
- Jeg er ingen geolog, og jeg er ingen ekspert på grunnforhold. Men etter å ha jobbet 
med jorda i dette området i mange år, kjenner jeg i alle fall godt til overflaten, sier 
Thor Olav Tørnby. 

Matjord 
Han støtter seg til ekspertuttalelser når han sier at Adal kanskje har landets aller 
fineste matjord, og at Jernbaneverket derfor har et stort ansvar for kommende 
generasjoner og matforsyning. 

- Historien forteller at Adal består av gammel sjøbunn og fjell, sier Thor Olav Tørnby.

70 til 80 meter 
- Jeg husker det ble boret i forbindelse med bygging på høyskolen. Fast grunn i noen 
meter, så forsvant plutselig boret 70 til 80 meter ned i bare løsmasser. Da Vestfold 
interkommunale vannverk la ned ledningen med vann fra Eikern over jordene på 
Adal, var topplaget bare gjørme, sier Thor Olav Tørnby.

Lavinedal 
Adalsbekken ligger i en lavinedal, og det er grunn til å anta at det rundt bekken er 
langt ned til fjell. 

– Hva med kvikkleire? 

- Det vet jeg lite om, men Adal hviler på leire. Området er ganske flatt, og derfor 
ligger grunnen rolig enn så lenge. Men hva som skjer den dagen Jernbaneverket 
eventuelt begynner å grave, blir interessant å observere, mener Thor Olav Tørnby. 

Redd for grunnvannet
Jernbaneverket beveger seg nå på landets beste matjord. Grunnvannet står sentralt.
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MATJORD: ” Bygger vi ned matjord, kan vi aldri erstatte den, sier Thor Olav Tørnby.  
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”Jernbaneverket har et stort ansvar for kommende 
generasjoner i forhold til bruk av matjord. 

THOR OLAV TØRNBY 
Tidligere grunneier



Mye vann 
Produksjon av mat trenger mye vann, 
og Tørnby er usikker på kildene til 
grunnvannet. Derfor håper han at 
Jernbaneverket nå også undersøker 
kildene til grunnvannet. 

- Det rare er at områdene på toppen 
av raet, som rundt eiendommen 
Katrineborg, der jeg bor nå, har veldig 
mye vann i overflaten. Det forteller meg 
at grunnvannet kommer fra bakken, sier 
Tørnby. 

Han er også redd for Adalstjern. 

- Vannspeilet har blitt mye mindre i min 
tid. Jeg har mine teorier, men årsaken 
får andre finne ut av. Jeg kan bare 
observere. En jernbanestasjon rett vest 
for Adalstjern har den siste tida kommet 
fram som et alternativ. En ny stasjon 
betyr graving, og her graving på et nivå 
som ligger lavere enn tjernet. Det kan 
bety en uttømming av tjernet fra denne 
siden også, sier Thor Olav Tørnby. 

Neste generasjon 
Han poengterer at han for noen år siden 
overlot gården til neste generasjon, 
og at han derfor ikke er berørt av 
jernbaneutbyggingen som grunneier. 

- Men jeg er ekstremt opptatt av 
bevaring av matjord, verdier vi aldri kan 
erstatte. Samfunnsregnskapet i denne 
saken er utrolig viktig, og jeg håper at 
Jernbaneverket i sine valg nå tar inn over 
seg at vi skal bygge en jernbane for de 
neste 100 årene, sier Thor Olav Tørnby.


