
InterCity-prosjektet

Vestfoldbanen (Drammen) – Larvik

Nykirke - Barkåker

LANDSKAPSBILDE

02A Innarbeidet kommentarer fra JBV 11.03.2016 HM GP LNA
01A Innarbeidet kommentarer fra JBV 22.01.2016 HM GP LNA
00A Endelig utgave 18.11.2015 HM GP LNA

Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av
Tittel:
VESTFOLDBANEN (DRAMMEN) – LARVIK

NYKIRKE - BARKÅKER
LANDSKAPSBILDE

Sider:
221

Produsert
av:
Prod.dok.nr.: Rev:
Erstatter:
Erstattet av:

Prosjekt: InterCity- prosjektet 965000 Dokumentnummer: Revisjon:
Parsell: 34 Nykirke - Barkåker

ICP-34-A-10200 02A
 Drift dokumentnummer: Drift rev.:

Sign:

Akseptert

Akseptert m/kommentarer

Ikke akseptert / kommentert
Revider og send inn på nytt
Kun for informasjon



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

LANDSKAPSBILDE

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

2 av 221
ICP-34-A-10200

02A
11.03.2016

Forord
Modernisering av Vestfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Strekningen Nykirke-
Barkåker er en del av InterCity-utbyggingen. I henhold til Nasjonal transportplan for perioden 2014-23
skal det stå klart et nytt dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker i 2023. I 2024 skal det være
sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg.

Planprogrammet for kommunedelplan med konsekvensutredning ble utarbeidet og lå til offentlig
ettersyn våren 2014. Fastsatt planprogram er datert 9.9.2014. Det skal utredes tre alternative
korridorer for ny jernbanetrasé på strekningen mellom Nykirke kryssingsspor og Barkåker. Alternativ 1
Bakkenteigen, Alternativ 2 Skoppum øst og Alternativ 3 Skoppum vest. For alternativ 1 utredes også
et alternativ via Nykirke tettsted. Lokalisering av jernbanestasjon i samtlige korridorer skal inngå i
utredningen.

Formålet med planarbeidet er å utarbeide beslutningsgrunnlag for anbefaling og valg av en korridor for
nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker. Kommunene Horten, Re og Tønsberg er planmyndighet
for planen.
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Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning er utarbeidet av InterCity-prosjektet i
Jernbaneverket, planstrekning Nykirke-Barkåker, med Elsebeth Anicken Bakke som planleggings-
leder. Assisterende planleggingsleder Bjørn Inge Myklebust og prosjekteringsleder Randi Braathen.
Rådgivere for planarbeidet og konsekvensutredningen har vært en konsulentgruppe bestående av Dr.
Ing. A. Aas-Jakobsen AS, ViaNova Plan og Trafikk AS, Citiplan AS, Grindaker AS, NIKU (Norsk
institutt for kulturminneforskning), NIBIO (Norsk Institutt for bioøkonomi) NGI (Norges Geotekniske
Institutt), Geovita AS, ECT AS, Birger Heyerdahl AS, LPO arkitekter AS, Safetec Nordic AS og
Brekke&Strand AS.

LANDSKAPSBILDE inngår som grunnlag for kommunedelplanen med konsekvensutredning.

Fagrapporten er utarbeidet av Grindaker AS: Helene Mykleby, Geir Pettersen, Doriane Happel og Tea
Marie Mangset, alle landskapsarkitekter.
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1 SAMMENDRAG
1.1 Registreringer
Fra Planprogrammet [1]; «Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene, og
hvordan disse endres ved gjennomføring av tiltaket». Temaet tar for seg både hvordan tiltaket kan
tilpasses landskapet og hvordan landskapet oppleves fra toget, reiseopplevelsen.
Planprogrammet [1] viser til at Statens Vegvesens håndbok 140 skal benyttes i utredningsarbeidet.
Håndbok 140 er revidert og heter nå håndbok V712 [9]. Det er metodene beskrevet i håndbok V712
[9] som er benyttet i konsekvensutredningen.

1.1.1 Datagrunnlag
Registreringene til temarapporten Landskapsbilde tar utgangspunkt i informasjonen gitt i
planprogrammet, der det er vist til en rekke førende dokumenter, blant annet Konseptvalgutredningen
(KVU) [2] for InterCity strekningen Nykirke-Barkåker, og konsekvensutredningen utarbeidet i 1996
[22]. Tilgjengelig kartdata er hentet fra kartdatabasen Vestfoldskart [3], der blant annet naturforhold
som berggrunn, løsmasser [4], vegetasjon og nedbørsfelt er mye brukt i registreringsfasen. Her finnes
også kart som viser tidligere verdivurdering av både kulturlandskap og landskapsområder tilgjengelig,
samt historiske og aktuelle kommuneplaner og reguleringsplaner. Verdikartene med Regional Plan for
Bærekraftig Arealbruk (RPBA) sin verdiklassifisering [Vedlegg 6: Temakart med landskapsverdier i
planprogrammet fra RPBA (2012)] [Vedlegg 7: Temakart landskap fra Kommuneplanens arealdel
2015-2027], aktuelle og historiske luftfoto og plankart [5] [6] [7] er brukt for å forstå stedene og
kategorisere landskapet. I tillegg er det gjennomført en rekke befaringer for å oppleve
landskapsrommene på nært hold. Kartdata fra SSB [8] er også tatt i bruk, der avgrensning av
tettsteder, befolkningstetthet og demografisk data er sammenstilt.

1.1.2 Befaringer og tverrfaglig samarbeid
Registreringene er gjort fra februar til september, til fots, i bil og med sykkel. Vi har hatt et tett
tverrfaglig samarbeid med NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) og NIBIO (Norsk Institutt for
Bioøkonomi), som har stått for fagutredningene, Kulturmiljø (NIKU), Naturressurser og Naturmiljø
(NIBIO). Samarbeidet har vært vesentlig for å forstå andre verdier i området og å avklare grensesnittet
mellom de ulike delutredningene. Medvirkningsmøter med fagfolk i kommunen og
interesseorganisasjoner har gitt anledning til å kvalitetssikre registreringskart og verdikart opp mot det
bildet og den kunnskap folk har av planområdet.

1.1.3 Byer og tettsteder i landskapet
Planområdet omfatter to ulike landskapsregioner [Vedlegg 9: Landskapsregioner i Vestfold]:
Oslofjordregionen (Midtre Oslofjord) og Leirjordsbygdene på Østlandet. Det er vesentlig høyere
befolkningstetthet innenfor fjordlandskapet, og det er her byene Horten og Åsgårdstrand ligger, samt
tettstedet Borre/Kirkebakken. Landskapet innenfor kysten er preget av vekselsvis jordbruk og
skogsområder, med mindre tettsteder tilknyttet viktige knutepunkter. E18 går som en viktig
transportåre vest i området og er koblet til Horten via rv.19 og videre til Østfold via Bastøy-ferga.
Dagens Vestfoldbane går gjennom området med Skoppum som eneste stoppested.

Tettstedene Nykirke, Skoppum og Barkåker har alle vokst fram som stasjonssteder langs
Vestfoldbanen. Adal har også vært et stasjonssted, men har ikke vokst seg større enn en liten bygd.
Campus Vestfold, Bakkenteigen, er del av Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Høgskolen med
tilhørende forskningspark ligger desentralisert mellom Borre og Åsgårdstrand.

1.1.4 Landskapets hovedtrekk
Landskapet er kjennetegnet ved flere markante nord-sørgående landskapselementer [Figur 1-1:
Hovedelementer i landskapet]. Terrengets retning gjør at nord-sørgående strukturer føyer seg naturlig
inn i landskapet, mens tverrgående strukturer bryter mer med landskapet. Dagens jernbane og
Raveien er eksempler på strukturer som følger landskapet. Rv. 19 er et eksempel øst-vestgående
struktur som går på tvers av landskapet.

Fjordlandskapet
Oslofjorden har vært den tidligste ferdselsåren og området der bosetning har vært naturlig.
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Raet, den store endemoreneavsetningen fra siste istid, slynger seg mellom fjorden og åslandskapet.
Raet utgjør en enorm voll i landskapet og skaper et skille mellom fjordlandskapet og landskapet
innenfor. Raryggen har vært og er en viktig ferdselsåre så lenge området har vært bebodd, med til
dels flott utsikt. Strekningen mellom Åsgårdstrand og Horten er denne eneste strekningen i Vestfold
der man har kontakt med fjorden fra toppen av Raet. Her er edelløvskog, jordbruksområder og
småhusbebyggelse.

Kulturlandskapet innenfor Raet (Raryggens innerside)
Der Raet slynger seg skapes noen tydelig avgrensede og skålformede landskapsrom: Adal og
Borreskåla. Disse er regnet som viktige kulturlandskap i Vestfold. Borrevannet ligger som det ene
store vannet i området, mellom to skogkledde åser, demmet opp av Raet og Borreskåla i sørøst. Vest
for Raryggen ved Bakkenteigen danner noen mindre skogkledde høydedrag et geologisk sjeldent
myrområde, Adalstjern.

Åslandskapet
Åslandskapet i vest utgjør en tydelig vegg for de åpne landskapsrommene på begge sider.
Landskapet har nord-sørgående langstrakte åser opp til 130 moh. Det finnes mindre områder med
dyrket mark også her, men skalaen er ofte mindre og rommenes karakter mer lukket. Skoppum er en
del av åslandskapet.

Slettelandskapet
Slettelandskapet omkring Nykirke er adskilt fra kysten av åslandskapet. Store bølgende sletter
kjennetegner området, og mindre høydedrag og bekker utgjør viktige elementer i dette landskapet.
Også her er landskapet nord-sørorientert. E18 ligger i overgangen mellom slettelandskapet og
åslandskapet. Nykirke ligger på et høydedrag i det åpne landskapet.

Figur 1-1: Hovedelementer i landskapet
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Figur 1-2: Landskapstyper og tettsteder

1.2 Verdivurderinger
Planområdet er delt inn i ni hovedområder, som igjen er delt inn i mindre områder basert på
soneinndelingen av landskapet og registreringskategorier beskrevet i Håndbok V712 [9].
Områdeinndelingen baserer seg på inndelingen i hovedlandskapstyper, der disse har fått en
geografisk underinndeling i hovedområder. Videre er hovedområdene inndelt i delområder basert på
romlig tilhørighet og registreringskategoriene slik de er inndelt i Håndbok V712:

· Tettbygde og urbane områder (byer og tettsteder)
· Spredtbygde områder (herunder jordbruksområder)
· Naturområder og naturpregete områder

Landskap med alminnelige kvaliteter som er typisk for området er i hovedsak gitt middels verdi.
Områder med reduserte visuelle kvaliteter er gitt liten til middels eller liten verdi. Områder med store
visuelle kvaliteter eller landskap som utmerker seg ved å være uvanlige i regionen eller er unike i
nasjonal sammenheng er gitt stor eller middels til stor verdi.

Planprogrammet sier at utredningen skal ta utgangspunkt i verdiklassifiseringen fra RPBA, se vedlegg
6 og 7, der områdene Borreskåla, Raryggen og Adal trekkes fram som spesielt verdifulle områder,
som vil kunne berøres av traseene.
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Figur 1-3: Kart som viser inndeling i hovedområder og delområder
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Fjordlandskapet og kulturlandskapet på Raets innerside
De største landskapsverdiene befinner seg i de kystnære områdene i tilknytning til Raet. Oslofjorden,
Raet og Borrevannet er viktige landskapselementer. Raet er et naturhistorisk element av nasjonal
betydning og har i dette området en svært klar og tydelig landform. Verdien skyldes også at områdets
visuelle kvaliteter er store og at bebyggelse og veger er tilpasset landskapet. I kartleggingen av
verdifulle kulturlandskap i Vestfold [10] er Adal/Lørge, Borreskåla og Fjugstad/Borre de steder innenfor
planområdet som har stor verdi.

Åslandskapet
Åslandskapet typisk for regionen og har i hovedsak fått middels verdi. Områder med spesielle visuelle
kvaliteter har fått verdi over middels, i tillegg til Frebergsvik, som er det eneste naturreservatet i
området. Blant annet gjelder det Adalsborgen og Skaanevetan, karakteristiske fjellknauser med særlig
opplevelsesverdi. Adalsborgen/Borgåsen er i likhet med Gråmunken en del av åslandskapet som
henvender seg mot Adal og utgjør en viktig vegg i kulturlandskapet. Flere områder tilknyttet E18 og
rv.19 har fått lavere verdi, da de er preget av veg og terrengbearbeidelser som svekker områdets
landskapskvaliteter.

Slettelandskapet
Slettelandskapet rundt Nykirke er i utgangspunktet et typisk landskap for regionen med alminnelige
visuelle kvaliteter. De vestlige delene av området er preget av terrenginngrep i forbindelse med
utbyggingen av E18, og er i stor grad gitt verdier under middels. Det gjelder også ravinelandskapet
nordøst for Kopstadkrysset, som er preget både av E18, dagens jernbane og utbyggingen av
godsterminalen på Kopstad.

1.3 Omfanget av inngrep
Kriteriene for omfangsvurderingen tar utgangspunkt i punktene beskrevet i SVVs Håndbok V712 [9]:

· Lokalisering
· Linjeføring
· Skala og dimensjon
· Utforming

Håndbok V712 [9] er skrevet med henblikk på vurdering av vegtiltak. Jernbanen har en stivere
linjeføring, både i horisontal- og vertikalplan, men metoden er godt egnet til vurdering av
jernbanetiltak.

Områder som er satt av til framtidig bebyggelse, enten gjennom reguleringsplan eller kommuneplan er
blitt vurdert som bebygget. Det gjelder Sletterødåsen ved Nykirke, skogsområdet mellom Jahrelunden
og nordre Skoppum og vekstområdene nord for Bakkenteigen som i dag er skog. I disse områdene vil
kan en kunne ta hensyn banens plassering i utviklingen av området. Omfanget vil her være mindre
enn i tilfeller der banen berører områder som allerede er utbygd.

Nedleggelsen av togtrafikken langs dagens jernbane omfatter fjerning av kontaktledning, master og
signalanlegg. Etterbruk av området er ikke tatt med i vurderingen. I noen områder vil nedleggelsen av
togtrafikken ha en liten positiv effekt, særlig i åpent landskap, der kontaktledningene og mastene kan
være visuelt forstyrrende.

Vi har tatt en rekke fotografier fra ulike plasseringer, og har ved bruk av 3D-modell og
visualiseringsprogrammer kunnet vurdere den visuelle virkningen av tiltaket og influensområdets
utstrekning.
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1.4 Konsekvenser
Konsekvensene er satt som en sammenstilling av verdi og omfang, der stor verdi og stort omfang vil gi
maksimal konsekvens. Liten verdi og stort omfang vil ikke gi samme store konsekvens.

De østre delene av planområdet er mer finmasket enn de vestre, hvilket i øst gir en noe mer presis
beskrivelse av konsekvensene innenfor hvert delområde. Dette skyldes blant annet at det er større
variasjon i område tilknyttet Raet, med ulike bebyggelsessoner og områder med og uten vernestatus.
Et eksempel på dette er skogen vest for Borre, der Adalstjern og Fogdeskogen er skilt ut som egne
områder i likhet med skogen som er satt av til framtidig bebyggelse. Der tiltaket kun berører en liten
del av et større område vil konsekvensgraden bli mindre enn om hele området berøres. Det betyr at
kun områder som berøres i stor grad kan få stor konsekvens. I noen tilfeller vil negative og positive
konsekvenser kunne oppveie hverandre i et område, og konsekvensen kan bli 0 til tross for at området
er berørt. Dette er gjort rede for i beskrivelsen av delområdene i fagrapporten, selv om det ikke vil
fremgå av konsekvenskartet.

Alternativ 1 og 2 skiller seg tydelig fra alternativ 3. Alternativ 3 følger landskapets nord-sørgående
hovedretning hele vegen og er noe kortere. Samlet gir dette færre konfliktpunkter og utfordringer for
alternativ 3 enn alternativ 1 og 2.

Nordre del av parsellen, fram til kryssingen av E18 er lik for alle alternativer. Her er konsekvensene
minimale, da landskapet allerede er preget av dagens jernbane og nærheten til E18.

1.4.1 Alternativ 1 Bakkenteigen
Alternativ 1 følger landskapets nord-sørgående strukturer gjennom slettelandskapet i nord og i søndre
del av parsellen, mot Barkåker. I disse områdene er tiltaket godt tilpasset landskapets skala, og
områdets sårbarhet er forholdsvis liten.

Gjennom åslandskapet der terrenget er småkupert, dreier banen østover, og følger ikke lenger
åslandskapets retning. Her er rommene små og banens stive linjeføring krever en del terrenginngrep.
Til tross for at omfanget er negativt, vil det kuperte terrenget gjøre at det kun berører et lite område.

Viadukten som går ut i det åpne landskapet på raets innerside vil ha et langt større influensområde.
Viadukten er lagt i overgangen mellom Borreskålas storskalalandskap og det mindre
landskapsrommet ved Sande. Skalaen på viadukten er bedre tilpasset Borreskålas åpne store
landskapsrom enn landskapet det krysser mellom Rygland og Sande. Fjernvirkningen er mindre
problematisk enn nærvirkningen, og sett fra Borreveien i øst vil viadukten kunne bli et
identitetsskapende element. I området som berøres direkte av viadukten vil tiltaket være i konflikt med
landskapets skala.

Viadukten treffer Borreåsen og går på terreng sørover og vil kun berøre et lite område. Nærføringen til
Adalstjern og Fogdeskogen er negativ, men traseen går i ytterkant av områdene og forringer ikke
hovedverdiene.

Gjennom Adal blir den negative virkningen større, da banen bryter opp og deler et helthetlig og
harmonisk landskapsrom. Strekningen fra Huseklepp til Barkåker er vil kun ha små negative
konsekvenser. Enkelte steder vil den positive effekten av at kontaktledning, master og signalanlegg
langs dagens jernbane fjernes veie opp mot ulempene ved den nye jernbanen. Et eksempel på dette
er landskapsrommet omkring Skotte.

Reiseopplevelsen i Alternativ 1 vil utmerke seg spesielt på viaduktstrekningen og gjennom Adal.
Reiseopplevelsen fra viadukten vil ved maksimal hastighet vare i et halvt minutt, og gi utsyn over
kulturlandskapet ved Borrevannet. Sande, raryggens ytterside og fjorden. Gjennom Adal vil jernbanen
gå sentralt gjennom landskapet. Reiseopplevelsen være meget god, og opplevelsen av det åpne
landskapet vil vare i over et halvt minutt ved maksimal hastighet. Reiseopplevelsen vil gi overblikk
over kultur- og naturlandskap med meget høy verdi og vil kunne bli et av høydepunktene langs
Vestfoldbanen.
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1.4.2 Alternativ 1 via Nykirke tettsted
Alternativ 1 via Nykirke tettsted følger dagens jernbanetrasé mer eller mindre fram til kryssingen av
Falkenstenveien ved Nykirke.

Der traseen følger dagens spor vil tiltakets bredde økes og banen være mer synlig enn i dag. Likevel
er konsekvensene små, da jernbanen allerede preger området. Ved Nykirke medfører byggingen av
betongtunnelen at en rekke boliger må rives. Dette fører til en visuell deling av tettstedbebyggelsen på
hver side av jernbanen.

Sør for Nykirke forlater traseen dagens spor og dreier inn i et jordbrukslandskap der små skogholt og
åkerholmer gir små og skjermede landskapsrom. De områder som berøres direkte av tiltaket vil her få
negativ konsekvens, men influensområdet er ikke stort.

Fra Olsmyra og sørover vil de to traseene i alternativ 1 være like. Det henvises til beskrivelsen av
alternativ 1 for den søndre del av tiltaket.

Reiseopplevelsen knyttes i hovedsak til strekningen fra Rygland og sørover. Denne strekningen er lik
alternativ 1 og reiseopplevelsen vil være særdeles god.

1.4.3 Alternativ 2 Skoppum øst
Alternativ 2 Skoppum øst vil ha omtrent de samme konsekvenser som alternativ 1 gjennom
slettelandskapet ved Nykirke. Mye av strekningen vil gå i tunnel, og i dagsonene er jernbanens skala
godt tilpasset landskapet.

Gjennom det småkuperte åslandskapet dreier banen mer vestover enn alternativ 1. På samme måte
som alternativ 1 følger banen ikke lenger åslandskapets retning. Her er rommene små og banens
stive linjeføring krever en del terrenginngrep. Til tross for at omfanget er negativt, vil det kuperte
terrenget gjøre at det kun berører et lite område. Gjennom skogen vil mye av strekket gå i tunnel, og
de negative konsekvensene begrenses derfor. Alternativ 2 berører en del boligområder og
bebyggelse, og vil virke negativt på tettstedsbebyggelsen ved Skoppum, især Jahrelunden, der deler
av bebyggelsen må rives.

I møtet med det åpne landskapet vil tiltaket være langt mer synlig. Fjernvirkningen av viadukten sett
østfra vil være liten da Sandehøyden skjermer en del.  Borresskåla og områdene øst for Sande
påvirkes derfor lite av tiltaket. Over Skoppum gård og Sande Mølle går viadukten diagonalt gjennom
det dalformede landskapsrommet og både være i konflikt med skalaen på landskapsrommet og bidra
til en visuell deling av rommet.

Konsekvensene er også store i stasjonsområdet ved Øvre Lørge. Her er terrenget er kupert og
rommet lite. Jernbanens skala og terrenginngrepene som kreves vil ha stor negativ virkning i området.
Videre følger traseen randsonen av Fogdeskogen, og vil i liten grad påvirke skogsområdene i øst,
men sammenhengen mellom områdene brytes. Kulturlandskapet ved Kimestad og Adal påvirkes
negativt, men på ulikt vis. Ved Kimestad vil området ikke deles, men få endret innramming og redusert
kontakt med skogen i øst. Ved Adal vil jernbanen ligge som en barriere som krysser dalbunnen og
deler rommet.

Strekningen fra Huseklepp til Barkåker vil kun ha små negative konsekvenser. Enkelte steder vil den
positive effekten av at kontaktledning, master og signalanlegg langs dagens jernbane fjernes veie opp
mot ulempene ved den nye jernbanen. Et eksempel på dette er landskapsrommet omkring Skotte.

Reiseopplevelsen i Alternativ 2 vil være meget god på viaduktstrekningen og gjennom Adal.
Reiseopplevelsen fra viadukten vil ved maksimal hastighet vare noe under et halvt minutt, og gi utsyn
over kulturlandskapet ved Borrevannet, Sandehøyden, Skoppum og Lørge. Gjennom Adal vil gi et
godt overblikk over det skålformede landskapet. Reiseopplevelsen være meget god, og opplevelsen
av det åpne landskapet vil vare i over et halvt minutt ved maksimal hastighet. Reiseopplevelsen vil gi
overblikk over kultur- og naturlandskap med høy verdi, og vil samlet sett være meget positiv.
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1.4.4  Alternativ 3 Skoppum vest
Alternativ 3 skiller seg fra de andre alternativene ved kryssingen av E18, der den vil ligge noe lenger
vest. Kryssingen av slettelandskapet sørvest for Nykirke er uproblematisk med tanke på konsekvenser
for landskapsbildet, både hva linjeføring og skala angår. Landskapet er preget av andre lineære
strukturer og er lite sårbart.

Gjennom nordre del av åslandskapet vil jernbanen gå i tunnel, og ikke berøre området. I
næringsområdet ved Viulsrød, vil traseen ligge åpent i et naturlig lavbrekk og dermed være lite synlig.
Næringsområdet har få intakte landskapsverdier, men et potensiale for forbedring. Tiltaket vil være
svakt positivt i dette området.

Stasjonsområdet vil ligge på sørsiden av rv.19 i et småkupert skogs- og jordbrukslandskap som i dag
er preget av nærheten til riksvegen. Adalsborgen/Borgåsen påvirkes ved at atkomstveg og stasjonen
vil berøre nordvestre del av området. Selve «borgplatået» berøres ikke direkte, men bøkeskogen i
vest vil påvirkes av jernbanen. Tiltaket vil samlet sett kunne svekke de visuelle kvaliteten i vestre og
nordre del av Adalsborgen.

Jernbanen vil gå i tunnel under åsryggen Gråmunken, og påvirker først Tangsrødmarka der den
kommer ut på terreng i østre del av Tangsrødjordet. Herfra og sørover til Nordre Brekke vil traseen
utgjøre en barriere, men den følger landskapets retning, og influensområdet vil dermed ikke være
stort. Landskapsrommet ved Nordre Brekke er lite og skjermet, og vil påvirkes negativt av tiltaket.

For områdene som berøres av dagens jernbane, vil tiltaket ha en svak positiv effekt, da den nye
jernbanen knapt berører disse områdene.

Alternativ 3 vil mye av strekningen være i skjermet av skog og gå i tunnel, De strekningene som går
gjennom åpent landskap vil primært gi utsyn over områder med landskapsverdier under middels.
Reiseopplevelsen vil derfor være lite god.

1.5 Forslag til avbøtende tiltak
I det videre planarbeidet skal alternativene optimaliseres. For å avbøte negative konsekvenser av
tiltaket som er identifisert i konsekvensutredningen vil følgende forhold være viktige å vurdere i
kommende planfaser:

· Terrengforming for at tiltaket best mulig skal tilpasses omgivelsene kan vurderes ved at det
utarbeides terreng- og beplantningsplaner i reguleringsplanfasen. God terrengtilpasning vil
særlig være viktig i verdifulle åpne landskapsrom.

· Sikring av mark og vegetasjon kan vurderes ved å utarbeide marksikringsplan i
reguleringsfasen. Aktuelle steder vil være der viaduktene krysser bekker og områder der
vegetasjonen tilfører viktige verdier til landskapet.

· Hensynet til vegetasjonen nærmes jernbanen i Adalstjern naturreservat vurderes ivaretatt med
egnet formål i reguleringsplanen eller ved revisjon av skjøtselsplan for naturreservatet samt
prosess for eventuell grensejustering eller dispensasjon.

· I de kuperte områdene i åslandskapet vil en reduksjon av skråningsutslag i områder med
skjæring være et godt grep for å minimere inngrepet i landskapet.

· I områder der reiseopplevelsen er viktig, som ved Borreskåla og Adal, bør eventuell
støyskjerming utformes og plassers slik at den ikke hindrer utsikt.

1.6 Samlet vurdering og anbefaling
Alternativ 1 og 2 forholder seg på mange måter likt til landskapet, og går gjennom mange av de
samme områdene. Borreskåla, Sande, skogsområdene vest for Borre og Adal er blant de viktige
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områdene. Disse har stor landskapsverdi og stort visuelt mangfold. På store deler av strekningen går
alternativ 1 og 2 gjennom åpent landskap, og vil således ha stort visuelt influensområde.

Alternativ 1 og 2 byr på andre landskapsmessige utfordringer og konflikter enn alternativ 3, samtidig
som de har et større potensiale for å tilføre landskapet noe nytt. Viaduktløsningene skiller seg fra
hverandre ved at alternativ 1 tangerer et større landskap og er bedre tilpasset skalaen på landskapet.
Viadukten i alternativ 2 går gjennom områder der skalaen på landskapet er mindre enn rommene
alternativ 1 krysser. Synligheten vil til gjengjeld være større i alternativ 1, hvilket kan være en ulempe.
Viadukten vil stå som et tydelig element i det flotte kulturlandskapet. Synligheten i landskapet og
reiseopplevelsen fra viadukten gir dette alternativet et større potensiale for å bli et identitetsskapende
landemerke enn både alternativ 2 og 3.

Skogsområdene vest for Borre berøres av både alternativ 1 og 2. Alternativ 1 berører randsonen av
Adalstjern naturreservat, hvilket er negativt. Likevel vil hovedverdiene i området kunne bestå, selv om
innrammingen av området reduseres noe. Alternativ 2 går gjennom et småskalalandskap fra Lørge og
sørover, der jernbanens skala vil være i konflikt med landskapet og vil utgjøre en tydelig barriere.
Gjennom Adal vil både alternativ 1 og 2 gi negative konsekvenser, der alternativ 1 har noe større
negativ konsekvens.

Alternativ 1 om Nykirke vil medføre rivning av en del bebyggelse. Sør for Nykirke går den på tvers av
de nord-sørgående strukturene i landskapet.  Den kommer noe svakere ut enn alternativ 1, men har
mindre konfliktpunkter enn alternativ 2.

Alternativ 3 er uten tvil den løsningen som skaper færrest visuelle konflikter i landskapet. Det skyldes
plasseringen i et mer skjermet skogslandskap, nord-sørorienteringen som følger terrengets retning,
tunnelløsningen og at banestrekningen er vesentlig kortere enn alternativ 1 og 2. Noen av
banestrekningene i åpent landskap går gjennom rom som allerede er preget av terrengbearbeidelser
og infrastruktur og er således mindre sårbare.

Reiseopplevelsen vil for viaduktløsningene i alternativ 1 og 2 være svært positiv. For alternativ 1 vil
opplevelsen bli storslagen med utsikt fra viadukten over Borreskåla og fjorden. Reiseopplevelsen
gjennom Adal vil både for alternativ 1 og 2 være flott. Alternativ 3 byr ikke på noen nevneverdig
reiseopplevelse, da mye av strekningen går i tunnel og gjennom skog.

Rangeringen av alternativene blir følgende:

1. Alternativ 3
2. Alternativ 1
3. Alternativ 1 om Nykirke tettsted
4. Alternativ 2
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Tabell 1-1: Sammenstilling og rangering av alternativene

Nr. Områdenavn Verdi Omfang
Konse-
kvens Omfang

Konse-
kvens Omfang

Konse-
kvens Omfang

Konse-
kvens

1
Slettelandskapet ved
Nykirke L/M intet 0 lite til mid. neg (-) intet 0 lite pos. (0/+)

2
Småkupert åslandskap
nord for rv.19 M lite til mid. neg. (-/--) lite til mid. neg. (-/--) lite til mid. neg. (-/--) intet 0

3
Åslandskapet vest for
Borrevannet M/S lite pos. til intet (0/+) lite pos. til intet (0/+) lite pos. til intet (0/+) lite pos. til intet (0/+)

4

Borrevannet og
kulturlandskapet ved
Borreskåla M/S lite til mid. neg. (--) lite til mid. neg. (--) lite til mid. neg. (--) utenfor infl.omr. intet

5
Raryggen og raets
ytterside M/S lite neg. til intet (0/-) lite neg. til intet (0/-) intet 0 utenfor infl.omr. intet

6
Landskapet på raets
innerside M/S lite til mid. neg. (-/--) lite til mid. neg. (-/--) middels neg. (--/---) lite pos. til intet (0/+)

7
Åslandskapet sør for
rv.19 M lite til intet neg. (0/-) lite til intet neg. (0/-) lite til intet neg. (0/-) middels neg. (--)

8
Landskapet på raets
innerside M lite pos. til intet (0/+) lite pos. til intet (0/+) lite pos. til intet (0/+) lite til intet neg. (0/-)

9

Ravinelandskapet
nordvest for
Kopstadkrysset L/M lite til intet neg. (0/-) lite til intet neg. (0/-) lite til intet neg. (0/-) lite til intet neg. (0/-)
Samlet
konsekvensgrad (-/--) (-/--) (--) (0/-)
Rangering 2 3 4 1

Alternativ 3Alternativ 1
Alternativ 1 via

Nykirke tettsted Alternativ 2
Konsekvensvurdering av

landskapsbilde
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2 MANDAT FOR UTREDNINGEN
2.1 Planprogrammet
Nasjonal transportplan 2014-23 sier at strekningen Nykirke-Barkåker skal være ferdig i 2023 og at det
skal være sammenhengende dobbeltspor nord for Tønsberg i 2024.

Gjennom kommunedelplan med konsekvensutredning skal det velges korridor og alternativ for
dobbeltsporstrekningen Nykirke – Barkåker på Vestfoldbanen. Dette skal være grunnlag for videre
planlegning [1].

Utredningen av temaet Landskapsbilde inngår som del av de ikke prissatte konsekvensene, i likhet med
Nærmiljø og friluftsliv, Naturressurser, Naturmiljø og Kulturmiljø.

2.2 Metodebruk
2.2.1 Registrering og forståelse av landskapet
Analysen av fagtemaet Landskapsbilde tar utgangpunkt i planprogrammet og metodene beskrevet i
Statens Vegvesens Håndbok V712 for konsekvensanalyser [9]. Planprogrammet [1] viser til at Statens
Vegvesens håndbok 140 skal benyttes i utredningsarbeidet. Håndbok 140 er revidert og heter nå
håndbok V712 [9]. Vi har brukt Skog og Landskap (tidligere NIJOS-Norsk institutt for jord- og
skogkartlegging) sin kategorisering av landskapsregioner [15] i den overordnede forståelsen av
landskapet. Her beskrives landskapets hovedform, geologisk innredning, vann og vassdrag,
vegetasjon, jordbruksmark, bebyggelse og tekniske installasjoner. Disse temaene er nevnt i den
innledende beskrivelsen av landskapets karakter. Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvarens
veileder: Fremgangsmåte for vurdering av landskapskarakter og landskapsverdi [11] er også benyttet i
arbeidet.

I tillegg til å lese om områdene har studier av kart, plandokumenter, tidligere analyser og gjentatte
befaringer vært viktige for å bli kjent i området. Historiske luftfoto [12] har vært meget nyttig for å forstå
landskapets nære historie og den forandring som er skjedd fra 50-tallet og fram til i dag.

Data fra kartportalen Vestfoldkart har vært mye brukt i registreringsfasen. Her er en rekke temakart
tilgjengelig, der geologisk data [4], vegetasjonskart både med arter og vekstklasser vist, nedbørsfelt,
ledningskart, arealbruk m.m. I tillegg finnes verdivurderinger av landskapsområder og kulturlandskap
[13]. Dette er supplert med gis-data fra Fylkesmannen i Vestfold, hvilket har gitt oss et presis
kartverktøy.

Ortofoto, både aktuelle og historiske bilder har vært viktige redskaper i forståelsen av landskapet og
konsekvensene av inngrep (Figur 2-1: Eksempel på bruk av historiske ortofoto. Skoppum og Borre i
1954 og i 2014 og Figur 2-2: Utsnitt fra Google Earth ved Borrehaugene).

Skog og Landskap [15] sin inndeling av landskapet i landskapsregioner og landskapstyper har gitt
utgangspunkt for en grov områdeinndeling. Denne inndelingen brukt i en tidligere verdivurdering av
området som det refereres til i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk [13]. Disse er blant annet vist
på temakart for landskapsverdier som er vedlagt kommuneplanen i Hortens arealdel [Vedlegg 6,
Vedlegg 7]. Inndelingen i landskapstyper slik de er vist på disse kartene synes likevel for grovmasket
for å gi en nyansert nok beskrivelse av delområdene. I mange tilfeller omfatter de flere
registreringskategorier. Likevel er verdiene og beskrivelsen som følger kartene tatt i betraktning og har
i de fleste tilfeller fått tilsvarende verdi.
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Figur 2-1: Eksempel på bruk av historiske ortofoto. Skoppum og Borre i 1954 og i 2014 [14]

Figur 2-2: Utsnitt fra Google Earth ved Borrehaugene
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2.2.2 Definering og avgrensning av delområder
Åpne landskapsrom
I arbeidet med å definere delområdene det utarbeidet
temakart som beskriver åpne landskapsrom og
karakteristiske landskapselementer.
Landskapsrommenes avgrensning er enten definert av
topografi, vegetasjon eller konstruksjoner. I flate
områder kan vegetasjon og bebyggelse være viktige
vegger i landskapet, mens det i mer kupert terreng ofte
er terrengformen som utgjør rommets vegger.

Skogsterreng og mindre kulturlandskap
I områder der landskapsrommene blir uhensiktsmessig
små eller med tett vegetasjon er en enhetlig type
landskap blitt definert som et område. Dette gjelder f.
eks. det småkuperte skogs- og jordbrukslandskapet
nord for Skoppum ved Føske, der rommene er mange
og små.
	
Tettsteder
Tettstedene er gitt en ytre avgrensning som i stor grad
samsvarer med områder som i kommuneplan er avsatt
til bebyggelse. I enkelte tilfeller er noe av kultur- eller
naturlandskapet tatt med, fordi det romlig tilhører
tettstedet eller er satt av til framtidig bebyggelse.
Arealbruken er med på å definere delområder innenfor
tettstedet, og vi ser det riktig å skille mellom f. eks.
boligområder og næringsområder, da skalaen på
bebyggelsen og graden av terrenginngrep er svært
forskjellig.

Vegen som avgrensning
I flere tilfeller langs rv.19 er områder som opprinnelig
har hørt sammen blitt delt. Den funksjonelle
adskillelsen gjør det naturlig å skille mellom områdene
nord og sør for rv. 19, selv om de er del av samme landskap.

Inndeling i soner basert på geografisk tilhørighet og landskapstype
For å gi en hensiktsmessig nummerering av delområdene er de plassert i kategorier som beskriver
den geografiske tilhørighet og en grov kategorisering av landskapstype med nummerering fra 1 til 9.
Delområdene innenfor en sone er gitt en bokstav etter nummeret.

Størrelse på delområder
I prosessen med å bli kjent i området og lage hensiktsmessige områdeavgrensninger har en del
tilgrensende områder i samme registreringskategori fått lik verdi. De østre delene av planområdet er
mer finmasket enn de vestre. Dette skyldes blant annet at det er stor variasjon innenfor et mindre
område, og det skilles mellom områder regulert til bebyggelse og naturvernområder innenfor samme
skogsområde slik man ser ved skogen vest for Borre.

Figur 2-3: Eksempel på skisse av åpne
landskapsrom
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Figur 2-4: Landskapsbildet er delt inn i ni soner basert på landskapstype og romlig tilhørighet
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3 REGISTRERINGER
3.1 Beskrivelse av området
Planområdet omfatter to ulike landskapsregioner [15]: Oslofjordregionen (Midtre Oslofjord) og
Leirjordsbygdene på Østlandet. Det er vesentlig høyere befolkningstetthet innenfor fjordlandskapet, og
det er her byene Horten og Åsgårdstrand ligger samt tettstedet Borre/Kirkebakken.
Landskapet innenfor kysten er preget av vekselsvis jordbruk og skogsområder, med mindre tettsteder
tilknyttet viktige knutepunkter. E18 går som en viktig transportåre vest i området og er koblet til Horten
via rv.19 og videre til Østfold via Bastøy-ferga Horten-Moss. Dagens Vestfoldbane går gjennom
området med Skoppum som eneste stoppested.

Tettstedene Nykirke, Skoppum og Barkåker har alle vokst fram som stasjonssteder langs
Vestfoldbanen. Adal har også vært et stasjonssted, men har ikke vokst seg større enn en liten bygd.
Campus Vestfold, Bakkenteigen er del av Høgskolen i Buskerud og Vestfold.  Høgskolen med
tilhørende forskningspark ligger desentralisert mellom Borre og Åsgårdstrand.

Landskapet er kjennetegnet ved flere markante nord-sørgående landskapselementer. Terrengets
retning gjør at nord-sørgående strukturer føyer seg naturlig inn i landskapet, mens tverrgående
strukturer bryter mer med landskapet. Dagens jernbane og Raveien er eksempler på strukturer som
følger landskapet. Rv. 19 er et eksempel øst-vestgående struktur som går på tvers av landskapet.

Fjorden, Raet, Borrevannet og Åslandskapet utgjør de tydeligste elementene i landskapet, og gir
grunnlag for en soneinndeling av området.

Figur 3-1: Hovedelementene i landskapet
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Figur 3-2: Skisse med soneinndeling av landskapet



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

LANDSKAPSBILDE

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

23 av 221
ICP-34-A-10200

02A
11.03.2016

De fire tettstedene som inngår i influensområdet ligger innenfor hvert sitt landskapsområde. Nykirke er
del av et åpent kulturlandskap uten tilknytning til Raet. Skoppum ligger i ytterkanten av det
småkuperte åslandskapet og var tidligere del av de store skogene. Både Horten og Åsgårdstrand
ligger på Raet, vendt ut mot fjorden. Borre ligger på Raet med kontakt både med fjordlandskapet og
kulturlandskapet ved Borreskåla. Barkåker ligger på Raet, men trukket langt tilbake fra fjorden i et
terreng som er henvendt mot indre Vestfold.

3.1.1 Fjordlandskapet og Raet
Raet, den store endemoreneavsetningen fra siste istid, går gjennom området og er et viktig og
særegent element for regionen. Raet strekker seg som et nord-sørorientert høydedrag fra Barkåker i
sør til Horten i nord og videre over fjorden til Jeløya i Østfold. Fra Åsgårdstrand og nordover til
Karljohansvern i Horten stiger terrenget i en jevn skråning fra kysten opp til toppen av høyderyggen. I
området ved Borre er dette landskapet åpent og kontakten med kysten særlig god. Fra Horten og
nordover er kystsonen brattere og brattere. Stedvis er det bratte klipper mot fjorden. Sør for
Åsgårdstrand går Raryggen lenger inn i landet og har ingen kontakt med fjorden.

