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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 naturressurser. Delutredning naturressurser inngår som del av de ikke-prissatte konsekvensene i den samlede konsekvensutredningen
for kommunedelplanen. Konsekvensutredningen ligger til grunn for valg av alternativ som videreføres
som forslag til kommunedelplan.
Utredningskrav følger av fastsatt planprogram og utredningen følger metodikken i Statens vegvesen
håndbok V712 fra 2014.
Naturressurser er et vidt tema som omhandler ressurser knyttet til vann (drikkevann,
energiproduksjon), landbruk (dyrket jord, dyrkbar jord, beite og skog), geologiske ressurser (metaller,
naturstein, grus, pukk, sand etc.), reindrift og fiskeri/havbruk. Det er begrenset med naturressurser i
dette området, utredningen er derfor begrenset til å omhandle jordbruk.

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

Fredrikstad er en stor jordbrukskommune med gode naturgitte forhold for jordbruksproduksjon. Store
deler av området som blir berørt av de ulike alternativene for nytt dobbeltspor og nytt vegsystem er
imidlertid nedbygd, og har følgelig små verdier for tema naturressurser. Mellom Seut og Rolvsøy
finnes noen arealer med dyrket jord som er beskrevet og skilt ut som egne verdisatte delområder. Et
spesielt forhold i dette by- og bynære området er at det finnes flere arealer med dyrket jord som er i
drift i dag, men der det foreligger vedtatte reguleringsplaner som viser utbygging. Dette gjelder
Glemmen gård som er regulert til industri/handel og arealer ved dagens jernbane ved Dikeveien som
er regulert til framtidig trasé for fv. 109 og næring. Disse områdene vil på sikt bli nedbygd, og dermed
utgå som landbruksområder.

1.4

Verdi, omfang og konsekvens

I alt seks delområder er kartlagt og verdivurdert. De største verdiene er knyttet til de store sammenhengende jordbruksarealer ved Evje og Hauge/Omberg (delområde 4 og 6). De er gitt stor verdi. Ved
Trosvik (delområde 1) er det tre teiger med dyrket jord. De er små, og området er gitt middels verdi. I
delområde 3, Glemmen gård, er det i dag landbruksproduksjon, men siden området er regulert til
bebyggelse settes verdien her til liten. Ved Dikeveien (nr. 5) er det noe dyrket jord i drift og noen
brakklagte arealer. Dette er også områder som er omregulert til utbyggingsformål, og de gis derfor
liten verdi. Delområde 2 er Hjørgunn gård. Det er ingen gård i tradisjonell forstand, men et
behandlingssenter med husdyr. Det er derfor beskrevet som et eget delområde med verdi liten.

1.4.1 Seut–Kiæråsen
Innenfor den første delstrekningen er tiltaket i berøring med delområde 1 Trosvik. Her er alle
alternativer like, og tar et jorde på 6,0 dekar. Konsekvensen bedømmes å være liten negativ for alle
utbyggingsalternativer, og de rangeres likt (se tabell 1-1).
Tabell 1-1: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Seut–
Kiæråsen, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene
Delområde

Delområde 1
Trosvik

Verdi

Middels

Samlet konsekvens
Rangering

Alternativ 2a + 1

Alternativ 6b + 1

Alternativ 6b + 2

Alternativ 6b + 3

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Middels
negativt

Liten
negativ
(–)

Middels
negativt

Liten
negativ
(–)

Middels
negativt

Liten
negativ
(–)

Middels
negativt

Liten
negativ
(–)

Liten negativ (–)
1

Liten negativ (–)
1

Liten negativ (–)
1

Liten negativ (–)
1

1.4.2 Kiæråsen–Rolvsøy
Mellom Kiæråsen og Rolvsøy er det forskjeller på alternativene, se tabell 1-2. Alternativ 2a har inngrep
i luftearealer på Hjørgunn gård, har varig beslag av fulldyrket jord ved dagens jernbane i Evjeområdet
og beslaglegger fulldyrket jord i drift ved jernbanen her. Noe av dette er regulert til annet formål, og
vektlegges derfor ikke. Alternativ 2a beslaglegger til sammen 7,6 dekar dyrket jord som har status
landbruksområde (LNF) i kommuneplanen og 17,1 dekar omdisponert jord. Det er gitt liten negativ
konsekvens.
Alternativ 4a har ikke arealbeslag av jord som har status landbruksområde (LNF) eller annen negativ
påvirkning for naturressurser. Det har imidlertid et noe større beslag av omdisponert dyrket jord på
18,3 dekar. Konsekvensen er ubetydelig.
Tabell 1-3 viser arealbeslag av dyrket jord på delstrekningen.
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Tabell 1-2: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Kiæråsen–
Rolvsøy, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene
Delområde

Verdi

Alternativ 2a
Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Liten negativ (–)
Ubetydelig (0)
Middels til liten
negativ (–/– –)
Ubetydelig (0)
Ubetydelig (0)

Intet
Intet
Intet

Ubetydelig (0)
Ubetydelig (0)
Ubetydelig (0)

Intet
Intet

Ubetydelig (0)
Ubetydelig (0)

Delområde 2 Hjørgunn gård
Delområde 3 Glemmen gård
Delområde 4 Evje

Liten
Liten
Stor

Middels negativt
Intet
Lite negativ

Delområde 5 Dikeveien
Delområde 6 Hauge–Omberg

Liten
Stor

Intet
Intet

Samlet konsekvens
Rangering

Alternativ 4a

Liten negativ (–)
2

Ubetydelig (0)
1

Tabell 1-3: Beslag av dyrket jord knyttet til alternativene for Kiæråsen–Rolvsøy
Alternativ
Beslag dyrket jord LNF Beslag dyrket jord
Midlertidig beslag dyrket jord
omdisponert
anleggsperiode
2a
7,8 dekar
17,1 dekar
32,0 dekar
4a
0
18,3 dekar
24,7 dekar

1.5

Konsekvenser i anleggsfasen

Bygging av nytt dobbeltspor medfører tiltak på dyrket jord. Det er viktig at grunneiere varsles tidlig slik
at de kan tilpasse driften på disse arealene etter utbyggingsplanene. Videre har alle alternativer riggog anleggsområder, kalksementstabilisering og midlertidig motfylling på dyrket jord. Arealbeslaget vil
dermed bli større i anleggsfasen enn i driftsfasen. Tabell 1-3 viser midlertidig beslag av dyrket jord.

1.6

Avbøtende tiltak

Det er ikke funnet gode avbøtende tiltak for dette temaet.

