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Forord
Jernbaneverket ønsker å fastsette trasé for nytt dobbeltspor fra Kleberget i Moss og sørover gjennom
Rygge kommune, frem til den utbygde dobbeltsporparsellen på Såstad. Fastsetting av trasé skjer
gjennom kommunedelplan, som vil være et grunnlag for etterfølgende detalj- og reguleringsplaner i
respektive kommuner.
Tiltaket er utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Det er derfor fastsatt et
planprogram som redegjør for hvilke problemstillinger planarbeidet skal omfatte, og hvordan
planprosessen skal gjennomføres. På bakgrunn av planprogrammet utarbeides kommunedelplan, og i
tilknytning til denne planen utarbeides det konsekvensutredning i henhold til kravene i forskrift om
konsekvensutredninger.
Foreliggende rapport er delutredning for tema naturmiljø. Et sammendrag av denne er tatt inn i
konsekvensutredningen.
Arbeidet med prosjektet har blitt styrt av Jernbaneverket Utbygging ved Helge Heyerdahl Larsen. Til å
bistå i arbeidet har Jernbaneverket engasjert Multiconsult AS med Wibeke Norris som oppdragsleder.
Vegard Meland har vært fagansvarlig for foreliggende delrapport.
Konsekvensutredning og kommunedelplan er tilgjengelig for gjennomsyn på Rygge kommune sine
nettsider www.rygge.kommune.no, Moss kommune sine nettsider www.moss.kommune.no, og
Jernbaneverket sine nettsider www.jbv.no. Dokumentene ligger også til gjennomsyn på servicesenteret
på Rådhuset i Rygge, på Rygge bibliotek og på Moss rådhus. Ansvarlig saksbehandler i Rygge
kommune er Anne-Grete Trevor tlf 69 26 44 54, i Moss kommune Terje Pettersen, tlf 69 24 80 00.
Spørsmål til rapporten kan rettes til:
Jernbaneverket Utbygging
v/ Helge Heyerdahl Larsen
Tlf. 48 12 28 28
email: Helge.Heyerdahl.Larsen@jbv.no

Jernbaneverket
Desember 2011
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0 Sammendrag
0.1

Etter visse kriterier blir omfanget av tiltaket
vurdert for hvert alternativ i hvert enkelt delområde. Konsekvensen framkommer ved å
sammenholde verdien mot omfanget – dvs. om
tiltaket vil redusere eller styrke områdets verdi.
Konsekvensen graderes etter en gitt matrise,
”Konsekvensvifta”. Konsekvensen angis på en
ni-delt skala fra meget stor positiv konsekvens
(+ + + +) til meget stor negativ konsekvens (– –
– –). Avslutningsvis sammenstilles konsekvenser
i hvert delområde til en samlet konsekvensvurdering for de alternativer som vurderes.

Innledning

Undersøkelsesområdet består av planområdet for
traséforslagene og influensområdet der tiltaket
kan få en virkning for naturmiljø. Det strekker
seg grovt sett fra jernbanestasjonsområdet sør
for Moss stasjon i nord til litt nordvest for kommunegrensa mellom Rygge og Råde i sør.
Utredningen bygger på silingsrapport for
Kleberget–Såstad fra januar 2011. Det som
utredes nå er nytt dobbeltspor inkludert driftsveier mellom Kleberget–Såstad. Det foreligger
to alternativer:
•
•

Influensområdet vil variere avhengig av hvilke
arter og livsmiljøer man vurderer. Influensområdet for naturmiljø er her avgrenset av de
arealene som inngår i planområdet og en
buffersone på om lag 400-500 meter rundt som
kan bli påvirket av forstyrrelser og lokalklimatiske endringer.

Daglinjealternativet.
Carlbergalternativet.

I tillegg planlegges driftsbanegård sør for Såstad,
to alternativer:
•
•

0.2

H1: Driftsbanegård sør for Rygge
stasjon ved Gon.
H3: Driftsbanegård nord for Rygge
stasjon ved Gipsen.

Influensområdet er vist på verdikartene senere i
rapporten.

0.3

Dagens situasjon og
verdier

0.3.1

Generelt

Metode

Metodikken bygger på Statens vegvesens håndbok 140 Konsekvensanalyser (1). Håndboka
definerer naturmiljø slik:

Berggrunnen består hovedsakelig av fattige
bergarter som gneis og granitt. Ved Kleberget og
Carlbergåsen finnes det innslag av amfibolitt
som er noe mer næringsrik.

Temaet naturmiljø omhandler naturtyper
og artsforekomster som har betydning for
dyrs og planters levegrunnlag, samt
geologiske elementer. Begrepet naturmiljø
omfatter alle terrestriske (landjorda),
limnologiske (ferskvann) og marine
forekomster (brakkvann og saltvann), og
biologisk mangfold knyttet til disse.
Delområder er definert, avgrenset og vurdert
etter et sett kriterier som er tilpasset ulike
registreringskategorier. Ut fra deres betydning
for naturmiljøet er de rangert på en tredelt skala
fra liten til stor verdi.

Marin grense ligger på ca. 160 moh. Hele
influensområdet har marine avsetninger med
dominans av tykke hav- og fjordavsetninger og
strandavsetninger. Raet ligger like øst for
influensområdet.
Området tilhører den boreonemorale sonen
(edelløv- og barskogsonen). Sonen karakterisert
ved dominans av bartrær og edelløvskog på
lokalklimatisk gunstige steder.
Det er ingen innsjøer eller bekker i området.
Noen grøfter/bekker finnes, men de har ikke
årssikker vannføring

Det er utarbeidet registreringskart som viser alle
registrerte naturverdier (verneområder, naturtyper, viltområder) og verdikart, hvor verdi for
alle delområder framkommer.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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0.3.2

Bogslunden er også vist som er viktig område
for fug.

Verneområder

Bogslunden naturreservat
Formålet med vernet er å bevare et område med
truet, sjelden og sårbar natur med en spesiell
naturtype i form av en variert edelløvskog med
tilhørende naturlig plante- og dyreliv.

Artsdatabanken har flere registreringer av rødlistete fuglearter i området. Arter som vipe, stær,
tyrkerdue, sanglerke og tornirisk, er tilknyttet
kulturlandskapet og de hekker i området. For
arter tilknyttet skog er Bogslunden og
Carlbergskogen viktig.

Flere rødlistete arter er registrert i reservatet og i
tilgrensende områder ved Carlberg.
Værne Kloster landskapsvernområde
Fylkesmannen i Østfold har lagt ut forslag om
vern av Værne Kloster. Formålet med vernet er
bl.a. ta vare på et kultur- og naturlandskap av
økologisk, kulturell og opplevelsesmessig verdi.

0.3.5

Delområde 1 Carlberg–Bogslunden
Området omfatter skogen ved Carlbergåsen/
Bogslunden. Her er det vilttrekk, naturreservat,
leveområde for salamander, truete vegetasjonstyper og gammel eikeallé. Det er også et meget
viktig habitat for flere fuglearter. Området
representerer et viktig landskapsøkologisk
element siden det er del av et større sammenhengende grøntdrag i et ellers sterkt påvirket
område.

I landskapsvernområdet skal det i følge forslag
til verneforskrift ikke settes i verk tiltak som kan
endre landskapets særpreg eller karakter
vesentlig.

0.3.3

Naturtyper

Til tross for at influensområdet er preget av jordbruk og bebyggelse/infrastruktur inngår flere
naturtyper. Mangfoldet når det gjelder naturtyper
er lite, og dammer dominerer. Mange av disse er
kunstige gårdsdammer, og flere har et stort
biologisk mangfold, bl.a. er småsalamander og
spissnutefrosk påvist. Øyenstikkeren Libellula
depressa som har status som sterkt truet (EN) er
funnet i tilknytting til dammer på Goen.

Området gis stor verdi.
Delområde 2 Dilling
Området omfatter vilttrekk ved Dilling stasjon
og en dam med spissnutefrosk. Vilttrekket gir
forbindelse mellom skogsområder øst/nord og i
sør.
Området har middels verdi.

Eikealleen opp mot Carlberg gård er også skilt ut
som en egen naturtype. Her er det en rekke
gamle eiker med en stammediameter på 2,5-3 m
som rager nærmere 25-30 m opp i været og har
en alder på anslagsvis 250-300 år.

Delområde 3 Såstad
Delområdet omfatter rådyrtrekk som strekker
seg mellom Vannsjøområdet og grøntområdene
sør for Dilling (Grystad–Evje). Trekket krysser
både E6 og jernbanen, og går for en stor del
gjennom det åpne jordbrukslandskapet. En dam
inngår også i delområdet.

De andre naturtypene er registrert grunnet
bestander av litt uvanlige plantearter (strandkarse ved Moss stasjon og storklokke ved
Carlbergundergangen) for dette området.

0.3.4

Verdien settes til middels.
Delområde 4 Gipsund
Delområdet består for det meste av fulldyrket
mark med et rådyrtrekk ved Gipsund. Trekket
gir forbindelse mellom Vannsjøområdet ved
Rygge flyplass og Bjølsenbekken sør for
jernbanen. En dam inngår også.

Vilt

Det er registrert trekkveier for rådyr (og til en
viss grad elg) over jernbanen ved Feste, Carlberg/Bogslunden, Dilling, Såstad og Gipsund.
Generelt er hele raområdet med vekslingen
mellom skogholt, tettere skog og åpen innmark
en meget god rådyrbiotop.

Verdien settes til middels.
Delområde 5 Gon–Eskelund
Innenfor dette delområdet er det registrert tre
dammer med ulike rødlistearter og hekkeområde
for gråhegre like nord for jernbanen. Rett sørøst
for influensområdet i nabokommunen Råde er
det også en rekke dammer. Samlet sett inngår

De små skogsteigene ved Rygge stasjon er vist
som hekkeområde for fugl, hovedsakelig gråhegre. Hegren hekker her i gran. Vannsjø er
trolig det viktigste næringssøksområdet.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Avgrensete og verdisatte
delområder

7

JBV Utbygging, desember 2011

SAMMENDRAG

dette område i et litt større område med stor
tetthet av små dammer.

Et nytt dobbeltspor vil bli et så stort inngrep at
landskapets karakter vil endres.

Området gis stor verdi. Det begrunnes med stor
tetthet av dammer med flere rødlistearter.

0.4.3

Av sikkerhetshensyn vil det bli nødvendig å sette
opp tosidige gjerder. De vil mest sannsynlig bli
så høye at de også vil bli en effektiv barriere for
vilt. Det er ikke planlagt egne faunapassasjer,
bl.a. siden det er vanskelig å finne gode
plasseringer av det i dette området. Daglinjealternativet har følgende planskilte kryssinger av
jernbanen:

Delområde 6 Restarealer
Dette omfatter alle restarealer som ikke er skilt
ut som egne delområder. Dette er for en stor del
fulldyrkete jordbruksarealer. Innimellom finnes
kantsoner med litt mer naturlig vegetasjon. Disse
sonene er viktig for mange ulike dyrearter siden
de gir skjul, næring og mulighet for spredning. I
tillegg inngår bebyggelse og veier i delområdet.

•

Oppdyrking og bebyggelse begrenser verdien av
delområdet. Samlet sett gis det liten verdi.

0.4

Konsekvenser

0.4.1

Forholdet til naturmangfoldloven

•
•
•
•
•
•
•

Naturmangfoldloven har en rekke bestemmelser
som er relevante for arealinngrep som jernbanebygging. Kunnskap om det biologiske mangfoldet er vesentlig før en setter i gang tiltak.
Gjennom det arbeidet som er gjort i forbindelse
med denne konsekvensutredningen dokumenteres både dagens situasjon og forventet
konsekvens av de ulike alternativene. Kunnskapsgrunnlaget bedømmes derfor å være godt
og tilstrekkelig for å fatte en beslutning om valg
av alternativ.

Carlbergalternativet gir mulighet til trygg viltpassering over tunnelsonen, samt at alternativet
også har passeringsmuligheter via driftsundergang ved Hestehagen og Såstad.

Alternativ 0

0-alternativet er et sammenligningsalternativ og
skal beskrive og analysere hvordan forholdene
vil utvikle seg på og langs eksisterende bane
dersom prosjektet ikke blir gjennomført. 0alternativet har pr. def. ingen konsekvenser.

Forholdet til foreslått
landskapsvernområde

Begge alternativene er lagt gjennom det foreslåtte Værne Kloster landskapsvernområde. Daglinjealternativet har den lengste føringen gjennom området, men følger dagens spor slik at det
ikke gir et helt nytt inngrep. Carlbergalternativet
har en kortere føring, men er lagt i en helt ny
trasé. Konsekvenser for naturverdier innenfor
dette området er beskrevet, men her tas det ikke
stilling til hvordan de ulike alternativene stiller
seg til alle aspekter av verneforslaget. Anlegge
av et nytt dobbeltspor rett gjennom området er
imidlertid i strid med forslag til verneforskrift
der det i pkt. 1.1 heter:

0.4.5

Daglinjealternativet

Daglinjealternativet følger dagens spor. Dette
betyr at det ikke gir inngrep i ”nye” områder.
Breddeutvidelse gir sammen med omlegging av
lokalveier imidlertid inngrep langs dagens linje.
Strandenga ved Moss stasjon vil ikke påvirkes
av alternativet, men i forbindelse med flyting av
Moss stasjon vil den trolig ødelegges. Om det er
ønskelig kan det tas vare på jord her slik at
strandkarse kan reetableres i området.

Området er vernet mot inngrep som
vesentlig kan endre eller virke inn på
landskapets særpreg eller karakter.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Norrøna fabrikker –
fotgjengerundergang
Dyre – driftsundergang (kulvert)
Feste – bru eller undergang for
Festeveien
Carlberg – undergang for Dyreveien
Carlberg – driftsundergang (kulvert)
Larkollveien – undergang for fv. 119
Hestehagen – driftsundergang (kulvert)
Såstad – driftsundergang (kulvert)

Disse gir til en viss grad dyr mulighet til å krysse
nytt dobbeltspor trygt. De mest aktuelle er
driftsunderganger for landbruket. Her vil det
være lite forstyrrende trafikk.

0.4.4
0.4.2

Viltgjerding
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ikke vil bli mulig å gjenskape de opprinnelige
naturverdiene. Barrierevirkningen for vilt vil bli
langt mindre i dette området.

