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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 om 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.
Utvidelse av rv. 110 fra to til fire felt på strekningen Simo–St. Croix er et prioritert prosjekt i Bypakke
Nedre Glomma. Prosjektet skal bidra til at målene i Bypakke Nedre Glomma nås, overføre trafikk fra
sentrumsgater til hovedvegnettet og bygge opp under god byutvikling.
Bane NOR og Statens vegvesen har med bakgrunn i dette igangsatt arbeid med felles kommunedelplan med konsekvensutredning på strekningen Seut–Rolvsøy i Fredrikstad. Formålet med planarbeidet er å avklare korridor for nytt dobbeltspor mellom Seut og Rolvsøy og ny stasjon på Grønli.
Planarbeidet skal i tillegg avklare forslag til framtidig løsning for rv. 110 på strekningen Simo–Grønli–
St. Croix.
Denne delutredningen beskriver tiltakets konsekvenser for naturmangfold. Delutredning naturmangfold
inngår som del av de ikke-prissatte konsekvensene i den samlede konsekvensutredningen for
kommunedelplanen. Konsekvensutredningen ligger til grunn for valg av alternativ som videreføres
som forslag til kommunedelplan.
Utredningskrav følger av fastsatt planprogram og utredningen følger metodikken i Statens vegvesen
håndbok V712 fra 2014.
Temaet omhandler naturmangfold knyttet til land og vann, inkludert livsbetingelser knyttet til disse.
Naturmangfold defineres i henhold til naturmangfoldloven som biologisk mangfold, landskapsmessig
mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning.
Arealbeslag, oppsplitting og fragmentering av viktige naturområder, støy/forstyrrelse av fugl/vilt og
forurensningsrisiko for vann og vassdrag vil være de viktigste elementene i omfangsvurderingen av
naturmangfold. Spredning av fremmede arter vil kunne være et tema i senere planfaser.

1.2

Tiltaket

Strekningen med dobbeltspor Seut–Rolvsøy er delt inn i to delstrekninger med skille på Kiæråsen. Det
er to alternativer for bane både på delstrekningen Seut–Kiæråsen og Kiæråsen–Rolvsøy.
Banealternativene på de to delstrekningene kan kombineres uavhengig av hverandre.
På delstrekningen Seut–Kiæråsen inngår ny stasjon/knutepunkt på Grønli og vegprosjektet for ny
firefelts rv. 110 mellom Simo og St. Croix. Det er utarbeidet tre alternativer for rv. 110 mellom
Veumveien og Brochs gate. Det er utredet fire ulike kombinasjoner av veg og bane på delstrekningen.
Ved St. Croix er det ulike varianter av kryssløsninger for rv. 110 som er uavhengige av alternativer.
På delstrekningen Seut–Kiæråsen er det følgende alternativer:
•
•
•
•

Alternativ 2a + 1 (banealternativ 2a i kombinasjon med vegalternativ 1)
Alternativ 6b + 1 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 1)
Alternativ 6b + 2 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 2)
Alternativ 6b + 3 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 3)

Fra Kiæråsen og frem til Østfoldhallen på Rolvsøy er det følgende alternativer:
•
•

Alternativ 2a
Alternativ 4a
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Dagens situasjon

Planområdet ligger kystnært i boreonemoral vegetasjonssone. Berggrunnen består av grunnfjellsbergarter som ulike granitter med strøkretning nordøst–sydvest. Store deler av planområdet er
bebygd, og det er store infrastrukturårer i området. Jernbanen går gjennom området og flere større
veger krysser gjennom. Inngrepsfrie naturområder finnes ikke. Naturverdier er knyttet til dammer,
bekker, parkanlegg, kirkegårder og eldre eiketrær.

1.4

Verdi, omfang og konsekvens

Strekningen er delt i to; Seut–Kiæråsen og Kiæråsen–Rolvsøy. Totalt er det elleve delområder med
verdi for naturmangfold innenfor strekningene. Parkområder knyttet til nye og gamle Glemmen kirke er
sammen med hult eiketre ved Glemmen videregående skole gitt den høyeste verdien for
naturmangfold.
Det er liten forskjell på utbyggingsalternativene på delstrekning Seut–Kiæråsen, se tabell 1-1. Størst
negativ konsekvens er knyttet til hogst av trær ved Glemmen kirke. Alternativ 6b + 2 og alternativ 6b +
3 rangeres som best med liten negativ konsekvens, mens alternativ 2a + 1 og alternativ 6b + 1
rangeres dårligst med liten til middels negativ konsekvens. Dette siden disse kan påvirke dammen i
Brattliparken.
Tabell 1-1: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Seut–
Kiæråsen, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene.
Delområde

Verdi

Delområde 1
Trosvik

Middels

Delområde 2
Vestre
gravlund
Delområde 3
Veumbekken
Delområde 4
Knipleparken
Delområde 5
Brattliparken
Delområde 6
Glemmen vgs.
Delområde 7
Glemmen
kirke

Middels

Liten til
middels
Middels
Middels
Stor
Stor

Samlet konsekvens
Rangering

Alternativ 2a + 1

Alternativ 6b + 1

Alternativ 6b + 2

Alternativ 6b + 3

Omfang

Omfang

Omfang

Omfang

Intet til
lite
negativt
Intet til
lite
negativt
Lite
negativt

Konsekvens
(0/–)

(0/–)
(–)

Intet til
lite
negativt
Intet til
lite
negativt
Lite
negativt

Konsekvens
(0/–)

(0/–)
(–)

Konsekvens

Intet til
lite
negativt
Intet til
lite
negativt
Lite
negativt

(0/–)

(0/–)
(–)

Konsekvens

Intet til
lite
negativt
Intet til
lite
negativt
Lite
negativt

(0/–)

(0/–)
(–)

Intet

(0)

Intet

(0)

Intet

(0)

Intet

(0)

Lite
negativt

(–)

Lite
negativt

(–)

Intet

(0)

Intet

(0)

Intet

(0)

Intet

(0)

Intet

(0)

Intet

(0)

Lite til
middels
negativt

(– –)

Lite til
middels
negativt

(– –)

Lite til
middels
negativt

(– –)

Lite til
middels
negativt

(– –)

Liten til middels
negativ (–/– –)
2

Liten til middels
negativ (–/– –)
2

Liten negativ (–)

Liten negativ (–)

1

1

Heller ikke mellom Kiæråsen og Rolvsøy er det store forskjeller på alternativene, se tabell 1-2.
Alternativ 4a kommer dårligst ut og har liten til middels negativ konsekvens for naturmangfoldet, mens
alternativ 2a har liten negativ konsekvens. Negative konsekvenser for begge alternativer er knyttet til
påvirkning og inngrep i delområde 8 Bingedammen/Mørkedalen og delområde 10 Råbekken.
Alternativ 4a har i tillegg en mulig negativ påvirkning av Jubileumseika ved gamle Glemmen kirke.

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut–
Rolvsøy, delutredning
naturmangfold

InterCity-prosjektet

6 av 60
ICP-16-A-25070
03A
16.11.2018

Tabell 1-2: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Kiæråsen–
Rolvsøy, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene.
Delområde
Delområde 8
Bingedammen/
Mørkedalen
Delområde 9
Gamle Glemmen kirke
Delområde 10
Råbekken
Delområde 11
Diket

Verdi
Middels
til stor

Alternativ 2a
Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Middels negativ

Middels negativ
(– –)

Middels negativ

Middels negativ
(– –)

Intet

Ubetydelig
(0)

Lite negativt

Liten negativ
(–)

Stor
Middels
til stor

Lite negativt

Liten

Samlet konsekvens
Rangering

1.5

Alternativ 4a

Intet

Liten negativ
(–)
Ubetydelig
(0)

Liten negativ (–)
1

Lite negativt
Intet

Liten negativ
(–)
Ubetydelig
(0)

Liten til middels negativ (–/– –)
2

Avbøtende tiltak

Fisken i Råbekken kan i dag trolig gå opp til kulverten under dagens jernbane. Her er det et over en
meter fall som fisken mest sannsynlig ikke klarer å forsere. Ved å rive dagens jernbanebru og fjerne
denne hindringen kan store deler av Råbekken åpnes som sjøørretbekk. Det er imidlertid en lengre
lukking for Evjebekkveien helt nede ved Glomma som også kan være et problem for oppvandrende
fisk. Deponiet i steinbruddet i Kiæråsen bør istandsettes og plantes til med skog, tilsvarende skogen
rundt-

1.6

Oppfølgende undersøkelser

Fremmede karplanter spres raskt og det kan vokse opp forekomster på nye steder, det anbefales
derfor å kartlegge fremmede arter i vekstsesongen før anleggsstart. Tiltak for å hindre spredning av
fremmede arter både i anleggsfase og i driftsfase må inngå i miljøoppfølgingsplan / plan for ytre miljø
for tiltaket.
Det er en viss risiko for at Jubileumseika ved gamle Glemmen kirke kan bli svekket som følge av
etablering av åpen byggegrop for bygging av kulvert. Det bør derfor vurderes om det er mulig å flytte
betongkulverten lenger mot Lislebyveien. Graving, kjøring eller lagring av masser kan ikke gjøres i
treets rotsone, uten nødvendige tiltak. Rystelser fra sprengningsarbeidene kan føre til brekkasje i treet
og i rotsonen. Det er også en mulig fare for sprekkdannelser i fjellet og at vanntilgangen til treet
endres. Denne faren vurderes som nokså liten ettersom fjellet er granitt og treet trolig har et grunt
rotsystem som ikke går ned i fjellet. Det anbefales at tiltak for å redusere risikoen for skade vurderes i
detaljeringsfasen. Tiltak for beskyttelse av Jubileumseika må også inkluderes i miljøoppfølgingsplan /
plan for ytre miljø.
Det bør gjøres hydrogeologiske vurderinger tilknyttet dammen i Brattliparken og Bingedammen for å
avdekke om det er reel fare for at sprenging av tunnel kan medføre vannstandssenking i dammene.

1.7

Naturmangfoldloven

Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av
offentlig myndighet. §§8-12 er vurdert prosjektet og det er vurdert til at prosjektet ikke er i strid med
lovverket.

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut–
Rolvsøy, delutredning
naturmangfold

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

7 av 60
ICP-16-A-25070
03A
16.11.2018

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 om 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.
Utvidelse av rv. 110 fra to til fire felt på strekningen Simo–St. Croix er et prioritert prosjekt i Bypakke
Nedre Glomma. Prosjektet skal bidra til at målene i Bypakke Nedre Glomma nås, overføre trafikk fra
sentrumsgater til hovedvegnettet og bygge opp under god byutvikling.
Bane NOR og Statens vegvesen har med bakgrunn i dette igangsatt arbeid med felles kommunedelplan med konsekvensutredning på strekningen Seut–Rolvsøy i Fredrikstad. Formålet med
planarbeidet er å avklare valg av korridor for nytt dobbeltspor mellom Seut og Rolvsøy og ny stasjon
på Grønli. Planarbeidet skal i tillegg avklare forslag til framtidig løsning for rv. 110 på strekningen
Simo–Grønli-St. Croix, og det skal sikres nødvendige arealer for realisering av begge disse tiltakene.
Dette skal være grunnlag for videre planlegging og bygging.
Planprogram for kommunedelplanen med konsekvensutredning (justert utgave), fastsatt 21.06.2018
av Fredrikstad bystyre, definerer hvilke utredningskorridorer og -tema som skal inngå i
konsekvensutredningen[1].
I henhold til handlingsprogram for jernbanesektoren 2018–2029 skal nytt dobbeltspor som muliggjør
kortere reisetid og to tog i timen mellom Oslo, Fredrikstad og Sarpsborg, være etablert innen 2029.
Denne delutredningen beskriver tiltakets konsekvenser for naturmangfold for traséer innenfor de
alternative utredningskorridorene som er definert i planprogrammet. Delutredning naturmangfold
inngår som del av de ikke-prissatte konsekvensene i den samlede konsekvensutredningen for
kommunedelplanen. Konsekvensutredningen ligger til grunn for valg av alternativ som videreføres
som forslag til kommunedelplan.
Arbeidet er utført av 2G, en sammensatt gruppe fra COWI AS og Multiconsult Norge AS, med LPO
arkitekter og NIKU som underkonsulenter. Denne delutredningen er utarbeidet av fagpersoner nevnt i
tabell 2-1. Alle bilder er tatt av 2G under befaringer.
Tabell 2-1: Medarbeidere i delutredning om naturmangfold
Arbeidsoppgaver
Prosjektleder naturmangfold
Feltarbeid vannmiljø
Feltarbeid terrestriske naturtyper
Rapportering
Kartarbeid
Kvalitetssikring

2.2

Medarbeider og firma
Vegard Meland, Multiconsult
Finn Gregersen, Multiconsult
Kristin Moldestad, Aksel Dvergsten, Beate Aase Heidenreich, COWI
Kristin Moldestad og Beate Aase Heidenreich, COWI
Aksel Dvergsten, Jesper Vesøen, COWI
Vegard Meland, Mulitconsult

Utredningskrav i planprogrammet

Konsekvensene for naturmangfold er utredet i samsvar med kravene i fastsatt planprogram.
Planprogrammets kapittel 5.3 beskriver krav til metode og gjennomføring av konsekvensutredningen
for ikke-prissatte fagtema, blant annet at Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser skal
benyttes i utredningsarbeidet. Planprogrammet ble utarbeidet for parsellen mellom Fredrikstad (Seut)
og Sarpsborg (Klavestad), og har derfor noen utredningskrav som ikke er relevante for denne
strekningen.
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Fastsatt planprogram spesifiserer at følgende skal utredes innenfor temaet naturmangfold[1]:
Temaet omhandler naturmangfold knyttet til land og vann, inkludert livsbetingelser knyttet til disse.
Naturmangfold defineres i henhold til naturmangfoldloven som biologisk mangfold,
landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av
menneskers påvirkning.
Arealbeslag, oppsplitting og fragmentering av viktige naturområder, støy/forstyrrelse av fugl/vilt og
forurensningsrisiko for vann og vassdrag vil være de viktigste elementene i omfangsvurderingen
av naturmangfold. Spredning av fremmede arter vil kunne være et tema i senere planfaser.