1.7

Oppfølgende undersøkelser

Det må gjøres undersøkelser av brønner og kartlegging av uønskete arter for landbruket. Det må
gjøres detaljert vurderinger og beskrivelser av behandling av matjord og reetablering av dyrket jord på
områder som benyttes til rigg- og anleggsområder og områder der det gjøres geotekniske
sikringstiltak.
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2 INNLEDNING
2.1

Bakgrunn og formål

Nytt dobbeltspor på Østfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Satsingen skal gi de
reisende kortere reisetid og flere avganger på Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen og
Ringeriksbanen. Det er også et mål 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 naturressurser for traséer innenfor de
alternative utredningskorridorene som er definert i planprogrammet. Delutredning naturressurser
inngår som del av de ikke-prissatte konsekvensene i den samlede konsekvensutredningen for
kommunedelplanen. Konsekvensutredningen ligger til grunn for valg av alternativ som videreføres
som forslag til kommunedelplan.
Arbeidet er utført av 2G, en sammensatt gruppe fra COWI AS og Multiconsult Norge AS, med LPO
arkitekter og NIKU som underkonsulenter. Denne delutredningen er utarbeidet av naturforvalter
Vegard Meland. Alle bilder bortsett fra flyfoto er tatt av 2G med mindre annet er spesifisert. Flyfoto er
hentet fra Norge i bilder.
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Utredningskrav i planprogrammet

Konsekvensene for naturressurser er utredet i samsvar med kravene i fastsatt planprogram.
Planprogrammets kapittel 5.3 beskriver krav til metode og gjennomføring av konsekvensutredningen
for ikke-prissatte fagtema, blant annet at Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser skal
benyttes i utredningsarbeidet.
Fastsatt planprogram spesifiserer at følgende skal utredes innenfor temaet:
Med naturressurser i denne sammenhengen menes ressurser fra jord, skog, og andre
utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, jaktbart vilt, vannforekomster og geologiske
ressurser (berggrunn og mineraler). Temaet omhandler landbruk, fiske, havbruk, vann, berggrunn
og løsmasser i et ressursperspektiv.
Med ressursgrunnlaget menes de ressurser som er grunnlaget for verdiskapning og sysselsetting
innen primærproduksjon og foredlingsindustri. Det gjelder både mengde og kvalitet. Vurderingen
omfatter ikke den økonomiske utnyttelsen av ressursen.
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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 riving av bebyggelse og omlegging av veier. Bygninger som
er vist revet på illustrasjoner og kart er basert på foreløpige vurderinger og kan bli endret i neste
planfase som er reguleringsplan.
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 de utredede alternativene skal måles opp mot. 0alternativet er i fastsatt planprogram definert som 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 reguleringsplan for ny 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.
Dette vil si at landbruksarealer som er regulert til annet formål er ansett som allerede «tapt» som
naturressurs. Områder med slike omdisponerte landbruksareler er likevel beskrevet, slik at denne
påvirkningen også vises i utredningen. Landbruksområder som er vist som omdisponert til annet
formål i kommuneplan er ikke hensyntatt på samme måte. Det er satt i gang store samferdselsprosjekter. Foruten IC-prosjektet pågår det planarbeider for ny fv. 109 mellom Råbekken og Alvim og
ny Glommakryssning. Dette vil gi store endringer, og det er ikke gitt at landbruksområder som i dag er
vist som utbyggingsområder i overordnet plan blir det. Store arealbeslag av dyrket jord knyttet til disse
samferdselsprosjektene kan medføre at landbruksområder som i dag er satt av til utbygging føres
tilbake til landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF) i neste kommuneplanrevisjon.
I de tilfeller der landbruksarealer har annen planstatus enn LNF er dette beskrevet under hvert
delområde.
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Definisjon

Naturressurser defineres slik på side 184 i Statens vegvesens håndbok V712[2]:
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og
ferskvann, vilt, vannforekomster og georessurser (berggrunn og mineraler). Temaet omhandler
landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser i et ressursperspektiv.

4.5

•

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

•

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

•

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

Tematisk avgrensning

I mange tilfeller vil naturressurser ha betydning for og berøre andre fagtemaer. Skillelinjen mellom
temaene går på at det er ulike aspekter som vektlegges. For å unngå dobbeltvekting ved at de samme
aspekter konsekvensvurderes innenfor flere tema, er det for temaet naturressurser her definert
følgende avgrensinger:
• Landbrukets rolle for å opprettholde kulturlandskapet behandles under tema landskapsbilde.
• Gårdstun og andre kulturminner/-miljøer knyttet til utnytting av naturressurser behandles
under tema kulturmiljø.
• De biologiske verdier knyttet til vassdrag, beiter og lignende er behandlet under tema
naturmangfold.
• Friluftsliv og rekreasjon knyttet til naturressurser, som fiske, jakt, bærplukking etc. behandles
under tema nærmiljø og friluftsliv.

4.6

Registreringskategorier

Kartlegging av naturressurser knyttes til følgende kategorier i V712 (tabell 6-17[2]):
Jordbruk: Her registreres egenskaper om arealtilstand (fulldyrket/overflatedyrket/innmarksbeite 1)
fra kartdata (FKB-AR5). Egenskaper om dyrkbar jord skal også registreres. Jordkvalitet registreres
i områder der det er foretatt detaljert jordsmonnkartlegging. Teigstørrelse og klimasone er også
relevant for dyrkingspotensial.
Georessurser: Her registreres forekomster av metaller (malmer), industrimineraler, naturstein,
grus, sand, pukk og steintipper som har verdi for samfunnet.
Vannressurser: Her registreres grunnvannsressurser og overflatevann (ferskvann og kystvann)
som har eller kan få ressursmessig betydning for samfunnet. Egenskaper som kvalitet og mengde
skal også registreres.
Håndboka har også kategoriene skogbruk, utmarksbeite, reindrift og fiskeri/havbruk. Skogdekte
arealer blir i liten grad berørt av IC-planene på denne strekningen. Det er stort sett bare mindre
1

Fulldyrket jord: Jordbruksareal som er dyrket til vanlig pløyedybde, og kan benyttes til åkervekster eller til eng, og som kan
fornyes ved pløying.
Overflatedyrket jord: Jordbruksareal som for det meste er ryddet og jevnet i overflaten, slik at maskinell høsting er mulig.
Innmarksbeite: Jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Minst 50 % av arealet skal
være dekt av godkjente grasarter eller beitetålende urter.
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arealer og kantsoner med ulik type blandingsskog som blir berørt. Mange av skogsarealene er også
viktige som friluftsområder og/eller parker, noe som begrenser verdien som skogsareal. Her er det
neppe aktuelt med rasjonell skogsdrift, og området anses derfor å være uten verdi for skogbruk.
Utmarksbeite finnes ikke, og naturlig nok heller ikke reindrift og fiskeri/havbruk. Disse temaene
omtales derfor ikke videre.
Jordkvalitet er definert, kartlagt og beskrevet av Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio). De benytter
følgende inndeling[10]:
Svært god jordkvalitet: Jordbruksareal som er lettdrevne og som normalt sett gir gode og årvisse
avlinger av kulturvekster tilpasset det lokale klimaet. Det forutsettes at arealer med grøftebehov
har fungerende grøftesystem og at områder som er noe tørkeutsatt blir kunstig vannet.
Jordbruksareal i denne klassen har mindre enn 20 prosent helling.
God jordkvalitet: Jordbruksareal med egenskaper som kan begrense vekstvalg og påvirke den
agronomiske praksisen. Det kan dreie seg om jordegenskaper som er ugunstige for enkelte
kulturvekster, eller areal med hellingsgrad mellom 20 og 33 prosent som kan begrense bruken av
enkelte jordbruksmaskiner. Svært tørkeutsatt jord hører hjemme i denne klassen, men med
gunstige klimaforhold og tilgang til vanningsanlegg kan jorda likevel være svært godt egnet til
grønnsaksdyrking og andre tidligproduksjoner.
Mindre god jordkvalitet: Jordbruksareal med store begrensninger, enten i form av jordegenskaper som i stor grad påvirker valg av vekster og agronomisk praksis, eller grunnet bratt
terreng (over 33 prosent helling). En stor del av arealene i denne klassen brukes som beite, noe
de ofte er svært godt egnet til.