Figur 3-3: Raet og fjordlandskapet sett sørvestover (fra Google Earth)

Raet gir et særpreget landskap som er unik både regionalt og nasjonalt. I Aust-Agder er Raet foreslått
vernet som nasjonalpark [16]. Havet og bølgenes påvirkning har vært med på å forme en rekke
terrasser og strandvoller. Raet utgjør et vannskille og er med på å definere kystrommets avgrensning
og landskapsrommene innenfor Raet. Raveien er en gammel ferdselsveg, og langs Raet finnes spor
av bosetning helt tilbake til steinalderen.

Det finnes et fåtall større våtmarksområder i området, der de største er ved Borrevannet og
myrområdet ved Adalstjern. Adalstjern er det eneste intakte myrområdet på Raet. Både Adalstjern og
Borrevannet er naturreservater.

Området har mye rik edelløvskog, og åpenheten og kontakten med fjorden veksler. I områder der
skogen dekker høydedraget er formen mindre tydelig som ved Bakkenteigen nord mot Borre. Her kan
vegetasjonen skjule en del inngrep. Ved Fjugstad/Vestmannrød ser man over skogen og fra Borre er
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utsikten meget god. Fjugstad naturreservat rett nord for Åsgårdstrand er trolig Skandinavias største
askeskog.

Der Raet slynger seg etterlates skålformede landskapsrom på innsiden. Både Adal og Borreskåla er
slike rom, der Raet fungerer som en demning i landskapet. I forkastningssoner renner bekkene
nordover i neste landskapsrom, slik Adalsbekken renner ut i Borreskåla, og Borrevannet ut ved
Øvremølla og Falkensten. Løvtrær dominerer som kantvegetasjon langs bekkedrag og jordekanter.
Borrevannet er et av få vann som er demmet opp av Raet, og landskapsrommet rundt oppleves meget
intakt. Gårdsbebyggelsen er lokalisert på små høydedrag eller i kanten av det skålformede rommet og
er nært forbundet med landskapet omkring. Arkeologiske undersøkelser tyder på at denne
plasseringen av gårder har røtter langt tilbake i tid [17]. Både Adal/Lørge og Borreskåla er definert
som viktige kulturlandskap i Vestfold [10] med store visuelle kvaliteter. Ved Barkåker går Raet
vestover inn i landet, og to parallelle høyderygger synes her i landskapet. Her er det ingen visuell
kontakt med kysten, men utsikt langt innover i landet.

Raryggen og områdene med marin strandavsetning og tykk havavsetning (Vedlegg 8: Løsmassekart
med utgangpunkt i kartdata fra NGU) er i hovedsak dyrket mark. Dette er mellom 0 og 70 moh. I de
åpne landskapsrommene stikker knauser og åkerholmer opp og er med på å skape mindre miljøer.
Gårdsbrukene ligger ofte i tilknytning til høydedragene. Byene Horten og Åsgårdstrand samt
tettstedene Borre og Barkåker ligger alle på Raryggen.

Figur 3-4: Landskapet på Raets innerside, sett sørover (fra Google Earth)

3.1.2 Åslandskapet
Åslandskapet består i hovedsak av langstrakte forholdsvis lavtliggende åser, opp mot 130 moh. Åsene
er skogkledte nord-sørgående høydedrag med sprekkedaler og små forkastninger. Leiravsetninger i
dalformene gir et mykt formet terreng mellom terrasser/nivåer som også er orientert i nord-sørretning.
Området har flere store sammenhengende skogsområder og de fleste landskapsrom er orientert i
nord-sørretning. Grovt sett strekker dette området seg helt fra Barkåker til Falkensten og Freberg, kun
brutt av Nykirkeveien, Pauliveien, rv.19 og Solerødveien. Rv.19 utgjør et fysisk skille av området sør
for Skoppum og deler området på tvers i et av de få tverrgående lavbrekkene (Figur 3-5). Vegen er
lagt lavt i terrenget, slik at den ikke oppleves særlig dominerende før man kommer tett på. Mellom
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Nykirke og Skoppum er terrenget småkupert, dominert av skog med noe dyrket mark. Skalaen i
området er liten og landskapsrommene er mange og små. Øst fra Skoppum og sørover er et større
skogsområde som strekker seg til Barkåker. E18 tangerer dette skogsområdet og ligger delvis i
skjæringer og tunnel.

I områder med vidt utsyn kan man se det høyereliggende åslandskapet i indre Vestfold og Oslofjorden
og Østfolds kystlinje. Det er mye karrig berggrunn og barskog dominerer området.

Skoppum ligger i østre del av åslandskapet. Nyere bebyggelse er i hovedsak lagt i tidligere
skogsområder på knauser og åser. Både Skoppum og Nykirkes boligfelt fra etter 1980 er gode
eksempler på dette [Figur 3-5].

Figur 3-5: Åslandskapet sett sørover (fra Google Earth)

3.1.3 Slettelandskapet ved Nykirke
Ved Nykirke er et stort bølgende jordbrukslandskap, avgrenset av karakteristiske skogkledte åser.
Små forkastninger, knauser og bekker med kantvegetasjon deler området inn i mindre rom, og gjør at
landskapet ikke oppleves like storslått som Borreskåla og Adal. E18 er et tydelig nord-sørgående
element i dette landskapet [Figur 3-6]. Åsryggene ved Frebergsvik rammer inn landskapet i øst, og til
tross for nærhet til kysten har man ingen visuell kontakt med fjorden herfra.

Fra Nykirke og nordover mot Helland, samt vest for Kopstad er landskapet kjennetegnet ved
leirbasseng og ravinedaler. Herfra går en rekke mindre bekker nordøstover ut i fjorden. Bekkene ligger
dypt i landskapet og sees mest som bølgende bånd av kantvegetasjon. Berggrunnen sør og øst for
Nykirke er dominert av rombeporfyrlavaer, mens deler av Nykirke og nordover samt Fredbergvik,
Falkensten, Åsen og nordre Horten har basaltgrunn. Dette er synlig i blottede fjellknauser som mange
steder trer fram i landbruksområdene, og langs vegstrekninger med tydelige skjæringer som rv.19, der
steinen har en rødlig tone.
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Sør for Kopstad er landskapet mer dalpreget med to parallelle ravinedaler som renner gjennom
Undrumsdal. Undrumsdals tettstedbebyggelse ligger på et høydedrag mellom bekkedalene, der E18
gikk før motorvegen ble utbygget. Undrumsdalskrysset forbinder Undrumsdal med Horten via rv.19.

Figur 3-6: Slettelandskapet sett nordøstover (fra Google Earth)

3.1.4 Tidligere utredninger
Som beskrevet i planprogrammet har konseptvalgutredningen fra 2012 [2] og sammendraget fra NSB
Banes konsekvensutredning fra 1996 [22] blitt brukt for å bli kjent i området og forstå hvilken sårbarhet
de ulike områdene har i møtet med jernbanen. Mulighetsstudien Campus Vestfold 2040 [18] har også
vært en nyttig informasjonskilde.

3.1.5 Kartfestede data
Vestfoldkart (Vestfoldkommunenes felles kartportal) [3] har vært mye brukt i kartleggingsarbeidet. I
tillegg til temabaserte registreringskart finnes det også kvalitative vurderinger av landskapet. I de fleste
tilfeller samsvarer vår verdivurdering med disse, men avviker på noen områder. Blant annet har vi hatt
behov for en mer finmasket områdeinndeling, som igjen har gitt en mer nyansert verdivurdering.
I temakartene fra RPBA [13] ser at samme område har fått ulik verdisetting på hver side av
kommunegrenser. Her har vi måttet vurdere hvilken verdi som er riktig for området som helhet.  Andre
eksempler hvor vi har måttet justere områder er når den tidligere verdivurderinger er gjort i forkant av
vesentlige vegutbygginger, og delområdenes avgrensning er ikke lenger den samme og
opplevelseskvalitetene er endret. Arealplaner, både gjeldende og tidligere, har vært viktig for å forstå
fortidens, nåtidens og framtidens arealbruk.

3.2 Gjennomførte undersøkelser
Planprogrammet viser ikke til et behov for særskilte undersøkelser i utredningsarbeidet. Likevel har
det vært behov for å registrere områdene ved befaring, både for å se på dagens verdi og kunne
visualisere både fjern- og nærvirkning av tiltaket. Google Earth er benyttet for å velge ståsteder, bilder
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er tatt på befaring, tiltaket er visualisert i 3D-modell med koordinatsatt ståsted og fotomontert inn på
bildet.

3.3 Befaringer
Det har blitt gjennomført flere befaringer i ulike team. Dette har bidratt til å gi en større forståelse av de
åpne landskapsrommenes skala, rommenes avgrensning og et bilde av hvilke områder som vil bli
berørt av tiltaket. Hvordan og hvor omfattende inngrepet vil oppleves må man ned i øyenhøyde for å
se. Vi har tatt bilder fra en rekke ståsteder, for så å lage visualiseringer ved bruk av modell og bilder.
Registreringer har vært utført med bil, til fots og med sykkel. Dette har gitt oss mulighet til å oppleve
området i ulike hastigheter, og få undersøkt områder uten bilveg. Befaringene har vært nyttige for å
komme inn og oppleve områder som er vanskelige å avlese fra luftfoto og kart.

02.02.2015  Vinterbefaring for å få et overblikk over planområdet sett fra vegene i bil.
Geir Pettersen og Helene Mykleby

20.02.2015 Befaring med fokus på åpne landskapsrom og å finne ståsteder for visualisering av
tiltaket. Primært i bil, men med noen avstikkere til fots, blant annet til Adalsborgen.
Doriane Happel og Helene Mykleby

05.03.2015 Tverrfaglig befaring sammen med NIKU med fokus på landskapsarkeologi og
historiske spor i landskapet.
Helene Mykleby og NIKU

23.04.2015 Befaring med fokus på friluftsområdene omkring Borre, Hortensmarka, Skoppum og
Adal. Sykkel ble brukt som transportmiddel og i hovedsak veg- og stinettet for gående
og syklende.
Tea Marie Mangset og Helene Mykleby

11.06.2015 Befaring med fokus på stasjonslokalisering for alle tre alternativer og friluftsområdene i
Tangsrødmarka.
Geir Pettersen, Tea Marie Mangset og Helene Mykleby

18.06.2015 Befaring ved Jahrelunden etter medvirkningsmøte på Bakkenteigen.
Tea Marie Mangset og Helene Mykleby

24.09.2015 Befaring i området for å se på foreslåtte deponiområder.
Geir Pettersen og Torgrim Guttormsen (NIKU)

Figur 3-7: Registrering i Borreskåla med sykkel
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3.4 Tverrfaglig samarbeid
Det har vært et tett samarbeid med de andre fagutrederne som har kommet med supplerende og
nyttige opplysninger. Samarbeid har også vært viktig for å få klargjort grensesnittet mellom de ulike
fagtemaer. Kulturminneverdi og naturverdi er ikke vektlagt her, men i den grad kulturminner eller
naturmiljø tilfører landskapet en visuell opplevelsesverdi kan det bidra til å øke områdets verdi. Dette
gjelder for eksempel Borrehaugene der landskapsformen er særpreget og berikende for
landskapsbildet og beliggenheten er storslagen. Verdier for friluftsliv og nærmiljø er en egen
utarbeidet delutredning som ikke er vektlagt i vurderingen av landskapsbildet. I mange tilfeller er
likevel områder med stor landskapsverdi sammenfallende med viktige friluftsområder.

3.5 Kontakt med fagmyndigheter, foreninger og ressurspersoner
Det har blitt avholdt tre medvirkningsmøtene i juni 2015 der representanter for fagmyndigheter,
foreninger og ressurspersoner deltok. Her ble registreringskart og verdikart vist, og det ble utvekslet
informasjon og betraktninger rundt verdier og sårbarhet i området. For temaet Landskapsbilde er det
noen få områder som står meget sterkt i folks bevissthet og er gjenstand for gjentatte diskusjoner.
Dette er områdene som er gitt høyest og nest høyest verdi, i hovedsak kultur- og naturlandskapet
tilknyttet Raet.

Dag Nordbotten Kristoffersen, politiker og leder for Naturvernforbundet i Horten (del av
samarbeidsgruppa) har gitt utdypende informasjon om bruk av Tangsrødmarka og Adal i etterkant av
medvirkningsmøte.

Horten og omegn turistforening (HoT) har publisert en rekke turkart, som er blitt benyttet i
analysearbeidet og under befaringer. HoT har tilrettelagt mer enn 20 historiske turstier [19] som er
godt merket og beskrevet. Tønsberg og omegn turistforening har blitt kontaktet, men hadde lite
kartmateriale. Informasjon om ny lysløype i Tangsrødmarka er hentet fra Barkåker IF sine nettsider
[20].

Borre historielag har også en rekke dokumenter [21] tilgjengelig på internett, der især kulturlandskapet
og historisk bruk av området er godt beskrevet.

Barnetråkkundersøkelsene som ble gjennomført i juni 2015 har gitt et utdypende bilde av hvilke
områder som har betydning for barn og unge, selv om dette primært har vært en informasjonskilde for
temarapporten Nærmiljø og friluftsliv.

3.6 Kvalitetsvurdering av registreringene
Kartgrunnlaget har vært noe varierende fra kommune til kommune. Plankart og grunnkart har vært
tilfredsstillende i alle tre representerte kommuner, mens i tidligere verdivurderinger inngår ikke de
deler av planområdet som ligger i Re kommune. Horten kommune har meget god dokumentasjon av
hele området, både historisk og nåtidig bruk. Tønsberg kommune er også representert i RPBA-
verdivurderingene, men ikke samme dokumentasjon av områdets bruk. Ved å gjennomføre befaringer
og ha dialog med både fagpersoner og lokalbefolkning på medvirkningsmøter har vi fått et tilstrekkelig
registreringsgrunnlag for å gi en likeverdig vurdering av hele området. Registreringene vurderes å
være gode.

3.7 Usikkerhet i registreringene
Det er ingen ytterligere usikkerhet knyttet til selve registreringene utover vurdering i kapittel 3.6.
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4 VERDIVURDERINGER
Områdene er beskrevet og gitt verdi i henhold til kriteriene for verdisetting beskrevet i Håndbok V712
[9].

Verdivurderingen er utarbeidet ved gjennomgang av eksisterende kartdata og verdivurderinger
utarbeidet i forbindelse med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) [13]. Noen av kartene
er vist i Planprogrammet [1], og supplerende kart er funnet på Vestfold-kommunenes kartportal [3].
KVU-rapporten fra 2012 [2] og NSB Banes konsekvensutredning fra 1996 [22] har vært nyttig for å
forstå utfordringene ved å plassere banen i dette landskapet og vise de enkelte områders betydning
og sårbarhet og konsekvensene av de daværende traseer.

«På grunn av den høye verdiklassifiseringen vil konsekvensene for landskapet få stor betydning for
valg av korridor. Utredningen skal ta utgangspunkt i RPBAs verdiklassifisering [13], beskrive hvor
store endringer tiltaket antas å medføre for landskapsbildet i de berørte områdene (omfanget) og
konsekvens for landskapet. Omfanget er en kombinasjon av inngrep, synlighet, fjernvirkning og
virkninger av de foreslåtte avbøtende tiltak. Konsekvens for landskapet vil være de fordeler og
ulemper tiltaket vil medføre for omgivelsene, sammenliknet med dagens situasjon.» (Fra
Planprogrammet) [1]

RPBAs verdiklassifisering skiller mellom A- og B-verdier, og en rekke områder er ikke klassifisert
[Vedlegg 6: Temakart med landskapsverdier i planprogrammet fra RPBA (2012)]. En annen
verdivurdering av områdene i Tønsberg og Horten kommune [Vedlegg 7: Temakart landskap fra
Kommuneplanens arealdel 2015-2027] dekker nesten hele planområdet på en femdelt skala, som kan
sammenlignes med skalaen beskrevet i Håndbok V712 [9]. Denne konsekvensvurderingen har delt
området inn i noe mer finmaskede delområder, for å kunne gi en mer nyansert verdi- og
omfangsvurdering.

4.1 Kategorisering og verdisetting
Verdivurderingen av delområdene er gjort ut i fra følgende kategorier (Figur 4-1):

· Naturområder/naturpregete områder
· Spredtbygde områder (ofte landbruksområder med noe småhusbebyggelse)
· Tettbygde og urbane områder (her tettsteder).

I områder med stor eller middels til stor verdi er det lagt vekt på å beskrive hva som ligger til grunn for
den store verdien. I områder med under middels verdi er det lagt vekt på å beskrive hvilke kjennetegn
som reduserer verdien. En del områder som grenser til hverandre er gitt samme verdi, men har ulike
karakteristika og er derfor adskilt for å kunne gi en mer nyansert vurdering av konsekvensene. Dette
gjelder for eksempel skogsområdene vest for Adal. I enkelte tilfeller er en side av et høydedrag gitt en
høyere verdi da denne utgjør en vesentlig vegg i rommet, mens baksiden er av mindre betydning.
Dette gjelder for eksempel Sandehøyden i Borreskåla.

Fjordlandskapet og landskapet på Raets innerside
Ut i fra verdikartet (Figur 4-2) kan man se at de største landskapsverdiene er i de kystnære områdene
i tilknytning til Raet. Oslofjorden, Raet og Borrevannet er svært viktige som landskapselementer. Raet
er et element av nasjonal betydning og har i dette området en klar og tydelig landform. Verdien
skyldes også at områdets visuelle kvaliteter er store, bebyggelse og veger er plassert harmonisk i
landskapet. Elementene er tydeligst i det åpne landskapet, især ved Adal, Borreskåla og langs kysten
fra Borre og sørover. Fra Raveien får man også godt overblikk over de åpne landskapsrommene både
på øst- og vestsiden. Skogsområdene fra Borreåsen og sørover ved Fogdeskogen og Adal er
inntrykkssterkt med stor variasjon innenfor et forholdsvis lite område.

Åslandskapet
Åslandskapet innenfor Raet har også mange kvaliteter, men er mindre unikt i nasjonal og regional
sammenheng. Enkelte områder har gode kvaliteter og harmoniske rom. Dette er synliggjort ved å
heve verdien over middels. Verdiene er redusert i en del av områdene langs E18 og rv.19. Det skyldes
at vegen utgjør en barriere og i mange tilfeller deler opp landskapsrommene. I tillegg er det flere
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næringsområder som får redusert landskapsverdi, da de har plasskrevende bygg og parkeringsarealer
som har krevd mye terrengbearbeidelse. Store skjæringer og fyllinger er sjeldent berikende for
landskapet, og inngrepene medfører at mye vegetasjon må fjernes. Tidligere depotområder og steder
der terrenget, vassdrag og vegetasjon er blitt forandret mye er også gitt verdier under middels. Mye av
dette er lokalisert innenfor åslandskapet.

Slettelandskapet
De åpne landskapsområdene rundt Nykirke er i hovedsak gitt middels eller lavere verdi, da de er
preget av E18, dagens jernbane og Kopstadveien. De langsgående strukturene (veg og jernbane),
følger landskapets retning og påvirker dermed kun et lite område. Store deler av området er gitt
middels verdi, da dette kjennetegner et typisk landskap med alminnelig gode kvaliteter.

Figur 4-1: Tabell 6-7 fra Håndbok V712 [9], s.140 som viser kriterier for verdisetting
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4.2 Verdivurdering av delområder

Figur 4-2: Verdikart med samlet influensområde
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4.2.1 Slettelandskapet ved Nykirke
Landskapet ved Nykirke ligger i overgangssonen mellom leirslettelandskap, ravinelandskap og
terrasselandskap. Landskapet er preget av store jordbruksflater og et lett bølgende terreng.
Åslandskapet i øst og vest er de mest markante veggene i landskapet. Nykirke er lagt på et
høydedrag med utsyn over jordbrukslandskapet. Kopstadkrysset og E18 preger området vest for
Sletterødåsen. Flere små åsrygger og åkerholmer deler opp området i mindre rom og skjermer
Nykirke mot E18 og Kopstadkrysset. De smale åsryggene i øst stenger for kontakt med kysten.

Områdene vest for Nykirke er mest åpent, avgrenset av de skogkledde åsene i vest, men delt av E18
og Kopstadveien. Delingen av rommet og terrengbearbeidelsene svekker opplevelsen av dette
landskapet. Nord for Nykirke er flere bekkedaler med kantvegetasjon og åkerholmer med
gårdsbebyggelse, som er med på dele rommet i mindre enheter. I sørøst er landskapet kjennetegnet
ved bølgende nord-sørgående terrasser. Her føyer dagens jernbane og Nykirkeveien seg naturlig inn i
landskapet.

Landskapstypen er typisk for innlandsområdet i Vestfold, jfr. Vedlegg 7. Området er ikke kategorisert i
RPBAs [13] verdikart. De østre delene har alminnelige visuelle kvaliteter og er gitt middels verdi.
Landskapet i vest er preget av nærhet til E18 og terrengbearbeidelsene og barrierevirkningen er
tydelig i området. Verdiene er her under middels. Det gjelder også nordre Nykirke, som er preget av
plasskrevende næringsbygg og dagens jernbane. Arealmessig utgjør landskapet som er berørt av E18
størstedelen av området, og områdets snittverdi er liten til middels.

Tabell 4-1: Verditabell for område 1

Delområde Områdenavn Verdi
Slettelandskapet ved Nykirke

1A Nøklegård/Freberg M
1B Nykirke tettsted M
1C Nykirke nord L/M
1D Kopstadkrysset L
1E Moskvil/Pauli L/M
1F Østre Nykirke /Skåne/Grette M
1G Kopstad vest L/M
1H Haug L/M

Samlet verdi L/M
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Figur 4-3: Åpent landskap rundt Nykirke sett fra nordvest

Figur 4-4: Område 1 sett fra sør
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Figur 4-5: Over til venstre: Klokkeråsen sett fra nordvest. Over til høyre: Middelalderkirken i Nykirke. Nede til
venstre: Jordene sørvest for Nykirke. Nede til høyre: Sletterødåsen sett fra øst

1A. Nøklegård / Freberg
Området er et lett bølgende jordbrukslandskap, avgrenset et smalt skogbelte mot kysten i øst og
dagens jernbane i vest. I sør utgjør Falkenstenveien grensen. I nord avgrenses området av skogen
ved Helland, der terrenget skrår ned mot kysten. Hellandveien går som en åre midt i landskapsrommet
og små stikkveger og gårdsbruk knyttes opp mot vegen. Terrenget stiger mot klippene ved kysten og
vegetasjonen er tett, så det er ingen visuell kontakt med fjorden. Flere mindre bekker ligger dypt i
terrenget med tett løvtrevegetasjon inntil. Bekkedragene med vegetasjon er med på å dele inn
rommene i mindre områder på tvers. Spredt bebyggelse med gårder og småbruk ligger i tilknytning til
høydedrag eller små skogholt. Nordover i skogsbeltet mot kysten finnes også en del fritidsbebyggelse.
Bebyggelsen og Hellandveien har en skala som er godt tilpasset landskapet, og er med på å fremheve
de små høydedragene i området. Bekkedragene med kantvegetasjon bidrar til å ramme inn mindre
romm og skjerme mot E18 og styrke de visuelle kvalitetene i området. E18 er ikke skjemmende i
landskapet, men er med på å redusere verdien noe. Fyllingen ved den framtidige godsterminalen på
Kopstad er også tydelig sett fra den nordlige delen av området.

1B. Nykirke tettsted
Tettstedet Nykirke er plassert på et svakt høydedrag i et åpent jordbrukslandskap. Den eldste
bebyggelsen ligger i tilknytning til middelalderkirken, og tidligere jernbanestasjon. Senere har
småhusbebyggelsen bredt seg ut over Klokkeråsen og de lavereliggende områdene ved
Falkenstenveien. Nykirke er omgitt av jorder og mindre åser. Klokkeråsen skrår bratt ned på østsiden
mot Nykirkeveien og en betongfabrikk som er i drift. To mindre skogkledde høyder danner en slags
port til Nykirke og skjermer mot Kopstadkrysset. Foten av disse høydene er bebygget med spredte
småhus. Sletterødåsen som i dag er en skogkledd ås er regulert til boligbebyggelse og inngår i



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

LANDSKAPSBILDE

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

35 av 221
ICP-34-A-10200

02A
11.03.2016

området. Bebyggelsesstrukturen er godt tilpasset landskapet. Landskapet er typisk for regionen,
bebyggelsen har alminnelig gode kvaliteter og er gitt verdien middels.

1C. Nordre Nykirke
Nordre Nykirke omfatter idretts-, næringsområde med litt spredt bolig og gårdsbebyggelse nord for
Kopstadveien. Området er rammet inn av veg og jernbane, men har i vest en skogkledd åsrygg, som
utgjør en viktig skjerm mot E18 og Kopstadkrysset. Naturpreget reduseres mot vest og sør. Mellom
idrettsplassen og Kopstadveien der et delvis utbygd næringsområde med brannstasjon. Terrenget er
flatt og med lite vegetasjon og de grå flatene er store. Både Falkenstenveien/Kopstadveien og dagens
jernbane preger området og avskjærer det noe fra omgivelsene. Området er derfor gitt verdien liten til
middels.

1D. Kopstadkrysset øst
Landbruksområde som er sterkt preget av vegsystemet ved Kopstadkrysset og bensinstasjonen.
Området er avgrenset av E18 i vest og skog i øst, vest og nord. Mellom E18 og skogen i øst ligger
jorder med enkelte eneboliger i bakkant. E18 ligger dypt i terrenget og er dermed lite skjemmende.
Samtidig deler Kopstadkrysset landskapsrommet i fire og etterlater forholdsvis små rom der
trafikkpreget er dominerende. Området er gitt verdien liten.

1E. Moskvil/Pauli
Dette er et landbruksområde med spredt gårdsbebyggelse. Området er del av det store
landskapsrommet mellom Skottås og Kjerranåsen, opprinnelig et ravinelandskap, der E18 ligger
sentralt i rommet og deler det på langs. Området inkluderer et skogfelt i nord mot Kopstadkrysset. For
bebyggelsen vest i Nykirke er dette skogsområdet en buffer mot E18 og Kopstadkrysset. Her er en
tidligere myr/våtområde, nå med velvoksen skog og en større hogstflate med mange tydelige
grøftespor. En stor kraftledning krysser skogen diagonalt og går over i området. Landbruksområdet
sørover er åpent og flatt og en støyskjerm skjermer mot E18. Helt i sør ved Pauli stiger terrenget
østover. Dette området ble brukt som massedeponi under E18 utbyggingen. Området har lite
vegetasjon og i jordekantene ser man spor av terrengbearbeidelsene. Det er ingen tydelige bekker i
området. Vegens oppdeling av landskapsrommet og de terrenginngrep som er gjort gjør at verdien på
området er satt til liten til middels.

1F.Østre Nykirke /Skåne /Grette
Langstrakt nord-sørorientert landbruksområde med slakt skrånende jorder og gårdsbebyggelse. Den
skogkledde åsryggen med Skaanevetan er en viktig vegg øst i landskapsrommet. Vest i rommet er en
tydelig bekkedal med et tett belte med løvskog. Denne både samler og deler rommet. Nykirkeveien
utgjør områdets vestre grense. Flere små bekker er drenert, men løpene er naturlige og ses som
bølgende folder på jordene før de samles i Skreppedalsbekken. Sørover blir terrenget brattere ned
mot bekkedalene og ligner mer et ravinelandskap. En del av de bratte skråningene er holdt åpne, slik
at terrengformene trer tydelig fram. Området fra gården Grette og sørover har et tydelig naturpreg på
tross av at bekkene er drenert. Det er mye løvtrevegetasjon i området. I nord er jordene større og
landskapet mer åpent. Landskapet er typisk for området, er gitt verdien middels.
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1G. Kopstad vest
Stort landbruksområde som er del av ravinelandskapet ved Tveitenelva. E18 som går på langs
gjennom området deler det opprinnelige landskapsrommet i to. Bekken som opprinnelig lå sentralt i
rommet oppleves nå kun fra vestsiden. Kjerranåsen i vest er en viktig vegg i rommet, og
Undrumsdalsveien ligger på et høydedrag mellom to bekkedaler. Landskapet er i likhet med område
1E preget av E18, men har bekkedalen som et viktig intakt landskapselement. Kopstadkrysset og E18
trekker ned og gjør at verdien vipper mellom liten til middels og middels.

1H. Haug
Et landbruksområde nord for Nykirke, avgrenset av E18 i vest og Hellandveien i øst. Landskapet er
åpent og flatt i sør, og i nord skrår terrenget ned mot motorvegen. E18 ligger dypt i terrenget i nordre
del av området. I søndre del er vegen mer dominerende. Gården Haug ligger på et karakteristisk
høydedrag og er orienteringspunkt i landskapet. Kontakten med ravinelandskapet øst for E18 er brutt,
og terrengbearbeidelsene ved den framtidige godsterminalen svekker de visuelle kvalitetene i
området. Verdien er liten til middels.
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4.2.2 Småkupert åslandskap nord for rv.19
Åslandskapet nord for rv. 19 er del av de store skogsområdene som strekker seg fra Barkåker
nordover til Veggefjell. Landskapet har nord-sørgående langstrakte åser opp til 130 moh. Rv. 19 utgjør
et skarpt skille i sør mens overgangen i nord er mer glidende der lave skogkledde nes og åkerholmer
strekker seg ut i jordbrukslandskapet. I øst og vest er terrenget mer bratt og overgangen til
tilgrensende jordbruksområder er tydelig.

E18 går i vestre del av skogen, dels i tunnel, dels i skjæring. Jernbanen går i østre del av området, og
ligger i en bratt skråning før den går gjennom Skoppum. Skoppum er del av åslandskapet og strekker
seg over flere mindre høydedrag sørøst i området med primært eneboligbebyggelse som er godt
tilpasset landskapet. Langs rv.19 har er flere næringsområder i vekst og utgjør en buffer mot
boligområdene innenfor. Næringsområdene er preget av store bygg og flater, og har krevd mye
terrengbearbeidelse i det kuperte terrenget. Her er landskapets kvaliteter svært redusert.

Nord og vest for Skoppum er store skogsområder med lite bebyggelse og veger. Det finnes mindre
områder med dyrket mark også her, men skalaen er ofte mindre og rommenes karakter mer lukket.
Det er mange små harmoniske landskapsrom med beitemark i området især rundt Skottås. Skottås
stikker opp som et markert høydedrag vest i området. Steinbjørnrød/Råen nord og Åsrød/Føske er
også landskap med gode visuelle kvaliteter, men der høyspenttraseer og nærheten til rv. 19 gjør at
verdien ikke kommer over middels.

Mesteparten av området er typisk for regionen med skogslandskap og mindre jordbruksområder i
lavbrekk. Området er ikke kategorisert i RPBAs verdikart [13]. Næringsområdene mot rv. 19 utmerker
seg med lav verdi, mens Skottås utgjør det eneste området med verdi over middels. Arealmessig
dominerer områdene med middels verdi. Snittverdien blir derfor middels.

Tabell 4-2: Verditabell for område 2

Delområde Områdenavn Verdi
Småkupert åslandskap nord for rv.19

2A Åsrød/Føske M

2B Olsmyra/solberg M
2C Pauliveien/Gusland M
2D Skottås M/S
2E Skoppum og Boligområder M
2F Langmyra næringsområde L
2G Origo næringsområde/Innlaget L
2H Jarhrelunden/Skoppum stasjon M
2I Kongelv/Løvås M
2J Steinbjørnrød/Råen nord M

Samlet verdi M
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Figur 4-6: Skogsområdene ved Olsmyra sett fra sørøst

Figur 4-7: Skogsområdene og Skoppum sett fra Rygland
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Figur 4-8: Over til venstre: Skottås sett fra Pauliveien. Over til høyre: Jordene nord for Føske. Nede til
venstre: Idrettsområdet i Skoppum. Nede til høyre: Råen sett fra Steinbjørnrødveien.

2A. Åsrød / Føske
Området omfatter småskala-jordbrukslandskapet og det småkuperte åslandskapet med karrige
åsrygger og rik jord med marine avsetninger i lavbrekkene. Området strekker seg fra Klokkeråsen i
Nykirke og sørover helt til Paulidalen. Her utgjør skogkledte småkoller veggene i landskapet og
rommene er adskillelig mindre enn de åpne landbruksområdene. Skottås er den eneste åsen som trer
tydelig fram i landskapet og utgjør grensen i vest. Flere grusveger går gjennom området. Føskeveien
går gjennom jordbrukslandskapet fra nord til sør. Føskeveien forbinder en rekke gårder og småbruk. I
skogen ved Støkke finnes et felt med eneboliger. Foruten enkelte store kraftledninger oppleves
området som meget skjermet og uberørt. Området er en del av Borrevannets nedbørsfelt og mye av
vannet renner i små bekker og samles i en liten elv ved jordene nord for Føske som renner sørøstover
inn i skogen mot Borrevannet. Der Føskeveien møter Pauliveien i sør er et område med bøkeskog.
Ellers har området mest barskog, noe blandingsskog og enkelte partier med ren løvskog i tilknytning til
jordende. Området er harmonisk med mange små rom og generelt lite utsikt. Landskapet er typisk for
regionen, til dels meget harmonisk, men noe forstyrret av kraftledninger og er gitt middels verdi.

2B. Solberg/Olsmyra
Solberg/Olsmyra er stort sammenhengende skogsområde som i nordøst avgrenses av
jordbruksområdene Nykirkeveien, i sørøst dagens jernbane, i sør Paulidalen og Skoppum tettsted.
Føskeveien og jordene utgjør grensen i vest. Terrenget er småkupert med en rekke koller på omkring
100 moh. i vest mot Føske.  Det er flere eneboliger og småbruk øst i området. Det finnes noen
grusveger inn til noe av bebyggelsen fra sør og vest, men de fleste boliger har adkomst østfra under
jernbanen. Ved Olsmyra er et stort flatere parti som tidligere var dyrket mark, som er ved å gro helt
igjen. Her ser man flere dreneringsgrøfter. Jordene ved småbruket Solberg gror også igjen. Det finnes
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flere mindre bekker og dammer i området. Bekkene kommer også ut under jernbanen og går ut i
Skreppedalsbekken. Området er noe ensartet i og med at så godt som hele området er dekket med
barskog. Dette er typisk for regionen, og verdien er satt til middels.

2C. Gusland/Pauliveien
Gusland/Pauliveien er en forholdsvis smalt belte med småskala kulturlandskap med spredt
bebyggelse. Rommet avgrenses av skog i nord og sør. I sør dominerer barskogen, mens i nord
veksler det mellom blandingsskog og løvskog. I krysset Føskeveien/Pauliveien er et område med
bøkeskog. Pauliveien er en av de få forbindelsene som går på tvers av de nord-sørorienterte
åsryggene. Området strekker seg fra høybrekket og vannskillet ved Gusland vestover mot Løs i
Skoppum. Pauliveien/FV 666 følger terrenget gjennom området. Det er ingen tydelige vannårer. Vest i
området er et lite dalrom med et harmonisk bakkete kulturlandskap. Deler dette av området var satt av
som massedeponi under E18 utbyggingen, men ble ikke benyttet. Vest for gården Øvre Brekke ble
området brukt til deponi da E18 ble utbygget. Her er mye vegetasjon fjernet og området er preget av
nærheten til E18. Samlet sett er dette er et harmonisk kulturlandskap med vidt utsyn vestover fra
høybrekket ved Gusland og et skjermet landskapsrom i bunnen av dalen. Pga. at området har vært
brukt til deponi gis området en lavere verdi enn det visuelle inntrykket tilsier.

2D. Skottås med beitelandskap ved Skaug
Skottås er et viktig landskapselement for kulturlandskapet rundt og et orienteringspunkt for
skogsområdene. Skottås henger sammen med skogen ved Åsrød/Føske i nord, men trer fram med en
særlig tydelig landskapsform der den skogkledde åsen grenser mot dyrket mark. Området har en del
fritidsbebyggelse og et stort vanntårn og mye løvskog, især i vest.  Åsen er mest synlig i landskapet
fra vest og sør. Nord for området, ved gården Skaug, er et idyllisk og velskjøttet beitelandskap. Denne
landskapstypen finnes det få av i området, og verdien i området er middels til stor.

2E. Skoppum sentrum og boligområder
Skoppum er et tettsted med drøye 1600 innbyggere og en rekke offentlige funksjoner. Landskapet er
kjennetegnet ved et småkupert terreng omgitt av skog og landbruk. Tettstedet har opprinnelig vokst
fram i tilknytning til stasjonen som ligger 600-700 m nord for sentrum. Bebyggelsen som i
utgangspunktet vokste linjert sørover langs jernbanen strekker seg nå både øst- og vestover.
Terrenget skrår ned mot Borreskåla i øst, med en rekke mindre høyder og lavbrekk. I nord avgrenses
tettstedet av skog, og i vest av noen karakteristiske bratte og ubebyggelige fjellknauser. Tokerødveien
går gjennom området og var tidligere hovedveg til Horten. Omleggingen av hovedveien til rv. 19 har
vært samlende for tettstedet og redusert gjennomfartstrafikken. Et næringsområde skiller
boligbebyggelsen og sentrum fra rv. 19. Jernbanen deler det slakt skrånende området i en øvre og
nedre bebyggelse. Høyderyggene ble fra 80-tallet og utover bygget ut og kobler seg til sentrum og
idrettsparken som ligger sentralt i tettstedet. En rekke fingre av vegetasjon er trukket inn i og mellom
boligfeltene. Dette gir viktige kvaliteter til området men skjermer også av slik at de fleste boliger og
veger ikke har vidt utsyn. Boligbebyggelsen og institusjonsbygg i Skoppum er godt tilpasset
topografien i området. Skoppums landskap med bebyggelse har alminnelig gode kvaliteter, men
kontakten med Borrevannet er liten tross nærheten og området utmerker seg ikke i regionen. Verdien
er middels.
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2F. Langmyra næringsområde (Skoppum)
Området er skilt ut fra Skoppum sentrum selv om det topografisk tilhører Skoppum tettsted. Området
avgrenses av Tokerødveien i nord og vest, jernbanen i øst og RV 19 i sør. Næringsområdet som
ligger i et tidligere skogsområde (antakelig myr etter navnet å dømme) kjennetegnes ved forholdsvis
store stedsnøytrale bygg på store asfaltflater. Terrenget er planert rundt byggene, og er ikke samspill
med det småkuperte landskap. Samlet sett forringer dette stedets visuelle kvaliteter. Det er en del
kantvegetasjon som skjermer omgivelsene mot innsyn. Verdien er liten.

2G. Origo næringspark/Innlaget (Skoppum)
Dette er et kileformet smalt landskapsrom, som tidligere var dyrket mark, omgitt av skog forbindelse
med utbygging av næringsområdet er skogen i sør felt og fjellet sprengt vekk og rv. 19 avgrenser
området i sør. Området er skjermet av skog i nord og i vest og uten særlig utsikt. Skogkanten i vest er
meget skarp og synliggjør landskapets retning. Landbruksjorden er bevart i gjeldende planer og
næringsområdet plassert på fjellgrunnen. Den delvis utbygde Viulsrødåsen grenser til området i øst.
Utbyggingen og planeringen som er gjort til nå er ikke med på å styrke områdets visuelle kvaliteter.
Verdien er liten.

2H. Jahrelunden og Skoppum stasjon
Jahrelunden ligger i dag som en bebygget lomme i skogen på en høyde over Skoppum stasjon.
Jahrelunden har en konstruert dam, som leder til bekken som renner ut ved stasjonen. Jahrelunden er
et velstelt, parkpreget boligområde. Jernbanen ligger på en hylle i terrenget, som utvider seg omkring
stasjonen med en forbindelse opp til Jahrelunden. I nord og sør er skjæringene høye og jernbanen er
en tydelig fysisk barriere. Skråningen ned mot Borreskåla har tett løvtrevegetasjon og begrenser den
visuelle kontakten østover. Det er i liten grad mulig å se Borreskåla fra Skoppum. Jernbanen ligger
som en hylle i terrenget ved Skoppum stasjon med bratt skråning opp og ned på begge sider.
Skogsområdet sør for Jahrelunden er regulert til boligbebyggelse og er tatt som del av dette området,
da det på sikt vil utgjøre nordre del av Skoppum tettsted. Samlet sett er verdien middels.

