Konsekvensen av ny bru vurderes til middels
negativ for naturmangfoldet. Tunnel under Greåker fort, kan føre til rystelser når tog kjører gjennom
tunnelen, dette kan påvirke flaggermusen negativt. Alternativet krysser gjennom delområdene
Greåkerdalen og Tune og Alvim og fører til reduksjon i sammenhengene grøntdrag og vil bli en
barriere for hjortevilt og en del andre pattedyr som ikke klarer å krysse nye toglinjer.
Alternativ 5cL fører til arealbeslag to naturtypeforekomster. Alternativet krysser Rolvsøysund med ny
bru. Nye brufundamenter og pilarer vil gi lokale endringer i strømforhold. Strømninger i Rolvsøysund
er imidlertid komplekse og påvirket av tidevannet. Konsekvensen av ny bru vurderes til middels
negativ for naturmangfoldet. Tunnel under Greåker fort, kan føre til rystelser når tog kjører gjennom
tunnelen, dette kan påvirke flaggermusen negativt. Alternativet krysser gjennom delområdene
Greåkerdalen og fører til reduksjon i sammenhengene grøntdrag og vil bli en barriere for hjortevilt og
en del andre pattedyr som ikke klarer å krysse nye toglinjer. Alternativet er lagt i tunnel under
Tunejordet og påvirker ikke dette delområdet.
Forskjellene på alternativene er liten. Konsekvensvurderingen for fagtema naturmangfold viser at
Alternativ 4bL har minst negative konsekvenser på delstrekningen. Alternativ 4bH og alternativ 5cL
vurderes til å ha lik samlet konsekvens og har noe mer negative konsekvenser. Alternativ 1a og
alternativ 5cH gir størst negative konsekvenser for fagtema naturmangfold.
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Tabell 6-2: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Rolvsøy–Borg
bryggerier, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene 1a, 4bH og 4bL. Alternativ
4bL gir minst negative konsekvenser for naturmangfoldet
Alternativ 1a

Alternativ 4bH

Alternativ 4bL

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Stor negativt
Lite til middels
negativt
Lite negativt

–––
––

Intet
Lite
negativt
Lite
negativt

0
–/––

Lite til middels
negativt
Intet
Intet
Middels
negativt

––

Intet

0
0
––

Intet
Intet
Middels
negativt

Delområde

Verdi

Omfang

1) Åkerholme
2) Rolvsøysund

Stor
Stor

3) Greåkerdalen

Middels

4) Greåker fort

Stor

5) Langmyr
6) Moaveien
7) Tune og
Alvim

Middels
Stor
Middels

–

––
3

Samlet konsekvens
Rangering

Konsekvens
0
–/––

0

Intet
Lite
negativt
Lite
negativt
Intet

0
0
––

Intet
Intet
Intet

0
0
0

–

–/––
2

–
0

–
1

Tabell 6-3: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Rolvsøy–Borg
bryggerier, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene 5cH og 5cL
Delområde

