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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 naturressurser. Utredningen inngår som én
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.
Naturressurser er et vidt tema som omhandler ressurser knyttet til vann (drikkevann, energiproduksjon), landbruk (dyrka jord, dyrkbar jord, beite og skog), geologiske ressurser (metaller,
naturstein, grus, pukk, sand etc.), reindrift og fiskeri/havbruk. Det er begrenset med naturressurser i
dette området, utredningen er derfor begrenset til å omhandle jordbruk og energiproduksjon.

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 åtte 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

Fredrikstad og Sarpsborg har naturgitte gode forhold for landbruksproduksjon. Influensområdet ligger
under marin grense med store lettdrevne arealer med dyrka jord. Sett ut fra norske forhold er klimaet
gunstig. Berggrunnen består av næringsfattige bergarter, men de marine avsetningene gir likevel et
godt jordsmonn. Generelt er raet godt egnet til grønnsaksproduksjon med sandholdig jord. Nedenfor
raet dominerer leirjord, og her er kornproduksjon dominerende. Det dyrkes matkorn i området.
Generelt kan en si at mye av den dyrka jorda er av «nasjonal verdi». Det er en god del fulldyrka
høyproduktiv jord i influensområdet til tross for mye bebyggelse og infrastruktur. De største områdene
finnes ved Rekustad/Rolvsøy, Tune–Alvim og ved Hafslund.
Områder som ikke er bebygd eller oppdyrka er det stort sett skogkledd. Det er generell skrinn mark på
høydedragene, og boniteten er lav. Furu dominerer her. Boniteten øker med løsmassemektigheten, og
i sonen mot dyrka mark dominerer granskog.
Østfold har store verdifulle løsmasseavsettinger knyttet til avsetninger fra istiden, og også bergarter
som er godt egnet til produksjon av pukk. Innenfor influensområdet er det per i dag ingen utnytting av
berg eller løsmasser, og heller ingen registrerte forekomster.
Glomma benyttes til kraftproduksjon i Sarpsfossen. Det foreligger et skisseprosjekt for et nytt kraftverk
(Sarp 2) her. Dette er ikke realitetsbehandlet ved konsesjonssøknad eller i planarbeid etter plan- og
bygningsloven. Konsekvenser for dette inngår derfor ikke i konsekvensvurderingene, men siden
tiltaket kan ha stor betyding for en ev. utbygging er dette omtalt i et eget kapittel (kap. 1.4.3 Sarp 2).
I tillegg til energiproduksjon i Sarpfossen bruker Borregaard vann fra Glomma til prosessvann.
Fredrikstad by henter råvannet i Isnesfjorden/Vestvannet som står i forbindelse med Glomma. Herfra
ledes vannet til Borredalsdammen. Sarpsborg har to vannverk, Isesjø og Baterød. De henter vann fra
henholdsvis Isejø og Glomma. Kommunens hovedvannverk er Baterød vannverk som tar vann fra
Glomma, og produserer ca. 20 000 m3 drikkevann i døgnet. Isesjø vannverk forsyner deler av Skjeberg
og har en produksjonskapasitet på 10.000 m³ i døgnet.. Grunnvann utnyttes også til en viss grad til
energiproduksjon via energibrønner.

1.4

Verdi, omfang og konsekvens

Gjennom dette arbeidet er det beskrevet og verdivurdert ni delområder. Disse går fram av figur 6-1. Av
disse ni er åtte områder med fulldyrkea jord. Bortsett fra Rolvsøy kirke er disse gitt stor verdi. Jordet
ved Rolvsøy kirke er gitt liten verdi siden dette er regulert til annet formål (kirkegård). Det siste
delområdet er Sarpsfossen. Her er det tre kraftverk i drift, og delområdet er gitt stor verdi.
Varig beslag av fulldyrka jord er vesentlig for dette temaet. Tabell 1-2 og tabell 1-5 oppsummerer
beslaget. Her inngår arealer som på grunn av tiltaket blir så små at de vil falle ut av produksjon selv
om de ikke beslaglegges direkte. Det er satt en grense på 5 dekar. Omfang og konsekvenser av de
ulike alternativene fordelt på delområder er beskrevet under. Omfanget for hvert alternativ baserer seg
både på det direkte beslag av dyrka mark, men også av påvirkning av arronderingsmessige forhold,
mulighet for videre drift og andre faktorer som kan påvirke utnyttelse av naturressursene. Dermed kan
alternativer med like arealbeslag komme ulikt ut i en konsekvensvurdering.
I tillegg vil anleggsfasen ha negative konsekvenser for landbruket, det er hovedsakelig knyttet til
midlertidig beslag av dyrka jord i anleggsbeltet og til riggområder. Dette er beskrevet i kap.6.13 og
oppsummert i kap.1.7.

1.4.1 Område Rolvsøy–Borg bryggerier
Alternativ 1a
Alternativet gir det største beslaget av dyrka mark på nærmere 73 dekar med inngrep i jordbruksarealene på Rolvsøy, i Greåkerdalen og Tune–Alvim. Det er særlig i delområdet Tune–Alvim det skiller seg
fra de andre alternativene med større negativ konsekvens. Alternativet berører ikke jordbruksarealene
på Hauge–Omberg, Rolvsøy kirke eller Rekustad. Samlet konsekvens er middels til stor negativ.
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Alternativ 4bH
Alternativet gir et beslag av dyrka mark på ca. 66 dekar med inngrep i jordbruksarealene på Rolvsøy,
Rolvsøy kirke, Greåkerdalen og Tune–Alvim. Konsekvensen er størst for jordbruket på Rolvsøy.
Alternativet berører ikke jordbruksarealene på Hauge–Omberg eller Rekustad. Samlet konsekvens er
liten til middels negativ.
Alternativ 4bL
Alternativet gir beslag av nærmere 59 dekar dyrka mark med inngrep i jordbruksarealene på Rolvsøy,
Rolvsøy kirke og i Greåkerdalen. Konsekvensen er størst for jordbruket på Rolvsøy. Alternativet
berører ikke jordbruksarealene på Hauge-Omberg, Rekustad eller Alvim. Samlet konsekvens er liten
til middels negativ.
Alternativ 5cH
Alternativet medfører et beslag dyrka mark på drøye 61 dekar med inngrep i jordbruksarealene på
Rolvsøy, Greåkerdalen og Alvim. Konsekvensen er størst for jordbruket på Rolvsøy og i Greåkerdalen. Alternativet berører ikke jordbruksarealene på Hauge–Omberg, Rolvsøy kirke eller Rekustad.
Samlet konsekvens er middels til stor negativ.
Alternativ 5cL
Alternativet er det som gir lavest beslag av dyrka mark på snaue 53 dekar med inngrep i jordbruksarealene på Rolvsøy og Greåkerdalen. Til tross for at beslaget er det miste, medfører alternativet
inngrep i verdifulle jordbruksarealer ved Nes gård. Nærheten til gårdsbruket, samt driftens karakter må
vektes mot det rene totale arealbeslaget. Alternativet berører ikke jordbruksarealene på Hauge–
Omberg, Rolvsøy kirke, Rekustad eller Alvim. Samlet konsekvens er middels til stor negativ.
Tabell 1-2: Beslaglagt dyrka mark mellom Rolvsøy og Borg bryggerier. Alle tall er i dekar
Strekning

Alt. 1a

Alt. 4bH

Alt. 4bL

Alt. 5cH

Alt. 5cL

Rolvsøy–Yven

52,8

58,8

58,8

52,8

52,8

Yven–Borg bryggerier

19,9

6,8

-

8,4

-

SUM

72,7

65,6

58,8

61,2

52,8

Tabell 1-3: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Rolvsøy–Borg
bryggerier, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene 1a, 4bH og 4bL
Delområde
Delområde 1
Hauge–Omberg
Delområde 2
Rolvsøy
Delområde 3
Rolvsøy kirke
Delområde 4
Rekustad
Delområde 5
Greåkerdalen
Delområde 6
Tune–Alvim
Samlet konsekvens
Rangering

Verdi

Alternativ 1a
Omfang

Konsekvens

Alternativ 4bH
Omfang

Konsekvens

Alternativ 4bL
Omfang

Konsekvens

Stor

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Stor

Middels
negativt

–––

Lite til
middels
negativt

––

Lite til
middels
negativt

––

Liten

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Stor

Intet

0

Intet

0

Intet

0

––

Lite
negativt

–

Lite
negativt

–

–/
––

Lite
negativt

–

Intet

0

Stor

Stor

Lite til
middels
negativt
Lite til
middels
negativt
– –/
–––
2

–/– –

–/– –

1

1
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Tabell 1-4: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Rolvsøy–Borg
bryggerier, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene 5cH og 5cL
Delområde
Delområde 1
Hauge-Omberg
Delområde 2
Rolvsøy
Delområde 3
Rolvsøy kirke
Delområde 4
Rekustad
Delområde 5
Greåkerdalen
Delområde 6
Tune–Alvim
Samlet konsekvens
Rangering

Verdi

Alternativ 5cH

Alternativ 5cL

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Stor

Intet

0

Intet

0

Stor

Middels
negativt

–––

Middels
negativt

–––

Liten

Intet

0

Intet

0

Stor

Intet

0

Intet

0

Stor

Lite til middels
negativt

––

Lite til middels
negativt

––

Stor

Lite negativt

–

Intet

0

– –/– – –
2

– –/– – –
2

1.4.2 Område Borg bryggerier–Klavestad
Alternativ Midt-7
Alternativet er det som gir minst beslag av dyrka mark. Det tar ca. 12 dekar av jordbruksarealene i
delområde Hafslund nord. Ny bru kommer nær inntaket til Sarp kraftverk, og den kan vanskeliggjøre
noen vedlikeholdsoperasjoner. Simuleringer viser at tiltaket vil føre til uendret eller noen få centimeter
tap for kraftproduksjon ved Sarp kraftverk ved normalvannføring, og uendret eller noe forbedret
kraftproduksjon ved middelflom. Samlet konsekvens er liten til middels negativ.
Alternativ Midt-7 og ny rv. 111
Alternativet medfører beslag av 44 dekar dyrka mark i jordbruksarealene på Hafslund nord og sør.
Forholdet til kraftproduksjon blir tilsvarende som alternativ Midt-7. Samlet konsekvens er middels til
stor negativ.
Alternativ Midt-10
Alternativet medfører beslag av ca. 34 dekar dyrka mark i jordbruksarealene på Hafslund nord. Det er
ikke i konflikt med kraftverkene eller vedlikehold av disse. Som for de foregående alternativer kan
brufundamenter/pilarer gi en liten nedgang i kraftproduksjonen ved normalvannstand. Samlet
konsekvens er middels negativ.
Alternativ Midt-10 og ny rv. 111
Alternativet medfører beslag av ca. 67 dekar dyrka mark i jordbruksarealene på Hafslund nord og sør.
Forholdet til kraftproduksjon blir tilsvarende som de andre alternative. Samlet konsekvens er stor
negativ.
Alternativ NFO-9
Alternativet medfører beslag av ca. 30 dekar dyrka mark i jordbruksarealene på Hafslund nord.
Avstand mellom kraftverkene og ny bru er stor, og alternativer gir ikke problemer for vedlikehold.
Forholdet til kraftproduksjon blir som de øvrige. Samlet konsekvens er middels negativ.
Alternativ NFO-9 og ny rv. 111
Alternativet medfører beslag av ca. 62 dekar dyrka mark i jordbruksarealene på Hafslund nord og sør.
Forholdet til kraftproduksjon blir tilsvarende som de øvrige. Samlet konsekvens er middels til stor
negativ.
Alternativ NFO-10
Alternativet medfører beslag av ca. 43 dekar dyrka mark i jordbruksarealene på Hafslund nord. Forholdet til kraftproduksjon blir tilsvarende som de øvrige Samlet konsekvens er middels til stor negativ.
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Alternativ NFO-10 og ny rv. 111
Alternativet medfører det største beslaget på ca. 75 dekar dyrka mark i jordbruksarealene på Hafslund
nord og sør. Forholdet til kraftproduksjon blir tilsvarende som de øvrige. Samlet konsekvens er stor
negativ.
Tabell 1-5: Beslaglagt dyrka mark mellom Borg bryggerier og Klavestad
Alternativ

Beslaglagt dyrka mark

Midt-7

11,6 dekar

Midt-7 og ny rv. 111

44,0 dekar

Midt-10

34,4 dekar

Midt-10 og ny rv. 111

66,8 dekar

NFO-9

29,7 dekar

NFO-9 og ny rv. 111

62,1 dekar

NFO-10

42,9 dekar

NFO-10 og ny rv. 111

75,3 dekar

Tabell 1-6: Omfang og konsekvens for delområdene i område Borg bryggerier–Klavestad, samt
samlet konsekvens og rangering for alternativene Midt
Alternativ Midt-7
Delområde

Verdi

Konsekvens

Omfang
Delområde 7
Sarpsfossen
Delområde 8
Hafslund
nord
Delområde 9
Hafslund sør

Stor
Stor
Stor

Lite
negativt
Lite til
middels
negativt

–
–/– –

Intet

Samlet konsekvens

0

Alternativ Midt-7 og
ny rv. 111

Lite
negativt
Lite til
middels
negativt
Stort
negativt

1

Alternativ Midt10 og ny rv. 111

Omfang

Konsekvens

Omfang

–

Lite
negativt

–

Lite
negativt

–

–/– –

Stort
negativt

–––

Stort
negativt

–––

–––

Intet

0

Stort
negativt

–––

– –/
–––
3

–/– –

Rangering

Konsekvens

Omfang

Alternativ Midt-10

Konsekvens

––

–––

2

4

Tabell 1-7: Omfang og konsekvens for delområdene i område Borg bryggerier–Klavestad, samt
samlet konsekvens og rangering for alternativene Nord for Olavsvollen (NFO)
Alternativ NFO-9
Delområde

Delområde 7
Sarpsfossen
Delområde 8
Hafslund
nord
Delområde 9
Hafslund sør

Verdi
Omfang

Konsekvens

Omfang

Stor

Intet til
lite
negativt

0/–

Intet til
lite neg.

Stor

Middels
negativt

– –/
–––

Stor

Intet

0

Samlet konsekvens
Rangering

Alternativ NFO-9 og
ny rv. 111

––
2

Konsekvens

Alternativ NFO-10

Alternativ NFO10 og ny rv. 111

Omfang

Konsekvens

Omfang

0/–

Lite
negativt

–

Lite
negativt

–

Middels
negativt

– –/
–––

Stort
negativt

–––

Stort
negativt

–––

Stort
negativt

–––

Intet

0

Stort
negativt

–––

– –/
–––
3

– –/
–––
3

Konsekvens

–––
4
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1.4.3 Sarp 2
For å kunne utnytte vannressursen i Sarpsfossen bedre, kan det bli aktuelt å bygge et nytt kraftverk.
Det er svært trangt i området, noe som gjør dette komplisert. Et skisseprosjekt for et nytt kraftverk, kalt
Sarp 2, foreligger. Sarp 2 har et nytt inntak like ved dagens inntak for Sarp kraftverk.
Alternativ Midt-7 / Alternativ Midt-7 og ny rv. 111
Det virker svært vanskelig å bygge Sarp 2 med disse alternativene. Det aller meste av arealet tiltenkt
dette formålet beslaglegges av infrastrukturtiltaket, og en må legge til grunn at Sarp 2 ikke kan
realiseres.
Alternativ Midt-10 / Alternativ Midt-10 og ny rv. 111
Det kan være mulig å bygge nytt Sarp 2 kraftverk med disse alternativene, men det er stor usikkerhet
knyttet til gjennomførbarhet pga. nærhet til veg og bane Det må i så fall mest sannsynlig gjøres en
felles planlegging og bygging.
Alternativ NFO-9 / NFO-9 og ny rv. 111
Avstanden mellom veg og bane for disse alternativene og nytt inntak til Sarp 2 anses å være
tilstrekkelig til å kunne bygge nytt kraftverk.
Alternativ NFO-10 og alternativ NFO-10 og ny rv. 111
For jernbanen er disse alternativene likt som alternativ NFO-9. Vegbrua er imidlertid langt nærmere
inntaket til mulig Sarp 2. Rundkjøring har også store arealinngrep her, noe som også vanskeliggjør
utbygging av Sarp 2.