Tabell 2-2: Ønsket utredningsomfang, metode og dokumentasjon fra planprogrammet
Utredningsomfang og metode
• Vurdering av konsekvenser for naturmangfold
på land og i vassdrag.
• Vurdering av risiko for spredning av uønskede
arter.
• Utarbeidelse av registrerings- og temakart.
• Vurderinger iht. naturmangfoldloven.

Grunnlagsdokumentasjon
• Foreliggende kartlegginger og registreringer i
Naturbase, Artsdatabanken, ulike rapporter
m.fl.
• Nye naturfaglige feltregistreringer.
• 3D-modell (Infraworks) av tiltaket og registrerte
verdier.
• Plantegninger og ortofoto.
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3 TILTAK SOM UTREDES
3.1

Beskrivelse av alternativer

Figur 3-1: Banealternativer på strekningen Seut–Rolvsøy. Grå ramme viser arealet som dekkes
av figur 3-2 vegalternativer
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Strekningen med dobbeltspor Seut–Rolvsøy er delt inn i to delstrekninger med skille på Kiæråsen. Det
er to alternativer for bane på både delstrekningen Seut–Kiæråsen og Kiæråsen–Rolvsøy.
Banealternativene på de to delstrekningene kan kombineres uavhengig av hverandre.
På delstrekningen Seut–Kiæråsen inngår ny stasjon/knutepunkt på Grønli og vegprosjektet for
utvidelse av rv. 110 til fire felt mellom Simo og St. Croix. Det er utarbeidet tre alternativer for rv. 110
mellom Veumveien og Brochs gate. Det er utredet fire ulike kombinasjoner av veg og bane på
strekningen.
Ved St. Croix er det to ulike varianter av kryssløsninger for rv. 110 som er uavhengige av alternativer.
På strekningen Seut–Kiæråsen er det følgende alternativer:
Alternativ 2a + 1 (banealternativ 2a i kombinasjon med vegalternativ 1)
Alternativ 6b + 1 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 1)
Alternativ 6b + 2 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 2)
Alternativ 6b + 3 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 3)
Alternativene er like fra Seut og fram til Merkurbanen. Fra Veumveien til Kiæråsen går begge
banealternativene i fjelltunneler gjennom St. Hansfjellet og Grønlifjellet. Ny Fredrikstad stasjon er
plassert på Grønli. I det nye stasjonsområdet vil spor og plattformer ligge delvis åpent under framtidig
terrengnivå (i betongtrau), med reisetorg og kollektivgate på lokk over plattformområdet.
Banealternativene er forskjellige når det gjelder horisontal og vertikal plassering på jernbanelinja.
Banealternativ 6b ligger litt lenger nord og lavere i terrenget enn alternativ 2a. Begge
banealternativene er ca. 3 km lange.
Mellom Veumveien og Brochs gate er det utarbeidet tre forskjellige vegalternativer for rv. 110 forbi nye
Fredrikstad stasjon. Vegalternativ 1 legger trafikken utenom kollektivknutepunktet, vegalternativ 2
legger trafikken under bakken forbi knutepunktet, og i vegalternativ 3 går rv. 110 i dagen forbi
knutepunktet.
I alle alternativene legges ny fv. 109 langs Grønlifjellet, og det etableres kollektivgate over plattformområdet omtrent i samme horisontale trasé som dagens fv. 109. Vertikalt er kollektivgata lagt høyere
slik at det er planskilt krysning av plattformområdet. Fra Brochs gate til St. Croix-krysset er
vegalternativene like.
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Figur 3-2: Illustrasjon som viser prinsippløsning for vegalternativ 1, 2 og 3 i kombinasjon med
banealternativ 6b
I vegalternativ 1 går rv. 110 i tunnel fra krysset med Veumveien, under ny bane og videre under
Brattliparken og knyttes til fv. 109 i rundkjøringen nord for Glemmen videregående skole. Dette gir
mulighet for å bruke dagens vegtunnel gjennom St. Hansfjellet til gang- og sykkelveg. Ny tunnel for rv.
110 er en kombinasjon av betongtunnel mellom Frydenbergfjellet og Brattliparken og fjelltunnel på
resten av strekningen. På dette plannivået avklares ikke arealbruk for arealet over betongtunnelen. De
prissatte og ikke-prissatte utredningene legger til grunn at arealet over betongtunnelen fylles til
eksisterende terreng (cut & cover) og tilsås. Dersom alternativet videreføres i reguleringsplan, vil
arealbruk avklares i dialog mellom Statens vegvesen, kommune og nærmiljø. Statens vegvesen er
generelt restriktiv til bebyggelse oppå cut & cover og i andre prosjekter er tilsvarende areal disponert
til friområde, gang- og sykkelveg mv.
I vegalternativ 2 og 3 går rv. 110 i tunnel gjennom St. Hansfjellet og følger parallelt med banen som i
dag. Den viktigste forskjellen mellom disse alternativene er at vegalternativ 2 ligger lavere i terrenget
slik at kollektivgata og knutepunktsfunksjoner ligger på lokk over deler av riksvegen forbi
stasjonsområdet og at kollektivgata kan krysse rv. 110 planskilt.
I vegalternativ 3 vil rv. 110 gå i dagen på sørsiden av stasjonsområdet. Rv. 110 vil i dette alternativet
utformes som en veg med gatepreg og krysse i plan med kollektivgata.
For St. Croix-krysset er det i vegalternativ 1 lagt inn en variant hvor rv. 110 senkes sammenliknet med
i dag, og det etableres gang- og sykkelvegbruer med en sentraløy over ny rundkjøring for vegen. I
vegalternativ 2 legges rundkjøringen for rv. 110 omtrent i nivå med dagens gateløp, mens gang- og
sykkelveger ledes under.
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Fra Kiæråsen og frem til Østfoldhallen på Rolvsøy er det følgende banealternativer:
Alternativ 2a
Alternativ 4a
Alternativ 2a går i tunnel gjennom Kiæråsen omtrent til Sanengveien på Lisleby, langs Lislebyveien
fram til Snippen og videre langs eksisterende jernbane fram til Østfoldhallen. Alternativet er i
underkant av 5 km langt.
Alternativ 4a ligger vest for alternativ 2a og går i lang tunnel gjennom Kiæråsen og videre under
Gamle Glemmen kirke omtrent fram til Lislebyveien. Fra Lislebyveien går traséen parallelt med fv. 109
og følger Dikeveien fram til Østfoldhallen. Fra Glemmen gård og omtrent til Hans Nielsens Hauges vei
går banen på viadukt (lang bru). Alternativet er i overkant av 5 km langt.
Det nedlagte steinbruddet i Kiæråsen planlegges benyttet til deponi- og riggområde. Dette gjelder for
alle alternativer. Steinbruddet forutsettes fylt opp til nivå med omgivende terreng slik at naturlige
terrengformer gjenopprettes. Endelig utforming av deponiet og arealbruk i etterkant er det ikke tatt
stilling til på dette plannivået, men må avklares i dialog med Fredrikstad kommune i
reguleringsplanfasen. Med oppfylling til omgivende terreng kan området ta imot ca. 1 mill. m³ masse.
Dette vil omfatte kun deler av overskuddsmassene fra prosjektet og resterende overskuddsmasser
forutsettes kjørt ut til eksterne deponier.
For mer detaljert beskrivelse av alternativene henvises til «Planbeskrivelse med konsekvensutredning.
Kommunedelplan for dobbeltspor Seut–Rolvsøy, rv. 110 Simo–St. Croix».

3.2

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 hovedplan. Det er knyttet usikkerhet til flere forhold, blant annet
anleggsgjennomføringen med hensyn til rivning av bebyggelse og omlegging av veger. Bygninger som
er vist revet på illustrasjoner og kart er basert på foreløpige vurderinger og kan bli endret i neste
planfase som er reguleringsplan.
Bruken av lokk i stasjonsområdet og utstrekning av dette, er en kompleks og tverrfaglig vurdering av
en rekke faktorer som grunnforhold, fundamenteringsprinsipp, brannkrav, støy, drift og vedlikehold og
ikke-prissatte konsekvenser mfl. Omfang av lokk og endelig utforming av knutepunktet vil først bli
avgjort i neste planfase. Skissene viser det som i kommunedelplanfasen legges til grunn for å kunne
vurdere kostnader og konsekvenser.
Usikkerhet i grunnlaget for verdivurderingene er omtalt i kap.4 Metode og annen fagspesifikk
usikkerhet med hensyn til omfangs- og konsekvensvurderingene er omtalt i kap. 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[2]. 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 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 av tiltaket er det forutsatt at eksisterende bane nedlegges og at
eksisterende spor og sviller dermed fjernes. Med unntak av der eksisterende jernbanearealer tas i
bruk til ny jernbane eller utvidelse av rv. 110, er det ikke vurdert eller tatt stilling til hvilken type
arealbruk eksisterende 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 medtatt i 0-alternativet. I tillegg er forslag til ny reguleringsplan for fv. 109
medtatt i 0-alternativet da denne planen forutsettes vedtatt før kommunedelplanen for nytt dobbeltspor
på strekningen Seut–Rolvsøy legges ut på offentlig ettersyn.

4.4

Definisjon

Naturmangfold er på side 154 i håndbok V712 (2014) definert slik[2]:
Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og marine
(brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser (vannmiljø, jordmiljø) knyttet til disse.
Naturmangfold defineres i henhold til naturmangfoldloven (nml) som biologisk mangfold,
landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av
menneskers påvirkning. Virkninger for landskapsmangfold i en konsekvensanalyse behandles
under landskapstemaet, for øvrig dekker naturmangfoldtemaet lovens begreper.

4.5

Tematisk avgrensning

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

4.6

Registreringskategorier

Registrert verdifullt naturmangfold vises som lokaliteter av varierende størrelser. Hver lokalitet
fremstår som et eget delområde med verdi.
Kartleggingen av naturmangfoldet følger metodikken som er beskrevet i håndbok V712, og kan
knyttes til tre nivåer:

4.6.1 Landskapsnivå
På landskapsnivå inngår landskapsøkologiske sammenhenger og vannmiljø/miljøtilstand. Det
førstnevnte er sammenhengen mellom registrerte enkeltområder (avstand, størrelse, beliggenhet,
aktuelle arter, spredningshindre og -korridorer etc.), samt grøntstrukturen som binder disse sammen.
Vannmiljø/miljøtilstand er ikke sammenkoplet med naturmangfold i vann, som håndteres på
lokalitetsnivå. Kategorien Vannmiljø/miljøtilstand behandler livsbetingelser i vann og baserer seg på
klassifisering i henhold til vannforskriften[3]. Naturmangfoldet i vann vurderes på lokalitetsnivå .