Verdi

1) Åkerholme
2) Rolvsøysund

Stor
Stor

3) Greåkerdalen
4) Greåker fort

Middels

5) Langmyr
6) Moaveien
7) Tune og
Alvim

Middels
Stor
Middels

Stor

Samlet konsekvens
Rangering

Alternativ 5cH

Alternativ 5cL

Omfang

Konsekvens

Stor negativt
Lite til middels
negativt
Lite negativt

–––
––

Lite til middels
negativt
Intet
Intet
Middels negativt

––

–

––
3

0
0
––

Omfang

Konsekvens

Stor negativt
Lite til middels
negativt
Lite negativt

–––
––

Lite til middels
negativt
Intet
Intet
Intet

––

–

0
0
0
–/––
2

6.15.2 Område Borg bryggerier–Klavestad
Delstrekningen består av 7 delområder. Størst verdi har delområdene Hafslund hovedgård og eikene
langs Haugeveien. De største negative konsekvensene er arealbeslag i delområder. Vektingen av
delområdene er ulik og basert på delområdets størrelse og hvor verdien er plassert på verdilinjalen. Et
lite delområde som for eksempel Haugeveien vil derfor vektes mindre i vurdering av samlet
konsekvens enn et større delområde som eksempelvis Hafslund hovedgård.
Alternativ Midt-7 har få negative konsekvenser for naturmangfoldet, men alternativet fører til
arealbeslag og felling av eiketrær langs Haugeveien. Alternativet krysser Tarris og over Glomma.
Alternativet ligger utenfor gyteområde for laks og mesteparten av kantvegetasjonen kan bevares.
Alternativ Midt-7 og ny rv. 111 har få negative konsekvenser for naturmangfoldet, men medfører felling
av eiker, kategorisert som utvalgt naturtype, langs Haugeveien. Alternativet krysser Tarris og over
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Glomma. Alternativet ligger utenfor gyteområde for laks og mesteparten av kantvegetasjonen kan
bevares.
Alternativ Midt-10 krysser Tarris og over Glomma. Alternativet ligger utenfor gyteområde for laks og
mesteparten av kantvegetasjonen kan bevares.
Alternativ Midt-10 og ny rv. 111 men medfører felling av eiker, kategorisert som utvalgt naturtype,
langs Haugeveien. Alternativet krysser Tarris og over Glomma. Alternativet ligger utenfor gyteområde
for laks og mesteparten av kantvegetasjonen kan bevares.
Alternativ NFO-9 fører til stort arealbeslag i delområde Jomfrudammen, samt felling av gatetrær langs
Statsminister Torps. Alternativet krysser gjennom Tarris og over Glomma og vil beslaglegge
kantvegetasjonen langs Tarris.
Alternativ NFO-9 og ny rv. 111 fører til stort arealbeslag i delområde Jomfrudammen og medfører
felling av eiker, kategorisert som utvalgt naturtype, langs Haugeveien. Alternativet krysser gjennom
Tarris og over Glomma og vil beslaglegge kantvegetasjonen langs Tarris.
Alternativ NFO-10 krysser gjennom Tarris og over Glomma og vil beslaglegge kantvegetasjonen langs
Tarris. Alternativet fører til stort arealbeslag i delområde Jomfrudammen,
Alternativ NFO-10 og ny rv. 111 men medfører felling av eiker, kategorisert som utvalgt naturtype,
langs Haugeveien. Alternativet krysser gjennom Tarris og over Glomma og vil beslaglegge
kantvegetasjonen langs Tarris. Alternativet fører til stort arealbeslag i delområde Jomfrudammen,
Konsekvensvurderingen for fagtema naturmangfold viser at alternativ Midt -10 har minst negative
konsekvenser på delstrekningen.
Tabell 6-4: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Borg
bryggerier–Klavestad, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene Midt
Delområde

8) Opsund
9) Sarpsborg
stasjon
10) Tarris og
Amtmannskjæret
11) Jomfru
dammen
12) Hafslund
hovedgård
13)
Statsminister
Torps vei
14)
Haugeveien

Alternativ Midt-7

Alternativ Midt-7
og ny rv. 111

Alternativ Midt-10

Alternativ Midt10 og ny rv. 111

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Liten
Middels

Intet
Intet

0
0

Intet
Intet

0
0

Intet
Intet

0
0

Intet
Intet

0
0

Middels

Lite
negativt

–

Lite
negativt

–

Lite
negativt

–

Lite
negativt

–

Middels
til stor
Stor

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Middels

Stort
negativt

––

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Stor

Middels
til stort
negativt

––/
–––

Middels
til stort
negativt

––/
–––

Intet

0

Middels
til stort
negativt

––/
–––

Verdi

Samlet konsekvens
Rangering

–/––
2

–/––
2

–
1

Konsekvens

–/––
2
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Tabell 6-5: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Borg
bryggerier–Klavestad, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene Nord for
Olavsvollen (NFO)
Alternativ NFO-9