Videre vil et nytt dobbeltspor gi direkte inngrep i
området ved Bogslunden og Carlberg. Eiker i
alleen vil måtte fjernes, naturtypen med
storklokke vil bli ødelagt og barriereeffekten for
vilt vil øke. Inngrepene vil skje på innsiden av
dagens spor, slik at Bogslunden naturreservat
ikke skal påvirkes direkte. Anleggsaktivitet kan
imidlertid komme i berøring med reservatet.

For strandenga ved Moss stasjon gjelder de
samme vurderinger som for Daglinjealternativet.
Etter tunnelføringen legges alternativet på dyrket
jord uten spesielle naturverdier før en kommer til
Dilling der et vilttrekk krysses. Det samme er tilfelle ved Såstad. Dobbeltsporet jernbane
kombinert med viltgjerder vil øke barrieren for
vilt. Bruk av planskilte kryssinger som driftsunderganger ved Hesthagen og Såstad vil bøte
noe på dette, men i dagsonene vil barriereeffekten øke sammenlignet med dagens situasjon.

Dobbeltspor med gjerde vil øke barriereeffekten
for hjortevilt, men kryssing vil kunne opprettholdes via planskilte kryssinger.
Samlet vurderes alternativet å ha middels
negativ konsekvens (– –).

Ingen av de registrerte dammene i området vil
bli berørt av alternativet.

Bru eller undergang for Festeveien
For Daglinjealternativet foreligger det to løsninger for Festeveien. Bru over Festeveien følger
dagens vei her, men brua vil bli liggende høyt
over sporet. Undergangen bli liggende noen
meter vest for dagens planovergang.

Samlet vurderes alternativet å ha ubetydelig til
liten negativ konsekvens (0/–).

0.4.7

Det er ingen naturverdier i dette området, og
begge alternativene bedømmes å ha ubetydelig
(0) konsekvens.

0.4.6

Driftsbanegård H3

Driftsbanegården krysser vilttrekket ved Gipsund der dagens linje krysser trekket. Driftsbanegården består av mange spor, slik at det samlet
sett blir en bred sone med spor her. I tillegg vil
området gjerdes inn. Det blir dermed nærmest
umulig for dyr å krysse sporet i dette området.

Carlbergalternativet

Den lange tunnelføringen fra Kleberget og
gjennom Carlbergåsen gir en bedring sammenlignet med 0-alternativet. Dette er spesielt
positivt for Carlberg/Bogslunden der alternativet
muliggjør en positiv utvikling av nærområdene
til Bogslunden naturreservat og Carlberg.
Dyreveien vil imidlertid fortsatt gå her slik at det

Dammen ved Gipsund vil ikke bli berørt.
Konsekvensen blir liten negativ (–).

Tabell 0-1: Oppsummering av konsekvenser for naturmiljø, Alt. 0 er ikke vist i tabellen. Det har ingen
konsekvens og rangeres som nr. 1
Alternativ

Driftsbanegård
H1

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

H3

Konsekvens

Carlberg

Omfang

Daglinje

Middels
negativt

––/
–––

Lite positivt

+/+ +

Intet

0

Intet

0

Middels

Lite negativt

–

Lite negativt

–

Intet

0

Intet

0

3. Såstad

Middels

Lite negativt

–

Lite negativt

–

Lite negativt

0

Intet

0

4. Gipsund

Middels

Intet

0

Intet

0

Lite negativt

–

Intet

0

Delområde

Verdi

1. Carlberg

Stor

2. Dilling

5. Gon-Eskelund

Stor

Intet

0

Intet

0

6. Restarealer

Liten

Lite negativt

0/–

Lite negativt

0/–

Samlet konsekvens
Rangering på parsellen

––
3

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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Intet
Intet til lite
negativt
–
3

0
0/–

Intet til lite
negativt
Intet til lite
negativt
0/–
2

0/–
0/–
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0.4.8

Driftsbanegård H1

Driftsbanegård H1 er lagt på sørsiden av jernbanen. Dette betyr at ingen av de registrerte
dammene eller hekkelokalitetene i dette området
berøres direkte av tiltaket. Aktivitet knyttet til
driftsbanegården vil gi støy og forstyrrelse. I
dette området er det i dag mye støyende aktivitet
fra dobbeltsporet jernbane, E6 og Rygge
flyplass. Økt støybelastning grunnet hensetting
vil derfor neppe skremme gråhegre bort fra
hekkelokaliteten.
Konsekvensen bedømmes å være ubetydelig til
liten negativ (0/–).

0.4.9

Avbøtende tiltak

Forekomsten av storbjelle ved Carlbergundergangen vil bli ødelagt av Daglinjealternativet.
Om en tar vare på en del av jorda, og tilbakefører den i slutten av anleggsperioden er det
gode muligheter for at arten kan bevares i
området. Dette kan også gjøres for strandkarseforekomsten ved Moss stasjon om det er
ønskelig.

Fare for forurensning
Anleggsfasen medfører alltid en viss fare for
forurensning i form av oljesøl, drivstofflekkasjer, kjemikalier og lignende.
Driving av tunnel medfører også utfordringer da
drivevannet foruten å inneholde partikler også
ofte har et høyt nitrogeninnhold grunnet
sprengstoffrester og det kan også være sterkt
basisk.
Miljøoppfølgingsprogram må ha krav for å
begrense faren for forurensning i anleggsfasen.
Støy
Anleggsaktivitet er støyende. Mange arter er
sårbare for støy og forstyrrelse. Dette gjelder for
eksempel flere fuglearter. Det anbefales at
støyretningslinjens anbefalinger om anleggsstøy
følges. Selv om disse er utformet mtp. mennesker, vil det også være positivt med en viss
begrensning også for ulike dyrearter.

0.4.10 Oppfølgende undersøkelser
Det anses ikke nødvendig å utføre oppfølgende
undersøkelser for dette temaet. Gjennom miljøoppfølgingsprogram for prosjektet må naturmiljø
inngå som et eget tema, og planen må vurdere
tiltak for å begrense negativ påvirkning av
naturmiljøet, samtidig som avbøtende tiltak
detaljeres.

0.4.11 Konsekvenser i anleggsperioden
Rigg og andre anleggsområder
Det er behov for arealer til rigg, anleggsveier og
midlertidige massedeponier. På dette nivået er
dette ikke klart hvilke områder som blir berørt
av detter. Dette må avklares i den videre
detaljplanleggingen, og det må tas hensyn til de
verdier som er registrert.
Spredning av uønskete arter
All anleggsaktivitet medfører fare for spredning
av fremmedde arter gjennom masseforflytning
og bruk av maskiner. Strategier for å begrense
farene for dette må innarbeides i senere faser.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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1 Innledning
1.1

I handlingsprogrammet til Jernbaneverket 2010–
2019
ligger
dobbeltsporparsellen
Moss/
Kleberget–Såstad på Østfoldbanen inne med
1040 mill. kr. i perioden 2014-2019. Handlingsprogrammet er en oppfølging av St.meld.nr. 16
(2008–2009) Nasjonal transportplan 2010–2019.
Dobbeltspor Sandbukta–Moss–Såstad har en
lang planhistorie. Det har vært gjennomført flere
planprosesser, både i regi av NSB og JBV, som
inkluderer den nordre strekningen. For strekningen mellom Sandbukta og Moss foreligger
det godkjent hovedplan (2009), men for den
søndre strekningen mellom Kleberget og Såstad
foreligger det pr. i dag ingen godkjent hovedplan.
Det foreligger en samordnet reguleringsplan for
strekningen Sandbukta–Kleberget fra 1999
Denne er ikke i tråd med JBVs hovedplan fra
2009 og trenger revisjon. Mellom Kleberget og
Såstad finnes ingen vedtatt plan etter plan- og
bygningsloven. I gjeldende kommuneplan for
Rygge er det lagt inn en hensynssone i området
som er aktuell for ny trasé.
For parsellen Moss/Kleberget–Såstad skal det nå
utarbeides hovedplan og kommunedelplan med
konsekvensutredning (KU) for å få en avklaring
for traséføringen på dobbeltsporet gjennom
Rygge. For de alternativene som utredes skal det
også vurderes område for driftsbanegård for
lokaltog sør for Moss.
Strekningen Sandbukta–Moss–Såstad er fritatt
fra ekstern kvalitetssikring, KS11, men det pågår
et arbeid med en konseptvalgutredning (KVU)
for veisystemet i Moss, hvor en skal se vei og
bane i sammenheng.

1.2

•

Bakgrunn for tiltaket

Tiltaket

Tiltaket omfatter:
1 KS-ordningen krever at alle statlige

investeringsprosjekt med en forventet
kostnad over 500 millioner kroner skal
gjennomgå ekstern kvalitetssikring før de
legges fram for vedtak i Stortinget.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

•

nytt dobbeltspor mellom Moss/
Kleberget-Såstad inkl. driftsveier
driftsbanegård

Traseen for dobbeltsporet begynner på nye Moss
stasjon, jamfør hovedplan for dobbeltsporet
Sandbukta–Moss/Kleberget, og går fram til
Såstad, dvs. frem til den utbygde dobbeltsporparsellen. Områder for driftsbanegård med
vende- og hensettingsanlegg for tog er vurdert
mellom Moss og Rygge stasjon.
Alternativer som er vurdert er dokumentert i en
silingsrapport(2). De alternativene som skal
utredes er fastsatt i planprogram for tiltaket.

1.3

Plikt til konsekvensutredning

Plikten til konsekvensutredning følger av planog bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger.
Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø,
naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning
under forberedelsen av planer eller tiltak, og når
det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke
vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres.
Kommunedelplanen for nytt dobbeltspor
Kleberget–Såstad, utløser plikt til konsekvensutredning etter forskriftens § 2. Følgende planer
og tiltak skal alltid behandles etter forskriften:
c) kommunedelplaner der det angis
områder for utbyggingsformål,

1.4

Planprosess

Jernbaneverket er forslagsstiller og tiltakshaver
for prosjektet. Siden tiltaket krysser kommunegrensen mellom Moss og Rygge, er begge kommunene ansvarlig planmyndighet for hver sin del
og har vedtatt planprogram.
Utredning og vurdering av ulike traseer vil bli
gjennomført i tråd med vedtatt planprogram
gjennom den påfølgende prosessen med
kommunedelplaner og konsekvensutredning.
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Kommunedelplan med rettslig bindende trasé
vedtas av Rygge kommune for den delen av
tiltaket som ligger i Rygge, og tilsvarende av
Moss kommune for delen som ligger i Moss.

1.4.1

Sikkerhetsmål
Det etablerte sikkerhetsnivå for
transport i Norge skal opprettholdes.

jernbane-

Alle endringer skal sikre en utvikling i positiv
retning.

Hovedplan

Det skal lages en hovedplan for de aktuelle
alternativene med tilhørende konsekvensbeskrivelse i forhold til standard og innrettninger
på trasé, omgivelsene, miljø (støy), kostnader,
sikkerhet, samfunnsøkonomisk nytte. Hovedplanen er JBVs interne dokument, og skal gi
rammer for videre planlegging og etterfølgende
detaljplaner med evt. tilhørende reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven.

Punktlighet
Målet om oppetid i prosent er følgende:

1.5

Målsettinger

1.5.2

1.5.1

Mål for tiltaket

Prosjektet er i samsvar med de strategier og
fokusområder som er styrende for Jernbaneverket under konkurransekraft og samfunnsnytte
samt sikkerhet, punktlighet og informasjon (3).

•
•

2013 - 99,2 %
2019 - 99,3 %

Mål om regularitet:
•
•

2013 - 99,0 %
2019 - 99,2 %

Mål for planleggingen

Målet for planleggingen er å få traséavklaring
for dobbeltsporet fra Moss stasjon og gjennom
Rygge kommune. Kommunedelplanene skal
være et grunnlag for etterfølgende detalj- og
reguleringsplaner.
Dette oppnås ved:
•

Effektmål
Prosjektet skal understøtte Jernbaneverkets
strategier for utvikling av banenettet som
beskrevet i Jernbaneverkets stamnettutredning
”Mer på skinner fram mot 2040” (4).
Stamnettsutredningen vil revideres i forbindelse
med rullering av NTP. I stamnettutredningen
ligger Østfoldbanen inne med følgende
effektmål:

•
•

utvikle realistiske traseer for dobbeltsporet fra Kleberget til Såstad.
sørge for nødvendig politisk forankring.
gi alle aktører mulighet til medvirkning.