4.7

Verdi

Registreringskategoriene danner utgangspunkt for inndeling i områder. Alle områder som blir berørt av
det aktuelle tiltaket er så gitt verdi. Tabell 4-1 viser kriteriene for å bedømme verdi.
Tabell 4-1: Kriterier for verdisetting naturressurser for relevante kategorier. Utdrag fra tabell 618 i håndbok V712[2]
Liten verdi

Middels verdi

Stor verdi

Jordbruksområder

Innmarksbeite som ikke er
dyrkbar

Overflatedyrket jord som
ikke er dyrkbar

Områder for
bergarter/malmer

Små forekomster av egnete
bergarter/ malmer som er
vanlig forekommende

Områder med
løsmasser

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

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

Fulldyrket jord, overflatedyrket jord som er dyrkbar,
Innmarksbeite som er
dyrkbar.
Andre områder med dyrkbar
jord.
Store/rike forekomster av
bergarter/malmer som er av
nasjonal interesse

Områder med
overflatevann/
grunnvann

Store løsmasseforekomster
som er av nasjonal
interesse

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

Omfangsvurderingene er et uttrykk for tiltakets påvirkninger på det enkelte delområde. Påvirkningene
kan være positive eller negative og skal vurderes i forhold til nullalternativet. Omfanget skal vurderes
etter en glidende skala som går fra stort negativt til stort positivt omfang. Figuren nedenfor viser
skalaen for omfang. Den nederste pilen viser graden av påvirkningen på delområdet.

Figur 4-1: Skala for omfang og grad av påvirkning. Hentet fra håndbok V712 (figur 6-4)

Den viktigste delen av omfangsvurderingen i dette prosjektet er knyttet til beslag av dyrket jord. Det er
utført beregninger av hvor store arealer med dyrket mark som beslaglegges av de ulike alternativene.
Det er beregnet med grunnlag i digitale markslagsdata og prosjektert jernbanespor. Det er tatt hensyn
til arealer for sikkerhetsgjerde og driftsveger, slik at et forholdsvis stort areal er inkludert i beregnet
beslag.
I noen tilfeller medfører et alternativ at det blir liggende igjen mindre teiger. Om disse blir små er det
en fare for at de faller ut av produksjon. Det er her satt en grense på fem dekar. Det vil si at arealer
med dyrket jord som blir mindre enn fem dekar er regnet som beslaglagt. Det er tatt individuelle
vurderinger av restarealene. Arronderingen kan i visse tilfeller bli så dårlig at større arealer enn fem
dekar også kan falle ut av produksjon, f.eks. veldig lange og smale teiger. I dette tilfellet er også disse
inkludert.

4.9

Konsekvens

Konsekvensen framkommer ved å sammenholdes verdien av et område/forekomst med omfanget av
inngrepet. Som det framgår av figur 4-2 angis konsekvensen på en ni-delt skala fra meget stor positiv
konsekvens (+ + + +) til meget stor negativ konsekvens (– – – –). Midt på figuren er en strek som angir
intet omfang og ubetydelig konsekvens.
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Figur 4-2: Konsekvensvifta. Konsekvensgraden finnes ved sammenstilling av verdi og omfang.
Hentet fra håndbok V712 (figur 6-5)

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

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

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

Influensområdet

For dette temaet følger influensområdet stort sett planområdet. Tiltaket vil ikke ha særlig virkning
utover dette. Unntaket er der planområdet deler sammenhengende jorder. Der er influensområdet
utvidet slik at hele jordet inngår. Influensområde er vist på registreringskart, se figur 5.2 og 5.3 og på
verdikart, se figur 6-1.

5.2

Naturgrunnlaget

Fredrikstad har naturgitte gode forhold for landbruksproduksjon. Arealene ligger under marin grense
med store lettdrevne arealer dyrket jord. Berggrunnen består av næringsfattige bergarter, men de
marine avsetningen gir likevel et godt jordsmonn. Sett ut fra norske forhold er klimaet gunstig slik at
det også kan dyrkes matkorn. På leirjorden er kornproduksjon dominerende. Generelt kan en si at
mye av den dyrkete jorda er av «nasjonal verdi».
Omtrent 25 % av Fredrikstads areal er jordbruksareal (66 000 dekar). I Fredrikstad, som landet for
øvrig, har bruksrasjonaliseringen vært stor. Landbruksforetakene blir stadig større og færre, og det har
blitt mer jordleie. I 1989 var det registrert 547 landbruksforetak, i 1999 var det 385, i 2009 var det 247,
mens det i 2014 var 223 landbruksforetak som søkte produksjonstilskudd. Kornproduksjon dominerer.
Det dyrkete arealet er fordelt på 80 % korn, 15 % gras, 4 % oljevekster og erter, 1 % frukt, bær,
poteter og grønnsaker[6],[7],[11].
I 2014 var det i Fredrikstad 64 landbruksforetak registrert med husdyr, derav åtte med melkekyr. De
vanligste husdyrslagene er storfe, gris, høns, kylling, sau og hest. Det er en svak tilbakegang innen de
fleste husdyrslag. Trenden er færre husdyrbruk, men besetningsstørrelsen er økende[6],[7].
Områder som ikke har vært egnet til oppdyrking nyttes til skogproduksjon. Det er generell skrinn mark
på høydedragene, og boniteten lav. Furu dominerer her. Boniteten øker med løsmassemektigheten,
og i sonen mot dyrket mark dominerer granskog.
Utmarksarealet i kommunen på ca. 170 000 dekar har et produktivt skogareal på ca. 100 000 dekar
fordelt på 630 eiendommer. De siste 10 årene har det blitt avvirket gjennomsnittlig 15 000 m3 for salg.
Det øvrige utmarksarealet på ca. 70 000 dekar er hovedsakelig uproduktiv skog, grunnlendt mark og
fjell i dagen, samt noe annen jorddekt fastmark og litt myr[6],[7],[11].
Gjennom landbruksplanen til Fredrikstad[6] er det definert kjerneområder for landbruk, se figur 5-1.
Detaljer rundt landbruksarealer og -produksjonen i kommunen er gitt i tabell 5-2 og tabell 5-1.
Østfold har store verdifulle løsmasseavsetninger knyttet til avsetninger fra istiden, og også bergarter
som er godt egnet til produksjon av pukk. Innenfor influensområdet er det per i dag ingen utnytting av
berg eller løsmasser, og heller ingen registrerte forekomster.
Influensområdet har kommunalt vann. Fredrikstad by henter råvannet i Isnesfjorden/Vestvannet som
står i forbindelse med Glomma. Herfra ledes vannet til Borredalsdammen som fungerer som
råvannsreservoar. Vi kjenner ingen utnytting av vannressurser (overflatevann eller grunnvann) til
drikkevann i influensområdet. Vannressurser i berggrunnen benyttes i en viss grad til bergvarme via
energibrønner.
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Tabell 5-2: Oversikt over jordbruksareal i
Fredrikstad 2017. Data fra SSB[11]
Type