1.5

Avbøtende tiltak

1.5.1 Nydyrking
Nydyrking er et avbøtende/kompenserende tiltak for dette temaet. Det kan være oppdyrking av skog
og utmark og/eller oppdyrking av massedeponier etter at de er fylt med masser. I dette området har
det ikke lyktes å finne arealer som er egnet til oppdyrking, med unntak av de mindre arealer som er
vist som nydyrking ved Valle og Rekustad.
1.5.2 Bruk av matjord
Tiltaket vil gi et overskudd av matjord der jernbane og veg legges på dyrka jord. Dette er en ressurs
som må utnyttes. Det kan brukes som jordforberedning på eksisterende arealer eller til nydyrking.
Detaljer rundt bruk av matjord er ikke avklart, men vil bli en del av den videre planleggingen.
1.5.3 Oppdyrking av dagens jernbanespor
Et mulig tiltak kan være å etablere dyrka jord i dagens jernbanetrasé som vil tas ut av bruk. Dette
arealet er imidlertid langt og smalt og er stort sett ikke egnet som framtidig jordbruksareal. Der dagens
bane ligger ved dyrka jord kan oppdyrking være aktuelt, spesielt ved Valle der det blir liggende igjen et
smalt belte med dyrka jord mellom ny og dagens jernbane. Ved å dyrke opp dagens spor vil dette
jordet bli så bredt at det kan opprettholdes som jordbruksareal.
1.5.4 Utforming av bruer
Om det viser seg at brufundamenter i Glomma medfører varig tap av energiproduksjon kan bruer
bygges i ett spenn uten inngrep i elva eller med lengre spenn i det kritiske tverrsnittet av elva slik at
fundamenter unngås der. Dette vil fordyre konstruksjonene, men det må sees opp mot det eventuelle
varige produksjonstapet i kraftverkene grunnet fundamenter.

1.6

Oppfølgende undersøkelser

1.6.1 Utforming og plassering av brufundamenter
Brufundamenter og pilarer vil påvirke strømning og oppstuving, og med det kraftproduksjonen.
Modellforsøk (vannstandsforhold, kritisk tverrsnitt, minst mulig falltap etc.) kan utføres for å finne den
mest gunstige utforming og plassering.

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, delutredning
naturressurser

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

12 av 95
ICP-16-A-25226
03A
15.03.2019

1.6.2 Uønskede arter
Det må gjøres undersøkelser av forekomst av artene potetcystenematode, floghavre og hønsehirse.
De er skadegjørere i landbruket som gir produksjonstap og restriksjoner i driften. Det er viktig at
anleggsaktiviteten ikke medfører spredning av denne type arter. Denne kartleggingen må
gjennomføres som en del av byggeplanleggingen før anleggsstart.
1.6.3 Brønner
Det må gjøres en mer detaljert kartlegging av brønner. Erfaringsmessig er det mange feil og mangler i
grunnvannsdatabasen GRANADA. Denne kartleggingen må gjennomføres som en del av byggeplanleggingen før anleggsstart.
1.6.4 Plan for ytre miljø
Det skal utarbeides miljøoppfølgingsprogram eller plan for ytre miljø for tiltaket. Naturressurser er et av
temaene som behandles der. Typiske forhold utover de to foregående punktene er behandling og
mellomlagring av matjord, bruk av overskudd av matjord, renhold for å unngå spredning av uønskede
arter, tilbakeføring av riggområder til landbruksformål, informasjon til grunneier o.l.

1.7

Konsekvenser i anleggsfasen

1.7.1 Påvirkning av dyrka jord
Tiltaket medfører varig beslag av fulldyrka jord. I tillegg vil det legges midlertidig rigg- og
anleggsområder på dyrka jord. Det er her forutsatt at det skal tilbakeføres til landbruk etter anleggsperioden. Dette krever imidlertid at jorda skaves av, mellomlagres og tilbakeføres på en god måte.
Etterfølgende tabeller viser midlertidig beslag av dyrka jord i anleggsfasen.
Tabell 1-8: Beslaglagt dyrka mark i anleggsperioden for Rolvsøy–Borg bryggerier
Strekning

Alt. 1a

Alt. 4bH

Alt. 4bL

Alt. 5cH

Alt. 5cL

Rolvsøy–Yven

143,5 dekar

47,6 dekar

47,6 dekar

150,5 dekar

150,5 dekar

Yven–Borg bryggerier

130,8 dekar 110,5 dekar

121 dekar

89,4 dekar

103,6 dekar

SUM

274,3 dekar 158,1 dekar 168,6 dekar

239,9 dekar

254,1 dekar

Tabell 1-9: Midlertidig beslag av dyrka mark i anleggsperioden for Borg bryggerier–Klavestad
Alternativ
Midt-7

Beslaglagt dyrka mark
84,4 dekar

Midt-7 og ny rv. 111

57,6 dekar

Midt-10

40,8 dekar

Midt-10 og ny rv. 111

14 dekar

NFO-9

55,7 dekar

NFO-9 og ny rv. 111

28,9 dekar

NFO-10
NFO-10 og ny rv. 111

38 dekar
11,2 dekar

Det er behov for omfattende stabiliseringstiltak pga. dårlige grunnforhold ved hjelp av motfyllinger og
kalk-sementstabilisering. Dette kan påvirke dyrka jord direkte og gi forurensing.
1.7.2 Kraftproduksjon
Det er lagt til grunn at bruer oppstrøms Sarpsfossen bygges med fundamenter og pilarer i elva. I
byggeperioden vil det gi inngrep i elva i form av spunt og muligens fyllinger. Dette vil påvirke
strømningsforholdene, som igjen kan gi et tap for kraftverkene i anleggsfasen. Et slikt tap vil være
størst for de alternativer som ligger nærmest inntakene til kraftverkene.
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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 KVU for Bypakke Nedre Glomma[31] skal fv. 118 planlegges med fire
felt, hvorav to av feltene skal være sambruksfelt/kollektivfelt. Planprogrammet [2] fastsetter videre at det
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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 [32].
Denne delutredningen beskriver tiltakets konsekvenser for naturressurser for traseer innenfor de
alternative utredningskorridorene som er definert i planprogrammet. Delutredning naturressurser
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 Ingrid Bjørklund og Vegard Meland, begge naturforvaltere. Alle bilder
er tatt av 2G med mindre annet er spesifisert.

2.2

Utredningskrav i planprogrammet

Konsekvensene for naturressurser 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 skal
benyttes i utredningsarbeidet. Planprogrammet ble utarbeidet for strekningen mellom Fredrikstad
(Seut) og Sarpsborg (Klavestad), og inneholder derfor noe utredningskrav som ikke er relevante for
denne strekningen.
Fastsatt planprogram spesifiserer at følgende skal utredes innenfor temaet naturressurser:
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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
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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.
3.1.2 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.
3.1.3 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
eksisterKollektivfelt i
Kollektivgate fra Stats- Kollektivfelt i
ende trasé Statsminister
minister Torps vei til ny Statsminister
Torps vei fra
rundkjøring med fv.
Torps vei fra
busslomme Hafs- 118 via Øyveien. Ikke
busslomme
lund til rundbehov for kollektivfelt i
Hafslund til rundkjøring fv.118
Statsminister Torps vei kjøring fv.118
Rv.111 i
2 felt
2 felt
2 felt
ny trasé
Kollektivgate i
Kollektivgate i StatsKollektivgate i
Statsminister
minister Torps vei fra
Statsminister
Torps vei fra
Navestadveien via
Torps vei fra
Navestadveien til
Øyveien til ny
Navestadveien til
ny fv. 118
rundkjøring fv. 118
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 kollektivfelt 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 kollektivfelt 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 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[1]. Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av
ikke-prissatte 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 hvilken 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.
Dette vil si at landbruksarealer som er regulert til annet formål er ansett som allerede «tapt» som
naturressurs. Områder med slike omdisponerte landbruksareler er likevel beskrevet, slik at denne
påvirkningen også vises i utredningen. Landbruksområder som er vist som omdisponert til annet
formål i kommuneplan er ikke hensyntatt på samme måte. Det er satt i gang store samferdselsprosjekter. Dette vil gi store endringer, og det er ikke gitt at landbruksområder som i dag er vist som
utbyggingsområder i overordnet plan blir det. Store arealbeslag av dyrka jord knyttet til disse
samferdselsprosjektene kan medføre at landbruksområder som i dag er satt av til utbygging føres
tilbake til landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF) i neste kommuneplanrevisjon.
I de tilfeller der landbruksarealer har annen planstatus enn LNF er dette beskrevet under hvert
delområde.
Det foreligger et skisseprosjekt for et nytt kraftverk i Sarpsfossen (Sarp 2). Dette er ikke
realitetsbehandlet ved konsesjonssøknad eller i planarbeid etter plan- og bygningsloven. Dette inngår
derfor ikke i nullalternativet. Sarp 2 er likevel omtalt siden tiltaket kan ha stor betyding for en ev.
utbygging. Dette er bekrevet i et eget kapittel (kap.7 Sarp 2).
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Definisjon

Naturressurser defineres slik i Statens vegvesens håndbok V712 (2014)[1]:
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og
ferskvann, vilt, vannforekomster og georessurser (berggrunn og mineraler). Temaet omhandler
landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser i et ressursperspektiv.

4.5

•

Med ressursgrunnlaget menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og
sysselsetting innen primærproduksjon og foredlingsindustri. Vurderingen av ressursgrunnlaget omfatter både mengde og kvalitet. Vurderingen omfatter ikke den økonomiske
utnyttelsen av ressursen, dvs. de bedriftsøkonomiske (også kalt privatøkonomiske)
forhold. De vurderes under prissatte konsekvenser.

•

Med fornybare ressurser menes vann, fiskeressurser i sjø og ferskvann og andre
biologiske ressurser. Med vannressurser menes ferskvann (overflatevann og grunnvann),
kystvann, samt deres anvendelsesområder.

•

Med ikke-fornybare ressurser menes jordsmonn og georessurser (berggrunn og
løsmasser) samt deres anvendelsesmuligheter.

Tematisk avgrensning

I mange tilfeller vil naturressurser 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 naturressurser definert følgende
avgrensninger[1]:
Landbrukets rolle for å opprettholde kulturlandskapet behandles under tema landskapsbilde.
Gårdstun og andre kulturminner/-miljøer knyttet til utnytting av naturressurser behandles under
tema kulturmiljø. De biologiske verdier knyttet til vassdrag, beiter og lignende er behandlet under
tema naturmangfold. Friluftsliv og rekreasjon knyttet til naturressurser, som fiske, jakt, bærplukking
etc. behandles under tema nærmiljø og friluftsliv.

4.6

Registreringskategorier

Kartlegging av naturressurser knyttes til følgende kategorier i V712 (2014) [1]:
Jordbruk: Her registreres egenskaper om arealtilstand (fulldyrka/overflatedyrka/innmarksbeitei) fra
kartdata (FKB-AR5). Egenskaper om dyrkbar jord skal også registreres. Jordkvalitet registreres i
områder der det er foretatt detaljert jordsmonnkartlegging. Teigstørrelse og klimasone er også
relevant for dyrkingspotensial.
Georessurser: Her registreres forekomster av metaller (malmer), industrimineraler, naturstein,
grus, sand, pukk og steintipper som har verdi for samfunnet.
Vannressurser: Her registreres grunnvannsressurser og overflatevann (ferskvann og kystvann)
som har eller kan få ressursmessig betydning for samfunnet. Egenskaper som kvalitet og mengde
skal også registreres.
Håndboka har også kategoriene skogbruk, utmarksbeite, reindrift og fiskeri/havbruk. Skogdekte
arealer blir i liten grad berørt av IC-planene på denne strekningen. Det er stort sett bare mindre
arealer og kantsoner med ulik type blandingsskog som blir berørt. Mange av skogsarealene er også
viktige som friluftsområder og/eller parker, noe som begrenser verdien som skogsareal. Her er det
neppe aktuelt med rasjonell skogsdrift, og området anses derfor å være uten verdi for skogbruk.
Utmarksbeite finnes ikke, og naturlig nok heller ikke reindrift og fiskeri/havbruk. Disse temaene
omtales derfor ikke videre.

i

Fulldyrka jord: Jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedybde, og kan benyttes til åkervekster eller til eng, og som kan
fornyes ved pløying.
Overflatedyrka jord: Jordbruksareal som for det meste er ryddet og jevnet i overflaten, slik at maskinell høsting er mulig.
Innmarksbeite: Jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Minst 50 % av arealet skal
være dekt av godkjente grasarter eller beitetålende urter.
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Jordkvalitet er definert, kartlagt og beskrevet av Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio). De benytter
følgende inndeling[16]:
Svært god jordkvalitet: Jordbruksareal som er lettdrevne og som normalt sett gir gode og årvisse
avlinger av kulturvekster tilpasset det lokale klimaet. Det forutsettes at arealer med grøftebehov
har fungerende grøftesystem og at områder som er noe tørkeutsatt blir kunstig vannet.
Jordbruksareal i denne klassen har mindre enn 20 prosent helling.
God jordkvalitet: Jordbruksareal med egenskaper som kan begrense vekstvalg og påvirke den
agronomiske praksisen. Det kan dreie seg om jordegenskaper som er ugunstige for enkelte
kulturvekster, eller areal med hellingsgrad mellom 20 og 33 prosent som kan begrense bruken av
enkelte jordbruksmaskiner. Svært tørkeutsatt jord hører hjemme i denne klassen, men med
gunstige klimaforhold og tilgang til vanningsanlegg kan jorda likevel være svært godt egnet til
grønnsaksdyrking og andre tidligproduksjoner.
Mindre god jordkvalitet: Jordbruksareal med store begrensninger, enten i form av jordegenskaper som i stor grad påvirker valg av vekster og agronomisk praksis, eller grunnet bratt
terreng (over 33 prosent helling). En stor del av arealene i denne klassen brukes som beite, noe
de ofte er svært godt egnet til.

4.7

Verdi

Registreringskategoriene danner utgangspunkt for inndeling i områder. Alle områder som blir berørt av
det aktuelle tiltaket er så gitt verdi. Tabell 4-1 viser kriteriene for å bedømme verdi.
Tabell 4-1: Kriterier for verdisetting naturressurser for relevante kategorier. Utdrag fra tabell 618 i håndbok V712 (2014) [1]
Liten verdi

Middels verdi

Stor verdi

Jordbruksområder

Innmarksbeite som ikke er
dyrkbar

Overflatedyrka jord som
ikke er dyrkbar

Skogbruksområder

Skogarealer med lav
bonitet, Skogarealer med
middels bonitet og
vanskelige driftsforhold

Områder for
bergarter/ malmer

Små forekomster av egnete
bergarter/ malmer som er
vanlig forekommende

Områder med
løsmasser

Små forekomster av
nyttbare løsmasser som er
vanlig forekommende,
større forekomster av dårlig
kvalitet
Vannressurser som har
dårlig kvalitet eller liten
kapasitet. Vannressurser
som er egnet til
energiformål

Større skogarealer med
middels bonitet og gode
driftsforhold.
Skogarealer med høy
bonitet og vanlige
driftsforhold
Større forekomster av
bergarter/malmer som er
vanlig forekommende og
godt egnet for mineralutvinning eller til bygningsstein/byggeråstoff (pukk)
Større forekomster av løsmasser som er vanlig forekommende og meget godt
egnet til byggeråstoff
(grus/sand/leire)
Vannressurser med middels
til god kvalitet og kapasitet
til flere husholdninger/gårder.
Vannressurser som er godt
egnet til energiformål

Fulldyrka jord, overflatedyrka jord som er dyrkbar,
Innmarksbeite som er
dyrkbar.
Andre områder med dyrkbar
jord
Større skogarealer med høy
bonitet og gode driftsforhold

Områder med
overflatevann/
grunnvann

Store/rike forekomster av
bergarter/malmer som er av
nasjonal interesse

Store løsmasseforekomster
som er av nasjonal
interesse

Vannressurser med meget
god kvalitet, stor kapasitet
og som det er mangel på i
området.
Vannressurser av nasjonal
interesse til energiformål
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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.