Kjøretidsmål
• Kjøretiden Oslo-Fredrikstad skal reduseres
fra dagens 1:05 til 45 minutter
• Kjøretiden Oslo-Halden skal reduseres fra
dagens 1:42 til under 1:10.
• Godstogenes framføringstid skal være under
teoretisk kjøretid + 20 %.
Kapasitetsmål
• Det skal kunne tilbys halvtimesfrekvens i
stive ruter på mellom Oslo og Fredrikstad i
førsteomgang og deretter til Halden.
• Banen skal kunne avvikle en tredobling av
dagens godsvolum mellom Oslo og utlandet.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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2 Tiltaket
2.1

Nytt dobbeltspor

2.1.1

Krav og utforming

Sporgeometri
Generelt er det et mål å øke hastigheten sør for
Moss fra dagens 100-130 km/h til minst 200
km/h.
Sporgeometrien er dimensjonert i henhold til
Jernbaneverkets Tekniske regelverk(5).
Normkrav for 200 km/h er en minsteradius på
2400 m. Dette er ikke oppnåelig for linjen i
dagen langs fjorden, men videre sørover.
Horisontalkurvaturen søkes optimalisert med
færre kurver og større radier. Ved Moss stasjon
er det rimelig å anta at de fleste passasjertog
stopper. Ved gjennomkjøring uten stopp er det
forutsatt passeringshastighet 130 km/h.
Minste sporavstand på rettlinje og i kurver er
normalt 4,7 m. Der nytt spor legges inntil
eksisterende spor er det behov for en økning av
sporavstanden slik at eksisterende spor kan ligge
mens eksisterende spor bygges. På slike partier
er det forutsatt en minsteavstand på 5.4 m for å
gi en anleggsmessig enklere løsning.
Krav til vertikalkurvatur er en største bestemmende stigning på 12,5 ‰ (gjennomsnittlig
stigning over 1 km) for 200 km/h.
Tunneler
Tunneler

på

parsellen

er

planlagt

ettløpstunnel med dobbeltspor. For lange
tunneler, som Carlbergalternativet, er det krav
om rømmingsveger for hver 1000 m hovedtunnel. Det er derfor planlagt to tverrslag/
evakueringstunneler. Disse er vist i kart i figur
2-3.
Sporets oppbygging
Overbygning
Tykkelsen på ballasten skal være minimum 750
mm opp fra formasjonsplanet. Det skal være en
fri profilbredde for formasjonsplanet fra spor
midt til ytterkant formasjonsplan på 3,5 meter.
Vei- og fotgjengerkryssinger
Ved dobbeltspor er det krav til planfrie
kryssinger både for kryssende veier og gang- og
sykkelvei. Løsninger for offentlig vei skal
utformes i tråd med Statens vegvesens vegnormaler.
Nye kryssinger og stenging/omlegging av
eksisterende er vist i figur 2-3.
Driftsveier
For tilsyn og vedlikehold av linjen er det
ønskelig med atkomst til denne for Jernbaneverkets personell. Ved daglinje søkes dette løst
ved egne driftsveier langs linjen eller ved å
benytte annet veinett (jordbruksveier eller
offentlig veinett). Løsninger for dette er vist i
figur 2-3.

som

Figur 2-1: Normalprofil for nytt dobbeltspor

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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Tiltak mot støy og vibrasjoner
Planlagt støyskjerming er beskrevet under hvert
alternativ. For boliger som har nivåer over
anbefalte grenseverdier blir det også behov for
lokal skjerming av uteplass og fasadetiltak.
I tunnelen er det planlagt strukturlyddempende
matter. Endelig omfang og utforming av tiltak
for å begrense støy må gjøres på grunnlag av
beregninger som skal utføres i forbindelse med
detalj- og reguleringsarbeidet.
I tilfeller der både bane og boliger ligger i
områder med løsmasser/leire, kan det oppstå
problemer med følbare vibrasjoner i boliger som
ligger nærmere sporet enn ca. 100 meter.
Problemet er størst der det er bløt leire. Det mest
aktuelle tiltaket mot følbare rystelser er å
etablere kalksementpæler under sporene.
Endelig omfang og utforming av tiltak for å
begrense strukturlyd og vibrasjoner må gjøres i
forbindelse med detalj- og reguleringsplanarbeidet.

2.1.2

Alternativer

Alternativ 0
Alternativ
0
er
sammenligningsog
referansealternativet. Det er dagens jernbane
uten andre tiltak enn det som er vedtatt bygget
eller lovpålagt.
Daglinjealternativet
Trasen for det nye dobbelsporet starter i planlagt
nytt spor ved ny Moss stasjon og går direkte inn
i en 580 m lang tunnel gjennom Kleberget. Et
forbikjøringsspor for godstog er planlagt på
Moss stasjon, sporet tilkobles dobbeltsporet inne
i tunnelen, slik at det blir 3 spor ca. 100 m inn i
tunnelen. Eksisterende spor beholdes et stykke
langs fjorden i forbindelse med havneområdet
Videre sør for tunnelen følger traseen dagens
jernbane.
På den første delen av strekningen fra den nye
Moss stasjon fram til Carlberg gård blir hastigheten 130 km/h, videre oppfyller sporgeometrien
kravet på minste kurveradie på 2400 m og
hastigheten blir da 200 km/h fram til Rygge.

Støytiltak
Det legges opp til tosidig støyskjerming fra
Kleberget tunnel og sørover, til ny kryssing av
fv. 314 Dyreveien ved Carlberg. Traseen går her
gjennom boligbebyggelse, totalt ca. 1,9 km. Det
må også etableres tosidig støyskjerm ved Dilling
i en strekning på 600 meter. Støyskjermene skal
etableres med en høy arkitektonisk kvalitet med
innslag av glass der det er naturlig i forhold til
utsikt, reiseopplevelse og visuell barriere. Det er
antatt at om lag 40 eneboliger og en boligblokk
må ha lokale støytiltak.
Carlbergalternativet
Traseen for Carlbergalternativet går fra den
planlagte nye Moss stasjon rett sørover inn i
fjellet i en ca. 2270 m lang tunnel. Det blir tre
spor inn i tunnelen fra nord fordi forbikjøringsspor for godstog avsluttes ca. 100 meter inne i
tunnelen. Eksisterende spor beholdes et stykke
langs fjorden i forbindelse med havneområdet.
Der sporet kommer ut av tunnelen (like nord for
Carlberg gård), går Carlbergalternativet videre i
sydøstlig retning og krysser Larkollveien, ca.
150 m nord for Dilling stasjon. Ca. 500 m øst for
Dilling stasjon krysses eksisterende bane og den
nye traseen ligger videre på sørsiden av eksisterende spor fram til tilknytningen til eksisterende
dobbeltspor. Totallengde for Carlbergalternativet
er 6130 meter.
Sporgeometrien for Carlbergalternativet oppfyller kravet for 200 km/h, med unntak av ca.
500 m ut fra Moss stasjon, der en kurveradie på
1200 m begrenser hastigheten til 140 km/h.
Den største stigningen blir på 12,5 ‰, den ligger
stort sett i tunnelen og er ca. 2 km lang.
Carlbergalternativet medfører innløsning av to
boenheter, begge ved nordre portal på Kleberget
tunnel.
Støytiltak
Det legges opp til tosidig støyskjerming gjennom Dillingområdet i en strekning på 1050
meter. Det blir også behov for lokal skjerming
av uteplass og fasadetiltak for en del boliger. Det
er antatt at om lag 20 eneboliger må ha lokale
støytiltak.

Største stigning på strekningen blir 10 ‰ og det
gjelder daglinjealternativets første 2 km.
Daglinjealternativet medfører innløsning av fem
boenheter. To ved nordre portal på Kleberget
tunnel, to ved søndre portal for Kleberget tunnel,
og en bolig ved Carlberg.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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Sporavstanden ved nye Moss stasjon er planlagt
med 4,5 m (ved plattformer). Sporavstanden
endres så til 4.7 m før dobbeltsporet går inn i
tunnelen.
Sporavstanden videre er 4,7 m fram til
tilkoblingen bortenfor Kurefjordveien og
tilpasses eksisterende sporavstand på ca 5,3 m
ved Såstad.
Den største stigning blir på 12,5 ‰, den ligger
stort sett i tunnelen og er ca 2 km lang.
Carlbergalternativet medfører innløsning av to
boenheter, begge ved nordre portal på Kleberget
tunnel.

2.1.3

Miljø

Støyskjerming
Det legges opp til tosidig støyskjerming
gjennom Dillingområdet i en strekning på 1050
meter. Støyskjermene skal etableres med en høy
arkitektonisk utforming med innslag av glass der
det er naturlig i forhold til utsikt, reiseopplevelse
og visuell barriere. Det blir også behov for lokal
skjerming av uteplass og fasadetiltak for en del
boliger. Det er antatt at 20 eneboliger må ha
lokale støytiltak.

Figur 2-2: Alternativer for nytt dobbeltspor som utredes
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Figur 2-3: Oversikt over driftsveger, rømningstunneler og kryssingspunkter
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2.2

Driftsbanegård

2.2.1

Krav og utforming

Arealbehov og plassering
Det er utarbeidet en skjematisk plan for
nødvendig areal til driftsbanegård, se figur 2-4.
Driftsbanegårdsanlegget skal dimensjoneres for
hensetting av 24 enkle togsett, hver med lengde
på 110 m.
I tillegg skal det anlegges 220 meter driftsspor.
Til dette området må det være kjøreadkomst for
lastebil, og mulig å lagre materiell i en sone på
10 meter langs sporet.
H1 har et nedbremsningsspor på 250 meter inn
til driftsbanegården, H3 har et tilsvarende spor
med 130 m lengde.
Samlet vil det være behov for et areal på ca.
65 000 m2.
Sporavstand
Det er planlagt med sporavstand på vekselvis
4,7 m og 7 m. Annenhver sporavstand i hensettingsanlegget bør være 7 m for å tilrettelegge for
vedlikehold/service, gi plass til driftsveier og for
utrustning tilknyttet togdrift og vedlikehold. Det
anlegges serviceplattformer der vedlikeholdsarbeider utføres.
Stigning
Teknisk regelverk krever at hensettingsspor har
et maksimalt fall på 2 ‰. Det anbefales 0 ‰.
Nødvendig infrastruktur
Vei og parkering
Driftsbanegården må ha veiatkomst og parkering
for 30 biler.

Bygninger
I tilknytning til driftsbanegård må det etableres
servicebygg på om lag 300 m2, med vann, avløp,
strøm etc. Funksjoner i bygget vil være garderober, dusj, kontor, spiserom samt mulighet for
overnatting for ca. 5 personer. Det planlegges i
tillegg et teknisk bygg på 200 m2. Servicebygg
og teknisk bygg skal etableres med høy arkitektonisk kvalitet. Dette må ivaretas i detalj- og
reguleringsplanfasen. Det foreslås å utnytte bygningsmassen, slik at den kan ha effekt både som
støyskjerm og visuell skjerming av anlegget.
Det er ikke planlagt vaskeanlegg, men arealmessig er det plass til å bygge vaskeanlegg på området. Støyberegninger er gjort uten vaskeanlegg.
Sikkerhet
Det vil etableres inngjerding med sikkerhetsgjerde rundt hele området. Området vil
videoovervåkes og være belyst.

2.2.2

Alternativer

Følgende konsept vurderes i hovedplanen:
•

H1: Driftsbanegård sør for Rygge stasjon,
mellom stasjonen og kommunegrensen til
Råde, lokalisert på vestsiden av eksisterende
spor.
• H3: Driftsbanegård mellom Såstad og Rygge
stasjon med lokalisering på vestsiden av
eksisterende spor.
Driftsbanegård sør for Rygge muliggjør vending
av tog på Rygge. Ingen av konseptene innebærer
vending inne på Rygge stasjon, da tiltak på
Rygge stasjon ikke er en del av prosjektet.
Vending kan imidlertid skje på hensettingsområdet.

Figur 2-4: Skjematisk plan for driftsbanegård.
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Figur 2-5: Alternativer for driftsbanegård
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3 Metode
Metodikken bygger på Statens vegvesens
håndbok 140 Konsekvensanalyser (1). Håndboka
definerer naturmiljø slik:
Temaet naturmiljø omhandler naturtyper
og artsforekomster som har betydning for
dyrs og planters levegrunnlag, samt
geologiske elementer. Begrepet naturmiljø
omfatter alle terrestriske (landjorda),
limnologiske (ferskvann) og marine
forekomster (brakkvann og saltvann), og
biologisk mangfold knyttet til disse.

3.1

Registreringskategorier

Kartlegging av naturmiljø kan knyttes til to
nivåer:
• landskapsnivå, dvs. større områder og
systemer, samt regional grønnstruktur
• viktige enkeltområder

3.1.1

Landskapsnivå

Både viktige enkeltarter og økosystemer er
avhengig av større områder, systemer av
områder og sammenhenger mellom dem. Det
gjelder for eksempel villrein, elg, store rovdyr,
samt en rekke fuglearter. Følgende registreringskategorier er lagt til grunn i Håndbok 140:
Inngrepsfrie områder (INON): Områder i en
viss avstand fra tyngre inngrep som veier,
jernbane, kraftlinjer, vassdragsutbygginger etc. i
henhold til Direktoratet for naturforvaltnings
(DN) oversikt over inngrepsfrie områder i
Norge. I Moss/Rygge er det ingen inngrepsfrie
naturområder, dette beskrives derfor ikke
nærmere.
Store viltområder: Leveområder og trekkveier
for hjortevilt og andre arter som utnytter store
arealer og/eller framviser faste sesongmessige
trekk.
Landskapsøkologiske sammenhenger: Fordeling av ulike naturtyper (antall, størrelse og
innbyrdes avstander) og funksjonsområder, og
deres
betydning
for
artsmangfoldet.
Vurderingene bygger på registrering av viktige
enkeltområder (se neste avsnitt).
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3.1.2

Viktige enkeltområder

Som grunnlag for registrering og verdisetting er
viktige enkeltområder lagt til grunn:
Naturtyper er en viktig biologisk kartleggingsenhet slik det er definert i DN-håndbok 13 Kartlegging av naturtyper, verdisetting av biologisk
mangfold(6). Lokalitetene er verdsatt etter DNsystemet som deler lokalitetene i:
• svært viktige (A)
• viktige (B)
• områder med lokal betydning (C)
Det er også laget en egen oversikt over truete og
hensynskrevende vegetasjonstyper i Norge(7)
som er benyttet i vurderingene.
Rødlistearter: Arter som er oppført på Nasjonal
rødliste for truete arter i Norge (8). Rødlistekategoriene er vist i tabell 3-2. For alle rødlistete
arter som er omtalt her er kategorien tatt med i
parentes etter artsnavnet.
Vilt/dyreliv: Andre viktige forekomster av fugl,
pattedyr, krypdyr, amfibier, insekter, fisk og
annet dyreliv i ferskvann og sjø og deres
funksjonsområder (hekke-/yngleområder, beite-/
næringsområder, trekkveier, reirplasser, etc.).
Ved viltkartlegging etter DN-håndbok 11(9) gis
de kartlagte enhetene (funksjonsområdene) vekt
etter hvor viktige de er. Skalaen er femdelt der 1
er den laveste verdien og 5 den høyeste.
Vegetasjon: Viktige forekomster av karplanter,
moser, sopp og lav, herunder både naturlig
forekommende planteliv og eventuelle menneskelig introduserte arter.
Arts- og individmangfold: Områder med
spesielt stort arts- og eller individmangfold.
Funksjonsområder: Kantsoner, grønnstruktur,
sammenhengende naturområder og andre områder med betydning for biologisk mangfold.
Eksisterende inngrepsituasjon: Tilstedeværelse eller fravær av tekniske inngrep, støy og
annen forurensning.
Naturhistoriske/geologiske elementer: Viktige
berggrunns- og kvartærgeologiske elementer
som morenerygger, raviner, grytehull, fossilforekomster etc.
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Verdi Kriterier

Naturtypeområder/vegeta Sammenhengende
sjonsområder
naturområder

I mange tilfeller har naturmiljøet betydning for,
og dermed være en del av, andre fagtemaer.
Skillelinjen går på at det er ulike aspekter som
vektlegges under de ulike temaer. For å unngå
dobbeltvekting ved at de samme aspekter
konsekvensvurderes innenfor flere tema, er det
for temaet naturmiljø definert følgende
avgrensinger:

Tabell 3-1: Verdikriterier for delområder innen
tema naturmiljø

• Naturmiljøet avgrenses til å omfatte
naturens egenverdi, og ikke dens verdi og
funksjon for mennesker. Opplevelsesaspektet behandles her under fagtema
landskapsbilde og til en viss grad
nærmiljø/friluftsliv.
• Naturen som livsmiljø for planter og dyr
samt spesielle geologiske forekomster
behandles under temaet naturmiljø, 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
naturmiljø.
• I den grad luft, vann og grunn forurenses
skal betydningen av dette for biologiske
mangfoldet vurderes under naturmiljø.