Areal
(dekar)

Fulldyrket jord
Åker og hage
Korn og oljevekster
Hvete
Bygg
Havre
Potet
Grønfôr- og silovekster
Grønnsaker på friland
Eng til slått og beite
Fulldyrket eng
Annen eng og beite
Jordbruksareal i drift

61 851
54 855
51 744
23 669
14 747
11 665
16
247
831
8 174
6 996
1 178
63 029
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Tabell 5-1: Oversikt over husdyr i
Fredrikstad i 2017. Data fra SSB[11]
Type
Antall
Storfe i alt
Melkekyr
Ammekyr
Andre storfe
Sauer over 1 år
Avlsvin
Høner

1 384
323
191
870
503
701
28 342

Hauge

Evje
Glemmen
Gluppe
Seut

Lisleby
Trosvik
Kiæråsen

Figur 5-1: Utsnitt fra temakart landbruk Fredrikstad. Grønn skravur viser kjerneområder
landbruk (hentet fra landbruksplanen for Fredrikstad[6])
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Jordbruksområder

5.3.1 Dyrket jord
Figur 5-2 og figur 5-3 viser markslagskart i dette området. Gjennom Fredrikstad by finnes det naturlig
nok svært lite dyrket jord. Etter kryssing av Råbekken er det betydelige arealer med fulldyrket jord.

5.3.2 Jordkvalitet
Jordkvaliteten er jevnt over god i området, det meste av arealet er vist med «svært god jordkvalitet»,
se figur 5-4. Nibio har også verdsatt jordbruksområder. Dette er basert på jordsmonnkart. Det aller
meste av jorden er gitt «stor verdi», se figur 5-5.

5.3.3 Dyrkbar jord
Markslagskart viser også dyrkbar jord. Det gjelder Merkurbanen og noen områder ved Glemmen.
Merkurbanen er et idrettsanlegg, og det virker lite sannsynlig at den dyrkes opp. Sentralidrettsanlegget
på Lisleby er for øvrig ikke markert som dyrkbart. Dyrkbare arealer ved Glemmen er regulert til
utbyggingsformål. Dyrkbar jord er derfor ikke behandlet videre her.

5.3.4 Plantesykdommer
Floghavreregisteret viser at det forekommer floghavre i planområdet. Bl.a. finnes gårdsnavnet Hauge i
registeret[8]. En gjennomgang av potetålregisteret viser ingen registrering i Fredrikstad[9].
Plantesykdommer har ingen betydning for konsekvensutredningen, og omtales derfor ikke nærmere.
Det vil bli gjort mer detaljerte undersøkelser rundt dette før anleggsfasen, slik at det kan sette inn tiltak
for å forhindre spredning.
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Figur 5-2: Registreringskart naturressurser, Seut–Lisleby

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

21 av 49
ICP-16-A-25020
02A
05.10.2018

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut–
Rolvsøy, delutredning
naturressurser
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Figur 5-4: Jordkvalitet og dyrkbar jord mellom Lisleby og Rolvsøysund, og ved Trosvik
(utsnittet nederst til høyre). År for registreringen er ikke oppgitt, men flere arealer som er vist
med god jordkvalitet er i dag nedbygd eller brakklagt. Disse er markert med en hvit X.
Nummereringen henviser til verdisatte delområder. Hentet fra kartløsningen til Nibio[10]
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Figur 5-5: Verdiklasser dyrket jord basert på jordsmonnkart. Som på foregående figur er år for
dataene ikke oppgitt, flere arealer som er vist med stor eller svært stor verdi er i dag nedbygd
eller brakklagt (se figur 5-4). Hentet fra kartløsningen til Nibio[10]

5.4

Områder for bergarter/malmer

Borg pukkverk på Kiæråsen er et nedlagt pukkverk. Her ble det drevet på en lys, massiv granitt med
varierende kornstørrelse. Forekomsten er karakterisert som lite viktig av NGU[5]. Det er i dag
tilbakefyllt løsmasser i steinbruddet, se figur 5-6. Eventuell videre oppfylling av det tidligere
steinbruddet med overskuddsmasser fra InterCity-prosjektet anses derfor ikke å påvirke potensialet for
utvinning av denne forekomsten.
Andre ressurser er ikke kjent eller kartlagt. Det er ingen kjente bergarter med potensial for mineralutvinning i området. Det foreligger heller ingen planer som vi er kjent med.
Det er ikke skilt ut egne delområder for dette deltemaet.
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Figur 5-6: Flybilde av Kiæråsen viser det tidligere steinbruddet

5.5

Områder med løsmasser

De naturlige løsmassene i området består i all hovedsak av marine leirer[4]. Det er ingen kjente planer
om utnyttelse av løsmasser i området.
Det er ikke skilt ut egne delområder for dette deltemaet.

5.6

Områder med overflatevann/grunnvann

5.6.1 Drikkevann
Det er noen mindre bekker innenfor influensområdet, i tillegg til grunnvann. Glomma er drikkevannskilde, bl.a. ved Fredrikstad vannverk som tar vann fra Vestvannet og Baterød vannverk i Sarpsborg.
Alle inntak er oppstrøms Sarpsfossen, og dermed utenfor influensområdet. Det er ingen kjent bruk av
andre vannressurser utover noe jordbruksvanning. NGUs grunnvannsdatabase Granada[3] har ingen
drikkevannsbrønner i området. Erfaringsmessig er det ofte mangler i Granada, det kan finnes brønner
i området som ikke er kartlagt. Det er ikke skilt og verdsatt delområder knyttet til
vannforsyning/drikkevann.

5.6.2 Energibrønner
Innenfor planområdet finnes en rekke brønner. Alle som er registrert i NGUs grunnvannsdatabase
Granada[3] er fjellbrønner og formålet er energi, se figur 5-7. Det er ikke foretatt noen videre
kartlegging eller verdivurdering av disse gjennom dette arbeidet. Som skrevet i forrige avsnitt er det
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ofte mangler i Granada, det kan finnes brønner i området som ikke er kartlagt. Eventuelle brønner
som blir påvirket av tiltaket må erstattes og regnes som en del av anleggskostnadene.

Figur 5-7: Oversikt over grunnvannsbrønner i området. Alle er energibrønner. Hentet fra
Granada[3]
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6 VERDI, OMFANG OG KONSEKVENS
6.1

Generelt

Influensområdet er delt inn i delområder som er gitt enhetlig verdi. Dette er vist i figur 6-1.

Figur 6-1: Verdikart naturressurser

27 av 49
ICP-16-A-25020
02A
05.10.2018

InterCity-prosjektet

6.2

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut–
Rolvsøy, delutredning
naturressurser

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

28 av 49
ICP-16-A-25020
02A
05.10.2018

Delområde 1 Trosvik

6.2.1 Avgrensning
Delområdet består av Trosvik gård (gnr./bnr. 210/1216) med tre teiger med dyrket jord, se figur 6-2 og
figur 6-3.