Figur 4-1: Skala for omfang og grad av påvirkning
etter Statens vegvesens håndbok V712 (2014)
Den viktigste delen av omfangsvurderingen i dette prosjektet er knyttet til beslag av dyrka jord. Det er
utført beregninger av hvor store arealer med dyrka mark som beslaglegges av de ulike alternativene.
Det er beregnet med grunnlag i digitale markslagsdata og prosjektert veg og jernbanespor. Permanent
beslag er beregnet ved å legge til en buffer på 2 meter på hver side av skråningsutslag/fyllingsfot for
prosjektert veg/bane. For bru er bredden på brua, samt en buffer på 2 meter lagt til grunn for
beregningene. Det vil si at arealet under bru er tatt med i det varige beslaget.
I noen tilfeller medfører et alternativ at det blir liggende igjen mindre teiger. Om disse blir små er det
en fare for at de faller ut av produksjon. Det er her satt en grense på 5 dekar. Det vil si at arealer med
dyrka jord som blir mindre enn 5 dekar er regnet som beslaglagt. Det er tatt individuelle vurderinger av
restarealene. Arronderingen kan i visse tilfeller bli så dårlig at større arealer enn fem dekar også kan
falle ut av produksjon, f.eks. veldig lange og smale teiger. I dette tilfellet er også disse inkludert.
Det er også gjort beregninger av jordbruksarealer som vil falle ut av produksjon i anleggsfasen. Her
inngår anleggsbelte langs ny jernbane/veg og riggområder. Dette er arealer som skal tilbakeføres til
jordbruk etter endt anleggsfase. Jordbruksarealene over betongtunnel i alternativ 4bL og 5bL på
Tune–Alvim er forutsatt tilbakeført til driftbar og produktiv matjord i tråd med nasjonale mål og føringer.
Tiden før jorda kan drives som normalt er imidlertid usikker, og arealet over tunnelen er tallfestet og
omtalt under omfangsvurderingen for alternativene i det aktuelle delområdet. Dette er imidlertid
medregnet i det midlertidige beslaget, ettersom det forutsettes tilbakeført og gir derfor ikke utslag i
konsekvensvurderingen.
Beslag som følger av ny rv. 111 er likt i alle alternativ fordi det ikke er prosjektert ny rv. 111 for annet
enn vegalternativ 7.
Det er knyttet usikkerhet til disse beregningene, se kap.6.14 Usikkerhet.

4.9

Konsekvens

Konsekvensen framkommer ved å sammenholde verdien av et område/forekomst med omfanget av
inngrepet. Som det framgår av figur 4-2 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.
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Figur 4-2: Konsekvensvifta fra håndbok V712 (2014).
Konsekvensgraden finnes ved sammenstilling av verdi og omfang

4.10 Innhenting av informasjon
I arbeidet er følgende kilder benyttet:
•
•
•
•
•

kontakt med fagpersoner i kommunene
informasjon fra åpent møte og møte i faglig samarbeidsgruppe
egne befaringer
ulike kart (markslagskart, kart over jordkvalitet, jordsmonnkart m.m.)
bruk av tilgjengelig litteratur og Internett for å finne relevant informasjon om temaet, inkl.
databaser fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norges geologiske undersøkelser
(NGU) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Datagrunnlaget har vært tilgjengelig via offentlige databaser, rapporter, via kontakt med offentlige
myndigheter og lokalkjente og kart. Det er også foretatt egne befaringer. Naturressurser er godt kjent i
området, og datagrunnlaget vurderes som svært godt.
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5 DAGENS SITUASJON
5.1

Influensområdet

For dette temaet følger influensområdet stort sett planområdet. Tiltaket vil ikke ha særlig virkning
utover dette. Unntaket er der planområdet deler sammenhengende jorder. Der er influensområdet
utvidet slik at hele jordet inngår. Influensområde er vist på registreringskart og verdikart, se figur 5-3
og figur 6-1.

5.2

Naturgrunnlaget

Fredrikstad og Sarpsborg har naturgitte gode forhold for landbruksproduksjon. Området ligger under
marin grense med store lettdrevne arealer dyrka jord. Sett ut fra norske forhold er klimaet gunstig.
Berggrunnen består av næringsfattige bergarter, men de marine avsetningene gir likevel et godt
jordsmonn. Generelt er raet godt egnet til grønnsaksproduksjon med sandholdig jord. Nedenfor raet
dominerer leirjord, og her er kornproduksjon dominerende. Det dyrkes matkorn i området. Generelt
kan en si at mye av den dyrka jorda er av «nasjonal verdi».
I områder som ikke er bebygd eller oppdyrka er det stort sett skog. Det er generell skrinn mark på
høydedragene, og boniteten er lav. Furu dominerer her. Boniteten øker med løsmassemektigheten, og
i sonen mot dyrka mark dominerer granskog.
Østfold har store verdifulle løsmasseavsetninger knyttet til avsetninger fra istiden, og også bergarter
som er godt egnet til produksjon av pukk. Innenfor influensområdet er det per i dag ingen utnytting av
berg eller løsmasser, og heller ingen registrerte forekomster.
Innenfor influensområdet benyttes Glomma til kraftproduksjon i Sarpsfossen, samt at Borregaard tar
prosessvann fra elva. Noe landbruksvanning knyttet til bær- og grønnsaksproduksjon kan også forekomme. Utover dette er det ingen overflatevannressurser i influensområdet som utnyttes. Fredrikstad
by henter råvannet i Isnesfjorden/Vestvannet som står i forbindelse med Glomma. Herfra ledes vannet
til Borredalsdammen. I Sarpsborg er Isesjø hoveddrikkevannskilde.
5.2.1 Fredrikstad
Omtrent 25 % av Fredrikstads areal er jordbruksareal (66 000 dekar). Her, som i landet for øvrig, har
bruksrasjonaliseringen vært stor. Landbruksforetakene blir stadig større og færre, og det har blitt mer
jordleie. I 1989 var det registrert 547 landbruksforetak, i 1999 var det 385, i 2009 var det 247, mens
det i 2014 var 223 landbruksforetak som søkte produksjonstilskudd. Kornproduksjon dominerer. Det
dyrka arealet er fordelt på 80 % korn, 15 % gras, 4 % oljevekster og erter, 1 % frukt, bær, poteter og
grønnsaker[8],[9],[18].
I 2014 var det i Fredrikstad 64 landbruksforetak registrert med husdyr, derav åtte med melkekyr. De
vanligste husdyrslagene er storfe, gris, høns, kylling, sau og hest. Det er en svak tilbakegang innen de
fleste husdyrslag. Trenden er færre husdyrbruk, men besetningsstørrelsen er økende[8],[9].
Utmarksarealet i kommunen på ca. 170 000 dekar har et produktivt skogareal på ca. 100 000 dekar
fordelt på 630 eiendommer. De siste ti årene har det blitt avvirket gjennomsnittlig 15 000 m3 for salg.
Det øvrige utmarksarealet på ca. 70 000 dekar er hovedsakelig uproduktiv skog, grunnlendt mark og
fjell i dagen, samt noe annen jorddekt fastmark og litt myr[8],[9],[18].
Gjennom landbruksplanen til Fredrikstad[8] er det definert kjerneområder for landbruk, se figur 5-1.
Detaljer rundt landbruksarealer og -produksjonen i kommunen er gitt i tabell 5-1 og tabell 5-2.
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Rolvsøy

Nes

Hauge

Figur 5-1: Utsnitt fra temakart landbruk Fredrikstad. Grønn skravur
viser kjerneområder landbruk

5.2.2 Sarpsborg
Sarpsborg kommune er med ca. 77 000 dekar jordbruksareal den nest største jordbrukskommunen i
fylket. Størrelsen på driftsenhetene var i gjennomsnitt 190 dekar i 2000, men tallet er nok større nå.
Som i Fredrikstad blir det dyrka korn på om lag 80 prosent av jordbruksarealet. Husdyrholdet er variert
og utgjør ca. 15 prosent av husdyrholdet i fylket[10],[18]. Bruken av jordbruksarealene er omtrent som i
Fredrikstad, med korndominans.
Skog- og utmarksarealet i Sarpsborg er 225 000 dekar, hvorav 197 000 dekar regnes som produktivt.
Hovedtreslaget er gran. Det meste av gammelskogen står på lav og middels bonitet, stedvis med
dårlig tilgjengelighet. Skogeiendommene er gjennomgående små. 89 % av skogeiendommene er
under 500 dekar, men disse representerer likevel bare 50 % av kommunens samlede skogareal [10],[18].
Kommunen har utarbeidet temakart «kjerneområder for landbruk». Det viser de viktigste
jordbruksområdene i Sarpsborg, se figur 5-2. Detaljer rundt landbruksarealer og -produksjonen i
kommunen er gitt i tabell 5-1 og tabell 5-2.
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Tunevannet

Tune
Sarpsborg
stasjon
Alvim
Hafslund
Greåker
Klavestad

Skjeberg

Figur 5-2: Utsnitt fra temakart landbruk Sarpsborg. Mørk grønn viser kjerneområder landbruk
Tabell 5-1: Oversikt over jordbruksareal i Fredrikstad og Sarpsborg i 2017. Alle tall i dekar. Data
fra SSB[18]
Fulldyrka jord
Åker og hage
Korn og oljevekster
Hvete
Bygg
Havre
Potet
Grønfôr- og silovekster
Grønnsaker på friland
Eng til slått og beite
Fulldyrka eng
Annen eng og beite
Jordbruksareal i drift

Fredrikstad

Sarpsborg

61 851
54 855
51 744
23 669
14 747
11 665
16
247
831
8 174
6 996
1 178
63 029

72 027
57 896
55 143
23 890
12 763
15 511
235
509
250
17 517
14 131
3 386
75 413

Tabell 5-2: Oversikt over husdyrtall i Fredrikstad og Sarpsborg i 2017. Data fra SSB[18]
Fredrikstad
Storfe i alt
Melkekyr
Ammekyr
Andre storfe
Sauer over 1 år
Avlsvin
Høner

1 384
323
191
870
503
701
28 342

Sarpsborg
3 456
839
517
2 100
757
646
74 735
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Jordbruksområder

5.3.1 Dyrka jord
Figur 5-3 viser markslag i området. Som det går fram av kartet er det en god del fulldyrka
høyproduktiv jord i influensområdet til tross for mye bebyggelse og infrastruktur. De største områdene
finnes ved Hauge, Rolvsøy, Tune/Alvim og ved Hafslund.

Figur 5-3: Registreringskart naturressurser, Rolvsøy–Klavestad
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5.3.2 Jordkvalitet
Jordkvaliteten er jevnt over god i området, det meste av arealet er vist med «svært god jordkvalitet»,
se figur 5-4 og figur 5-5.
Nibio har også verdsatt jordbruksområder. Dette er basert på jordsmonnkart. Det aller meste av jorden
er gitt «stor verdi», se figur 5-6 og figur 5-7.

Figur 5-4: Jordkvalitet og dyrkbar jord mellom Hauge og Alvim. År for registreringen er ikke
oppgitt, men noen arealer som er vist med jordkvalitet er i dag nedbygd eller brakklagt. Hentet
fra kartløsningen til Nibio[17]
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Figur 5-5: Jordkvalitet og dyrkbar jord i området Hafslund/Klavestad. År for registreringen er
ikke oppgitt, men noen arealer som er vist med jordkvalitet er i dag nedbygd eller brakklagt.
Hentet fra kartløsningen til Nibio[17]
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Figur 5-6: Verdiklasser dyrka jord basert på jordsmonnkart mellom Hauge og Alvim. Som på
foregående figurer er år for dataene ikke oppgitt, flere arealer som er vist med landbruksverdi
er i dag nedbygd eller brakklagt. Hentet fra kartløsningen til Nibio [17]

Figur 5-7: Verdiklasser dyrka jord basert på jordsmonnkart i området Hafslund/Klavestad. Som
på foregående figurer er år for dataene ikke oppgitt, flere arealer som er vist med landbruksverdi er i dag nedbygd eller brakklagt. Hentet fra kartløsningen til Nibio [17]
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5.3.3 Dyrkbar jord
Figur 5-3 viser også dyrkbar jord. Ved Hauge ned mot Glomma er et areal vist som dyrkbart. Det er i
dag et beite og rik sump- og kildeskog. Området er kartlagt som to naturtyper, og beskrives som et av
få større gjenværende varierte områdene med potensial for biologisk mangfold i ulike organismegrupper langs Glommas vestside[33]. Det er derfor konfliktfylt å dyrke opp dette. En kan også tenke seg
oppdyrking av skogsområder øst for fv. 109 i Fredrikstad. Det vil kreve store terrengarbeider grunnet
det småkollete landskapet med mye berg i dagen. Innimellom kollene finnes mindre området med mer
løsmasser med tykkere jordsmonn som er markert som dyrkbart. En oppdyrking her vil også være i
konflikt med friluftsliv og landskapsbilde.
På Sarpsborgsiden er det heller ikke mange gunstige arealer ledige for oppdyrking. Nord for Greåker
skole er det kartlagt to dyrkbare arealer. Det ene av disse er regulert til boligbebyggelse, mens det
andre er vist som framtidig utbyggingsområde i kommuneplanen. I Greåkerdalen er det noen mindre
smale langstrakte arealer med kantskog vist som dyrkbar mark. Hensyn til bebyggelse og gjeldende
reguleringsplaner gjør det sammen med begrenset størrelse lite aktuelt å dyrke opp dette. Det største
området er Langmyr. Dette er imidlertid regulert til friluftsområde. Samtidig har oppdyrking av myr blitt
mindre aktuelt. Forslag til ny forskrift om nydyrking innebærer forbud mot oppdyrking av større
myrområder[27].
Ved Holtet, nord for rv. 111 er et større areal med dyrkbar jord som grenser til eksisterende jordbruksarealer. Området er i dag skog avsatt som LNF-område i kommuneplanen med hensynssone friluftsliv.
5.3.4 Plantesykdommer
Floghavreregisteret viser at det forekommer floghavre i planområdet. Bl.a. finnes gårdsnavnene Nes,
Alvim, Hafslund, Borgen og Klavestad i floghavreregisteret[11]. En gjennomgang av potetålregisteret
viser ingen registrering i Fredrikstad, mens det i Sarpsborg er funnet potetål (potetcystenematode) på
gårder på Borgen og Klavestad[12]. Disse funnene er imidlertid over 40 år gamle.
Fredrikstad kommune har registreringer av floghavre og hønsehirse i sin kartløsning. I 2013 ble det
innenfor influensområdet registrert floghavre på Omberg og Rekustad/Nes.
Plantesykdommer har ingen betydning for konsekvensutredningen, og omtales derfor ikke nærmere.
Det vil bli gjort mer detaljerte undersøkelser rundt dette før anleggsfasen, slik at det kan sette inn tiltak
for å forhindre spredning.

5.4

Skogbruksområder

Skogdekte arealer blir i liten grad berørt av IC-planene. Det er stort sett bare mindre arealer og
kantsoner med ulik type blandingsskog som blir berørt. Mange av skogsarealene er også viktige som
friluftsområder og/eller parker, noe som begrenser verdien som skogsareal. Det er noe større
skogsområder ved Hafslund og Borgen folkepark/Dondern. Dette er områder som normalt kunne ha
blitt skilt ut og verdsatt, men på grunn av skogenes beliggenhet og bruken av området til park, er det
neppe aktuelt med rasjonell skogsdrift, og området anses derfor å være uten verdi for skogbruk.

5.5

Områder for bergarter/malmer

På Greåker var tidligere et steinbrudd (Høla, se figur 5-8). Dette ble drevet på middels- til grovkornet
granitt. Det er vurdert som lite viktig av NGU[7]. Boliger er nå under oppføring på Høla under det noe
mer salgsfremmende navnet Tindlund Park.
Andre ressurser er ikke kjent eller kartlagt. Det er ingen kjente bergarter med potensial for mineralutvinning i området. Det foreligger heller ingen planer som vi er kjent med.
Det er ikke skilt ut egne delområder for dette deltemaet.
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Figur 5-8: Høla, nedlagt steinbrudd på Greåker

5.6

Områder med løsmasser

De naturlige løsmassene i området består i all hovedsak av marine leirer [6]. I tillegg kommer
morenemateriale (Raet) som går gjennom Sarpsborg by og Hafslund. Randmorener som Raet og
Mona-ryggen i indre Østfold blir mye utnyttet til uttak av løsmasser. I tiltaksområdet er dette ikke
tilfelle. Arealene er tett utbygd og utnyttet til jordbruk. Det er ingen kjente planer om utnyttelse av
løsmasser i området.
Det er ikke skilt ut egne delområder for dette deltemaet.