3.3

L

• områder med ordinær
landskapsøkologisk betydning

M

• områder med lokal eller regional
landskapsøkologisk betydning

S

• områder med nasjonal landskapsøkologisk betydning

L

• områder med biologisk mangfold som
er representativt for distriktet

M

• natur- eller vegetasjonstyper i
verdikategori B eller C for biologisk
mangfold

S

• natur- eller vegetasjonstyper i
verdikategori A for biologisk mangfold

L

• områder med arts- og
individmangfold som er representativt
for distriktet
• viltområder og vilttrekk med viltvekt 1
• områder med stort artsmangfold i
lokal eller regional målestokk

Verdi

Verdivurderingen er i hovedsak gjort etter
kriterier gitt i tabell 3-1 hentet fra Håndbok 140.
Verdisettingen gjort i denne rapporten følger i
stor grad verdisettingen fra kommunenes vilt- og
naturtypekartlegging, med enkelte justeringer på
bakgrunn av tilleggsinformasjon innhentet gjennom dette arbeidet.
Verdien blir fastsatt langs en skala som spenner
fra liten til stor verdi:

• leveområde for arter i kategoriene
”nær truet (NT)” eller ”datamangel
(DD)”

Områder med arts- og individmangfold

Tematisk avgrensing

M

Naturhistoriske områder (geologi,
fossiler)

3.2

L

• geologiske forekomster som bidrar til
distriktets geologisk mangfold og
karakter

M

• geologiske forekomster som i stor
grad bidrar til distriktets eller
regionens geologiske mangfold og
karakter

S

• geologiske forekomster og områder
som i stor grad bidrar til landsdelens
eller landets geologiske mangfold og
karakter

• viltområder og vilttrekk med viltvekt 23
• områder med stort artsmangfold i
nasjonal målestokk
S

• leveområde for arter som er ”kritisk
truet (CR)”, ”sterkt truet (EN)” eller
”sårbar VU”, eller forekomst av flere
rødlistearter i lavere kategorier
• viltområder og vilttrekk med viltvekt 45

Liten Middels Stor
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Kriterier for å vurdere omfang av tiltaket for
naturmiljø er gitt i tabell 3-3 hentet fra Håndbok
140. Omfanget blir vurdert langs en skala fra
stort negativt omfang til stort positivt omfang:
Stort
negativt

3.5

• bruk av tilgjengelig litteratur, databaser og
Internett for å finne relevant informasjon
om temaet

Omfang

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Tabell 3-3: Kriterier for å vurdere omfang for
tema naturmiljø

Stort
positivt
Viktige sammenhenger
mellom naturområder

3.4

Konsekvens

Innhenting av
informasjon

Naturhistoriske forekomster

3.6

Arters manfold, vekst- og
levevilkår (dyr og planter)

Konsekvensen framkommer ved å sammenholde
verdien av et område med omfanget av inngrepet. Som det framgår av figur 3-1 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/ingen konsekvens.

I arbeidet er følgende hovedkilder benyttet:
• kommunenes vilt- og naturtypekartlegging
• materiale for konsekvensutredningen fra
1993
• kontakt med kommunene
• egen befaring av hele planområdet 24.9.10
• utfyllende detaljkartlegging av Carlbergområdet 5.10.10 av Arne Pedersen

Omfang

Tiltaket vil:

stor positiv

i stor grad styrke

middels positiv

styrke

lite eller intet

stort sett ikke endre

middels negativt

svekke

stort negativt

bryte

stor positiv

i stor grad øke

middels positiv

øke

lite eller intet

stort sett ikke endre

middels negativt

i noen redusere

stort negativt

i stor grad redusere eller fjerne

stor positiv

Ikke relevant

middels positiv

Ikke relevant

lite eller intet

stort sett ikke endre

middels negativt

forringe

stort negativt

ødelegge

Tabell 3-2: Rødlistekategorier(8)
Rødlistekategorier
EX
EW

Rødliste 2010

Utdødd (Extinct)
Utdødd i vill tilstand
(Extinct in the Wild)
Lokalt utryddet
(Regionally extinct)

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.
RE
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.
CR
Kritisk truet (Critically
En art er kritisk truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene
1
endangered)
A-E for kritisk truet er oppfylt. Arten har da ekstremt høy risiko for utdøing.
EN
Sterkt truet
En art er sterkt truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene
1
(Endangered)
A-E for sterkt truet er oppfylt. Arten har da svært høy risiko for utdøing.
1
VU
Sårbar
En art er sårbar når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E
(Vulnerable)
for sårbar er oppfylt. Arten har da høy risiko for utdøing.
NT
Nær truet
En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller
(Near threatened)
VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i nær framtid.
DD
Datamangel (Data
En art settes til kategori datamangel når usikkerhet om artens korrekte kategorideficient)
plassering er svært stor, og klart inkluderer hele spekteret av mulige kategorier fra
og med CR til og med livskraftig (LC).
1
Kriteriene som benyttes er: A-populasjonsreduksjon, B-utbredelsesområde, C-liten populasjon og pågående
bestandsreduksjon, D-svært liten eller arealmessig meget begrenset populasjon og E-kvantitativ analyse
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3.7

som kan bli berørt.

Influensområde

Figur 4-13 og figur 4-14 viser influensområdet.

Influensområdet vil variere avhengig av hvilke
arter og livsmiljøer man vurderer. For
vegetasjon/planteliv og mindre arealkrevende
dyrearter kan et tiltak gi begrensede virkninger
bare noen få meter vekk fra selve inngrepet.
Influensområdet vil i dette tilfellet være lite. For
mer arealkrevende dyr og sky/sårbare arter vil
influensområdet være langt større. Dette gjelder
for eksempel hjortedyr som har sesongtrekk
mellom sommer- og vinterbeiter og flere fuglearter som er sårbare for støy og menneskelig
ferdsel i etablerings- og hekketiden.

3.8

Planprogram

I planprogrammet heter det under utredningsbehov om tema naturmiljø:
Ut fra foreliggende kunnskap vil et nytt
dobbeltspor trolig ha begrensede negative
konsekvenser for tema naturmiljø.
Bogslunden naturreservat berøres i liten
grad, og det er heller ikke registrert
viktige naturtyper i de ulike traseene.
Flere vilttrekk krysses imidlertid og
forstyrrelse og støy fra jernbanen har
negative virkninger for dyrelivet i
nærområdene for banen.
Nytt dobbeltspor vil som dagens bane gå
rett gjennom det foreslåtte Værne Kloster
landskapsvernområde. Forholdet til
landskapsvernområdet må utdypes.
Det skal vurderes hvilke
konsekvenser tiltaket gir gjennom
direkte inngrep og indirekte
påvirking av registrerte naturverdier
i forhold til artsmangfold og
økologiske sammenhenger mellom
naturområder.
Naturtyper og viltområder skal
kartfestes, beskrives og verdisettes ut
fra kjente datakilder og egne
befaringer /vurderinger. Det er behov
for egen feltkartlegging i området
rundt Carlberg.
Behov for viltkryssinger og gjerder
må vurderes.
Leveområder og hekkeområder for
dyr og fugler, med særlig vekt på
truede arter skal registreres basert
på foreliggende data. Endringer i
barriereeffekt og støybelastning for
dyrelivet skal utredes.
Forslag til avbøtende tiltak skal
beskrives.

Influensområdet for naturmiljø er her avgrenset
av de arealene som inngår i planområdet og en
buffersone på om lag 400-500 meter rundt som
kan bli påvirket av forstyrrelser og lokalklimatiske endringer, samt direkte tilgrensende
områder som inngår i sammenhengende
lokaliteter eller naturtyper og viktige trekkveier

Figur 3-1: Fastsettelse av konsekvens ut fra verdi og
omfang. Fra Statens vegvesens håndbok 140
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4 Registreringer og verdivurdering
Figur 4-3 gir en oversikt over kvartærgeologien.

4.1

Områdebeskrivelse

Planområdet er dominert av dyrket mark og
bebyggelse. Det eneste naturområdet av en viss
størrelse er Carlberg gård der et grøntdrag
krysser dagens jernbane.
Generell informasjon er hovedsakelig hentet fra
rapporten Biologisk mangfold i Moss, Rygge og
Råde kommuner(10).

4.1.1

Klima

Middeltemperaturen for januar ved klimastasjonen ved Rygge flyplass var i perioden 1961 til
1990 -3,7 °C, og for juli 16,0 °C. Gjennomsnittlig årstemperatur ligger i intervallet 4-8 °C
for hele regionen.
Årsnedbøren var i perioden 1961–1990 ca.
880 mm. Nedbørhyppigheten (0,1 mm eller mer)
ligger mellom 150-170 dager i året. Vekstsesongen er 190-200 dager.
Det var gjennomsnittlig 86 dager med snødekke
i året i perioden 1957-1993, og gjennomsnittlig
snødybde i samme periode var ca. 10 cm (Rygge
målestasjon).
Hovedvindretningene i Østfold er i vinterhalvåret nordavind og i sommerhalvåret sørsørvestlig vind.

Det er ikke vernede kvartærgeologiske forekomster i influensområdet. Ra-fronten går ut i
fjorden ved Feste. Det utgjør en interessant
kvartærgeologisk formasjon(11).

4.1.3

Planområdet tilhører den boreonemorale sonen
(edelløv- og barskogsonen). Sonen karakterisert
ved dominans av bartrær og edelløvskog på
lokalklimatisk gunstige steder(12).
Ved Moss stasjon er det store nedbygde og
asfalterte flater og utfyllinger i sjøen. Opp mot
og over Kleberget er det boligområde som
naturlig nok har påvirket den opprinelige
vegetasjonen sterkt. Langs jernbanen ved
Festestranda det også en del boliger, men her er
det likevel tildels en frodig kantvegetasjon. Det
er kort avstanden ned til fjorden her.
Ved Feste starter de oppdyrkede områdene som
dominerer influensområdet. I dette landbrukslandskapet er det noen trerekker i form av
kantsoner mellom jorder og langs veier og
jernbane, ellers dyrket jord og bebyggelse. Det
eneste grøntdraget av betydning som inngår er
Carlberg/Bogslunden.

4.1.4
4.1.2

Geologi

Influensområdet ligger i det sørøstnorske
grunnfjellsområdet. Dette bergartskomplekset
omfatter det meste av Østfold samt deler av
Akershus og Hedmark. Berggrunnen består
hovedsakelig av gneiser og granittiske bergarter.
I grunnfjellet finnes det innslag av amfibolitt
som er noe mørkere og mer næringsrik enn gneis
og granitt. Amfibolitt finnes ved Kleberget og
Carlbergåsen. Figur 4-2 viser berggrunnen i
området.
Marin grense ligger på ca. 160 moh. Hele
influensområdet har marine avsetninger. Tykke
hav- og fjordavsetninger og strandavsetninger
dominerer. Raet ligger like øst for
influensområdet.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Vegetasjon

Vann og vassdrag

Det er ingen innsjøer eller bekker i området.
Noen grøfter/bekker finnes, men de har ikke
årssikker vannføring

Figur 4-1: Vegetasjon rett sør for
Klebergtunnelen

23

JBV Utbygging, desember 2011

REGISTRERINGER OG VERDIVURDERING

Figur 4-2: Berggrunnskart
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Figur 4-3: Løsmassekart
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4.2

Verneområder

4.2.1

Bogslunden naturreservat

Bogslunden ble vernet som naturreservat i 1973.
Formålet med vernet er å bevare et område med
truet, sjelden og sårbar natur med en spesiell
naturtype i form av en variert edelløvskog med
tilhørende naturlig plante- og dyreliv(13).
Vegtasjonstypene er gråor-askeskog, svartorsumpskog, alm-lindeskog, lågurtgranskog og et
bekkedrag med svartor. Tresjiktet domineres av
eik, ask (NT) og litt osp, mens busksjiktet
domineres av hassel, ask (NT) og noe gran.
Feltsjiktet er variert med bl.a. lokale utforminger
av strutseving. Om våren er det mye hvitveis i
området. Det meste av området langs jernbanen
er et tidligere dyrket areal(11).
Alm-lindeskog er oppført på listen over truete
vegetasjonstyper(7) som hensynskrevende (LR),
mens or-askeskog har status noe truet (VU).
Nebbmunnen Planaphrodes nigrita (DD) ble
funnet i Bogslunden i 2008(14). Dette er det
eneste funnet av arten i Norge. Den er oppgitt å
være sjelden i Sverige og Finland. Av andre
rødlistete arter inngår en rekke fugler og
dronningstarr (NT) (se avsnitt 4.7).