4.6.2 Lokalitetsnivå
Delområder kalles lokaliteter og avgrensningen er i hovedsak gitt av metodene i underliggende
håndbøker:
• Vernede områder: Områder formelt vernet etter naturmangfoldloven.
• Naturtyper på land og i ferskvann: Inkluderer utvalgte naturtyper, rødlistede naturtyper,
prioriterte arter og rødliste arter som finnes i naturtypene. Informasjonen er hentet inn fra
naturbase[4] og supplert med egne befaringer. Viktige naturtyper er definert i DN-håndbok
13[5]. Lokalitetene verdisettes i tre kategorier: svært viktige (A), viktige (B), områder med lokal
betydning (C). Alle naturtyper er vurdert etter rødliste for naturtyper fra 2011[6],
• Naturtyper i saltvann: Ikke relevant i denne utredningen.
• Viltområder: Leveområder og trekkveger for vilt av forvaltningsmessig betydning, inkluderer
amfibier, krypdyr, fugl og pattedyr. Ved viltkartlegging etter DN-håndbok 11[7] gis de kartlagte
enhetene (funksjonsområder) vekt etter hvor viktige de er. I løpet av 2016 ble det i naturbase
nye kriterier for registering av viltområder. Med nye betegnelser gikk uttrykket funksjonsområder ut. Kategorien "arter av nasjonal forvaltningsinteresse" erstatter viltområdene.
• Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter: Funksjonsområdene er viktige
områder som gyteområder, oppvekstområder, flaskehalsområder, vandringsområder. Elveløp
og innsjøavsnitt med biologisk funksjon inngår. Inkluderer rødlistearter der dette ikke er fanget
opp av ferskvannslokaliteter etter DN-håndbok 13[5].
• Geologiske forekomster: Rødlistede geotyper, verdifulle berggrunns- eller
kvartærgeologiske forekomster samt fossiler.
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4.6.3 Enkeltforekomster
Enkeltforekomster er delområder med artsregistreringer og omtales som artsforekomster. Oftest er
dette punkter, eventuelt med en liten buffersone. Artsregistreringer som ligger innenfor et
forvaltningsareal (lokalitet) som naturtype, verneområde og utvalgt naturtype, og inngår som del av
verdiene knyttet til lokaliteten, avgrenses ikke som enkeltforekomster. Enkeltforekomster av fugl
registrert som art av nasjonal forvaltningsinteresse, som ikke omfattes av forvaltningsareal er omtalt.
Registeringer i artsdatabanken er hentet ut for arter av nasjonal forvaltningsinteresse i desember
2016. Arter av nasjonal forvaltningsinteresse deles inn 3 hovedkategorier:
1. Arter av særlig stor forvaltningsinteresse:
o ansvarsarter
o truede arter i rødlistekategoriene kritisk truet, sterkt truet og sårbar (CR, EN, VU)
o andre spesielt hensynskrevende arter
o spesielle økologiske former
o prioriterte arter
o fredet art
2. Arter av stor forvaltningsinteresse:
o nært truede arter, rødlistekategori nært truet (NT)
3. Fremmede arter, med ulike risikokategorier
Nasjonal rødliste for arter i Norge er fra 2015[8]. Rødlistekategoriene er vist i tabell 4-1. Fremmede
arter er arter som er ført opp i artsdatabankens liste over fremmede organismer i Norge[9]. Artene er
risikovurdert, kategoriene er vist i tabell 4-2. Alle rødlistede arter og fremmede organismer omtalt i
dokumentet har kategorien i nasjonale lister i parentes etter artsnavnet.
Tabell 4-1: Rødlistekategorier (fra norsk rødliste for arter[8])
Rødlistekategori

Beskrivelse

EX
EW

En art er utdødd når det er svært liten tvil om at arten er globalt utdødd
Arter som ikke lenger finnes frittlevende, men der det fortsatt finnes individ i dyrehager,
botaniske hager og lignende
En art er regionalt utdødd når det er svært liten tvil om at arten er utdødd fra aktuell
region (her Norge). For at arten skal inkluderes må den ha vært etablert
reproduserende i Norge etter år 1800
En art er kritisk truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E
for kritisk truet er oppfylt. Arten har da ekstremt høy risiko for utdøing

RE

CR

EN
VU
NT
DD

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

En art er sterkt truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E
for sterkt truet er oppfylt. Arten har da svært høy risiko for utdøing
En art er sårbar når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E for
sårbar er oppfylt. Arten har da høy risiko for utdøing
En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU,
men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i nær framtid
En art settes til kategori datamangel når usikkerhet om artens korrekte kategoriplassering er svært stor, og klart inkluderer hele spekteret av mulige kategorier fra og
med CR til og med livskraftig (LC)

Kriteriene som benyttes er: A-populasjonsreduksjon, B-utbredelsesområde, C-liten populasjon og pågående bestandsreduksjon,
D-svært liten eller arealmessig meget begrenset populasjon og E-kvantitativ analyse

Tabell 4-2: Risikokategorier for fremmede arter (fra fremmedartslista 2018[9])
Kategori

Beskrivelse

SE
HI

Svært høy
Høy risiko

PH

Potensielt høy

LO
NK

Lav risiko
Ingen kjent risiko

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

Innsamlede data er verdivurdert etter kriterier fra håndbok V712 gjengitt i tabell 4-3. Verdiene vurderes
på en trinnløs skala fra liten til stor verdi, se figur 4-1. Influensområdet er verdisatt der det kan bli
påvirket av planen.
Liten

Middels

Stor

Figur 4-1: Skala for verdivurdering etter Statens vegvesens håndbok V712
Tabell 4-3: Kriterier for verdisetting naturmangfold. Hentet fra tabell 6-13 i V712 (kategoriene
Naturtyper i saltvann og verneområder er tatt ut siden sjøen ikke inngår i influensområdet)
Naturmangfoldskategorier

Liten verdi

Middels verdi

Stor verdi

Landskapsøkologiske
sammenhenger

Områder uten landskapsøkologisk betydning.

Vannmiljø/
miljøtilstand

Vannforekomster i tilstandsklasser svært dårlig / dårlig.
Sterkt modifiserte
forekomster.
Areal som ikke kvalifiserer
som viktig naturtype.

Områder med lokal eller
regional landskapsøkologisk
funksjon.
Arealer med noe sammenbindingsfunksjon mellom
verdisatte delområder (f.eks.
naturtyper).
Grøntstruktur som er viktig
på lokalt/regionalt nivå.
Vannforekomster i tilstandsklassene moderat eller god/
lite påvirket av inngrep.

Områder med nasjonal,
landskapsøkologisk
funksjon.
Arealer med sentral
sammenbindingsfunksjon
mellom verdisatte delområder (f.eks. naturtyper).
Grøntstruktur som er viktig
på regionalt/nasjonalt nivå.
Vannforekomster nær
naturtilstand eller i tilstandsklasse svært god.

Lokaliteter i verdikategori C,
herunder utvalgte naturtyper
i verdikategori C.

Lokaliteter i verdikategori B
og A, herunder utvalgte
naturtyper i verdikategori B
og A.
Viltområder og vilttrekk med
viltvekt 4-5.
Svært viktige viltområder
(verdi A).
Viktig funksjonsområde for
verdifulle bestander av
ferskvannsfisk, f.eks. laks,
sjøørret, sjørøye, ål, harr.
Nasjonale laksevassdrag.
Vassdrag med gytebestandsmål/årlig fangst av
anadrome fiskearter > 500
kg. Viktig område for elvemusling eller rødlistearter i
kategoriene EN og CR.
Geologiske forekomster og
områder (geotoper) som i
stor grad bidrar til landsdelens eller landets geologiske mangfold og
karakter.
Prioriteringsgruppe 1 for
kvartærgeologi.
Forekomster av truete arter,
etter Norsk rødliste: dvs.
kategoriene sårbar VU,
sterkt truet EN og kritisk
truet CR.

Naturtyper på
land og i
ferskvann
Viltområder

Funksjonsområder for fisk
og andre ferskvannsarter

Geologiske
forekomster

Artsforekomster

Ikke vurderte områder (verdi
C).
Viltområder og vilttrekk med
viltvekt 1.
Ordinære bestander av innlandsfisk, ferskvannsforekomster uten kjente
registreringer av
rødlistearter.

Områder med geologiske
forekomster som er vanlige
for distriktets geologiske
mangfold og karakter.

Viltområder og vilttrekk med
viltvekt 2-3.
Viktige viltområder (verdi B).
Verdifulle fiskebestander,
f.eks. laks, sjøørret, sjørøye,
harr. Forekomst av ål. Vassdrag med gytebestandsmål
/ årlig fangst av anadrome
fiskearter < 500 kg.
Mindre viktig områder for
elvemusling eller rødlistearter i kategori EN eller CR.
Viktig område for arter i
kategoriene VU og NT.
Geologiske forekomster og
områder (geotoper) som i
stor grad bidrar til distriktets
eller regionens geologiske
mangfold og karakter.
Prioriteringsgruppe 2 og 3
for kvartærgeologi.
Forekomster av nær truede
arter (NT) og arter med
manglende datagrunnlag
(DD) etter Norsk rødliste.
Fredete arter som ikke er
rødlistet.
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Omfang

Omfangsvurderingen er et uttrykk for tiltakets påvirkning på det enkelte delområde. Påvirkningen kan
være positiv eller negativ og skal vurderes i forhold til nullalternativet. Omfanget vurderes etter en
glidende skala som går fra stort negativt til stort positivt omfang.
Omfangsvurderingen bygger på kunnskap om hvordan tiltaket påvirker naturmangfold. Virkningene
tiltaket har på naturmangfoldet er basert på kunnskap om de lokale forekomstene, planforslaget og
faglig skjønn. Vurderingene skal være transparente ved at viktige virkningsmekanismer blir belyst. Det
beskrives hvor vidt påvirkninger vurderes som varige eller reversible.

Figur 4-2: Skala for omfang og grad av påvirkning etter Statens vegvesens håndbok V712 (figur
6-4)

4.9

Konsekvens

Konsekvensen framkommer ved å sammenholdes verdien av et område/forekomst med omfanget av
inngrepet. Som det framgår av figur 4-3 angis konsekvensen på en ni-delt skala fra meget stor positiv
konsekvens (+ + + +) til meget stor negativ konsekvens (– – – –). Midt på figuren er en strek som angir
intet omfang og ubetydelig konsekvens.
Konsekvensene defineres som de fordeler og ulemper tiltaket medfører i forhold til 0- alternativet.
Konsekvenser for et miljø / en lokalitet framkommer ved å sammenholde verdi og omfang i henhold til
konsekvensviften, definert i håndbok V712, se figur 4-3.
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Figur 4-3: Konsekvensvifta. Konsekvensgraden finnes ved sammenstilling av verdi og omfang.
Hentet fra håndbok V712 (figur 6-5)

4.10 Innhenting av informasjon
Datagrunnlaget i rapporten baseres i hovedsak på materiale som er tilgjengelig i offentlig baser som
artsdatabanken, naturbase, vann-nett og informasjon fra fylkesmann og kommune.
Supplerende registreringer av nye terrestriske naturtyper ble gjort i 2016. Disse registeringene ble kun
gjort innenfor planområdet, mens innhentet informasjon fra naturbase er gjengitt som de fremkommer i
basen. Supplerende registreringer av vannmiljø ble gjort i 2016 og tok også for seg influensområdet.
Nye registreringer av naturtypen store gamle trær er ikke undersøkt for artsforekomster. Alle store
gamle trærne er verdisatt som viktige.

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

Influensområdet

Influensområdet varierer for de ulike kategoriene innen naturmangfold. Planområdet er lagt i et
bebygd område, og bortsett fra vassdrag er det ikke landskapsøkologiske sammenhenger som
strekker seg over store arealer. Når det gjelder vassdrag kan influensområdet være både oppstrøms
og nedstrøms tiltaket. Tiltaket starter sørøst for Seut bru (bru for rv. 110). Dette er langt nede i
Seutelva, og tiltaket vil ikke påvirker elva. Elva er derfor ikke inkludert i influensområdet. For
Råbekken omfatter influensområdet nedstrøms tiltaket til der bekkene renner ut i Glomma. Glomma
inkluderes ikke i influensområdet for denne strekningen. For Veumbekken er den nedre delen ikke
inkludert i influensområdet siden bekken her er lukket.
Influensområdet for sårbare naturverdier som naturtyper, utvalgte naturtyper og verneområder er et
par hundre meter ut fra planområdet, avhengig av hvilke naturverdier som berøres.

5.2

Overordnet om naturmangfold

Influensområdet ligger kystnært i boreonemoral vegetasjonssone. Berggrunnen består av grunnfjellsbergarter som ulike granitter med strøkretning nordøst–sydvest. Det er skrinn furuskog på åsryggene,
som på det høyeste er 70-80 meter over havet. Barskog med gran finnes der det er dypere
jordsmonn. Langs elver og bekkedrag er det leirstrender med arter som takrør og starr. Edelløvskog er
vanlig på gunstige steder, og by- og tettstedsmiljøene har store frittstående edelløvtrær. Glomma
renner gjennom landskapet og møter havet ved Fredrikstad.
Under isens tilbaketrekking etter siste istid lå mesteparten av Østfold under havoverflaten og betydelig
avsetninger ble gjort på havbunnen. På yttersiden av raet er det betydelig havavsetninger som danner
en leirslette mellom områder med bart fjell, se figur 5-1.
Store deler av influensområdet er bebygd, og det er store infrastrukturårer i området. Jernbanen går
gjennom området, og flere større veger krysser den. Det er noe dyrket mark innenfor influens- og
planområdet. Inngrepsfrie naturområder finnes ikke. Naturmangfold presenteres som kategorier,
jamfør metodekapittelet, og vises i registreringskart i figur 5-2.
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Figur 5-1: Løsmassekart. Kilde: NGU[12]

Figur 5-2: Registrerte naturverdier hentet fra Miljødirektoratets naturbase[4]
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Landskapsøkologiske sammenhenger

Landskapsøkologiske sammenheng gir arter muligheter for vandring mellom viktige funksjonsområder.
Planområdet er nærmest fullstendig bebygd, med noe dyrket mark innimellom. I tilknytning til
byområdene finnes parker.
Parker og grøntområder som Glemmen kirkegård og gamle Glemmen kirke er grøntområder som kan
være med å danne korridorer mot skog og dyrket mark i kulturlandskapet, og har landskapsøkologisk
betydning for ulike arter.
Planområdet har noen raviner langs Råbekken. Flere raviner er bygget helt eller delvis ned og har
redusert funksjon for arter.
Kantvegetasjon langs vassdrag har viktige korridorfunksjon for flere arter, og flere registrerte
naturtyper inngår i dette belte av grøntområder. Planområdets landskapsøkologiske sammenhenger
med beskrivelser er beskrevet i Tabell 5-1 og vist i figur 5-9 og figur 5-10.