5.7

Områder med overflatevann/grunnvann

5.7.1 Vann
Glomma er drikkevannskilde, bl.a. ved Fredrikstad vannverk som tar vann fra Vestvann og Baterød
vannverk i Sarpsborg. Alle inntak er oppstrøms influensområdet. Det er ingen kjent bruk av andre
vannressurser utover noe jordbruksvanning og prosessvann til Borregaard. Bygging av ny jernbane vil
ikke påvirke mulig utnytting av vannressurser. Det er derfor ikke skilt og verdsatt delområder knyttet til
vannforsyning/drikkevann.
Raet er antatt å ha et betydelig grunnvannspotensial[6]. Det er imidlertid ingen utnytting av dette i dag,
og det anses heller ikke sannsynlig at det er aktuelt med en grunnvannsutnyttelse her grunnet
bebyggelse.

5.7.2 Energi
Brønner
Innenfor planområdet finnes en rekke brønner. Alle som er registrert i NGUs grunnvannsdatabase
Granada[5] er fjellbrønner og formålet er energi, se figur 5-9. Det er ikke foretatt noen videre
kartlegging eller verdivurdering av disse gjennom dette arbeidet. Eventuelle energibrønner som blir
påvirket av tiltaket må erstattes og regnes som en del av anleggskostnadene.
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Figur 5-9: Oversikt over brønner i området. Alle er energibrønner. Hentet fra Granada[5]
Kraftproduksjon
Vannkraften i Sarpsfossen har vært utnyttet i lang tid. De eldste skriftlige kilder er fra 1312 da Håkon V
Magnusson overdrar Borregaard til sin svigersønn Havtore Jonsson. Kongen ber ham om å "la fossen
bygge opp til sin nytte", noe som henspeiler til utnytting av vannkraft til møller. Det er dog ikke
usannsynlig at fossen kunne ha vært utnyttet til kverner tidligere. Olav Haraldsson som grunnla byen
tilbrakte sin ungdom i England og Normandie. Der var det møller i bruk. I boka «Den norske
vasdragsrets historie indtil 1800» argumenters det for at det er sannsynlig at han fikk anlagt møller
som en del av grunnleggelsen av Borg[23]. I så fall kan det ha vært utnytting av fossefallet i 1000 år.
I middelalderen var det møller i fossen, og fra 1500-tallet også sager. Energiproduksjon startet på
slutten av 1800-tallet med Borregaards kraftverk i 1888 og Hafslund kraftverk året etter. Det er i dag
tre kraftverk som utnytter det 20,5 meter høye fallet i fossen. På østsiden Hafslund kraftverk (heleid av
E-CO) og Sarp kraftverk (deleid av E-CO og Sarpsfoss Ltd. med 50 prosent på hver), og på vestsiden
Borregaard kraftverk (heleid av Sarpsfoss Ltd.). Sarp kraftverk er det største og nyeste (1974-78).
Mellom kraftverkene ligger felles dam med flomløp, som eies med 50 prosent av hver. Kraftverkene
har en samlet årsproduksjon på om lag 1 TWh, noe som tilsvarer strømforbruket til cirka 50 000
eneboliger[4].
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Figur 5-10: Kraftverkene i Sarpsfossen. Hentet fra NVE-atlas[22]
Tabell 5-3: Tekniske data for kraftverkene i Sarpsfossen. Hentet fra NVE-atlas[22] og nettsidene
til E-CO[13]
Navn
Antall
SlukeMiddelårsMaks.
EnergiBrutto fallaggregater
evne
prod.
ytelse
ekvivalent
høyde
Hafslund
4 (Francis)
200 m3/s
145 GWh
32 MW
0.043 kWh/m³
20,5
kraftverk
Sarp
1 (Kaplan425 m3/s
317 GWh
80 MW
0,05 kWh/m³
20,5
turbin)
Borregaard
2
150 m3/s
250 GWh
51 MW
0,044 kWh/m³
20,5
Kraftprodusentene opplyser at det er trange forhold for kraftverksdrift i Sarpsfossen. Området
oppstrøms og nedstrøms bruene er på begge sider av fossen i stor grad utbygd med viktig
infrastruktur for kraftverkene. Dette omfatter vannveier med inntakskonstruksjoner som luker,
damkonstruksjoner og anlegg for vannstandsregulering. Disse skal håndtere store vannmengder, og
det er følgelig store dimensjoner på anleggskonstruksjonene.
Normal drift og vedlikehold av anleggene er plasskrevende, og det kreves sikker adkomst til
anleggene. Kraftverkene er avhengig av god og sikker adkomst til anleggene med mobilkraner og
annet tungt utstyr.
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6 VERDI, OMFANG OG KONSEKVENS
6.1

Generelt

Influensområdet er delt inn i ni delområder. Inndelingen er gjort på grunnlag av kriteriene som er listet
opp i tabell 4-1. Inndelingen er vist på temakart i figur 6-1.
Dette kapittelet gir en vurdering av verdi, omfang og konsekvens for utbyggingen innenfor hvert enkelt
delområde for naturressurser. Flere av alternativene er like når det gjelder påvirkning av delområdene.
I disse tilfellene omtales derfor alternativene samlet.
Det er hovedsakelig de permanente inngrepene for driftsfasen som vurderes. Der hvor midlertidige
inngrep kan gi permanente virkninger er dette nevnt. Konsekvenser i anleggsperioden er omtalt i sin
helhet i kapittel 0. Merk at det kan bli avlingsreduksjon på arealer med dyrka jord som har blitt påvirket
i anleggsfasen i lang tid etter endt anleggsperiode. Dette er likevel ansett som en midlertidig
konsekvens. Ved midlertidige tiltak på dyrka jord som anleggsbelte, riggområder, betongtunneler,
nedgravde kulverter etc. må det tas hensyn til matjord, og områdene må istandsettes på en måte som
ikke gir varig produksjonstap.
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Figur 6-1: Oversiktskart over hele strekningen med influensområde og verdisatte delområder
for tema naturressurser. Firguren viser de høye jernbanealternativene. Løsninger med lave
alterntiver ligger i samme korridor
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Delområde 1 Hauge–Omberg

6.2.1 Avgrensning
Delområdet avgrenses av jernbanen i nordvest, godsterminalen i nord, Ombergveien i øst og
boligbebyggelse i sør. Hele dette dyrka arealet på nærmere 500 dekar er inkludert i influensområdet
selv om strekning avsluttes på høyde med Østfoldhallen. Årsaken til dette er at landbruksområdet er
sammenhengende.
6.2.2 Beskrivelse
Delområdet omfatter de store åpne flate arealene med dyrka jord nedenfor jernbanen på nærmere
500 dekar. Det har svært god jordkvalitet (se figur 6-2) og ligger innenfor kjerneområde for landbruk i
Fredrikstad.

4
3

2

1

Figur 6-2: Jordkvalitet mellom Råbekken og Rolvsøysund. Hentet fra
kartløsningen til Nibio[17]. Data om jordkvalitet ikke oppdatert, flere
arealer som er vist med god jordkvalitet er i dag bebygd.
Nummereringen henviser til verdisatte delområder i figur 6-1

På motsatt side av jernbanen ligger det også arealer som inntil nylig har vært dyrka (se figur 6-3 og
figur 6-4). Dette er nå regulert til næring, og drives ikke lenger.
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Figur 6-3: Jordbruksarealene på nordvestsiden av jernbanen ved Omberg er regulering til
næring

Figur 6-4: Jordbruksarealer tatt ut av drift mellom Rolvsøy godsterminal og fv. 109. Arealet
er regulert til næring. Bildet er tatt i 2014 sett sørvestover i retning Fredrikstad
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6.2.3 Verdi
Området er i sin helhet fulldyrka lettdrevet jord. Verdien er stor.
Liten Middels Stor

6.2.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 1a, 5cH og 5cL
Tiltaket medfører ingen permanente beslag i dyrka mark sørøst for dagens jernbane. Omfanget er
intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor og konsekvensen blir ubetydelig (0).
Alternativ 4bH og 4bL
Alternativene innebærer noe permanent beslag på sørøstsiden av dagens jernbane mot dyrka mark,
men gir ingen inngrep i fulldyrka mark i delområdet. Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor, konsekvensen blir ubetydelig (0).
0-alternativet
Delområdet er LNF-område i kommuneplanen i dag og inngår i kommunens kjerneområde for
landbruk. En må forvente landbruksproduksjon i framtida her. I både gjeldende og forslag til ny
fylkesplan for Østfold er imidlertid området vist som framtidig næringsområde[20],[21].
I kommuneplanen for Fredrikstad kommune er ny fremtidig hovedveg med Glommaskryssing lagt
gjennom landbruksarealene med fulldyrka jord, se figur 6-5. I følge konsekvensutredningen for tema
naturressurser for kommunedelplanen for Ny bru over Glomma[25], vil dette alternativet for Glommakryssing beslaglegge ca. 43 dekar dyrka mark.
Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.
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Figur 6-5: Utsnitt av kommuneplan for Fredrikstad kommune (2011–2023)[24], med illustrert
fremtidig Glommakryssing gjennom jordbruksarealene på Omberg (heltrukket rød strek).
Forkastet trasé for ny fv. 109 er også vist med rød strek
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Delområde 2 Rolvsøy

6.3.1 Avgrensning
Delområdet omfatter landbruksarealene på de flate lettdrevne jordene på Rolvsøy. Arealer på sørøstsiden av dagens jernbane og mellom jernbanen og fv. 109 er inkludert i delområdet, som består av
jordbruksarealer på Nes, Valle og Rolvsøy.
6.3.2 Beskrivelse
I delområdet ligger Nes gård som er et andelslandbruk. Det er et partnerskap mellom gårdbruker og
andelseiere. De mottar eller høster varer direkte fra gården. Det opplyses at det i dag er 130
andelseiere fordelt på 65 andeler. Produksjonen er mangfoldig, og det drives hovedsakelig økologisk.
Gården har også sauer, dette er det eneste bruket med husdyr i delområdet[19]. Utover Nes er det
hovedsakelig kornproduksjon i dette området. Jordkvaliteten er i hovedsak svært god, men området er
ikke inkludert i kjerneområde for landbrukiii i Fredrikstad.

Figur 6-6: Dyrka jord på Rolvsøysiden (Nes og Rekustad) sett fra Greåker fort

Figur 6-7: Nes gård sett fra Greåker fort
Noen av de dyrka arealene her er vist som framtidig utbyggingsområde i kommuneplanen til Fredrikstad som område BA202, se figur 6-5. Dette er likevel inkludert i delområdet siden det er i drift, og det
ikke er vedtatt reguleringsplan for annen arealbruk.
iii

Begrep innført av Landbruks- og matdepartementet i 2005. Viktige matproduksjonsarealer og
områder med høy kulturlandskapsverdi i kommunen. Statusen styrker jordvernet i disse områdene
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Som nevnt innledningsvis er 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. Ny fv. 109 er vist som en illustrasjonslinje på kommuneplanen, se figur 6-5. Denne løsningen er forkastet, ny fv. 109 legges her i dagens trasé og videre ut på
dyrka jord. Det nye veganlegget tar beslag i dyrka jord på begge sider av dagens fv. 109, se figur 6-8.
Samlet beslag er på 31 dekar av disse i alt 90 dekar store arealene med dyrka jord.

Valle
Figur 6-8: Beslag av dyrka jord som følge av planlagt fv. 109. Grønn skravur viser areal som er
omdisponert til utbyggingsformål gjennom vedtatt reguleringsplan, mens rød skravur er LNFområde. Lilla skravur viser bensinstasjonstomt som skal dyrkes opp

6.3.3 Verdi
Jorda er hovedsakelig av svært god kvalitet, med mindre innslag av jord med god kvalitet (se figur
6-2). Det drives blant annet grønsaksproduksjon. Arealene på Valle har noe lavere verdi for jordbruk
enn øvrige arealer. Området gis stor verdi.
Liten

Middels Stor

6.3.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 1a, 5cH og 5cL
Alternativene går i eksisterende jernbanetrasé et lite stykke før den nye jernbanelinja dreier mot øst
forbi Rolvsøy kirke og krysser Rolvsøysund på en ca. 700 meter lang bru rett sør for eksisterende
jernbanebru. Alternativet medfører et direkte beslag på ca. 16 dekar dyrka mark. I tillegg blir det
liggende igjen en langt og smalt areal på drøye 9 dekar mellom eksisterende og ny bane på gnr./bnr.
727/19 og 727/2. Dette vil trolig falle ut av drift. Utover dette vil de store sammenhengende arealene i
hovedsak opprettholdes. Ny jernbane med bru har ikke direkte inngrep i området som benyttes til
andelsdyrking på Nes gård, men vil bli et stort inngrep like i nærheten. Det er en stor fare for at denne
aktiviteten kan bli skadelidende av dette. Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor, og konsekvensen blir stor negativ (– – –).
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Alternativ 4bH og 4bL
Alternativene gir et beslag på snaue 16 dekar i jordbruksarealene på Valle. Denne jorda har noe
lavere verdi enn øvrig for delområdet. Traseen splitter delområdet i to, og gir mer tungvint drift.
Omfanget vurderes til lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor, konsekvensen blir middels negativ (– –).
0-alternativet
Fremtidig fv. 109 vil i henhold til foreslått reguleringsplan beslaglegge en del dyrka jord innenfor
delområdet. Alternativet har ingen konsekvens.

6.4

Delområde 3 Rolvsøy kirke

6.4.1 Avgrensning
Delområdet er et jorde mellom Rolvsøy kirke og fv. 109.
6.4.2 Beskrivelse
Jordet er ca. 20 dekar stort og jordkvaliteten er svært god. Området ble regulert til fremtidig kirkegård
på slutten av 1980-tallet[14], men er i drift i dag og tas derfor med i vurderingen.

Figur 6-9: Dyrka jord ved Rolvsøy kirke

6.4.3 Verdi
Siden området er regulert til annet formål enn landbruk settes verdien til liten.
Liten Middels Stor
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6.4.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 1a, 5cH og 5cL
Alternativene berører ikke delområdet. Omfanget er intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er liten, konsekvensen blir ubetydelig (0).
Alternativ 4bH og 4bL
Traseen krysser fylkesvegen nord for Rolvsøy kirke, hvor den ligger i betongtunnel under bebyggelsen, fylkesvegen og jordet. Det er ikke lagt opp til at det skal etableres dyrka jord over tunneltaket.
Dette medfører beslag av 2,7 dekar dyrka mark innenfor delområdet.
Tunnelen splitter delområdet i to og etterlater jordbruksarealer på begge sider av ny jernbane. Begge
disse arealene blir ca. 7-8 dekar store. Det vil trolig bli mulig å kjøre landbruksmaskiner over tunneltaket slik at begge teigene kan drives, men det vil bli en driftsmessig ulempe for driften sammenliknet
med ett større sammenhengende areal dag. Hele dette arealet vil mest sannsynlig falle ut av produksjon som en følge av prosjektet. Siden dette allerede er regulert til annet formål blir omfanget intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er liten og konsekvensen blir ubetydelig (0).
0-alternativet
I henholdt til vedtatt reguleringsplan vil dette arealet inngå som en del av kirkegården, se område
GL201 figur 6-5, og dermed falle ut av produksjon. Alternativet har ingen konsekvens.