2I. Kongelv/Lauvås
Stort kupert skogsområde som før E18 utbyggingen strakk seg vestover til Undrumsdal.
Områdeavgrensningen for temaet Landskapsbilde er her satt der terrenget begynner å skrå bratt ned
mot E18, da skogen øst for dette trolig er lite påvirket av utbyggingen. I nord grenser skogen mot
jordbrukslandskapet ved av Brekke og Paulidalen. Her er en fylling som er lite positiv for
landskapsbildet. Skoppum og Viulsrødsletta/Knudsrød ligger øst for området, og landbruksområdene
ved Steinbjørnrød og Råen i sør. Både vest og øst i området er det nord-sørgående høydedrag. I vest
er toppen på 130 moh. og i øst på 111 moh. Sentralt i området er Kongelv, et flatere lavereliggende
parti med en stor lysning med dyrket mark med noe boligbebyggelse. Herfra renner en bekk/elv
sørover i et lavbrekk. Området tilhører Tveitenelvas nedbørsfelt. Det går en veg inn i området fra nord
og en fra sør. Ingen av vegene er gjennomgående. Vegetasjonen er typisk for regionens
rombeporfyråser med barskog. Øst for jordene ved Kongselv er et område med bøkeskog. I de lavere
områdene med leiravsetninger ved Kongselv finnes det felt med løvtrær. Området er representativt for
regionen og landskapet typisk. Verdien er middels.
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2J. Steinbjørnrød / Råen nord
Småkupert jordbrukslandskap med innslag av skog på høydedragene. Jordbrukslandskapet
avgrenses av tett skog i nord øst og vest. En belte med skog og en markant høyderyggskjermer mot
E18 i vest. I sør er avgrenses området av rv.19. Vegen ligger senket i terrenget og er lite synlig på
avstand gjør, slik at området visuelt og landskapsmessig henger godt sammen med området
Solerød/Ødegården på sørsiden av rv.19. Området er dermed lite skjemmet av nærheten til vegene.
To plasser med klynger av hus finnes i området: Steinbjørnrød og Råen nord. I tillegg ligger en
enebolig nær krysset E18/rv.19. Bebyggelsen ligger på naturlige høyder i jordbruksområdet.
Landskapsrommet krysses av diagonalt av Steinbjørnrødveien, som slynger seg mellom husene ved
Steinbjørnrød og går videre inn i skogen. Knudstadveien leder til boligbebyggelsen ved Råen. Vegen
forgrener vegen seg og leder ut til flere eneboliger. Bekken fra Kongselv i nord går gjennom området
diagonalt og er med sitt belte av løvtrær et samlende landskapselement med stort naturpreg. En bru
over rv.19 forbinder området med Råen sør i området Solerød/Ødegården. Landskapet er harmonisk,
typisk for regionen og bebyggelse og veger godt tilpasset landskapet. Likevel trekker nærheten til
rv.19 og det at området er adskilt fra det naturlige landskapsrommet i sør. Verdien er middels.
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4.2.3 Åslandskapet vest for Borrevannet
Åslandskapet vest for Borrevannet er del av de store skogsområdene som strekker seg fra Barkåker til
Veggefjell, men er brutt av veg og jernbanen i Bondalen. Landskapet er markant nord-sør orientert
med bratte skråninger i øst, vest og nord. For Borrevannet og det åpne landskapet ved Nykirke utgjør
åslandskapet viktige vegger i rommet. I sør stikker Solbergåsen ut som et slakt skrånende skogkledd
nes i Borreskåla. Tufteåsen, Skaanevetan og Veggefjell er alle tydelige åser i den nordlige del av
området. Veggefjell skiller seg fra de øvrige åser ved et bratt klippelandskap ned mot Falkensten og
fjorden. I Frebergsvik møter åslandskapets klipper kysten i en kileformet vik der bekker og
edelløvskog bidrar til å gi et variert og harmonisk landskap. Askeskogen ved Frebergsvik er vernet
som naturreservat [23].

I vest skrår skogen ned i Borrevannet med noen lommer av dyrket mark, fritids og boligbebyggelse.
Bebyggelse og veger er godt tilpasset landskapet og området har bevart et stort naturpreg.
Kulturlandskapet ved Vik er åpent med god kontakt med vannet. Vikveien snor seg gjennom området
på langs. Nordre del mot Borrevannet er bratt og lite tilgjengelig med tett skog. I nordvest stikker
Skaanevetan opp som en markant knaus og er tydelig landemerke for østre Nykirke. Dette er en
historisk bygdeborg. I nordøstre del av Tufteåsen ligger Skaane pukkverk, godt skjermet av terreng og
vegetasjon på alle sider.

Bondalsbekken ligger dypt i vestre del av området med tett vegetasjon og stort naturpreg. Langs
Nykirkevegen er et smalt område med dyrket mark og boliger som er avgrenset av vegen, jernbanen
og den bratte skråningen mot Bondalsbekken. Barskog og blandingsskog kjennetegner åslandskapet,
mens bekkedalene har løvtrevegetasjon. Skråningen mot Borrevannet og Bondalsbekken har mye
edelløvskog.

Landskapet oppleves helhetlig og harmonisk, med veger og bebyggelse som er godt tilpasset
landskapet og til dels godt skjult. Tidligere verdivurdering viser en blanding av typisk landskap,
enestående landskap og inntrykkssterkt og variert landskap.

Verdien i området ligger for en stor del fra middels til stor. Bare pukkverkene ligger under middels.
Samlet sett får området verdien middels – stor.

Tabell 4-3: Verditabell for område 3

Delområde Områdenavn Verdi
Åslandskapet vest for Borrevannet

3A Skaanevetan fjellknaus M/S
3B Solbergåsen/Tufteåsen M
3C Vik og skogen vest for Borrevannet M/S
3D Frebergsvik M/S
3E Nykirke pukkverk/Skaane pukkverk L
3F Nykirkeveien kulturlandskap (Bondalen) M
3G Bondalsbekken M/S

Samlet verdi M/S
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Figur 4-9: Åslandskapet og Borreskåla sett fra sørøst

Figur 4-10: Åslandskapet i vest sett fra Bondalen
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Figur 4-11: Over til venstre: Utsikt fra Vikveien mot Borrevannet. Over til høyre: Åslandskapet sett fra
Nykirkeveien mot Bondalen. Nede til venstre: Vik og Åslandskapet sett fra Borrevannet. Nede til høyre:
Skaanevetan sett fra Nykirke

3A. Skaanevetan fjellknaus
Karakteristisk fjellknaus og bygdeborg som stikker opp som en tydelig topp med bart fjell, over en av
de stedstypiske langstrakte nord-sørgående rombeporfyråsene. Her finnes spor av en tidligere
bygdeborg og utsikt til fjorden og langt innover i landet. Nord for området ligger Skaane pukkverk som
et godt skjult sår i åssiden i nord. Dette er ikke synlig fra Nykirke. Fjellsiden går bratt ned mot Nykirke
og utgjør en meget tydelig vegg i landskapsrommet. Toppen på Skaanevetan er et tydelig landemerke
i det åpne landskapet og åsryggens vestside et viktig romlig element for det åpne landskapet i vest. Et
belte av løvskog går langs foten av fjellet og fra toppen og ned er det blandingsskog.

3B. Tufteåsen og Solbergåsen
Området er del av de stedstypiske skogkledde nord-sørgående rombeporfyråsene. Terrenget er bratt i
vest og skrår i nord ned mot jordbrukslandskapet ved Skåne/Grette og i sørvest mot ravinedalen
Bondalen. Østover og sørover er skråningene slakkere og åsen stikker ut som et slags nes i
Borreskåla. I sørvest er det flere spredte eneboliger og noe fritidsbebyggelse. Barskog dominerer med
ved foten av åsryggen finnes både blandingsskog belter av løvskog. Vikveien går på langs øst i
området. Flere mindre grusveger går inn i området, og fra Gården Skåne finnes en forbindelse til
Åsen. Gamlevegen mellom Horten og Nykirke går over området fra Skreppedal.
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3C. Vik og skogsområdene mot Borrevannets vestside
Vikveien følger Borrevannet på vestsiden men er trukket inn i skogen og får kun kontakt med vannet
ved Vik. Skogsområdene fra Vikveien ned til Borrevannet har en del fritids- og noe boligbebyggelse.
Terrenget er forholdsvis bratt. Ved Vik flater terrenget ut og en elv meandrerer ut i Borrevannet med
dyrket mark og beitemark på begge sider. En skogkledd høyderygg skiller Vikveien fra Borrevannet,
og i nordenden er vannet mer utilgjengelig. Landskapet ved Vik er harmonisk og naturpreget med
bebyggelse godt tilpasset landskapet. Området er gitt middels til stor verdi.

3D. Frebergsvik
Området omfatter de male skogkledde høydedragene som skiller kysten fra slettelandskapet ved
Nykirke, og den nordvendte viken med sandstrand og dyrket mark, avgrenset av bratte basaltklipper i
øst og vest. Frebergsvik naturreservat [23] ligger sør i området, og er en gråor-askeskog som man
kan gå gjennom for å komme til stranden. En liten bekk går sentralt gjennom området. Området har
hovedsakelig fritidsbebyggelse som er godt tilpasset landskapet uten tydelige veger. Landskapet har
stor variasjon innenfor et lite område, og er vakkert. Verdien er middels til stor.

3E. Nykirke pukkverk (Skaane pukkverk)
Nykirke pukkverk ligger i nordvestre del av Tufteåsen med adkomst fra Falkenstenveien i nord.
Pukkverket utgjør et sår i landskapet, men er godt skjult av terreng og vegetasjon og skjemmer ikke
de tilgrensende områdene i særlig grad. Verdien er liten.

3F. Bondalsbekken
Bondalen er et skogsområde i et forkastningssone mellom Skaanevetan skogsområde i øst og
Olsmyra/Solberg i vest. Området henger sammen med Solbergåsen/Tufteåsen (område 3B).
Landskapstype og terrengform er karakteristisk for regionen med de nord-sørgående åsene og
forkastningssoner. Dette området har stort naturpreg og er en av få store bekkedaler der landskapet
har minimalt med inngrep. Deler av området har vært dyrket og beitet, men dette er ved å gro igjen.
Sør i området er et gårdsbruk med dyrket mark på et platå/en hylle øst for bekken.
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3G. Nykirkeveien kulturlandskap
Landskapsrommet vest for Bondalsbekken (område 3F), der spredt boligbebyggelse ligger langs
Nykirkeveien og dagens jernbanestrekning.  Både vegen og jernbanen ligger fint i terrenget, og
slynger seg til dels parallelt og krysser hverandre ett sted med en flott jernbaneundergang. Vegen går
til dels gjennom tett vegetasjon og til dels gjennom lommer av boligbebyggelse og dyrket mark.
Landskapsrommet er smalt og forholdsvis lukket, med bratt skrånende terreng mot Bondalen i øst. En
rekke bolighus ligger mellom vegen og jernbanen på en smal stripe/hylle med en intern adkomstveg.
Det er dumpet noe masser i området med lite synlighet fra vegen. Det er mange terrenginngrep i
området som følge av veg, jernbane og husbygging, men disse er godt tilpasset landskapets skala.
Området er gitt middels verdi.
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4.2.4 Borrevannet og landskapet ved Borreskåla
Borrevannet og landskapet ved Borreskåla er demmet opp av Raet i sørøst. Borrevannet ligger i en
sprekkedal i landskapet mellom bratte, skogkledde åser i øst og vest. Søndre del av Borrevannet har
en stor våtmark, Vassbotn, som rammer inn søndre del av vannet. Vår og høst flommer deler av
området over og våtmarken brer seg.

Borreskåla er et stort og åpent skålformet landskapsrom som er orientert mot Borrevannet. Til
sammen utgjør Borreskåla, Borrevannet, våtmarken Vassbotn og Sande et karakteristisk og flott
landskap, der gårdsbebyggelsen ligger på små høyder og Semb hovedgård med sitt aksiale
hageanlegg oppleves storslått. I overgangen mellom jordbrukslandskapet og skogen ligger Borre
golfbane omkring Semb Hovedgård. Sandehøyden stikker ut som en liten åsrygg i forlengelse av
Borreåsen i sør. Den utgjør med sin gårdsbebyggelse, rekker og klynger med gamle ask- og eiketrær
og beitelandskap en vakker kontrast til de åpne jordbrukslandskapet.

Vikveien over Sandehøyden utgjør et romlig skille mellom Borreskålas hovedrom og Sande. Vest for
Sandehøyden er et mindre dalformet landskapsrom der åkerholmen ved Skoppum gård og Sandeelva
utgjør viktige landskapselementer. Flere bekker med tette belter av kantvegetasjon samles i området
og er med på å dele området nordvest for Sande i mindre rom.

Borreveien i øst ligger på toppen av Raet med flott utsikt. Ved Sandeveien i sørøst er nærheten til rv.
19 mer skjemmende for området. Skoppum, Borre og Horten har alle tilknytning til Borreskåla selv om
de ikke ligger i dette landskapet. Borreskåla og Borrevannet er registrert som et av Vestfolds verdifulle
kulturlandskap [10]. RPBA kategoriserer store deler av området med A-verdi.

Området har store landskapsverdier og kun en liten del av området ligger under middels. Det gjelder
næringsområdet langs Sandeveien. Arealmessig domineres området av verdier langt over middels.
Samlet sett får området verdien middels – stor.

Tabell 4-4: Verditabell for område 4

Delområde Områdenavn Verdi
Borrevannet og kulturlandskapet ved Borreskåla

4A Borrevannet med randsone/våtmark S
4B Borreskåla S
4C Sande vest M/S
4D Sandeveien L/M
4E Hortenmarka mot Borrevannet M/S

Samlet verdi M/S
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Figur 4-12: Borreskåla sett sørøst

Figur 4-13: Sande vest sett sørover
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Figur 4-14: Over til venstre: Borrevannet sett fra golfstien i øst. Over til høyre: Sykkelsti i det gamle
jernbanesporet ved Sande. Nede til venstre: Borreskåla sett fra rv. 19. Nede til høyre: Sandeelva og Skoppum
gård

4A. Borrevannet med randsone/våtmark
Borrevannet ligger i en forkastningssone mellom to skogkledte åsrygger i øst og vest. Dette gir et
avskjermet landskapsrom som fremstår uberørt, særlig i nord der bratte skogkledde åser rammer inn
vannet. I sør demmes vannet opp av Raet, som skaper et stort skålformet rom. Tykke havavsetninger
gjør området ideelt for jordbruk og kulturlandskapet preger hele sørenden av vannet. Her er også to
større våtmarksområder. I nord munner vannet ut i elven Kvisla ved Øvremølla. Området har et sterkt
naturpreg og det er nesten ingen bebyggelse langs vannkanten. Pumpestasjonen på vestsiden er
unntaket, og den trer tydelig fram i det ellers skogkledde landskapet. Her krysser også en kraftledning
vannet på tvers. Ellers ligger noen få hytter i området langs vannet, men disse gjør lite av seg.
Golfbanen i sørvest er med på å fremheve terrengformene og utgjør en fin overgang mellom skogen
og det åpne kulturlandskapet. Løvskog dominerer i åsene og langs vannkanten. Ved gården Semb er
det innslag av edelløvskog. Borrevannet med kantsone og våtmarksområdene er vernet som
naturreservat [24]. Borrevannet er et meget viktig landskapselement. Både natur- og kulturlandskapet i
området fremstår som meget helhetlig og uforstyrret og verdien på området er stor.

4B. Borreskåla kulturlandskap
Borreskåla er et fulldyrket kulturlandskap i sørenden av Borrevannet og strekker seg fra våtmarken
sør for Borrevannet til rv.19 avgrenser Borreskåla i sør. Raryggen er en tydelig slakt skrånende
landform fra Borreåsen og østover. Borreveien danner den østlige avgrensningen på toppen av Raet.
To tydelige åsrygger strekker seg ut i Borreskåla: Sandehøyden i forlengelse av Borreåsen og
Solbergåsen nord for gården Solberg. To mindre høydedrag ligger i sørvestenden av vannet og er
med på å redusere kontakten med vannet fra de vest. Den vestlige avgrensningen av området er satt i
Vikveien, da denne går over toppen av høydedraget. Øst for Vikveien er Sandehøyden et
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kulturlandskap som fremstår opprinnelig og godt bevart med beitemark, steingjerder og en stor
samling gamle aske- og eiketrær. Vikveien utgjør et slags skille mellom den åpne Borreskåla og den
vestlige delen som har mindre kontakt med vannet. Nordøst fra Sandehøyden går en veg som
forgrener seg ut til gårdene som ligger i Borreskåla. Vegen glir umerkelig inn mellom jordenes rette
linjer. Terrengets form er slakk og naturlig, mens linjene i landskapet med veger og drenerte
jordekanter er lineære. Området har lite kantvegetasjon og de store terrengformene utgjør rommets
vegger.

I vest møtes Sandeelva og Bondalsbekken som meandrerer nordover gjennom det ellers åpne og
lineære landskapet ut i Borrevannet. Elva har et tett belte av trær som skiller seg ut i det ellers åpne
landskapet. Området har spredt gårdsbebyggelse som i vest og sør er lagt til små høydedrag, og er
nesten skjult av løvtrær. I øst utmerker gården Semb seg med sitt barokke hageanlegg omgitt av
golfbaner i nord og sør. Hageanlegget strekker seg på tvers av vannet med en paviljong på østsiden i
hageanleggets akse. Bebyggelsen langs Borreveien er spredt, men ligger i overgangen til mer
tettbygde områder i øst og nord. Dette er i utkanten av Borreskåla og har liten betydning for
helhetsinntrykket. Borreskåla er et meget intakt kulturlandskap med der landskapselementene er
svært tydelige og de inngrepene er få og skånsomme. Borrevannet er registrert som et av de viktige
kulturlandskap i Vestfold [10]. Områdets verdi er stor.

4C. Sande Vest
Sandehøyden vest for Vikveien har ikke så nær kontakt med Borrevannet, men henvender seg mer
mot Skoppum. Landskapet vest for Sandehøyden er dalformet og ligger som en sidearm som kobler
seg til Borreskåla. Området er ikke i kontakt med Raet. To store gårdsbruk preger området, Sande
nordre og Sande vestre, begge vendt vestover mot Skoppum. Vikveien utgjør områdeavgrensningen i
øst. På begge sider av vegen vokser store gamle eike- og asketrær. Vestsiden av Sandehøyden har
mindre naturpreg enn i øst. Ved gården Sande nordre er mye av den opprinnelige vegetasjonen
fjernet og skråningen mot nord og vest er fylt ut og planert uten å bli revegetert. Dette er meget synlig
fra omgivelsene og er med på å forringe landskapsbildet noe. Vest i Borreskåla er en markant
høyderygg med gården Skoppum i sørenden, omgitt av jorder på alle kanter.

Terrenget skrår nesten umerkelig mot nordøst og tre elver meandrer gjennom området med kurs mot
Borrevannet. Ved Sande mølle er en større dam. Tett løvtrevegetasjon langs kanten er med på å dele
opp rommet i fem mindre lanskapsrom og reduserer opplevelsen av Borreskålas helhet, men er med
på å tilføye andre kvaliteter. Flere gårder og eneboliger ligger i kanten av området eller tilknyttet
høydedragene. Skråningen opp mot jernbanen i vest er bratt med tett løvtreskog. Vegetasjonen er
med på å redusere kontakten mellom tettstedbebyggelsen på Skoppum og Borreskåla. I bunnen av
Vikveien deler vegen seg og Nykirkeveien går nord-vestover mellom to av vegetasjonskorridorene
forbi gården Søndre Rygland. Bekkedragene med vegetasjonskorridorer ligger så tett at vegen knapt
er synlig fra omgivelsene. Området er inntrykkssterkt med de tre elvene, lave høydedrag og sin klare
innramming og er gitt verdien middels til stor.

4D. Sandeveien
Landbruks- og næringsområde som er avgrenset i sør av rv. 19 og i nord av gang- og sykkelvegen der
den tidligere lokalbanen til Horten gikk. Før omleggingen av rv.19 var dette del av kulturlandskapet
ved nedre Lørge. Nå er området og bebyggelsen merket av nærheten til riksvegen og den mer
plasskrevende og lite stedstilpassede bebyggelsen næringsbygg ofte gir. Et boligbygg ligger i en
trekant mellom rv.19 og Sandeveien. Våtmarken sør for Sande mølle og Sandeelva (sør for rv.19 kalt
Adalsbekken) er blant områdets kvaliteter, men elvas løp er rettet ut og kantvegetasjonen minimal.
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Området er gitt verdien liten til middels

4E. Hortensmarka
Området omfatter de nord-sørgående åsryggene rett øst for Borrevannet hvorav «Utsikten» på 128
moh. er den høyeste. Områdeavgrensningen er i øst satt i høyderyggen som skiller Borrevannets side
fra Holtandalens. Området er kjennetegnet de karakteristiske rombeporfyråsene, men har flere
områder med edelløvskog og blandingsskog enn åsene lenger vest. Deler av lia har vært dyrket og
ved den tidligere husmannsplassen Ramsli er dette synlig. Sør for utsikten er det flere mindre høyder
rundt 100 moh. Sør for Ramsli faller terrenget ned mot idylliske Knudsrød der turistforeningen har sin
hytte. Her går en odde ut i vannet. Flere jorder er fortsatt dyrket og en bekk renner ut i Borrevannet.
Ved vannet nedenfor Knudsrød ligger den tidligere pumpestasjonen fra da Borrevannet var
drikkevannskilde. Sør for Knutsrød, øst for Eskebekk og Borre golfbane er et lavereliggende
skogsområde med mindre utsikt. Pumpestasjonen, Knudsrød og Utsikten og Eskebekk er viktige
plasser med utsikt til Borrevannet og Borreskåla. Det er mange skogsbilveger i området. Det er også
mange steinmurer rundt om i skogen som vitner om tidligere dyrkning og beitemarker. Åslandskapet
er typisk for regionen, men nærheten til Borrevannet, endemoreneavsetningen med edelløvskogen og
det gamle kulturlandskapet gjør at området får verdien middels til stor.
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4.2.5 Raryggen og Raets ytterside
Området strekker seg fra fjorden opp til toppen av Raet og inkluderer tettstedet Borre/Kirkebakken,
Bakkenteigen og områdene vest for Borre som er satt av til framtidig bebyggelse. Raet er meget
tydelig som landform i dette området og skillet mellom Raets innerside og ytterside er synliggjort ved
Raveien som følger toppen av høydedraget. Det er store visuelle verdier i dette landskapet med Raets
tydelige landform og den storslagne utsikten over fjorden fra Vestmannrød, Fjugstad og Borre.

Borrehaugene og Borre Nasjonalpark med de enorme kongegravene fra jernalderen gjør området
unikt og nasjonalt viktig. Store skogsområder strekker seg fra Raet til fjorden, og Fjugstad
naturreservat nord for Åsgårdstrand er trolig Skandinavias største askeskog. Fjugstad er registrert
som et av Vestfolds verdifulle kulturlandskap [10]

Borre er kjennetegnet ved småhusbebyggelse som brer seg over Raryggen med flott utsikt både mot
fjorden og Borrevannet. Rv.19 og Raveien rammer inn området og kontakten med Borreskåla er noe
svekket av veg og støyskjerming. Bebyggelse og vegstrukturer har liten skala og er underordnet
landskapet i dette området. De store visuelle verdiene er i det åpne landskapet og forholdet mellom
kulturmiljø og landskap. I tillegg er det flere solitære trær, hule eiker, gravhauger og
bygningselementer som gjør det åpne landskapet så særpreget.

Den nyere bebyggelsen i Borre er i likhet med Bakkenteigen trukket såpass langt inn i skogen at både
synlighet og utsyn er lite når høyden på bebyggelsen er lav. Ved Bakkenteigen preger store
parkeringsflater området og man opplever ikke det storslåtte landskapet herfra. Studentboligene i sør
er den del av Campus Vestfold som har kontakt med fjorden.

Verdien i området ligger for en stor del fra middels til stor. Bare Bakkenteigen med sine store
parkeringsplasser ligger under middels. Borrehaugene og Fjugstad peker seg ut som store kvaliteter i
området. Samlet sett får området verdien middels – stor.

Tabell 4-5: Verditabell for område 5

Delområde Områdenavn Verdi
Raryggen og raets ytterside

5A Borre/Kirkebakken M
5B Borrehaugene S
5C Prestegården/Steinbrygga M/S
5D Mastebakke M/S
5E Fjugstad S
5F Bakkenteigen L/M
5G Bakkenteigen vekstområde M
5H Glenne M/S
5I Raveien øst M

Samlet verdi M/S
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Figur 4-15: Område 5 sett fra sørvest

Figur 4-16: Over til venstre: Borres nedlagte jernbanestasjon og G/S-veg i det gamle jernbanesporet. Over til
høyre: Borrehaugene. Nede til venstre: Fjugstads kulturlandskap, askeskog og fjorden. Nede til høyre:
Kystlinjen mellom Horten og Åsgårdstrand
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5A. Borre/Kirkebakken
Borre/Kirkebakken er et historisk tettsted, gunstig beliggende nær fjorden og Raveien. Den eldste
bebyggelsen er knyttet til krysset Kirkebakken/Raveien og Sandeveien. Her ligger Borres
middelalderkirke med gravlund på sjøsiden og Prestegården som viktige orienteringspunkter
(Beskrevet i område 5B). Nyere bebyggelse har bredt seg vestover langs Raryggen i med eneboligfelt
i en slags viftestruktur. Disse er godt tilpasset landskapets form og henvender seg ut mot Borreskåla
eller fjorden. Raryggen faller jevnt mot øst og gir et område med til dels god utsikt. Best er kontakten
på sjøsiden av ryggen.

Utbyggingen av rv.19 med støyskjerming har vært med på å minske kontakten nordover til Borreskåla.
Støyskjermen som skiller Borre fra rv.19 har en del glassfelt som sikrer glimtvis kontakt med
Borreskåla. Både støyskjermen og vegen er visuelt negative barrierer, men er med på å redusere
andre ulemper. Områdets verdi er satt til middels. Den gamle smalsporbanen mellom Skoppum og
Horten går rett sør for rv.19 og er omgjort til gang- og sykkelveg.

Tettstedet har de siste årene vokst vestover inn i skogen. Skogen ved Mastebakke hindrer kontakt
med sjøen for de vestlige delene av området. Framtidig boligvekst vil også skje vest i området. De
offentlige institusjonene ligger sentralt i bebyggelsen. Vegetasjon og bebyggelse reduserer utsikten
noe, men skala og struktur på bebyggelsen er i tråd med landskapet. Flere gamle solitære eiketrær
finnes langs Raveien. Områdets hovedkvalitet er utsiktsforholdene. Verdien er noe over middels.

5B Prestegården/Steinbrygga
Området omfatter Borre Prestegård, Borre middelalderkirke, boligbebyggelsen ved Hallingstad,
Steinbrygga camping og landskapet av dyrket mark mellom Raveien og fjorden. Raveien utgjør
grensen i vest, Borrehaugene grensen i nord, fjorden grensen i øst og skogen ved Mastebakke
avgrensningen i sør. Landskapet er harmonisk med storslagen utsikt til fjorden og Borrehaugene.
Prestegården og middelalderkirken utgjør meget harmoniske bygningselementer i vakre omgivelser.
De jevnt skrånende jordene, der gravhaugen «Spillemannshaugen» stikker opp er med på løfte
opplevelsen av området. De store verdiene ligger i kulturlandskapet og enkeltbygg, solitærtrær og
gravhauger i landskapet. Kyststrekningen er her preget av Steinbrygga marina og campingplass, og
har ikke like stort naturpreg som kysten lenger sør. Områdets samlede verdi er middels til stor.

5C. Borrehaugene
Borrehaugene er del av Borreparken som er et statlig sikret friområde med stor kulturminne- og
landskapsverdi. Her finnes over 50 gravhauger, hvorav flere er store kongegraver som trer svært
tydelig fram i landskapet. De store er mellom 35 og 45 m i diameter og opp til 7 meter høye [25].
Landskapsformene er unike i nasjonal og internasjonal sammenheng og beliggenheten på Raet med
utsikt over Oslofjorden er storslagen. Området rundt er skjøttet som en park, med gress og åpen
bøkeskog helt ned til stranden. I nord er området avgrenset av skog og i sør av åpent kulturlandskap
der prestegården og Borre kirke er tydelige bygningselementer. Besøkssenteret og Midgard historisk
senter med gildehall er markante bygningselementer tilpasset sted og landskap. Miljøet omkring med
Borre prestegård, Borre middelalderkirke, vakkert kulturlandskap og fjorden gjør den totale opplevelse
av landskapet storslagent. Området er gitt stor verdi.

5D. Mastebakke		
Mastebakke er et stort skogsområde på kystsiden av Raet med rik edelløvskog. Terrenget skrår slakt
ned mot fjorden. Mye løvskog og edelløvskog. Et stort felt med gran i nordvest. Midt i skogen er en
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lomme med bolig- og fritidsbebyggelse. Det finnes flere lommer med dyrket mark i området.
Landskapstypen er spesiell da dette er det eneste stedet på Raet hvor naturlig løvskog vokser helt fra
toppen av Raet og ned til fjorden. Dette er det eneste stedet der Raet er skogkledd fra kysten til
toppen, hvilket i seg selv er en stor verdi. Mye av skogen er tett, og den visuelle opplevelse er ikke like
stor i hele området. Kyststien som gjennom området langs fjorden er flott skogstrekning med stort
naturpreg. Verdien er middels til stor,

	
	
5E. Fjugstad		
Området er avgrenset av skogen ved Mastebakke i nord, Raveien i vest, kysten i øst og Åsgårdstrand
i sør. Gårdene Vestmannrød (til dels nedbrent) og Fjugstad er storgårdene i området som ligger nær
toppen av Raet med flott utsikt over fjorden. Et stort område med dyrket mark skiller gårdene fra
skogen som går ned til fjorden. Dette er Skandinavias største askeskog som er meget godt skjøttet og
sikret som et naturreservat. Fra Raryggen og jordene langs Raveien er utsiktsforholdene særlig gode.
Fjugstad er del av de viktige kulturlandskap i Vestfold[10]. Området er gitt verdien stor.

	
5F. Bakkenteigen		
Området rommer i dag studie- og forskningsfasilitetene tilknyttet Høgskolen i Vestfold samt et
campusområde med boliger i sør. Høgskolen ligger i et langstrakt område som tidligere var skog og
kulturlandskap tilknyttet gården Fagerlund. I øst utgjør Raveien (fylkesveg 325) avgrensningen og i
vest grenser området til skogen og naturreservatet ved Adalstjern. Hovedbygget til høgskolen ligger
sentralt i området vis a vis gården Vestmannrød. Først ble dette området utbygget, og senere har
høgskolen utvidet med campus og parkeringsplasser i sør og forskningspark i nord i. Fagerlund gård
er revet men et par bolighusene tilknyttet gården ligger innenfor området, og en del av den gamle
hagemarken [26] er fylt ut for å gi areal til en fotballbane. Området oppleves som tredelt. Den søndre
delen ligger inn til Raveien, er åpen og har utsikt til fjorden. Treetasjes leilighetshus ligger i
skogkanten og utgjør campusbebyggelsen. Store parkeringsarealer dominerer dette området og
kvalitetene i området er mest knyttet til kontakten med kulturlandskapet i øst og nærheten til skogen i
vest. Den sentrale delen omfatter hovedbygget til høgskolen og uteoppholdsarealene i sør og øst.
Bygget ligger lavere i terrenget enn det søndre området med skrånende gressflater og sitteamfi som
en romdannende elementer mot både sør og øst. I vest er skogkanten en klar grense. Det er visuelt
positivt at de store parkeringsflatene ikke er synlige i dette området. Til gjengjeld er landskapet
orientert inn mot bygget er den visuelle opplevelsen av Raryggen nesten ikke tilstede. I den nordlige
delen dominerer bygg med stor grunnflate og store parkeringsflater. Området er gitt verdien middels til
liten.

	

5G. Bakkenteigen vekstområde		
Dette skogsområdet er gitt vurdert som et utbygget område i henhold til eksisterende kommuneplan,
der formålet er satt til kombinert bebyggelse. Raet går på langs gjennom området, men grenser mot
Fogdeskogens høyde i vest og oppleves ikke så tydelig på grunn av skogen. Terrenget er relativt flatt,
men skrår nedover i øst. Om skogen felles vil Raets skråning tre fram på østsiden. Det finnes to
dammer i området. Det er mye tett ungskog i området.  Sentralt er et stjerneformet kryss av stier og
grusveger og den største vegen går fra Borre/kirkebakken inn til Lørge på andre siden av
Fogdeskogen. Området verdisetting er basert på forventet utbygging. I mulighetsstudien for
utviklingen av «Professorbyen» er skalaen på bebyggelsen bedre tilpasset Borres bebyggelse enn det
allerede utbygde området på Bakkenteigen. I tillegg er skogen foreslått mer integrert og de grå flatene
mindre. Dette er uvisse faktorer, som gjør at områdets verdi er satt til middels. Stiene, grusvegene og
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dammene er blant områdets kvaliteter. Muligheten for ivaretakelse av disse er uvisst. Verdien er satt til
middels.

	
	
5H. Glenne kulturlandskap
Kulturlandskap på nordsiden av Raryggen som henvender seg mot Borreskåla med flott utsikt.
Området er lite og domineres av dyrket mark og et gårdsbruk. Et lite skogholt med en dam gjør
sammen med utsiktsforholdene og plasseringen dette til et inntrykkssterkt landskap. Dette er en av det
eneste område med dyrket mark som grenser til vestre del av Borre, et tettsted som tidligere lå med
åpent kulturlandskap på alle kanter. Området er gitt verdien middels til stor.

	

5I. Raveien øst
Området omfatter jorder og gårdsbebyggelse langs østsiden av Raveien fra Furuhaug til Gullerød.
Gårdene ligger harmonisk plassert på Raet, henvendt mot Adal, med skog i ryggen. Sør for Furuhaug
er noe næringsbebyggelse som skiller seg ut fra den ellers landskapstilpassede bebyggelsen. Totalt
sett et intakt og harmonisk landskap, men uten den samme åpenheten og opplevelsen av Raet som
Adal. Verdien er middels.
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4.2.6 Landskapet på Raets innerside (Adal og skogen tilknyttet Raet)
Landskapet på Raets innerside omfatter skogen vest for Borre og Bakkenteigen, samt Adal/Lørge
kulturlandskapet vest for Raveien mellom rv.19 i nord og Jareteigen i sør.

Skogen vest for Borre og Bakkenteigen er variert og inntrykksterkt med mange flotte områder.
Adalstjern er det eneste intakte myrområde på Raet [27], omgitt av stutte furutrær, og skiller seg
vesentlig fra gran- og edelløvskogen som ellers kjennetegner området. Fogdeskogen er en
stemningsfull bøkeskog som umerkelig brer seg ut i Borreåsen. Det tette løvdekket og mangelen på
lys gjør at skogen holdes åpen under kronene og er lett og flott å ferdes i.

Området Adal/Lørge er beskrevet i nasjonal registrering av kulturlandskap som et av Vestfolds viktige
kulturlandskap [10]. Landskapsrommet er stort og skålformet med slakke bølgende jorder, avgrenset
av Raet i øst og sør. Småformene i landskapet består i bølgende nord-sør orienterte terrasser som blir
tydeligere nordover i rommet. I sør er skålformen med slakke skråninger dominerende. Smale striper
med kantvegetasjon langs jorder og bekkedrag gjør at landskapsformen oppleves meget tydelig. Fra
Solerødveien og nordover blir terrassene i landskapet mer markante og landskapselementene mer
lineære og nord-sørorienterte. Flere små bekker møtes i bunnen av dalen der et tydelig
vegetasjonsbelte fanger blikket. Enkelte steder smaler beltet inn og marken er dyrket nesten inntil
bekken. Bekken renner nordover inn i et skogsområdet og videre mot Borrevannet.

Adal er i verdivurderingen delt inn i flere områder. Områdene skiller seg i skala og hovedform, til tross
for at de er del av samme dal.

Adal sør går fra Jareteigen i sør til Solerødveien i nord. Adal midtre går fra Solerødveien fram til
skogkanten i nord ved gården Lørge. Hele dette området består av et åpent, innholdsrikt og fint
kulturlandskap. I nordvest er de skogkledte åkerholmene nord for Solerødveien tatt med og utgjør
overgangen til Adal nord. Nordre del er mer preget av jernbanen og nærheten til rv.19 og har dermed
lavere verdi. Adal vest er det spredtbygde jordbrukslandskapet vest for Adalsveien, der dagens
jernbane går.

Verdien i området ligger for en stor del fra middels til stor. Bare noen områder ligger under middels.
Samlet sett får området verdien middels – stor.
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Tabell 4-6: Verditabell for område 6

Figur 4-17: Adal sett sørfra

Delområde Områdenavn Verdi
Landskapet på raets innerside

6A Adal kulturlandskap sør M/S
6B Adal øst/Kimestad M/S
6C Adal kulturlandskap vest M/S
6D Viulsrød sør/Pjonkerød L/M
6E Adalsbekken kulturlandskap M/S
6F Adalsbekken skog M
6G Øvre Lørge kulturlandskap M/S
6H Nedre Lørge kulturlanskap L/M
6I Adaltjern S
6J Friberg skog M/S
6K Fogdeskogen S
6L Borreåsen/Tonsåsen M/S
6M Skoppum pukkverk og gjenbruksstasjon L

Samlet verdi M/S
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Figur 4-18: Skogen vest for Bakkenteigen og Borre

Figur 4-19: Over til venstre: Beiteområde øst for Kimestad. Over til høyre: Adalstjern. Nede til venstre:
Fogdeskogen. Nede til høyre: Adal sett fra Adalsveien
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6A. Adal kulturlandskap sør
Adal sør er et fulldyrka jordbrukslandskap der gårdene ligger på høydedrag i kanten. Bekkene som
møtes i bunnen av dalen er viktige elementer. I Adal sør er bekkedraget naturpreget med rik
kantvegetasjon. Nord mot Solerødveien er marken dyrket nesten helt ned til bekken og
kantvegetasjonen minimal. Adalsrommet er et meget intakt rom som framstår helhetlig og relativt
uforstyrret, særlig sett fra ytterkanten av rommet. Raet og de skogkledte åsene i vest er de viktigste
romdannende elementene. Av småformer i landskapet er bekkedraget i dalbunnen det tydeligste.
Kraftlinjene og jernbanen ligger på terrassene vest i rommet og oppleves ikke så dominerende sett fra
områdets kanter og bryter heller ikke med skålformen i sørøst. Raryggen trer veldig tydelig fram i dette
området. Fra midten av rommet og Adalsveien oppleves kraftlinjene som mer dominerende, og er med
på å redusere helhetsinntrykket. Området er sårbart for strukturer som går på tvers av de nord sør-
gående terrassene og skålformen. Området er gitt verdien middels til stor.

6B. Adal øst/Kimestad
Dette er et viktig kulturlandskap med sin nærhet til Raet og tilhørighet til Adalsrommet. Området består
av flere mindre landskapsrom. I nord-øst utgjør skogen opp mot Adalstjern og Adalsbekken den
romlige avgrensningen, mens Solerødveien utgjør et områdeskille. Vegetasjon og småformer i
landskapet er vel så romdannende som Raet og de skogkledte åsene. Bekken fra Adalstjern er delvis
lagt i rør gjennom området, men synes som en buktende fold i jordet. Ved Dal gård er terrenget fylt ut
og planert og har mistet noe av naturpreget. Dette skjules om sommeren av løvtrær langs kanten av
fyllingen. Gårdene i området ligger i tilknytning til høydedrag og skogkledte nes og er vakkert plassert i
landskapet. Landskapet har en mindre skala en søndre del av Adal, med mindre jorder og mer
kantvegetasjon. Likevel orienter gårdene og rommene seg mot det store landskapsrommet i sør og er
sånn sett del av det. Området er lite påvirket av tekniske inngrep og er del av et variert og
inntrykkssterkt landskap. Området er gitt verdien middels til stor.

6C. Adal kulturlandskap vest
Dagens jernbanetrasé følger terrenget på en jevn høyde gjennom landskapsrommet ved Adal. Dette
er et kulturlandskap med spredt gårdsbebyggelse. Skogen og kulturlandskapet flettes fint ved at
skogen strekker «fingre» ut i rommet og lommer av dyrka mark griper inn i skogen. Dette gjør at
rommets avgrensning varierer. Skogkantens presise avgrensning er viktig for de små landskapsrom
og enkeltgårder, men mindre vesentlig for det store landskapsrommet. Flere høyderygger og knauser
med gårdsbebyggelse er karakteristisk for områdets landskap og bosetningsmønster. Gården
Huseklepp er spesielt framtredende. Ved Adal stasjonssted (nedlagt) er en samling bolighus i klynge.
Solerødveien som går på tvers gjennom Adal vestover gjennom skogen til Undrumsdal ligger fint i
terrenget og har vært en viktig veg mellom dalene. En rekke små bergknauser og gresskledte høyder
reiser seg ute ved de frittliggende gårdene, og er med på å skape et mangfoldig og inntrykkssterkt
landskap. I krysset Adalsveien/Solerødveien er kraftledningene svært dominerende. Området er gitt
verdien middels til stor.

6D. Viulsrød sør/Pjonkerød
Adal nord med gårdene Pjonkerød og Viulsrød er et flatere jordbrukslandskap avgrenset av skog i øst
og vest og rv.19 i nord. Overgangen til midtre Adal er glidende, men er satt ved de skogkledte
åkerholmene. Nord for åkerholmene snevres rommet inn og blir flatere. Her ligger Adalsveien tett inntil
skogsområdet med et høydedrag vest for Adalsbekken. Steinbruddet nordøst for området er skjermet
av tett skog og er ikke synlig. I vest stiger Borgåsen med Adalsborgen opp som et tydelig
romdannende element. Ved foten av åsen er en beverdam beriker landskapsbildet, men først
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oppleves når man kommer nær. Rv.19 avgrenser området i nord, men ligger dypt i terreng og er derfor
mindre synlig. Jernbanen skrår over området og deler det i to. Adalsveien går på langs gjennom
området. Disse elementene følger alle landskapets nord-sørorienterte retning. Landskapet i området
er typisk, men svekkes noe av nærheten til rv.19, kraftledninger og jernbane. Området er gitt middels
til liten verdi.