Tabell 5-1: Beskrivelse av landskapsøkologiske funksjonsområder
ID
LØ2

LØ3
LØ4
LØ5

Landskapsøkologisk
funksjonsområde
Veumbekken

Oredalen–
Bjørndalsdammene–
Brattliparken
Fredrikstad bryggeri–
Lislebystranda
Råbekken

Funksjon
Naturtype og leveområde for arter i by. Går åpen frem til rv. 110. Påvirket av
steinsetting, lukking og har vandringshinder. De nedre 900 meterne av
bekken er lukket i «Holmenkulverten», se figur 5-3. Den ble bygd i flere
etapper der siste del var ferdig i 1939, og har utløp i Vesterelva ved
Trosvikstranda. Problemer med oversvømmelser i Veumdalen gjorde at det
ble bygd en avledningstunnel som skulle bidra til å avlaste Veumbekken
som flomveg ved kraftig nedbør. Tunnelen stod ferdig våren 2015 og fører
overvann fra Veumbekken til Seutelva[19]
Grønne områder som binder sammen flere utvalgte naturtyper
Leveområde for arter og binder sammen flere grønne områder og naturtyper
i et sterkt utbygd område. Lislebyveien er en barriere for noen arter
Sammenhengende naturtype som fungerer som leveområde for flere arter.
Bekken renner ut i Glomma. De to øvre løpene renner sammen ved Rå før
fv. 109 krysses. Ved Evje kommer grenen fra næringsområdet Dikeveien inn
i bekken. Herifra renner bekken noen hunder meter før den munner ut i
Glomma. Den østligste delen av bekken kalles Evjebekken
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Figur 5-3: Veumbekken er lagt i rør sør for rv. 110. Arbeidet ble gjennomført i etapper og siste
del var ferdig i 1939, og har utløp i Vesterelva ved Trosvikstranda. Kartet viser hvordan
bekkens løp gjennom sentrum var før den ble lagt i kulvert. Figuren er hentet fra Fredrikstad
blad 2009

5.4

Vannmiljø og miljøtilstand

Vannforekomstene hører inn under vannområde Glomma sør, som strekker seg fra Øyeren i nord til
Oslofjorden i sør. Østfold fylkeskommune er vannregionmyndighet og har ansvar for forvaltningsplan
for vannregionen[10]. Det er kun én vannforekomst innenfor influensområdet, Veumbekken,
Råbekken, Åledalsbekken (002-3464-R). Om denne heter det i Vann-nett[20]:
Vannforekomster omfatter tre bekker med sidebekker. Veumbekken og Råbekken er beskrevet i
forrige avsnitt. Vannforekomstens økologiske status er svært dårlig. Eutrofieringsindeksen (PIT) er
moderat, mens forsuringsindeksen er svært god. Bunnfauna har en ASPT-indeks som er svært
dårlig. PH er svært god, mens totalnitrogen, totalfosfor og termotolerante koliforme bakterier er
svært dårlig.

5.5

Verneområder

Det er ingen verneområder i influensområdet.

5.6

Naturtyper

5.6.1 Utvalgte naturtyper
Den eneste utvalgte naturtypen som finnes i dette området er hule eiker. Disse er det til gjengjeld
mange av, se figur 5-4. Rødlistearten korallkjuke Grifola frondosa (VU) er funnet på eik i
Fredrikstad[13].
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Figur 5-4: Hule eiker (brune punkt) i området. Kartutsnitt hentet fra Miljødirektoratets
naturbase[4]
5.6.2 Naturtyper
Registrerte naturtypelokaliteter og nye fra undersøkelser innenfor planområdet er samlet i tabell 5-2
og vises i figur 5-9 og figur 5-10.
Tabell 5-2: Naturtyper. Hentet fra naturbasen[4] og egne registreringer ("ny lokalitet") i
forbindelse med utredningsarbeidet
ID

Navn
Naturtype
Utforming

ID
Naturbase

Beskrivelse fra naturbase og feltnotater for nye
lokaliteter

Verdi DN
HB-13

1

Trosvik
Dam
Vestre gravlund
Parklandskap,
Kirkegård
Veumbekken
Viktig bekkedrag

Ny lokalitet

Lokalt viktig

Knipleparken
Store gamle trær
Hul eik

BN00095250
BN00096383

Gårdsdam. Ikke undersøkt siden tiltaket ikke vil påvirke
den direkte. Vises også på eldre flyfoto (1947).
Gravlunden er et velutviklet parklandskap med innslag av
eldre trær. De rødlistede fugleartene vipe (EN) og
tyrkerdue (NT) er registrert på gravlunden.
Bekken er sterkt forurenset og bekkeløpet er kanalisert
og lukket over lengre strekinger. Funksjon som
spredningskorridor og småbiotop i et sterkt påvirket
landskap. Vurderes til lokalt viktig.
To eiketrær, ingen synlig hul, omkrets hhv. 415 og 280
cm. Begge har grener kappet i gammel tid

2

3

4

Ny lokalitet

BN00068148

Viktig

Lokalt viktig

Svært viktig
Lokalt viktig
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ID

Navn
Naturtype
Utforming

ID
Naturbase

Beskrivelse fra naturbase og feltnotater for nye
lokaliteter

Verdi DN
HB-13

5

Brattliparken
Dam
Eldre fisketom
dam

BN00068132
m.fl.

Parkdam som er omgitt av enger, flåberg, store trær og
en veg på østsiden. Dammen ble fylt opp på 1960-tallet.
Liten salamander, padde, buttsnutefrosk, froskebitt
Hydrocharis morsus-rana (EN) er registrert. Froskebit er
oppgitt som innplantet i nyere tid.

Svært viktig

Store gamle trær
Hul eik

I Brattliparken står det åtte eiketrær med omkrets mellom
220 og 275 cm. Ingen er hule og alle er gitt verdi lokalt
viktig.

Lokalt viktig

Parklandskap
Alleer

Gamle trær (allé) ved Traraveien vest for Brattliparken.
To asketrær med brysthøydediameter på 1 og 1,5 m og
en del lind fra 80 cm dbh og mindre dimensjoner. Ingen
hulheter eller spesielle arter registrert, men et større
antall trær.

6

7

Glemme vgs.
Store gamle trær
Hul eik
Glemmen nye
kirke
Kirkegård
Parklandskap og
store gamle trær

Viktig

BN00095815

Hul eik, ikke synlig hul, omkrets: 455 cm. Grener kappet i
gammel tid. Står like ved parkeringsplass for Glemmen
vgs.

Svært viktig

BN00068187

Området har mange gamle trær (lind, eik, ask, alm og
bjørk). Om noen tiår med riktig skjøtsel vil en kunne ha
hule trær og død ved i kronene som gjør området svært
viktig. Korallkjuke Grifola frondosa (NT) og hagtornfrøvikler Grapholita janthinana (NT) er sammen med
ulike fuglearter registrert ved kirka.
I delområdet inngår tre hule eiker:
Hul eik, ikke synlig hul, omkrets: 430 cm. Mangedelt
stamme mellom 150 og 200 cm over bakken.
Hul eik, ikke synlig hul, omkrets: 220 cm.
Hul eik, ikke synlig hul, omkrets: 420 cm.

Lokalt viktig

BN00095558
BN00096579
BN00095731
BN00068243

8b

Mørkedalen
Rik blandingsskog
i lavlandet.
Boreonemoral
blandingsskog

8a

Bingedammen
Dam

BN00067961

9

Gamle Glemmen
kirke
Store gamle trær,
hul eik
Tidligere dam

BN00096661
BN00096769
BN00096408
BN00095738

10

Råbekken/
Stordiket
Viktig bekkedrag

BN00068151

Større skogområde med ulike vegetasjonstyper, blant
annet svartor-sumpskog. Sterkt hogstpåvirket med lite
død ved. Kontinuitetsbrudd. Det vil imidlertid ikke ta
mange tiår før død ved mengden øker. Skogområdet er
stort, relativt variert vegetasjonsmessig og ligger i et
landskap med lite skog. Svartor-sumpskog er en truet
vegetasjonstype. Skogen vurderes derfor til viktig.
Eldre fisketomt tjern i skogsterreng, ca. 380 m langt
Dammen er delvis kunstig anlagt som drikkevannsdam.
Spissnutefrosk er påvist (tidligere rødlistet[16]). Dammen
vurderes som lokalt viktig på grunnlag av funn av
spissnutefrosk og at den er en viktig del av
kulturlandskapet.
Ikke synlig hul, omkrets: 200 cm.
Synlig hul, omkrets: 135 cm.
Ikke synlig hul, omkrets: 225 cm.
Synlig hul, omkrets: 610 cm. Jubileumseika.
Nedsenking i terrenget/ tidligere damanlegg.
Bekken har økologisk funksjon som spredningskorridor i
et bebygd område, sammenbinding mellom Glomma og
Borredalsvannet. Utbyggingen i området har stedvis
ødelagt og påvirket naturmiljøet sterkt langs bekken.
Rødlisteartene firling (VU), krusfrø (NT), lerkefalk (NT) og
stær (NT) er registrert i tilknytting til bekken. I naturtypekartlegging som er gjort i Fredrikstad heter det at vannkvaliteten er for dårlig for fisk. Selv om disse
opplysningene er gamle (1996), er de nok fortsatt
gjeldende. Bekken vurderes som viktig.

Svært viktig
Lokalt viktig
Svært viktig
Viktig

Lokalt viktig

Varierende:
lokalt viktig,
viktig og
svært viktig
Viktig
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ID

Navn
Naturtype
Utforming

ID
Naturbase

Beskrivelse fra naturbase og feltnotater for nye
lokaliteter

Verdi DN
HB-13

11

Diket
Dam

Ny lokalitet

Kanalisert bekkedrag etablert rundt 2005. Tar overvann
fra de store asfalterte flatene i området, ikke årssikker
vannføring. Grøfta er lukket mange steder. Sparsomt
med kantvegetasjon, og denne sonen er smal. Mange
hageplanter. Fra naturbase ligger inne observasjon av
nikkebrønsle Bidens cernua (VU) fra 2007 i Diket. Ved
Dikeveien 36 er det registrert mange eksemplarer av
planten muserumpe Myosurus minimus (VU).

Lokalt viktig

5.7

Viltområder

Viltpåkjørsler
Hjorteviltregisteret[15] har registrerte påkjørsler på veg og jernbane i området, se figur 5-5 og Tabell
5-3. Data fra perioden 2009 til 2018 viser at det er flest påkjørsler av rådyr langs rv 109. På denne
vegen ble 30 stk rådyr påkjørt. På eksisterende togstrekning er det færre påkjørsler og det er kun
registret tre påkjørsler av tog i samme periode ifølge hjorteviltregisteret. I tillegg er det et fåtall
påkjørsler av elg, rev og grevling ved rv 109 og rv 110.
Tabell 5-3 Oversikt over rådyr, elg-, rev- og grevlingpåkjørsler av tog, bil og motorsykkel i 9 års
perioden fra 1.1.2009 til 3.10.2018 på strekninger som berøres av prosjektet. [15]
Påkjørt av tog
Påkjørt av bil/motorsykkel
Dyr
Rådyr
Elg
Rev
Grevling

3 stk
Ingen registrerte
Ingen registrerte
Ingen registeret

30 stk ved rv 109
2 stk ved rv 109
1 ved rv 109
1 ved rv 110
4 ved rv 109

Viltområder og vilttrekk
Viltområdekart for Fredrikstad viser «viktig trekkvei for hjortevilt» over fv. 109 ved Østfoldhallen [14].
Kartet er fra 1997, og baserer seg på enda eldre registreringer. Siden den gang er det bygd ut mye
næring i dette området, og trekket kan av den grunn ha mistet sin verdi.
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Figur 5-5: Fallvilt i perioden 2009-2018. Rødt punkt er rådyr og blå er elg. Utsnitt fra
hjorteviltregisteret[15]

5.8

Funksjonsområde for fisk og andre ferskvannsarter

Planområdet krysser to sidebekker til Glomma, dette er Veumbekken og Råbekken/Evjebekken. Jeger
og Fisk Østfold opplyser at det ikke registret sjøørret i bekkene. I Råbekken/Evjebekken er det likevel
sannsynlig at det er en del fisk, både sjøørret som kommer fra Glomma og diverse fisk som kommer
fra Borredalsdammen som ligger oppstrøms i vassdraget. I Veumbekken kan det være en og annen
fisk, men dette er ikke bekreftet.
Planområdet har flere dammer, men det er ingen registreringer av rødlistede dyr i disse. Dammer
vises som naturtyper i tabell 5-2.