4.2.2

Værne Kloster landskapsvernområde

Fylkesmannen i Østfold har lagt ut forslag om
vern av Værne Kloster til offentlig høring(15).
Den foreslåtte avgrensningen er vist på figur 4-5.
Området foreslås vernet som landskapsvernområde i medhold av naturmangfoldlovens § 36.
Høringsfristen var 5.10.10. Formålet med vernet
er i følge forslag til verneforskrift (15):
…å ta vare på et kultur- og naturlandskap
av økologisk, kulturell eller
opplevelsesmessig verdi. Det herregårdspregede jordbrukslandskapet er
særlig karakteristisk for området. Til
landskapet regnes også kulturminner som
bidrar til landskapets egenart.
Det foreslåtte verneområdet inneholder et
særpreget kulturlandskap med store historiske og
biologiske verdier. Områdets nordre del er et
herregårdspreget landskap med store, sammenhengende jorder, store bygnings- og hageanlegg,
alléer m.m. Golfbanen på Ekholt er foreslått som
"hull" i det foreslåtte landskapsvernområdet der
verneforskriften ikke vil gjelde (område nr. 1 på
figur 4-5).
Områdets søndre del domineres av et jordbrukslandskap med mindre eiendommer, bekkedrag,
lunder, kantsoner mm. Lengst i sør er indre del
av Åkrefjorden inkludert i verneforslaget.
Området inneholder en rekke fornminner og
mange av disse er knyttet til eiendommene
Huseby og Værne Kloster, som begge har hatt
sentrale posisjoner i distriktet i et historisk
perspektiv, sistnevnte eiendom både som kloster
og krongods.
En av Norges sjeldneste planter, kammarimjelle
(EN), vokser langs Klosterveien (område 3 på
figur 4-5), og det foreslås en sone med ekstra
strenge bestemmelser for å verne den.
I landskapsvernområdet skal det i følge forslag
til verneforskrift ikke settes i verk tiltak som kan
endre landskapets særpreg eller karakter
vesentlig.

4.2.3

Figur 4-4: Fra Bogslunden

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Sommereik

På Feste (91/2) er en sommereik i en hage fredet
som naturminne. Den ligger utenfor influensområdet til tiltaket, og berøres ikke (se
punktmarkering på figur 4-11).

26

JBV Utbygging, desember 2011

REGISTRERINGER OG VERDIVURDERING

Figur 4-5: Kart som viser foreslått avgrensning av Værne Kloster landskapsverneområde
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4.3

Naturtyper

Til tross for at influensområdet er preget av jordbruk og bebyggelse/infrastruktur inngår flere
naturtyper. Naturtyper som ligger i nærheten av
vurderte traseer er beskrevet i tabell 4-1 og vist i
figur 4-11 og figur 4-12. Mangfoldet når det
gjelder naturtyper er imidlertid lite, og dammer
dominerer. Mange av disse er kunstige
gårdsdammer, men flere har likevel et stort
biologisk mangfold, bl.a. er salamander påvist i
flere dammer. En langt mer sjelden art er
øyenstikkeren Libellula depressa som har status
som sterkt truet (EN). Arten er funnet i
tilknytting til dammer på Goen.
De andre naturtypene er registrert grunnet
bestander av litt uvanlige plantearter for dette
området. De er også gitt den laveste verdien.
Bogslunden er ikke registrert som en naturtype,
men den utvilsomt biologiske kvaliteter.

Gjennom dette arbeidet er det skilt ut en ny
naturtype som ikke er registrert tidligere. Det er
eikealleen opp mot Carlberg gård, se avsnitt 4.5.
Den er vist som nr. 14 på figur 4-11 og i tabell
4-1.

Figur 4-6: Dam i Carlbergskogen (nr. 4) med
småsalamander (NT)

Alle naturtypene er ikke undersøkt detaljert i felt
i forbindelse med dette arbeidet siden de ikke
berøres direkte. Det er derfor knyttet usikkerhet
til for eksempel om alle dammene fortsatt
eksisterer.
Tabell 4-1: Registrerte naturtyper
Nr/Type

Navn

Beskrivelse

Verdi

1. Strandeng
og strandsump

Moss stasjon,
stranda sør for

C

2. Småbiotoper

Feste

3. Dam

Dyre nordre

4. Dam

Dyre

5. Dam

Ekholt dam

6. Dam

Krokstad

7. Småbiotoper
8. Dam
9. Dam

Carlbergunderga
ngen
Fredheim
Såstad

10. Dam
11. Dam

Gipsund
Goen
vanningsbassen
g
Goen dam
Eskeland

Strandparti med strandkarse. Det er en høyreist korsblomst som kan danne
tette bestander nær tangbeltet i fjæra. Den er antatt å ha kommet med ballast
(16)
fra Middelhavsområdet . I Norge er arten knyttet til Oslofjorden med utløpere
(17)
ned til Kragerø og Risør. Moss er kommunen i Norge med mest strandkarse .
Den var tidligere (1992) rødlistet som sjelden (R), men er senere tatt ut av
(18)
rødlista. Arten er satt opp på Svartelista, men er ikke risikovurdert .
Forvillet forekomst av plantearten revebjelle, en art som er uvanlig i fylket.
Revebjelle ble ikke sett i 2010, men lokaliteten ble ikke grundig undersøkt
siden den ikke blir direkte berørt.
Hagedam. Intakt ifølge flybilde fra 1999. Ikke undersøkt nå da dammen ikke
berøres av noen av alternativene.
Middels næringsrikt kunstig skogstjern med småsalamander (NT). Dammen
hadde vannspeil i 2011 (se figur 4-6).
Tidligere gårdsdam som er intakt iflg. flybilde 1999. Ikke undersøkt nå da
dammen ikke berøres av noen av alternativene.
Gårdsdam. Intakt ifølge flybilde fra 1999. Ikke undersøkt nå da dammen ikke
berøres av noen av alternativene.
Kystforekomst av plantearten storklokke er uvanlig. Storklokke ble gjenfunnet
her i 2010.
Næringsrik skog-/åkerdam med rødlistearten spissnutefrosk (NT).
Gårdsdam. Intakt ifølge flybilde fra 1999. Ikke undersøkt i 2010 da dammen
ikke berøres av noen av alternativene, men i følge nabo eksisterer dammen i
dag.
Dam. Inntakt i 2010 (se figur 4-15).
Vanningsdam med tett bestand av karpefisker. Den rødlistete øyenstikkeren
Libellula depressa (EN) og billen Enochrus quadripunctatus (DD) er påvist i
dammen.
Gammel hagedam hvor det påvist småsalamander (NT).
Vanningsdam med følgende rødlistearter påvist: Libellula depressa (EN),
spissnutefrosk (NT) og småsalamander (NT).
Naturtypen omfatter eikealléen opp mot Carlberg gård samt andre eldre (opp
mot 250-300 år) trær i nærheten (i alt ca. 45 sommereiker). Det er ikke funnet
rødlistete arter her, men det er potensial for rødlistete insekter, knappenålslav
og andre skorpelav tilknyttet eikene.

12. Dam
13. Dam
14. Store
gamle trær

Carlbergalléen
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4.4

Vilt

Viltområdekartet som er gjengitt i rapport om
biologisk mangfold i Moss, Rygge og Råde(10)
viser trekkveier for rådyr (og til en viss grad elg)
over jernbanen ved Carlberg, over E6 ved
Årvoll–Dramstad, Mosserød og Gipsund (se
figur 4-11 og figur 4-12). Det blir påkjørt dyr
årlig i disse områdene, og det opplyses at
trekkene som er vist i viltkartet fortsatt er i
bruk(20). Dette stemmer også godt overens med
registreringene som ligger inne i Hjorteviltregisteret, se figur 4-7.
I konsekvensutredningen fra 1993 er det vist fire

trekkveier for rådyr over jernbanen(11). To av
disse trekkene sammenfaller med trekk vist i
figur 4-11, men i tillegg er det vist trekk ved
Feste og like øst for Carlberg. I hvor stor grad
disse benyttes i dag er ikke kjent, men av
fallviltdata går det fram at der er en del
rådyrpåkjørsler i Festeområdet.
Generelt er hele raområdet med vekslingen
mellom skogholt, tettere skog og åpen innmark
en meget god rådyrbiotop.
De små skogsteigene ved Rygge stasjon er vist
som hekkeområde for fugl, hovedsakelig
gråhegre. Hegren hekker her i gran. Vannsjø er
sannsynligvis det viktigste
næringssøksområdet. Det er et
markert kveldstrekk av gråhegre fra Vansjø over Rygge
flyplass(21).
Viltregistreringene er oppsummert i tabell 4-2. Noen av
viltområdene (dammer) er også
vist som naturtypelokaliteter.
Viltområder som overlapper
med naturtyper er ikke med i
tabellen, men de er vist med
brun skravur på figurene.

Figur 4-7: Utsnitt fra Hjorteviltregisteret(19) som viser fallvilt i
perioden 2000–2011 i influensområdet. Mørk blå sirkel er elg mens
lys blå er rådyr. Merk at hver registrering kan representere flere
dyr
Tabell 4-2: Registrerte viltområder
Nr

Navn

Beskrivelse

Vekt

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8

Carlbergundergangen
Årvoll – Dramstad
Mosserød
Gipsund
Gon V
Gon Ø
Solberghøgda N
Rør

3
3
3
3
3
3
3
3

-

Bogslunden

Trekkvei rådyr. Flere dyr blir påkjørt årlig.
(10)
Trekkvei elg og rådyr (påkjørt elg år om annet og rådyr årlig ).
(10)
Trekkvei rådyr, (dyr påkjøres årlig ).
(10)
Trekkvei elg og rådyr (påkjørt en elg og fem-seks rådyr årlig ).
Gråhegre yngleområde.
Gråhegre yngleområde.
Gråhegre yngleområde.
Yngleområde for gresshoppesanger (VU) og myrsanger. Artsdatabanken har i tillegg
en rekke registreringer av fuglearter her som sanglerke (NT), varsler (NT), nattergal
(NT), steinskvett (NT), vipe (NT) og brushane (DD).
Yngleområde for dvergspett og nattergal (NT). (I Naturbasen er viltvekt 4 oppgitt for
dvergspett. Dette kommer av at arten tidligere var rødlistet. Bestandssituasjonen er
nå vurdert å være så god at dvergspett ikke er inkludert i ny rødliste).
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4.5

Carlberg

I forbindelse med dette arbeidet er det foretatt en
detaljert undersøkelse av Carlbergområdet siden
det gjennom planprogrammet ble pekt ut som det
mest interessante for naturmiljø(22). Her er det
derfor gjengitt en detaljert beskrivelse av
Carlbergområdet, samt at artsliste er gitt i
vedlegg.
På steinrik morenejord i lavereliggende deler
(30-35 moh.) er det utviklet en heterogen og
tydelig kulturpåvirket edelløvskog med mye
lønn og sommereik i tresjiktet, mens undervegetasjonen har vanlig innslag av næringskrevende arter som blåveis, broddtelg, ormetelg,
gaukesyre, liljekonvall, myskegras, skogsalat og
dessuten mye småplanter av alm (NT), ask (NT),
bøk, og hassel. Lengre mot vest er tresjiket
oppblandet med unge trær av gran og bøk (ca.
30-50 år). Mye tyder på at skogen opprinnelig
har vært en lågurteikeskog (D2) som senere har
vært utsatt for hogst og trolig tilplantet med både
gran og bøk. Lågurteikeskog er ført opp som en
noe truet (VU) vegetasjonstype(7).

gård. Totalt ble det undersøkt ca. 45 trær av
sommereik, hvorav 30 trær i selve eikealléen og
de resterende på gammel steinet beitemark langs
foten av Carlbergåsen. De eldste eiketrærne har
en stammediameter på 2,5-3 m som rager
nærmere 25-30 m opp i været og oppviser en
alder på anslagsvis 250-300 år.
Til tross for at de fleste eikestammene var dekket av tykke mosetepper opp til 3-5 meter over
bakken, var epifyttfloraen av moser og lav
artsfattig. Totalt ble det fra samtlige undersøkte
eiketrær påvist 18 mosearter og 4 makrolav (se
vedlegg).
Den rikt oppsprukkete barken på de fleste eikestammene er bevokst med få og dominerende
arter. Matteflette er klart den vanligste
epifyttmosen på nord- og nordvestsiden av
eikestammene, mens ekornmose, øyemose og
særlig kystbustehette gjerne foretrekker sør- og
sørøstvendte deler av stammene. Ellers er
bleiktjafs klart den mest dominerende lavarten
på eikestammene.

Lengre mot nord (35-45 moh.) overtar en
fattigere blåbæreikeskog (D1a) som har mye
sommereik og osp i tresjiktet, men som stykkes
opp av store steinblokker og bergrabber.
Dominerende arter i undervegetasjonen er
blåbær, smyle, sisselrot og store vaser med
vivendel som klatrer opp på bergvegger og
stammer av eik og gamle furutrær. Steinblokkene er dekket med tette matter av mosen
matteflette, stedvis noe kystbinnemose og
gråsteinmose.
På Carlbergåsens topp-platå (45-50 moh.) forekommer en tørketålende røsslyngfuruskog (A2a)
på tynt jordsmonn. Foruten vanlig artsinventar
dominerer einer busksjiktet flere steder, mens
den svakt oseaniske blåmose vokser spredt langs
stier.
Mellom eikealléen og bergveggen tilhørende
Carlbergåsen er det et større engparti som
tidligere trolig har vært fulldyrket mark, men
som i dag er i ferd med å gro igjen med 1-3
meter høy krattskog av ulike løvtrær, særlig
småplanter av ask (NT), bøk, hengebjørk, osp,
lønn og lind. I kanten av engpartiet forekommer
et mindre og gammelt dyrkningsfelt med
hagejordbær.

Figur 4-8: Fra alleen opp mot Carlberg gård

I botanisk henseende knytter det seg størst
interesse til epifyttvegetasjonen på de gamle,
vakre og imponerende eiketrærne ved Carlberg
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4.6

MiS

I regi av skogbruket utføres det Miljøregistrering i skog (MiS). Målet er å bedre
kunnskapen om miljøverdier i form av biologisk
mangfold i skog, og å utvikle metoder for
registrering og overvåking av disse(23). Gjennom
registreringene er det avgrenset følgende enheter
ved Carlberg, se figur 4-9:
•

•

•
•
•

Rikbarktrær: Mange sjelden arter
moser og lav vokser på næringsrik bark.
Slike rikbarkstrær er som oftest
løvvtrær.
Eldre løvsuksesjoner: dette er et viktig
miljø for en rekke insektarter i
trekronene, og for bakkelevende sopp
og insekter. Enheten er også viktige
levesteder for en rekke fugler.
Gamle trær: Gamle edelløvtrær er et
viktig miljø for mange lav, moser,
insekter og edderkoppdyr.
Hule løvtrær: spesielt viktig for mange
insektarter.
Rik bakkevegetasjon: Livsmiljø for en
lang rekke arter. (ikke vist på kartet,
men gjelder alle kartlagte flater bortsett
fra den nord-østre).