Alternativ NFO-9
og ny rv. 111

Alternativ NFO-10

Alternativ NFO10 og ny rv. 111

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Delområde

Verdi

8) Opsund
9) Sarpsborgstasjon
10) Tarris og
Amtmannskjæret
11) Jomfrudammen
12) Hafslund
hovedgård
13)
Statsminister
Torps vei
14)
Haugeveien

Liten
Middels

Intet
Intet

0
0

Intet
Intet

0
0

Intet
Intet

0
0

Intet
Intet

0
0

Middels

Middels
til stort
negativ
Stort
negativt
Intet

––

––

–––

–––

0

0

Middels
til stort
negativ
Stort
negativt
Intet

––

–––

Middels
til stort
negativ
Stort
negativt
Intet

––

0

Middels
til stort
negativ
Stort
negativt
Intet

Stort
negativt

––

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Middels
til stort
negativt

––/
–––

Intet

0

Middels
til stort
negativt

––/
–––

Middels
til stor
Stor
Middels

Stor

Samlet konsekvens
Rangering

–––

––
3

––/–––
4

––
3

Konsekvens

0

––/–––
4

6.16 Konsekvenser i anleggsperioden
6.16.1 Område Rolvsøy–Borg bryggerier
Alternativene har liten negativ virkning på kjente naturverdier, men i en anleggsperiode kan følgende
ha negative konsekvenser på naturmangfoldet:
• Visterflo som er en viktig vandringsvei for anadrome og katadrome fiskearter.
Anleggsvirksomhet i elva fungerer som vandringshinder, det er derfor fare for at fisken ikke vil
vandre videre nordover dersom det utføres arbeid i elva perioden fra mai–september.
• Spredning av fremmede karplanter som vokser langs traseen.
6.16.2 Område Borg bryggerier–Klavestad
Alternativene har liten negativ virkning på kjente naturverdier, men i en anleggsperiode kan følgende
ha negative konsekvenser på naturmangfoldet:
• Spredning av fremmede karplanter som vokser langs traseen.
• Støy fra anleggsmaskiner i fuglerike områder ved Amtmannskjær.
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7 FORSLAG TIL AVBØTENDE TILTAK
7.1

Tiltak for å redusere fragmentering av landskapet

Ny jernbane kan føre til fragmentering av enkelte delområder med økologiske funksjoner og områder
som benyttes av vanlige hjemmehørende arter. På grunn av press på ubebygde arealer anbefales det
å benytte naturmangfoldlovens § 9 (føre-var-prinsippet) for å redusere fragmenteringen av landskapet.
Dette kan gjøres ved å etablere faunapassasjer der det er hensiktsmessig. Plassering av
faunapassasjer for småvilt og større dyr kan vurderes i senere planfase. Passasjene kan kombineres
med stikkrenner for vann, se eksempler i figur 7-1.

Figur 7-1: Eksempler på småviltpassasje med amfibiegjerder og lavt viltgjerde [25] til venstre og
kombinert bekk og småviltpassasje[27] til høyre
Planområdet strekker seg gjennom områder hvor det er finnes flaggermus. Arten er lite undersøkt og
det kan finnes både vanlig hjemmehørende og rødlistede arter som kan bli berørt. For å redusere
faren for påkjørsler av flaggermus kan det bygges overganger designet for denne arten[24]. Slike
overganger består av en konstruksjon av tre eller metall og fungerer ved at flaggermusen sender
lydsignaler som reflekteres tilbake. På den måten kan flaggermusen holde høyden og slippe søke å
seg ned mot bakken når den krysser traseen, se eksempel figur 7-2 og figur 7-3. Passasjer kan også
utformes som mørke, ikke lyssatte korridorer.