6.5

Delområde 4 Rekustad

6.5.1 Avgrensning
Delområdet består av et sammenhengende jorde på 284 dekar på Rekustad.
6.5.2 Beskrivelse
Delområdet er tatt med som en del av influensområdet fordi det påvirkes i anleggsfasen.
Jordkvaliteten er svært god og god. Området er vist som LNF-område på kommuneplanen, og ligger
innenfor kjerneområde for landbruk. Ny fv. 109, som også inkludere omlegging av fv. 112, vil gi
inngrep i dette området med beslag av forholdsvis mye dyrka jord, se figur 6-8.
6.5.3 Verdi
Området er stort og sammenhengende med svært god og god kvalitet. Delområdet gis stor verdi.
Liten Middels Stor

6.5.4 Omfang og konsekvens
Alle alternativer
Ingen av alternativene gir inngrep i delområdet i varig situasjon. Omfanget er intet. Konsekvensen blir
ubetydelig (0).
0-alternativet
Det aller meste av delområdet er vist som LNF-område. Ny fv. 109 og fv 112 vil gi beslag av dyrka
mark i delområdet. Alternativet har ingen konsekvens.
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Delområde 5 Greåkerdalen

6.6.1 Avgrensning
Delområdet strekker seg fra jordbruksarealene rett sør for Opstad og inkluderer dyrka og dyrkbar jord i
Greåkerdalen.
6.6.2 Beskrivelse
Jordkvaliteten i Greåkerdalen er svært god, se figur 6-10. Her er det også noen arelaer som kan
dyrkes opp. Området inngår ikke i kommunens kjernområde for landbruk, og de nedre deler (nedenfor
Vetabekkeveien) er vist som framtidig boligområde i kommuneplanen.

5

Figur 6-10: Jordkvalitet på Greåker. Hentet fra kartløsningen til
Nibio[17]. Nummerering henviser til verdisatt delområde

Figur 6-11: Greåkerdalen sett nordover fra Dalveien
6.6.3 Verdi
Delområdet har større sammenhengende jordbruksarealer med svært god jordkvalitet, samt dyrkbar
mark. Delområdet gis stor verdi.
Liten Middels Stor
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6.6.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 1a, 5cH og 5cL
Jernbanen kommer ut i dagen i Greåkerdalen og har en kort dagsone før den forsvinner i tunnel igjen.
Denne strekningen går i hovedsak gjennom dyrka og dyrkbar jord i delområdet. Alternativet gir et
arealbeslag av fulldyrka jord på 4,6 dekar. Traseen deler det sammenhengende jordbruksarealet og
skaper to restarealer sør for jernbanen på henholdsvis 22 og 6 dekar. Området mellom de to
restarealene er i dag skog, men dyrkbar jord. Omfanget vurderes som lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor. Konsekvensen blir middels negativ (– –).
Alternativ 4bH og 4bL
Begge alternativer går fra tunnel på Greåkersiden, krysser Greåkerdalen i dagen og fortsetter i tunnel
mot Yven. Traseen i dagen medfører et arealbeslag på 1,8 dekar. Jernbanen deler et større
sammenhengende område i to, men området som blir avskåret i nord er på ca. 18 dekar og stort nok
for drift. Grensen mellom det nordlige arealet og det store sammenhengende arealet tilhørende
Opstad-gårdene lenger nord er kun er skilt av en terskel på ca. 50 meter med dyrkbart areal.
Sammenholdt med jordbruksarealene sør for ny trasé avskjæres totalt omlag 50 dekar dyrka mark fra
å driftes sammen med arealene på Opstad. Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor. Konsekvensen blir liten negativ (–).
0-alternativet
Området er vist som LNF-område i gjeldende planer. Alternativet har ingen konsekvens.

6.7

Delområde 6 Tune–Alvim

6.7.1 Avgrensning
Delområdet omfatter et større jordbruksareal med fulldyrka jord nord for fv. 109 og vest for E6 på
Tune, Yven og Alvim.
6.7.2 Beskrivelse
Det totale arealet med dyrka jord er på ca. 1 km2. Jordkvaliteten er svært god (se figur 6-12), og ligger
innenfor kjerneområde landbruk. Dette området er vist som LNF-område i gjeldende planer.
Planlagt ny fv. 109 vil beslaglegge ca. 12 dekar og gi noe dårligere arrondering helt sør i delområdet.
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6.7.3 Verdi
Jorda er hovedsakelig av svært god kvalitet.
Arealet er stort, sammenhengende og består av
fulldyrka jord. Delområdet gis stor verdi.
Liten Middels Stor

6.7.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 1a
Alternativet kommer ut i dagen ved Yven gård og
går gjennom gårdsbebyggelsen langs Yvenveien.
Videre går jernbanen over jordene og krysser E6
på en ca. 450 meter lang bru. Dette alternativet
medfører et beslag av fulldyrka jord på 14,6 dekar.
I tillegg deler det et sammenhengende
jordbruksareal og skaper en barriere. Omfanget
vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor, konsekvensen blir liten til middels
negativ (–/– –).
Alternativ 4bH
Alternativet kommer ut i dagen nord i delområdet,
der det er på det smaleste. Det gir et permanent
beslag av fulldyrka jord på 5,6 dekar. Nytt
dobbeltspor vil dele et sammenhengende
jordbruksareal, slik at dette blir noe mer
tungdrevet. Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Figur 6-12: Jordkvalitet i delområde 6 Tune–
Alvim. Hentet fra kartløsningen til Nibio[17]
Nummerering henviser til verdisatt delområde

Stort
positivt

Verdien er stor. Konsekvensen blir liten negativ (–).
Alternativ 4bL
Alternativet er lagt i betongtunnel i dyrka jord. Det er forutsatt at det etableres dyrka jord på
tunneltaket. Alternativet berører derfor ikke delområdet i driftsfasen. Konsekvensene i anleggsfasen er
beskrevet under kapittel 6.13.4. Omfanget er intet.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor. Konsekvensen blir ubetydelig (0).
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Alternativ 5cH
Fra omtrent midt i tunnelen under Hannestad og Yven dreier alternativ 5cH mot nord og krysser
delområdet i en linje som ligger mellom alternativ 1a og alternativ 4bH/4bL. Traseen ligger nord for
gårdsbebyggelsen ved Yvenveien og sør for næringsområdet ved Tunejordet. Alternativet medfører et
direkte permanent beslag på 6,3 dekar fulldyrka jord innenfor delområdet. Det reelle beslaget blir
imidlertid på om lag 8 dekar fordi noen restarealer blir for små til å drifte. Barrieren av ny trasé
gjennom området er betydelig større enn eksisterende veg (Yvenveien), som i dag skiller arealene på
Yven og Alvim. Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor. Konsekvensen blir liten negativ (–).
Alternativ 5cL
Som alternativ 4bL er dette lagt i betongtunnel som skal dekkes med dyrka jord, og berører ikke
delområdet i driftsfasen. Konsekvensene i anleggsfasen er beskrevet under kapittel 6.13.4. Omfanget
er intet.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor, konsekvensen blir ubetydelig (0).
Alternativ 0
Området er vist som LNF-område i gjeldende planer. Alternativet har ingen konsekvens.

Figur 6-13: Delområde 6. Til venstre sett nordover fra fv. 109 og til høyre sett sørover fra
Ordfører Thorbjørnsens vei. E6 til venstre i det bildet
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Delområde 7 Sarpsfossen

6.8.1 Avgrensning
Delområdet omfatter fallet i Sarpsfossen og kraftverk med tekniske konstruksjoner.
6.8.2 Beskrivelse
Borregaard kraftverk
Borregaard kraftverk har inntaksområde like nedstrøms Sarpsbrua (fv. 118) ved Monumentplassen
(figur 6-14). Kraftverket har fire aggregater. Anlegget ble fornyet i 2006-09.
Ved behov for vedlikehold må inntaket stenges. Det settes da 60 stålbjelker (nåler) ned i inntaket som
låses mot en terskel i bunn, og bassenget nedstrøms tømmes (se figur 6-14). Hvert nålestengsel er ti
meter langt og veier ett tonn. Nålestengslene settes ned i inntaket med hjelp av mobilkran som
plasseres på Monumentplassen. Det er begrenset plass til å gjøre arbeidet, særlig på grunn av
avstanden mellom brua og inntaksluke (5 meter). Vegbrua må stenges når nålestengselet settes på
plass og når det fjernes, og det kan heller ikke være jernbanetrafikk forbi. Dette er altså et kritisk
punkt. Også annet vedlikeholdsarbeid utføres fra Monumentplassen. Frakt av nålestengsler og annet
vedlikeholdsutstyr skjer via brua, og ved frakt av nålestengsler stenges ett kjørefelt[29].
Stenging av inntaksluken planlegges i god tid og gjennomføres normalt sett når vannføringen i elva er
slik at man taper minst mulig produksjon. Utstyret er imidlertid tilgjengelig til enhver tid, slik at vanninntaket kan stenges på relativt kort varsel dersom det er behov for det. Med normalt vedlikehold har
luka en levetid på 50-100 år[29].
Det har tidligere vært mulighet for etablering av nytt inntak under Tarris. Det ble ikke funnet noen
mulig trasé, da det er opptil 42 meter ned til fjell. Det er kun et område med fjell ytterst mot Glomma i
øst. Området innenfor er også utsatt ved flom, stort vanntrykk oppstrøms fossen og fare for
kvikkleireras.

Figur 6-14: Inntaket til Borregard kraftverk. Ved behov for stenging settes 60 nåler ned i
inntaket. Illustrasjon: Orkla
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Sarp kraftverk
Sarp kraftverk ble satt i drift i 1978. Inntaket er på østsida av elva, like nord for jernbanebrua. Atkomst
til anlegget er fra Nordbyveien og videre på Øyeveien.
Det er innhentet detaljerte beskrivelser av drift- og vedlikeholdsoperasjoner ved Sarp kraftverk og
plassbehov for disse fra eier E-CO[4]. Dette er fra daglige/ukentlige rens av inntaksgrind til inn- og
utheising av store komponenter som skjer ca. hvert 20 år. Flere av disse operasjonene krever bruk av
store kraner, noe som igjen krever stor aksjonsradius. Figur 6-15 viser de ulike operasjonene, og de er
beskrevet i tabell 6-1.

Figur 6-15: Skisse som viser ulike arbeidsoperasjoner knyttet til Sarp kraftverk. Merk at
illustrasjonen viser utdatert geometri for alternativ Midt-7. Både veg og bane ligger nå med
større avstand til kraftverket. Illustrasjon: E-CO
Tabell 6-1: Arbeidsoperasjoner knyttet til Sarp kraftverk. Opplysninger fra E-CO[4]
Arbeidsmetode

Hyppighet

Plassbehov

Plassering

I. Bruk av grindrensker. Fjerning av fremmedlegemer på
inntaksgrind. Dette er en fast
installasjon på damkronen
II. Vedlikehold av inntaksgrind og sandfang med dykkere i arbeidskurv, samt med
nedsenket tobb for manuell
fjerning av steinmasser

Daglig/
ukentlig bruk

7 m ut fra topp damkrone, 6,5 m over
damkrone

Langs hele
inntakets
bredde

Årlig, inntil
tre uker

Vest for stasjonen
Atkomst under
eksisterende
jernbane

III. Vedlikehold av elvebunn
oppstrøms sandfang.
Fjerning av steinmasser på
elvebunnen oppstrøms
sandfang

Hvert 5. år,
inntil 14
dager

IV. Inn- og utheising av store
komponenter (rulle- og
glideluker, grinder, sylindre
osv.) til inntakskonstruksjonen for Sarp kraftverk

Hvert 20. år,
men kan
oppstå uforutsett. Minimum 10
dager x 2
(ut- eller inn–
løfting)

Mobilkran 90 tonn. Transportmål (l x h) min. 13
m x 4 m. 18 m ut fra topp damkrone +
avstandskrav til høyspenningsanlegg.
Fri høyde over vann i mer enn hele inntakets
bredde (kranens sektor)
Mobilkran 130 tonn. Transportmål (l x h) min.
13 m x 4 m
32 m ut fra topp damkrone + avstandskrav til
høyspenningsanlegg. Fri høyde over vann i
mer enn hele inntakets bredde (kranens sektor
Mobilkran 500 tonn. Transportmål (l x h) min.
20 m x 4 m. 20 m ut fra topp damkrone. Fri
høyde over vann i mer enn hele inntakets
bredde (kranens sektor). Plassering av kran,
luke(r) og vogntog fra østre vegg på lukehus,
vil oppta ca. 60 m arbeidsplass i retning
nordøst ut mot Øyveien (ca. 20 m utvendig
dagens innkjøringsport)

Øst for stasjonen, rygger
inn fra Øyveien/ Nordbyveien
Øst for stasjonen, rygger
inn fra Øyveien/ Nordbyveien
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Hafslund kraftverk
Kraftverket er ombygget og oppgradert flere ganger, sist totalrehabilitert mellom 1999 og 2002. Det
består nå av fire Francisturbiner med maksimal kapasitet 31 MW, og den midlere årsproduksjon er på
165 GWh. Anlegget har ikke de samme utfordringer knyttet til drift som de andre anleggene med tanke
på tiltaket, og dette beskrives derfor ikke nærmere.

Figur 6-16: Hafslund kraftverk
Flom
Etter flommen i 1995 ble det satt ned et utvalg for å vurdere flomfare. Det resulterte i NOU-en «Tiltak
mot flom»[15]. Utvalgets anbefaling var (kap. 9.5.3):
Etter Flomtiltaksutvalgets vurdering er det viktig å sikre flomavledningskapasiteten ved
Sarpsfossen. En eventuell omlegging av jernbane- og vegbru over Sarpsfossen bidrar også til at
flomproblematikken ved Sarpsfossen må vurderes nøye. Eventuell bruk av tunneler for å løse
flomproblemene i Sarpsfossen må i en totalvurdering veies opp mot alternativ sikring av
Borregaardsområdet, bebyggelse, veg, jernbane og annen infrastruktur. Av foreliggende
tunnelalternativer synes alternativene med en omløpstunnel rundt dagens Sarp kraftverk og en
kraftverkstunnel på vestsiden av Sarpsfossen særlig aktuelle ut fra kostnader og flomavledning.
Utvalget anbefaler at NVE utreder forslag om flomsikringstiltak for Sarpsfossen i samarbeid med
Sarpsborg kommune, NSB, Vegdirektoratet og kraftverkseierne.
Etter dette har det blitt gjort nye vurderinger. NVE skriver[28]:
Etter at flomsonekartene ble utarbeidet og modellforsøkene i Trondheim ble gjennomført, har det
frem til i dag ikke blitt arbeidet konkret med flomtunnelalternativet. I dagens situasjon er det rimelig
å anta at kostnadene ved bygging av en ev. flomavledningstunnel forbi Sarpsfossen vil overstige
nytten.
Det virker derfor lite realistisk å bygge en egen flomavledning. Om dette kan kombineres med andre
tiltak som f.eks. kraftutbygging, kan det muligens være økonomisk forsvarlig.
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6.8.3 Verdi
Det er tre kraftverk i Sarpsfossen som til sammen produserer energi tilsvarende forbruk til 50 000
husstander. Dette er en evigvarende fornybar ressurs, og delområdet har stor verdi.
Liten Middels Stor