6.2.2 Beskrivelse
På Trosvik er det noen arealer med dyrket jord som er i drift til kornproduksjon. Kartgrunnlaget viser
tre teiger her på til sammen 10,4 dekar fulldyrket jord. Basert på jordsmonnkart er disse gitt stor verdi
av Nibio. Dette området er vist som bebyggelse i kommuneplanen, men med hensynsone bevaring
kulturmiljø med tilhørende bestemmelse om at tiltak som forringer historiske, arkitektoniske eller andre
kulturhistoriske verdier ikke tillates. Dette kan medføre at den dyrkete jorda ikke blir bygd ned.

Figur 6-2: Lite jorde som grenser til Onsøyveien på Trosvik

Figur 6-3: Flybilde av delområde 1, dyrket jord ved Trosvik

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut–
Rolvsøy, delutredning
naturressurser

InterCity-prosjektet

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

29 av 49
ICP-16-A-25020
02A
05.10.2018

6.2.3 Verdi
I metodikken beskrevet i håndbok V712 skal fulldyrket jord gis stor verdi. Det virker å være for høyt
her siden teigene er meget små og dermed lite rasjonelle å drive. Tabell 6.19 i håndboka gir også en
mulighet til å vurdere verdi basert på størrelse. Verdien på delområdet bedømmes å være middels.
Liten Middels Stor

6.2.4

Omfang og konsekvens

Alle alternativer
Alle alternativer er like innenfor delområdet og de omtales derfor samlet. Jernbanen breddeutvides
forbi Trosvik og Merkurbanen, se figur 6-4. Dette gir varig beslag av fulldyrket jord. Her må man regne
med at hele jordet på 6,0 dekar som ligger ved jernbanen (se figur 6-3) blir utilgjengelig for landbruk i
framtida, selv om samferdselstiltaket ikke beslaglegger all jorden.
Vegalternativet (alle er like her) er ikke i berøring med delområdet.
Omfanget er lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er middels og konsekvensen blir liten negativ (–).

Figur 6-4: Ny gang- og sykkelveg, bane og rv. 110 (alle alternativer) forbi Trosvik
(fugleperspektiv sett mot nordvest)

0-alternativet
De små arealene med dyrket jord på Trosvik ligger i et bebygd område og området er vist som
bebyggelse og anlegg i kommuneplanen med hensynssone bevaring kulturmiljø. Det er derfor en fare
for at arealene eller deler av arealene bygges ned på sikt. Arealene er også så små og dermed lite
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drivverdige at de kan falle ut av produksjon av den grunn. Det foreligger dog ingen konkrete
utbyggingsplaner. Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.

6.3

Delområde 2 Hjørgunn gård

6.3.1 Avgrensning
Delområdet omfatter Hjørgunn gård med bygg og beiter/luftegårder. Området omfatter gårds- og
bruksnr. 230/369, 203/575 og 203/576.

6.3.2 Beskrivelse
Hjørgunn Gård & Behandlingssenter er et behandlingssenter som har fokus på rehabilitering og terapi
gjennom mestring, arbeidstrening og omgang med dyr. Nettsidene til Hjørgunn oppgir at det er hester,
ponnier, kaniner, geiter, sauer, høner, esel og griser på gården[12]. Området er regulert til ridesenter,
og hester benytter luftegård her (se figur 6-5).

6.3.3 Verdi
Det kan diskuteres om dette området skal kartlegges og verdisettes innenfor dette temaet. Det er her
valgt å inkludere Hjørgunn gård siden det er dyr på gården og utearealer som til en viss grad benyttes
til beiter/luftegårder. Dette er imidlertid ingen tradisjonell gårdsdrift, og for dette temaet er verdien
liten.
Liten Middels Stor

6.3.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 2a
Ny jernbane legges øst for dagens. Dette gir direkte inngrep i beiter/luftearealer til Hjørgunn gård, og
gården vil få mindre luftearealer enn i dag, se figur 6-6. Det vil fortsatt bli mulig å ha luftearealer her i
framtida, men tilgjengelig areal reduseres med ca. 1/4–1/3. I anleggsfasen vil en større del av disse
arealene beslaglegges. En mulig konsekvens av tiltaket er at virksomheten knyttet til husdyr opphører
for alltid om det ikke kan være dyr på beite i anleggsfasen. Beiteressursen vil imidlertid bestå.
Omfanget er middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er liten, og konsekvensen blir liten negativ (–).
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Figur 6-5: Flyfoto av delområde 2, Hjørgunn gård

Figur 6-6: Alternativ 2a har inngrep i luftegårder til Hjørgunn gård (fugleperspektiv, sett mot
nordøst)
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Alternativ 4a
Delområdet berøres ikke. Omfanget er intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er liten, og konsekvensen blir ubetydelig (0).
0-alternativet
Delområdet er regulert til ridesenter. Denne aktiviteten forventes videreført uten større endringer.
Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.

6.4

Delområde 3 Glemmen gård

6.4.1 Avgrensning
Delområdet omfatter Glemmen gård med dyrkete arealer, se figur 6-7. Det avgrenses av fv. 109,
Evjebekkveien, Smørbøttaveien og bebyggelse i sørvest. Det er flere eiendommer innenfor
delområdet, dyrket jord eies av gårds- og bruksnummer 202/122, 202/123, 202/124, 202/125 og
202/151.
6.4.2 Beskrivelse
Det er forholdsvis store landbruksarealer ved Glemmen gård, i alt 59 dekar er i drift i dag. Hele dette
området ble imidlertid regulert til næring i 2008, se figur 6-8. Noen tidligere dyrket areal er allerede
bygd ned.

6.4.3 Verdi
Siden området er regulert til annet formål settes verdien til liten.
Liten Middels Stor
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Figur 6-7: Flyfoto av delområde 3, dyrket jord i drift ved Glemmen gård. Disse arealene er
regulert til næringsformål, se figur 6-8
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Glemmen gård

Figur 6-8: Området ved Glemmen gård er stort sett regulert til forretning/kontor/industri
(skravur), mens areal sørøst for jernbanen er regulert til industri (lilla flate). Kartutsnitt hentet
fra kartbasen til Fredrikstad kommune

6.4.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 2a
Delområdet berøres ikke. Omfanget er intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er liten, og konsekvensen blir ubetydelig (0).

Alternativ 4a
Nytt dobbeltspor beslaglegger ca. 6,5 dekar fulldyrket jord i drift, se figur 6-9. Siden dette allerede er
forutsatt bygd ned blir omfanget intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er liten, og konsekvensen blir ubetydelig (0).
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Figur 6-9: Alternativ 4a går gjennom Glemmen gård (fugleperspektiv sett mot nordvest)

0-alternativet
Nullalternativet medfører en nedbygging av landbruksarealene på Glemmen, og det vil ikke foregå
jordbruk her i framtida. Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.