5.9

Geologiske forekomster

Østfolds kvartærgeologiske verneverdige områder ble kartlagt i 1991. Kartleggingen viser ingen
verneverdige kvartærgeologiske forekomster innenfor planområdet[11].
Universitet i Oslo har kartlagt severdige geologiske lokaliteter i hele landet. For området Østlandet
rundt Oslofjorden er Bingedammen nevnt som en typisk geologisk sprekkedal med dypforvitring og
erosjon[17]. Norges geologiske undersøkelser beskriver også landskapet rundt Bingedammen som
typisk eksempel på landskap med dypforvitring[18].
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5.10 Rødlistearter
Kapittelet tar for seg artsforekomster som ikke allerede er omtalt og kategorisert innenfor forvaltningsareal som naturtype, utvalgt naturtype, verneområde eller funksjonsområde for ferskvann.
Det er en rekke registreringer av fuglearter av særlig stor nasjonal forvaltningsinteresse i området.
Eksempelvis er det registrert tyrkerdue (NT), hønsehauk (NT), stær (NT), blåstrupe (NT), vandrefalk,
sanglerke (VU), kornkråke (NT) og gulspurv (NT) i hele influensområdet. De fleste av disse
registreringene sier ingenting om dette er viktige leveområder for artene. Viktige områder faller inn
under registrerte naturtyper eller funksjonsområder. Dette omtales derfor ikke nærmere her. Alm (VU)
og ask (VU) er også registrert flere steder. De inngår også ofte i naturtyper. Andre forekomster
beskrives ikke.
Fem eksemplarer av villeple Malus sylvestris (VU) er registrert i hagen på Trosvik, se figur 5-6. Her ble
det også funnet heimaskebie Hylaeus incongruus (NT) i 2013. På motsatt side av jernbanen og
riksvegen er det knyttet en rekke fuglearter til Vestre gravlund. Naturbasen lister opp følgende
rødlistearter: tyrkerdue (NT), gulspurv (NT) og stær (NT).
I Knipleparken vokser det dvergforglemmegei Myosotis stricta (NT). Tyrkerdue (NT) er også registrert i
Knipleparken.

Villeple (VU)

Heimaskebie (NT)
Ask (VU)

Tyrkerdue, gulspurv og stær (alle NT)
Figur 5-6: Arter av forvaltningsinteresse (grått punkt og brunt kryss) på Trosvik og Vestre
gravlund. Kartutsnitt hentet fra Miljødirektoratets naturbase[4]
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Tyrkerdue (NT)

Dvergforglemmegei (NT)

Gråtrost og dvergspett

Figur 5-7: Arter av forvaltningsinteresse (grått punkt og brunt kryss) og hule eiketrær (grønn
trekant) i Knipleparken. Kartutsnitt hentet fra Miljødirektoratets naturbase[4]
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5.11 Fremmede arter
Fremmede arter finnes i hele planområdet. Registreringer av fremmede arter hentet fra
artsdatabanken er gjengitt i figur 5-8.
Følgende arter er registrert innenfor planområdet i kategorien svært høy risiko (SE): alaskakornell,
alpefuru, alaskamjølke, askeskuddbeger, balsampoppel, bladfaks, blankmispel, bleikspirea,
boersvineblom, blåhegg, blåleddved, brunskogsnegl, bulkemispel, dielsmispel, engrødtopp,
fagerfredløs, filtarve, gravbergknapp, gravmyrt, hagelupin, gulrotvevkjerring (edderkoppdyr),
hagepastinakk, hvitsteinkløver, hybridbarlind, hybridslirekne, høstberberis, kanadagullris, kanadagås,
kjempebjørnekjeks, kjempeslirekne, kjempespringfrø, klistersvineblom, mink, mongolspringfrø,
parkslirekne, platanlønn, rynkerose, rødhyll, sandlupin, sibirbergknapp, sitkagran, sprikemispel,
sørhare, taggsalat, ugrasmjølke, ullborre og vinterkarse.
I kategorien høy risiko (HI) er det registret følgende arter: amerikahumleblom, ballastsiv, boakjølsnegl,
dagfiol, grønnpil, moskuskattost, strandkarse og stripetorskemunn.
Området ved Merkurbanen utmerker seg. Her er det registrert mye kjempebjørnekjeks, rynkerose og
kjempespringfrø, alle i kategorien svært høy risiko (SE).

Figur 5-8: Fremmede arter i området. Kartutsnitt hentet fra Miljødirektoratets naturbase[4]
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5.12 Oppsummering
Registreringen innenfor naturmangfold er vist i figur 5-9 og figur 5-10.

Figur 5-9: Registreringskart naturmangfold, Seut–Lisleby
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Figur 5-10: Registreringskart naturmangfold, Lisleby–Rolvsøy
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6 VERDI, OMFANG OG KONSEKVENS
6.1

Generelt

Basert på de ulike registreringskategoriene er det skilt ut elleve delområder som er gitt helhetlig verdi.
Dette vises samlet i figur 6-1.

Figur 6-1: Verdikart naturmangfold Seut–Kiæråsen
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Figur 6-2: Verdikart naturmangfold Kiæråsen–Rolvsøy
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Delområde 1 Trosvik

6.2.1 Avgrensning
Delområdet avgrenses av dyrket jord og veger rundt Trosvik gård.

6.2.2 Beskrivelse
Området består av hage/park med mange store løvtrær i et ellers tett bebygd området. Her vokser
villeple, her finnes en gårdsdam og den rødlistede bien heimaskebie er funnet.

6.2.3 Verdi
Delområdet gis middels verdi grunnet forekomster av rødlistede arter.
Liten Middels Stor

6.2.4 Omfang og konsekvens
Alle alternativer
Alle alternativer er like innenfor delområdet, og de omtales derfor samlet. Ny jernbane legges nærmere Trosvik gård enn dagens. Arealinngrepene blir på dyrket jord (og kunstgressbane), ingen leveområder for rødlistearter påvirkes. Det gjør heller ikke gårdsdammen. Buffersonen mellom infrastruktur
og naturverdier blir imidlertid smalere. Støy og forstyrrelser i driftsfase blir tilnærmet som i dag.
Omfanget vurderes som intet til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen er ubetydelig til liten negativ (0/–).

Trosvik

Figur 6-3: Ny gang og sykkelveg, bane og rv. 110 (alle alternativer) ved Trosvik sett i
fugleperspektiv mot nordvest (utsnitt fra 3D-modellen)
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0-alternativet
Kommuneplanen viser bebyggelse i dette området, men med hensynssone kulturmiljø. Det foreligger
ingen reguleringsplaner for bebyggelse. Det mest sannsynlige scenariet i alternativ 0 er dermed en
situasjon som i dag med dyrket jord i rundt delområdet, og bebyggelse som i dag. Alternativet har
ingen konsekvens (0).

6.3

Delområde 2 Vestre gravlund

6.3.1 Avgrensning
Delområdet består av gravlunden. Det er avgrenset av rv. 110 med avkjøring til Veum i nord og øst,
Erik Madsens vei i sør og Teglverksveien i vest.

6.3.2 Beskrivelse
Delområdet er en gravlund med skjøttet plen med mange store løvtrær, dog ingen gamle og hule.
Lokaliteten er en grønn oase mellom bebyggelsen, og er viktig for flere fuglearter, også rødlistede
arter. Gravlunden kategoriseres som naturtypen Parklandskap, med utforming Kirkegård fordi den er
et velutviklet parklandskap med innslag av eldre trær.

6.3.3 Verdi
Gravlunden er kategorisert som egen naturtype og er vurdert som viktig for naturmangfoldet.
Gravlunden er viktig for en rekke fuglearter og fordi det vokser flere gamle trær på kirkegården. Både
vipe (EN) og tyrkerdue (NT) er registrert på gravlunden. Gravlunden er et forholdsvis stort
grøntområde i et ellers bebygd strøk. Området gis middels verdi.
Liten Middels Stor

6.3.4

Omfang og konsekvens

Alle alternativer
Anleggsgrensen er lagt i eiendomsgrensen rundt kirkegården. Tiltaket berører ikke gravlunden direkte.
Trær som vokser mellom gravlunden og dagens rv. 110 vil bli fjernet i alle alternativer. Dette fører til at
buffersonen mellom kirkegården og vegen fjernes. Omfanget av tiltaket har liten innvirkning på
naturtypen på kirkegården og de store trærne som vokser der. Trærne som felles fungerer i dag som
en grønn korridor langs rv. 110 og gang sykkelvegen i østenden av kirkegården. Trærne på
gravlunden vil erstatte funksjonen til trerekken som blir fjernet.
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Figur 6-4: Anleggsgrensen er lagt i eiendomsgrensen rundt kirkegården. Tiltaket berører ikke
gravlunden direkte, men trær som vokser langs dagens rv. 110 vil bli fjernet i alle alternativer
sett i fugleperspektiv (utsnitt fra 3D-modellen)
Omfanget vurderes som intet til lite negativt for alle alternativer.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen er ubetydelig til liten negativ (0/–).
0-alternativet
En må forvente at gravlunden består som i dag i overskuelig fremtid. Alternativet har ingen
konsekvens (0).

6.4

Delområde 3 Veumbekken

6.4.1 Avgrensning
Delområdet er avgrenset av jernbanen i sør. Herifra og ned til sjøen er bekken lukket. I nord settes
grensa i Knipleveien. I øst og vest settes grensen slik at kantvegetasjon til bekken inkluderes i
delområdet.

6.4.2 Beskrivelse
Bekkedraget med kantvegetasjon utgjør en smal blågrønn korridor fra eksiterende jernbane og
nordover til Veum og er registret som naturtype viktig bekkedrag. Delområdet består av den delen av
Veumbekken som renner gjennom planområdet. Denne strekningen renner gjennom et bebygd
område med Merkurbane og gang og sykkelveg i vest og næring og bolig i øst. Det er vokser
kantvegetasjon langs bekken frem til eksiterende kulvert under jernbanen og rv 110. Det er ikke
kartlagt spesielle naturverdier i denne delen av Veumbekken. Det er registrert forekomster av den
fremmede karplanten kjempespringfrø. Fra jernbanekulverten føres bekken i en ca 800 meter lang
kulvert til utløpet i Vesterelva, denne lukkingen kalles Holmenkulverten.
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6.4.3 Verdi
Delområdet har begrensede verdier for naturmangfoldet grunnet utbygging nær kantsonen, gang og
sykkelveg som følger på vestsiden mellom bekken og Merkurbanen, samt at bekken er lagt i rør under
dagens jernbane og frem til Vesterelva. Området gis liten til middels verdi.
Liten Middels Stor

6.4.4

Omfang og konsekvens

Alle alternativer
Alle alternativer innebærer at en strekning av Veumbekken, som i dag er åpen, lukkes. Veumbekken
er i dag lukket på en 800 meter lang strekning fra eksisterende jernbane til utløpet i Vesterelva.
Utvidet infrastrukturkorridor fører til en forlengelse av eksisterende kulvert med ca. 30 meter. I tillegg
går kantvegetasjon langs den åpne strekningen tapt. Tiltaket har negativ betydning for
naturmangfoldet, men fordi store deler av bekken allerede er lagt i rør vurderes omfanget som lite
negativt og konsekvensen vil ikke føre til forringelser av bekkesystemet oppstrøms tiltaket.

Veumbekken

Forlenget
bekkekulvert

Figur 6-5: Illustrasjon som viser ny/forlenget kulvert for Veumbekken, sett i fugleperspektiv
mot øst (utsnitt fra 3D-modellen)
Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen er liten negativ (–).
0-alternativet
Den delen av Veumbekken som ligger oppstrøms jernbanen er vist som LNF-område med
hensynssone «Bevaring naturmiljø» i kommuneplanen, noe som tilsier at den ikke vil bygges ned. Det
er lansert planer om å åpne de nedre deler av bekken. Om det bli realisert er uvisst. Alternativet har
ingen konsekvens (0).
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Delområde 4 Knipleparken

6.5.1 Avgrensning
Delområdet består av et skjøttet parkområde. Det avgrenses av boligbebyggelse og
Veumveien/Knipleveien.
6.5.2 Beskrivelse
To hule eiketrær og dvergforglemmegei (NT) inngår i delområdet, tyrkerdue (NT) er også registrert i
parken.
6.5.3 Verdi
Delområdet gis middels verdi. Dette begrunnes med at området benyttes av rødlistet fugleart og det er
forekomst av rødlistet karplante og utvalgt naturtype hule eiker.
Liten Middels Stor

6.5.4 Omfang og konsekvens
Alle alternativer
Alle alternativer har bygging av jernbane i nærheten av delområdet, men det vil ikke påvirkes. Det er
litt ulike løsninger på gang- og sykkelveg her, men det har ingen betydning for vurderingene.