6.8.4 Omfang og konsekvens
Kraftproduksjon og strømningsanalyser, alle alternativer
Gjennom utvikling av alternativer har det vært møter med kraftprodusentene for å finne løsninger som
begrenser negative konsekvenser for kraftproduksjonen. Bruer for veg/bane er flyttet nordover for å
unngå at konflikt med inntaksluker og vedlikeholdsoperasjoner ved Sarpsfopssen.
Brufundamenter og pilarer i elva vil gi endringer i strømningsforhold. Generelt vil vannhastigheten
endres lokal ved brufundamenter og pilarer. Vannet presses forbi, og vannhastigheten på hver side vil
øke. Rett nedstrøms får man en bakevjesone. Disse endrede strømningsforholdne kan føre til at
inntakslukens slukeevne ikke utnyttes fullt ut, og med det føre til mindre energiproduksjon.
Det er utført en egen analyse av strømningsforhold og oppstuving som følge av brubygging for de fire
jernbanealternativene Midt-7, Midt-10, NFO-9 og NFO-10 for veg- og jernbanekryssing ved
Sarpsfossen[30]. Her inngår normalvannføring (Qn) og middelflom (Qm) for å vurdere konsekvenser for
kraftproduksjonen ved Sarp kraftverk, og beregninger ved tohundreårsflom (Q 200) og tusenårsflom
(Q1000) for å vurdere oppstuving oppstrøms. Figur 6-17 viser pilarer og spuntkasser for de ulike
brualternativene. Pilarene har diameter 1,8 meter, og avstand 40–60 meter mellom pilarpar avhengig
av alternativ.
Simuleringene viser generelt at inngrep i elva i form av brupilarer vil presse strømmen utover mot
sidene, og føre til større hastigheter mot Sarp og Borregaard kraftverk og mindre hastigheter inn mot
lysåpningen i Sarpsbrua. Inngrepene vil føre til uendret eller noen få cm tap for Sarp kraftverk ved
normalvannføring etter at bruene er ferdig bygd. Det er liten forskjell mellom alternativene. Ved
middelflom vil situasjonen bli uendret eller noe forbedret mtp. kraftproduksjon. Dette kommer av en
oppstuvingseffekt ved Sarpsbrua som gir høyere energihøyde. Ved middelflom forekommer de største
endringene i hastighet og vannstand ved alternativ NFO-9 og NFO-10 og de minste endringene ved
alternativ Midt-7.
I hovedsak er kun inntaket ved Sarp kraftverk omtalt i rapporten. Dette siden de ulike bruene ligger
nær inntaket til dette kraftverket. De andre inntakene ligger nedstrøms dagens veg- og jernbanebru,
og vil i mindre grad bli påvirket.
Simuleringene ved tohundre- og tusenårsflom antyder at både vannstanden og hastigheten inn mot
Sarp kraftverk vil øke, og derfor antakelig føre til større tilgjengelig energihøyde ved større flommer.
Forskjellene mellom de ulike alternativene er små. Det potensielle falltapet er begrenset til noe få (om
noen) centimeter. Av et samlet fall på 20,5 meter er dette så lite at det ikke vektlegges i
konsekvensvurderingene. For kraftverkene er det nok en fordel at avstanden mellom inntaksluker og
nye konstruksjoner er så stor som mulig. Midt-7-alternativene rangeres derfor dårligst, etterfulgt av
Midt-10, NFO-10 og NFO-9
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Figur 6-17: Plassering av spuntkasser og pilarer for de forskjellige brualternativene
Alternativ Midt-7 / Alternativ Midt-7 og ny rv. 111
De to Midt-7-alternativene har samme virkning for delområdet. Tiltaket innebærer to ca. 200 meter
lange bruer over Glomma for jernbane og fv. 118. Vegbrua ligger 95 meter oppstrøms dagen bru, og
er ca. 30 meter fra inntaket til Sarp. Med en avstand på 30 meter mellom inntak og ny bru, vil det være
mulig å utføre alle drifts- og vedlikeholdsoperasjoner som i dag. Avstanden er dog noe mindre enn
krav som er oppgitt for mobilkran (32 meter), slik at noen operasjoner muligens vanskeliggjøres.
Atkomstvegen krysses av nye bruer, men frihøyden er tilstrekkelig til å transportere inn nødvendig
utstyr og maskiner (frihøyde over 4,9 meter).
Som beskrevet i forrige avsnitt viser strømningsanalysen et mulig tap av noen få centimeter (om
noen). Dette alternativet ligger nærmest inntaket til Sarp kraftverk, og har potensial til størst tap.
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Figur 6-18: Alternativ Midt-7. Avstand mellom inntaket til Sarp kraftverk og ny vegbru er ca. 30
meter
Alternativene vil ikke påvirke vedlikeholdsoperasjoner for Borregaard. Monumentplassen kan brukes
som i dag.
Alternativene har brupilarer ganske nær inntaket til Sarp kraftverk, og kan vanskeliggjøre noen
vedlikeholdsoperasjoner. Bru kan gi et lite falltap for kraftprodusentene ved normalvannføring. Dette er
svært lite sammenlignet med total høyde i fossen. Omfanget vurderes å være lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor. Konsekvensen blir liten negativ (–).
Alternativ Midt-10 / Alternativ Midt-10 og ny rv. 111
For jernbanen er Midt-10 identisk med alternativ Midt 7 bortsett fra at sporene ligger ca. 5 meter
høyere ved Tarris for å tillate at fv. 118 skal kunne passere under jernbanen. Fv. 118 ligger nord for
jernbanen over Glomma. Dette betyr at avstanden mellom inntak og bru blir ca. 55 meter, altså større
enn i de to forrige alternativene. Elva er ca. 170 meter bred der bruene legges.
Alternativene er ikke i konflikt med kraftverkene eller vedlikehold av disse. Vurderingene rundt
strømningsendringer grunnet brufundamenter og pilarer er de samme som tidligere, men siden
avstand mellom inntaksluke og brufundamenter er større enn for Midt-7 er disse trolig noe bedre.
Omfanget er lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, delutredning
naturressurser

InterCity-prosjektet

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

64 av 95
ICP-16-A-25226
03A
15.03.2019

Figur 6-19: Alternativ Midt-10. Avstand mellom inntaket til Sarp kraftverk og ny jernbanebru er
ca. 55 meter
Alternativ NFO-9 og alternativ NFO-9 og ny rv. 111
Disse alternativene er identiske for delområde Sarpsfossen.
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.
Fv. 118 etableres med tosidig kollektivfelt fra krysset med fv. 109 til Dondern. Fylkesvegen vil gå på
bru over Sarpsfossen sør for og parallelt med den nye jernbanebrua.
Avstanden fra inntaket til vegbru er på det minste ca. 100 meter. Alternativene er ikke i konflikt med
kraftverkene eller vedlikehold av disse. Vurderingene rundt strømningsendringer grunnet
brufundamenter og pilarer er de samme som tidligere, men siden avstand mellom inntaksluke og
brufundamenter er større enn de foregående, er disse trolig noe bedre.
Omfanget er intet til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor. Konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ (0/–).
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Figur 6-20: Alternativ NFO-9. Avstand mellom inntaket til Sarp kraftverk og ny vegbru er ca. 100
meter
Alternativ NFO-10 / Alternativ NFO-10 og ny rv. 111
For jernbanen er de to NFO-10 alternativene likt som alternativ NFO-9. Vegbrua er imidlertid langt
noe nærmere Sarp 1 for å få plass til rundkjøring. Avstanden er ca. 70 meter. Omfanget er lite
negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor. Konsekvensen blir liten negativ (–).
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Figur 6-21: Alternativ NFO-10. Avstand mellom inntaket til Sarp kraftverk og ny vegbru er ca. 70
meter
Alternativ 0
Det foreligger ingen planer som vil påvirke kraftproduksjonen. Alternativet har ingen konsekvens.

6.9

Delområde 8 Hafslund nord

6.9.1 Avgrensing
Delområdet omfatter dyrka jord tilhørende Hafslund hovedgård nord for jernbanen.
6.9.2 Beskrivelse
Jernbane og veger deler opp området slik at arronderingen ikke er den beste. Arealene er imidlertid så
store at driften likevel er rasjonell. Delområdet består av tre jorder. Jordet nord i delområdet har et
areal på ca. 74 dekar, jordet i sørvest er ca. 18 dekar og i sørøst ca. 31 dekar. Jordkvaliteten er svært
god og god (se figur 6-24). Området ligger ikke innenfor kjerneområde landbruk. Et område med
dyrkbar jord grenser til delområdet. Det er 123 dekar stort.
I kommuneplan for Sarpsborg er et jorde i sørøst i delområdet avsatt til fremtidig næring, se figur 6-23
(område N-7).

Figur 6-22: Dyrka jord nord for Hafslund
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Figur 6-23: Utsnitt fra kommuneplan for Sarpsborg kommune (2015-2026)[26]. Område N-7 er i
dag dyrka jord og avsatt til fremtidig næring. Dette inngår i delområde 8. Område GU-1 er også
dyrka. Dette er av satt til fremtidig grav- og urnelund. Dette inngår i delområde 9

8

9

Figur 6-24: Jordkvalitet i Hafslundområdet. Hentet fra kartløsningen til
Nibio[17]. Nummereringen henviser til verdisatte delområder
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6.9.3 Vrdi
Arealene har svært høy og høy jordkvalitet. Deler av dagens arealer er planlagt omdisponert til
næring. Verdien settes til likevel til stor.
Liten Middels Stor

6.9.4 Omfang og konsekvens
Alternativ Midt-7 og Midt-7 og ny rv. 111
Begge alternativer gir et permanent beslag av fulldyrka jord i delområdet på 11,6 dekar. Alternativene
fragmenterer jordbruksarealene slik at noen mindre områder faller ut av drift (dette er inkludert i
arealbeslaget). Inngrepet medfører at jordet sørvest i delområdet har igjen et areal på om lag 10
dekar. Dette er fortsatt mulig å drifte, gitt at man har atkomst til jordet. Jordet sørøst i delområdet
ender med et areal på omlag 24 dekar. Alternativet medfører ingen inngrep i jordet nord i delområdet.
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor. Konsekvensen blir liten til middels negativ (–/– –).
Alternativ Midt 10 og Midt-10 og ny rv. 111
Begge alternativer gir et permanent beslag av fulldyrka jord i delområdet på ca. 34,4 dekar. Fv. 118
etableres med tosidig kollektivfelt fra krysset med fv. 109 til Hafslund. Dette gir et økt beslag sammenliknet med Midt-7, der fv. 118 går på sørvest siden av jordbruksarealene i delområdet. Alternativene
fragmenterer jordbruksarealene slik at noen mindre områder faller ut av drift (dette er inkludert i
arealbeslaget).
Inngrepet medfører at jordet sørvest i delområdet har igjen et areal på om lag 10 dekar. Dette er
fortsatt mulig å drifte, gitt at man har atkomst til jordet. Jordet sørøst i delområdet ender med et areal
på omlag 14 dekar. Alternativet medfører ingen inngrep i jordet nord i delområdet.
Omfanget vurderes som stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor. Konsekvensen blir stor negativ (– – –).
Alternativ NFO-9 og NFO-9 og ny rv. 111
Begge alternativer gir et permanent beslag av fulldyrka jord i delområdet på ca. 20,7 dekar.
Alternativene fragmenterer jordbruksarealene slik at noen mindre områder faller ut av drift (dette er
inkludert i arealbeslaget).
Inngrepet medfører at jordet sørvest i delområdet har igjen et areal på om lag 6 dekar. Dette er fortsatt
mulig å drifte, gitt at man har atkomst til jordet. Jordet sørøst i delområdet ender med et areal på
omlag 21 dekar. Jordet nord i delområdet ender med et areal på ca. 69,5 dekar. Omfanget vurderes
som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor. Konsekvensen blir middels til stor negativ (– – / – – –).
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Alternativ NFO-10 og NFO-10 og ny rv. 111
Begge alternativer gir et permanent beslag av fulldyrka jord i delområdet på ca. 33,9 dekar.
Alternativene fragmenterer jordbruksarealene slik at noen mindre områder faller ut av drift (dette er
inkludert i arealbeslaget).
Inngrepet medfører at jordet sørvest i delområdet splittes i to arealer på om lag 8 og 6 dekar. Dette er
fortsatt mulig å drifte, gitt at man har atkomst til jordene. Jordet sørøst i delområdet ender med et areal
på om lag 19 dekar. Jordet nord i delområdet ender med et areal på ca. 57 dekar.
Omfanget vurderes som stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor. Konsekvensen blir stor negativ (– – –).
0-alternativet
Sørøstre jorde omdisponeres til næring i henhold til kommuneplanen. Alternativet har ingen
konsekvens.

6.10 Delområde 9 Hafslund sør
6.10.1 Avgrensning
Delområdet omfatter et større sammenhengende jordbruksareal på Hafslund, ned til Navestadveien.
6.10.2 Beskrivelse
Disse jordbruksområdene er for det meste godt arrondert, og har en størrelse som gjør dem lettdrevne. Jordkvaliteten er svært god og god. Jordene ligger innenfor kjerneområde for landbruk. En del
av jordene i området er også brukt til jordbærdyrking.
Et jordbruksareal øst i delområdet er i gjeldene kommuneplan[26] for Sarpsborg avsatt til fremtidig gravog urnelund. Arealet er på omlag 50 dekar og grenser mot eksisterende grav- og urnelund.

Figur 6-25: Jordbæråker på Hafslund
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6.10.3 Verdi
Området har svært god jordkvalitet og ligger innenfor kjerneområde landbruk. Det er stort og
lettdrevet. Verdien er stor.
Liten Middels Stor

6.10.4 Omfang og konsekvens
Alle alternativer med rv. 111 i dagens trasé
Alternativene berører ikke delområdet. Omfanget er intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor. Konsekvensen er ubetydelig (0).
Alle alternativer med ny rv. 111
Alternativene medfører et permanent beslag på 32,4 dekar. Ny veg deler også området slik at det som
i dag er en sammenhengende teig på 531 dekar splittes. Gjenværende arealer blir imidlertid så store
at de fortsatt kan drives effektivt. Omfanget vurderes som stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor. Konsekvensen blir stor negativ (– – –).
0-alternativet
Deler av arealene omdisponeres til grav- og urnelund i tråd med kommuneplanen. Alternativet har
ingen konsekvens.

6.11 Andre områder
Store arealer innenfor influensområdet er ikke verdisatt. Det omfatter nedbygde områder. Disse har
ingen verdi som naturressurs. I dette området inngår også noe skog. Dette er for en stor del kantsoner
uten særlig ressursmessig betydning utover ved/biobrensel, og er derfor ikke skilt ut som egne
verdisatte delområder. I Greåker–Yvenområdet er det noe skog, samt myr som er godt egnet til
oppdyrking. Alle alternativer er her lagt i tunnel, og vil ikke påvirke disse arealene. Det er derfor ikke
skilt ut egne delområder her.
Hele influensområdet kan potensielt brukes til energiforsyning ved energibrønner. Som beskrevet er
det en god del energibrønner i området i dag. Tunnelsonene vil i framtida ikke kunne brukes til
energibrønner. Det er ikke kartlagt og verdisatt områder over tunneltraseer. Dypere lag i grunnen
anses for å være herreløs. Eiendomsrett til området oppstår da av den første som utnytter det. I
realiteten vil imidlertid en tunnel innebære en begrensning i å utnytte en naturressurs, og en kan si at
tiltaket i tunnelsoner innebærer en viss negativ konsekvens. Brønner som eventuelt ødelegges vil
erstattes av tiltakshaver.