6.5

Delområde 4 Evje

6.5.1 Avgrensning
Delområdet består av dyrket jord som avgrenses av dagens jernbane i nordvest, Evjebekkveien i sør
og boligbebyggelse langs Svaneveien i nord og boligbebyggelse i sørøst, se figur 6-10. Fire
eiendommer inngår i delområdet, se tabell 6-1.
Tabell 6-1: Eiendommer med dyrket jord innenfor delområde 3 Evje
Gnr./bnr.

Eiendomsnavn

Kommentar

736/206
736/5
736/2
736/157

Evjelia
Tomteløkken
Evje
«Tilleggsjord»

To jorder på ca. 23 dekar og 13 dekar. Det sistnevnte grenser til jernbanen
Henger sammen med 736/206. Ca. 3 dekar dyrket mark
Jorde på ca. 23 dekar dyrket mark som grenser til jernbanen
To teiger på ca. 12 og 8 dekar

6.5.2 Beskrivelse
Samlet areal fulldyrket jord er nærmere 90 dekar. Området er flatt og har gode driftsforhold. Det er vist
som LNF-område i kommuneplanen, men er ikke innenfor kjerneområde landbruk. Jordkvaliteten er
svært god, se figur 5-4.
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Figur 6-10: Flyfoto av delområde 4, fulldyrket jord på Evje

6.5.3 Verdi
Delområdet består av fulldyrket lettdrevet jord. Det gis stor verdi.
Liten Middels Stor

6.5.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 2a
Alternativet er lagt på sørøstsiden av dagens spor, noe som gir varig beslag av fulldyrket jord i
delområdet. Beslaget er på ca. 8 dekar, se figur 6-11. Dette skaper ingen arronderingsmessige
ulemper siden jorden som tas grenser til dagens jernbane.
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Figur 6-11: Arealbeslag av dyrket jord i delområde Evje for alt. 2a (fugleperspektiv, sett mot
nordøst)

Det planlegges også å etablere riggområde på dyrket mark her, noe som gjør at et større areal dyrket
jord faller ut av produksjon i anleggsfasen (se figur 6-12). Dette arealet er på ca. 18 dekar.
Dette arealet skal tilbakeføres til landbruksformål etter å ha vært brukt til riggområde. Anleggsaktivitet
over flere år betyr ofte omfattende kjøring og tilsvarende pakking av jorda, og det kan ta lang tid (50–
100 år) før jorda får tilbake sin opprinnelige kvalitet. Det kan derfor bli en avlingsreduksjon som
strekker seg over flere år her. Konsekvenser i anleggsfasen er for øvrig beskrevet i kap. 6.10.
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Figur 6-12: Foreslått riggområde (blå skravur) på dyret jord i delområde 4 for alternativ 2a
(utsnitt fra faseplan)

Omfanget er lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor, og konsekvensen blir middels negativ (– –).

Alternativ 4a
Delområdet berøres ikke. Omfanget er intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor, og konsekvensen blir ubetydelig (0).

0-alternativet
Delområdet er vist som LNF-område i kommuneplanen, og det foreligger ingen kjente planer om
utbygging. Det er imidlertid ikke innenfor kjerneområde for landbruk, og en utbygging til bolig og/eller
næring kan komme på lang sikt. I forslag til fylkesplan for Østfold er området vist som tettbebyggelse,
og ligger innenfor langsiktig grense for framtidig utbygging[14]. Alternativet har per definisjon ingen
konsekvens.
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Delområde 5 Dikeveien

6.6.1 Avgrensning
Delområdet omfatter tidligere dyrkete og dyrkete arealer mellom jernbanen og næringsbebyggelse i
Dikeveien, se figur 6-13. I tillegg er det tatt med et dyrket areal rett øst for jernbanen som ligger i
boligområdet Småskauen. I alt seks eiendommer inngår i delområdet, se tabell 6-2.

Figur 6-13: Flyfoto av delområde 5 Dikeveien og 6 Hauge–Omberg. Det førstnevnte består av
dyrket og brakklagt jord ved jernbanen, mens delområde 6 består av et stort sammenhengende
areal med fulldyrket jord

Tabell 6-2: Eiendommer i delområde 5 Dikeveien
Gnr./bnr.

Beskrivelse

735/2
737/422
735/235
735/233
735/231
733/10

Fulldyrket jord i drift på østsiden av jernbane (5,3 dekar). Regulert til boligformål i 1988
Brakklagt jord mellom Dikeveien 15 (Skeidar/Jula-bygget) og jernbanen. Trasé for ny fv. 109
Brakklagt jord mellom Dikeveien 17 og 19 (Mega-Flis og Monter) og jernbanen. Regulert til fv. 109
Brakklagt jord mellom Dikeveien 21 (Jysk og GMAX) og jernbanen. Regulert til fv. 109
Brakklagt jord mellom Dikeveien 23 og 25 (HTH og REMA) og jernbanen. Regulert til fv. 109
Dyrket jord i drift mellom Dikeveien 33-43 og jernbanen (16,8 dekar). Regulert til fv. 109 / næring

6.6.2 Beskrivelse
Delområdet er i sin helhet brakklagt dyrket jord og dyrket jord. Mellom Fjellbuveien og jernbanen er
det i dag et jorde i drift på 5,3 dekar. Dette området ble regulert til bolig gjennom reguleringsplanen
«Småskauen» i 1988. Mellom jernbanen og næringsbebyggelse i Dikeveien 33-43 er det et jorde på
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16,8 dekar som er i drift. Hele delområdet er regulert til kjøreveg (ny fylkesveg 109). Bystyret har
imidlertid besluttet at ny fv. 109 skal følge dagens trasé, slik at denne reguleringsplanen bør opphøre.

6.6.3 Verdi
Delområdet består av arealer som tidligere har vært dyrket, men som nå stort sett er brakklagt.
Området er også omdisponert til utbygging gjennom vedtatte reguleringsplaner. Verdien er liten.
Liten Middels Stor

6.6.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 2a
Alternativet kommer inn i delområde på sørøstsiden av dagens spor. Dette gir arealbeslag i jordet
«Småskauen» som i dag er i drift. Dette jordet er langt og smalt, og en må forvente at hele arealet på
5,3 dekar vil falle ut av produksjon. Dagens spor krysses i dette området, og nytt spor er lagt på
vestsiden av dagens spor videre. Dette gir arealbeslag av brakklagt jord i delområdet langs Dikeveien
19-25. Her er det forutsatt at alt brakklagt areal utgår, i alt 21 dekar. Ved Dikeveien 33-39 er det dyrket
jord i drift. Arealet er 16,8 dekar. Her går 11,8 dekar tapt fram mot slutt av strekning (resten av jordet
går tapt på strekning Rolvsøysund–Klavestad).
Omfanget settes til intet siden landbruksarealene er omdisponert til annet formål.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er liten og konsekvensen er ubetydelig (0).

Figur 6-14: Alternativ 2a tar noe jord ved Småskauen (til venstre) og ved Dikeveien
(fugleperspektiv, sett mot nordøst)

Alternativ 4a
Alternativet kommer inn i delområdet ved Skeidar, og videre langs dagens jernbane. Dette gir
arealbeslag av brakklagt jord, i alt 43 dekar. Ved Dikeveien 33-39 vil dyrket jord i drift beslaglegges
som for alt. 2a. Her går 11,8 dekar tapt fram mot slutt av strekning.
Omfanget settes til intet siden landbruksarealene er omdisponert til annet formål.
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Stort
positivt

Verdien er liten og konsekvensen er ubetydelig (0). Alternativet rangeres bedre enn alt. 2a siden jordet
ved Småskauen ikke berøres.