Utover registrering av de ulike miljøene er det
ikke angitt arter knyttet til de ulike miljøene, og
det foreligger ingen vurdering av verdier.
Registreringene faller imidlertid til en viss grad
sammen med egne undersøkelser gjort i dette
området i 2010.

4.7

Rødlistearter

Artsdatabanken har flere registreringer av rødlistearter i området (se tabell 4-3). Det er i
hovedsak fugler observert i kulturlandskapet.
Mange av disse er rene observasjoner, uten at
dette er hekke- eller viktig næringssøksområder.
Flere av artene som vipe, stær, tyrkerdue,
sanglerke og tornirisk, er tilknyttet kulturlandskapet og de hekker i området. For arter tilknyttet skog er Bogslunden og Carlbergskogen
viktig.
Av andre rødlistearter er flere knyttet til dammene som spissnutefrosk (NT) og småsalamander (NT). I Carlberg/Bogslundområdet er det også
registrert noen rødlistete sopparter, ask (NT),
alm (NT) og dronningstarr (NT).

Figur 4-9. Skjermdump fra Skog og landskaps kart over Miljøregistreringer i skog(24)
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Tabell 4-3: Rødlistearter i området (fra Artsdatabanken(25))
Navn

Vitenskapelig navn

Rødlistestatus

År

Kommentar

Hønsehauk
Vepsevåk
Sanglerke
Torniriks
Sivhauk
Dobbeltbekasin
Tornskate
Varsler

Accipiter gentilis
Pernis apivorus
Alauda arvensis
Carduelis cannabina
Circus aeruginosus
Gallinago media
Lanius collurio
Lanius excubitor

NT
VU
VU
NT
VU
NT
NT
NT

2011
2010
2011
2009
2010
2009
2010
2010

Fiskemåke

Larus canus

NT

2009

Carlberg, Baugåsen, Feste, Dyreveien
Dyreveien
Carlberg, Baugåsen, Feste, Roer
Carlberg, Høyda (Moss)
Baugåsen, Feste, Roer
Carlberg
Baugåsen, Feste
Carlberg, Baugåsen, Feste, Høyda (Moss), Dilling
stasjon, Rygge kirke
Carlberg, Kallum, Høyda, Dilling, Halmstad

Nattergal

Luscinia luscinia

NT

2010

Storspove
Fiskeørn
Vipe

Numenius arquata
Pandion haliaetus
Vanellus vanellus

NT
NT
NT

2011
2011
2011

Stær

Sturnus vulgaris

NT

2010

Bergirisk
Sanglerke
Tårnseiler
Tyrkerdue
Dronningstarr
Oliven
rødskivesopp
Oksetungesopp
Ospehvitkjuke
Småsalamander
Bille

Carduelis flavirostris
Alauda arvensis
Apus apus
Streptopelia decaocto
Carex pseudocyperus
Entoloma versatile

NT
VU
NT
VU
NT
NT

2009
2008
2010
2009
1993
2010

Carlberg, Borgslunden, Baugåsen, Feste, Dilling,
Rygge kirke
Baugåsen, Feste
Baugåsen, Feste
Carlberg, Baugåsen, Feste, Rygge kirke, Bjølsen,
Halmstad
Carlberg, Borgslunden, Baugåsen, Feste, Kallum,
Dilling, Halmstad
Høyda (Moss)
Rygge e-verk
Bjølsen, Rygge kirke
Bjølsen, Rygge kirke, Halmstad
Bogslunden
Carlberg

Fistulina hepatica
Antrodia pulvinascens
Triturus vulgaris
Enochrus
quadripunctatus
Libellula depressa
Rana arvalis
Triturus vulgaris

NT
NT
NT
DD

2010
2010
1992
-

Carlberg, Dyre
Kleberget
Carlbergskogen
Goen hagedam

EN
NT
NT

1992
1990
1985

Goen, vanningsdam, Eskelundsdammen
Goen, vanningsdam, Eskelundsdammen
Sandaker Goen, vanningsdam, Eskelundsdammen

Bred blålibbe
Spissnutefrosk
Småsalamnder

risikovurdering
kategorier (18):
•

•

•
Figur 4-10. Allé ved Værne Kloster. I veikanten
her vokser kammarimjelle (EN)

4.8

Fremmede arter

Spredningen av fremmede arter er betraktet som
en av de største truslene mot det biologiske
mangfoldet. Svartelista er en oversikt over fremmede arter i Norge, samtidig som det gjort en
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Lav risiko – Arter som med stor
sannsynlighet har ingen eller ingen
vesentlig negativ effekt på stedegent
biologisk mangfold.
Ukjent risiko – Arter der kunnskapen
ikke er tilstrekkelig til å vurdere om de
har negative effekter på stedegent
biologisk mangfold.
Høy risiko – Arter som har negative
effekter på stedegent biologisk
mangfold.

Av svartelistete arter med høy risiko er parkslirekne observert ved Larkollveien(25). Arten er
opprinnelig viltvoksende i Øst-Asia, men er nå
spredt over store deler av Sentral- og NordEuropa og mesteparten av Nord-Amerika. Arten
sprer seg raskt og er vanskelig å utrydde(26). Av
plantearter med ukjent risiko er klistersvineblom, rødhyll, tunbalderbrå, kanadagullris og
vårpengeurt registrert (25).
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Figur 4-11: Registreringskart naturmiljø
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Figur 4-12: Registreringskart naturmiljø i området for mulige driftsbanegårder (H1 og H3)

4.9

Inndeling i delområder

I dette avsnittet er influensområdet delt inn i
delområder som igjen er gitt verdi iht.
metodikken. Delområdene er vist på figur 4-13
og figur 4-14.

4.9.1

Delområde 1 Carlberg–
Bogslunden

Beskrivelse
Området omfatter skogen ved Carlbergåsen/
Bogslunden. Her er det vilttrekk (V1),
naturreservat, leveområde for salamander, truete
vegetasjonstyper, gammel eikeallé, og flere MiSregistreringer. Det er også et meget viktig habitat
for flere fuglearter. Området representerer også
et viktig landskapsøkologisk element siden det
er del av et større sammenhengende grøntdrag i
et ellers sterkt påvirket område.

4.9.2

Delområde 2 Dilling

Beskrivelse
Området omfatter hjortevilttrekk ved Dilling
stasjon (V2) og dam (nr. 8) med spissnutefrosk
(NT). Vilttrekket gir forbindelse mellom Vannsjø og skogsområdene i øst/nord og i sør. Dette
trekket krysses i dag av både E6 og jernbanen,
og ved Dilling er det store åpne oppdyrkete
flater med få skjulmuligheter.
Verdi
Vilttrekket ligger i det åpne jordbrukslandskapet,
og krysses av både E6 og jernbanen. Dammen er
naturlig nok viktig for reproduksjon av frosk,
samtidig som det er flere dammer i dette
området som gir mulighet for vandring mellom
dammene for både frosk og salamander.
Dammen er ikke undersøkt, det kan også være
andre sjelden dyr knyttet til den.
Samlet sett gis delområdet middels verdi.
Liten Middels Stor

Verdi
Området innehar flere ulike kvaliteter, og er
viktig for en lang rekke arter. Det gis stor verdi.
Liten Middels Stor
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4.9.3

Delområde 3 Såstad

Beskrivelse
Delområdet omfatter del av rådyrtrekk (V3) som
strekker seg mellom Vannsjøområdet og trolig
til grøntområdene sør for Dilling (Grystad-Evje).
Trekket krysser både E6 og jernbanen, og går for
en
stor
del
gjennom
det
åpne
jordbrukslandskapet. En dam (nr. 9) inngår også
i delområdet. Det er ikke registrert spesielle
biologiske verdier tilknyttet dammen.
Verdi
Verdien til vilttrekket og dammen settes til
middels. Selv om det ikke er registrert spesielle
verdier knyttet til dammen, kan det ikke
utelukkes at det er sjelden arter her, jf. dammene
ved Gon.
Liten Middels Stor

4.9.4

Delområde 4 Gipsund

Beskrivelse
Delområdet består for det meste av fulldyrket
mark. Her er det registrert rådyrtrekk over E6 og
jernbanen ved Gipsund (V4). Trekket gir
forbindelse mellom Vannsjøområdet ved Rygge
flyplass og Bjølsenbekken sør for jernbanen. En
dam (nr. 10) inngår også i delområdet. Det er
ikke registrert spesielle biologiske verdier
knyttet til dammen.
Verdi
Verdien til vilttrekket og dammen settes til
middels. Selv om det ikke er registrert spesielle
verdier knyttet til dammen, kan det ikke
utelukkes at det er sjelden arter her, jf. dammene
ved Gon.
Liten Middels Stor

for gråhegre like nord for jernbanen. Rett sørøst
for influensområdet i nabokommunen Råde viser
naturbasen også en rekke dammer. Samlet sett
inngår dette område i et litt større område med
stor tetthet av små dammer som er viktig for det
biologiske mangfoldet.
Verdi
Alle de tre dammene er gitt høyeste verdi (A),
mens gråhegrebiotopene er gitt middels viltvekt
(3). Samlet sett gis dette området stor verdi. Det
begrunnes med stor tetthet av dammer med flere
rødlistearter.
Liten Middels Stor

4.9.6

Delområde 6 Restarealer

Beskrivelse
Dette omfatter alle restarealer som ikke er skilt
ut som egne delområder. Områdene består for en
stor del av fulldyrkete jordbruksarealer. Innimellom finnes kantsoner med litt mer naturlig
vegetasjon. Disse sonene er viktig for mange
ulike dyrearter siden de gir skjul, næring og
mulighet for spredning. I tillegg inngår
bebyggelse og veier i delområdet.
To naturtyper med den laveste verdien (C)
inngår også i delområdet. Det er forekomsten av
strandkarse ved Moss stasjon og revebjelle ved
Feste. Disse småbiotopene bedømmes ikke å ha
spesielle verdier som gjør det naturlig å skille
dem ut som egne områder. De vil dessuten ikke
bli berørt av noen av alternativene.

Verdi
Oppdyrking og bebyggelse begrenser verdien av
delområdet. Samlet sett gis det liten verdi.
Liten Middels Stor

4.9.5

Delområde 5 Gon-Eskelund

Beskrivelse
Innenfor dette delområdet er det registrert tre
dammer med ulike rødlistearter og hekkeområde
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Figur 4-13: Verdikart naturmiljø
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Figur 4-14: Verdikart naturmiljø, driftsbanegårder

Figur 4-15: Dam ved Gipsund (nr. 10)
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5 Omfang og konsekvens
5.1

Generelt

Enkelte konsekvenser for naturmiljøet er felles
for begge alternativene, om enn av noe varierende omfang.

5.1.1

Forholdet til naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven har en rekke bestemmelser
som er relevante for arealinngrep som jernbanebygging. § 8 omhandler kunnskapsgrunnlaget:
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.
Loven har også krav til aktsomhet i forhold til
fremmede organismer. § 28 sier bl.a.:
Den som setter i verk virksomhet eller
tiltak som kan medføre spredning eller
utslipp av levende eller levedyktige
organismer til steder der de ikke
forekommer naturlig, skal i rimelig
utstrekning treffe tiltak for å hindre dette.
Kunnskap om det biologiske mangfoldet er med
andre ord vesentlig før en setter i gang tiltak.
Gjennom det arbeidet som er gjort i forbindelse
med denne konsekvensutredningen dokumenteres både dagens situasjon og forventet konsekvens av de ulike alternativene. Kunnskapsgrunnlaget bedømmes derfor å være godt og tilstrekkelig for å fatte en beslutning om valg av
alternativ.
Anleggsaktivitet av denne typen medfører alltid
fare for spredning av fremmede arter. Tidligere
ble det også ofte benyttet fremmede arter i beplanting av samferdselsanlegg (f.eks. lupin). Det
finnes fremmede arter i området, og anleggsarbeid med masseforflytning kan føre til at disse
spres til nye områder. Tiltak for å forhindre dette
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må behandles mer detaljert i senere planfaser,
bl.a. gjennom eget Miljøoppfølgingsprogram.

5.1.2

Forholdet til foreslått
landskapsvernområde

Begge alternativene er lagt gjennom det foreslåtte Værne Kloster landskapsvernområde. Daglinjealternativet har den lengste føringen
gjennom området, men følger dagens spor slik at
det ikke gir et helt nytt inngrep. Carlbergalternativet har en kortere føring, men er lagt i en
helt ny trasé. Konsekvenser for naturverdier
innenfor dette området er beskrevet, men her tas
det ikke stilling til hvordan de ulike alternativene
stiller seg til alle aspekter av verneforslaget. Her
må det gjøre en samlet vurdering der også tema
landskapsbilde og kulturmiljø vurderes. Det er
imidlertid hevet over enhver tvil at å anlegge et
nytt dobbeltspor rett gjennom området er i strid
med forslag til verneforskrift der det i pkt. 1.1
heter:
Området er vernet mot inngrep som
vesentlig kan endre eller virke inn på
landskapets særpreg eller karakter.
Et nytt dobbeltspor vil bli et så stort inngrep at
landskapets karakter vil endres.

5.1.3

Viltgjerding

Av sikkerhetshensyn vil det bli nødvendig å sette
opp tosidige gjerder. De vil mest sannsynlig bli
så høye at de også vil bli en effektiv barriere for
vilt.
Det er også vanskelig å finne gode plasseringer
av faunapassasjer i dette området. I Carlberg/
Bogslunden er det mulig å lage en god faunapassasje, men det vil gi inngrep i naturreservatet,
og dermed være i strid med verneforskriftene. I
de andre trekkområdene er det nærmest umulig å
lage gode faunapassasjer. Terrenget er flatt og
oppdyrket. Slike passasjer vil være store konstruksjoner (over- eller underganger) som det er
vanskelig å tilpasse godt i dette området. Det er
også knyttet stor usikkerhet til om dyr faktisk vil
bruke slike konstruksjoner.
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Daglinjealternativet har
kryssinger av jernbanen
•
•
•
•
•
•
•
•

følgende

planskilte

Norrøna fabrikker –
fotgjengerundergang
Dyre – driftsundergang (kulvert)
Feste – bru eller undergang for
Festeveien
Carlberg – undergang for Dyreveien
Carlberg – drifstundergang
Larkollveien – undergang for fv. 119
Hestehagen – driftsundergang (kulvert)
Såstad – driftsundergang (kulvert)

stendig av alternativet og omlegging av
Dyreveien.
Dobbeltspor med gjerde vil øke barriereeffekten
for hjortevilt, men kryssing vil kunne
opprettholdes via planskilte kryssinger
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir
middels til stor negativ (– –/– – –).