6E. Adalsbekken kulturlandskap
Området inkluderer de skrånende jordbruksflatene fra Kimestad i øst til Adalsveien og gården Bergan
Søndre i vest. Dette er en tydelig dalsituasjon, et skjermet landskap med Adalsbekken med
kantvegetasjon som en bølgende åre i bunnen. Bekken meandrerer og har en mer naturlig karakter
her enn lenger sør. Rommet er innrammet av løvtrevegetasjon på begge sider og tydelig avgrenset
mot Adalsrommet. Tidligere har området vært dyrket eller beitet helt ned til bekken.
Gårdsbebyggelsen ligger som store tun på høydene på hver side av dalen. Landskapet er skjermet og
er del av et helhetlig kulturlandskap i liten skala. Området er gitt middels til stor verdi.

6F. Adalsbekken skogsområde
Lørjebekken er fortsettelsen av Adalsbekken, sør for rv.19. Her ligger bekken i et område med tett
skog og bratt terreng på begge sider. Østre del av området ligger opp mot Raet. Bekken har tidligere
vært demmet opp, men demningen ble sprengt i 1960 og elven har gravd ut sitt naturlige løp igjen.
Vegetasjonen i området er tett og man må inn i skogen for å få kontakt med bekken. I et landskap
preget av dyrking er dette et område med stor grad av naturpreg. Vegetasjonen er hovedsakelig
barskog med innslag av blandingsskog og et belte av løvtrevegetasjon langs bekken. Lenger nord der
bekken grenser til gården Lørges jorder, steinbruddet i vest og rv.19 i nord utgjør bekken med
kantvegetasjonen en viktig skjerm mot Steinbruddet i vest. En kraftledning går på skrått sørøst i
området. I øst finnes et nettverk av grusveger tilknyttet gårdene Lørge og Kimestad. Skoppum
pukkverk har gradvis spist seg inn i området og kraftledningen og nærheten til rv.19 gjør at området er
gitt verdien middels.

6G. Øvre Lørge kulturlandskap
Øvre Lørge er et lite område med dyrket mark og hestebeiter som er del av Raryggens innerskråning.
Området er på fylkeskommunens kart markert som del av et viktig kulturlandskap[10]. Terrenget skrår
slakt mot nordvest og er omkranset av skog på alle kanter, Borreåsen i øst og Adalsbekken i vest. Et
tynt belte av løvskog skiller Øvre Lørge fra Nedre Lørge i nord og gården Kimestad i sør. Området har
tykke marine avsetninger i grunnen, som strekker seg inn i et lavbrekk i skogsområdet ved Borreåsen.
Her er jorden også dyrket. Øvre del av området fremstår som meget skjermet og idyllisk, der
terrengformene trer tydelig fram. Mange smale traktorveger går gjennom området. Området er gitt
verdien middels til stor.

6H. Nedre Lørge kulturlandskap
Nedre Lørge er spredtbygd område med dyrket mark, enkelte gårder og noe boligbebyggelse lands
Lørgeveien. Området er avgrenset av Borreåsen i øst, rv.19 i nord og Adalsbekken i vest. I sør skiller
en brattere skråning med løvtrevegetasjon Nedre Lørge fra gården og jordene til Øvre Lørge.
Terrenget skrår slakt mot nordvest og er del av Raryggens innerskråning. Lørgeveien rammer inn
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Borreåsens tette skog. Langs vestsiden av vegen ligger spredte eneboliger og småbruk vendt ut mot
Skoppum tettsted. Løvtrevegetasjon dominerer hele området. Området opprinnelig vært del av
kulturlandskapet ved Sandeveien, men har blitt skilt fra dette av rv.19.  Adalsbekken meandrerer i et
tett belte med vegetasjon og utgjør en viktig skjerm mot Pukkverket i vest. Nærheten til rv.19 og den
visuelle kontakten med pukkverket vest for Adalsbekken gjør at området gis middels til liten verdi.

6I. Adalstjern
Området omfatter tjernet med omkringliggende myr og skog som i 2007 ble fredet som naturreservat
[27]. Tjernet ble skapt under siste istid, som en grunn bukt i fjorden som ble demmet opp av Raet.
Dette er det eneste intakte myrlandskapet på Raet og gjør landskapstypen er unik. Jorden er karrig og
skogen omkring tjernet består i stor grad av stutte furutrær slik man vanligvis finner på fjellet.
Myrområdet var tidligere torvmyruttak, men utvinningen opphørte 1967. Skogen lukker seg omkring
Adalstjern og skaper et eget og meget spesielt rom til tross for at man kan høre både bil- og togtrafikk.
Fra Adalstjern renner en bekk vestover ut ved gården Friberg. Det er ingen bebyggelse eller veger i
området, men en smal sti leder rundt vannet med adkomst fra øst og vest. Området oppleves meget
uberørt. Verdien er stor.

6J. Friberg skog
Området omfatter skogen vest for Adalstjern og avgrenses av kulturlandskap i øst, sør og vest.
Skogen henger sammen med Adalstjern og grensen er satt i naturreservatet. Skogen ligger på et lavt
høydedrag, hvorav den tydeligste strekker seg ut i Adals kulturlandskapet ved gården Læret. Skogen
er del av et gammelt kulturlandskap med blant annet et stort gravfelt. Kun et fåtall av gravhaugene trer
tydelig fram i landskapet og man må inn i skogen for å se dem. Barskog dominerer med et belte av
blandingsskog ved gården Friberg. Adalsbekken renner fra Adalstjern vestover gjennom området.
Kimestadveien går gjennom området på tvers og en stikkveg leder inn til et langstrakt jorde i skogen.
Skogen utgjør en viktig vegg for området Adal midtre. Fylkesmannen i Vestfold har markert dette
området som et viktig kulturlandskap. Skogen som volum er viktig som ramme for Adals
kulturlandskap og som et av de få større skogområdene på Raets innerskråning. Verdien er satt til
middels til stor.

6K. Fogdeskogen
Fogdeskogen er en 150 daa stor velvoksen bøkeskog rett nord for Adalstjern, kun adskilt med et parti
granskog som også ligger innenfor reservatet. Den er en regionens store bøkeskoger og inngår som
del av Adalstjern og Fogdeskogen naturreservat, som begge ligge på Raet. Fogdeskogen har et
høydedrag og flere stier og grusveger. Det er lite undervegetasjon og skogen oppleves åpen til tross
for et tett løvdekke. Bøkeskogen brer seg ut forbi grensene til naturreservatet, og overgangen merkes
ikke.

6L. Borreåsen/Tonsåsen
Borreåsen/Tonsåsen er del av skogsområdet vest for Adal, som ligger på et høydedrag rett vest for
Raet. Nordre del vender seg ut mot Borreskåla men er skarpt avgrenset av rv.19. Løvskog og
blandingsskog med innslag av gran dominerer. Bøkeskogen fra Fogdeskogen naturreservat brer seg
nordover inn i området og skaper stemningsfulle rom. Stier, grusveger og historiske hulveger er
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synlige i området. Jordene ved Lørge ligger som en lysning i skogen. Det finnes noe spredt fritids- og
boligbebyggelse i området. En kraftledning går gjennom området diagonalt. Området henger sammen
med Friberg skog og Fogdeskogen. Verdien er middels til stor.
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4.2.7 Åslandskapet sør for rv.19
Åslandskapet sør for rv.19 er del av det langstrakte åslandskapet, men er adskilt fra områdene i nord
av rv.19. De nord-sørgående åsene øst i området utgjør en viktig vegg til Adals kulturlandskap og et
stort sammenhengende skogsområde. Åsene er også en viktig vegg i landskapet for Undrumsdal i
vest. Åsene er til dels bratte i øst, vest og nord, men med slakke sørvendte skråninger. Mellom åsene
finnes sprekkedaler og forkastningssoner med marine avsetninger, som er eller har vært dyrket og
beitet.

Tangsrød ligger som et skjermet og flott korsformet landskapsrom mellom fire åser midt i
Tangsrødmarka. Solerødveien krysser området på tvers og leder inn til noen mindre landskapsrom
med dyrket mark. Det finnes flere tjern og dammer i området, hvorav Hegnavannet og tjernet ved
Tangsrød er de største. Landskapsrommene er generelt små og intime i området, men fra
høydedragene er utsikten vidstrakt og flott. Gråmunken, Adalsborgen/Borgåsen, Tangsrødåsen,
Brekkeåsen og Uleberget er markante høyder som er kvaliteter i området. Adalsborgen i nord er en
særpreget fjellknaus med historie som bygdeborg, omgitt av platåer med bøkeskog. Vestre del er
preget av at E18 går dels i skjæring, dels i tunnel på langs gjennom området. I nord ved Råen bærer
landskapet preg av terrengendringer i forbindelse med utbyggingen av rv. 19.

Verdien i området fordeler seg jevnt fra lite – middels til middels – stor. Arealenes størrelse i forhold til
verdi fordeler seg også ganske jevnt. Områdets samlede verdi er derfor middels.

Tabell 4-7: Verditabell for område 7

Delområde Områdenavn Verdi
Landskapet sør for rv.19

7A Råen sør L/M
7B Solerødveien / Ødegården M
7C Borgåsen / Adalsborgen M/S
7D Gråmunken M/S
7E Tangsrødmarka M
7F Sverstad skog L/M

Samlet verdi M
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Figur 4-20: Åslandskapet fra Tangsrød og nordover

Figur 4-21: Åslandskapet sett fra Undrumsdalskrysset
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Figur 4-22: Over til venstre: Kulturlandskapet langs Solerødveien. Over til høyre: Bøkeskogen vest for
Adalsborgen. Nede til venstre: Adalsborgen sett vestfra. Nede til høyre: Tjern ved Tangsrød

7A. Råen sør
Landbruksområde med et gårdsbruk som ble brukt som massedeponi under utbyggingen av E18 og
rv.19. Området er avgrenset av riksvegen i nord, skogen i vest, de søndre Råen-gårdene i sør, og
forkastningen vest for Borgåsen/Adalsborgen i øst. Selv om jordene er mer eller mindre tilbakeført slik
de var er mye naturlig vegetasjon borte og vegutbyggingen har gitt terrenginngrep som går på tvers av
naturlige strukturer. Blant annet er det skjæringer gjennom en av de karakteristiske nord-sørgående
høydedragene. Bearbeidelsene er ikke skjemmende, men området har mistet noe av sitt naturpreg og
gis derfor verdien liten til middels.

7B. Solerødveien / Ødegården
Småkupert jordbrukslandskap med et 260 daa stort skogfelt i nordvest. Området grenser mot E18 i
vest, rv.19 i nord, den skogkledte Borgåsen/Adalsborgen i øst og bekken i nord for Tangsrødåsen i
sør. Visuelt sett henger området sammen med kulturlandskapet nord for rv.19, som også er forbundet
med en bruovergang. Borgåsen (med Adalsborgen) og skogen i øst og sør utgjør hovedveggene i
landskapet. Øst i området er landskapets hovedform er preget av nord-sørgående strukturer. I vest
finnes mindre skogkledde åkerholmer som deler landskapsrommet opp og skjermer mot E18 i øst. Et
tydelig nord-sørgående høydedrag går midt gjennom området, som delvis er skogkledt, delvis dyrket
og delvis bebygd. Solerødveien går på Tvers av området, og forbinder Undrumsdal med Adal. Vegen
snor seg fint gjennom det åpne landskapet, over det sentrale høydedraget under E18 og ned til
Undrumsdal. Vegen er med på å understreke terrengformene. Flere gårder ligger i område på eller
ved foten av høydedragene. Råen gårdene langs den sentrale høyderyggen og Ødegården-gårdene
tilknyttet åkerholmene lenger vest. I øst i skogkanten langs Solerødveien ligger også et gårdsbruk.
Terrenget faller svakt sørover og vestover. Det til dels bølgende terrenget med markerte høyderygger
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er viktige kvaliteter i området, likeledes de langstrakte terrengformene. Området er typisk for regionen
og er gitt verdien middels.

7C. Borgåsen / Adalsborgen
Skogkledd nord-sørgående åsrygg med topp i nordøst. Området grenser til RV 19 i nord,
Solerød/Ødegården/Råen i vest, Solerødveien i sør og Adal kulturlandskap i vest. På toppen i nord
finner vi Adalsborgen som er en gammel bygdeborg på en karakteristisk fjellknaus med utsikt østover.
Åsen er del av de typiske rombeporfyråsene med mye blottet fjell og karrig jord. Høyderyggen er bratt
i nord og skrår slakt sørover. Opp mot toppen er flere platåer gir et særpreget og inntrykkssterk
landskapsrom. Sett utenfra er bygdeborgen knapt synlig, men hele åsryggen et viktig
landskapselement både for kulturlandskapet i Adal i øst og Solerød/Ødegården/Råen i vest.
Bartrevegetasjon dominerer området med løvtrær i foten av åsen, og en stemningsfull bøkeskog i
nordvest. I nord går en anleggsveg fra 2. verdenskrig som leder inn til en sti opp til toppen. En
kraftledning krysser åsryggen i sør. I nordøst finnes en beverdam som ligger godt skjult i terrenget.
Områdets landskapsverdier ligger i det særpregete landskapsrommet rundt Adalsborgen med platåer
av bøkeskog, den karakteristiske fjellknausen og viktigheten av ryggen som landskapselement for
tilgrensende rom. Verdien er middels til stor.

7D. Gråmunken
Gråmunken er en karakteristisk nord-sørgående åsrygg med som utgjør en viktig vegg for Adal midtre
og søndre. Skogen sørøst for åsen er også tatt med der terrenget skrår svakt mot Adal og tilhører
Borrevannets nedbørsfelt. I vest grenser åsen til et lavbrekk med dyrket mark ved Tangsrød og i sør
er overgangen til de flatere skogsområdene nesten umerkelig. I nord er grensen satt ved Solerødveien
og i øst jordene til gården Sti Øvre. Gråmunken er del av de store skogsområdene mellom RV 19 og
Barkåker og området er gitt sin avgrensning fordi denne delen av skogen utgjør et viktigere romlig
element for Adal enn skogen i sør der terrenget er flatere og mindre romdannende. Høyderyggen har
to tydelige topper. Den søndre er høyest og ligger på drøye 107 moh., tilsvarende Adalsborgen.
Gråmunken er del av rombeporfyråsene med barskog med blåbærlyng som er karakteristisk for
regionen. Ved foten av åsen i sørøst og i vest finnes belter av edelløvskog. Det er ingen markante
bekker i området, men en dam i skogen vest for gården Huseklepp og en liten myr i skogen vest for
Sti Øvre. Området er ubebygget. Det finnes enkelte traktorveger som går opp fra gården Sti Øvre og
Huseklepp. Området er typisk for regionen, men har stor betydning som en av veggene til
kulturlandskapet ved Adal. Verdien er middels til stor.

7E. Tangrødmarka
Tangsrødåsen / Brekkeåsen er del av det store skogsområdet mellom rv.19 og Barkåker med smale
nord-sørgående høyderygger omkring 100 moh. Området var opprinnelig større, men er blitt redusert
noe av E18 utbyggingen som til dels går i tunnel og til dels i skjæringer gjennom skogen.
Områdeavgrensningen er derfor satt i E18 i vest. To markante topper stikker opp i området:
Tangsrødåsen og Brekkeåsen. Tangsrødåsen er den nordligste og er mest synlig nordfra i
kulturlandskapet ved Solerødveien/Ødegården. Der stikker den opp som en smal topp ved siden av
Gråmunken i vest. Vegen går i sør i en skjæring ved foten av Brekkeåsen, inn i tunnel og kommer ut i
en dyp skjæring vest for Tangsrødåsen. Det er kun de vestligste delene av skogen som er preget av
utbyggingen og ikke selve åsryggene. Området har flere mindre høydedrag adskilt av lavbrekk med
tett vegetasjon og mindre bekker. Det mest markante lavbrekket går i øst i grensen til Gråmunken. I
denne sprekkedalen er det marine avsetninger i grunnen og området har vært dyrket og beites i dag.
Ellers har åsryggene karrig jord med primært barskog. Tangsrød er et stykke korsformet dyrket mark
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som ligger i et lavbrekk i terrenget midt i marka. Nordre del beites fremdeles, og et lite tjern bidrar til at
dette er et meget harmonisk og skjermet rom. To karakteristiske knauser reiser seg sør for Tangsrød,
hvorav Uleberget er det ene. Skogen sørvest for Uleberget er slakt hellende uten markante høyder.
Landskapet har alminnelige visuelle kvaliteter, hvor Tangsrød skiller seg ut.
Verdien er satt til middels.

7F. Sverstad skogsområde
Skogsområde med forholdsvis flatt terreng som skrår vestover ned mot E18 fra gården Sverstad.
Grenser til Brekkeåsen i nord, Nordre Brekke i øst og Barkåker i sør. Hovedsakelig barskog, med flere
større hogstflater. Sverstadbekken rammer området inn i øst og vest. Bekken er blant områdets
kvaliteter som bør tas hensyn til. Området er gitt middels til lav verdi da det er preget av mange
gjennomgående kraftledninger, som stykker opp skogen i mindre biter og forringer de visuelle
kvalitetene. Sverstad gård er den eneste bebyggelse i området. Et stort asfaltert område med
lagerbygg gir gårdsmiljøet et industrielt preg er med på å trekke helhetsinntrykket ned.
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4.2.8 Landskapet på Raets innerside (Skotte og Barkåker)
Landskapet er del av kulturlandskapet på Raet, der Raet dreier mot vest og deler seg i to
høyderygger. Det nordligste landskapsrommet, Skotte/Røsland er et lite rom omgitt av skog og delt av
dagens jernbane. Rommet henger sammen med Nordre brekke som ligger som en skjermet lomme
sør i Tangsrødmarka. To kraftledninger krysser området, og er med på å dele rommet ytterligere.
Et lite skogholt ved Skotte skiller området fra Barkåkers åpne kulturlandskap. Her er landskapet
bølgende med vidstrakt utsikt innover i Vestfold. Nordre del av området oppleves meget harmonisk
med gårdene Nedre Brekke og Fritsø, omgitt av eldre villabebyggelse. Jernbanen med dobbeltsporet
mot Tønsberg utgjør en barriere, til tross for at den ligger dypt i terrenget. Områdene vest for
jernbanen er i nord dyrket mark og i sør et næringsområde under utbygging. Den øvrige
tettstedbebyggelsen i Barkåker brer seg mellom Raveien og jernbanen og har alminnelige visuelle
kvaliteter.

Området er et typisk gjennomsnittslandskap som har fått verdien middels for uten Søndre
Brekke/Fritsø som har fått middels til stor verdi. Søndre Brekke/Fritsø utgjør en såpass liten del av
hele området at samlet verdi er middels.

Tabell 4-8: Verditabell for område 8

Delområde Områdenavn Verdi
Landskapet på raets innerside

8A Nordre Brekke / Skotte / Røsland M
8B Sanderød M
8C Skotte skog M
8D Søndre Brekke/Fritsø M/S
8E Sverstadbekken kulturlandskap M
8F Barkåker tettsted M

Samlet verdi M
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Figur 4-23: Barkåker sett sørfra

Figur 4-24: Over til venstre: Utsikt fra Nordre Brekke mot Skotte. Over til høyre: Plankrysning av dagens
jernbane ved Skotte. Nede til venstre: Landskapsrommet ved Nordre Brekke. Nede til høyre: Utsikt mot vest
fra Raveien
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8A. Nordre Brekke/Røsland
Forholdsvis lite, todelt landskapsrom med dyrket mark som skrår ned mot Sverstadbekken og
eksisterende jernbane. Gården Nordre Brekke ligger skjermet inn mot skogen i nord med skog på tre
sider. Terrenget skrår sørover og ned mot bekken som ligger sentralt i rommet. Langs jernbanen
ligger gårdene Skotte og Røsland og mellom Skotte gårdene er en planovergang. Banen ligger godt i
terrenget og ødelegger ikke opplevelsen av landskapsformen, selv om rommet deles i to. Østsiden av
Jernbanen er del av Raet og terrenget skrår svakt. Barskog i flatt terreng rammer inn området og
utgjør veggene i landskapet. Løvskog dominerer ved bekkedraget. Landskapet er typisk for dette
området, harmonisk men også preget av jernbanen og kraftledninger. Verdien er middels.

8B. Sanderød
Lite landskapsrom tilknyttet Raveien med dyrket mark. Området er avgrenset av skogen ved Skotte i
vest og en rekke med eneboligbebyggelse langs Raveien i øst. Området har alminnelige gode
kvaliteter og middels verdi.

8C. Skotte skogsområde
Barskogområde i flatt terreng mellom to mindre høyderygger av Raet. En del mindre bekker og
tydelige grøfter kjennetegner området. At skogen driftes er tydelig. En meget markant grøft går inn i
området fra jordene i øst. To kraftlinjer går på tvers av området og et par nye hogstflater er med på å
dele området inn i flere mindre rom. Skogen utgjør en viktig vegg for de tilgrensende rommene.
Landskapet er typisk og verdien middels.

8D. Søndre Brekke/Fritsø
Landskapet avgrenses i nord av et skogholt mot Skotte, i vest av jernbanen, i sør av boligbebyggelsen
ved Barkåker og i øst av Raveien. Området har flott utsikt vestover og bebyggelsen ligger harmonisk i
landskapet. Området har fått tilføyd areal i vest etter det gamle enkeltsporet med jernbane ble tatt
bort, og linjen flyttet lenger vest. Jordene i øst er planert ut og gammelt bekkeløp drenert bort.
Landskapet oppleves meget harmonisk, og overgangen fra Raet til innlands-landskapet i Vestfold er
flott.

8E. Barkåker tettsted og boligområde
Barkåker ligger på Raet i et område hvor Raet er delt i to parallelle høyderygger som slynger seg
gjennom landskapet. Barkåkerveien følger Raet og den eldste bebyggelsen ligger inn mot vegen med
flott utsikt vestover i Vestfold. Her er det mye velvoksne trær og et frodig hagelandskap. Gården Fritsø
ligger vakkert plassert i landskapet med flott utsikt.

8F. Sverstadbekken kulturlandskap
Et svakt hellende jordbruksområde som skrår ned mot Sverstadbekken, som beveger seg i en u-form
og rammer inn området. Bekkeløpet har mistet sitt naturpreg med kantvegetasjon under utbyggingen
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av dobbeltsporet fra Barkåker til Tønsberg, men dette vil antakelig gjenetableres. Løsmassekart viser
at dette området skiller seg fra de tilgrensende skogsområde ved være flatere og ha marine
avsetninger i grunnen. Det er så å si ingen bebyggelse i området og utsikten vestover er god.
Landskapet er typisk for regionen med gode utsiktsforhold, men også en del terrenginngrep. Verdien
er middels.

8G. Barkåker sør næringsområde
Næringsområde som utbygges i området mellom den tidligere jernbanen og det nye dobbeltsporet til
Tønsberg. Områdets er planert og har lite naturpreg. Verdien er liten til middels.
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4.2.9 Ravinelandskapet nordvest for Kopstadkrysset
Ravinelandskapet nordvest for Kopstadkrysset er et område med mye skog og en del
landbruksarealer. Området er delt og stykket opp av jernbane, veg og større terrenginngrep som
reduserer områdets verdi. Området er avgrenset av E18 i øst. Dagens jernbane går tvers gjennom
området og deler ravinelandskapet i to og skaper et brudd i Tangenbekken.

I den delen av området som er regulert til godsterminal, er en stor fylling ved å etableres.
Tangenbekken naturreservat [28] har til tross for at den er innrammet av jernbane og E18 et stort
naturpreg. De nutgjør en viktig type landskap som bekkedal omgitt av edelløvskog, i et område preget
av infrastruktur.

De vestre delene av området er mest skjermet.

Verdien i området ligger både over og under middels men hovedtyngden av arealene har middels
verdi eller under middels. Planlagt til godsterminal samt nærheten til E18 gjør at området får samlet
verdi lite til middels.

Tabell 4-9: Verditabell for område 9

Delområde Områdenavn Verdi
Ravinelandskapet nordvest for Kopstadkrysset

9A Nykirke krysningsspor/Kopstad godsterminal L
9B Øvre ås/Bollerud L/M
9C Ravinedal med løvskog M
9D Tangenbekken M/S
9E Grette M

Samlet verdi L/M
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Figur 4-25: Området sett nordfra

Figur 4-26: Over til venstre: Tangenbekken (foto: NIBIO), Over til høyre: Jordene ved Grette. Nede til venstre:
Anleggsveg ved Grette. Nede til høyre: Dagens jernbanetrasé sett fra øst



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

LANDSKAPSBILDE

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

76 av 221
ICP-34-A-10200

02A
11.03.2016

9A. Godsterminalen
Opprinnelig del av ravinelandskapet mot Tangenbekken, regulert til godsterminal. Nå er det en stor
fylling med sprengstein fra tunnelbygging er allerede lag i nordenden. Området antas å ha få
landskapskvaliteter igjen etter endt utbygging og vil antakelig ikke tilføre omgivelsene større verdier.

9B. Øvre Ås/Bollerud
Skogkledd åslandskap avgrenset av jernbanespor i en høy skjæring i nord, E18 i øst
jordbrukslandskapet ved Kopstad i sør. I vest går området over i en tett løvskog ned mot
Tangenbekken. Terrenget er kupert og med noe gårdsbebyggelse i sør. En kraftledningtrasé går
gjennom området på langs. Dagens jernbane deler åslandskapet med en stor skjæring. Søndre del er
godt skjermet til tross for nærhet til veg og bane, men det opprinnelige åslandskapet er ikke intakt.

9C. Ravinedal med løvskog
Tett løvskog med stort naturpreg og løvtrevegetasjon Dalen ligger som skogkledd fordypning mellom
to åser i sammenheng med skogen ved Øvre Ås. Stort naturpreg, især i ravinedalen. I vest er et
skogkledd høydedrag med yngre skog. Bekkens videre løp er brutt av jernbanen. Områdets verdi er
middels.

9D. Tangenbekken
Omfatter Tangenbekken naturreservat. Ravinedal med tett edelløvskog. Formålet med fredningen er å
bevare en frodig og sjeldent velutviklet edellauvskog i et aktivt ravinelandskap. Området er avskåret
fra bekkens øvre løp av jernbanen og fyllingen der den planlagte godsterminalen skal komme. Dagens
jernbane og E18 rammer området inn, fram til E18 går i bru over bekken. Bekken renner ut i fjorden
ved Sandsletta. Områdeavgrensningen er satt i E18. Det at området er lite tilrettelagt kan styrke
verdien som vilt skogsområde. Verdien er middels til stor.
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5 OMFANG AV INNGREP/PÅVIRKNING
5.1 Kriterier for vurdering av omfang
Kriteriene for vurdering av omfang tar utgangspunkt i metoden beskrevet i SVVs håndbok V712 [9],
[1]. Metodene beskrevet i SVVs Håndbok V712 er i utgangspunktet utviklet for konsekvensutredning
av vegtiltak, men er i stor grad godt tilpasset jernbanetiltak. Jernbanens fysiske barrierevirkning vil for
det meste være lik en firefelts motorveg, der plankryssing ikke er mulig.

Likevel er det noen forskjeller:
Jernbanen har en stivere linjeføring, både i horisontal og vertikalplan. Dette kan være utfordrende å
tilpasse til landskapet og vil kunne gi store terrenginngrep i kupert terreng. I tillegg vil jernbanen kunne
virke fremmed og stiv i et småskalalandskap med mye variert terreng. Dette vil bli vektlagt i
vurderingen av omfanget og eventuelle avbøtende tiltak.
Hovedpunkter for vurdering av omfang er:

5.1.1 Linjeføring og lokalisering
Linjeføring skal vurderes både i horisontal- og vertikalplan.
Er linjeføringen godt tilpasset landskapet og de menneskeskapte strukturer I området? Følger den
landskapets linjer eller går den på tvers av dem? Synliggjøres landskapets kvaliteter eller svekkes de?
Vil plasseringen av banen gjøre at verdier går tapt?
Omfanget vil være:

· Lite/intet dersom tiltaket stort sett har en visuell forankring i landskapet/stedet.
· Negativt dersom det er dårlig tilpasset linjene i landskapet, ikke er forankret i landskapets eller

stedets former, skaper skjemmende sår eller deler opp en enhetlig terrengform.
· Positivt dersom det fremhever typiske trekk ved landformen, synligjør naturlige skiller i

landskapet eller rydder opp i et ustrukturert område.

5.1.2 Skala og dimensjon
Er tiltaket tilpasset landskapets skala eller er den i konflikt med landskapet? Dette gjelder bade
nærvirkning og fjernvirkning.
Omfanget vil være:

· Lite eller intet dersom det er i harmoni med landskapets/stedets skala
· Negativt dersom tiltakets skala er i konflikt med landskapets/stedets skala.
· Positivt i forbindelse med reparasjonstiltak der f.eks. tverrsnittet blir smalere eller at et

utflytende område strammes opp.

5.1.3 Utforming
Er tiltakets utforming godt eller mindre godt tilpasset omgivelsene? Skråningsutslag, fjellskjæringer,
støyskjerming, sikringssone, tunnelpåslag, og brukonstruksjoner og materialbruk blir sett i
sammenheng med landskapet omkring. Omfanget vil være:

· Lite/intet dersom tiltakets utforming og konstruksjoner er tilpasset eller underordnet
omgivelsene.

· Negativt dersom tiltaket er lite tilpasset omgivelsene.
· Positivt dersom tiltaket har et uttrykk som er godt tilpasset omgivelsene.

5.1.4 Barrierevirkning
Barrierevirkningen vil avhenge av både lokalisering, skala og utforming. I omfangsvurderingen av
landskapsbilde er kun den visuelle barrierevirkningen vurdert, ikke virkningen det har for tilgjengelighet
på tvers av banen. Dette vil omtales i delrapporten for nærmiljø og friluftsliv.
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5.1.5 Anleggsfasen
Anleggsfasen er beskrevet i et eget avsnitt og vil ikke komme med i beregningen av konsekvens, med
mindre anleggsarbeidet vil medføre tap av verdier som ikke lar seg gjenskape.

I beskrivelsen av tiltakets omfang innenfor de enkelte delområdene vektlegges innvirkningen innenfor
hele delområdet, men med vekt på de mest betydningsfulle kjennetegnene som er beskrevet i
verdivurderingen. Dersom kun en liten del av et stort område berøres vil tiltaket få et mindre alvorlig
omfang enn om hele området berøres. Tiltaket vurderes opp mot referansealternativet, som står
beskrevet i planprogrammet [1].

5.1.6 Reiseopplevelse
Reiseopplevelsen er tatt med i vurderingen som et separat punkt, og inngår ikke i konsekvensgraden
for delområdene. Derimot er det vektlagt i den samlede konsekvensgrad og rangering av
alternativene.

I planprogrammet []1 står det at «Et stort antall reisende vil daglig bruke Vestfoldbanen.
Reiseopplevelsen og mulighetene for utsikt til det verdifulle landskapet skal vektlegges. Forholdet til
hastighet og opplevelsesmulighetene skal derfor vurderes. »

Vurderingen av reiseopplevelsen tar utgangpunkt i at mennesket må være i et landskap i mer enn 5
sekunder for å danne seg et inntrykk av omgivelsene. Med en hastighet på 250 km i timen vil det bety
at det kun er strekninger i åpent landskap på mer enn 350 meter som vil kunne oppfattes. Unntaket er
naturligvis stasjonsområdene, der hastigheten vil være lavere. Forholdet til hastighet er lite relevant
der jernbanen går i tunnel. Det samme gjelder områder i tett skog eller dype skjæringer.

Reising gjennom tunnel, eller hyppig veksling mellom daglys og tunnel vil gi en mindre god
reiseopplevelse. Strekninger i dype skjæringer eller skogsterreng vil gi en noe bedre opplevelse, men
man vil ikke kunne danne seg et klart bilde av landskapet. Det er først i åpent landskap, på terreng,
fylling eller viadukt at reiseopplevelsen utmerker seg.

Figur 5-1: Skala for vurdering av omfang fra SVVs Håndbok V712 for konsekvensanalyser, s. 141 [9]	
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5.2 Beskrivelse av tiltaket
Fastsatt planprogram [1] beskriver tre korridorer hvor det skal utvikles og utredes ett alternativ i hver
korridor, i alternativ 1 skal det i tillegg vurderes en variant via Nykirke tettsted. Som grunnlag for
konsekvensutredningen er det utarbeidet en teknisk hovedplan [29] for tre traseer inkludert
stasjonsområder med tilhørende vegsystem.

I kommende planfaser vil løsningene detaljprosjekteres og optimaliseres. Økt kunnskap om blant
annet grunnforhold samt valg av detaljer knyttet til tekniske løsninger vil føre til justeringer. Traseene
som vises på tegninger og illustrasjoner i kommunedelplanen og konsekvensutredningen baseres på
kunnskap og detaljeringsnivå tilpasset hovedplan.

Beskrivelsen av tiltaket er felles og lik i alle fagrapporter.

Figur 5-2: Alternativ 1, 1 via Nykirke tettsted, 2 og 3 som konsekvensutredes.
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5.2.1 Alternativ 1 – Bakkenteigen
Alternativ 1 - Bakkenteigen ligger lengst øst i planområdet og har en lengde på cirka 16 km. Traseen
har lange dagstrekninger, totalt 3,2 km tunnel og en 2,1 km lang viadukt (bru over land) rett vest for
Borreskåla. En variant av alternativ 1 er en trasé via tettstedet Nykirke.

Figur 5-3: Alternativ 1 – Bakkenteigen. Delstrekning Nykirke-Borreåsen.

I nord krysser traseen E18 i en betongtunnel. Betongtunnelen fortsetter videre sørover under fv. 310
Kopstadveien. Kryssing under Sletterødåsen anses mest aktuell med en løsning med fjell- og
betongtunnel. Total lengde for tunnelen er anslått til cirka 1,3 km.

Figur 5-4: Viadukt sett mot sør.

                Bane i dagen
                Tunnel
                Bru/viadukt
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Videre sørover mot Skoppum og Borre går banen i dagen på store deler av strekningen med en kort
fjelltunnel.

Figur 5-5: Alternativ 1 – Bakkenteigen. Delstrekning Borreåsen-Barkåker.

Jordbruksområdet vest for Borreskåla krysses med en 2,1 km lang viadukt. Maksimal høyde på
viadukt over terreng er 55-60 meter. I Borre følger traseen terrenget forbi høgskoleområdet på

Bakkenteigen. Ved Bakkenteigen er traseen trukket mot
vest og alternativet er anslått å berøre to områder i
randsonen av Adalstjern naturreservat som ligger inn mot
det eksisterende høgskoleområdet. Deler av høgskolen
må rives/flyttes for å gi plass til stasjons- og
jernbaneanlegget.

Det er lagt til grunn stasjonslokalisering nord på
høgskoleområdet på Bakkenteigen, som også vil kunne
dekke utviklingsområdet som er avsatt i kommuneplanens
arealdel for Horten kommune. Atkomst til stasjonen
foreslås ved en ny vegforbindelse fra fv. 325. Atkomst for
gående og syklende vil tilrettelegges parallelt med
kjøreveg og tilknyttes eksisterende gang- og
sykkelvegnett. Stasjonen vil kunne betjenes av
eksisterende bussrute på fv. 325 mellom Tønsberg og
Horten ved at frekvensen økes på kveld og helger.

Med en videre utbygging nordover iht. kommuneplanen
kan det tenkes at det bygges ny veg til rv. 19 ved Glenne.
Med en ny vegforbindelse er det mulig å etablere en
bussrute på den nye vegen og betjene både stasjonen på
Bakkenteigen og eksisterende og ny bebyggelse i
området.
Figur 5-6: Mulig vegsystem til stasjon på Bakkenteigen.

                Bane i dagen
                Tunnel
                Bru/viadukt
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Det kan tilrettelegges for et tilfredsstillende busstilbud til stasjonen. Med tilfredsstillende busstilbud og
lang avstand til hovedvegnettet er stasjonslokalisering på Bakkenteigen lite aktuelt for
innfartsparkering.

Sørover i Adalsrommet går banen i dagen på store deler av strekningen fram til koblingssonen ved
Barkåker. Kryssing av eksisterende bekkefar og lokalveger gjøres ved brukonstruksjoner eller
kulverter. Ved gården Huseklepp legges banen i en kort betongtunnel.

Figur 5-7: Stasjon på Bakkenteigen sett mot nord. Bebyggelse som sannsynligvis må rives er markert med blå
og gul farge.

5.2.1.1 Trasé via Nykirke tettsted
I planprogrammet [1] er det angitt at det skal utredes en trasé via tettstedet Nykirke.
Traseen tar utgangspunkt i eksisterende spor fram til kryssing av E18. Ny trasé krysser under E18,
hvor ny vegbru etableres. Dobbeltsporet føres på østsiden av eksisterende bane fram til Nykirke
tettsted. Gjennom Nykirke sentrum legges banen i en betongtunnel under bebyggelsen. Banen ligger
hovedsakelig i dagen videre mot Skoppum/Borreskåla hvor den kobles til traseen via Sletterødåsen.
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Figur 5-8: Nykirke tettsted med traseen i tunnel sett mot sør. Bebyggelse som sannsynligvis må rives er
markert med blå og gul farge.

5.2.2 Alternativ 2 - Skoppum øst
Alternativ 2 – Skoppum øst er det midtre alternativet med en lengde på cirka 15 km. Alternativet har
tilnærmet lik trasé som alternativ 1 til kryssing under Sletterødåsen. Traseen har lange
dagstrekninger, totalt 4 km tunnel og en viadukt på 1,6 km.

Figur 5-9: Alternativ 2 - Skoppum øst. Delstrekning Nykirke-Borreåsen.

                Bane i dagen
                Tunnel
                Bru/viadukt
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Fra Sletterødåsen og videre sørover går traseen i en dagsone og i to mindre tunneler før den krysser
over dagens Skoppum stasjon. Tunnelene er henholdsvis 600 m og 400 m lange, og utføres som
kombinerte fjell- og betongtunneler.

Øst for Skoppum bygges banen på en viadukt med lengde på 1,6 km. Maksimal høyde for viadukten
over eksisterende terreng er 40-45 meter.

Figur 5-10: Viadukt sett mot sør. Bebyggelse som sannsynligvis må rives er markert med blå og gul farge.

Figur 5-11: Alternativ 2– Skoppum øst. Delstrekning Borreåsen-Barkåker.

                Bane i dagen
                Tunnel
                Bru/viadukt
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Ny stasjon foreslås lokalisert sør for rv. 19 på
vestsiden av Adalstjern naturreservat. Det er
foreslått en ny vegforbindelse til stasjon fra rv. 19
ved Glenne og fra fv.325 ved Borre. Avhengig av
utbygging nord for Bakkenteigen iht.
kommuneplanen, kan det også etableres
vegforbindelse mellom stasjonen og
høgskoleområdet. For gående og syklende til/fra
Skoppum er det foreslått en ny gang- og
sykkelforbindelse over rv. 19, langs eksisterende
atkomstveg til Lørge og til den nye stasjonen.
Stasjonslokaliseringen vil gi behov for
tilbringerute med buss da stasjonen vil ligge
utenfor dagens kollektivakse mellom Horten og
Tønsberg.

Stasjonen er lite egnet for innfartsparkering på
grunn av lang avstand til hovedvegnettet.

Tilsvarende som alternativ 1 vil traseen sørover
hovedsakelig krysse Adalsrommet som en
dagløsning fram til koblingssonen ved Barkåker.
Kryssing av eksisterende bekkefar og lokalveger
gjøres ved brukonstruksjoner eller kulverter.

Ved gården Huseklepp legges banen i en kort
betongtunnel.

Figur 5-12: Mulig vegsystem til stasjon på Skoppum øst.

Figur 5-13: Stasjon på Skoppum øst sett mot sørøst. Bebyggelse som sannsynligvis må rives er markert med
blå og gul farge.
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5.2.3 Alternativ 3 - Skoppum vest
Alternativ 3 – Skoppum vest ligger vest for Skoppum tettsted og har en lengde på cirka 14 km.
Traseen har lange tunnelstrekninger, totalt 7,2 km tunnel, mens øvrige deler ligger i dagen.

Figur 5-14: Alternativ 3 - Skoppum vest. Delstrekning Nykirke-rv. 19.

Fram til og med kryssingen av E18 og Sletterødåsen er alternativet tilnærmet lik alternativ 1 og 2.
Videre sørover ligger alternativet parallelt med E18, hovedsakelig i fjelltunnel med en total lengde på
3,8 km. Tunnelen avsluttes med en betongtunnel ved Viulsrød rett nord for rv. 19. Rv. 19 krysses på
bru. Brua inngår som en del av stasjonsområdet.