0-alternativet
Som beskrevet er arealene på nordvestsiden av jernbanen regulert til ny fv. 109. Det er nå fremmet
reguleringsplan der ny fv. 109 legges i samme trasé som dagens. Det betyr at det ikke er aktuelt å
legge fylkesvegen parallelt med jernbanen her. En kan derfor tenke seg en mulighet for at arealet
mellom næringsbebyggelsen og dagens jernbane kan tilbakeføres til jordbruk. Noe av dette er i drift i
dag, men det meste er brakklagt. Dette anses imidlertid som lite sannsynlig. Arealet blir langt og
smalt, og det er mer sannsynlig at det etableres næringsbebyggelse her om det ikke bygges nytt
dobbeltspor. Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.

6.7

Delområde 6 Hauge–Omberg

6.7.1 Avgrensning
Delområdet avgrenses av jernbanen i nordvest, godsterminalen i nord, Ombergveien i øst og
boligbebyggelse i sør, se figur 6-13. Hele dette dyrkete arealet på nærmere 500 dekar er inkludert i
influensområdet selv om strekning avsluttes på høyde med Østfoldhallen. Årsaken til dette er at
landbruksområdet er sammenhengende. Tabell 6-3 viser eiendommer med dyrket jord i delområdet.
Tabell 6-3: Eiendommer med dyrket jord innenfor delområde 6 Hauge–Omberg
Gnr./bnr.

Gårdsnavn

Kommentar

735/7
735/5,6
734/2
733/1
731/1
732/2,6,7,8

Hauge vestre
Hauge vestre
Saxegaard
Omberg søndre
Omberg (nord)
Omberg mellem

Ca. 83 dekar fulldyrket jord. Går nesten opp til jernbanen
Ca. 33 dekar fulldyrket jord
Ca. 147 dekar fulldyrket jord. Grenser til jernbanen
Ca. 135 dekar fulldyrket jord. Grenser til jernbanen
Ca. 74 dekar fulldyrket jord. Grenser til jernbanen
Ca. 15 dekar. Benyttes til beite/luftegård i dag. Ligger langt fra jernbanen

6.7.2 Beskrivelse
Delområdet omfatter de store åpne flate arealene med dyrket jord nedenfor jernbanen på nærmere
500 dekar. Det har svært god jordkvalitet (se figur 5-4) og ligger innenfor kjerneområde for landbruk i
Fredrikstad.

6.7.3 Verdi
Området er i sin helhet fylldyrket lettdrevet jord. Verdien er stor.
Liten Middels Stor

6.7.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 2a
Alternativet er lagt på vestsiden av jernbanen. Tiltaket medfører ikke varig beslag av dyrket jord i
delområdet, og har derfor i utgangspunktet ingen ulemper for landbruket i permanent situasjon.
Dagens jernbane rives, og det er mulighet for å tilbakeføre noe av dette arealet til landbruksformål.
Det er imidlertid knyttet usikkerhet til dette, og det er derfor ikke tatt med i arealberegningene.
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Omfanget er intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor. Konsekvensen er ubetydelig (0).
I anleggsfasen vil det anlegges motfylling på dyrket jord i delområdet. Etter at anlegget er ferdig bygd
tilbakeføres det til landbruksformål, og det skal ikke medføre en varig negativ konsekvens for
landbruket. Konsekvenser i anleggsfasen er beskrevet i kap. 6.10.
Grunnet dårlig områdestabilitet må dette området kalk-sementstabiliseres. Det kan påvirke dyrket jord
utover anleggsfasen. Dette er beskrevet i kap. 6.10.

Alternativ 4a
Som alt. 2a er dette lagt på nordvestsiden av dagens jernbane innenfor delområdet, og det medfører
ikke varig beslag av fylldyrket jord. Som for alt. 2a kan deler av dagens jernbane tilbakeføres til
fulldyrket jord, men det er ikke vektlagt siden framtidig bruk av eksisterende bane ikke er avklart.
Omfanget er intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor. Konsekvensen er ubetydelig (0).
Som for alt. 2a anlegges motfylling på dyrket jord i delområdet, noe som gir midlertidig beslag av
dyrket jord i anleggsfasen.

Figur 6-15: Begge alternativene er lagt sørvest for dagens jernbane, og en unngår varig beslag
av fylldyrket jord innenfor delområde 6 Hauge–Omberg. Alt. 2a til venstre og 4a til høyre
(fugleperspektiv, sett mot nordøst)
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0-alternativet
Delområdet er LNF-område i kommuneplanen i dag og inngår i kommunens kjerneområde for
landbruk. En må forvente landbruksbruksproduksjon i framtida her. I både gjeldende og forslag til ny
fylkesplan for Østfold er området vist som framtidig næringsområde[13],[14].
Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.

6.8

Andre områder

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

6.9

Oppsummering av konsekvenser

6.9.1 Område Seut–Kiæråsen
Det er begrenset med landbruksverdier på denne delstrekningen, men det er noe dyrket jord på
Trosvik. Alle alternativer har de samme inngrepene i dyrket jord her, og et jorde på 6,0 dekar vil falle
ut av produksjon. Konsekvensen bedømmes å være liten negativ for alle utbyggingsalternativer, og de
rangeres likt (se tabell 6-4).

Tabell 6-4: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Seut–
Kiæråsen, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene
Delområde

Delområde 1
Trosvik

Verdi

Middels

Samlet konsekvens
Rangering

Alternativ 2a + 1

Alternativ 6b + 1

Alternativ 6b + 2

Alternativ 6b + 3

Omfang

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Middels
negativt

Liten
negativ (–)

Middels
negativt

Liten
negativ
(–)

Middels
negativt

Liten
negativ
(–)

Middels
negativt

Konsekvens
Liten
negativ
(–)

Liten negativ (–)
1

Liten negativ (–)
1

Liten negativ (–)
1

Liten negativ (–)
1

6.9.2 Område Kiæråsen–Rolvsøy
Mellom Kiæråsen og Rolvsøy er det noe forskjeller på alternativene, se tabell 6-6. Alternativ 2a har
inngrep i luftearealer på Hjørgunn gård, har varig beslag av fulldyrket jord ved dagens jernbane i
Evjeområdet og beslaglegger fulldyrket jord i drift ved jernbanen ved Fjellbuveien og Dikeveien 33. De
to sistnevnte er regulert til annet formål, og vektlegges derfor ikke. Alternativ 2a beslaglegger 7,6
dekar «LNF»-jord og 17,1 dekar omdisponert jord. Det er gitt liten negativ konsekvens.
Alternativ 4a har ikke arealbeslag av LNF-jord eller annen negativ påvirkning for naturressurser. Det
har imidlertid en noe større beslag av omdisponert dyrket jord på 18,3 dekar. Konsekvensen er
ubetydelig.
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Tabell 6-5 viser arealbeslag av dyrket jord på delstrekningen.
Tabell 6-5: Beslag av dyrket jord knyttet til alternativene for Kiæråsen–Rolvsøy
Alternativ
Beslag dyrket jord LNF Beslag dyrket jord
Midlertidig beslag dyrket
omdisponert
jord anleggsperiode
2a
7,8 dekar
17,1 dekar
32,0 dekar
4a
0
18,3 dekar
24,7 dekar