Figur 7-2: Eksempel på en flaggermuspassasje i Nederland[24]
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Figur 7-3: Illustrasjon over småviltpassasje over en veg. Dette prinsippet kan også benyttes
over InterCity[26]

7.2

Støyreduserende tiltak

Våtmarksområder (Jomfrudammen) og Amtmannskjæret er områder som benyttes mye av fugl. Det
anbefales at det gjennomføres vurderinger av støynivået i neste planfase og at behovet for
støyreduserende tiltak vurderes.

7.3

Generelle tiltak for å redusere spredning av fremmede arter

Det er registrert fremmede arter innen planområdet. Følgende tiltak anbefales:
• Redusere massetransport av masser som inneholder fremmede arter. Dette kan inkluderes i
plan for ytre miljø. Dette gjelder for fremmede karplanter. Per dags dato er gjelder dette artene
parkslirekne og kanadagullris.
• Masser som lagres midlertidig bør sås til med gress, slik at risikoen for at fremmede karplanter
etableres reduseres.
• Nye landkar og andre konstruksjoner i nærhet til vann eller andre habitater egnet for mink, bør
designes slik at de ikke kan bli nye leve- og boområder for mink.
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8 OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER
Det er knyttet usikkerhet til hvordan tunnelarbeidene vil påvirke grunnvannstanden. Det meste av
vegetasjonen er avhengig av overflatevann og blir derfor lite påvirket av en eventuell endring i
grunnvannstanden. Vannforekomster som er direkte tilknyttet grunnvannstanden som dammer og myr
kan dreneres om sprengningsarbeid medfører endring i grunnvannstanden. Det vil bli stilt strenge krav
til innlekkasje i tunnel i prosjektet og det vil derfor være liten risiko for at naturmangfold over tunneler
blir påvirket.
Spredning av fremmede karplanter skjer raskt. Det anbefales derfor at det gjennomføres kartlegging
av fremmede karplanter i kategoriene svært høy risiko (SE) og høy risiko (HI) vekstsesongen før
anleggsstart.
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9 NATURMANGFOLDLOVEN
I dette kapittelet gir tiltakshaver sin vurdering av hvordan prosjektet ivaretar kravene i lov om
naturmangfold (nml).
Forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer § 4 skal ivareta mangfoldet av naturtyper innenfor
deres naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som
kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og
produktivitet ivaretas så langt det anses rimelig.
Forvaltningsmål for arter § 5 skal ivareta artene og deres genetiske mangfold på lang sikt og at artene
forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for
å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske
betingelsene som de er avhengige av. Forvaltningsmålet etter første ledd gjelder ikke for fremmede
organismer. Det genetiske mangfold innenfor domestiserte arter skal forvaltes slik at det bidrar til å
sikre ressursgrunnlaget for fremtiden.
Paragraf § 6 sier at enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på
naturmangfoldet i strid med målene i §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig
myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til
stede.
Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av
offentlig myndighet. Prosjektet er vurdert til å ikke være i strid med §§ 8-12 i lovverket, dette
begrunnes med følgende:
§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)
Paragrafen lyder: "Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig
bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til
sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre legge vekt på
kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen,
herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet."
Informasjon om naturmangfoldet er hentet fra offentlige databaser, kvalitetssikret med befaringer av
fagkyndige i felt og gjennom kontakt med forvaltningsmyndighetene. I vurderingene er det knyttet
usikkerhet til detaljeringsnivået på de alternative tiltakene som skal utredes. Tiltakene er prosjektert og
synligjort i både 2D og 3D, likevel er det knyttet usikkerhet til hvordan tiltaket vil bli når det er ferdig,
fordi prosjektet ikke er detaljprosjektert. Datagrunnlaget vurderes likevel som godt nok til å kunne
vurdere tiltakets omfang og konsekvens for naturmangfold.