Nytt dobbeltspor og rv. 110

Figur 6-6: Illustrasjonen viser at tiltaket i Veumveien avsluttes før Knipleparken sett i
fugleperspektiv (utsnitt fra 3D-modellen)
Omfanget er intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Konsekvensen er ubetydelig (0).

Stort
positivt
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0-alternativet
Området er uregulert, med det er ingen kjente utbyggingsplaner her. Det ligger innenfor område avsatt
til bebyggelse i kommuneplanen. Alternativet har ingen konsekvens (0).

6.6

Delområde 5 Brattliparken

6.6.1 Avgrensning
Parken avgrenses av Traraveien i øst og Bjørndalsveien i vest og boliger i nord langs Brattliveien og
sør av boliger og turstier.

6.6.2 Beskrivelse
På toppen av parken ligger en dam som er omgitt av enger, flåberg, store trær og en veg på østsiden.
Dammen ble delvis fylt opp på 1960-tallet for å gjøre den sikrere for barn[21]. I dammen lever blant
annet småsalamander, padde, buttsnutefrosk og vannplanten froskebitt (EN). Froskebitt er oppgitt
som innplantet i 2015. I Brattliparken står det åtte eiketrær med omkrets mellom 220 og 275 cm, ingen
med synlige hulheter ennå. Langs Traraveien er det en alle med store gamle trær; to asketrær med
brysthøydediameter (dbh) på 1 og 1,5 m og en del lind fra 80 cm dbh og mindre dimensjoner. Ingen
hulheter eller spesielle arter registrert.

6.6.3 Verdi
Parken inneholder flere naturmangfoldverdier, blant annet en dam, rødlistearter og utvalgt naturtype
hule eiker. Parken har også verdi for økologiske sammenhenger. Parken er mye brukt og skjøttes
regelmessig, verdien vurderes derfor til middels.
Liten Middels Stor

6.6.4 Omfang og konsekvens
Begge banealternativ er lagt i god avstand fra Brattliparken, og påvirker den ikke.
Alternativ 2a + 1
Vegen føres i tunnel under Brattliparken i tunnel. Det blir terrenginngrep i parkens vestre del. Det er
fare for senkning av grunnvannsstanden og vannspeilet i Brattlidammen. Risikoen for senkning og
lekkasje av dammen vurderes som liten, men tilstede.

Figur 6-7: Alternativ 2a + 1 ved Brattliparken. Ny veg føres i tunnel under parken. Illustrasjon til
venstre viser området på vestsiden av Brattliparken ved Bjørndalsveien. Illustrasjonen til høyre
viser alternativet på østsiden av Brattliparken ved gata Fremskridt. Begge illustrasjonene er fra
perspektiv hevet over bakkenivå. Veganlegget medfører noe inngrep på vestsiden av
Brattliparken og ubetydelig på østsiden ved gaten Fremskridt, fordi portalen kommer lavere
enn terrenget i parken (utsnitt fra 3D-modellen, fugleperspektiv)

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut–
Rolvsøy, delutredning
naturmangfold

InterCity-prosjektet

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

40 av 60
ICP-16-A-25070
03A
16.11.2018

Omfanget vurderes derfor som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen er liten negativ (–).
Alternativ 6b + 1
Alternativet har lik påvirkning på naturmangfoldet som alternativ 2a + 1, se tekst og vurdering over.
Alternativ 6b+ 2 og 6b + 3
Ingen av alternativene 6b+2 og 6b+3 berører Brattliparken.
Omfanget vurderes til intet for begge alternativ.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen er ubetydelig (0).
0-alternativet
Brattliparken er uregulert. Den er vist som LNF-område med hensynsone «Friluftsliv» i
kommuneplanen og forutsettes opprettholdt som parkområde. Alternativet har ingen konsekvens (0).

6.7

Delområde 6 Glemmen videregående skole

6.7.1 Avgrensning
Delområdet er avgrenset av Freskoveien i sør, parkeringsarealet på Glemmen videregående skole i
vest og skolebygninger i nord og øst.

6.7.2 Beskrivelse
Stor eik i skolegården. Eika har en stammeomkrets på over 6 meter.
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Figur 6-8: Stor eik ved Glemmen videregående skole

6.7.3 Verdi
Hule eiker er utvalgt naturtype, og er gitt den høyeste naturtypeverdien A. Verdien er stor.
Liten Middels Stor

6.7.4 Omfang og konsekvens
Alle alternativer
Glemmen videregående skole ligger utenfor anleggsavgrensingen og vil ikke bli påvirket av arealbeslag eller andre tiltak som har konsekvens for eiketreet. Omfanget vurderes som intet for alle
alternativ.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen vurderes til ubetydelig (0) for alle alternativ.
0-alternativet
Eika ligger inne på området som er regulert til offentlig byggeområde (skole). I et langsiktig perspektiv
vil eika kunne påvirkes negativt selv om tiltaket ikke gjennomføres, på grunn av tråkk og kompresjon
av rotsonen. Alternativet har ingen konsekvens (0).
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Delområde 7 Glemmen kirke

6.8.1 Avgrensning
Avgrensingen er tilnærmet lik avgrensingen til kirkegården inklusive midtrabatt mellom skaterampen
og fylkesveg 109 og deler av kollen nord for kirken.

6.8.2 Beskrivelse
Kirkegården er registrert som et viktig parklandskap. Området har mange gamle trær (lind, eik, ask,
alm og bjørk). Om noen tiår med riktig skjøtsel kan en få hule trær og død ved i kronene, noe som vil
heve verdien for naturmangfoldet. Korallkjuke Grifola frondosa (NT) og hagtorn-frøvikler Grapholita
janthinana (NT) er sammen med ulike fuglearter registrert ved kirka. Det er tre hule eiker i delområdet.
Naturtypeforekomsten avgrensing er vist på figur 6-9.

Figur 6-9: Avgrensing av naturtypen parklandskap ved Glemmen kirke. Røde prikker er
registrerte hule eiker, sett i fugleperspektiv (utsnitt naturbase)

6.8.3 Verdi
Tre hule eiker med A-verdi og naturtype med B-verdi inngår i delområdet. Det gis samlet stor verdi.
Liten Middels Stor

6.8.4 Omfang og konsekvens
For alle alternativer
Anleggsgrensen er lagt innenfor avgrensningen til naturtypen, og tiltaket vil føre til midlertidig
arealbeslag i nordre del. Dersom arealet skal benyttes vil noen store trær bli felt. Omfanget vurderes
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som middels negativt fordi det vil ta mellom 50 og 100 år før trær som plantes på nytt vil inneha de
samme økologiske funksjonene som dagens trær.

Figur 6-10: Illustrasjonen viser alternativ 2a. Ny lokalveg og riggområdet fører til arealbeslag i
den regionalt verdifulle naturtypen. Det er noe ulike utforminger på de andre alternativene, men
samtlige fører til arealbeslag, sett i fugleperspektiv (utsnitt fra 3D-modellen)
Omfanget er lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen er middels negativ (– –).
0-alternativet
Uregulert område, men kirkegården er avsatt til grav- og urnelund i kommunedelplanen for Fredrikstad
byområde. Området vil fremstå som i dag i framtida. Alternativet har ingen konsekvens (0).
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Delområde 8 Bingedammen og Mørkedalen

6.9.1 Avgrensning
Delområdet følger de to naturtypene og et større ubebygd areal. Det sistnevnte har ikke store verdier i
seg selv, men representerer et grønt ubebygd område i ellers tett bebyggelse. Steinbruddet i
Kiæråsen er ikke tatt med i avgrensningen.

6.9.2 Beskrivelse
Mørkedalen er en rik blandingsskog i lavlandet. Det er et større skogområde med ulike vegetasjonstyper, blant annet svartor-sumpskog. I vestre del er det koller med grunnlendt furuskog med røsslyngblåbærdominans. Skogen er her ensaldret og med dårlig sjikting og med lite død ved. Enkelte grove
seljer langs bekkesig og langs turstiene er det innslag av eple og morell. Vestsiden opp mot Kiæråsen
er mer grunnlendt igjen og har større innslag av edelløvtrær som spisslønn, eik og alm og mye rogn.
Læger av osp og bjørk finnes spredt. Nord i lokaliteten er det svartor-sumpskog med meget høye
svartor (40 cm dbh) med sokkeldannelser. Skogområdet er sterkt hogstpåvirket og har lite død ved.
Det vil imidlertid ikke ta mange tiår før død ved mengden øker.
Bingedammen er et eldre fisketomt tjern i skogsterreng, ca. 380 meter langt. Dammen ble delvis
kunstig anlagt som drikkevannsdam i 1860 årene[22], men er ikke i bruk som drikkevannkilde i dag.
Spissnutefrosk er påvist (den var tidligere rødlistet[16]). Dammen vurderes som lokalt viktig på grunnlag
av funn av spissnutefrosk og at den er en viktig del av kulturlandskapet.
Delområdet er en del av den landskapsøkologiske sammenhengen.

6.9.3 Verdi
Delområdet består av to naturtyper med B og C-verdi. Det er et forholdsvis stort sammenhengende
område med kontakt ned mot Glomma. Det er også en geologisk verdi knyttet til området, men det
hever ikke verdien. Området vurderes til å ha middels til stor verdi.
Liten Middels Stor

6.9.4

Omfang og konsekvens

Alternativ 2a og 4a
Begge alternativene er lagt i tunnel, og det antas at det er liten fare for utlekking og senkning av
grunnvannstand i fjellet som er Iddefjordsgranitt. Delområdet berøres med en kjøreveg på vestsiden
av Kiæråsen. Vegen skal brukes som midlertidig anleggsveg i anleggsfasen og senere permanent
atkomstveg til rømningstunnel. Vegen deler opp et sammenhengende skogsområde. Vegen fører til
fragmentering av områder som er viktige for vanlig forekommende flora og fauna, samt arealbeslag.
Deponiet i Kiæråsen skal ta imot deler av overskuddsmassene fra prosjektet. Videre oppfylling av det
tidligere steinbruddet med overskuddsmasser fra InterCity-prosjektet kan gi uønsket
partikkelavrenning og spredning av uønskete arter, samt at støv og partikler kan forårsake
ødeleggelser i naturtypene. Området ligger utenfor avgrensingen til naturtypene ved delområde 8 og
anses derfor ikke til å berøre naturtypen i vesentlig grad, men tiltak for å redusere eventuelle negative
virkninger må vurderes.
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Kiæråsen

Figur 6-11: Illustrasjonen viser en kjøreveg på vestsiden av Kiæråsen, samt mulig utforming av
deponiet. Ny veg fører til arealbeslag og oppsplitting av en sammenhengende naturtype sett i
fugleperspektiv (utsnitt fra 3D-modellen, stiplet linje viser utredningskorridorer fra
planprogrammet)
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen er middels negativ (– –).
0-alternativet
Det er et pågående planarbeid for tilgrensende areal i nord. Dette er detaljreguleringsplan for Lisleby
allé boligområde (ID01061174), varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut 03.05.2018. Det er en
eldre reguleringsplan for nordre del av området som regulerer noen tomter til bolig og noen til friareal.
Resterende areal i delområdet er uregulert. Alternativet har ingen konsekvens (0).

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut–
Rolvsøy, delutredning
naturmangfold

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

46 av 60
ICP-16-A-25070
03A
16.11.2018

6.10 Delområde 9 Gamle Glemmen kirke
6.10.1 Avgrensning
Området består av grøntarealene rundt gamle Glemmen kirke (Kirkefjellet).

6.10.2 Beskrivelse
Parkområdet rundt kirken består av en liten dam, flere stor trær og blant annet hule eiketrær. Området
vurderes som viktig for flere fuglearter, tyrkerdue (VU) er bl.a. observert. Det er registrert flere lavarter
i området og noen sopper, men ingen av disse er rødlistet. Dammen ble besøkt 15.09.2018, da var
det ikke vann i dammen.

Figur 6-12: Eik ved gamle Glemmen kirke med informasjonsplakett. Her kalles eika
Jubileumseika. I reguleringsplan fra 1986 går den under betegnelsen «Kirkeeika»

Figur 6-13: Jubileumseikas krone måler rundt 30 meter i diameter. Rotsonen antas å dekke et
området som er omtrent dobbelt så stor (der det er mulig for røtter å vokse).
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Figur 6-14: Dammen og parklandskapet ved gamle Glemmen kirke

6.10.3 Verdi
Forekomst av store eiker, herunder «Jubileumseika» gjør at området får stor verdi. Parken rundt
kirken innehar også andre store trær og en dam som også har verdier for naturmangfoldet.
Liten Middels Stor

6.10.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 2a
Alternativet berører ikke delområdet, og er lagt i god avstand fra det. Omfanget er intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen ubetydelig (0).
Alternativ 4a
Tunnelpåhugget ved Lislebyveien ligger like øst for den største og meste verdifulle eika i området
(Jubileumseika/Kirkeeika). Boliger nordøst for eika må rives. Det er sannsynlig at deler av rotsona til
Jubileumseika blir berørt av tiltaket. Det kan gjøres tiltak for å sikre treet best mulig i anleggsperioden.
Dersom deler av rotsona blir berørt kan tilstanden og stabiliteten til treet bli svekket. De tre andre
eiketrærne ligger utenfor anleggsområde og så langt fra tunnelsonen at de ikke vil påvirkes negativt.
Grøntområdet og dammen vil bare i meget liten grad påvirkes ettersom alternativet er lagt i tunnel i
Kirkefjellet. Tunnelen ligger dypt og det er lite trolig at det vil bli lekkasje fra tunnelen her.
Omfanget av tunnelpåhugget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen er liten negativ (–).
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Figur 6-15: Jubileumseika (Kikeeika) er markert med grønt punkt på utsnittet av denne
faseplanen. Eika er innenfor anleggsområdet for alternativ 4a
0-alternativet
Det meste av området ble regulert til spesialområde bevaring i 1986. Kirkeeika nevnes spesielt i
planen. En sannsynlig utvikling av området er derfor at området bevares som i dag. Eika står tett ved
Kirkeveien, og det er en risiko for beskjæring av treet. De andre hule eikene er mer skjermet, og kan
gjennomgå en mer naturlig utvikling. Alternativet har ingen konsekvens (0).