Figur 5-15: Traseen gjennom Sletterødåsen sett mot sørøst. Bebyggelse som sannsynligvis må rives er
markert med blå og gul farge.

                Bane i dagen
                Tunnel
                Bru/viadukt
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Figur 5-16: Alternativ 3 - Skoppum vest. Delstrekning rv. 19 – Barkåker.

Stasjonen er lokalisert på sørsiden av rv. 19. Det er
foreslått en direkte atkomst fra rv. 19 via en ny
rundkjøring hvor også nærings- og boligområdet på
Viulsrød tilkobles.

Stasjonsområdet er plassert delvis under
plattformene og gang- og sykkeltrafikken til/fra
Skoppum har planskilt kryssing av rv. 19.
Stasjonslokaliseringen vil gi behov for tilbringerute
med buss da stasjonen vil ligge utenfor dagens
kollektivakse mellom Horten og Tønsberg.

Det vurderes om parkering ved stasjonen kan
etableres i etapper. Innledningsvis etableres et større
antall parkeringsplasser basert på markeds- og
tilgjengelighetsanalyser, hvor antallet
parkeringsplasser vurderes parallelt med
knutepunktutviklingen.

Nærheten til E18  gjør stasjonen egnet til
innfartsparkeringsstasjon som kan betjene større
deler av Vestfold hvor det er lav kollektivdekning.
Antallet parkeringsplasser må ses i sammenheng
med tilgjengeligheten til de andre stasjonene i
Vestfold.

Figur 5-17: Mulig vegsystem til stasjon på Skoppum vest.

                Bane i dagen
                Tunnel
                Bru/viadukt
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Sør for rv. 19 ligger banen vest for Adalsborgen og følger randsonen mellom skog og
jordbruksområder. Mot Barkåker ligger traseen i hovedsak i dagen, gjennom friluftsområdet i
Tangsrødmarka/Gråmunken legges banen i en tunnel på 1,2 km.

Figur 5-18: Stasjon på Skoppum vest sett mot øst.
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5.3 Påvirkningsfaktorer
5.3.1 Landbruksdriften påvirker landskapet
Alle vurderinger og betraktninger tar utgangspunkt i dagens jord- og skogbruksdrift. Arealbruken er
med på å forme landskapet, og de områder som berøres av ny jernbane. Hvis det skjer vesentlige
endringer i forhold til dagens drift, vil dette kunne føre til andre virkninger og dermed andre
konsekvenser.

5.3.2 Avgrensning av influensområdet
Influensområdet vil for landskapsbildet utgjøre grensen der tiltaket vil være synlig, eller der tiltaket er
med på å påvirke helheten i et større område. Influensområdet er ulikt i de forskjellige alternativene,
men vil i samtlige alternativer inkludere områdene rundt dagens jernbane. Det skyldes at tiltaket vil
medføre endringer også her. En rekke områder vil ligge innenfor influensområdet, men har samlet sett
intet omfang. Disse er beskrevet meget kort, for å begrense mengden tekst.

5.3.3 Reiseopplevelse
Vurderingen av reiseopplevelsen tar utgangpunkt i at mennesket må være i et landskap i mer enn 5
sekunder for å danne seg et inntrykk av omgivelsene. Med en hastighet på 250 km i timen vil det bety
at det kun er strekninger i åpent landskap på mer enn 350 meter som vil kunne oppfattes. Unntaket er
naturligvis stasjonsområdene, der hastigheten vil være lavere. Det betyr at noen få lange strekk vil
utmerke seg med storslagen reiseopplevelse. Det gjelder landskapet ved Borreskåla og Adal.

5.4 Referansealternativet
Konseptvalgutredningen er behandlet via Nasjonal transportplan 2014-23. I denne vedtas at
dobbeltsporet på strekningen Nykirke – Barkåker skal bygges. Det finnes derfor ikke et reelt 0-alternativ
[1].

Referansealternativet tar utgangspunkt i de nyeste arealplanene til berørte kommuner; Horten [5],
Tønsberg [6] og Re [7].

Følgende forutsetninger legges til grunn for referanse-situasjonen for de ikke-prissatte virkningene:

1. Arealer avsatt til nye byggeområder forutsettes utbygget. Det forutsettes ikke endret arealbruk ut
over de arealene som er avsatt til nye byggeområder i kommuneplanene i de tre kommunene

2. Arealbruk i skogsområder og på dyrka mark som i dag

3. Aktiviteten ved Høyskolen/Campus forutsettes å være som i dag i forhold til belastning med trafikk
etc. knyttet til aktiviteten

4. Det forutsettes 10% økning i trafikkbelastningen på hovedvegene i området. På lokalvegnettet
forutsettes trafikkbelastningen å være som i dag

5. Kulturlandskapet, inngrep i kulturminner, bruk av områder og kulturminner forutsettes å være som i
dag. Vernestatus for områdene forutsettes å være som i dag (ikke UNESCO-status på
Borrehaugene, men fortsatt nasjonal verneverdi)

6. Det forutsettes en noe økt bruk av friluftsområder og anlegg for lek og nærrekreasjon

7. Vernestatus på naturområdene forutsettes å være som i dag (ikke RAMSAR-status for
Borrevannet) men nasjonal verdi

5.5 Vurdering av omfang – anleggsfasen
I anleggsfasen benyttes det en del midlertidige riggområder, veger og anlegg i tillegg til eksisterende
infrastruktur for å etablere ny jernbane. Alle permanente anlegg er vurdert i konsekvensutredningen.
Bare midlertidige anlegg vil bli vurdert i dette avsnittet. Anleggsbeltet med riggområder vil gjøre tiltaket
mer synlig fra omkringliggende områder i anleggsfasen. Flere steder vil anleggsbredden medføre
felling av trær og terrengbearbeidelser i en større bredde enn det permanente tiltakets bredde. Noen
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steder vil de ulike alternativene berøre områder som krever restriksjoner/tilpassinger. Disse stedene
vil det være aktuelt å utarbeide marksikringsplan, der hensyn til verdifull vegetasjon og terreng må
veies opp mot hensyn til effektiv anleggsgjennomføring.

5.5.1 Anleggsbeltet
I dagsonene etableres det et anleggsbelte langs ny jernbane hvor det meste av byggearbeidene vil
foregå. Byggearbeidene består av etablering av nytt spor, anleggsveger, massehåndtering, bygging
av konstruksjoner, mm. I anleggsbeltet vil det settes av plass til mellomlagring av masser som skal
tilbakeføres til opprinnelig sted (lagring i linja), anleggsveger, framtidige driftsveger, materiallager, mm.
Bredden på anleggsbeltet avhenger av arbeidene som skal gjøres på stedet, behov for transport langs
linja, grunnforhold, mm.

5.5.2 Midlertidige veger
Midlertidige veger vil etableres på en skånsom måte. Vegene vil fortrinnsvis legges rundt eller over
koller og knauser i stedet for å sprenge disse. Etter anleggsarbeidene fjernes vegene og arealene
tilbakeføres til opprinnelig tilstand i størst mulig grad. For landskapsbildet vil midlertidige veger ha liten
eller ingen varig påvirkning.

5.5.3 Riggområder
Riggområdene vil fortrinnsvis etableres på arealer som tidligere er nyttet til rigg, dyrket mark eller mark
som allerede er avskoget eller tatt i bruk på annen måte. Felles for disse er at det er få eller ingen
tiltak som vil gi varige spor i landskapet. For landskapsbildet vil riggområder ha liten eller ingen varig
påvirkning.

5.5.4 Betongtunnel
På deler av strekningen vil ny bane etableres med tunnel. Mektigheten på fjellet er av og til for liten for
å få til vanlig fjelltunnel. For å unngå lange og høye forskjæringer vil en da etablere betongtunnel som
tildekkes. Arealet over betongtunnelen tilbakeføres tilnærmet opprinnelig terreng. Arbeidet med
tilbakeføring består av flere operasjoner. Blant annet vil en ta vare på stedlige topp-
/vegetasjonsmasser og lagre disse for senere bruk, samt sørge for naturlig revegetering eller plante
inn stedegen vegetasjon, mm.

5.5.5 Deponiområder
Områder for deponier vil bli avklart gjennom reguleringsplan for anlegget.

Det skal deponeres flere typer mineralske masser som sprengtstein, sandige masser og leirholdige
masser og humusholdige masser som skogbunnsjord og myr. Massene må håndteres og områdene
arronderes på en slik måte at arealene kan tilbakeføres til opprinnelig tilstand.

5.6 Usikkerhet i konsekvensvurderingen
Det er flere faktorer som vil kunne utgjøre usikkerhetsmomenter i konsekvensvurderingen:

Forhold til ikke-realiserte planer vil være et usikkerhetsmoment når omfang og konsekvens vurderes,
da verdi og sårbarhet er knyttet til framtidig arealbruk.

Verdisettingen baserer seg på at dagens landbruksdrift opprettholdes. Forandres arealbruk og graden
av åpenhet i landskapet, vil også omfang og konsekvensene av tiltaket endres.

Vurderingen av konsekvensene tar utgangspunkt i beskrivelsen av tiltaket i gjeldene planfase.
Terrengforming vil bli nærmere detaljert i senere planfaser.

Dersom grunnforhold eller andre faktorer gjør at tiltaket gjennomføres med mer åpen skjæring enn
betongtunnel, vil også omfang og konsekvens endres.
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6 OMFANG OG KONSEKVENSER
6.1 Metode for konsekvensvurdering
Vurderingen av konsekvenser er gjort i henhold til metodene beskrevet i SVVs Håndbok V712 [9].
Her vises det til en sammenstilling av verdi og omfang [Figur 6-1] Stor verdi og stort omfang vil gi
maksimal konsekvens. Liten verdi og stort omfang vil ikke gi samme store konsekvens. På kartet og i
tabellen er konsekvensgraden vist med en farge [Figur 6-2], der dyp rød indikerer stor negativ
konsekvens, mens mørk blå indikerer stor positiv konsekvens. Hvit er ensbetydende med ingen
konsekvens.

De østre delene av planområdet er mer finmasket enn de vestre, hvilket gir en noe mer presis
beskrivelse av konsekvensene innenfor hvert delområde. Dette skyldes blant annet at det er større
variasjon i område tilknyttet Raet, med ulike bebyggelsessoner og områder med og uten vernestatus.
Et eksempel på dette er skogen vest for Borre, der Adalstjern og Fogdeskogen er skilt ut som egne
områder i likhet med skogen som er satt av til framtidig bebyggelse. Der tiltaket kun berører en liten
del av et større område vil konsekvensgraden ikke mindre enn om hele området berøres. Det betyr at
kun et område som berøres i stor grad kan få stor konsekvens. I noen tilfeller vil negative og positive
konsekvenser kunne oppveie hverandre i et område, og konsekvensen kan bli 0 til tross for at området
er berørt. Et eksempel på dette er Skoppum i alternativ 3. Dette er gjort rede for i beskrivelsen av
delområdene, selv om det ikke vil framgå av konsekvenskartet.

Konsekvensvurderingen er delt inn i kapitler ut i fra alternativ. I hvert alternativ er konsekvensene
innenfor hovedområdene beskrevet, der den del av området som berøres av tiltaket (innenfor
influensområdet) er gitt en samlet konsekvensgrad. Under følger tabell og kart som viser
konsekvensgrad, også i delområdene. Beskrivelse av delområdene ligger som et vedlegg bakerst i
dokumentet, sortert etter trasé og områdenummer.

I utgangspunktet vil nedleggelsen av togtrafikken langs dagens bane ha en positiv effekt på
landskapsbildet, og vi tar kun høyde for at master, kontaktledning og signalanlegg vil fjernes. Videre
etterbruk av banen avklares i neste planfase. Dagens jernbanestrekning følger i stor grad terrenget,
og har mange steder svært liten visuell barrierevirkning. Derfor er det begrenset hvor positivt omfanget
kan bli. Likevel har det i mange tilfeller en liten positiv effekt. Områdene er med innenfor
influensområdet og den grad de påvirkes av at togtrafikken avvikles er beskrevet.
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Figur 6-1: Oversikt over sammenhengen mellom omfang og konsekvensgrad. Statens vegvesen, Håndbok
V712, side 130.
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(---/----)
(----)

utenfor influensområdet

Figur 6-2: Skala med konsekvensgrad og fargebruk. Statens vegvesen, Håndbok V712, side 130.
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6.2 Konsekvenser alternativ 1 Bakkenteigen
Sammendrag (teksten finnes også i Kap. 6.6 Samlet vurdering av konsekvenser)

Alternativene er forholdsvis like i nordre del av området, fram til kryssingen under E18. Fra dette
punktet går alternativ 3 lenger vest enn 1 og 2 som begge går gjennom/under Sletterødåsen.

Alternativ 1 følger landskapets nord-sørgående strukturer gjennom slettelandskapet i nord og i søndre
del av parsellen, mot Barkåker. I disse områdene er tiltaket godt tilpasset landskapets skala, og
områdets sårbarhet er forholdsvis liten.

Gjennom åslandskapet der terrenget er småkupert, dreier banen østover, og følger ikke lenger
åslandskapets retning. Her er rommene små og banens stive linjeføring krever en del terrenginngrep.
Til tross for at omfanget er negativt, vil det kuperte terrenget gjøre at det kun berører et lite område.

Viadukten som går ut i det åpne landskapet på raets innerside vil ha et langt større influensområde.
Viadukten er lagt i overgangen mellom Borreskålas storskalalandskap og det mindre
landskapsrommet ved Sande. Skalaen på viadukten er bedre tilpasset Borreskålas åpne store
landskapsrom enn landskapet det krysser mellom Rygland og Sande. Fjernvirkningen er mindre
problematisk enn nærvirkningen, og sett fra Borreveien i øst vil viadukten kunne bli et
identitetsskapende element. I området som berøres direkte av viadukten vil tiltaket være i konflikt med
landskapets skala.

Viadukten treffer Borreåsen og går på terreng sørover og vil kun berøre et lite område. Nærføringen til
Adalstjern og Fogdeskogen er negativ, men traseen går i ytterkant av områdene og forringer ikke
hovedverdiene.

Gjennom Adal blir den negative virkningen større, da banen bryter opp og deler et helthetlig og
harmonisk landskapsrom. Strekningen fra Huseklepp til Barkåker er vil kun ha små negative
konsekvenser. Enkelte steder vil den positive effekten av at kontaktledning, master og signalanlegg
langs dagens jernbane fjernes veie opp mot ulempene ved den nye jernbanen. Et eksempel på dette
er landskapsrommet omkring Skotte.

Reiseopplevelsen i Alternativ 1 vil utmerke seg spesielt på viaduktstrekningen og gjennom Adal.
Reiseopplevelsen fra viadukten vil ved maksimal hastighet vare i et halvt minutt, og gi utsyn over
kulturlandskapet ved Borrevannet. Sande, raryggens ytterside og fjorden. Gjennom Adal vil jernbanen
gå sentralt gjennom landskapet. Reiseopplevelsen være meget god, og opplevelsen av det åpne
landskapet vil vare i over et halvt minutt ved maksimal hastighet. Reiseopplevelsen vil gi overblikk
over kultur- og naturlandskap med meget høy verdi og vil kunne bli et av høydepunktene langs
Vestfoldbanen.

Tabell 6-1: Alternativ 1: Sammenstilling av konsekvens i hovedområder

Konsekvensvurdering for Landskapsbilde
Nr. Hovedområder Verdi Omfang Konsekvens

1 Slettelandskapet ved Nykirke L/M intet 0
2 Småkupert åslandskap nord for rv.19 M lite til mid. neg. (-/--)
3 Åslandskapet vest for Borrevannet M/S lite pos. til intet (0/+)
4 Borrevannet og kulturlandskapet ved Borreskåla M/S lite til mid. neg. (--)
5 Raryggen og raets ytterside M/S lite neg. til intet (0/-)
6 Landskapet på raets innerside M/S lite til mid. neg. (-/--)
7 Åslandskapet sør for rv.19 M lite til intet neg. (0/-)
8 Landskapet på raets innerside M lite pos. til intet (0/+)
9 Ravinelandskapet nordvest  for Kopstadkrysset L/M lite til intet neg. (0/-)

Samlet konsekvensgrad (-/--)

Alternativ 1
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Figur 6-3: Alternativ 1: Kart med konsekvensgrad
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Figur 6-4: Visualisering av utsikten fra bru over Sandehøyden østover (fra Google Earth)

Figur 6-5: Visualisering av utsikten fra bru over Borreåsen, sett nordover mot Borrevannet (fra Google Earth)
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6.2.1 Område 1: Slettelandskapet ved Nykirke
Jernbanen vil gå gjennom vestre del av området, først i tunnel under E18, jordbruksområdet og
bebyggelsen vest for Kopstadkrysset og gjennom Sletterødåsen. Noe av bebyggelsen ved
Kopstadkrysset vil måtte rives, uten at det medfører særlige endringer i landskapsbildet. Landskapet
er her dominert av veg og støyvoller og vil kunne reetableres, selv om bebyggelsen går tapt.

Sletterødåsen vil ikke kunne bygges ut som boligfelt slik det i dag er regulert, hvilket medfører negativ
konsekvens for området Nykirke. Skjermingseffekten åsen har vil gjenskapes når åsen gror til igjen.
Ved tunnelportalen i sør vil noe av gårdsbebyggelsen helt i sør av Teienveien måtte rives. Banen
fortsetter på terreng over åpne jorder i et nesten umerkelig høybrekk som utgjør vannskillet mellom
nedbørsfeltet til Tveitenelva og Frebergsvik. Linjeføringen følger terrengets hovedretning, men banen
skaper en ny barriere over de åpne flatene mellom Nykirke og Moskvil. Likevel føyer den seg inn blant
andre lineære strukturer i området som E18 og en høyspenttrasé. Tiltaket er i dette området lite til
middels negativt.

Nykirke øst vil se en liten positiv effekt av at togtrafikken på dagens jernbane legges ned, selv om det
kun innebærer at kontaktledning, master og signalanlegg fjernes. Fra vestre del av Klokkeråsen vil
tiltaket være synlig. Ellers vil Nykirkes nåværende boligområder påvirkes lite.

Jernbanens skala er i overenstemmelse med skalaen i det åpne slettelandskapet og landskapet er her
preget av flere lineære strukturer, og er derfor ikke så sårbart. De positive konsekvenser veier opp for
de negative. Samlet sett blir konsekvensen intet.

Gjennomsnittsverdi: Liten til middels
Samlet omfang: Lite til intet negativt
Samlet konsekvensgrad: (0)

Tabell 6-2: Alternativ 1: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 1

Konsekvensvurdering for landskapsbilde

Del-
område Områdenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Åpent slettelandskap ved Nykirke
1A Nøklegård/Freberg M lite pos./til intet (0/+)
1B Nykirke tettsted M lite neg. (-)
1C Nykirke nord L/M lite pos./til intet (0/+)
1D Kopstadkrysset L lite neg. 0
1E Moskvil/Pauli L/M lite til mid. neg. (-)
1F Østre Nykirke /Skåne/Grette M lite pos. til intet (0/+)
1G Kopstad vest L/M intet 0
1H Haug L/M intet 0

Samlet verdi/omfang og konsekvens L/M lite til intet neg. 0

Alternativ 1
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Figur 6-6: Alternativ 1: Traseen kommer ut av Sletterødåsen sør for Nykirke

Figur 6-7: Alternativ 1: Visualisering av tiltaket fra Klokkeråsen sett vestover
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6.2.2 Område 2: Småkupert åslandskap nord for rv.19
Tiltaket vil gå gjennom de nordøstre delene av åslandskapet. Banen vil bortsett fra en kort tunnel gå i
dagsone gjennom området. I nord krysser den det bølgende småskalalandskapet ved Åsrød og
Føske, der overgangen mellom jordbrukslandskapet og skogen er glidende. Linjeføringen er godt
tilpasset landskapets retning, der den følger åsrygger og høybrekk. Sør for Åsrød følger banen kanten
av åsen parallelt med en høyspentledning. Der traseen går inn i det kuperte småskalalandskapet ved
Føske i en dyp skjæring, blir jernbanen svært dominerende i de små åpne lanskapsrommene. Likevel
gjør det kuperte terrenget at influensområdet ikke er så stort.

Traseen krysser Føskeveien og går gjennom gården Føske. Videre går den inn i det store
skogsområdet ved Olsmyra, først i en tunnel, deretter i skjæring. Banen vil kløyve en åsrygg og ligge i
en dyp dobbeltsidig skjæring og dele skogsområdet. Snorrette linjer oppleves fremmed i dette lett
bølgende skogslandskapet som kun har et fåtall skogsbilveger. Tiltaket vil antakelig være synlig fra
høyder i området, og ses som et sår i landskapet. Her er konsekvensen middels negativ. Fra
Skoppum og Jahrelunden vil man kunne se viadukten over Sande fra høyder i området. Her vil
konsekvensen være lite negativt.

Det kuperte landskapet krever til dels store terrenginngrep. Mest berøres Åsrød/Føske og
Olsmyra/Solberg som får middels negativ konsekvens.  Selv om terrenginngrepene til dels er store og
de berørte områdene vil påvirkes negativt, vil deler av åslandskapet være helt upåvirket av tiltaket.
Samlet konsekvens vil være lite til middels negativt.

Gjennomsnittsverdi: Middels
Samlet omfang: Lite til middels negativt
Samlet konsekvensgrad: (-/--)

Tabell 6-3: Alternativ 1: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 2

Konsekvensvurdering for
landskapsbilde Alternativ 1

Del-
område Områdenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Småkupert åslandskap nord for RV19

2A Åsrød/Føske M middels neg. (--)
2B Olsmyra/Solberg M middels neg. (--)
2C Pauliveien/Gusland M utenfor infl.omr. intet
2D Skottås M/S utenfor infl.omr. intet
2E Skoppum og Boligområder M lite neg. til intet (-/0)
2F Langmyra næringsområde L intet 0
2G Origo næringsområde/Innlaget L utenfor infl.omr. intet
2H Jahrelunden/Skoppum stasjon M lite neg. (-)
2I Kongelv/Løvås M utenfor infl.omr. intet
2J Steinbjørnrød/Råen nord M utenfor infl.omr. intet

Samlet verdi/omfang og konsekvens M lite til mid. neg (-/--)
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Figur 6-8: Alternativ 1: Visualisering av tiltaket fra Føskeveien sett sørvestover
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6.2.3 Område 3: Åslandskapet vest for Borrevannet (som i Alternativ 2)
Avstanden til den nye jernbanetraseen er stor, og vil kun sees fra enkelte punkter, som fra
Skaanevetan. De områder som vil kunne tenkes å påvirkes noe negativt vil være søndre del av
skogen ved Solbergåsen, dersom det flatehugges. Da vil viadukten over Sande være synlig. Dette vil
på sikt gro igjen, og er derfor ikke tatt med som en negativ konsekvens. Østre del av åslandskapet,
mot Borrevannet vil ligge utenfor influensområdet. Tiltaket påvirker landskapsbildet i svært liten grad.

De soner som vil få en reell endring som følge av tiltaket er boligområdet og kulturlandskapet langs
Nykirkeveien, som i dag er innrammet av jernbane og veg. Nedleggelsen av togtrafikken langs dagens
jernbane, som innebærer fjerning av master, kontaktledning og signalanlegg vil medføre en positiv
endring av området. Samlet sett er tiltaket svakt positivt.

Gjennomsnittsverdi: Middels til stor
Samlet omfang: Lite positivt til intet
Samlet konsekvens: (0/+)

Tabell 6-4: Alternativ 1: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 3

Konsekvensvurdering for landskapsbilde
Del-
område Områdenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Alternativ 1

Åslandskapet vest for Borrevannet
3A Skaanevetan fjellknaus M/S intet 0
3B Solbergåsen/Tufteåsen M intet 0
3C Vik og skogen vest for Borrevannet M/S utenfor infl.omr. intet
3D Frebergsvik M/S utenfor infl.omr. intet
3E Nykirke pukkverk/Skaane pukkverk L utenfor infl.omr. intet
3F Nykirkeveien kulturlandskap (Bondalen) M lite pos. (+)
3G Bondalsbekken M/S intet 0

Samlet verdi/omfang og konsekvens M/S lite pos. til intet (0/+)
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6.2.4 Område 4: Borrevannet og landskapet ved Borreskåla
Viadukten over Borreskåla er ca. 2 km lang. Den går i en stor kurve over nordre del av
Skoppumsryggen/høyden, deretter over dyrket mark på begge sider av Sandelva, og treffer
Sandehøyden på vestsiden mellom Sande nordre og Vestre Sande. Viadukten Krysser RV 19 og går
inn i skogen på nordvestsiden av Borreåsen. Den tangerer Borreskålas hovedrom som ligger øst for
Sandehøyden, men trer ikke direkte ut i det. Området påvirkes i stor grad av tiltaket.

Viaduktens skala er langt større enn landskapsrommet ved Sande som den krysser, slik at virkningen
her vil være voldsom og dominerende. Fjernvirkningen vil være en annen, der viaduktens horisontale
linje understreker de ellers kuperte formene i landskapet bak og omkring. Generelt vil omfanget være
mer negativt på nært hold enn på større avstand, og oppleves mer dominerende sett vestfra enn
østfra. Fra Borreskåla vest for Vikveien (Sandehøyden) er skalaen på viadukten mer i harmoni med de
store kurvede landskapsformene. Her vil tiltaket være meget synlig men likevel mindre negativt. For
Hortensmarka og Borrevannet vil tiltaket være synlig fra enkelte steder på vestsiden. Betydningen av
dette vil være liten.

Området ved Sandeveien er allerede preget av nærheten til rv.19 og næringsbyggenes store og lite
stedstilpassede skala, så her vil konsekvensen være mindre negativ.

Det finnes flere eksempler på arkitektoniske flotte bruer som i samspill med landskapet får en viktig
symbolverdi. Landskapet er meget åpent, helhetlig, harmonisk og landskapselementene er meget
tydelige. Viadukten vil skalamessig kunne være som et nytt landskapselement og den har et stort
potensiale for å bli et identitetsskapende element.

Alle områdene påvirkes noe negativt. Mest berøres Sande vest som får middels til stor negativ
konsekvens. Samlet konsekvens vil være lite til middels negativt.

Reiseopplevelsen vil gjennom dette området være særdeles god.

Gjennomsnittsverdi: Middels til stor
Samlet omfang: Lite til middels negativt
Samlet konsekvens: (--)

Tabell 6-5: Alternativ 1: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 4

Konsekvensvurdering for
landskapsbilde Alternativ 1

Del-
område Områdenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Borrevannet og kulturlandskapet ved
Borreskåla

4A Borrevannet med randsone/våtmark S lite neg. til intet (0/-)
4B Borreskåla S lite til mid. neg. (--)

4C Sande vest M/S
mid. til stort

neg. (--/---)
4D Sandeveien L/M lite til mid. neg. (-)
4E Hortensmarka mot Borrevannet M/S lite neg. til intet (0/-)

Samlet verdi/omfang og konsekvens M/S
Lite til mid.

neg. (--)
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Figur 6-9: Alternativ 1: Borreskåla og viadukten over Sandehøyden

Figur 6-10: Alternativ 1: Viadukten sett fra Vikveien ved gården Solberg
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Figur 6-11: Alternativ 1: Gården Kjær Nordre og viadukten over Sandehøyden sett fra vegkryss ved gården
Toen.

Figur 6-12: Alternativ 1: Sett fra støyskjerm langs rv.19 ved Borre
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Figur 6-13: Alternativ 1: Visualisering ved Skoppum gård
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6.2.5 Område 5: Raryggen og Raets ytterside
Banen møter Borreåsen på nordvestsiden og blir liggende på fylling før den legger seg på terreng forbi
Fogdeveien og gjennom Bakkenteigen. Gjennom Borreåsen går banen midt gjennom skogsområdet
som i kommuneplan er satt av til framtidig bebyggelse. Dette er negativt for området, men framtidig
bebyggelse vil kunne planlegges i forhold til jernbanen. Det er også uvisst i hvor stor grad tiltaket vil
synes utenfra i en framtidig utbygget situasjon. Viadukten vil være synlig fra et stort område, men der
banen går på terreng er synligheten begrenset.

Gjennom Bakkenteigen blir banen liggende på terreng mellom bebyggelsen og skogen mot vest.
Banen vil ligge godt i terrenget men vil allikevel en visuell barriere mellom Bakkenteigen og skogen.
Bebyggelsen ved Fogdeveien og Bakkenteigen som må rives ved høgskolen er uten betydning for
landskapsbildet.

Sør for Bakkenteigen blir banen liggende vekselvis i lav skjæring eller fylling. Banen vil berøre skogen
ved Adalstjern men ikke i et slikt omfang at tjernet blir vesentlig berørt. Traseen følger terrenget uten å
kreve store terrengbearbeidelser. Enkelte steder vil den være svakt senket i terrenget, og synlighet og
influensområde blir dermed mindre.

Fra Borrehaugene og områdene på Raets ytterside vil tiltaket knapt være synlig. Viadukten vil kunne
skimtes fra parkeringsplassen ved Borrehaugene, men vi være uten betydning for opplevelsen av
stedet.

For denne strekningen vil store deler av banen ha ingen konsekvens for landskapsbildet. Noen steder
vil konsekvensen være negativ. Samlet vil konsekvensen bli intet til lite.

Gjennomsnittsverdi: Middels til stor
Samlet omfang: Lite negativt til intet
Samlet konsekvens: (0/-)

Tabell 6-6: Alternativ 1: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 5

Konsekvensvurdering for landskapsbilde

Del-
område Områdenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Raryggen og raets ytterside
5A Borre/Kirkebakken M lite neg. til intet (0/-)
5B Borrehaugene S intet 0
5C Prestegården/Steinbrygga M/S intet 0
5D Mastebakke M/S utenfor infl.omr. intet
5E Fjugstad S intet 0
5F Bakkenteigen L/M middels neg. (-)
5G Bakkenteigen vekstområde M middels neg. (--)
5H Glenne M/S intet 0
5I Raveien øst M lite neg. (-)

Samlet verdi/omfang og konsekvens M/S lite neg. til intet (0/-)

Alternativ 1
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Figur 6-14: Alternativ 1: Stasjonsområde ved Bakkenteigen
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6.2.6 Område 6: Landskapet på Raets innerside (Adal og skogen tilknyttet Raet)
Banen blir liggende inntil skogsområdene vest for banen med blant annet Fogdeskogen og Adalstjern.
Fogdeskogen og Adalstjern er medtatt i punkt 6.2.5. Områdene Borreåsen og Nedre Lørge blir lite
påvirket, og skogsområdene vest for dette påvirkes ikke.

I det åpne kulturlandskapet ved Adal blir omfang og konsekvens større. Banen fortsetter på terreng
sørover, der den ligger på terreng med svak terrengtilpasning på begge sider. Traseen går på tvers av
et meget helhetlig skålformet landskap og strukturen bryter opp rommet. Gårdsbebyggelsen, som i all
hovedsak ligger på høyder i utkanten av rommet, henvender seg ut mot Adalsbekken, og man ser
jordbruksteigene ofte strekker seg fra Raveien og ned til bekken. Ved å bryte denne sammenhengen
mister også gårdene noe av den viktige kontakten med landskapet. Området sør for Solerødveien og
øst for Adalsveien er det mest sårbare landskapet der skålformen er tydeligst, men minimalt av
skjermende bebyggelse og vegetasjon. Skalaen på banen er ikke problematisk for søndre del av
rommet, men barrierevirkningen er stor og opplevelsen av terrengets form reduseres betydelig. Ved
gården Huseklepp vil banen gå i en dyp skjæring, som blir meget synlig fra sør og vest.

Nordre og vestre del av Adal er mindre sårbart, da terrenget kjennetegnes ved bølgende nord-
sørgående terrasser, og har flere mindre rom som er skjermet. Ulempene den nye jernbanen tilfører
Adal vest vil veies noe opp av fordelene ved at kontaktledning, master og signalanlegg langs dagens
jernbane fjernes.

For denne strekningen vil store deler av banen ha en del negativ konsekvens. Verst er det gjennom
Adal hvor det er stor negativ konsekvens. Samlet vil konsekvensen bli lite til middels negativ.

Gjennomsnittsverdi: Middels til stor
Samlet omfang: Lite til middels negativt
Samlet konsekvens: (-/--)

Tabell 6-7: Alternativ 1: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 6

Konsekvensvurdering for landskapsbilde

Del-
område Områdenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Landskapet på raets innerside
6A Adal kulturlandskap sør M/S stort neg. (---/----)
6B Adal øst/Kimestad M/S lite til intet neg. (-)
6C Adal kulturlandskap vest M/S lite negativt (-)
6D Viulsrød sør/Pjonkerød L/M lite til mid.pos. (+)
6E Adalsbekken kulturlandskap M/S intet 0
6F Adalsbekken skog M intet 0
6G Øvre Lørge kulturlandskap M/S intet 0
6H Nedre Lørge kulturlanskap L/M lite neg. (0/-)
6I Adaltjern S mid.neg. (--/---)
6J Friberg skog M/S lite neg. til intet (0/-)
6K Fogdeskogen S mid. til lite neg. (--)
6L Borreåsen/Tonsåsen M/S lite neg. (-)
6M Skoppum pukkverk og gjenbruksstasjon L lite neg. til intet 0

Samlet verdi/omfang og konsekvens M/S lite til mid. neg. (-/--)

Alternativ 1
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Figur 6-15: Alternativ 1: Sett sørfra gjennom Adal

Figur 6-16: Alternativ 1: Visualisering av banen ved Huseklepp (skjæring vist som mur)
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Figur 6-17: Alternativ 1: Visualisering fra Raveien sett vestover

Figur 6-18: Alternativ 1: Viadukten sett fra Adalsveien ved Skoppum pukkverk
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6.2.7 Område 7: Åslandskapet sør for rv.19
Sørøstre del av Tangsrødmarka berøres direkte av tiltaket, ellers vil åslandskapet være upåvirket.
Etter tunnelen ved Huseklepp ligger banen dypt i terrenget i en lang dobbeltsidig skjæring gjennom
skogen øst for Nordre Brekke. Denne strekningen går gjennom et forholdsvis flatt terreng, og både
plassering og den lineære strukturen er uproblematisk i dette området. Skogen vil skjerme så godt
som hele strekningen og kun påvirke et lite område. Tiltaket vil kunne ses fra toppen av Gråmunken
og Uleberget, men dette vil være uten betydning for det samlede landskapsbildet. Samlet konsekvens
vil være intet til lite negativ.

Gjennomsnittsverdi: Middels
Samlet omfang: Lite til intet negativt
Samlet konsekvens: (0/-)

Tabell 6-8: Alternativ 1: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 7

Konsekvensvurdering for landskapsbilde

Del-
område Områdenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Landskapet sør for RV19
7A Råen sør L/M utenfor infl.omr. intet
7B Solerødveien / Ødegården M utenfor infl.omr. intet
7C Borgåsen / Adalsborgen M/S intet 0
7D Gråmunken M/S intet 0
7E Tangsrødmarka M lite neg. (-)
7F Sverstad skog L/M intet 0

Samlet verdi/omfang og konsekvens M lite til intet neg. (0/-)

Alternativ 1
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6.2.8 Område 8: Landskapet på Raets innerside (Skotte og Barkåker)
Jernbanen går i dagsone gjennom området, i hovedsak på en fylling over dyrket mark. Søndre del av
området omkring Barkåker har allerede dobbeltspor og konsekvensene vil her være ubetydelige.

Det todelte landskapsrommet ved Nordre Brekke og Skotte/Røsland vil påvirkes i den forstand at
jernbanen flyttes lenger vest. Banen er lagt i overgangen mellom de to rommene og fyllingen vil dele
rommet ytterligere. Nordre Brekke vil påvirkes i størst grad. Dagens jernbane deler landskapsrommet
ved Skotte/Røsland på langs. Nedleggelsen av togtrafikken langs dagens bane, med fjerning av
master, kontaktledning og signalanlegg vil være positivt for området. Samlet sett vil den nye banen
berøre en mindre del av området enn dagens bane gjør. Dette til tross for at barrierevirkningen vil
være noe større i området som berøres av den nye banen. Samlet konsekvens vil derfor være intet til
litt positiv.

Gjennomsnittsverdi: Middels
Samlet omfang: Lite positivt til intet
Samlet konsekvens: (0/+)

Tabell 6-9: Alternativ 1: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 8

Konsekvensvurdering for landskapsbilde

Del-
område Områdenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Landskapet på raets innerside
8A Nordre Brekke / Skotte / Røsland M lite pos. til intet (0/+)
8B Sanderød M utenfor infl.omr. intet
8C Skotte skog M intet 0
8D Søndre Brekke/Fritsø M/S intet 0
8E Sverstadbekken kulturlandskap M intet 0
8F Barkåker tettsted M utenfor infl.omr. intet

Samlet verdi/omfang og konsekvens M lite pos. til intet (0/+)

Alternativ 1
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Figur 6-19: Alternativ 1: Ny trasé møter eksisterende ved Nordre Brekke/Skotte

Figur 6-20: Alternativ 1: Tiltaket sett fra Nordre Brekke mot Skotte
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6.2.9 Område 9: Ravinelandskapet nordvest for Kopstadkrysset (som i alternativ 2 og 3)
Banen følger eksisterende spor fram til dagens tunnelåpning for Tangentunnelen. Riggområdet for
parsellen Holm-Nykirke blir område for teknisk bygg og beredskapsplass når anlegget er ferdig. Her er
Tangenbekken lagt i rør. Banen går inn i en ny tunnel, og deler av eksisterende tunnel må fjernes.
Banen vil gå til dels i fjelltunnel, til dels i betongtunnel og et lite stykke i skjæring gjennom
skogsområdet ved Bollerud. Deretter går den ned i en betongtunnel under E18.

Nordre del av tiltaket, som går på vestsiden av E18 ligger i et ravine- og åslandskap med mye tett
vegetasjon. Skog og terreng vil skjerme mye, og de østre delene av området er allerede preget av
inngrep fra dagens jernbane og E18-utbyggingen og godsterminalen som anlegges. Tiltaket vil kun
ses fra en liten del av området, og verdiene vil i liten grad forringes. Størstedelen av strekningen vil gå
i fjelltunnel, og har minimal visuell påvirkning på området. Skjæringen ved Bollerud er dobbeltsidig og
dyp, og vil være lite synlig, selv om den utgjør et sår i landskapet.

Influensområdet er i dette området svært lite. Derfor er det negative omfang også lite. Banen ligger
mye av strekningen dypt i terrenget med lite utsyn, og reiseopplevelsen vil være uten betydning.
Samlet konsekvens vil være intet til lite negativ.

Gjennomsnittsverdi: Liten til middels
Samlet omfang: Lite til intet negativt
Samlet konsekvensgrad: (0/-)

Tabell 6-10: Alternativ 1: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 9

Konsekvensvurdering for landskapsbilde
Del-
område Områdenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Alternativ 1

Ravinelandskapet nordvest for Kopstadkrysset
9A Nykirke krysningsspor/Kopstad godsterminal L intet 0
9B Øvre ås/Bollerud L/M lite neg. (0/-)
9C Ravinedal med løvskog M lite neg. til intet (0/-)
9D Tangenbekken M/S intet 0
9E Grette M intet 0

Samlet verdi/omfang og konsekvens L/M lite til intet neg. (0/-)
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6.3 Konsekvenser alternativ 1 via Nykirke tettsted
Sammendrag (teksten finnes også i Kap. 6.6 Samlet vurdering av konsekvenser)

Alternativ 1 via Nykirke tettsted følger dagens jernbanetrasé mer eller mindre fram til kryssingen av
Falkenstenveien ved Nykirke.

Der traseen følger dagens spor vil tiltakets bredde økes og banen være mer synlig enn i dag. Likevel
er konsekvensene små, da jernbanen allerede preger området. Ved Nykirke medfører byggingen av
betongtunnelen at en rekke boliger må rives. Dette fører til en visuell deling av tettstedbebyggelsen på
hver side av jernbanen.

Sør for Nykirke forlater traseen dagens spor og dreier inn i et jordbrukslandskap der små skogholt og
åkerholmer gir små og skjermede landskapsrom. De områder som berøres direkte av tiltaket vil her få
negativ konsekvens, men influensområdet er ikke stort.

Fra Olsmyra og sørover vil de to traseene i alternativ 1 være like. Det henvises til beskrivelsen av
alternativ 1 for den søndre del av tiltaket. Beskrivelse av delområdene vil finnes i Vedlegg 2.

Reiseopplevelsen knyttes i hovedsak til strekningen fra Rygland og sørover. Denne strekningen er lik
alternativ 1 og vil være særdeles god.