Det vurderes som lite sannsynlig at ukjente verdifulle naturmangfoldforekomster vil kunne gå tapt som
følge av tiltaket, men konsekvensene av et veg- og jernbanetiltak strekker seg over mange år også
etter ferdigstillelse og vil kunne ha ringvirkninger ut over det vi vet per i dag.
§ 9. (føre-var-prinsippet)
Paragrafen lyder: "Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke
mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak"
Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som tilstrekkelig og føre-var-prinsippet kommer derfor ikke til
anvendelse.
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
Paragrafen lyder: "En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som
økosystemet er eller vil bli utsatt for."
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Planområdet er preget av mye infrastruktur og inngrep, det finnes ingen områder som ikke er påvirket
av menneskelig aktivitet. Visterflo og Glomma er de viktigste naturmangfoldverdiene i planområdet.
Mindre skogsholdt, åkerholmer, parklandskap og enkelte trær har også verdier nettopp fordi det er få
forekomster.
Alternativene vil i noe ulik grad påvirker naturmangfoldet. De største negative konsekvensene er
fragmentering av sammenhengende landskapsøkologiske funksjoner og arealbeslag av
naturtypeforekomster. Alternativene kommer lite i konflikt med vassdrag, med unntak av enkelte
beslag i kantsoner og ny bru. Alternativ 4bL og alternativt Midt 10 har minst negativ konsekvens for
naturmangfoldet og vurderes som de mest egnede alternativer i denne naturfaglige
konsekvensutredningen. Flere av alternativene har samlet sett nokså lik konsekvens for fagtemaet.
0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget som utbyggingsalternativene skal måles opp mot. 0alternativet er dagens situasjon og en forventet utvikling fram til 2026. Vedtatte arealplaner som har
betydning for ikke-prissatte verdier/registreringer og som forventes å kunne bli realisert innen 2026
(uavhengig av tiltaket) er medtatt i 0-alternativet. I tillegg er forslag til ny reguleringsplan for fv.109
Råbekken–Alvim tatt med i 0-alternativet da denne planen forutsettes vedtatt før kommunedelplanen
for nytt dobbeltspor på strekningen Rolvsøy–Klavestad legges ut på offentlig ettersyn. 0-alternativet vil
gi arealbeslag i områder som i dag ikke er nedbygd.
Tiltaket vil, sammen med allerede vedtatte planer for Sarpsborg kommune, føre til økt samlet
belastning på naturmangfoldet. Dette skyldes primært tiltakets barriereeffekt og arealbeslag av
områder med økologiske funksjoner.
§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Paragrafen lyder: "Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter."
Det er så langt ikke lagt inn spesielle tiltak som å hindre og begrense varig miljøforringelse i
prosjektet, men lange tunneler for alle alternativer bryter opp barriereeffekten. Tiltak for å redusere de
negative virkningene av prosjektet må inkluderes i neste planfase, samt inkluderes i
miljøoppfølgingsplan / plan for ytre miljø.
Fremmede karplanter spres raskt og det kan vokse opp forekomster på nye steder, det anbefales
derfor å kartlegge fremmede arter i vekstsesongen før anleggsstart. Tiltak for å hindre spredning av
fremmede arter både i anleggsfase og i driftsfase må inngå i miljøoppfølgingsplan / plan for ytre miljø.
Prosjektet har et stort masseoverskudd. Mye av dette er berg som trolig kan benyttes til ulike formål,
noe av dette må deponeres. Det vil også bli et overskudd av leire og andre løsmasser.
Overskuddsmasser må håndteres i videre detaljeringsfase. Vurdering av eventuelle konsekvens for
naturmangfold av massedeponi må inngå i det videre arbeidet.
§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, samt lokalisering)
Paragrafen lyder: "For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i
slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige
resultater."
Prosjektet består av flere alternative traseer, som alle er konsekvensutredet. Valg av trasé baseres på
metodikken i konsekvensutredningen vil gi det beste samfunnsmessige resultatet. I den videre
planfasen vil det være behov for å sikre at det benyttes gode miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder.
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