6.11 Delområde 10 Råbekken
6.11.1 Avgrensning
Delområdet omfatter Råbekken (bekken kalles også Evjebekken) med kantvegetasjon fra fv. 109 og
ned til Glomma.

6.11.2 Beskrivelse
Råbekken består av tre hovedgrener som renner sørvestover (se figur 6-16). Øvre gren omfatter
Borredalsdammen, den midtre Rådalen mens det nedre er et bekkeløp/grøft som renner gjennom
næringsområdet ved Dikeveien. De to øvre løpene renner sammen ved Rå før fv. 109 krysses. Ved
Evje kommer grenen fra næringsområdet inn i bekken. Herifra renner bekken noen hunder meter før
den munner ut i Glomma. Den østligste delen av bekken kalles Evjebekken.
De vestre delene av nedbørfeltet består av utmarksområder. Store deler av bekkeløpet ligger i dyrket
mark og i områder med næringsbygg/tett bebyggelse. Det er foretatt betydelige lukkinger og noen
senkningstiltak. Til tross for at bekken er sterkt påvirket, er det en god del kantvegetasjon langs den.
Bekken har økologisk funksjon som spredningskorridor i utbygd område med sammenbinding mellom
Glomma og Borredalsvannet/Fredrikstadmarka. Den er kartlagt som en naturtype med verdi viktig (B) i
Naturbasen[4]. Utbyggingen i området har stedvis ødelagt og påvirket naturmiljøet sterkt langs bekken.
Det ble etablert dammer i bekken i på 1980-tallet. Disse er nå delvis gjenfylt/nedgrodd. Rødlisteartene
firling (VU) og krusfrø (NT) er registrert i tilknytting til bekken[13].
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Figur 6-16: Rød strek er vannstrenger som tilhører Råbekken/Evjebekken. Utsnitt fra Vannnett[20]

6.11.3 Verdi
Naturtypelokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi). Utbyggingen i området har stedvis ødelagt
naturmiljøet langs bekken, og reduserer verdien noe. Delområdet gis middels til stor verdi.
Liten Middels Stor

6.11.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 2a
Ny jernbanen føres i bru over Råbekken. Noe kantvegetasjon vil bli permanent fjernet, og brua gir
skyggevirkning. Bekkens økologiske funksjon vil opprettholdes.
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Råbekken
dobbeltsp
or og rv.
110

Figur 6-17: Alternativ 2a legges i bru over Råbekken sett i fugleperspektiv mot nordvest (utsnitt
fra 3D-modellen)
Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen vurderes som liten negativ (–).
Alternativ 4a
Tiltaket omfatter ei lang jernbanebru over Råbekken. Vurderingene blir tilsvarende som for alternativ
2a. Bru gir ikke direkte inngrep i vassdraget, men vil medføre fjerning av noe kantvegetasjon samt gi
skyggevirkning.
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Figur 6-18: Alternativ 4a krysser Råbekken på lang bru sett i fugleperspektiv mot sørøst (utsnitt
fra 3D-modellen)
Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen vurderes som liten negativ (–).
0-alternativet
Kommuneplanen viser hensynsone naturmiljø langs Råbekken/Evjebekken. Det er sannsynlig at det
blir behov for opprensking i bekken for å begrense faren for oppstuving. Bygging av ny fv. 109
medfører at bekken bli liggende åpen under fylkesvegen, noe som er positivt.
Alternativet har ingen konsekvens (0).

6.12 Delområde 11 Diket
6.12.1 Avgrensning
Delområdet er en bekk/grøft langs Dikeveien som ender i Råbekken. Deler av bekkedraget er lukket.

6.12.2 Beskrivelse
Kanalisert bekkedrag som tar overvann fra de store asfalterte flatene i næringsområdet. Sparsomt
med kantvegetasjon, og kantsonen er smal. Rødlisteartene nikkebrønsle (VU) og muserumpe (VU)
finnes i tilknytting til bekkedraget.

6.12.3 Verdi
Området er registrert som en naturtype med verdi C. Siden dette er en kanalisert grøft i et
næringsområde settes verdien til liten.
Liten Middels Stor
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6.12.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 2a
Alternativet berører ikke Diket. Omfanget vurderes til intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen ubetydelig (0).
Alternativ 4a
Etter å ha krysset Råbekken fortsetter alternativet inn i Dikeveiområdet. Diket krysses her, men i dette
området er bekkedraget lagt i rør/ kulvert helt fram til Råbekken. Alternativet har ingen påvirkning av
bekkedraget her.

Figur 6-19: Alternativ 4a i Dikeveiområdet. Delområde 11 Diket (blå strek) berøres ikke.
Illustrasjonen viser området sett i fugleperspektiv (utsnitt fra 3D-modellen)
Omfanget vurderes til intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Konsekvensen er ubetydelig (0).

Stort
positivt
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6.13 Oppsummering av konsekvenser
6.13.1 Område Seut–Kiæråsen
Det er liten forskjell på utbyggingsalternativene på denne delstrekningen, se tabell 6-1. Størst negativ
konsekvens er knyttet til hogst av trær ved Glemmen kirke. Alternativ 6b + 2 og alternativ 6b + 3
rangeres som nr. 1 med liten negativ konsekvens, mens alternativ 2a + 1 og alternativ 6b + 1 rangeres
dårligst med liten til middels negativ konsekvens, fordi tiltaket i kan påvirke dammen i Brattliparken
negativt dersom det blir permanent lekkasje grunnet sprekker i fjellet.
Tabell 6-1: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Seut–
Kiæråsen, samt samlet konsekvens og rangering for alternativ.
Delområde

Verdi

Delområde 1
Trosvik

Middels

Delområde 2
Vestre
gravlund
Delområde 3
Veumbekken
Delområde 4
Knipleparken
Delområde 5
Brattliparken
Delområde 6
Glemmen vgs.
Delområde 7
Glemmen
kirke

Middels

Liten til
middels
Middels
Middels
Stor
Stor

Samlet konsekvens
Rangering

Alternativ 2a + 1

Alternativ 6b + 1

Alternativ 6b + 2

Alternativ 6b + 3

Omfang

Omfang

Omfang

Omfang

Intet til
lite
negativt
Intet til
lite
negativt
Lite
negativt

Konsekvens
(0/–)

(0/–)
(–)

Intet til
lite
negativt
Intet til
lite
negativt
Lite
negativt

Konsekvens
(0/–)

(0/–)
(–)

Konsekvens

Intet til
lite
negativt
Intet til
lite
negativt
Lite
negativt

(0/–)

(0/–)
(–)

Konsekvens

Intet til
lite
negativt
Intet til
lite
negativt
Lite
negativt

(0/–)

(0/–)
(–)

Intet

(0)

Intet

(0)

Intet

(0)

Intet

(0)

Lite
negativt

(–)

Lite
negativt

(–)

Intet

(0)

Intet

(0)

Intet

(0)

Intet

(0)

Intet

(0)

Intet

(0)

Lite til
middels
negativt

(– –)

Lite til
middels
negativt

(– –)

Lite til
middels
negativt

(– –)

Lite til
middels
negativt

(– –)

Liten til middels
negativ (–/– –)
2

Liten til middels
negativ (–/– –)
2

Liten negativ (–)

Liten negativ (–)

1

1
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6.13.2 Område Kiæråsen–Rolvsøy
Heller ikke mellom Kiæråsen og Rolvsøy er det store forskjeller på alternativene. Alternativ 4a er det
dårligste med liten til middels negativ konsekvens, mens alternativ 2a har liten negativ konsekvens (se
tabell 6-2). Negativ konsekvenser for begge alternativer er knyttet til påvirkning og inngrep i delområde
8 Bingedammen/Mørkedalen og delområde 10 Råbekken. Alternativ 4a har i tillegg en mulig negativ
påvirkning av Jubileumseika ved gamle Glemmen kirke.
Tabell 6-2: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Kiæråsen–
Rolvsøy, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene
Delområde
Delområde 8
Bingedammen/
Mørkedalen
Delområde 9
Gamle Glemmen kirke
Delområde 10
Råbekken
Delområde 11
Diket

Verdi
Middels
til stor

Stor
Middels
til stor
Liten

Samlet konsekvens
Rangering

Alternativ 2a

Alternativ 4a

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Middels negativ

Middels negativ
(– –)

Middels negativ

Middels negativ
(– –)

Intet

Ubetydelig
(0)

Lite negativt

Liten negativ
(–)

Lite negativt
Intet

Liten negativ
(–)
Ubetydelig
(0)

Liten negativ (–)
1

Lite negativt
Intet

Liten negativ
(–)
Ubetydelig
(0)

Liten til middels negativ (–/– –)
2

6.14 Konsekvenser i anleggsperioden
6.14.1 Område Seut–Kiæråsen
Alternativene har liten negativ virkning på kjente naturverdier, men i en anleggsperiode kan følgende
ha negative konsekvenser på naturmangfoldet:
• Støv fra knuseverk, anleggsmaskiner og transport av masser.
• Spredning av fremmede karplanter som vokser langs traseen.
• Avrenning fra anleggsområder til Veumbekken.
• Fare for senkning av vannspeilet i Brattliparken.
6.14.2 Område Kiæråsen–Rolvsøy
Alternativene har liten negativ virkning på kjente naturverdier, men i en anleggsperiode kan følgende
ha negative konsekvenser på naturmangfoldet:
• Støv fra knuseverk, anleggsmaskiner og transport av masser.
• Spredning av fremmede karplanter som vokser langs traseen.
• Fjerning av kantvegetasjon langs Råbekken, dette påvirker økologien i vassdraget negativt.
• Avrenning fra anleggsområder til Råbekken som kan påvirke fisk og bunndyrfauna.
• Ødeleggelse av bunndyrfauna i den del av Råbekken som legges i midlertidig rør under
riggområdet.
• Fare for at vitaliteten og stabiliteten til Jubileumseika/Kirkeeika svekkes.

6.15 Usikkerhet
Det er knyttet usikkerhet til hvordan tunnelarbeidene vil påvirke vannstanden. Det meste av
vegetasjonen er avhengig av overflatevann og blir derfor lite påvirket av en eventuell endring i
grunnvannstanden. Vannforekomster som er avhengig av at grunnvannstanden ikke senkes, kan få en
midlertidig reduksjon i vann, dersom sprengningsarbeid eller tilsvarende fører til sprekker i fjellet.
Tiltak som tetting kan gjennomføres for å eventuelt bøte på skaden. Krav til maksimal innlekkasje av
grunnvann i tunnel må vurderes ut fra hvor sårbare omgivelsene er for grunnvannsenkning.
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7 FORSLAG TIL AVBØTENDE TILTAK
7.1

Delområde 7 Glemmen kirke

For å reduser arealbeslag i delområdet kan det vurderes om areal avsatt til riggområde kan reduseres,
slik at større del av gravlunden og flere trær bevares.

7.2

Delområde 8 Bingedammen og Mørkedalen

Det er ikke avklart hva som vil skje med dagens jernbane. Siden den ligger i et tettbygd område er en
sannsynlig framtidig bruk av jernbanearealet gang- og sykkelveg, bilveg eller utbygging. Mellom
jernbanen og Glomma ved Lislebystranda er det en større naturtype (gammel fattig edelløvskog). Det
vil være positivt for naturmangfold om dagens jernbane rives her for å legge til rette for naturlig
revegetering, slik at denne naturtypen kan få en større utbredelse. Dette er imidlertid ikke definert som
et avbøtende tiltak ettersom det ikke er knyttet til IC planleggingen.
Det bør gjøres tiltak for å sikre at avrenning og partikkelflukt fra massedeponiet i steinbruddet i
Kiæråsen ikke fører til negativ påvirkning av naturmangfoldet nedstrøms. Hvilke tiltak som bør
iverksettes avhenger av hvilke masser som skal deponeres og må derfor vurderes i neste planfase.
Det må videre gjøres tiltak for å redusere partikkelflukt via støv til omliggende naturtypeforekomst.
Deponiet i steinbruddet i Kiæråsen anbefales istandsettes og plantes til med skog, tilsvarende skogen
rundt. En ny skog vil bli en del av leveområdet flora og fauna i området.