Tabell 6-11: Alternativ 1 via Nykirke tettsted: Sammenstilling av konsekvens i hovedområder

Konsekvensvurdering for Landskapsbilde
Nr. Hovedområder Verdi Omfang Konsekvens

1 Slettelandskapet ved Nykirke L/M lite til mid. neg (-)
2 Småkupert åslandskap nord for rv.19 M lite til mid. neg. (-/--)
3 Åslandskapet vest for Borrevannet M/S lite pos. til intet (0/+)
4 Borrevannet og kulturlandskapet ved Borreskåla M/S lite til mid. neg. (--)
5 Raryggen og raets ytterside M/S lite neg. til intet (0/-)
6 Landskapet på raets innerside M/S lite til mid. neg. (-/--)
7 Åslandskapet sør for rv.19 M lite til intet neg. (0/-)
8 Landskapet på raets innerside M lite pos. til intet (0/+)
9 Ravinelandskapet nordvest  for Kopstadkrysset L/M lite til intet neg. (0/-)

Samlet konsekvensgrad (-/--)

Alternativ 1 via Nykirke tettsted
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Figur 6-21: Alternativ 1 via Nykirke: Kart med konsekvensgrad
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6.3.1 Område 1: Slettelandskapet ved Nykirke
Tiltaket vil følge dagens jernbane fram til søndre Nykirke, med en liten forskyvning mot øst. Før
kryssingen av Falkenstenveien vil banen senkes og vegen gå i bru over banen. Videre vil banen gå i
betongtunnel under det som i dag er et boligområde i østre Nykirke. Før og etter betongtunnelen, der
banen ligger dypt i terrenget vil barrierevirkningen på nært hold være stor. Fjernvirkningen vil være
forholdsvis liten.

Byggingen av betongtunnelen under Nykirke vil medføre rivning av en rekke bolighus. Arealbeslaget
knyttet til ny jernbane og den nedlagte banen fører til at den gjenværende boligbebyggelsen i øst vil
være mer visuelt adskilt fra sentrum. Tiltakets økte bredde og det samlede anlegg vil gjøre jernbanen
noe mer synlig i jordbruksområdene nord og sør for tettstedet. For områdene der ny bane går parallelt
med dagens bane vil konsekvensene kun være litt negative. Områdene vest for Sletterødåsen vil
være helt upåvirket av tiltaket.

Alle områdene som ligger innenfor influensområdet vil påvirkes noe negativt. Mest berøres Nykirke
som får middels negativ konsekvens. Samlet konsekvens vil være lite til middels negativ.

Gjennomsnittsverdi: Liten til middels
Samlet omfang: Lite til middels negativt
Samlet konsekvensgrad: (-)

Tabell 6-12: Alternativ 1 via Nykirke tettsted: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 1

Konsekvensvurdering for landskapsbilde

Del-
område Områdenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Åpent slettelandskap ved Nykirke
1A Nøklegård/Freberg M lite negativt (-)
1B Nykirke tettsted M middels neg. (--)
1C Nykirke nord L/M lite neg. til intet (0/-)
1D Kopstadkrysset L utenfor infl.omr. intet
1E Moskvil/Pauli L/M utenfor infl.omr. intet
1F Østre Nykirke /Skåne/Grette M lite neg. til intet (0/-)
1G Kopstad vest L/M utenfor infl.omr. intet
1H Haug L/M intet 0

Samlet verdi/omfang og konsekvens L/M lite til mid. neg (-)

Alternativ 1 om
Nykirke tettsted
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Figur 6-22: Alternativ 1 via Nykirke. Jernbanen under Nykirke og gjennom kulturlandskapet sør for Nykirke
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6.3.2 Område 2: Småkupert åslandskap nord for rv.19
Tiltaket vil gå gjennom de nordøstre delene av åslandskapet. Banen vil bortsett fra en kort tunnel gå i
dagsone gjennom området. Tunnelene i skogsområdet ved Olsmyra bidrar til å redusere
barrierevirkningen, og skjæringene vil for det meste være lite synlige i og med at de er dobbeltsidige.

I nord kommer jernbanen inn i småskalalandskapet vest for gården Knatten, der traseen forlater
eksisterende spor og dreier inn i småskalalandskapet ved Guttulsrød/Føske. Her er jernbanens stive
linjeføring og inngrepene i flere åkerholmer negativ. Landskapet er kjennetegnet ved at overgangen
mellom jordbrukslandskap og skog er glidende og skogkledde åkerholmer skaper mindre skjermede
landskapsrom. Jernbanen krever en del terrengtilpasning, og opplevelsen av området vil endres når
jernbanen krysser det med sin lineære struktur i det småkuperte terrenget. Det er likevel kun de vestre
delene av området som vil påvirkes.

I skogen ved Olsmyra vil banen kløyve en åsrygg og ligge i en dyp dobbeltsidig skjæring. Den delen
av skogen som berøres vil ha middels negativ konsekvens. Selv om terrenginngrepene er store vil
mesteparten av åslandskapet være upåvirket av tiltaket. Fra Skoppum og Jahrelunden vil man kunne
se viadukten over Sande fra høyder i området. Her vil konsekvensen være lite negativt.

Alle områdene som ligger innenfor influensområdet vil påvirkes noe negativt. Mest berøres
Åsrød/Føske og Olsmyra/Solberg som får middels negativ konsekvens. Samlet konsekvens vil være
lite til middels negativ.

Gjennomsnittsverdi: Middels
Samlet omfang: Lite til middels negativt
Samlet konsekvensgrad: (-/--)

Tabell 6-13: Alternativ 1 via Nykirke tettsted: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 2

Konsekvensvurdering for
landskapsbilde

Alternativ 1 om
Nykirke

Del-
område Områdenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Småkupert åslandskap nord for rv.19

2A Åsrød/Føske M middels neg. (--)
2B Olsmyra/Solberg M middels neg. (--)
2C Pauliveien/Gusland M intet 0
2D Skottås M/S utenfor infl.omr. intet
2E Skoppum og boligområder M lite neg. til intet (-/0)
2F Langmyra næringsområde L intet 0
2G Origo næringsområde/Innlaget L utenfor infl.omr. intet
2H Jarhrelunden/Skoppum stasjon M lite neg. (-)
2I Kongelv/Løvås M intet 0
2J Steinbjørnrød/Råen nord M utenfor infl.omr. intet

Samlet verdi/omfang og konsekvens M liten til mid.
neg (-/--)
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6.3.3 Område 9: Ravinelandskapet nordvest for Kopstadkrysset
Traseen tar utgangspunkt i eksisterende spor fram til kryssing av E18. Ny bane starter sør for
Tangentunnelen, med mulig ny driftsveg på nordsiden av tunnellen. Ved E18 må ny kulvert bygges.

Nordre del av tiltaket, som går på vestsiden av E18 ligger i et ravine- og åslandskap med mye tett
vegetasjon. Landskapet er allerede preget av en rekke terrenginngrep og mye infrastruktur med
eksisterende bane, E18 og fyllingen ved godsterminalen. Det gjør landskapet lite sårbart for inngrep i
samme område. Tiltaket vil kun ses fra en liten del av området, og verdiene vil i liten grad forringes.
Derfor er de negative konsekvenser også små. Banen ligger mye av strekningen dypt i terrenget med
lite utsyn, og reiseopplevelsen vil for det meste være ubetydelig.

Influensområdet er i dette området svært lite. Derfor er det negative omfang også lite. Banen ligger
mye av strekningen dypt i terrenget med lite utsyn, og reiseopplevelsen vil være uten betydning.
Samlet konsekvens vil være intet til lite negativ.

Gjennomsnittsverdi: Liten til middels
Samlet omfang: Lite negativt til intet
Samlet konsekvensgrad: (0/-)

Tabell 6-14: Alternativ 1 via Nykirke tettsted: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 9

Konsekvensvurdering for landskapsbilde
Del-
område Områdenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Alternativ 1 om
Nykirke tettsted

Ravinelandskapet nordvest for Kopstadkrysset
9A Nykirke krysningsspor/Kopstad godsterminal L intet 0
9B Øvre ås/Bollerud L/M lite neg. (0/-)
9C Ravinedal med løvskog M lite neg. til intet (0/-)
9D Tangenbekken M/S intet 0
9E Grette M intet 0

Samlet verdi/omfang og konsekvens L/M lite til intet neg. (0/-)
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6.4 Konsekvenser alternativ 2 Skoppum øst	
Sammendrag (teksten finnes også i Kap. 6.6 Samlet vurdering av konsekvenser)
Alternativene er forholdsvis like i nordre del av området, fram til kryssingen under E18. Fra dette
punktet går alternativ 3 lenger vest enn 1 og 2 som begge går gjennom/under Sletterødåsen.

Alternativ 2 Skoppum øst vil ha omtrent de samme konsekvenser som alternativ 1 gjennom
slettelandskapet ved Nykirke. Mye av strekningen vil gå i tunnel, og i dagsonene er jernbanens skala
godt tilpasset landskapet.

Gjennom det småkuperte åslandskapet dreier banen mer vestover enn alternativ 1. På samme måte
som alternativ 1 følger banen ikke lenger åslandskapets retning. Her er rommene små og banens
stive linjeføring krever en del terrenginngrep. Til tross for at omfanget er negativt, vil det kuperte
terrenget gjøre at det kun berører et lite område. Gjennom skogen vil mye av strekket gå i tunnel, og
de negative konsekvensene begrenses derfor. Alternativ 2 berører en del boligområder og
bebyggelse, og vil virke negativt på tettstedsbebyggelsen ved Skoppum, især Jahrelunden, der deler
av bebyggelsen må rives.

I møtet med det åpne landskapet vil tiltaket være langt mer synlig. Fjernvirkningen av viadukten sett
østfra vil være liten da Sandehøyden skjermer en del.  Borresskåla og områdene øst for Sande
påvirkes derfor lite av tiltaket. Over Skoppum gård og Sande Mølle går viadukten diagonalt gjennom
det dalformede landskapsrommet og både være i konflikt med skalaen på landskapsrommet og bidra
til en visuell deling av rommet.

Konsekvensene er også store i stasjonsområdet ved Øvre Lørge. Her er terrenget er kupert og
rommet lite. Jernbanens skala og terrenginngrepene som kreves vil ha stor negativ virkning i området.
Videre følger traseen randsonen av Fogdeskogen, og vil i liten grad påvirke skogsområdene i øst,
men sammenhengen mellom områdene brytes. Kulturlandskapet ved Kimestad og Adal påvirkes
negativt, men på ulikt vis. Ved Kimestad vil området ikke deles, men få endret innramming og redusert
kontakt med skogen i øst. Ved Adal vil jernbanen ligge som en barriere som krysser dalbunnen og
deler rommet.

Strekningen fra Huseklepp til Barkåker vil kun ha små negative konsekvenser. Enkelte steder vil den
positive effekten av at kontaktledning, master og signalanlegg langs dagens jernbane fjernes veie opp
mot ulempene ved den nye jernbanen. Et eksempel på dette er landskapsrommet omkring Skotte.

Reiseopplevelsen i Alternativ 2 vil være meget god på viaduktstrekningen og gjennom Adal.
Reiseopplevelsen fra viadukten vil ved maksimal hastighet vare noe under et halvt minutt, og gi utsyn
over kulturlandskapet ved Borrevannet, Sandehøyden, Skoppum og Lørge. Gjennom Adal vil gi et
godt overblikk over det skålformede landskapet. Reiseopplevelsen være meget god, og opplevelsen
av det åpne landskapet vil vare i over et halvt minutt ved maksimal hastighet. Reiseopplevelsen vil gi
overblikk over kultur- og naturlandskap med høy verdi, og vil samlet sett være meget positiv.

Tabell 6-15: Alternativ 2: Sammenstilling av konsekvens i hovedområder

Konsekvensvurdering for Landskapsbilde
Nr. Hovedområder Verdi Omfang Konsekvens

1 Slettelandskapet ved Nykirke L/M intet 0
2 Småkupert åslandskap nord for rv.19 M lite til mid. neg. (-/--)
3 Åslandskapet vest for Borrevannet M/S lite pos. til intet (0/+)
4 Borrevannet og kulturlandskapet ved Borreskåla M/S lite til mid. neg. (--)
5 Raryggen og raets ytterside M/S intet 0
6 Landskapet på raets innerside M/S middels neg. (--/---)
7 Åslandskapet sør for rv.19 M lite til intet neg. (0/-)
8 Landskapet på raets innerside M lite pos. til intet (0/+)
9 Ravinelandskapet nordvest  for Kopstadkrysset L/M lite til intet neg. (0/-)

Samlet konsekvensgrad (--)

Alternativ 2
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Figur 6-23: Reiseopplevelse fra viadukten sett østover fra dagens Skoppum Stasjon (fra Google Earth)

Figur 6-24: Reiseopplevelse fra viadukten over med Sandeelva i forgrunnen og Borrevannet i bakgrunnen (fra
Google Earth)
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Figur 6-25: Kart med konsekvensgrad for alternativ 2
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6.4.1 Område 1: Slettelandskapet ved Nykirke
Tiltaket vil gå gjennom vestre del av området og gå i tunnel under E18, jordbruksområdet og
bebyggelsen vest for Kopstadkrysset og gjennom Sletterødåsen. Noe av bebyggelsen ved
Kopstadkrysset vil måtte rives, uten at det medfører særlige endringer i landskapsbildet. Landskapet
ved Kopstadkrysset er dominert av veg og støyvoller og vil kunne reetableres, selv om bebyggelsen
går tapt. Etableringen av tunnelen under Sletterødåsen vil kunne redusere naturpreget åsen har mot
Nykirke, men skjermingseffekten vil bevares når skogen vokser til igjen. Linjeføringen følger terrengets
hovedretning, men banen skaper en ny barriere over de åpne flatene.

Sletterødåsen vil ikke kunne bygges ut som boligfelt slik det i dag er regulert, hvilket medfører negativ
konsekvens for Nykirke. Der banen kommer ut på terreng sør for Sletterødåsen vil noe bebyggelse
langs Teienveien berøres dirkete. Nykirke øst vil se en liten positiv effekt av at kontaktledning, master
og signalanlegg langs dagens jernbane fjernes. Fra vestre del av Klokkeråsen vil tiltaket være meget
synlig. Ellers vil Nykirkes nåværende boligområder påvirkes lite visuelt.

Over jordene sør for Nykirke vil banen gå i dagsone. Det åpne landskapet ved Moskvil er allerede
preget av nærheten til E18, jernbanen vil utgjøre en barriere. Likevel føyer den seg inn blant andre
lineære strukturer i området som E18 og en høyspenttrasé. Tiltaket er i dette området lite til middels
negativt.

Områdene som påvirkes positivt er cirka det samme som påvirkes negativt. Samlet konsekvens vil
være intet.

Gjennomsnittsverdi: Liten til middels
Samlet omfang: Lite til intet negativt
Samlet konsekvensgrad: (0)

Tabell 6-16: Alternativ 2: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 1

Konsekvensvurdering for landskapsbilde

Del-
område Områdenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Åpent slettelandskap ved Nykirke
1A Nøklegård/Freberg M lite pos. til intet (0/+)
1B Nykirke tettsted M lite neg. (-)
1C Nykirke nord L/M lite pos. (0/+)
1D Kopstadkrysset L lite til intet neg. 0
1E Moskvil/Pauli L/M lite til mid. neg. (-)
1F Østre Nykirke /Skåne/Grette M lite pos. til intet (0/+)
1G Kopstad vest L/M intet 0
1H Haug L/M intet 0

Samlet verdi/omfang og konsekvens L/M lite til intet neg. 0

Alternativ 2
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Figur 6-26: Alternativ 2: Traseen kommer ut av Sletterødåsen sør for Nykirke

Figur 6-27: Alternativ 2: Visualisering av tiltaket fra Klokkeråsen sett vestover
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6.4.2 Område 2: Småkupert åslandskap nord for rv.19
I nord krysser jernbanen det bølgende småskalalandskapet ved Åsrød og Føske, der overgangen
mellom jordbrukslandskapet og skogen er glidende. Linjeføringen er godt tilpasset landskapets
retning, der den går parallelt med åsrygger og høybrekk, men vil dele opp jordbrukslandskapet noe.
Opplevelsen av området endres når jernbanen krysser over med sin lineære struktur i det kuperte
terrenget med små landskapsrom ved Føskeveien. Her blir konsekvensene forholdsvis store negative.

Gjennom det store skogsområdet ved Olsmyra, går banen først i tunnel, deretter i en skjæring, for så
å gå inn i en ny tunnel. Tunnelene reduserer barrierevirkningen betydelig og de negative
konsekvensene er små i dette området.

Jahrelunden vil påvirkes i stor negativ grad, da traseen går på terreng gjennom nordre del av
boligområdet. For Skoppum og området mellom Jahrelunden og Skoppum som er satt av til framtidig
boligbebyggelse vil konsekvensene være litt negative fordi viadukten vil bli noe synlig.

Alle delområdene som ligger innenfor influensområdet og berøres direkte av banen påvirkes noe
negativt. Mest berøres Åsrød/Føske og Olsmyra/Solberg som får middels negativ konsekvens. Samlet
konsekvens vil være lite til middels negativt.

Gjennomsnittsverdi: Middels
Samlet omfang: Lite til middels negativt
Samlet konsekvensgrad: (-/--)

Tabell 6-17: Alternativ 2: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 2

Konsekvensvurdering for
landskapsbilde Alternativ 2

Del-
område Områdenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Småkupert åslandskap nord for RV19

2A Åsrød/Føske M middels neg. (--)
2B Olsmyra/Solberg M middels neg. (--)
2C Pauliveien/Gusland M intet 0
2D Skottås M/S utenfor infl.omr. intet
2E Skoppum og Boligområder M lite neg. til intet (-/0)
2F Langmyra næringsområde L intet 0
2G Origo næringsområde/Innlaget L utenfor infl.omr. intet
2H Jahrelunden/Skoppum stasjon M lite neg. (-)
2I Kongelv/Løvås M intet 0
2J Steinbjørnrød/Råen nord M utenfor infl.omr. intet

Samlet verdi/omfang og konsekvens M liten til mid.
neg (-/--)
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Figur 6-28: Alternativ 2: Visualisering av tiltaket fra Føskeveien sett sørvestover
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6.4.3 Område 3: Åslandskapet vest for Borrevannet (lik vurdering som i alternativ 1)
Avstanden til den nye jernbanetraseen er stor, og vil kun sees fra enkelte punkter, som fra
Skaanevetan. De områder som vil kunne tenkes å påvirkes noe negativt vil være søndre del av
skogen ved Solbergåsen, dersom det flatehugges. Da vil viadukten over Sande være synlig. Dette vil
på sikt gro igjen, og er derfor ikke tatt med som en negativ konsekvens. Østre del av åslandskapet,
mot Borrevannet vil ligge utenfor influensområdet. Tiltaket påvirker landskapsbildet i svært liten grad.

De soner som vil få en reell endring som følge av tiltaket er boligområdet og kulturlandskapet langs
Nykirkeveien, som i dag er innrammet av jernbane og veg. Nedleggelsen av togtrafikken langs
jernbanen, som innebærer fjerning av master, kontaktledning og signalanlegg vil medføre en positiv
endring av området. Samlet sett er tiltaket svakt positivt.

Gjennomsnittsverdi: Middels til stor
Samlet omfang: Lite positivt til intet
Samlet konsekvens: (0/+)

Tabell 6-18: Alternativ 2: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 3

Konsekvensvurdering for landskapsbilde
Del-
område Områdenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Alternativ 2

Åslandskapet vest for Borrevannet
3A Skaanevetan fjellknaus M/S intet 0
3B Solbergåsen/Tufteåsen M intet 0
3C Vik og skogen vest for Borrevannet M/S utenfor infl.omr. intet
3D Frebergsvik M/S utenfor infl.omr. intet
3E Nykirke pukkverk/Skaane pukkverk L utenfor infl.omr. intet
3F Nykirkeveien kulturlandskap (Bondalen) M lite pos. (+)
3G Bondalsbekken M/S intet 0

Samlet verdi/omfang og konsekvens M/S lite pos. til intet (0/+)
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6.4.4 Område 4: Borrevannet og landskapet ved Borreskåla
Nordøst for Jahrelunden vil viadukten spenne ut over vestre Sande og gå i en svak kurve til
Borreåsens vestside. Viadukten ligger lavt over terreng før den diagonalt krysser jernbanen rett nord
for Skoppum stasjon. Derfra går den i en rett linje med svak stigning over Skoppum gård, Sandelva og
Sande Mølle før den krysser rv.19, Lørgeveien i en svak kurve, går over noe av boligbebyggelsen
langs Lørgeveien og treffer terreng i vestsiden av Borreåsen, nord for Øvre Lørge.

Viadukten går over og krysser et dalformet landskap diagonalt. Den unngår å tråkke over de mest
markante landskapselementene, men går direkte over bebyggelse som ligger vakkert plassert i
landskapet. Dette gjelder landskapsrommet Vestre Sande omkring Skoppum gård. Viadukten vil også
gå rett over Sande Mølle og en enebolig langs Sandeveien. Viaduktens skala står i enorm kontrast til
landskapet, og konsekvensene er størst i jordbruksområdet nord for Sandeveien, der tiltaket vil
oppleves stort negativt.

Fra Sandeveien og vestover er landskapsverdiene nærheten til rv.19, næringsområdet ved
Sandeveien og Skoppum pukkverk mer merkbart. Det gjør området mindre sårbart og konsekvensen
mindre negativ. Plasseringen vest for Sandehøyden gjør at tiltaket knapt vil synes fra Borreveien og
områdene lengst øst i Borreskåla. Fra østsiden av Borrevannet vil bruddstykker av viadukten synes,
men ha liten innvirkning på opplevelsen av rommet.

Alle områdene påvirkes noe negativt. Mest berøres Sande vest som får middels til stor negativ
konsekvens. Samlet konsekvens vil være lite til middels negativt.

Reiseopplevelsen over viadukten vil vare i knappe 30 sekunder og være meget god.

Gjennomsnittsverdi: Middels til stor
Samlet omfang: Lite til middels negativt
Samlet konsekvens: (--)

Tabell 6-19: Alternativ 2: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 4

Konsekvensvurdering for
landskapsbilde Alternativ 2

Del-
område Områdenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Borrevannet og kulturlandskapet ved
Borreskåla

4A Borrevannet med randsone/våtmark S lite neg. til intet (0/-)
4B Borreskåla S lite til mid. neg. (--)

4C Sande vest M/S
mid. til stort

neg. (--/---)
4D Sandeveien L/M lite til mid. neg. (-)
4E Hortenmarka mot Borrevannet M/S lite neg. til intet (0/-)

Samlet verdi/omfang og konsekvens M/S
Lite til mid.

neg (--)
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Figur 6-29: Alternativ 2: Borreskåla og viadukten bak Sandehøyden

Figur 6-30: Alternativ 2: Viadukten og Borreåsen sett fra Vikveien ved Solberg gård
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Figur 6-31: Alternativ 2: Gården Kjær Nordre og viadukten over Sandehøyden sett fra vegkryss ved gården
Toen

Figur 6-32: Alternativ 2: Viadukten skimtes bak Sandehøyden, sett fra støyskjerm langs rv.19 ved Borre
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Figur 6-33: Alternativ 2: Visualisering ved Skoppum gård (stålbru med 70 m spenn)
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6.4.5 Område 5: Raryggen og Raets ytterside
Området berøres kun ved at adkomstveg blir lagt gjennom Bakkenteigen vekstområde og kobles til
rv.19 ved jordene i østre del av Glenne. Vegen vil dele området noe og gi et større trafikpreg til
kulturlandskapet. Samlet sett vil området påvirkes i minimal grad og konsekvensen blir intet.

Gjennomsnittsverdi: Middels til stor
Samlet omfang: Intet
Samlet konsekvens: (0)

Tabell 6-20: Alternativ 2: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 5

Konsekvensvurdering for landskapsbilde

Del-
område Områdenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Raryggen og raets ytterside
5A Borre/Kirkebakken M intet 0
5B Borrehaugene S utenfor infl.omr. intet
5C Prestegården/Steinbrygga M/S utenfor infl.omr. intet
5D Mastebakke M/S utenfor infl.omr. intet
5E Fjugstad S utenfor infl.omr. intet
5F Bakkenteigen L/M utenfor infl.omr. intet
5G Bakkenteigen vekstområde M intet 0
5H Glenne M/S lite neg. (-)
5I Raveien øst M lite neg. til intet (0/-)

Samlet verdi/omfang og konsekvens M/S intet 0

Alternativ 2
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6.4.6 Område 6: Landskapet på Raets innerside (Adal og Skogen tilknyttet Raet)
Viadukten treffer terrenget i nordvestre side av Borreåsen og vil fortsette sørover i en høy ensidig
skjæring, for å utvide sporene til stasjonsområde i skogen øst for Øvre Lørge. Banen blir liggende
mellom åpent jordbrukslandskap og skogen helt til den går ut i åpent jordbrukslandskap ved Adal. Ned
mot Adalsbekken ligger banen på en lav fylling, kommer i en lav bru over bekken før den går på en
større fylling fram til Huseklepp. Ved gården Huseklepp vil banen gå i en dyp skjæring, som blir meget
synlig, spesielt vestfra.

Småskalalandskapet fra Øvre Lørge og Sørover til Dal gård er sterkt berørt av tiltaket. Det gjelder især
Øvre Lørge og vestre del av Borreåsen som får et plasskrevende stasjonsområde i et smalt område
med skrånende terreng. Terrengbearbeidelsene vil bli omfattende med skjæring på en side og fylling
på andre siden. Landskapsopplevelsen omkring øvre Lørge vil endres mye.

Fra Øvre Lørge og sørover til Adal Østre er også landskapets skala liten, men banen er plassert i
overgangen mellom skog og dyrket mark og unngår å dele rommet. Den er likevel med på å redusere
den harmoniske innrammingen av området. Barrierevirkningen er størst på strekket fra Adalsbekken
og vestover. Her er fyllingen høy og opplevelsen av det skålformede landskapsrommet der bekkene
samles i bunnen blir svekket.

Alle områdene, foruten Viulsrød sør/Pjonkerød, påvirkes noe negativt. Mest berøres Adal og Øvre
Lørge som får middels til stor negativ konsekvens. Samlet konsekvens vil være middels negativt.

Gjennomsnittlig verdi: Middels til stor
Omfang: Middels negativ
Konsekvens: (--/---)

Tabell 6-21: Alternativ 2: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 6

Konsekvensvurdering for landskapsbilde

Del-
område Områdenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Landskapet på raets innerside
6A Adal kulturlandskap sør M/S mid. til stort neg. (---)
6B Adal øst/Kimestad M/S middels neg. (--)
6C Adal kulturlandskap vest M/S lite til middels neg. (-/--)
6D Viulsrød sør/Pjonkerød L/M lite til mid.pos. (+)
6E Adalsbekken kulturlandskap M/S intet 0
6F Adalsbekken skog M lite neg. (-)
6G Øvre Lørge kulturlandskap M/S stort neg. (---)
6H Nedre Lørge kulturlanskap L/M middels neg. (-/--)
6I Adaltjern S lite neg. til intet (-)
6J Friberg skog M/S middels neg. (--)
6K Fogdeskogen S lite negativt (-/--)
6L Borreåsen/Tonsåsen M/S mid. til stort neg. (--/---)
6M Skoppum pukkverk og gjenbruksstasjon L lite neg. til intet 0

Samlet verdi/omfang og konsekvens M/S middels neg. (--/---)

Alternativ 2
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Figur 6-34: Alternativ 2: Sett sørfra gjennom Adal

Figur 6-35: Alternativ 2: Visualisering av banen ved Huseklepp (skjæring vist som mur)
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Figur 6-36: Alternativ 2: Visualisering fra Raveien sett vestover

Figur 6-37: Alternativ 2: Sett østover fra Adalsveien ved Skoppum Pukkverk
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6.4.7 Område 7: Åslandskapet sør for rv.19 (som i alternativ 1)
Sørøstre del av Tangsrødmarka berøres direkte av tiltaket, ellers vil åslandskapet være upåvirket.
Etter tunnelen ved Huseklepp ligger banen dypt i terrenget i en lang tosidig skjæring gjennom skogen
øst for Nordre Brekke. Denne strekningen går gjennom et forholdsvis flatt terreng, og både plassering
og den lineære strukturen er uproblematisk i dette området. Skogen vil skjerme så godt som hele
strekningen og kun påvirke et lite område. Tiltaket vil kunne ses fra toppen av Gråmunken og
Uleberget, men dette vil være uten betydning for det samlede landskapsbildet. Samlet konsekvens vil
være intet til lite negativ.

Gjennomsnittsverdi: Middels
Samlet omfang: Lite til intet negativt
Samlet konsekvens: (0/-)

Tabell 6-22: Alternativ 2: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 7

Konsekvensvurdering for landskapsbilde

Del-
område Områdenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Landskapet sør for RV19
7A Råen sør L/M utenfor infl.omr. intet
7B Solerødveien / Ødegården M utenfor infl.omr. intet
7C Borgåsen / Adalsborgen M/S lite neg. til intet (0/-)
7D Gråmunken M/S intet 0
7E Tangsrødmarka M lite neg. (-)
7F Sverstad skog L/M intet 0

Samlet verdi/omfang og konsekvens M lite til intet neg. (0/-)

Alternativ 2
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6.4.8 Område 8: Landskapet på Raets innerside (Skotte og Barkåker) (som i alternativ 1)
Jernbanen går i dagsone gjennom området, i hovedsak på en fylling over dyrket mark. Søndre del av
området omkring Barkåker har allerede dobbeltspor og konsekvensene vil her være ubetydelige.

Det todelte landskapsrommet ved Nordre Brekke og Skotte/Røsland vil påvirkes i den forstand at
jernbanen flyttes lenger vest. Banen er lagt i overgangen mellom de to rommene og fyllingen vil dele
rommet ytterligere. Nordre Brekke vil påvirkes i størst grad. Dagens jernbane deler landskapsrommet
ved Skotte/Røsland på langs. Nedleggelsen av togtrafikken, som innebærer fjerning av master,
kontaktledning og signalanlegg vil være positivt for området og samlet sett vil den nye banen berøre
en mindre del av området enn dagens bane gjør. Dette til tross for at barrierevirkningen vil være noe
større i området som berøres av den nye banen. Samlet konsekvens vil derfor være intet til litt positiv.

Gjennomsnittsverdi: Middels
Samlet omfang: Lite til intet positivt
Samlet konsekvens: (0/+)

Tabell 6-23: Alternativ 2: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 8

Konsekvensvurdering for landskapsbilde

Del-
område Områdenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Landskapet på raets innerside
8A Nordre Brekke / Skotte / Røsland M lite til intet pos. (0/+)
8B Sanderød M utenfor infl.omr. intet
8C Skotte skog M intet 0
8D Søndre Brekke/Fritsø M/S intet 0
8E Sverstadbekken kulturlandskap M intet 0
8F Barkåker tettsted M utenfor infl.omr. intet

Samlet verdi/omfang og konsekvens M lite pos. til intet (0/+)

Alternativ 2
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Figur 6-38: Alternativ 2: Ny trasé møter eksisterende ved Nordre Brekke/Skotte

Figur 6-39: Alternativ 2: Tiltaket sett fra Nordre Brekke mot Skotte



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

LANDSKAPSBILDE

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

139 av 221
ICP-34-A-10200

02A
11.03.2016

6.4.9 Område 9: Ravinelandskapet øst for Kopstadkrysset (som i alternativ 1 og 3)
Banen følger eksisterende spor fram til dagens tunnelåpning for Tangentunnelen. Riggområdet for
parsellen Holm-Nykirke blir område for teknisk bygg og beredskapsplass når anlegget er ferdig. Her er
Tangenbekken lagt i rør. Banen går inn i en ny tunnel, og deler av eksisterende tunnel må fjernes.
Banen vil gå til dels i fjelltunnel, til dels i betongtunnel og et lite stykke i skjæring gjennom
skogsområdet ved Bollerud. Deretter går den ned i en betongtunnel under E18.

Nordre del av tiltaket, som går på vestsiden av E18 ligger i et ravine- og åslandskap med mye tett
vegetasjon. Skog og terreng vil skjerme mye, og de østre delene av området er allerede preget av
inngrep fra dagens jernbane og E18-utbyggingen og godsterminalen som anlegges. Tiltaket vil kun
ses fra en liten del av området, og verdiene vil i liten grad forringes. Størstedelen av strekningen vil gå
i fjelltunnel, og har minimal visuell påvirkning på området. Skjæringen ved Bollerud er dobbeltsidig og
dyp, og vil være lite synlig, selv om den utgjør et sår i landskapet.

Influensområdet er i dette området svært lite. Derfor er det negative omfang også lite. Banen ligger
mye av strekningen dypt i terrenget med lite utsyn, og reiseopplevelsen vil være uten betydning.
Samlet konsekvens vil være intet til lite negativ.

Gjennomsnittsverdi: Liten til middels
Samlet omfang: Lite negativt til intet
Samlet konsekvensgrad: (0/-)

Tabell 6-24: Alternativ 2: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 9

Konsekvensvurdering for
landskapsbilde

Del-
område Områdenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Ravinelandskapet øst for Kopstadkrysset
9A Nykirke krysningsspor/Kopstad godsterminal L intet 0
9B Øvre ås/Bollerud L/M lite neg. (0/-)
9C Ravinedal med løvskog M lite neg. til intet (0/-)
9D Tangenbekken M/S intet 0
9E Grette M intet 0

Samlet verdi/omfang og konsekvens L/M lite neg. til intet (0/-)

Alternativ 2
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6.5 Konsekvenser alternativ 3 Skoppum vest	
Sammendrag (teksten finnes også i Kap. 6.6 Samlet vurdering av konsekvenser)
Alternativ 3 skiller seg fra de andre alternativene ved kryssingen av E18, der den vil ligge noe lenger
vest. Kryssingen av slettelandskapet sørvest for Nykirke er uproblematisk med tanke på konsekvenser
for landskapsbildet, både hva linjeføring og skala angår. Landskapet er preget av andre lineære
strukturer og er lite sårbart.

Gjennom nordre del av åslandskapet vil jernbanen gå i tunnel, og ikke berøre området. I
næringsområdet ved Viulsrød, vil traseen ligge åpent i et naturlig lavbrekk og dermed være lite synlig.
Næringsområdet har få intakte landskapsverdier, men et potensiale for forbedring. Tiltaket vil være
svakt positivt i dette området.

Stasjonsområdet vil ligge på sørsiden av rv.19 i et småkupert skogs- og jordbrukslandskap som i dag
er preget av nærheten til riksvegen. Adalsborgen/Borgåsen påvirkes ved at atkomstveg og stasjonen
vil berøre nordvestre del av området. Selve «borgplatået» berøres ikke direkte, men bøkeskogen i
vest vil påvirkes av jernbanen. Tiltaket vil samlet sett kunne svekke de visuelle kvaliteten i vestre og
nordre del av Adalsborgen.

Jernbanen vil gå i tunnel under åsryggen Gråmunken, og påvirker først Tangsrødmarka der den
kommer ut på terreng i østre del av Tangsrødjordet. Herfra og sørover til Nordre Brekke vil traseen
utgjøre en barriere, men den følger landskapets retning, og influensområdet vil dermed ikke være
stort. Landskapsrommet ved Nordre Brekke er lite og skjermet, og vil påvirkes negativt av tiltaket.

For områdene som berøres av dagens jernbane, vil tiltaket ha en svak positiv effekt, da den nye
jernbanen knapt berører disse områdene.

Alternativ 3 vil mye av strekningen være i skjermet av skog og gå i tunnel, De strekningene som går
gjennom åpent landskap vil primært gi utsyn over områder med landskapsverdier under middels.
Reiseopplevelsen vil derfor være lite god.

Tabell 6-25: Alternativ 3: Sammenstilling av konsekvensgrad for hovedområder

Konsekvensvurdering for Landskapsbilde
Nr. Hovedområder Verdi Omfang Konse-kvens

1 Slettelandskapet ved Nykirke L/M lite pos. (0/+)
2 Småkupert åslandskap nord for rv.19 M intet 0
3 Åslandskapet vest for Borrevannet M/S lite pos. til intet (0/+)
4 Borrevannet og kulturlandskapet ved Borreskåla M/S utenfor infl.omr. intet

5 Raryggen og raets ytterside M/S utenfor infl.omr. intet

6 Landskapet på raets innerside M/S lite pos. til intet (0/+)
7 Åslandskapet sør for rv.19 M middels neg. (--)
8 Landskapet på raets innerside M lite til intet neg. (0/-)
9 Ravinelandskapet nordvest  for Kopstadkrysset L/M lite til intet neg. (0/-)

Samlet konsekvensgrad (0/-)

Alternativ 3
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Figur 6-40: Kart med konsekvensgrad for alternativ 3
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6.5.1 Område 1: Slettelandskapet ved Nykirke
Tiltaket vil gå gjennom vestre del av området og gå i tunnel under E18, jordbruksområdet og
bebyggelsen vest for Kopstadkrysset, før den kommer ut på terreng i skogsområdet vest for
Sletterødåsen. Noe av bebyggelsen ved Kopstadkrysset vil måtte rives, uten at det medfører særlige
endringer i landskapsbildet.

Jordbruksområdet ved Moskvil vil få en ny barriere, men området er allerede preget av andre inngrep
og lineære strukturer som E18 og høgspenttrasé som går gjennom landskapet. Her er omfanget
negativt, men konsekvensen blir liten grunnet områdets lave verdi.

Jernbanen vil gå såpass langt vest at Nykirke tettsted ikke påvirkes negativt. Fjerning av
kontaktledning, master og signalanlegg langs dagens jernbane vil ha en liten positiv effekt i området,
da boligbebyggelsen har vært delt av jernbanen. Det samme gjelder nordre Nykirke og
jordbruksområdene i nord og øst, der den visuelle kontakten mellom områdene vil bedres noe.

De fleste områdene påvirkes noe positivt. Mest positivt berøres Nykirke tettsted hvor togtrafikken
langs dagens bane legges ned. Samlet konsekvens vil være liten positivt.

Gjennomsnittsverdi: Liten til middels
Samlet omfang: Lite positivt
Samlet konsekvensgrad: (0/+)

Tabell 6-26: Alternativ 3: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 1

Konsekvensvurdering for landskapsbilde

Del-
område Områdenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Åpent slettelandskap ved Nykirke
1A Nøklegård/Freberg M lite pos. til intet (0/+)
1B Nykirke tettsted M lite pos. (+)
1C Nykirke nord L/M lite pos. (0/+)
1D Kopstadkrysset L lite neg. til intet 0
1E Moskvil/Pauli L/M lite til mid. neg. (-)
1F Østre Nykirke /Skåne/Grette M lite positivt til intet (0/+)
1G Kopstad vest L/M intet 0
1H Haug L/M intet 0

Samlet verdi/omfang og konsekvens L/M lite pos. (0/+)

Alternativ 3
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Figur 6-41: Alternativ 3: Traseen kommer ut av Sletterødåsen sør for Nykirke

Figur 6-42: Alternativ 3: Visualisering av tiltaket fra Klokkeråsen sett vestover
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6.5.2 Område 2: Småkupert åslandskap nord for rv.19
Traseen vil gå inn i tunnel ved et skogkledd høydedrag sørvest for Åsrød. Herfra vil den gå i en 3,8 km
lang tunnel under småskalalandskapet øst for Skottås. Den fortsetter under Pauliveien der den vil få et
tverrslag øst for Gusland Søndre, men dette vurderes å ha liten betydning for landskapsbildet.

Videre fortsetter traseen under skogen vest for Skoppum og kommer ut ved Innlaget. Her vil tiltaket
medføre en del terrengbearbeidelser, blant annet i vestre del av Viulsrødåsen, som er et delvis
utbygget boligområde.

For Skoppum vil de negative sidene av inngrepene i Viulsrødåsen veies opp av fordelen ved at
togtrafikken langs dagens jernbane legges ned, og kontakten på tvers av banen bedres øst i
Skoppum. Næringsområdet ved Innlaget har liten landskapsverdi, men et potensiale for forbedring.
Banen er lagt i en kile i landskapet, slik at den følger landskapets retning og vil påvirke tilgrensende
områder i svært liten grad. Her er det et potensiale for forbedring og konsekvensen er litt positiv.

Landbruksområdet vest for banen Steinbjørnrød/Råen vil påvirkes noe negativt, men her skjermer
terrenget og de skogkledde høydedragene mye. De negative konsekvensene veies opp av de positive
og samlet konsekvensgrad blir 0.

Gjennomsnittsverdi: Middels
Samlet omfang: Intet (+ veier opp for -)
Samlet konsekvensgrad: (0)

Tabell 6-27: Alternativ 3: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 2

Konsekvensvurdering for
landskapsbilde Alternativ 3

Del-
område Områdenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Småkupert åslandskap nord for rv.19

2A Åsrød/Føske M intet 0
2B Olsmyra/solberg M intet 0
2C Pauliveien/Gusland M lite neg. til intet (-/0)
2D Skottås M/S lite til intet neg. (-/0)
2E Skoppum og Boligområder M intet 0
2F Langmyra næringsområde L intet 0
2G Origo næringsområde/Innlaget L lite til mid. pos. (0/+)
2H Jarhrelunden/Skoppum stasjon M lite pos. til intet (0/+)
2I Kongelv/Løvås M intet 0
2J Steinbjørnrød/Råen nord M lite neg. til intet (-/0)

Samlet verdi/omfang og konsekvens M intet 0
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6.5.3 Område 3: Åslandskapet vest for Borrevannet (lik vurdering som i alternativ 1)
Tiltaket påvirker området i svært liten grad. Avstanden til den nye jernbanetraseen er stor, og vil kun
sees fra enkelte punkter, som Skaanevetan.