Tabell 6-6: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Kiæråsen–
Rolvsøy, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene
Delområde

Verdi

Alternativ 2a
Omfang

Delområde 2
Hjørgunn gård
Delområde 3
Glemmen gård
Delområde 4
Evje
Delområde 5
Dikeveien
Delområde 6
Hauge–Omberg
Samlet konsekvens
Rangering

Liten

Konsekvens

Alternativ 4a
Omfang

Konsekvens

Liten negativ (–)

Intet

Ubetydelig (0)

Liten

Middels
negativt
Intet

Ubetydelig (0)

Intet

Ubetydelig (0)

Stor

Lite negativ

Intet

Ubetydelig (0)

Liten

Intet

Middels til liten
negativ (–/– –)
Ubetydelig (0)

Intet

Ubetydelig (0)

Stor

Intet

Ubetydelig (0)

Intet

Ubetydelig (0)

Liten negativ (–)
2

Ubetydelig (0)
1

6.10 Konsekvenser i anleggsperioden
6.10.1 Varsling
Planene medfører tiltak på dyrket jord. Det er viktig at grunneiere varsles tidlig, slik at de kan tilpasse
driften på disse arealene etter utbyggingsplanene.

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

Fjellgrunn
Figur 6-16: Prinsippskisse for jordprofil

6.10.3 Kalk-sementstabilisering
Det er behov for omfattende stabiliseringstiltak pga. dårlige grunnforhold. Motfylling er tidligere nevnt,
men det skal også kalk-sementstabiliseres over store områder, også rigg/anleggsområdet. Enkelt sagt
utføres kalksementstabilisering ved at kalk og sement blandes inn i grunnen ved hjelp av en visp.
Kalksementpeler installeres sammen i ribber eller gitter. Dette arbeidet kan i hovedsak ha to negative
konsekvenser for tema naturressurser, direkte påvirkning av dyrket jord og forurensing.
Direkte påvirkning av dyrket jord
Ved innblanding av kalk-sement i grunnen vil denne og grunnvannsstrømmer endres. Prinsippene for
disse områdene blir som for anleggs/riggområder. Avskaving av jord, mellomlagring og tilbakeføring
etter stabilisering. Dette må detaljeres i senere faser når alternativ er valgt.
Forurensning
Ved injeksjon av kalksementstabiliserende masser kan man få en økt mobilisering av tungmetaller
som nikkel, krom, kobber, bly og sink grunnet høy pH. Dersom det kun er leire i massene som skal
stabiliseres og man bruker et kalksementstabiliserende produkt med lavt innhold av metaller, vil dette
ikke kunne utgjøre noe miljøproblem. Dersom det derimot samler seg anleggsvann som blandes med
bløte vannholdige masser bestående av leire, sement og kalk vil vannet kunne få svært høy pH. Dette
er i første rekke et mulig problem for sårbare resipienter, men der er også en viss fare for forurensing
av landbruksjord. Det er derfor viktig å ha mulighet til å føre vannet via et rensebasseng for pHjustering og utfelling av metaller.

6.10.4 Område Seut–Kiæråsen
Det er ingen spesielle konsekvenser for dette temaet i anleggsfasen. Anleggsområdet går inn på
dyrket areal på Trosvik, men dette er allerede forutsatt å gå tapt. Anleggsfasen innebærer derfor ingen
ekstra negativ konsekvens.

6.10.5 Område Kiæråsen–Rolvsøy
Alternativ 2a
Det vil bli anleggsområde i luftegårder til hest ved Hjørgunn. Det rene arealbeslaget, støy og
forstyrrelse fra anleggsarbeid vil mest sannsynlig medføre at uteområdene her ikke kan benyttes av
husdyr i anleggsfasen.
Det etableres riggområde ved Evjebekken. En stor del av det er på dyrket jord, og arealet blir
utilgjengelig for landbruksproduksjon i anleggsfasen. Et areal på ca. 18 dekar vil gå ut av produksjon i
denne perioden.
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Ved Hauge etableres motfylling øst for dagens jernbane. Her er det dyrket jord i dag, og dette arealet
på 15 dekar blir ikke tilgjengelig for landbruksproduksjon i anleggsfasen. Etter at dagens bane er revet
vil arealet tilbakeføres til dyrket jord.

Alternativ 4a
Det legges opp til riggområde på dyrket jord ved Glemmen gård (mellom Skredderveien og
Evjebekkveien). Bygging av bru over Evjebekk- og Dikeveien krever arealer som er dyrket. Alle disse
områdene er regulert til utbyggingsformål, men er per i dag ikke utbygd. Rigg- og anleggsområde vil
medføre at et areal på 9,7 dekar ikke kan benyttes til landbruksproduksjon i anleggsfasen, og det er
lite sannsynlig at de blir tilbakeført til landbruk, jf. reguleringsstatus.
Som for alt. 2a etableres motfylling ved Hauge på dyrket jord, og 15 dekar går ut av produksjon i
denne perioden her.

6.11 Usikkerhet
Det er knyttet noe usikkerhet til landbruksarealer som er regulert til annet formål. Dette er beskrevet i
teksten.
Arealberegningene omfatter kun areal som blir varig beslaglagt. I tillegg vil dyrket jord benyttes til rigg/anleggsområde, og det skal utføres geoteknisk sikringstiltak på slike arealer. Det er her forutsatt at
det gjøres på en måte slik at arealene i framtiden kan benyttes til landbruksproduksjon som i dag.
Dette krever imidlertid en god anleggsgjennomføring (se avsnitt 6.10.2 og 6.10.3). Om dette ikke
gjøres er det en fare for varige avlingsreduksjoner, og et arealtap som er større enn det som er
beregnet. En må også regne med nedsatt produksjon på slike arealer etter at anleggsperioden er
avsluttet.

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut–
Rolvsøy, delutredning
naturressurser

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

47 av 49
ICP-16-A-25020
02A
05.10.2018

7 FORSLAG TIL AVBØTENDE TILTAK
Som beskrevet er det små konsekvenser knyttet til dette temaet. Det er ikke funnet gode avbøtende
tiltak for å begrense negative konsekvenser ytterligere. Et mulig tiltak kan være å etablere dyrket jord i
dagens jernbanetrasé som vil tas ut av bruk. Dette arealet er imidlertid langt og smalt og er i hovedsak
ikke egnet som framtidig jordbruksareal. Der dagens bane ligger ved dyrket jord kan dette være
aktuelt.
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8 OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER
8.1

Uønskede arter

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

8.2

Brønner

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

8.3

Plan for ytre miljø

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

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut–
Rolvsøy, delutredning
naturressurser
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Terminologi
Cut & cover
Betongtrau
Viadukt

9.3

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