6.12 Oppsummering av konsekvenser
Konsekvenser av de ulike alternativene er beskrevet under. Omfanget for hvert alternativ baserer seg
både på det direkte beslag av dyrka mark, men også av påvirkning av arronderingsmessige forhold,
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mulighet for videre drift og andre faktorer som kan påvirke utnyttelse av naturressursene. Dermed kan
alternativer med like arealbeslag komme ulikt ut i konsekvensvurderingen.
6.12.1 Område Rolvsøy–Borg bryggerier
Alternativ 1a
Alternativet gir det største beslaget av dyrka mark på nærmere 73 dekar med inngrep i jordbruksarealene på Rolvsøy, i Greåkerdalen og Tune–Alvim. Det er særlig i delområdet Tune–Alvim det
skiller seg fra de andre alternativene med større negativ konsekvens. Alternativet berører ikke
jordbruksarealene på Hauge–Omberg, Rolvsøy kirke eller Rekustad. Samlet konsekvens er middels til
stor negativ.
Alternativ 4bH
Alternativet gir et beslag av dyrka mark på nærmere 66 dekar med inngrep i jordbruksarealene på
Rolvsøy, Rolvsøy kirke, Greåkerdalen og Tune–Alvim. Konsekvensen er størst for jordbruket på
Rolvsøy. Alternativet berører ikke jordbruksarealene på Hauge–Omberg eller Rekustad. Samlet
konsekvens er liten til middels negativ.
Alternativ 4bL
Alternativet gir beslag av nærmere 59 dekar dyrka mark med inngrep i jordbruksarealene på Rolvsøy,
Rolvsøy kirke og i Greåkerdalen. Konsekvensen er størst for jordbruket på Rolvsøy. Alternativet
berører ikke jordbruksarealene på Hauge-Omberg, Rekustad eller Alvim. Samlet konsekvens er liten
til middels negativ.
Alternativ 5cH
Alternativet medfører et beslag dyrka mark på drøye 61 dekar med inngrep i jordbruksarealene på
Rolvsøy, Greåkerdalen og Alvim. Konsekvensen er størst for jordbruket på Rolvsøy og i Greåkerdalen. Alternativet berører ikke jordbruksarealene på Hauge–Omberg, Rolvsøy kirke eller Rekustad.
Samlet konsekvens er middels til stor negativ.
Alternativ 5cL
Alternativet er det som gir lavest beslag av dyrka mark på snaue 53 dekar med inngrep i jordbruksarealene på Rolvsøy og Greåkerdalen. Til tross for at beslaget er det miste, medfører alternativet
inngrep i verdifulle jordbruksarealer ved Nes gård. Nærheten til gårdsbruket, samt driftens karakter må
vektes mot det rene totale arealbeslaget. Alternativet berører ikke jordbruksarealene på Hauge–
Omberg, Rolvsøy kirke, Rekustad eller Alvim. Samlet konsekvens er middels til stor negativ.
Tabell 6-2: Beslaglagt dyrka mark mellom Rolvsøy og Borg bryggerier. Alle tall er i dekar
Strekning
Rolvsøy–Yven
Faller ut av drift

Alt. 1a

Alt. 4bH

Alt. 4bL

Alt. 5cH

Alt. 5cL

43,4

45,1

45,1

43,4

43,4

9,4

13,7

13,7

9,4

9,4

Yven–Borg bryggerier

19,9

6,8

-

8,4

-

SUM

72,7

65,6

58,8

61,2

52,8

Raden «Faller ut av drift» omfatter arealer som blir så små at de vil falle ut av produksjon. Det er satt
en grense på 5 dekar. Det er kun mellom Rolvsøy og Yven prosjektet gir slike arealer av en viss
størrelse.
Oppsummering
Med bakgrunn i vurderingene over er alternativ 4bH og 4bL rangert som de beste på strekningen
Rolvsøy–Borg bryggerier. Alternativ 1a, 5cH og 5cL kommer dårligst ut på grunn av at disse
alternativene i større grad berører områdene ved Nes gård og jordbruket på Rolvsøy og i
Greåkerdalen. I tillegg gir alternativ 1a størst negativ konsekvens for området Tune-Alvim.
Flere av alternativene får lik samlet konsekvens selv om det er noe forskjell på omfang og konsekvens
innenfor de ulike delområdene. Samlet sett gir ikke forskjellene utslag på rangeringen av
alternativene.
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Permanent beslag er vist i figur 6-26-figur 6-30. Her vises også beslag i anleggsperioden, som er
omtalt i kap.6.13.

Figur 6-26: Arealer med dyrka mark som berøres av alternativ 1a. Her inngår både permanent
og midlertidig beslag
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Figur 6-27: Arealer med dyrka mark som berøres av alternativ 4bH. Her inngår både permanent
og midlertidig beslag
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Figur 6-28: Arealer med dyrka mark som berøres av alternativ 4bL. Her inngår både permanent
og midlertidig beslag
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Figur 6-29: Arealer med dyrka mark som berøres av alternativ 5cH. Her inngår både permanent
og midlertidig beslag
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Figur 6-30: Arealer med dyrka mark som berøres av alternativ 5cL. Her inngår både permanent
og midlertidig beslag
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Tabell 6-3: Omfang og konsekvens for delområdene i område Rolvsøy–Borg bryggerier, samt
samlet konsekvens og rangering for alternativene 1a, 4bH og 4bL
Alternativ 1a
Delområde
Delområde 1
Hauge–Omberg
Delområde 2
Rolvsøy
Delområde 3
Rolvsøy kirke
Delområde 4
Rekustad
Delområde 5
Greåkerdalen
Delområde 6
Tune–Alvim

Verdi

Omfang

Alternativ 4bH

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Alternativ 4bL
Konsekvens

Omfang

Stor

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Stor

Middels
negativt

–––

Lite til
middels
negativt

––

Lite til
middels
negativt

––

Liten

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Stor

Intet

0

Intet

0

Intet

0

––

Lite
negativt

–

Lite
negativt

–

–/
––

Lite
negativt

–

Intet

0

Stor

Stor

Lite til
middels
negativt
Lite til
middels
negativt

– –/– – –
2

Samlet konsekvens
Rangering

–/– –
1

–/– –
1

Tabell 6-4: Omfang og konsekvens for delområdene i område Rolvsøy–Borg bryggerier, samt
samlet konsekvens og rangering for alternativene 5cH og 5cL
Delområde
Delområde 1
Hauge–Omberg
Delområde 2
Rolvsøy
Delområde 3
Rolvsøy kirke
Delområde 4
Rekustad
Delområde 5
Greåkerdalen
Delområde 6
Tune–Alvim
Samlet konsekvens
Rangering

Verdi

Alternativ 5cH

Alternativ 5cL

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Stor

Intet

0

Intet

0

Stor

Middels
negativt

–––

Middels
negativt

–––

Liten

Intet

0

Intet

0

Stor

Intet

0

Intet

0

Stor

Lite til middels
negativt

––

Lite til middels
negativt

––

Stor

Lite negativt

–

Intet

0

– –/– – –
2

– –/– – –
2

6.12.2 Område Borg bryggerier–Klavestad
Alternativ Midt-7
Alternativet gir det minste beslaget av dyrka mark. Det tar ca. 12 dekar av jordbruksarealene i
delområde Hafslund nord. Ny bru kommer nær inntaket til Sarp kraftverk, og den kan vanskeliggjøre
noen vedlikeholdsoperasjoner. Simuleringer viser at brufundamenter i elva kan gi et lite tap i
kraftproduksjon ved Sarp kraftverk ved normalvannføring, og uendret eller noe forbedret
kraftproduksjon ved middelflom. Samlet konsekvens er liten til middels negativ.
Alternativ Midt-7 og ny rv. 111
Alternativet medfører beslag av 44 dekar dyrka mark i jordbruksarealene på Hafslund nord og sør.
Forholdet til kraftproduksjon blir tilsvarende som alternativ Midt-7. Samlet konsekvens er middels til
stor negativ.
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Alternativ Midt-10
Alternativet medfører beslag av ca. 34 dekar dyrka mark i jordbruksarealene på Hafslund nord. Det er
ikke i konflikt med kraftverkene eller vedlikehold av disse. Som for de foregående alternativer kan
brufundamenter/pilarer gi en liten nedgang i kraftproduksjonen ved normalvannstand. Samlet
konsekvens er middels negativ.
Alternativ Midt-10 og ny rv. 111
Alternativet medfører beslag av ca. 67 dekar dyrka mark i jordbruksarealene på Hafslund nord og sør.
Forholdet til kraftproduksjon blir tilsvarende som de andre alternative. Samlet konsekvens er stor
negativ.
Alternativ NFO-9
Alternativet medfører beslag av ca. 30 dekar dyrka mark i jordbruksarealene på Hafslund nord.
Avstand mellom kraftverkene og ny bru er stor, og alternativer gir ikke problemer for vedlikehold.
Forholdet til kraftproduksjon blir som de øvrige. Samlet konsekvens er middels negativ.
Alternativ NFO-9 og ny rv. 111
Alternativet medfører beslag av ca. 62 dekar dyrka mark i jordbruksarealene på Hafslund nord og sør.
Forholdet til kraftproduksjon blir tilsvarende som de øvrige. Samlet konsekvens er middels til stor
negativ.
Alternativ NFO-10
Alternativet medfører beslag av ca. 43 dekar dyrka mark i jordbruksarealene på Hafslund nord.
Forholdet til kraftproduksjon blir tilsvarende som de øvrige Samlet konsekvens er middels til stor
negativ.
Alternativ NFO-10 og ny rv. 111
Alternativet medfører det største beslaget på ca. 75 dekar dyrka mark i jordbruksarealene på Hafslund
nord og sør. Forholdet til kraftproduksjon blir tilsvarende som de øvrige. Samlet konsekvens er stor
negativ.
Tabell 6-5: Beslaglagt av dyrka mark for Borg bryggerier–Klavestad
Alternativ

Beslaglagt dyrka mark

Midt-7

11,6 dekar

Midt-7 og ny rv. 111

44,0 dekar

Midt-10

34,4 dekar

Midt-10 og ny rv. 111

66,8 dekar

NFO-9

29,7 dekar

NFO-9 og ny rv. 111

62,1 dekar

NFO-10

42,9 dekar

NFO-10 og ny rv. 111

75,3 dekar

Oppsummering
Med bakgrunn i vurderingene er alternativ Midt-7 rangert som det beste på strekningen Borg
bryggerier–Klavestad. Alternativet berører ikke arealene i delområdet Hafslund sør.
Flere av alternativene får lik samlet konsekvens selv om det er noe forskjell på omfang og konsekvens
innenfor de ulike delområdene. Samlet sett gir ikke forskjellene utslag på rangeringen av alternativene.
Permanent beslag er vist i figur 6-31-figur 6-35 . Her vises også beslag i anleggsperioden, som er
omtalt i kap.6.13.
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Figur 6-31: Arealer med dyrka mark som berøres av alternativ NFO-10. Her inngår både
permanent og midlertidig beslag
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Figur 6-32: Arealer med dyrka mark som berøres av alternativ Midt-7. Her inngår både
permanent og midlertidig beslag
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Figur 6-33: Arealer med dyrka mark som berøres av alternativ NFO-9. Her inngår både
permanent og midlertidig beslag
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Figur 6-34: Arealer med dyrka mark som berøres av alternativ NFO-10. Her inngår både
permanent og midlertidig beslag
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Figur 6-35: Figur 6-36: Arealer med dyrka mark som berøres av ny fv. 111. Her inngår både
permanent og midlertidig beslag. Beslaget i anleggsfasen er på 5,6 dekar fordelt rundt det
permanente beslaget, og er derfor mindre tydelig som skravur i figuren, fordi det ligger som en
tynn linje rundt.
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Tabell 6-6: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Borg
bryggerier–Klavestad, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene Midt
Alternativ Midt-7
Delområde

Delområde 7
Sarpsfossen
Delområde 8
Hafslund
nord
Delområde 9
Hafslund sør

Verdi

Alternativ Midt-7 og
ny rv. 111

Omfang

Konsekvens

Omfang

Stor

Lite
negativt

–

Lite
negativt

Stor

Lite til
middels
negativt

–/– –

Stor

Intet

0

Samlet konsekvens

Alternativ Midt10 og ny rv. 111

Omfang

Konsekvens

Omfang

–

Lite
negativt

–

Lite
negativt

–

Lite til
middels
negativt

–/– –

Stort
negativt

–––

Stort
negativt

–––

Stort
negativt

–––

Intet

0

Stort
negativt

–––

– –/
–––
3

–/– –

Rangering

Konsekvens

Alternativ Midt-10

1

Konsekvens

––

–––

2

4

Tabell 6-7: 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
Delområde

Delområde 7
Sarpsfossen
Delområde 8
Hafslund
nord
Delområde 9
Hafslund sør

Verdi
Omfang

Konsekvens

Omfang

Stor

Intet til
lite
negativt

0/–

Intet til
lite neg.

Stor

Middels
negativt

– –/
–––

Stor

Intet

0

Samlet konsekvens
Rangering

Alternativ NFO-9 og
ny rv. 111

Alternativ NFO10 og ny rv. 111

Omfang

Konsekvens

Omfang

0/–

Lite
negativt

–

Lite
negativt

–

Middels
negativt

– –/
–––

Stort
negativt

–––

Stort
negativt

–––

Stort
negativt

–––

Intet

0

Stort
negativt

–––

––
2

Konsekvens

Alternativ NFO-10

– –/
–––
3

– –/
–––
3

Konsekvens

–––
4

6.13 Konsekvenser i anleggsperioden
6.13.1 Varsling
Planene medfører tiltak på dyrka jord. Det er viktig at grunneiere varsles tidlig, slik at de kan tilpasse
driften på disse arealene etter utbyggingsplanene.
6.13.2 Påvirkning av dyrka jord
Tiltaket medfører varig beslag av fulldyrka jord. I tillegg vil det legges midlertidig rigg- og
anleggsområder på dyrka jord. Det er her forutsatt at det skal tilbakeføres til landbruk etter anleggsperioden. For å begrense forringelsen av jordkvaliteten som en følge av aktiviteten, er det nødvendig
med flere tiltak:
• Som første fase i anleggsarbeidet skal jordlaget skaves av og lagres for seg selv i maksimum
1,5 meter høye ranker for å opprettholde jordstrukturen. Dette krever tilstrekkelig areal til
mellomlagring av jorden.
• Det skal skilles på A- og B-sjikt. A-sjiktet er matjordlaget som oftest er 20-25 cm, mens Bsjiktet er forvitringsjord med dybde 60–80 cm. Topplaget må tas av nøyaktig (unngå
innblanding av jord fra underliggende sjikt).
• Masser som bearbeides ved maskinkjøring har lett for å bli komprimerte og dermed dårlig
egnet for plantevekst. Dette problemet øker om massene inneholder mye finstoff og når jorda
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er vannmettet. Toppmasser bør derfor ikke bearbeides når de er våte. Avskaving av jord må
ikke foregå under eller rett etter kraftig nedbør.
Det skal tilstrebes at ugrasvekster ikke etablerer seg på mellomlagret jord.
Ved tilbakeføring av jord skal det ikke være stein med diameter over 10 cm i dette laget.
Bruk av maskiner medfører fare for jordpakking og komprimering. Det må derfor vurderes
hvilke typer maskiner som skal benyttes.
Arbeidet vil påvirke landbruksdrenering. Dette må detaljeres som en del av byggeplanen.

A-sjikt (matjordlag)
B-sjikt (forvitret jord med strukturutvikling

C-sjikt (uforvitret undergrunnsjord uten strukturutvikling)

Fjellgrunn
Figur 6-37: Prinsippskisse for jordprofil

6.13.3 Kalk-sementstabilisering
Det er behov for omfattende stabiliseringstiltak pga. dårlige grunnforhold. Motfylling er tidligere nevnt,
men det skal også kalk-sementstabiliseres over store områder, også rigg/anleggsområdet. Enkelt sagt
utføres kalksementstabilisering ved at kalk og sement blandes inn i grunnen ved hjelp av en visp.
Kalksementpeler installeres sammen i ribber eller gitter. Dette arbeidet kan i hovedsak ha to negative
konsekvenser for tema naturressurser, direkte påvirkning av dyrka jord og forurensing.
Direkte påvirkning av dyrka jord
Ved innblanding av kalk-sement i grunnen vil denne og grunnvannsstrømmer endres. Prinsippene for
disse områdene blir som for anleggs/riggområder. Avskaving av jord, mellomlagring og tilbakeføring
etter stabilisering. Dette må detaljeres i senere faser når alternativ er valgt.
Forurensning
Ved injeksjon av kalksementstabiliserende masser kan man få en økt mobilisering av tungmetaller
som nikkel, krom, kobber, bly og sink grunnet høy pH. Dersom det kun er leire i massene som skal
stabiliseres og man bruker et kalksementstabiliserende produkt med lavt innhold av metaller, vil dette
ikke kunne utgjøre noe miljøproblem. Dersom det derimot samler seg anleggsvann som blandes med
bløte vannholdige masser bestående av leire, sement og kalk, vil vannet kunne få svært høy pH. Dette
er i første rekke et mulig problem for sårbare resipienter, men der er også en viss fare for forurensing
av landbruksjord. Det er derfor viktig å ha mulighet til å føre vannet via et rensebasseng for pHjustering og utfelling av metaller.
6.13.4 Område Rolvsøy–Borg bryggerier
Midlertidig beslag av dyrka mark i anleggsperioden for de ulike alternativene er vist i tabell 6-8.
Alternativ 1a gir det største beslaget med 274 dekar. Dette kommer av at det blir store anleggsområder på dyrka mark på Rolvsøy og Tune–Alvim. De to 4b-alternativene har de minste beslagene.
Dette kommer av mindre beslag på Rolvsøy og Greåkerdalen, samt at inngrepene i Tune–Alvim blir
mindre. Høy og lav variant av alternativene 4b og 5c gir små utslag. 4b gir det minste arealbeslaget i
anleggsperioden, mens 5c ligger mellom 1a og 4b.
Årsaken til forskjellen på de to 5c-alternativene er at 5cH har et større varig beslag, det midlertidige
beslaget blir derfor noe mindre for dette alternativet.
Etablering av betongtunnel for de lave alternativene krever åpen byggegrop og midlertidig lagring av
matjorda. Det er her forutsatt at dyrka jord over tunneltak etableres. Dette vil gi et produksjonstap i
flere år etter endt anleggsperiode. Ved en optimal håndtering av matjorda som beskrevet i kap 6.13.2
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og tilbakeføring av et tykt jordlag med riktig struktur, må regne med et produksjonstap i 10-20 år. Ved
en dårligere håndtering og tilbakeføring kan dette produksjonstapet vare i langt flere år, og i verste fall
et varig produksjonstap.
Beslaget er vist i figurene på de kommende sidene. Merk at disse illustrerer samlet beslaga av dyrka
jord, både det midlertidige i anleggsfasen og det varige beslaget.
Tabell 6-8: Beslaglagt dyrka mark i anleggsperioden for Rolvsøy–Borg bryggerier. Alle tall i
dekar
Strekning