Den del av området som vil få en endring som følge av tiltaket er boligområdet og kulturlandskapet
langs Nykirkeveien. Det er i dag er innrammet av jernbane og veg. Nedleggelsen av togtrafikken langs
jernbanen, som innebærer fjerning av master, kontaktledning og signalanlegg vil medføre en positiv
endring av området. Samlet sett er tiltaket svakt positivt.

Gjennomsnittsverdi: Middels til stor
Samlet omfang: Lite positivt til intet
Samlet konsekvens: (0/+)

Tabell 6-28: Alternativ 3: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 3

Konsekvensvurdering for landskapsbilde
Del-
område Områdenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Alternativ 3

Åslandskapet vest for Borrevannet
3A Skaanevetan fjellknaus M/S intet 0
3B Solbergåsen/Tufteåsen M intet 0
3C Vik og skogen vest for Borrevannet M/S utenfor infl.omr. intet
3D Frebergsvik M/S utenfor infl.omr. intet
3E Nykirke pukkverk/Skaane pukkverk L utenfor infl.omr. intet
3F Nykirkeveien kulturlandskap (Bondalen) M lite pos. (+)
3G Bondalsbekken M/S intet 0

Samlet verdi/omfang og konsekvens M/S lite pos. til intet (0/+)
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6.5.4 Område 4: Borrevannet og landskapet ved Borreskåla
Området vil ligge utenfor influensområdet og berøres ikke av tiltaket.

Tabell 6-29: Alternativ 3: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 4

Konsekvensvurdering for landskapsbilde

Del-
område Områdenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Borrevannet og kulturlandskapet ved Borreskåla
4A Borrevannet med randsone/våtmark S utenfor infl.omr. intet
4B Borreskåla S utenfor infl.omr. intet
4C Sande vest M/S utenfor infl.omr. intet
4D Sandeveien L/M utenfor infl.omr. intet
4E Hortenmarka mot Borrevannet M/S utenfor infl.omr. intet

Samlet verdi/omfang og konsekvens M/S utenfor infl.omr. intet

Alternativ 3
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6.5.5 Område 5: Raryggen og Raets ytterside
Området vil ligge utenfor influensområdet og berøres ikke av tiltaket.

Tabell 6-30: Alternativ 3: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 5

Konsekvensvurdering for landskapsbilde

Del-
område Områdenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Raryggen og raets ytterside
5A Borre/Kirkebakken M utenfor infl.omr. intet
5B Borrehaugene S utenfor infl.omr. intet
5C Prestegården/Steinbrygga M/S utenfor infl.omr. intet
5D Mastebakke M/S utenfor infl.omr. intet
5E Fjugstad S utenfor infl.omr. intet
5F Bakkenteigen L/M utenfor infl.omr. intet
5G Bakkenteigen vekstområde M utenfor infl.omr. intet
5H Glenne M/S utenfor infl.omr. intet
5I Raveien øst M utenfor infl.omr. intet

Samlet verdi/omfang og konsekvens M/S utenfor infl.omr. intet

Alternativ 3
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6.5.6 Område 6: Landskapet på Raets innerside (Adal og skogen tilknyttet Raet)
Området påvirkes kun i de områder der togtrafikken langs dagens jernbane legges ned og master,
kontaktledning og signalanlegg fjernes. Vestre og nordre del av Adal vil være tjent med dette, da
jernbanen deler området på langs i dag.

Gjennomsnittsverdi: Middels til stor
Samlet omfang: Lite positivt til intet
Samlet konsekvens: (0/+)

Tabell 6-31: Alternativ 3: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 6

Konsekvensvurdering for landskapsbilde

Del-
område Områdenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Landskapet på raets innerside
6A Adal kulturlandskap sør M/S intet 0
6B Adal øst/Kimestad M/S intet 0
6C Adal kulturlandskap vest M/S lite positivt (+)
6D Viulsrød sør/Pjonkerød L/M lite til mid.pos. (+)
6E Adalsbekken kulturlandskap M/S utenfor infl.omr. intet
6F Adalsbekken skog M utenfor infl.omr. intet
6G Øvre Lørge kulturlandskap M/S utenfor infl.omr. intet
6H Nedre Lørge kulturlanskap L/M utenfor infl.omr. intet
6I Adaltjern S utenfor infl.omr. intet
6J Friberg skog M/S utenfor infl.omr. intet
6K Fogdeskogen S utenfor infl.omr. intet
6L Borreåsen/Tonsåsen M/S utenfor infl.omr. intet
6M Skoppum pukkverk og gjenbruksstasjon L utenfor infl.omr. intet

Samlet verdi/omfang og konsekvens M/S lite pos. til intet (0/+)

Alternativ 3



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

LANDSKAPSBILDE

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

149 av 221
ICP-34-A-10200

02A
11.03.2016

6.5.7 Område 7: Åslandskapet sør for rv.19
Jernbanen går på langs gjennom området og vil berøres av tiltaket. Terrenget er kupert med større og
mindre nord-sørgående høyder med skog, som vil skjerme en del mot tilgrensende områder i øst og
vest.

Banen går i bru over rv.19 og stasjonen vil ligge på en bru over et område som i dag er vekselsvis
løvskog og dyrket mark. Stasjonen med tilhørende infrastruktur vil berøre skogsområdet nordvest for
Adalsborgen og krever en del terrengbearbeidelse. Banen og stasjonen vil gi negative konsekvenser
for Adalsborgen.

Videre fortsetter jernbanen sørover i en ensidig skjæring i sørvestre åsside av Borgåsen/Adalsborgen,
der den går gjennom noe deler av en verdifull bøkeskog. Før den treffer Solerødveien går banen i høy
dobbeltsidig fylling og krysser Solerødveien på en mindre bru. Brua treffer nordre del av åsen
Gråmunken før den går i tunnel på langs gjennom åsryggen. Skjæringene som kreves i forbindelsen
med tunnelen under Gråmunken er forholdsvis korte og vil med landskapets nord-sør orienterte
lengderetning synes fra et lite område.

Der banen kommer ut fjelltunnelen i søndre del av Gråmunken, vil den tangere østre del av
Tangsrødjordet. Vegen inn til Tangsrød planlegges som en permanent driftsveg. Fra Uleberget og
sørover vil banen ligge på en fylling hele vegen. Gjennom skogsterrenget vil banen utgjøre en tydelig
barriere men skogen vil skjerme mye.

Jernbanen kommer ut av skogen i nordøstre del av jordene ved Nordre brekke og dreier svakt
vestover til den følger Sverstadbekken parallelt. Banen krysser et lite skogholt med en
høyspentledning før den kobler seg til eksisterende dobbeltspor nord for Barkåker. Dette området
preges i dag blant annet av høyspentledninger og dagens jernbane. Ny bane vil ikke påvirke området i
noe særlig større grad enn i dag.

Alle områdene påvirkes noe negativt. Mest berøres Borgåsen/Adalsborgen som får middels til stor
negativ konsekvens. Samlet konsekvens vil være middels negativt.

Gjennomsnittsverdi: Middels
Samlet omfang: Middels negativt
Samlet konsekvens: (--)

Tabell 6-32: Alternativ 3: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 7

Konsekvensvurdering for landskapsbilde

Del-
område Områdenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Landskapet sør for RV19
7A Råen sør L/M lite neg. (0/-)
7B Solerødveien / Ødegården M middels neg. (--)
7C Borgåsen / Adalsborgen M/S mid. til stor neg. (---)
7D Gråmunken M/S lite neg. (-)
7E Tangsrødmarka M lite til mid. neg. (-/--)
7F Sverstad skog L/M intet 0

Samlet verdi/omfang og konsekvens M middels neg. (--)

Alternativ 3



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

LANDSKAPSBILDE

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

150 av 221
ICP-34-A-10200

02A
11.03.2016

Figur 6-43: Alternativ 3: Stasjonsområde.
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6.5.8 Område 8: Landskapet på Raets innerside (Skotte og Barkåker)
Jernbanen går i dagsone gjennom området, i hovedsak på en fylling over dyrket mark. Søndre del av
området omkring Barkåker har allerede dobbeltspor, og konsekvensene vil her være ubetydelige.

Det todelte landskapsrommet ved Nordre Brekke og Skotte/Røsland vil påvirkes en del av tiltaket.
Landskapet ved Skotte/Røsland som i dag er dominert av jernbanen vil se en positiv effekt av at
togtrafikken langs dagens bane avvikles. Nordre Brekke vil få banen mye nærmere enn i dag.
Kontakten mellom områdene vil svekkes og rommet som i dag har grener vil bli to adskilte rom.

Jernbanen kommer inn i nordøstre del av jordene ved Nordre Brekke og går i en svak kurve gjennom
østre del av rommet. Banen vil ligge på en fylling, og være dominerende i det lille og tidligere
skjermede området.

De negative konsekvensene ved Nordre Brekke vil oppveies noe av positive virkninger langs dagens
jernbane. Søndre del av området vil være upåvirket. Samlet sett blir tiltaket lite negativt til intet.

Gjennomsnittsverdi: Middels
Samlet omfang: Lite til intet negativt
Samlet konsekvens: (0/-)

Tabell 6-33: Alternativ 3: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 8

Konsekvensvurdering for landskapsbilde

Del-
område Områdenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Landskapet på raets innerside
8A Nordre Brekke / Skotte / Røsland M lite neg. (-)
8B Sanderød M utenfor infl.omr. intet
8C Skotte skog M intet 0
8D Søndre Brekke/Fritsø M/S intet 0
8E Sverstadbekken kulturlandskap M intet 0
8F Barkåker tettsted M utenfor infl.omr. intet

Samlet verdi/omfang og konsekvens M lite til intet neg. (0/-)

Alternativ 3



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

LANDSKAPSBILDE

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

152 av 221
ICP-34-A-10200

02A
11.03.2016

Figur 6-44: Alternativ 3: Ny trasé møter eksisterende ved Nordre Brekke/Skotte

Figur 6-45: Alternativ 3: Tiltaket sett fra Nordre Brekke mot Skotte
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6.5.9 Område 9: Ravinelandskapet nordvest for Kopstadkrysset (som i alternativ 1 og 2)
Banen følger eksisterende spor fram til dagens tunnelåpning for Tangentunnelen. Riggområdet for
parsellen Holm-Nykirke blir område for teknisk bygg og beredskapsplass når anlegget er ferdig. Her er
Tangenbekken lagt i rør. Banen går inn i en ny tunnel, og deler av eksisterende tunnel må fjernes.
Banen vil gå til dels i fjelltunnel, til dels i betongtunnel og et lite stykke i skjæring gjennom
skogsområdet ved Bollerud. Deretter går den ned i en betongtunnel under E18.

Nordre del av tiltaket, som går på vestsiden av E18 ligger i et ravine- og åslandskap med mye tett
vegetasjon. Skog og terreng vil skjerme mye, og de østre delene av området er allerede preget av
inngrep fra dagens jernbane og E18-utbyggingen og godsterminalen som anlegges. Tiltaket vil kun
ses fra en liten del av området, og verdiene vil i liten grad forringes. Størstedelen av strekningen vil gå
i fjelltunnel, og har minimal visuell påvirkning på området. Skjæringen ved Bollerud er dobbeltsidig og
dyp, og vil være lite synlig, selv om den utgjør et sår i landskapet.

Influensområdet er i dette området svært lite. Derfor er det negative omfang også lite. Banen ligger
mye av strekningen dypt i terrenget med lite utsyn, og reiseopplevelsen vil være uten betydning.
Samlet konsekvens vil være intet til lite negativ.

Gjennomsnittsverdi: Liten til middels
Samlet omfang: Lite til intet negativt
Samlet konsekvensgrad: (0/-)

Tabell 6-34: Alternativ 3: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 9

Konsekvensvurdering for landskapsbilde
Del-
område Områdenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Alternativ 3

Ravinelandskapet nordvest for Kopstadkrysset
9A Nykirke krysningsspor/Kopstad godsterminal L intet 0
9B Øvre ås/Bollerud L/M lite neg. (0/-)
9C Ravinedal med løvskog M lite neg. til intet (0/-)
9D Tangenbekken M/S intet 0
9E Grette M intet 0

Samlet verdi/omfang og konsekvens L/M lite til intet neg. (0/-)
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6.6 Samlet vurdering av konsekvenser
6.6.1 Alternativ 1 Bakkenteigen
Alternativene er forholdsvis like i nordre del av området, fram til kryssingen under E18. Fra dette
punktet går alternativ 3 lenger vest enn 1 og 2 som begge går gjennom/under Sletterødåsen.

Alternativ 1 følger landskapets nord-sørgående strukturer gjennom slettelandskapet i nord og i søndre
del av parsellen, mot Barkåker. I disse områdene er tiltaket godt tilpasset landskapets skala, og
områdets sårbarhet er forholdsvis liten.

Gjennom åslandskapet der terrenget er småkupert, dreier banen østover, og følger ikke lenger
åslandskapets retning. Her er rommene små og banens stive linjeføring krever en del terrenginngrep.
Til tross for at omfanget er negativt, vil det kuperte terrenget gjøre at det kun berører et lite område.

Viadukten som går ut i det åpne landskapet på raets innerside vil ha et langt større influensområde.
Viadukten er lagt i overgangen mellom Borreskålas storskalalandskap og det mindre
landskapsrommet ved Sande. Skalaen på viadukten er bedre tilpasset Borreskålas åpne store
landskapsrom enn landskapet det krysser mellom Rygland og Sande. Fjernvirkningen er mindre
problematisk enn nærvirkningen, og sett fra Borreveien i øst vil viadukten kunne bli et
identitetsskapende element. I området som berøres direkte av viadukten vil tiltaket være i konflikt med
landskapets skala.

Viadukten treffer Borreåsen og går på terreng sørover og vil kun berøre et lite område. Nærføringen til
Adalstjern og Fogdeskogen er negativ, men traseen går i ytterkant av områdene og forringer ikke
hovedverdiene.

Gjennom Adal blir den negative virkningen større, da banen bryter opp og deler et helthetlig og
harmonisk landskapsrom. Strekningen fra Huseklepp til Barkåker er vil kun ha små negative
konsekvenser. Enkelte steder vil den positive effekten av at kontaktledning, master og signalanlegg
langs dagens jernbane fjernes veie opp mot ulempene ved den nye jernbanen. Et eksempel på dette
er landskapsrommet omkring Skotte.

Reiseopplevelsen i Alternativ 1 vil utmerke seg spesielt på viaduktstrekningen og gjennom Adal.
Reiseopplevelsen fra viadukten vil ved maksimal hastighet vare i et halvt minutt, og gi utsyn over
kulturlandskapet ved Borrevannet. Sande, raryggens ytterside og fjorden. Gjennom Adal vil jernbanen
gå sentralt gjennom landskapet. Reiseopplevelsen være meget god, og opplevelsen av det åpne
landskapet vil vare i over et halvt minutt ved maksimal hastighet. Reiseopplevelsen vil gi overblikk
over kultur- og naturlandskap med meget høy verdi og vil kunne bli et av høydepunktene langs
Vestfoldbanen.

6.6.2 Alternativ 1 via Nykirke tettsted
Alternativ 1 via Nykirke tettsted følger dagens jernbanetrasé mer eller mindre fram til kryssingen av
Falkenstenveien ved Nykirke.

Der traseen følger dagens spor vil tiltakets bredde økes og banen være mer synlig enn i dag. Likevel
er konsekvensene små, da jernbanen allerede preger området. Ved Nykirke medfører byggingen av
betongtunnelen at en rekke boliger må rives. Dette fører til en visuell deling av tettstedbebyggelsen på
hver side av jernbanen.

Sør for Nykirke forlater traseen dagens spor og dreier inn i et jordbrukslandskap der små skogholt og
åkerholmer gir små og skjermede landskapsrom. De områder som berøres direkte av tiltaket vil her få
negativ konsekvens, men influensområdet er ikke stort.

Fra Olsmyra og sørover vil de to traseene i alternativ 1 være like. Det henvises til beskrivelsen av
alternativ 1 for den søndre del av tiltaket.

Reiseopplevelsen knyttes i hovedsak til strekningen fra Rygland og sørover. Denne strekningen er lik
alternativ 1 og vil være særdeles god.



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

LANDSKAPSBILDE

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

155 av 221
ICP-34-A-10200

02A
11.03.2016

6.6.3 Alternativ 2 Skoppum øst
Alternativ 2 Skoppum øst vil ha omtrent de samme konsekvenser som alternativ 1 gjennom
slettelandskapet ved Nykirke. Mye av strekningen vil gå i tunnel, og i dagsonene er jernbanens skala
godt tilpasset landskapet.

Gjennom det småkuperte åslandskapet dreier banen mer vestover enn alternativ 1. På samme måte
som alternativ 1 følger banen ikke lenger åslandskapets retning. Her er rommene små og banens
stive linjeføring krever en del terrenginngrep. Til tross for at omfanget er negativt, vil det kuperte
terrenget gjøre at det kun berører et lite område. Gjennom skogen vil mye av strekket gå i tunnel, og
de negative konsekvensene begrenses derfor. Alternativ 2 berører en del boligområder og
bebyggelse, og vil virke negativt på tettstedsbebyggelsen ved Skoppum, især Jahrelunden, der deler
av bebyggelsen må rives.

I møtet med det åpne landskapet vil tiltaket være langt mer synlig. Fjernvirkningen av viadukten sett
østfra vil være liten da Sandehøyden skjermer en del.  Borresskåla og områdene øst for Sande
påvirkes derfor lite av tiltaket. Over Skoppum gård og Sande Mølle går viadukten diagonalt gjennom
det dalformede landskapsrommet og både være i konflikt med skalaen på landskapsrommet og bidra
til en visuell deling av rommet.

Konsekvensene er også store i stasjonsområdet ved Øvre Lørge. Her er terrenget er kupert og
rommet lite. Jernbanens skala og terrenginngrepene som kreves vil ha stor negativ virkning i området.
Videre følger traseen randsonen av Fogdeskogen, og vil i liten grad påvirke skogsområdene i øst,
men sammenhengen mellom områdene brytes. Kulturlandskapet ved Kimestad og Adal påvirkes
negativt, men på ulikt vis. Ved Kimestad vil området ikke deles, men få endret innramming og redusert
kontakt med skogen i øst. Ved Adal vil jernbanen ligge som en barriere som krysser dalbunnen og
deler rommet.

Strekningen fra Huseklepp til Barkåker vil kun ha små negative konsekvenser. Enkelte steder vil den
positive effekten av at kontaktledning, master og signalanlegg langs dagens jernbane fjernes veie opp
mot ulempene ved den nye jernbanen. Et eksempel på dette er landskapsrommet omkring Skotte.

Reiseopplevelsen i Alternativ 2 vil være meget god på viaduktstrekningen og gjennom Adal.
Reiseopplevelsen fra viadukten vil ved maksimal hastighet vare noe under et halvt minutt, og gi utsyn
over kulturlandskapet ved Borrevannet, Sandehøyden, Skoppum og Lørge. Gjennom Adal vil gi et
godt overblikk over det skålformede landskapet. Reiseopplevelsen være meget god, og opplevelsen
av det åpne landskapet vil vare i over et halvt minutt ved maksimal hastighet. Reiseopplevelsen vil gi
overblikk over kultur- og naturlandskap med høy verdi, og vil samlet sett være meget positiv.

6.6.4  Alternativ 3 Skoppum vest
Alternativ 3 skiller seg fra de andre alternativene ved kryssingen av E18, der den vil ligge noe lenger
vest. Kryssingen av slettelandskapet sørvest for Nykirke er uproblematisk med tanke på konsekvenser
for landskapsbildet, både hva linjeføring og skala angår. Landskapet er preget av andre lineære
strukturer og er lite sårbart.

Gjennom nordre del av åslandskapet vil jernbanen gå i tunnel, og ikke berøre området. I
næringsområdet ved Viulsrød, vil traseen ligge åpent i et naturlig lavbrekk og dermed være lite synlig.
Næringsområdet har få intakte landskapsverdier, men et potensiale for forbedring. Tiltaket vil være
svakt positivt i dette området.

Stasjonsområdet vil ligge på sørsiden av rv.19 i et småkupert skogs- og jordbrukslandskap som i dag
er preget av nærheten til riksvegen. Adalsborgen/Borgåsen påvirkes ved at atkomstveg og stasjonen
vil berøre nordvestre del av området. Selve «borgplatået» berøres ikke direkte, men bøkeskogen i
vest vil påvirkes av jernbanen. Tiltaket vil samlet sett kunne svekke de visuelle kvaliteten i vestre og
nordre del av Adalsborgen.

Jernbanen vil gå i tunnel under åsryggen Gråmunken, og påvirker først Tangsrødmarka der den
kommer ut på terreng i østre del av Tangsrødjordet. Herfra og sørover til Nordre Brekke vil traseen
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utgjøre en barriere, men den følger landskapets retning, og influensområdet vil dermed ikke være
stort. Landskapsrommet ved Nordre Brekke er lite og skjermet, og vil påvirkes negativt av tiltaket.

For områdene som berøres av dagens jernbane, vil tiltaket ha en svak positiv effekt, da den nye
jernbanen knapt berører disse områdene.

Alternativ 3 vil mye av strekningen være i skjermet av skog og gå i tunnel, De strekningene som går
gjennom åpent landskap vil primært gi utsyn over områder med landskapsverdier under middels.
Reiseopplevelsen vil derfor være lite god.

6.7 Sammenstilling av alternativer
Alternativ 1 og 2 forholder seg på mange måter likt til landskapet, og går gjennom mange av de
samme områdene. Borreskåla, Sande, skogsområdene vest for Borre og Adal er blant de viktige
områdene. Disse har stor landskapsverdi og stort visuelt mangfold. På store deler av strekningen går
alternativ 1 og 2 gjennom åpent landskap, og vil således ha stort visuelt influensområde.

Alternativ 1 og 2 byr på helt andre landskapsmessige utfordringer og konflikter enn alternativ 3, men
har også et større potensiale for å tilføre landskapet noe nytt. Viaduktløsningene skiller seg fra
hverandre ved at alternativ 1 tangerer et større landskap og er bedre tilpasset skalaen på landskapet.
Viadukten i alternativ 2 går gjennom områder der skalaen på landskapet er mindre enn rommene
alternativ 1 krysser. Synligheten vil til gjengjeld være større i alternativ 1, hvilket kan være en ulempe.
Synligheten gir også dette alternativet et større potensiale for å bli et identitetsskapende landemerke
enn både alternativ 2 og 3.

Skogsområdene vest for Borre berøres av både alternativ 1 og 2. Alternativ 1 berører randsonen av
Adalstjern naturreservat, hvilket er negativt. Likevel vil hovedverdiene i området kunne bestå, selv om
innrammingen av området reduseres noe. Alternativ 2 går gjennom et småskalalandskap fra Lørge og
sørover, der jernbanens skala vil være i konflikt med landskapet og vil utgjøre en tydelig barriere.
Gjennom Adal vil både alternativ 1 og 2 gi negative konsekvenser men alternativ 1 i noe større grad.

Alternativ 1 via Nykirke vil medføre rivning av en del bebyggelse. Sør for Nykirke går den på tvers av
de nord-sørgående strukturene i landskapet.  Den kommer noe svakere ut enn alternativ 1, men har
mindre konfliktpunkter enn alternativ 2.

Alternativ 3 er den løsningen som skaper færrest visuelle konflikter i landskapet. Det skyldes
plasseringen i et mer skjermet skogslandskap, nord-sørorienteringen som følger terrengets retning,
tunnelløsningen og at banestrekningen er vesentlig kortere enn alternativ 1 og 2. Noen av
banestrekningene i åpent landskap går gjennom rom som allerede er preget av terrengbearbeidelser
og infrastruktur og er således mindre sårbare.

Reiseopplevelsen vil for begge viaduktalternativene være svært positiv. For alternativ 1 vil opplevelsen
bli storslagen med utsikt fra viadukten over Borreskåla og fjorden. Reiseopplevelsen gjennom Adal vil
både for alternativ 1 og 2 være flott. Alternativ 3 byr ikke på noen nevneverdig reiseopplevelse, da
mye av strekningen går i tunnel og gjennom skog.

Rangeringen av alternativene blir følgende:

1. Alternativ 3
2. Alternativ 1
3. Alternativ 1 om Nykirke tettsted
4. Alternativ 2
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Tabell 6-35: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvensgrad for hovedområder i alle alternativer
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Tabell 6-36: Tabell med sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens for delområder i alle alternativer

Konsekvensvurdering for Landskapsbilde

Delområde Områdenavn Verdi Omfang
Konse-
kvens Omfang

Konse-
kvens Omfang

Konse-
kvens Omfang

Konse-
kvens

Slettelandskapet ved Nykirke
1A Nøklegård/Freberg M lite pos./til intet (0/+) lite negativt (-) lite pos. til intet (0/+) lite pos. til intet (0/+)
1B Nykirke tettsted M lite neg. (-) middels neg. (--) lite neg. (-) lite pos. (+)
1C Nykirke nord L/M lite pos./til intet (0/+) lite neg. til intet (0/-) lite pos. (0/+) lite pos. (0/+)
1D Kopstadkrysset L lite neg. 0 utenfor infl.omr. intet lite til intet neg. 0 lite neg. til intet 0
1E Moskvil/Pauli L/M lite til mid. neg. (-) utenfor infl.omr. intet lite til mid. neg. (-) lite til mid. neg. (-)
1F Østre Nykirke /Skåne/Grette M lite pos. til intet (0/+) lite neg. til intet (0/-) lite pos. til intet (0/+) lite positivt til intet (0/+)
1G Kopstad vest L/M intet 0 utenfor infl.omr. intet intet 0 intet 0
1H Haug L/M intet 0 intet 0 intet 0 intet 0

Samlet verdi/omfang og konsekvens L/M lite til intet neg. 0 lite til mid. neg (-) lite til intet neg. 0 lite pos. (0/+)

Småkupert åslandskap nord for rv.19
2A Åsrød/Føske M middels neg. (--) middels neg. (--) middels neg. (--) intet 0

2B Olsmyra/solberg M middels neg. (--) middels neg. (--) lite negativt (-) intet 0
2C Pauliveien/Gusland M intet 0 intet 0 intet 0 lite neg. til intet (-/0)
2D Skottås M/S utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet lite til intet neg. (-/0)
2E Skoppum og Boligområder M lite neg. til intet (-/0) lite neg. til intet (-/0) lite negativt (-) intet 0
2F Langmyra næringsområde L intet 0 intet 0 intet 0 intet 0
2G Origo næringsområde/Innlaget L utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet lite til mid. pos. (0/+)
2H Jarhrelunden/Skoppum stasjon M lite neg. (-) lite neg. (-) middels neg. (--) lite pos. til intet (0/+)
2I Kongelv/Løvås M intet 0 intet 0 intet 0 intet 0
2J Steinbjørnrød/Råen nord M utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet lite neg. til intet (-/0)

Samlet verdi/omfang og konsekvens M lite til mid. neg. (-/--) lite til mid. neg. (-/--) lite til mid. neg. (-/--) intet 0

Åslandskapet vest for Borrevannet
3A Skaanevetan fjellknaus M/S intet 0 intet 0 intet 0 intet 0
3B Solbergåsen/Tufteåsen M intet 0 intet 0 intet 0 intet 0
3C Vik og skogen vest for Borrevannet M/S utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet
3D Frebergsvik M/S utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet
3E Nykirke pukkverk/Skaane pukkverk L utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet
3F Nykirkeveien kulturlandskap (Bondalen) M lite pos. (+) lite pos. (+) lite pos. (+) lite pos. (+)
3G Bondalsbekken M/S intet 0 intet 0 intet 0 intet 0

Samlet verdi/omfang og konsekvens M/S lite pos. til intet (0/+) lite pos. til intet (0/+) lite pos. til intet (0/+) lite pos. til intet (0/+)

Borrevannet og kulturlandskapet ved Borreskåla
4A Borrevannet med randsone/våtmark S lite neg. til intet (0/-) lite neg. til intet (0/-) intet 0 utenfor infl.omr. intet
4B Borreskåla S lite til mid. neg. (--) lite til mid. neg. (--) lite neg. til intet (-) utenfor infl.omr. intet
4C Sande vest M/S mid. til stort neg. (--/---) mid. til stort neg. (--/---) stort neg. (---) utenfor infl.omr. intet
4D Sandeveien L/M lite til mid. neg. (-) lite til mid. neg. (-) mid. til stort neg. (-/--) utenfor infl.omr. intet
4E Hortenmarka mot Borrevannet M/S lite neg. til intet (0/-) lite neg. til intet (0/-) intet 0 utenfor infl.omr. intet

Samlet verdi/omfang og konsekvens M/S lite til mid. neg. (--) lite til mid. neg. (--) lite til mid. neg. (--) utenfor infl.omr. intet

Raryggen og raets ytterside
5A Borre/Kirkebakken M lite neg. til intet (0/-) lite neg. til intet (0/-) intet 0 utenfor infl.omr. intet
5B Borrehaugene S intet 0 intet 0 utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet
5C Prestegården/Steinbrygga M/S intet 0 intet 0 utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet
5D Mastebakke M/S utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet
5E Fjugstad S intet 0 intet 0 utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet
5F Bakkenteigen L/M middels neg. (-) middels neg. (-) utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet
5G Bakkenteigen vekstområde M middels neg. (--) middels neg. (--) intet 0 utenfor infl.omr. intet
5H Glenne M/S intet 0 intet 0 lite neg. (-) utenfor infl.omr. intet
5I Raveien øst M lite neg. (-) lite neg. (-) lite neg. til intet (0/-) utenfor infl.omr. intet

Samlet verdi/omfang og konsekvens M/S lite neg. til intet (0/-) lite neg. til intet (0/-) intet 0 utenfor infl.omr. intet

Landskapet på raets innerside
6A Adal kulturlandskap sør M/S stort neg. (---/----) stort neg. (---/----) mid. til stort neg. (---) intet 0
6B Adal øst/Kimestad M/S lite til intet neg. (-) lite til intet neg. (-) middels neg. (--) intet 0
6C Adal kulturlandskap vest M/S lite negativt (-) lite negativt (-) lite til middels neg. (-/--) lite positivt (+)
6D Viulsrød sør/Pjonkerød L/M lite til mid.pos. (+) lite til mid.pos. (+) lite til mid.pos. (+) lite til mid.pos. (+)
6E Adalsbekken kulturlandskap M/S intet 0 intet 0 intet 0 utenfor infl.omr. intet
6F Adalsbekken skog M intet 0 intet 0 lite neg. (-) utenfor infl.omr. intet
6G Øvre Lørge kulturlandskap M/S intet 0 intet 0 stort neg. (---) utenfor infl.omr. intet
6H Nedre Lørge kulturlanskap L/M lite neg. (0/-) lite neg. (0/-) middels neg. (-/--) utenfor infl.omr. intet
6I Adaltjern S mid.neg. (--/---) mid.neg. (--/---) lite neg. til intet (-) utenfor infl.omr. intet
6J Friberg skog M/S lite neg. til intet (0/-) lite neg. til intet (0/-) middels neg. (--) utenfor infl.omr. intet
6K Fogdeskogen S mid. til lite neg. (--) mid. til lite neg. (--) lite negativt (-/--) utenfor infl.omr. intet
6L Borreåsen/Tonsåsen M/S lite neg. (-) lite neg. (-) mid. til stort neg. (--/---) utenfor infl.omr. intet
6M Skoppum pukkverk og gjenbruksstasjon L lite neg. til intet 0 lite neg. til intet 0 lite neg. til intet 0 utenfor infl.omr. intet

Samlet verdi/omfang og konsekvens M/S lite til mid. neg. (-/--) lite til mid. neg. (-/--) middels neg. (--/---) lite pos. til intet (0/+)

Landskapet sør for rv.19
7A Råen sør L/M utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet lite neg. (0/-)
7B Solerødveien / Ødegården M utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet middels neg. (--)
7C Borgåsen / Adalsborgen M/S intet 0 intet 0 lite neg. til intet (0/-) mid. til stor neg. (---)
7D Gråmunken M/S intet 0 intet 0 intet 0 lite neg. (-)
7E Tangsrødmarka M lite neg. (-) lite neg. (-) lite neg. (-) lite til mid. neg. (-/--)
7F Sverstad skog L/M intet 0 intet 0 intet 0 intet 0

Samlet verdi/omfang og konsekvens M lite til intet neg. (0/-) lite til intet neg. (0/-) lite til intet neg. (0/-) middels neg. (--)

Landskapet på raets innerside
8A Nordre Brekke / Skotte / Røsland M lite til intet pos. (0/+) lite til intet pos. (0/+) lite til intet pos. (0/+) lite neg. (-)
8B Sanderød M utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet
8C Skotte skog M intet 0 intet 0 intet 0 intet 0
8D Søndre Brekke/Fritsø M/S intet 0 intet 0 intet 0 intet 0
8E Sverstadbekken kulturlandskap M intet 0 intet 0 intet 0 intet 0
8F Barkåker tettsted M utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet

Samlet verdi/omfang og konsekvens M lite pos. til intet (0/+) lite pos. til intet (0/+) lite pos. til intet (0/+) lite til intet neg. (0/-)

Ravinelandskapet nordvest for Kopstadkrysset
9A Nykirke krysningsspor/Kopstad godsterminal L intet 0 intet 0 intet 0 intet 0
9B Øvre ås/Bollerud L/M lite neg. (0/-) lite neg. (0/-) lite neg. (0/-) lite neg. (0/-)
9C Ravinedal med løvskog M lite neg. til intet (0/-) lite neg. til intet (0/-) lite neg. til intet (0/-) lite neg. til intet (0/-)
9D Tangenbekken M/S intet 0 intet 0 intet 0 intet 0
9E Grette M intet 0 intet 0 intet 0 intet 0

Samlet verdi/omfang og konsekvens L/M lite til intet neg. (0/-) lite til intet neg. (0/-) lite til intet neg. (0/-) lite til intet neg. (0/-)
Samlet konsekvensgrad (-/--) (-/--) (--) (0/-)
Rangering 2 3 4 1

Alternativ 1
Alternativ 1 om
Nykirke tettsted Alternativ 2 Alternativ 3
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7 AVBØTENDE TILTAK OG OPPFØLGING
Jf. planprogrammet [1] skal avbøtende tiltak vurderes. Med avbøtende tiltak menes tiltak utover
forbedrende tiltak som tas inn i investeringskostnadene.

7.1 Forbedrende tiltak
Gjennomføre en grundig optimalisering av store bruer slik at barierrevirkning minimaliseres og
plassering i forhold til landskapsrom blir best mulig.

Ta vare på vekstjord som tas av eksisterende vegetasjonsarealer som berøres. Vekstjorda vil
inneholde frø og planterester som vil være med på å sikre naturlig revegetering av vegetasjonsarealer
som skal tilbakeføres.

Optimalisere portalområdene på tunnelene slik at påhuggene fremstår som vel planlagte og faller godt
inn i omgivelsene.

Brulengden bør være slik at landkaret blir stående der viadukten møter selve terrengplanet. Hvis det
er løsmasser på sidene vil både terrenget og viadukten kunne tilpasses. I fjellområder er det stort sett
viadukten som må tilpasses.

Justere sidearealene der banen går på fylling slik at landbruksmarken kan nyttes helt til
sikringsgjerder.

7.2 Effekt av de forbedrende tiltakene
Generelt vil forbedringen si at ny bane tilpasses omgivelsene på en best mulig måte. Dette vil føre til
at ny bane faller bedre inn i omgivelsene, berørte vegetasjonsarealer vil etter noen år bli «som før»,
overgangen mellom bru og terreng vil være «uanstrengt», landbruksmarken vil bli størst mulig og
«unyttet» sideterreng vil minimaliseres.

7.3 Avbøtende tiltak
I det videre planarbeidet skal alternativene optimaliseres. For å avbøte negative konsekvenser av tiltaket
som er identifisert i konsekvensutredningen vil følgende forhold være viktige å vurdere i kommende
planfaser:

· Terrengforming for at tiltaket best mulig skal tilpasses omgivelsene kan vurderes ved at det
utarbeides terreng- og beplantningsplaner i reguleringsplanfasen. God terrengtilpasning vil
særlig være viktig i verdifulle åpne landskapsrom, f.eks. gjennom Adal.

· Sikring av mark og vegetasjon kan vurderes ved å utarbeide marksikringsplan i
reguleringsfasen. Det må hensynet til sikring av mark og vegetasjon vurderes mot hensynet til
effektiv anleggsgjennomføring. Aktuelle steder vil være der viaduktene krysser bekker og
områder der vegetasjonen tilfører viktige verdier til landskapet. Sandehøyden og ved
Sandeelva er steder hvor dette kunne være aktuelt.

· Utarbeidelse av marksikringsplan kan også vurderes i områder der vegetasjonen har en viktig
skjermeffekt. Der bevaring ikke er mulig vil reetablering være et viktig tiltak.

· Hensynet til vegetasjonen nærmest jernbanen i Adalstjern naturreservat vurderes ivaretatt
med egnet formål i reguleringsplanen eller ved revisjon av skjøtselsplan for naturreservatet
samt prosess for eventuell grensejustering eller dispensasjon.

· I de kuperte områdene i åslandskapet vil en reduksjon av skråningsutslag i områder med
skjæring være et godt grep for å minimere inngrepet i landskapet.
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· I områder der reiseopplevelsen er viktig, som ved Borreskåla og Adal, bør eventuell
støyskjerming utformes og plassers slik at den ikke hindrer utsikt.

Alle de avbøtende tiltakene vil kunne variere i omfang og dermed resultat. Flere steder vil det være
glidende overganger mellom mindre vellykket og svært vellykket. I hvert enkelt tilfelle må en vurdere
hvor mye avbøtende tiltak det er behov for å oppnå et godt resultat.

7.4 Oppfølging i videre planlegging
Etter hvert som detaljeringen av prosjektet øker vil det være flere nye momenter som vurderes i
planleggingen. Under er det listet opp momenter som bør tas med videre. Noen av momentene er
aktuelle i neste planfase mens andre vil komme når detaljeringen øker ytterligere. Dette må vurderes
fortløpende.

Momenter i videre planlegging:
· Minimalisere barrierevirkningen av banen i åpne landskap
· Sørge for god terrengtilpassing av banen både mot sideareal og konstruksjoner
· Redusere fyllingsskråninger for å nytte arealet til jordbruk
· Minimalisere inngrep i områder med vegetasjon av høy verdi
· Bevare mest mulig av reiseopplevelsen i områder som støyskjermes
· Legge opp til naturlig revegetering der det er ønskelig
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Vedlegg 1: Alternativ 1 Bakkenteigen – konsekvenser i delområder

Område 1A. Nøklegård/Freberg
Området vil ikke merke tiltaket annet enn ved at togtrafikken langs eksisterende bane legges ned.
Dagens bane oppleves ikke som en stor visuell barriere fra dette området, som henvender seg mer
mot naturområdene i øst. Fjerning av kontaktledning, master og signalanlegg vil ha et minimalt positivt
omfang.

Verdi: Middels
Omfang: Lite positivt til intet
Konsekvens (0/+)

Område 1B. Nykirke tettsted
Traseen går under Sletterødåsen, som er regulert til boligområde med friområde og barnehage.
Sletterødåsen vil ikke kunne bygges ut som boligområde slik det i dag er regulert. Traseen følger
høydedragenes retning og er visuelt lite skjemmende, da den ligger som en linje i et åpent terreng
med flere andre lineære strukturer. Ved tunnelportalen i søndre del av Sletterødåsen vil noe av
bebyggelsen ved Teienveien berøres. For Klokkeråsen og sentrale Nykirke vil tiltaket ha et lite
negativt omfang. At kontaktledning, master og signalanlegg fjernes langs dagens jernbanespor vil ha
minimal betydning. Samlet sett blir tiltaket lite negativt.

Verdi: middels
Omfang: lite negativt
Konsekvens: (-)

Område 1C. Nykirke nord
Det vil bli gjort inngrep i vestre del av åsryggen i området, men på sikt vil området endres lite. Til
gjengjeld vil fjerning av kontaktledning, master og signalanlegg kunne ha en liten positiv effekt på den
visuelle kontakten med landbruksområdene i nordøst. Tiltaket vil samlet sett være lite positivt.

Verdi: liten til middels
Omfang: lite positivt
Konsekvens (0/+)

Område 1D. Kopstadkrysset
Påvirkningen vil være størst i anleggsfasen og for bebyggelsen som vil rives. Bebyggelsen er ikke av
viktig for landskapsbildet, men tilfører en menneskelig skala til et landskap preget av storskala
infrastruktur. Senere vil endringen ha minimal betydning, da banen vil gå i tunnel under området.
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Verdi: Liten
Omfang: Lite negativt til intet
Konsekvens: (0)

Område 1E. Moskvil/Pauli
Traseen vil ligge på en lav fylling, i et nesten umerkelig vannskille i forlengelse av Sletterødåsen.
Banen følger åsryggenes retning, og vil utgjøre nok et brudd i et landskap som har blitt delt opp før. Et
deponiområde er foreslått i skogsområdet i nord mot E18, på hver side av en høyspenttrase.
Deponiområdet vil påvirke landskapsbildet lite. Landskapet har ikke så store verdier å miste og er
derfor mindre sårbart. Omfanget er lite negativt.