Disse gir til en viss grad dyr mulighet til å krysse
nytt dobbeltspor trygt. De mest aktuelle er
driftsunderganger for landbruket. Her vil det
være lite forstyrrende trafikk.
Carlbergalternativet gir mulighet til trygg
viltpassering over tunnelsonen, samt at
alternativet også har passeringsmuligheter ved
Hestehagen og Såstad.

5.2

Alternativ 0

0-alternativet er et sammenligningsalternativ og
skal beskrive og analysere hvordan forholdene
vil utvikle seg på og langs eksisterende bane
dersom prosjektet ikke blir gjennomført. 0alternativet har pr. def. ingen konsekvenser.
Innenfor analyseperioden som er 25 år er det
ikke planlagt utbedringer eller andre tiltak på
denne strekningen.

5.3

Delområde 1
Bogslunden–Carlberg

5.3.1

Daglinjealternativet

Utvidelsen skjer på Carlbergsiden slik at det ikke
blir direkte inngrep i naturreservatet. Hastigheten og støy vil øke, slik at en kan forvente en
noe større forstyrrelse i naturreservatet. Dette vil
imidlertid trolig ikke endre artsinventaret, da
arter som finnes her allerede er tilpasset en viss
samferdselsstøy.
Nedre del av eikealleen til Carlberg gård vil
påvirkes, og det blir nødvendig å hogge noen
trær. Naturtype nr. 7, storklokkelokaliteten, som
ligger like ved dagens linje vil ødelegges full-

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Figur 5-1: Naturtype nr. 7, Carlbergundergangen ødelegges av Daglinjealternativet

5.3.2

Carlbergalternativet

Alternativet er lagt i tunnel under hele dette delområdet. Dette betyr at registrerte naturtyper og
verneområdet ikke blir berørt av tiltaket. Om en
forutsetter at dagens spor tilbakeføres til
naturtilstand forbi Bogslunden/Carlberg, vil
dette være positivt for dyre- og planteliv siden
naturområdet blir noe større. Barriereeffekten
som dagens jernbane innebærer for vilttrekket
vil også avta i dette området, selv om dagens
jernbanetrafikk ikke er en stor barriere for
hjortevilt. Dyreveien vil imidlertid opprettholdes, så et vist inngrep vil det uansett bli.
Omfanget vurderes som lite positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor. Konsekvensen av Carlbergalternativet blir liten til middels positiv (+/+ +).
I denne vurderingen er det forutsatt at tunnel i
Carlbergåsen tettes i tilstrekkelig grad slik at
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endringer i grunnvannstanden ikke påvirker
dammer eller vegetasjon over tunnelsonen.

Dammen som inngår i delområdet vil ikke bli
berørt.
Omfanget vurderes som lite negativt.

5.4

Delområde 2 Dilling

5.4.1

Daglinjealternativet

Alternativet krysser vilttrekket ved Dilling.
Breddeutvidelse og i større grad viltgjerding vil
øke barriereeffekten. Vilt kan benytte ny
undergang for Larkollveien for å krysse banen
trygt, men det innebærer naturlig nok risiko for å
bli påkjørt av biler. I tilegg kan driftsundergang
ved Hestehagen brukes.
Dammen som inngår i området vil ikke bli berørt
av alternativet.
Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Delområdet har middels verdi. Konsekvensen
blir liten negativ (–).

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
liten negativ (–).

5.6

Delområde 4 Gipsund

Dette delområdet berøres ikke av nytt dobbeltspor.

5.6.1

Driftsbanegård H3

Driftsbanegården krysser vilttrekket ved Gipsund der dagens linje krysser trekket. Driftsbanegården består av mange spor, slik at det samlet
sett blir en bred sone med spor her. I tillegg vil
området gjerdes inn. Det blir dermed nærmest
umulig for dyr å krysse sporet i dette området.
Dammen som inngår i området vil ikke bli
berørt.
Omfanget vurderes som lite negativt.

5.4.2

Carlbergalternativet
Stort
negativt

Alternativet krysser som Daglinjealternativet
vilttrekket i Dillingområdet. Vurderingene blir
tilsvarende som for Daglinjealternativet.
Dammen som også inngår i området vil ikke bli
berørt.
Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
liten negativ (–).

Delområde 3 Såstad

5.5.1

Begge alternativer

Begge alternativene krysser vilttrekket ved
Såstad der dagens linje krysser trekket.
Barriereeffekten vil øke, men driftsundergang i
dette området gir dyr en trygg mulighet til å
krysse banen.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
liten negativ (–).

5.7

Delområde 5 GonEskelund

Dette delområdet
dobbeltspor.

5.7.1

5.5

Middels
negativt

berøres

ikke

av

nytt

Driftsbanegård H1

Driftsbanegård H1 er lagt på sørsiden av jernbanen. Dette betyr at ingen av de registrerte
dammene eller hekkelokalitetene i dette området
berøres direkte av tiltaket. Aktivitet knyttet til
driftsbanegården vil gi støy og forstyrrelse. I
dette området er det i dag mye støyende aktivitet
fra dobbeltsporet jernbane, E6 og Rygge
flyplass. Økt støybelastning grunnet hensetting
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vil derfor neppe skremme gråhegre bort fra
hekkelokaliteten.
Omfanget vurderes som intet til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir
ubetydelig (0).

Verdien av delområdet er satt til stor, men det
avgrenses av jernbanen, slik at H1 ikke gir
direkte inngrep i lokaliteten. Konsekvensen
bedømmes å være intet til liten negativ (0/–).

Undergang ved Festeveien
Undergangen bli liggende noen meter vest for
dagens planovergang. Den nye traseen er for en
stor del lagt på dyrket jord. For naturmiljøet har
denne løsningen heller ingen vesentlige
konflikter, det er ingen naturverdier i dette
området.

5.8

Delområde 6 Restarealer

Omfanget vurderes som intet.

5.8.1

Daglinjealternativet

Stort
negativt

Strandenga (naturtype nr. 1) ved Moss stasjon
vil ikke påvirkes av alternativet, men i
forbindelse med flyting av Moss stasjon vil den
trolig ødelegges. Om det er ønskelig kan det tas
vare på jord her slik at arten kan reetableres i
området. Dette har imidlertid liten hensikt å
bevare strandkarse. Det er en fremmed art som
kan diskuteres om hører hjemme i norsk flora.
Forekomsten har rett nok en viss botanisk
interesse, men den er oppført på Svartelista(18).
Ellers legges alternativet stort sett på dyrket
mark lags eksisterende trasé fram til Såstad. I det
åpne landskapet har dette begrensede negative
konsekvenser
for
dette
temaet,
men
barriereeffekten vil øke grunnet gjerding.
Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir
ubetydelig til liten negativ (0/–).
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Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir
ubetydelig (0).

5.8.2

Carlbergalternativet

For strandenga ved Moss stasjon gjelder de
samme vurderinger som for Daglinjealternativet.
Tunnelføringen vil være positivt for naturmiljøet, men den positive effekten er begrenset
for områder utenom Carlberg siden det er små
naturverdier her. Videre sørover legges alternativet gjennom dyrket mark på ny trasé fram til
Såstad. I det åpne landskapet har dette
begrensede negative konsekvenser for dette
temaet, men det blir nye inngrep i området.
Videre bedømmes dette alternativet som det
foregående. Nytt dobbeltspor gir inngrep langs
dagens trasé, men naturverdiene er begrensede
her.
Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Bru over Festeveien
For Daglinjealternativet foreligger det to
løsninger for Festeveien. Bru over Festeveien
følger dagens vei her, men brua vil bli liggende
høyt over sporet. Det er ingen spesielle
naturverdier her, og en løsning med bru har intet
omfang for dette temaet.

Middels
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien av delområdet er satt til liten. Konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ (0/–).
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Tabell 5-1: Oppsummering av konsekvenser for naturmiljø, Alt. 0 er ikke vist i tabellen. Det har ingen
konsekvens og rangeres som nr. 1
Alternativ

Driftsbanegård
H1

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

H3

Konsekvens

Carlberg

Omfang

Daglinje

Middels
negativt

––/
–––

Lite positivt

+/+ +

Intet

0

Intet

0

Middels

Lite negativt

–

Lite negativt

–

Intet

0

Intet

0

3. Såstad

Middels

Lite negativt

–

Lite negativt

–

Lite negativt

0

Intet

0

4. Gipsund

Middels

Intet

0

Intet

0

Lite negativt

–

Intet

0

Delområde

Verdi

1. Carlberg

Stor

2. Dilling

5. Gon-Eskelund
6. Restarealer

Stor
Liten

Intet
Lite negativt

Samlet konsekvens
Rangering på parsellen

5.8.3

0
0/–

Intet
Lite negativt

––
3

0/–
2

Driftsbanegård H3 og H1

Begge alternativer for driftsbanegård berører
små arealer innenfor dette delområdet, og det er i
hovedsak dyrket jord uten spesielle verdier for
naturmiljøet som beslaglegges.
Omfanget vurderes som intet lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

0
0/–

Intet
Intet til lite
negativt
–
3

0
0/–

Intet til lite
negativt
Intet til lite
negativt
0/–
2

Anleggsaktivitet kan imidlertid
berøring med reservatet.

0/–
0/–

komme

i

For de andre registrerte naturverdiene, hovedsakelig vilttrekk, blir alternativet som Carlbergalternativet.
Samlet vurderes alternativet å ha middels
negativ konsekvens (– –).

Stort
positivt

5.9.2
Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir
ubetydelig til liten negativ (0/–).

5.9

Oppsummering for ulike
alternativer

5.9.1

Daglinjealternativet

Daglinjealternativet følger dagens spor. Dette
betyr at det ikke gir inngrep i ”nye” områder.
Breddeutvidelse gir sammen med omlegging av
lokalveier imidlertid inngrep langs dagens linje.
De største konfliktene med Daglinjealternativet
er føringen forbi Bogslunden/Carlberg. Selv om
dagens jernbanelinje allerede har fragmentert
dette grøntdraget, vil et nytt dobbeltspor gi
direkte inngrep som vil medføre fjerning av eik i
alleen, naturtypen med storklokke vil bli ødelagt
og barriereeffekten for vilt vil øke. Inngrepene
vil skje på innsiden av dagens spor, slik at Bogslunden naturreservat ikke skal påvirkes negativt.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Carlbergalternativet

Den lange tunnelføringen fra Kleberget og
gjennom Carlbergåsen gir en bedring sammenlignet med 0-alternativet. Dette er spesielt
positivt for Carlberg/Bogslunden der alternativet
muliggjør en positiv utvikling av nærområdene
til Bogslunden naturreservat og Carlberg.
Dyreveien vil imidlertid fortsatt gå her slik at det
ikke vil bli mulig å gjenskape de opprinnelige
naturverdiene. Barrierevirkningen for vilt vil
også bli langt mindre i dette området.
Etter tunnelføringen legges alternativet på dyrket
jord uten spesielle naturverdier før en kommer til
Dilling der et vilttrekk krysses. Det samme er
tilfelle ved Såstad. Dobbeltsporet jernbane
kombinert med viltgjerder vil øke barrieren for
vilt. Bruk av planskilte kryssinger som driftsunderganger vil bøte noe på dette, men i
dagsonene vil barriereeffekten øke sammenlignet med dagens situasjon. Ingen av dammene
i området vil bli berørt.
Samlet vurderes alternativet å ha ubetydelig til
liten negativ konsekvens (0/–).
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5.9.3

Driftsbanegård H3 og H1

Det er knyttet små negativ konsekvenser til de to
alternative driftsbanegårdene. H3 er lagt i et
vilttrekk, mens H1 er lagt i nærheten av et
område med mange biologiske kvaliteter
(dammer og hekkelokalitet). Så fremt H1 ikke
medfører påvirkning av dammer (noe som er
forutsatt her) bedømmes det å være noe mindre
konfliktfylt enn H3 siden det er lagt i et
vilttrekk. H3 er gitt liten negativ konsekvens (–
), mens H1 er gitt ubetydelig liten negativ
konsekvens (0/–).

5.12 Konsekvenser i
anleggsperioden
5.12.1 Rigg og andre anleggsområder
Anleggsfasen vil gi påvirkninger i området
utover det rene arealbeslaget knyttet til de
enkelte alternativer. I vurderingene som er gjort
er det tatt hensyn til inngrep i anleggsbeltet.
Videre er det behov for arealer til rigg,
anleggsveier og midlertidige massedeponier. På
dette nivået er dette ikke klart hvilke områder
som blir berørt av detter. Dette må avklares i den
videre detaljplanleggingen, og det må tas hensyn
til de verdier som er registrert.

5.10 Avbøtende tiltak
5.10.1 Daglinjealternativet

5.12.2 Spredning av uønskete arter

Forekomsten av storbjelle ved Carlbergundergangen (naturtype nr. 7) vil bli ødelagt av
alternativet. Om en tar vare på en del av jorda,
og tilbakefører den i slutten av anleggsperioden
er det gode muligheter for at arten kan bevares i
området.

All anleggsaktivitet medfører fare for spredning
av fremmedde arter gjennom masseforflytning
og bruk av maskiner. Strategier for å begrense
farene for dette må innarbeides i senere faser.
Mulige tiltak kan være kjemisk bekjemping,
varmebehandling av jord og nedgraving av jord
med frø/planterester.

For eikealleen mot Carlberg gård er det viktig at
alle inngrep begrenses så mye som mulig, og at
så få trær som mulig avvirkes.