7.3

Delområde 9 Gamle Glemmen kirke

Jubileumseikas krone måler rundt 30 meter i diameter. Rotsonen antas å dekke et område som er
omtrent dobbelt så stor (der det er mulig for røtter å vokse). Det anbefales at det settes av en
hensynsone på mellom 50-60 meter fra stammen. I denne sonen bør det ikke lagres eller kjøres
utenfor asfaltert areal eller graves uten at særskilte tiltak gjennomføres.

7.4

Delområde 10 Råbekken

Fisk kan i dag trolig gå opp til jernbanekulverten i Råbekken (også kalt Evjebekken). Her er det et over
én meter fall som fisk mest sannsynlig ikke klarer å forsere. Det vil være positivt for naturmangfold om
dagenes jernbane rives og at natur får etablere seg ved Lisleby og at jernbanebru rives for at sjøørret
kan gå opp i bekken. Det er videre en lengre lukking av bekken helt nede ved Glomma som også kan
være et problem for oppvandrende fisk. Dette er imidlertid ikke definert som et avbøtende tiltak
ettersom det ikke er knyttet til IC planleggingen.
Om Råbekken etableres som fiskeførende som en del av tiltaket, vil konsekvensen for delområdet for
begge alternativer reduseres fra liten negativ til ingen.

8 OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER
8.1

Delområde 9 Gamle Glemmen kirke

Det er risiko for at Jubileumseika ved gamle Glemmen kirke kan bli svekket som følge av etablering av
åpen byggegrop for bygging av kulvert. Det bør derfor vurderes om det er mulig å flytte betongkulverten så langt mot Lislebyveien som mulig. Graving, kjøring eller lagring av masser kan ikke gjøres i
treets rotsone, uten nødvendige tiltak. Rystelser fra sprengningsarbeidene kan føre til brekkasje i treet
og i rotsonen, det anbefales derfor at det benyttes forsiktig sprenging under treet, se kap 8.4. Det er
også en mulig fare for sprekkdannelser i fjellet og at vanntilgangen til treet endres. Denne faren vurderes som nokså liten ettersom fjellet er granitt og treet trolig har et grunt rotsystem som ikke går ned i
fjellet. Tiltak for beskyttelse av Jubileumseika må inkluderes i miljøoppfølgingsplan / plan for ytre miljø.

InterCity-prosjektet

8.2

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut–
Rolvsøy, delutredning
naturmangfold

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

56 av 60
ICP-16-A-25070
03A
16.11.2018

Fremmede arter

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

8.3

Dammer

Hydrogeologiske vurderinger vil bli gjennomført som en del av den videre detaljplanleggingen. Dette
vil avdekke behov for eventuelle tiltak for å sikre vannstanden i Brattliparken og Bingedammen.

8.4

Redusere risiko for tap av verdifulle naturområder ved tunnelarbeider

Dammen i Brattliparken, Bingedammen og Jubileumseika er naturverdier som er utsatt på grunn av
tunnelarbeider i fjellet under. Det er risiko for at sprengningsarbeidene kan føre til senkning av
grunnvannstand og forplantning av rystelser til omgivelsene.
Det viktigste tiltaket for å begrense rystelser til omgivelsene vil være å utføre forsiktig sprengning.
Dette innebærer reduksjon av spesifikk ladningsmengde (ladning pr. tidsenhet), noe som kan oppnås
ved å fordele tennere i tunnelsalvene på flest mulig forskjellige tidsintervaller, eller redusere
salvestørrelse ved å sprenge forkortede salver, ev. også delte salver.
Krav til maksimal innlekkasje av grunnvann i tunnel vurderes ut fra hvor sårbare omgivelsene er for
grunnvannsenkning. Det primære tiltaket for å redusere risiko for senkning av grunnvannstanden er å
foreta forinjeksjon (sementinjeksjon).
Arbeid for å sikre naturverdiene over områder med tunnelarbeider gjennomføres i byggeplanfasen og
inkluderes i miljøoppfølgingsplan / plan for ytre miljø.

8.5

Massedeponier

Prosjektet har et stort masseoverskudd. Mye av dette er berg som trolig kan benyttes til ulike formål,
noe av dette må deponeres. Det vil også bli et overskudd av leire og andre løsmasser. Steinbruddet i
Kiæråsen planlegges benyttet som deponi, men dette er ikke stort nok til å romme overskuddsmasser
fra hele prosjektet. Samtlige overskuddsmasser må håndteres i videre detaljeringsfase. Konsekvens
for naturmangfold av eventuelle massedeponi må inngå i det videre arbeidet.

9 NATURMANGFOLDLOVEN
I dette kapittelet gir tiltakshaver sin vurdering av hvordan prosjektet ivaretar kravene i lov om
naturmangfold (nml).
Forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer § 4 skal ivareta mangfoldet av naturtyper innenfor
deres naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som
kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og
produktivitet ivaretas så langt det anses rimelig.
Forvaltningsmål for arter § 5 skal ivareta artene og deres genetiske mangfold på lang sikt og at artene
forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for
å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske
betingelsene som de er avhengige av. Forvaltningsmålet etter første ledd gjelder ikke for fremmede
organismer. Det genetiske mangfold innenfor domestiserte arter skal forvaltes slik at det bidrar til å
sikre ressursgrunnlaget for fremtiden.
Paragraf § 6 sier at enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på
naturmangfoldet i strid med målene i §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig
myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til
stede.
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Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av
offentlig myndighet. Prosjektet er vurdert til å ikke være i strid med §§ 8-12 i lovverket, dette
begrunnes med følgende:
§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)
Paragrafen lyder: "Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig
bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til
sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre legge vekt på
kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen,
herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet."
Naturmangfoldet i planområdet er kjent. Informasjon om naturmangfoldet er hentet fra offentlige
databaser, kvalitetssikret med befaringer av fagkyndige i felt og gjennom kontakt med forvaltningsmyndighetene. I vurderingene er det knyttet usikkerhet til detaljeringsnivået på de alternative tiltakene
som skal utredes. Tiltakene er prosjektert og synligjort i både 2D og 3D, likevel er det knyttet usikkerhet til hvordan tiltaket vil bli når det er ferdig, fordi prosjektet ikke er detaljprosjektert. Datagrunnlaget
vurderes likevel som godt nok til å kunne vurdere tiltakets omfang og konsekvens på naturmangfold.
Det vurderes som lite sannsynlig at ukjente verdifulle naturmangfoldforekomster vil kunne gå tapt som
følge av tiltaket, men konsekvensene av et veg- og togtiltak strekker seg over mange år og vil kunne
ha ringvirkninger ut over det vi vet per i dag.
§ 9. (føre-var-prinsippet)
Paragrafen lyder: "Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke
mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak"
Kunnskapsgrunnlaget er godt og føre- var prinsippet kommer derfor ikke til anvendelse.
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
Paragrafen lyder: "En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som
økosystemet er eller vil bli utsatt for."
Strekningen fra Seut til Rolfsøy er lagt gjennom Fredrikstad sentrum. Dette er et urbant område med
tett bebyggelse. Det finnes få vegeterte arealer eksempler er enkelte parker, gravlunder, solitære trær
samt ett skogsområde. Dette skogsområde som ligger ved Mørkedalen blir i hovedsak bevart ettersom
alternativene er foreslått lagt i tunnel på denne strekningen. Ny vei til deponi er planlagt å krysse på
tvers av Mørkedalen.
Det er liten forskjell på utbyggingsalternativene på strekningen Seut–Kiæråsen. Størst negativ
konsekvens er knyttet til hogst av trær ved Glemmen kirke. Alternativ 6b + 2 og alternativ 6b + 3
rangeres med liten negativ konsekvens. Alternativ 2a + 1 og alternativ 6b + 1 rangeres med liten til
middels negativ konsekvens for naturmangfoldet, det begrunnes i at tiltaket kan påvirke dammen i
Brattliparken negativt dersom det blir permanent lekkasje grunnet sprekker i fjellet.
På strekningen Kiæråsen og Rolvsøy er det heller ikke store forskjeller på alternativene. Alternativ 4a
er det dårligste med liten til middels negativ konsekvens, mens alternativ 2a har liten negativ
konsekvens for naturmangfoldet. Negativ konsekvenser for begge alternativer er knyttet til påvirkning
og inngrep i delområde 8 Bingedammen/Mørkedalen og delområde 10 Råbekken. Alternativ 4a har i
tillegg en mulig negativ påvirkning av Jubileumseika ved gamle Glemmen kirke.
0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget som utbyggingsalternativene er målt opp mot. 0alternativet er dagens situasjon og en forventet utvikling fram til 2026. Vedtatte arealplaner som har
betydning for ikke-prissatte verdier/registreringer og som forventes å kunne bli realisert innen 2026
(uavhengig av tiltaket) er medtatt i 0-alternativet. I tillegg er forslag til ny reguleringsplan for fv. 109
medtatt i 0-alternativet da denne planen forutsettes vedtatt før kommunedelplanen for nytt dobbeltspor
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på strekningen Seut–Rolvsøy legges ut på offentlig ettersyn. 0-alternativet er godt beskrevet, og gir et
godt bilde av den samlede belastningen for økosystemene som blir berørt.
0-alternativet vil gi arealbeslag i områder som i dag ikke er nedbygd. Samlet belastning på
økosystemet vil øke i nær framtid og ytterliggere innen 2026.
§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Paragrafen lyder: "Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter."
Det er lagt inn flere tiltak for å hindre og begrense miljøforringelse i prosjektet. Tiltakene avhenger av
hvilket alternativ som velges. Det er risiko for at Jubileumseika ved gamle Glemmen kirke kan bli
svekket som følge av etablering av åpen byggegrop for bygging av kulvert. Det vil derfor vurderes om
det er mulig å flytte betong-kulverten så langt mot Lislebyveien som mulig, dersom dette alternativet
velges. Tiltak for beskyttelse av Jubileumseika inkluderes i miljøoppfølgingsplan / plan for ytre miljø.
Fremmede karplanter spres raskt og det kan vokse opp forekomster på nye steder, det anbefales
derfor å kartlegge fremmede arter i vekstsesongen før anleggsstart. Tiltak for å hindre spredning av
fremmede arter både i anleggsfase og i driftsfase må inngå i miljøoppfølgingsplan / plan for ytre miljø.
Hydrogeologiske vurderinger for dammer som kan bli berørt, vil bli gjennomført som en del av den
videre detaljplanleggingen. Dette vil avdekke behov for eventuelle tiltak for å sikre vannstanden i
Brattliparken og Bingedammen.
Dammen i Brattliparken, Bingedammen og Jubileumseika er naturverdier som er utsatt på grunn av
tunnelarbeider i fjellet under. Det er risiko for at sprengningsarbeidene kan føre til senkning av
grunnvannstand og forplantning av rystelser til omgivelsene. Det viktigste tiltaket for å begrense
rystelser til omgivelsene vil være å utføre forsiktig sprengning. Dette innebærer reduksjon av spesifikk
ladningsmengde (ladning pr. tidsenhet), noe som kan oppnås ved å fordele tennere i tunnelsalvene på
flest mulig forskjellige tidsintervaller, eller redusere salvestørrelse ved å sprenge forkortede salver, ev.
også delte salver. Krav til maksimal innlekkasje av grunnvann i tunnel vurderes ut fra hvor sårbare
omgivelsene er for grunnvannsenkning. Det primære tiltaket for å redusere risiko for senkning av
grunnvannstanden er å foreta forinjeksjon (sementinjeksjon). Arbeid for å sikre naturverdiene over
områder med tunnelarbeider gjennomføres i byggeplanfasen og inkluderes i miljøoppfølgingsplan /
plan for ytre miljø.
Prosjektet har et stort masseoverskudd. Mye av dette er berg som trolig kan benyttes til ulike formål,
noe av dette må deponeres. Det vil også bli et overskudd av leire og andre løsmasser. Steinbruddet i
Kiæråsen planlegges benyttet som deponi, men dette er ikke stort nok til å romme overskuddsmasser
fra hele prosjektet. Samtlige overskuddsmasser må håndteres i videre detaljeringsfase. Konsekvens
for naturmangfold av eventuelle massedeponi må inngå i det videre arbeidet.
§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, samt lokalisering)
Paragrafen lyder: "For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i
slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige
resultater."
Prosjektet er konsekvensutredet og valg av trasé basert på metodikken i konsekvensutredningen vil gi
det beste samfunnsmessige resultatet. I den videre planfasen vil det være behov for å sikre at det
benyttes gode miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.
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kapittel 9 Naturmangfoldloven.
Fjerde utgave. Kommentarer fra Bane NOR vurdert. Illustrasjoner oppdatert

10.2 Terminologi
Cut & cover
Betongtrau

En metode for bygging av betongtunnel i åpen grøft som senere tildekkes
Brede nedsenkede konstruksjoner med bunnplate og sidevegger, i
utgangspunktet åpen i toppen
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