Alt. 1a

Alt. 4bH

Alt. 4bL

Alt. 5cH

Alt. 5cL

Rolvsøy–Yven

143,5

47,6

47,6

150,5

150,5

Yven–Borg bryggerier

130,8

110,5

121

89,4

103,6

SUM

274,3

158,1

168,6

239,9

254,1

6.13.5 Område Borg bryggerier–Klavestad
Alle alternativer tar beslag i dyrka mark innenfor delområde 8 Hafslund nord. Begge jordene som
ligger mellom Østre og Vestre linje (på 18 og 30 dekar), samt store deler av jordet på 74 dekar som
ligger nord for Østre linje vil tas i bruk til anleggsvirksomhet, se figur 6-38. Alle alternativer med ny rv.
111 gir et økt beslag på 5,6 dekar innenfor delområde 9 Hafslund sør kontra de uten.
Beslag av dyrka mark i anleggsperioden for de ulike alternativene er vist i tabell 6-9. Som beskrevet i
kap. 6.9 har de ulike alternativene ulikt varig arealbeslag her. Resterende areal som beslaglegges kun
i anleggsfasen blir derfor forskjellig. Alternativ Midt 7 har det minste varige beslaget, og får dermed
størst beslag i anleggsfasen. I motsatt ende av skalaen har vi NFO-10 med ny rv. 111. Det har det
største varige beslaget, og dermed det minste midlertidige beslaget av dyrka jord.
Tabell 6-9: Midlertidig beslag av dyrka mark i anleggsperioden for Borg bryggerier–Klavestad
Alternativ
Midt-7

Beslaglagt dyrka mark
84,4 dekar

Midt-7 og ny rv. 111

57,6 dekar

Midt-10

40,8 dekar

Midt-10 og ny rv. 111

14 dekar

NFO-9

55,7 dekar

NFO-9 og ny rv. 111

28,9 dekar

NFO-10
NFO-10 og ny rv. 111

38 dekar
11,2 dekar
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Figur 6-38: Arealer med dyrka mark som berøres av alle alternativer ved Hafslund hovedgård er
vist med rød skravur. Grønn skravur er arealer som berøres av ny rv. 111. Både permanent og
midlertidig beslag inngår

6.13.6 Kraftproduksjon
Det er lagt til grunn at bruer oppstrøms Sarpsfossen bygges med fundamenter og pilarer i elva. I
byggeperioden vil det gi inngrep i elva i form av spunt og muligens fyllinger (se figur 6-17). Dette vil
påvirke strømningsforholdene, som igjen kan gi et tap for kraftverkene i anleggsfasen.
Det er gjort strømningsanalyser[30] av hvilken betydning spuntkasser kan ha for kraftproduksjonen ved
normalvannføring for alt. Midt-7 siden dette alternativet ligger nærmest inntaket til Sarp kraftverk. Det
er benyttet spuntkasser på 13,5 x 7 meter rundt pilarene, slik at vannet på innsiden av kassene kan
pumpes ut. Simuleringer med alternativ Midt-7 antyder at spuntkassene i anleggsfasen kan føre til et
økt singulærtap ved inntaket i størrelsesorden 5-10 cm tapt energihøyde. I tillegg viser simuleringene
virvelavløsning ved spuntkassen nærmest inntaket, som føre til roterende strømning inn mot
turbinene, hvilket også potensielt kan påvirke kraftproduksjonen negativt.
Det er ikke gjort tilsvarende undersøkelser for de andre alternativene, men denne effekten vil avta
med avstand mellom spuntkassene og vanninntaket. En må derfor forvente at det potensielle
produksjonstapet er mindre for de andre alternativene.
Det er også gjort simuleringer for tohundreårsflom, da med alle brualternativene med spuntkasser.
Analysen viser at det vil bli en markant oppstuving av vann ved selve brukrysningen, tydeligst i
alternativ Midt-10, NFO-9 og NFO-10. Ved flom i anleggsfasen kan det bli en økning i kraftproduksjonen sammenlignet med dagens situasjon grunnet økning i fallhøyden som kommer av oppstuving.
6.13.7 Ombygging av eksisterende bru for fv. 118 over Sarpsfossen
Ombygging av bilbrua til gang- og sykkelvegbru kan vanskeliggjøre drift og vedlikehold av inntaket til
Borregaard kraftverk. Dette arbeidet må derfor gjøres i dialog med kraftverket.
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6.14 Usikkerhet
Det er knyttet noe usikkerhet til landbruksarealer som er regulert til annet formål. Dette er beskrevet i
teksten.
Store landbruksarealer vil benyttes til rigg- og anleggsområde, og det skal utføres geotekniske
sikringstiltak på slike arealer. Det er her forutsatt at det gjøres på en måte slik at arealene i framtiden
kan benyttes til landbruksproduksjon som i dag. Dette krever imidlertid en god anleggsgjennomføring
(se avsnitt 6.13.2 og 6.13.3). Om dette ikke gjøres er det en fare for varige avlingsreduksjoner på
disse arealene. Dette er ikke beregnet. En må uansett regne med nedsatt produksjon på slike arealer
flere år etter at anleggsperioden er avsluttet.
Noen alternativer har nedgravde betongtunneler i jordbruksarealer. Tunnel dekkes av jord, og det er
forutsatt at produksjonene på sikt skal bli like god som før tiltaket. På samme måte som på
midlertidige riggarealer er det en fare for at dyrka jord ikke reetableres på en god nok måte, og varig
produksjonstap kan bli resultatet.
Det er derfor en fare for at tiltaket gir en varig avlingsreduksjon på arealer som bli midlertidig påvirket,
og at de negative konsekvenser for landbruket er større enn det som er beskrevet.
Betongtunnel i alternativ 4bL og 5cL under jordbruksarealene på Tune-Alvim er 18 m bred utvendig.
Arealet over tunnelen, medregnet en buffer på 1 m på hver side (totalt 20 m bredde), utgjør
henholdsvis 5,7 og 7,3 dekar. Dersom dette arealet ikke lar seg tilbakeføre, vil det medføre at disse
alternativene får tilsvarende konsekvens som de høye alternativene,
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7 SARP 2
7.1

Mulig nytt kraftverk

For å kunne utnytte vannressursen i Sarpsfossen best mulig, også i flomperioden, kan det bli aktuelt å
bygge et nytt kraftverk. Dette vil i så fall muliggjøre utfasing av de eldste og mindre effektive aggregatene. En utbygging av Borregaard kraftverk er svært vanskelig. Eier rapporterer om svært dårlige
grunnforhold. Utvidelse av de andre eksisterende kraftverkene er per i dag neppe lønnsomt grunnet
store kostnader knyttet til investeringer og tapt kraftproduksjon i byggetiden. Endrede (høyere)
kraftpriser og betingelser i framtida kan selvfølgelig endre på dette, i alle fall om det ses i
sammenheng med større nødvendig vedlikehold.
Det ligger ikke i dette planarbeidet å undersøke mulig økt utnyttelse av fallet i Sarpsfossen. Det er
imidlertid svært trangt i området, og det virker å være få alternativer for å bygge et nytt kraftverk. Det
foreligger et forslag for nytt kraftverk, kalt Sarp 2, i form at et skisseprosjekt, se figur 7-1. Dette er tenkt
i en kombinasjon med en tunnel for flomavledning. Her bygges et nytt inntak like ved dagens inntak for
Sarp kraftverk.

Figur 7-1: Plan for nytt mulig kraftverk (Sarp 2) i Sarpsfossen. Illustrasjon utarbeidet av
Norconsult for E-CO
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Alternativenes påvirkning av Sarp 2

I dette kapittelet omtales hvordan de ulike alternativene påvirker en mulig framtidig utbygging av Sarp 2.
7.2.1 Alternativ Midt-7 / Alternativ Midt-7 og ny rv. 111
Det virker svært vanskelig å bygge Sarp 2 som vist i figur 7-1 med disse alternativene. Det aller meste
av arealet tiltenkt dette formålet beslaglegges av infrastrukturtiltaket. En må derfor legge til grunn at
Sarp 2 ikke kan realiseres slik det er vist.
7.2.2 Alternativ Midt-10 / Alternativ Midt-10 og ny rv. 111
For jernbanen er dette alternativet identisk med alternativ Midt 7 bortsett fra at sporene ligger ca. 5
meter høyere ved Tarris for å tillate at fv. 118 skal kunne passere under jernbanen. Fv. 118 ligger nord
for jernbanen over Glomma. Dette betyr at avstanden mellom inntak og bru blir ca. 55 meter, altså
lengre enn i de to forrige alternativene. Elva er ca. 170 meter bred der bruene legges.
Det kan være mulig å bygge nytt Sarp 2 kraftverk med disse alternativene, men det er stor usikkerhet
knyttet til gjennomførbarhet pga. nærhet til veg og bane. Det må i så fall mest sannsynlig gjøres en
felles planlegging og bygging.
7.2.3 Alternativ NFO-9 / NFO-9 og ny rv. 111
Disse alternativene er identiske i forhold til Sarp 2. 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.
Avstanden fra inntaket til dagens Sarp kraftverk er på det minste ca. 100 meter. Det anses som
sannsynlig å kunne bygge nytt Sarp 2 kraftverk med disse alternativene.
7.2.4 Alternativ NFO-10 og alternativ NFO-10 og ny rv. 111
For jernbanen er disse alternativene likt som alternativ NFO-9. Vegbrua er imidlertid langt nærmere
inntaket til Sarp kraftverk, avstanden er ca. 70 meter. Rundkjøring har også store arealinngrep her,
noe som vanskeliggjør utbygging av Sarp 2.
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8 FORSLAG TIL AVBØTENDE TILTAK
8.1

Nydyrking

Nydyrking er et avbøtende/kompenserende tiltak for dette temaet. Det kan være oppdyrking av skog,
annen utmark og oppdyrking av massedeponier etter at de er fylt med masser. Om dyrkbart areal
benyttes til nydyrking vil man begrense arealbeslaget av dyrka jord, men man bruker samtidig opp noe
av potensialet for fremtidig oppdyrking. Om arealer som ikke er egnet til nydyrking dyrkes opp, f.eks.
ved oppfylling av områder med berg og fjell i dagen eller oppfylling av svært kuperte områder, unngår
man et slik forbruk av dyrkbar mark.
I dette området har det ikke lyktes å finne arealer som er egnet til oppdyrking. Ved Hauge ned mot
Glomma er et areal vist som dyrkbart i NIBIOs kart «Kilden»[17], figur 8-1. Det er i dag et beite og rik
sump- og kildeskog. Området er kartlagt som to naturtyper, og beskrives som et av få større gjenværende varierte områdene med potensial for biologisk mangfold i ulike organismegrupper langs
Glommas vestside[33]. Det er derfor konfliktfylt å dyrke opp dette.
På Sarpsborgsiden er det heller ikke mange gunstige arealer ledige for oppdyrking. Nord for Greåker
skole er det kartlagt to dyrkbare arealer. Det ene av disse er regulert til boligbebyggelse, mens det
andre er vist som framtidig utbyggingsområde i kommuneplanen. I Greåkerdalen er det noen mindre
smale langstrakte arealer med kantskog vist som dyrkbar mark. Hensyn til bebyggelse og gjeldende
reguleringsplaner gjør det sammen med begrenset større lite aktuelt å dyrke opp dette. Det største
området er Langmyr. Dette er imidlertid regulert til friluftsområde. Samtidig har oppdyrking av myr blitt
mindre aktuelt. En lovproposisjon om endringer i jordloven ble sendt Stortinget i desember 2018[27].
Denne lovendringen gjør det mulig å innarbeide et forbud mot nydyrking av myr i nydyrkingsforskriften.
Nord for rv. 111 ved Østre linje er et større areal med dyrkbar jord som grenser til eksisterende
jordbruksarealer. Området er i dag skog avsatt som LNF-område i kommuneplanen med hensynssone
friluftsliv. Hensynsonen gjør dette området mindre aktuelt å dyrke opp.

Figur 8-1: Dyrkbar mark ved Hauge til vestre og Østre linje til høyre (rød skravur). Hentet fra
Kilden[17]
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Bruk av matjord

Tiltaket vil gi et overskudd av matjord der jernbane og veg legges på dyrka jord. Dette er en ressurs
som må utnyttes. Det kan brukes som jordforberedning på eksisterende arealer eller til nydyrking.
Detaljer rundt bruk av matjord er ikke avklart, men vil bli en del av videre detaljplanlegging.

8.3

Oppdyrking av dagens jernbanespor

Et mulig tiltak kan være å etablere dyrka jord i dagens jernbanetrasé som vil tas ut av bruk. Dette
arealet er imidlertid langt og smalt og er stort sett ikke egnet som framtidig jordbruksareal. Der dagens
bane ligger ved dyrka jord kan dette være aktuelt, spesielt ved Valle der det blir liggende igjen et smalt
belte med dyrka jord mellom ny og dagens jernbane. Ved å dyrke opp dagens spor vil dette jordet bli
så bredt at det kan opprettholdes som jordbruksareal. Som beskrevet i kapittel 4.2 tas det ikke stilling
til framtidig bruk av arealer som i dag beslaglegges av dagens jernbane i kommunedelplanarbeidet.

8.4

Utforming av bruer

Strømningsanalysen viser av brupilarer i elva påvirker strømningsforholdene, noe som kan gi et
energitap for Sarp kraftverk ved normalvannføring. Ved å bygge bruer i ett spenn uten inngrep i elva
vil energiproduksjonen ikke påvirkes. Eventuelt kan pilarer flyttes slik at inngrep inngås i det mest
kritiske tverrsnittet av elva. Dette vil fordyre konstruksjonene, men det må sees opp mot det varige
produksjonstapet i kraftverkene grunnet fundamenter. Dette vil også redusere oppstuving ved flom.
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9 OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER
9.1

Utforming og plassering av brufundamenter

Som skrevet i forrige kapittel vil brufundamenter/pilarer påvirke strømning og oppstuving. Dette må
vurderes mer detaljert for valgt alternativ. Fundamenter og pilarer må plassers og utformes på en
måte som påvirker kraftproduksjonen så lite som mulig. Modellforsøk (vannstandsforhold, kritisk
tverrsnitt, minst mulig falltap etc.) kan utføres for å finne den mest gunstige utforming og plassering.

9.2

Uønskede arter

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

9.3

Brønner

Det må gjøres en mer detaljert kartlegging av brønner. Erfaringsmessig er det mange feil og mangler i
grunnvannsdatabasen GRANADA. Denne kartleggingen må gjennomføres som en del av
byggeplanleggingen før anleggsstart.

9.4

Plan for ytre miljø

Det skal utarbeides miljøoppfølgingsprogram eller plan for ytre miljø for tiltaket. Naturressurser er et av
temaene som behandles der. Typiske forhold utover de to foregående punktene er behandling og
mellomlagring av matjord, bruk av overskudd av matjord (den bør benyttes i jordbruket, eksempelvis
som tilførsel på jorder med tynt jorddekke/dårlig jordkvalitet i dag), renhold for å unngå spredning av
uønskede arter inn i området, tilbakeføring av riggområder til landbruksformål, informasjon til
grunneier o.l.
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