5.11 Oppfølgende
undersøkelser
Det anses ikke nødvendig å utføre oppfølgende
undersøkelser for dette temaet. Gjennom miljøoppfølgingsprogram for prosjektet må naturmiljø
inngå som et eget tema, og planen må vurdere
tiltak for å begrense negativ påvirkning av
naturmiljøet, samtidig som avbøtende tiltak
detaljeres.
Carlbergalternativet har et stort overskudd av
fjellmasser. Det er også sannsynlig at Daglinjealternativet vil ha et stort behov for deponering
av dårlige masser (leire). Hvordan overskuddsmasser skal disponeres må avklares i senere
planfaser. Ev. konsekvenser for tema naturmiljø
må da også inngå i vurderingene rundt
deponering.
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5.12.3 Fare for forurensning
Anleggsfasen medfører alltid en viss fare for
forurensning i form av oljesøl, drivstofflekkasjer, kjemikalier og lignende.
Driving av tunnel medfører også utfordringer da
drivevannet foruten å inneholde partikler også
ofte har et høyt nitrogeninnhold grunnet sprengstoffrester og det kan også være sterkt basisk.
Miljøoppfølgingsprogram må ha krav for å
begrense faren for forurensning i anleggsfasen.

5.12.4 Støy
Anleggsaktivitet er støyende. Mange arter er
sårbare for støy og forstyrrelse. Dette gjelder for
eksempel flere fuglearter. Det anbefales at
støyretningslinjens anbefalinger om anleggsstøy
følges. Selv om disse er utformet mtp.
mennesker, vil det også være positivt med en
viss begrensning også for ulike dyrearter.
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7 Vedlegg
7.1

Registrerte arter fra botanisk undersøkelse i Carlbergåsen

Feltarbeidet ble utført 5/10-2010. Artenes voksested/økologi i det undersøkte området (30-50moh) er
plassert etter vegetasjonstype og substrattype. Arter med uthevet skrift er svartelistet. Arter med
uthevet og skrå skrift er rødlistet.
Frekvensangivelse; sj = sjelden, x = forekommer, v= vanlig og d = dominerer ofte i de ulike
vegetasjonstypene.

Latinske navn

Voksested/substratpreferanse

Norske navn

x-d/spredt i allé og codominant i lågurteikeskog
x/spredt i eikeallé og på beitemark
v/kultureng og beitemark
x/ spredt i gammel beitemark
x/spredt i engvegetasjon i skiløype
v/ veikant og beitemark
x/ flere steder i veikant/beitemark
x/fuktig skogbunn i eikeskog
v-d/fattig eikeskog/lyngfuruskog
x-v/gammel beitemark/lågurteikeskog
x/spredt i fattig eikeskog/lyngfuruskog
x-v/grunnlendte rabber i lyngfuruskog
x-v/steinet mark i eikeskog/åpen bergvegg
sj/steinet skogkant
x/spredt i skogkant
x-d/gammel beitemark
x-v/på steinet skogkant/lågurteikeskog
x/spredt i skogkant
v-d/ gammel beitemark/kultureng
v-d/kodominat i beitemark/kultureng
x/morenejord i lågurteikeskog
x-v/steinete stedet i eikeskog/skogkant
x/grunnlendte rabber i lyngfuruskog
x/spredt på steinete steder i beitemark
x-v/rik granskog/gammel beitemark(småpl.)
x-v/gammel beitemark og skogkanter
x/stedvis dominant i gammel beitemark
x/spredt i beitemark(småpl) og i lågurteikeskog
x/ hist og her i gammel beitemark
x-v/steinet skogkant
v/i gammel beitemark med eiketrær
x/steinet skogkant og lågurteikeskog
x/veikant, beitemark
x/spredt i gammel beitemark
x-v/blåbæreikeskog og lyngfuruskog
x/spredt i gammel beitemark/skogkant
x/spredt i gammel beitemark/skogkant
x-v/steinet partier i eikeskog
x/kultureng/skogkant
x-v/fattig blåbæreikeskog
x/fattig blåbæreikeskog
x-d/lågurteikeskog og kant av beitemark
x/spredt i lågurteikeskog/beitemark

Lønn
Hestekastanje
Engkvein
Glansmarikåpe
Gulaks
Hundekjeks
Burot
Skogburkne
Smyle
Hengebjørk
Vanl. bjørk
Røsslyng
Blåklokke
Engknoppurt
Geitrams
Åkertistel
Liljekonvall
Hassel
Hundegras
Sølvbunke
Broddtelg
Ormetelg
Krekling
Greinmjølke
Bøk
Markjordbær
Hagejordbær
Ask
Guldå
Stankstorkenebb
Kratthumleblom
Blåveis
Skjermsveve
Firkantperikum
Einer
Knollerteknapp
Følblom
Vivendel
Leddved
Hårfrytle
Stormarimjelle
Myskegras
Skogsalat

KARPLANTER

Acer platanoides
Aesculus hippocastanum
Agrostis capillaris
Alchemilla micans
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus sylvestris
Artemisia vulgaris
Athyrium filix-femina
Avenella flexuosa
Betula pendula
Betula pubescens
Calluna vulgaris
Campanula rotundifolia
Centaurea jacea
Chamerion angustifolium
Cirsium arvensis
Convallaria majalis
Corylus avellana
Dactylis glomerata
Deschampsia caespitosa
Dryopteris carthusiana
Dryopteri filix-mas
Empetrum nigrum
Epilobium roseum
Fagus sylvatica
Fragaria vesca
Fragari x ananassa
Fraxinus excelsior
Galeopsis speciosa
Geranium robertianum
Geum urbanum
Hepatica nobilis
Hieracium umbellatum
Hypericum maculatum
Juniperus communis
Lathyrus linifolius
Leontodon autumnalis
Lonicera periclymenum
Lonicera xylosteum
Luzula pilosa
Melampyrum pratense
Milium effusum
Mycelis muralis
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Oxalis acetosella
Phegopteris connectilis
Picea abies
Pinus sylvestris
Plantago major
Poa pratensis
Poa nemoralis
Polypodium vulgare
Populus tremula
Prunus avium
Rumex acetosella
Quercus robur
Rubus idaeus
Salix caprea
Sambucus racemosa
Silene dioica
Solidago canadensis
Sorbus aucuparia
Stachys sylvatica
Taraxacum officinalis coll.
Tilia cordata
Trifolium pratense
Trifolium repens
Tussilago farfara
Ulmus glabra
Urtica dioica
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Veronica officinalis
Viccia sepia
Viola canina
Viola riviniana

x-v/lågurteikeskog
x/spredt i moserik, åpen granskog
x-d /spredt i eikeskog/lyngfuruskog/rik granskog
x-d/lyngfuruskog, spredt i eikeskog
x-v/ veikant og kultureng
x-d/gammel beitemark
x-v/steinete steder i skogkant og lågurteikeskog
v-d/stein/bergvegger i blåbæreikeskog
x/spredt i gammel beitemark og eikeskog
sj/gammel beitemark
x-v/steinet skogkant, rabber i lyngfuruskog
v-d/eikeskog/eikeallé og beitemark(ungplanter)
x-v/kant av skiløype
x/spredt i beitemark og eikeskog
x/spredt i gamel beitemark
x/spredt i steinet skogkant
x/spredt i gammel beitemark
x/spredt i eikeskog/furuskog
x/spredt i beitemark med gamle eiketrær
v/veikant og gammel beitemark
sj/eikeallé og skogkant
x/veikanter
x-v/beitemark og veikan
x/ spredt i beitemark
x-v/rik eikeskog og gammel beitemark(småpl.)
x-v/veikant og gammel beitemark
v-d/fattig eikeskog og lyngfuruskog
x-d/fattig eikeskog, grunnlendte rabber
x/steinet eng i skogkant
x-v/veikant/gammel beitemark
x-v/gammel beitemark/rik eikeskog
x/lågurteikeskog

Gaukesyre
Hengeving
Gran
Furu
Groblad
Engrapp
Lundrapp
Sisselrot
Osp
Morell
Småsyre
Sommereik
Bringebær
Selje
Rødhyll
Rød jonsokblom
Kanadagullris
Rogn
Skogsvinerot
Løvetann
Lind
Rødkløver
Hvitkløver
Hestehov
Alm
Stornesle
Blåbær
Tyttebær
Legeveronika
Gjerdevikke
Engfiokl
Skogfiol

x-v/på stein/berg i eikeskog/åpen bervegg
x-v/basis av lønn,osp, 2-300 år gammel sommereik
sj/basis av 200 år gammel eik i beitemark(NL 948,860)
x/basis av 150-200 år gammel sommereik
x-v/på berg i blåbæreikeskog og lyngfuruskog
x/basis av 2-300 år gammel sommereik

Skogskjeggmose
Hjelmblæremose
Skjørblæremose
Gulbandmose
Mattefrynsemose
Kransflatmose

x/ på stammer av 2-300 år gammmel sommereik
sj/jorddekt, råtten eikerot NL 984,841, 45 moh.
x/basis av gamle eiketrær
x/basis av 2-300 år gamle eiketrær i beitemark
x/fuktig jord i gammel beitemark
x-v/Ø-vendte bergrabber i kant av beitemark
x/basis av 200 år gammel sommereik i beitemark
x-d/fuktig jord i åpen beitemark
x-d/åpne rabber i fattig eikeskog/røsslyngfuruskog
x-v/åpne rabber/steinblokk i fattig eikeskog
x/spredt på jord i beitemark/rik eikeskog
x/åpne Ø-vendte berg/steinblokker i skogkant
x/ spredt på bergvegger/rabber i lyngfuruskog
sj/basis av ca 200år gammel sommereik
x-d/åpen beitemark, fattig eikeskog/lyngfuruskog
x/på steinblokk i blåbæreikeskog
x-d/påberg/steingjerde/gamle eiketrær i beitemark
x-d/basis av 2-300 år gammel sommereik/lønn
x/spredt på basis av 200 år gammel sommereik
x/spredt langs sti i fattig blåbæreikeskog
x-d/2-300 år gammel sommereik/lønn
x-d/på 2-300 år gamle sommereik i alle/beitemark
x/spredt på 150-200 år gamle eiketrær
x-v/basis av lønn/gamle eiketrær i beitemark

Ryemose
Dvergfiltmose
Ospelundmose
Sprikelundmose
Storlundmose
Skruevrangmose
Trådskruevrangmose
Lundveikmose
Filtsigdmose
Ribbesigdmose
Sprikemoldmose
Sigdknausing
Gråsteinmose
Krypsilkemose
Etasjemose
Grannflettemose
Matteflettemose
Kystflettemose
Rottehalemose
Blåmose
Ekornmose
Kystbustehette
Sigdnervemose
Krypfagermose

MOSER - Levermoser
Barbilophozia barbata
Frullania dilatata
Frullania fragilifolia
Metzgeria furcata
Ptilidium ciliare
Radula complanata

Bladmoser
Antitrichia curtipendula
Aulacomnium androgynum
Brachythecium populeum
Brachythecium reflexum
Brachythecium rutabulum
Bryum capillare
Bryum flaccidum
Cirriphyllum piliferum
Dicranum polysetum
Dicranum scoparium
Eurhynchium stokesii
Grimmia hartmanii
Hedwigia ciliata
Homalothecium sericeum
Hylocomium splendens
Hypnum andoi
Hypnum cupressiforme
Hypnum resupinatum
Isothecium alopecuroides
Leucobryum glaucum
Leucodon sciuroides
Orthotrichum lyellii
Paraleucobryum longifolium
Plagiomnium cuspidatum
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Plagiomnium undulatum
Plagiothecium denticulatum
Plagiothecium succulentum
Platygyrium repens
Pleurozia schreberi
Pohlia nutans
Polytrichastrum formosum
Polytrichum commune
Polytrichum juniperinum
Pterigynandrum filiforme
Racomitrium aquaticum
Rhytidiadelphus squarrosus
Sphagnum girgensohnii
Syntrichia ruralis
Ulota crispa var. crispa

x/spredt i gammel beitemark
x/Ø-vendt bergvegg i kant av beitemark
x/basis av bergvegg under eiketrær (NL 9494,8622)
sj/råtten bjørkelåg i beitemark (NL 948,860)
v-d/stein/rabber i fattig eikeskog/lyngfuruskog
x-v/jorddekte bergrabber i beitemark
x-v/spredt i skogbunnen i fattig eikeskog
x/lokal sump i fattig eikeskog
x-v/stein og åpne rabber i lyngfuruskog
sj/basis av 200 år gammel sommereik i beitemark
sj/Ø-vendt bergvegg under eik (NL 9494,8622)
x-v/gammel beitemark
sj/lokal sump i fattig eikeskog
x/bergvegger under gamle eiketrær
x/på rogn i blåbæreikeskog

Krusfagermose
Flakjamnemose
Skrumpjamnemose
Yngleknoppmose
Furumose
Vegnikkemose
Kystbinnemose
Storbjørnemose
Einerbjørnemose
Reipmose
Bekkegråmose
Engtkransmose
Grantorvmose
Putehårstjerne
Krusgullhette

x-v/åpne rabber i lyngfuruskog
x-v/åpne rabber i lyngfuruskog
x/åpne rabber i lyngfuruskog
v-d/i store mengder på sommereik/lønn
x-v/epifytt på av ulike trær/eik,lønn,furu
x-v/på stammen av gamle eiketrær
x-v/på stammer av lønn/gamle eiketrær
x/ på bark av furu, selje og osp
x/på kvister og greiner av sommereik, furu,gran

Islandslav
Lys reinlav
Pigglav
Bleiktjafs
Kvistlav
Bristlav
Skåldogglav
Papirlav
Elghornslav

sj/1 fruktlegeme i blåbæreikeskog
x/åpen lyngfuruskog
x/under furu i blåbæreikeskog
sj/under sommereik i gammel beitemark
x/åpen lyngfuruskog
x/under gran i edelløvskog
x-v/stedvis vanlig på gamle eikestubber
x/åpen lyngfuruskog
sj/2 store fruktlegemer i blåbæreikeskog
x/på nedfalne greiner av sommereik

Svartringfluesopp
Ekte kantarell
Horngrå flathatt
Sleipsopp
Bleik piggsopp
Rødgul piggsopp
Vanlig svovelsopp
Rødbrun pepperriske
Lodden hvitriske
Ragglærhatt

MAKROLAV
Cetraria islandica
Cladonia arbuscula
Cladonia uncialis
Evernia prunastri
Hypogymnia physodes
Parmelia sulcata
Physconia distorta
Platismatia glauca
Pseudevernia furfuracea
STORSOPP-Stilksporesopp
Amanita porphyria
Cantharellus cibarius
Collybia asema
Gomphidium glutinosum
Hydnum repandum
Hydnum rufescens
Hypholoma capnoides
Lactarius rufus
Lactarius vellereus
Stereum hirsutum
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