Verdi: Liten til middels
Omfang: Lite til middels negativt
Konsekvens: (-)

Område 1F. Østre Nykirke/Skåne/Grette
Tiltaket påvirker ikke området direkte annet enn at master, kontaktledning, og signalanlegg langs
dagens jernbane blir fjernet. Dette vil ha en svak positiv effekt på landskapsbildet. Banen følger
terrenget og ikke utgjør noe sår i landskapet, så betydningen vil ikke være stor. Omfanget blir lite
positivt til intet.

Verdi: Middels
Omfang: Lite positivt til intet
Konsekvens (0/+)

Område 1G. Kopstad vest
Strekningen fra Sletterødåsen og sørover vil så vidt være synlig fra området, men med E18 i
forgrunnen. Opplevelsen av stedet vil være uendret og omfanget intet.

Verdi: Liten til middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 1H. Haug
Det er kun en liten del av området som vil merkes av at togtrafikken langs dagens jernbane legges
ned. Virkningen vurderes å være uten betydning for området.
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Verdi: Liten til middels
Omfang: intet
Konsekvens (0)

Område 2A. Åsrød/Føske
Tiltaket vil virke dominerende i området omkring Føske, der landskapet er kupert og skalaen er liten.
Banen skaper et tydelig brudd i en kjede av mindre landskapsrom, der Føskeveien binder rommene
sammen. Banen vil gå gjennom gården Føske. Omfanget er stort negativt i området som berøres. Et
deponiområde er foreslått lagt i skogen vest for Føske. På sikt vil dette ha liten innvirkning på
landskapsbildet. Området berøres, vil påvirkes i stor negativ grad, men ettersom store deler av
området vil være helt uberørt er det samlede omfang middels negativt.

Verdi: Middels
Omfang: Middels negativt
Konsekvens: (--)

Område 2B. Olsmyra/Solberg
Tunnelen vil gjøre liten skade på landskapet, men der banen går på terreng og i skjæring skaper den
både en barriere og et sår i landskapet. Den deler området og vil utgjøre et snorrett fremmedelement i
skogen. Skjæringen er tosidig og vil derfor være mer skjermet enn en ensidig skjæring. Skjæringen er
mest dominerende lengst sør, der den kløyver en åsrygg på midten. Viadukten er godt plassert i
landskapet og krever lite terrengtilpasning. Et deponiområde er foreslått lagt ved Olsmyra, men dette
vil på sikt ha liten innvirkning på landskapsbildet. Omfanget vil samlet sett være middels negativt.

Verdi: Middels
Omfang: Middels negativt.
Konsekvens: (--)

Område 2C. Pauliveien/Gusland
Utenfor influensområdet

Område 2D. Skottås
Utenfor influensområdet

Område 2E. Skoppum sentrum og boligområder
Tiltaket vil kunne sees fra vestvendte skråninger og høyder, men fra nedre deler av Skoppum vil
vegetasjonen skjerme mye. Sentrum og idrettsområdet ligger så dypt og skjermet i terrenget at man
ikke vil kunne se viadukten. Fjerning av kontaktledning, master og signalanlegg ved dagens jernbane
kan bedre den visuelle kontakten på tvers noe, men endringen er helt marginal.
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Verdi: Middels
Omfang: Lite negativt til intet
Konsekvens: (0/-)

2F. Langmyra næringsområde
Området har lite potensiale for økt landskapsverdi som næringsområde med nærhet til rv.19 til tross
for at kontaktledning og master langs dagens jernbane fjernes. Tiltaket medfører ingen endring.

Verdi: ingen
Omfang: intet
Konsekvens: (0)

Område 2G. Origo næringsområde/Innlaget
Utenfor influensområdet

Område 2H. Jahrelunden og Skoppum stasjon
Området påvirkes ikke direkte av den nye banen. Fra Jahrelunden og Skoppum stasjon vil viadukten
over Sande mot Borreåsen være synlig og virke stor der den kommer over silhuetten av Solbergåsen.
Den vil også kunne ses fra toppen av skrenten over dagens jernbane. Det er generelt kun fra skrenten
mot jernbanen og helt i nord at tiltaket vil kunne oppleves. Fra skogsområdet i sør som er regulert til
boligområde vil det være lite synlig. Jernbanen og stasjonen ligger i en bratt skråning med
stup/skjæring på oversiden, så det er kun ved Jahrelunden og Skoppum stasjon at «jernbanehyllen»
og landskapet på oversiden er dirkete forbundet. Ved en eventuell felling av trær i skråningen
nedenfor jernbanen vil tiltaket bli langt mer synlig, og utsikten over et fint landskap vil komme til syne.

Verdi: Middels
Omfang: Lite negativt
Konsekvens: (-)

Område 2I. Kongelv/Løvås
Utenfor influensområdet

Område 2J. Steinbjørnrød/Råen
Utenfor influensområdet

Område 3A. Skaanevetan fjellknaus
Tiltaket vil være synlig fra fjellet, men avstanden er stor og vil synes som linjer i åkerlandskapet.
Banen er godt tilpasset skalaen på landskapet den går gjennom i dette området. Fjerning av
kontaktledning, master og signalanlegg ved dagens jernbane vil medføre minimale visuelle endringer
da den er smal og godt terrengtilpasset.
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Verdi: Middels til stor
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 3B. Solbergåsen/Tufteåsen
Banen vil pga. vegetasjon og slakt skrånende terreng knapt synes i området. Vet flatehogst vil
viadukten kunne sees fra sørvestvendte skråninger og høyder. Endringene for landskapsbildet er så
godt som ingen.

Verdi: Middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 3C. Vik og skogen vest for Borrevannet
Utenfor influensområdet

Område 3D. Frebergsvik
Utenfor influensområdet

Område 3E. Nykirke pukkverk/Skaane pukkverk
Utenfor influensområdet

Område 3F. Nykirkeveien kulturlandskap
Fra søndre del av området, mot Rygland, vil viadukten fra Skoppum stasjon til Øvre Lørge være
synlig. Viadukten over Skoppumshøyden vil være synlig fra enkelte steder. Dagens jernbane er godt
tilpasset terrenget, og fjerning av kontaktledning, master og signalanlegg vil ha en liten positiv effekt
på landskapsbildet i nord, der banen deler det åpne landskapet på langs. Omfanget blir lite positivt.

Verdi: Middels
Omfang: Lite positivt
Konsekvens: (+)

Område 3G. Bondalsbekken
Området påvirkes ikke direkte av tiltaket, men viadukten vil være synlig fra jordene og vegen ved
gårdsbruket øst i Bondalen. Her vil den synes over skogen i sør. Viaduktens skala er mye større en
landskapet i Bondalen, men det vil kun synes fra et lite område. Ellers ligger bekken dypt i terrenget
og vegetasjonen er så tett at tiltaket stort sett ikke vil synes. Omfanget medfører ingen endring av
landskapsbildet.

Verdi: Middels til stor
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Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 4A. Borrevannet med randsone/våtmark
Tiltaket påvirker kun området indirekte og vil være synlig fra østsiden av vannet. Forgrunnen av
våtmarksvegetasjon og åkerholmer vil være upåvirket. Bakgrunnen ved Sandehøyden og Borreåsen
vil forandres noe, men viadukten er lagt vest for Borreskåla og vil komme i forgrunnen av Skoppum
Pukkverk som er et større sår i landskapet. Omfanget er lite negativt til intet.

Verdi: Stor
Omfang: Lite negativt til intet
Konsekvens: (0/-)

Område 4B. Borreskåla
Tiltaket vil være synlig fra hele området og ramme inn vestsiden av Borreskåla. På nært hold vil banen
komme over silhuetten av åsryggene og Sandehøydens velholdte småskalalandskap. Viadukten er i
konflikt med landskapets skala ved Sandehøyden. På større avstand, sett østfra der landskapets
skala er større og med åpne flater, vil virkningen være mindre. Ved en god arkitektonisk utforming kan
viadukten være med på å understreke landskapets bølgende former. Omfanget er lite til middels
negativt.

Verdi: Stor
Omfang: Lite til middels negativt
Konsekvens: (--)

Område 4C. Sande vest
Viadukten krysser landskapsrommet diagonalt, og linjeføringen gjør at viadukten kun streifer
ytterkanten av høydedragene i området. Viadukten ligger i overgangen mellom Borreskålas
storskalalandskap og Sandes mer oppdelte småskalalandskap. For Sande vil tiltaket påvirke
landskapsbildet sterkt, men berøre søndre del av området i noe mindre grad. Skalaen på viadukten er
vil være langt større enn elementene i landskapsrommet den krysser. Tiltaket vil være tydelig og
synlig fra hele området, og omfanget middels til stort negativt.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Middels til stort negativt
Konsekvens: (--/---)
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Område 4D. Sandeveien
Området berøres ikke direkte av tiltaket men viadukten vil være meget synlig fra hele området.
Landskapets skala og viaduktens er ikke i overenstemmelse. Til gjengjeld er dette området mer preget
av nærheten til rv.19 og næringsbebyggelsen langs Sandeveien, og er således ikke et veldig sårbart
landskap.

Verdi: Liten til middels
Omfang: Lite til middels negativt
Konsekvens: (-)

Område 4E. Hortensmarka
Viadukten vil være synlig fra høyder og langs vannet fra Knutsrød/Pumpestasjonen og sørover. Ved
Pumpestasjonen ser man også Skoppum Pukkverk i det fjerne. Viadukten i forgrunnen vil ikke forringe
utsikten.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Lite negativt til intet
Konsekvens: (0/-)

Område 5A. Borre/Kirkebakken
Området påvirkes kun indirekte ved at det blir synlig fra deler av området. Det vil i hovedsak være
synlig fra husene langs Sandeveien og ved Glenne. Sør i området vil tiltaket ikke være synlig.
Kontakten med Borreskåla og Borrevannet vil være upåvirket av viadukten. Landskapsverdiene i
området påvirkes ikke og tiltaket har lite til intet negativt omfang.

Verdi: Middels
Omfang: Lite negativt til intet
Konsekvens (0/-)

Område 5B. Borrehaugene
Området påvirkes ikke direkte av tiltaket. Tiltaket vil kun være synlig fra innkjørselen og gravfeltet sør
for parkeringsplassen ved Midgard. Der vil viadukten synes som en linje over og foran trekronene ved
Sandehøyden. Rv.19 og kulverten under rv.19 er i forgrunnen, så utsikten er allerede merket av
infrastruktur og omfanget vurderes som ubetydelig.

Verdi: Stor
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)
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Område 5C. Prestegården/Steinbrygga
Tiltaket vil så vidt kunne ses fra jordet ved Prestegården men vil ellers ikke være synlig.
Visuelt vil tiltaket ikke medføre noen endring i området. Omfanget er ubetydelig.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 5D. Mastebakke
Utenfor influensområdet

Område 5E. Fjugstad
Fra jordene ved Vestmannrød og Raveien vil banen glimtvis være synlig. Studentbolig- og
høyskolebebyggelsen vil skjerme for utsynet til banen og utsikten vil endres vesentlig. I dette området
er kontakten med fjorden den vesentlige og tiltaket medfører ingen endring av betydning.

Verdi: Stor
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 5F. Bakkenteigen
Traseen går på langs gjennom vestre del av området. Linjeføringen går på langs med terrenget og
lager ikke sår i landskapet. Den vil kreve at noe av høgskolebebyggelsen rives for å gi plass til banen.
Bebyggelsen er ikke estetisk berikende for området og omfanget av den grunn ikke stort.
Høgskoleområdet vil få kontakten med skogen redusert, og dette vil være negativt og gjøre at området
rammes inn av jernbane i vest. Utsikten mot fjorden vil være uforandret, og i søndre er det kontakten
med fjorden som er av størst betydning. Omfanget blir samlet sett middels negativt.

Verdi: Liten til middels
Omfang: Middels negativt
Konsekvens (-)

Område 5G. Bakkenteigen vekstområde
Traseen går på langs gjennom området og deler det på langs. Nordre del av traseen går på viadukt,
og treffer terreng i et bratt område med en liten fylling. Deretter ligger traseen i en tosidig lav skjæring.
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Området er vurdert som et bebygget område, og delingen midt i området er ikke optimal. Likevel vil
bebyggelsen planlegges med banen i området, så omfanget er mindre negativt enn om den gikk
gjennom eksisterende bebyggelse. Linjeføringen følger terrenget og skaper minimale sår i landskapet.
Omfanget er middels negativt.

Verdi: Middels
Omfang: Middels negativt
Konsekvens: (--)

Område 5H. Glenne
Det åpne kulturlandskapet ved Glenne henvender seg ut mot Borreskåla og Borrevannet.
Skalamessig er det liten konflikt mellom viadukten og landskapet i dette området. Tiltaket vil kun være
synlig fra østre del av området, synes som et kurvet bånd som streifer Sandehøyden og går inn
Borreåsen. Kontakten med Borrevannet og utsikten forstyrres ikke. Omfanget er intet i dette området.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 5I. Raveien øst
Traseen vil være synlig fra mye av området, særlig langs gang- og sykkelstien ved Raveien. Sør for
Kjærveien vil utsikten over Adal forringes noe. Lenger nord, nær Fjugstad vil traseen gå mer parallelt
med Raveien og virke mindre forstyrrende i landskapsbildet. Samlet sett blir tiltaket lite negativt i
området.

Verdi: Middels
Omfang: Lite negativt
Konsekvens (-)

Område 6A. Adal kulturlandskap sør
Fra Bakkenteigen går banen i en svak bue parallelt med raveien på over dyrket mark, før den svinger
ut i det åpne landskapet. Her er landskapet åpent. Landskapsrommet mellom Raveien og gården
Læret vil snevres inn og kontakten på tvers av rommet reduseres kraftig. Tiltaket vil være svært
negativt i det åpne skålformede landskapet, og barrierevirkningen vil være stor. De slakke og naturlige
kurvene i landskapet blir brutt av banen som til dels ligger på terreng, mindre fylling og bru. Den vil
redusere kontakten med Adalsbekken som ligger som en grønn buktende fold i dalbunnen. Ved
gården Huseklepp vil banen gå i en dyp skjæring, som blir meget synlig, især vestfra. I dette åpne
landskapet er linjene svært synlige, både de brutte teigene og alle terrengbearbeidelser. Omfanget vil
være stort negativt.
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Verdi: Middels til stor
Omfang: Stort negativt
Konsekvens: (---/----)

Område 6B. Adal øst/Kimestad
Landskapsrommet skjermet mot øst og sør av terreng og vegetasjon, og tiltaket berører ikke området
direkte. Fra søndre del vil tiltaket være synlig, og utsikten over Adal mot sør vil bli noe forringet.
Samlet sett blir omfanget lite til intet negativt i området.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Lite til intet negativt
Konsekvens (-)

Område 6C. Adal kulturlandskap vest
Traseen ligger på terreng fra Adalsveien og vestover et kort stykke før den krysser eksisterende
jernbane og skjærer seg inn høydedraget sør for Huseklepp. Her vil det synes som et tydelig sår i det
dyrkede kuperte landskapet. Videre vil banen ligge dypt i terrenget i overgangen til Tangsrødmarka og
ha liten påvirkning på landskapsbildet. Nordre del av området vil ikke berøres direkte, men
strekningen som ligger vest for Adalsveien og deler opp landskapets skålform vil være synlig. Til
gjengjeld nedlegges togtrafikken langs dagens bane, og fjerning av master, kontaktledning og
signalanlegg vil kunne ha en liten positiv effekt på området. Samlet sett blir omfanget lite negativt.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Lite negativt
Konsekvens (-)

Område 6D. Viulsrød sør/Pjonkerød
Den nye jernbanen vil kunne ses fra søndre del av området, men avstanden er stor og flere
skogkledde åkerholmer reduserer kontakten med søndre Adal og vil være uten betydning for området.
Nedleggelsen av togtrafikken langs dagens jernbane vil derimot ha en liten positiv effekt for området
som er delt av høyspentledning og jernbane. Fjerning av master, kontaktledning og signalanlegg vil
redusere infrastrukturpreget i området. Omfanget derfor lite til middels positivt.

Verdi: Liten til middels
Omfang: lite til middels positivt
Konsekvens: (+)
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Område 6E. Adalsbekken kulturlandskap
Området ligger så dypt i terrenget og skjermet slik at verken den nye banen eller nedleggelsen av
togtrafikken langs eksisterende jernbane vil ha noen innvirkning på stedet.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Intet
Konsekvens (0)

Område 6F. Adalsbekken skog
Tiltaket vil ikke ha noen påvirkning på landskapsbildet i dette området, verken endringene langs
eksisterende bane eller plasseringen av den nye banen.

Verdi: Middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 6G. Øvre Lørge
Viadukten over Skoppumshøyden vil kunne skimtes noen få steder i nedre/nordre del av området,
men vurderes å være helt ubetydelig for opplevelsen av området og utsikten.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 6H. Nedre Lørge
Viadukten vil være synlig fra området og til dels komme over silhuetten av Solbergåsen i nord.
Utsikten er allerede preget av infrastruktur, hvilket gjør området mindre sårbart. Omfanget er lite
negativt.

Verdi: Liten til middels
Omfang: Lite negativt
Konsekvens: (0/-)
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Område 6I. Adalstjern
Traseen griper inn i sørøstre del av naturreservatet og reduserer områdets størrelse noe. Adalstjern
har allerede mistet sin buffersone ved etableringen av høgskolen øst for området, og at ytterligere et
stykke tas av reservatet vil være negativt. Tiltaket vil ikke gripe direkte inn i kjerneområdet, der
myrområdet og tjernet med omkringliggende furuskog er. Landskapstypen er i nasjonal sammenheng
vanlig, men her unikt fordi det ligger på toppen av Raet. Området er geologisk spesielt og særlig
sårbart for terrenginngrep. Traseen vil berøre et av de viktige oppkommene av vann til Adalstjern i
sørøstre del av reservatet. Så lenge framtidig vanntilførsel til tjernet sikres, vil en inngripen i dette
området ikke påvirke det totale landskapsbildet.
Banen ligger lett hevet over terreng gjennom området. Skogen er såpass tett at den visuelle
barrierevirkningen vil være liten. Felling av trær for å sikre banen mot vindfall vil påvirke skogen og
redusere innrammingen av tjernet. Tiltaket er middels negativt.

Verdi: Stor
Omfang: Middels negativt
Konsekvens: (--/---)

Område 6J. Friberg skog
Mesteparten av området vil være upåvirket av tiltaket.  Terrenget henvender seg mest mot vest, og
her vil påvirkningen være minimal. Fra det skogkledde neset ved Læret vil man i overgangen til
jordene se jernbanen i forgrunnen av Raryggen. Her vil tiltaket ha et negativt omfang.
Samlet sett blir tiltaket lite til intet negativt i området.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Lite til intet negativt
Konsekvens: (0/-)

Område 6K. Fogdeskogen
Banen følger terrenget rett øst for reservatet og vil kun indirekte berøre området. Fogdeskogens
mulighet for utbredelse østover begrenses.
Banen ligger på terreng eller noe senket forbi området. Raet er sårbart for endringer av terreng, men
inngrepene er små i området.

Verdi: Stor
Omfang: Middels til lite negativt
Konsekvens: (--)

Område 6L. Borreåsen/Tonsåsen
Viadukten vil så vidt streife områdets nordside uten at det vil ha stor betydning. Fra nord vil silhuetten
av Borreåsen sees med viadukten i forgrunnen. Banen treffer terreng vest for området, og vil i ingen
grad påvirke landskapsbildet her. Det er kun et veldig kort strekk som berører området, men her vil
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reiseopplevelsen være stor. På grunn av den endrede silhuetten av åsen sett utenfra vil omfanget
være lite negativt.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Lite negativt
Konsekvens: (-)

Område 6M. Skoppum pukkverk og gjenbruksstasjon
Området påvirkes kun indirekte, men viadukten vil være meget synlig fra hele området og komme i
forgrunnen av Borrevannet.  Landskapet er så bearbeidet og ødelagt her at det er lite sårbart for
endringer både i og utenfor området. Tiltaket vurderes å være av minimal betydning i området.

Verdi: Liten
Omfang: Liten til intet negativt
Konsekvens: (0)

Område 7A. Råen sør
Utenfor influensområdet

Område 7B. Solerødveien/Ødegården
Utenfor influensområdet

Område 7C. Borgåsen/Adalsborgen
Viadukten over Sande vil være synlig fra toppen av Adalsborgen, som en langstrakt linje i landskapet.
Den vil synes som et arkitektonisk element i et bølgende landskapet. Borrevannet vil komme til syne
under viadukten. Det er kun fra de bare fjellknausene langs høyderyggen at tiltaket vil være synlig.
Mesteparten av området vil være helt upåvirket av tiltaket. Omfanget vurderes som intet.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 7D. Gråmunken
Tiltaket til knapt være synlig fra området på grunn av vegetasjonen. Ved flatehogst vil banen kanskje
kunne sees gjennom Adal, men omfanget vurderes å være helt ubetydelig for landskapsbildet i dette
området. Det er foreslått et deponiområde sørøst i området i overgangen til område 7E
Tangsrødmarka i et område som i dag er hogstflate i flatt terreng. Området utgjør en svært liten del av
området, og verdiene i området påvirkes ikke. Omfanget er intet.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)
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Område 7E. Tangsrødmarka
Strekningen gjennom sørøstre del av Tangsrødmarka, øst for Nordre Brekke vil ligge i en dyp skjæring
som skaper et tydelig avgrenset sår i landskapet. Det blir mer en funksjonell enn en visuell barriere.
Dette er en strekning uten markante høydedrag eller landskapselementer som vil synes utenfra. Det
er foreslått fire deponiområder i området, de fleste på hogstflater. Dette vil umiddelbart påvirke
landskapsbildet noe, men på sikt vil virkningen være liten. Vestre del av Tangsrødmarka vil være helt
uberørt av tiltaket. Derfor vil omfanget være negativt i området som berøres, men samlet sett lite
negativt.

Verdi: Middels
Omfang: Lite negativt
Konsekvens: (-)

Område 7F. Sverstad skog
Banen vil ligge på en lav fylling gjennom et lite skogsområde på østre side av Sverstadbekken, og
krysse en høyspentledning. Skogholtet er allerede del ti to av høyspentraseen og vil deles på nytt av
jernbanen. De øvrige delene av området ligger vest for Sverstadbekken, og vil bortsett fra i
anleggsfasen være upåvirket. Området er delt opp av flere ledningstraseer fra Tveiten trafo, og vil
landskapsbildet vil stort sett være uendret. Omfanget vurderes å være intet.

Verdi: Liten til middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 8A. Nordre Brekke/Røsland/Skotte
Traseen vil dele området, men linjen er lagt i en naturlig overgang mellom rommets to «armer».
Området påvirkes ulikt i de to delene som følge av at jernbanen flyttes lenger vest. Banen er lagt i
overgangen mellom de to rommene og fyllingen vil dele rommet. Nordre Brekke vil påvirkes i størst
grad. Dagens jernbane deler landskapsrommet ved Skotte/Røsland på langs. Fjerning av master,
kontaktledning og signalanlegg langs dagens jernbane vil være positivt for området. Samlet sett vil
den nye banen berøre en mindre del av området enn dagens bane gjør. Omfanget er lite til intet
positivt.

Verdi: Middels
Omfang: Lite til intet positivt
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Konsekvens: (0/+)

Område 8B. Sanderød
Utenfor influensområdet

Område 8C. Skotte skog
Området vil ikke påvirkes direkte av tiltaket, og landskapet er flatt og skjermet av skog. Den nye
traseen ligger noe lenger vest, men flyttingen vil være helt ubetydelig for landskapsbildet i området.

Verdi: Middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 8D. Søndre Brekke/Fritsø
Vestre del av området grenser til det allerede utbygde dobbeltsporet fra Barkåker og sørover.
Jernbaneparsellen avsluttes i overgangen til dette området, og området vil være upåvirket av
jernbanen nordover. Omfanget er intet.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 8E. Sverstadbekken kulturlandskap
Østre del av området grenser til det allerede utbygde dobbeltsporet fra Barkåker og sørover.
Jernbaneparsellen avsluttes i overgangen til dette området, og området vil være upåvirket av
jernbanen nordover. Omfanget er intet.

Verdi: Middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 8F. Barkåker tettsted
Utenfor influensområdet
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Område 9A. Nykirke krysningsspor/Kopstad godsterminal
Tiltaket vil være helt uten betydning for landskapsbildet i dette området. De få landskapsverdier som
er intakte, som buffersonen med vegetasjon mot Tangenbekken naturreservat, vil være upåvirket.

Verdi: Liten
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 9B. Bollerud/Ås
Jernbanen går i fjelltunnel gjennom mesteparten av området. Skjæringen før betongtunnelen under
E18 vil kun være synlig fra et lite og godt skjermet område. Sørvest i området vil en hogstflate kunne
benyttes som permanent deponi uten at det på sikt vil forringe landskapsbildet. Omfanget er lite
negativt.

Verdi: Liten til middels
Omfang: Lite negativt
Konsekvens: (0/-)

Område 9C. - Ravinedal med løvskog
Jernbanen går i et lavbrekk i ytterkant av området og følger eksisterende spor fram til tunnelåpningen
for Tangentunnelen. Banen går inn i en ny tunnel og deler av eksisterende tunnel må fjernes.
Influensområdet omfatter kun en liten del av ravinedalen. Ved mye sprenging kan det være at
østsiden av ravinedalen vil få et lite negativt omfang.

Verdi: Middels
Omfang: Lite negativt til intet
Konsekvens: (0/-)

Område 9D. Tangenbekken
Jernbanen følger i eksisterende spor, rett vest og ovenfor Tangenbekken naturreservat i et område
som er godt skjermet og allerede preget av nærhet til E18 og eksisterende bane.
Skala: Selv om sporbredden utvides, vil dette ha minimal betydning for området.
Jernbanen går rett vest for naturreservatet, følger eksisterende spor gjennom området, og vil til tross
for utvidelsen gi i liten til ingen grad gi et endret landskapsbilde.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Ingen endring
Konsekvens: (0)
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Område 9E. Grette
Jernbanen passerer lavt i området, og følger det gamle sporet. Omfanget av tiltaket medfører
minimale endringer.

Verdi: Middels
Omfang: Ingen endring
Konsekvens: (0)
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Vedlegg 2: Alternativ 1 via Nykirke tettsted - konsekvenser i delområder

Område 1A. Nøklegård/Freberg
I og med at banen følger det eksisterende sporet, kun med en liten forskyvning, og berører noe
bebyggelse langs dagens bane. For søndre del av området mot Kopstadveien/Falkenstenveien vil
banen gå dypt i terrenget og skape et tydelig skår i landskapet. I utgangspunktet er senkning av banen
positivt for landskapsbildet, men her blir den dyp og vil skape et tydelig brudd i landskapet. Omfanget
er lite negativt.

Verdi: Middels
Omfang: Lite negativt
Konsekvens: (-)

Område 1B. Nykirke tettsted
Jernbanen vil gå i betongtunnel under østre del av Nykirke parallelt med dagens jernbanespor.
Bebyggelsen som vil gå tapt ved byggingen har alminnelige visuelle kvaliteter, men medfører ikke et
stort tap for landskapsbildet. Likevel vil tettstedet visuelt sett bli mer delt enn samlet av tiltaket. Noen
av områdene langs jernbanen har en karakter av brakkland, så en endring i bruk av området vil være
positivt for stedet. Etterbruk av dagens bane er ikke med i vurderingen. Skjæringene i dagsonen sør
for tettstedet vil være tydelige og dele opp de tilgrensende jordbruksområdene noe. Samlet sett blir
tiltaket middels negativt.

Verdi: Middels
Omfang: Middels negativt
Konsekvens: (--)

Område 1C. Nykirke nord
Den svake forskyvningen av jernbanen og utvidelsen i bredden og vil medføre minimale endringer i
området. I sør mot Kopstadveien/Falkenstenveien vil barrierevirkningen bli større i og med at traseen
vil gå så dypt i terrenget. Omfanget er lite negativt.

Verdi: Liten til middels
Omfang: Lite negativt
Konsekvens: (0/-)

Område 1D. Kopstadkrysset Utenfor influensområdet

Område 1E. Moskvil/Pauli
Det er foreslått et permanent deponiområde i skogen vest for Sletterødåsen. Området er ikke spesielt
sårbart, og et deponi vil på sikt ikke forandre landskapsbildet i området.
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Verdi: Liten til middels
Omfang: Intet
Konsekvens (0)

Område 1F. Østre Nykirke/Skåne/Grette
Traseen følger dagens bane sørvestover i en dyp skjæring som vil dele området visuelt. Ved Ramberg
dreier banen mer mot sør og skiller seg fra dagens jernbanetrasé. Selv om barrierevirkningen er større
i skjæringen er det snakk om minimale endringer i det totale landskapsbildet. Den nye banen følger
terrenget i mindre grad enn dagens bane gjøre. Samlet sett blir omfanget lite til intet negativt.

Verdi: Middels
Omfang: Lite til intet negativt
Konsekvens: (0/-)

Område 1G. Kopstad vest Utenfor influensområdet

1H. Haug
Det er kun en søndre del av området som vil merkes av tiltaket, og virkningen vurderes å være uten
betydning landskapsbildet, i og med at den nesten ligger i dagens trasé.

Verdi: Liten til middels
Omfang: intet
Konsekvens (0)

Område 2A. Åsrød/Føske
Fra banen krysser Nykirkeveien beveger den seg inn i et småkupert kulturlandskap med skogkledte
småknauser og åkerholmer som bebyggelsen i området er tilknyttet. Traseen går gjennom disse
knausene, og vil skape sår i landskapet og dele området. Vegetasjon og terreng skjerme mye, slik at
tiltaket her kun vil ses fra et lite område. Et deponiområde er foreslått lagt i skogen vest for Føske. På
sikt vil dette ha liten innvirkning på landskapsbildet. For området som berøres direkte er tiltaket
middels til stort negativt. Ettersom store deler av området vil være uberørt blir det samlede omfang
middels negativt.

Verdi: Middels
Omfang: Middels negativt
Konsekvens: (--)
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Område 2B. Olsmyra/Solberg
Traseen vil skape tre strekk med tydelige barrierer i området, som brytes av de to tunnelene. Banen
går diagonalt gjennom landskapet og deler området. Det kuperte terrenget både skjermer og krever
terrenginngrep. Skjæringene vil være forholdsvis skjermet i og med at de er tosidige og går gjennom
et småkupert skogsterreng uten veldig markante høydedrag. Et deponiområde er foreslått lagt ved
Olsmyra, men dette vil på sikt ha liten innvirkning på landskapsbildet. Omfanget er Middels negativt.

Verdi: Middels
Omfang: Middels negativt
Konsekvens: (--)

Område 2C. Pauliveien/Gusland
Utenfor influensområdet

Område 2D. Skottås
Utenfor influensområdet

Område 2E. Skoppum sentrum og boligområder
Tiltaket vil kunne ses fra vestvendte skråninger og høyder, men fra nedre deler av Skoppum vil
vegetasjonen skjerme mye. Sentrum og idrettsområdet ligger så dypt og skjermet i terrenget at man
ikke vil kunne se viadukten. Fjerning av kontaktledning, master og signalanlegg ved dagens jernbane
kan bedre den visuelle kontakten på tvers noe, men endringen er helt marginal.

Verdi: Middels
Omfang: Lite negativt til intet
Konsekvens: (0/-)

2F. Langmyra næringsområde
Området har lite potensiale for økt landskapsverdi som næringsområde med nærhet til rv.19 til tross
for at kontaktledning og master langs dagens jernbane fjernes. Tiltaket medfører ingen endring.

Verdi: ingen
Omfang: intet
Konsekvens: (0)

Område 2G. Origo næringsområde/Innlaget
Utenfor influensområdet

Område 2H. Jahreteigen og Skoppum stasjon
Området påvirkes ikke direkte av den nye banen, fra Jahreteigen og Skoppum stasjon vil viadukten
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over Sande mot Borreåsen være synlig og virke stor der den kommer over silhuetten av Solbergåsen.
Den vil også kunne ses fra toppen av skrenten over dagens jernbane. Det er generelt kun fra skrenten
mot jernbanen og helt i nord at tiltaket vil kunne oppleves. Fra skogsområdet i sør som er regulert til
boligområde vil det være lite synlig. Jernbanen og stasjonen ligger i en bratt skråning med
stup/skjæring på oversiden, så det er kun ved Jahrelunden og Skoppum stasjon at «jernbanehyllen»
og landskapet på oversiden er dirkete forbundet. Ved en eventuell felling av trær i skråningen
nedenfor jernbanen vil tiltaket bli langt mer synlig. Og utsikten over et fint landskap vil komme til syne.

Verdi: Middels
Omfang: Lite negativt
Konsekvens: (-)

Område 2I. Kongelv/Løvås
Jernbanen vil ikke påvirke området direkte, men et område er satt av til mulig permanent deponi i et
en skogkledd skråning i nordvest. Eventuell bruk a deponiet vil ikke forringe landskapsbildet i området.

Verdi: Middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

For område 3A til 8G, se alternativ 1

Område 9A. Nykirke krysningsspor/Kopstad godsterminal
Tiltaket vil være helt uten betydning for landskapsbildet i dette området, der de få landskapsverdier
som er intakte, som buffersonen med vegetasjon mot Tangenbekken naturreservat, vil være upåvirket.
Omfanget er intet.

Verdi: Liten
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 9B. Bollerud/Ås
Jernbanen går i en kort fjelltunnel gjennom nordre del av området. Videre fortsetter den i dagsone, der
eksisterende bane går. Skjæringen før betongtunnelen under E18 vil kun være synlig fra et lite og godt
skjermet område. Sørvest i området vil en hogstflate kunne benyttes som permanent deponi uten at
det på sikt vil forringe landskapsbildet. Omfanget er lite negativt.
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Verdi: Liten til middels
Omfang: Lite negativt
Konsekvens: (0/-)

Område 9C. Ravinedal med løvskog
Traseen tar utgangspunkt i eksisterende spor fram til kryssing av E18. Banen går i ytterkant av
området og vil medføre minimale endringer i området.

Verdi: Middels
Omfang: Lite negativt til intet
Konsekvens: (0/-)

Område 9D. Tangenbekken
Banen følger eksisterende spor, rett vest og ovenfor Tangenbekken naturreservat i et område som er
godt skjermet og allerede preget av nærhet til E18 og eksisterende bane.
Skala: Selv om sporbredden utvides, vil dette ha minimal betydning for området.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Ingen endring
Konsekvens: (0)

Område 9E. Grette
Jernbanen passerer lavt i området, og følger det gamle sporet. Omfanget av tiltaket medfører
minimale endringer.

Verdi: Middels
Omfang: Ingen endring
Konsekvens: (0)
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Vedlegg 3: Alternativ 2 Skoppum øst – konsekvenser i delområder

Område 1A. Nøklegård/Freberg
Området vil ikke merke tiltaket annet enn ved at togtrafikken langs eksisterende bane legges ned.
Dagens bane oppleves ikke som en stor visuell barriere fra dette området og området henvender seg
mer mot Frebergsvik enn mot vest. En marginal forbedring kan man nok se ved at kontaktledning,
master og signalanlegg fjernes. Omfanget er lite positivt til intet.

Verdi: Middels
Omfang: Lite positivt til intet
Konsekvens (0/+)

Område 1B. Nykirke tettsted
Banen kommer ut i sørøstre del av Sletterødåsen ved Teienveien. Noe av bebyggelsen vil her gå tapt.
Traseen går her i en tosidig skjæring som skjermer godt sett fra Nykirke. For Klokkeråsen og sentrale
Nykirke vil tiltaket ha et lite negativt omfang, da den griper inn i Sletterødåsen på siden mot Nykirke og
endrer utsikten vestover og naturpreget. Fjerning av master, kontaktledning og signalanlegg langs
dagens bane vil ha en liten positiv effekt på området. Samlet sett blir tiltaket lite negativt.
Verdi: Middels
Omfang: Lite negativt
Konsekvens: (-)

Område 1C. Nykirke nord
Det vil bli gjort inngrep i vestre del av åsryggen i området, men på sikt vil omfanget være lite endret.
Til gjengjeld vil fjerning av kontaktledning, master og signalanlegg langs dagens jernbane kunne gi et
forbedret visuelt inntrykk i området.
Dagens område er lite og jernbanen forbedret kontakt med landbruksområdene i øst vil være positivt.
Tiltaket vil samlet sett være lite positivt.

Verdi: Liten til middels
Omfang: Lite positivt
Konsekvens: (0/+)

Område 1D. Kopstadkrysset
Bygging av betongtunnel under området vil medføre rivning av noe bebyggelse. Bebyggelsen er ikke
av viktig for landskapsbildet, men tilfører en menneskelig skala til et landskap preget av storskala
infrastruktur. Tiltaket vil til tross for at bebyggelse må rives kun ha minimal betydning for
landskapsbildet.
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Verdi: Liten
Omfang: Lite negativt til intet
Konsekvens: (0)

Område 1E. Moskvil/Pauli
Traseen følger samme retning som landskapets åsrygger, og vil utgjøre nok et brudd i ytterkanten av
et slette- og ravinelandskap som har blitt delt opp før. Landskapet har ikke så store verdier å miste og
er derfor mindre sårbart. Søndre del av området ved Pauli vil være helt upåvirket. Et deponiområde er
foreslått i skogsområdet i nord mot E18, på hver side av en høyspenttrasé. Deponiområdet vil påvirke
landskapsbildet lite. Omfanget er lite til middels negativt.

Verdi: Liten til middels
Omfang: Lite til middels negativt
Konsekvens: (-)

Område 1F. Østre Nykirke/Skåne/Grette
Tiltaket påvirker ikke området direkte annet enn at master, kontaktledning, bommer og signalanlegg
ved dagens jernbane blir fjernet. Dette vil ha en svak positiv effekt på landskapsbildet. Banen følger
terrenget og ikke utgjør noe sår i landskapet, så betydningen vil ikke være stor. Omfanget blir lite
positivt til intet.

Verdi: middels
Omfang: lite positivt til intet
Konsekvens (0/+)

Område 1G. Kopstad vest
Strekningen fra Sletterødåsen og sørover vil så vidt være synlig fra området, men med E18 i
forgrunnen. Opplevelsen av stedet vil være uendret og omfanget intet.

Verdi: Liten til middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 1H. Haug
Det er kun en liten del av området som vil merkes endringene ved at togtrafikken langs dagens
jernbane legges ned. Virkningen vurderes å være uten betydning for området.
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Verdi: Liten til middels
Omfang: intet
Konsekvens (0)

Område 2A. Åsrød/Føske
Banen vil virke dominerende i småskalalandskapet, og fyllingen omkring bekken er negativt for
opplevelsen av rommet. Samtidig er dette et område med et tydelig høyspentstrekk, så lineære
strukturer er ikke fremmed i området. Et deponiområde er foreslått lagt i skogen vest for Føske. På
sikt vil dette ha liten innvirkning på landskapsbildet. De områdene som berøres av tiltaket vil få et stort
negativt omfang. Mye av området vil være uberørt, og den samlede omfang vil være middels negativt.

Verdi: Middels
Omfang: Middels negativt
Konsekvens: (--)

Område 2B. Olsmyra/Solberg
De to tunnelene vil gjøre svært liten skade på landskapet. Skjæringen midt i området vil utgjøre en
barriere, men ligger lavt, nesten på terreng og vil kun sees fra et svært begrenset område. Tiltaket vil
være tydeligere i sør der banen vil gå på en fylling før viadukten starter nordøst i Jahrelunden. Samlet
sett blir tiltaket lite negativt, da mesteparten av området vil fremstå urørt.

Verdi: Middels
Omfang: Lite negativt
Konsekvens: (-)

Område 2C. Pauliveien/Gusland
Utenfor influensområdet

Område 2D. Skottås
Utenfor influensområdet

Område 2E. Skoppum sentrum og boligområder
Mye av Skoppums sentrum- og boligområder vil være upåvirket av tiltaket, men en del boliger og
plassert på østvendte høyder vil kunne se viadukten. Den visuelle kontakten med Sande og
Borreskåla i dag er liten på grunn av tett vegetasjon i skråningen. Fra bolighus i skrenten rundt dagens
jernbane vil viadukten glimtvis synes, og da som en stor og fremmed struktur. Lenger vest vil
avstanden og høyden gjøre at viadukten virker mindre voldsom, og man ser den mer som en linje i
landskapet. Samlet sett blir omfanget lite negativt.
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Verdi: Middels
Omfang: Lite negativt
Konsekvens: (-)

Område 2F. Langmyra næringsområde
Området vil påvirkes i den forstand viadukten vil være meget synlig fra området. Området har lite
potensiale for økt landskapsverdi som næringsområde med nærhet til rv.19 til tross for at
kontaktledning, master og signalanlegg langs dagens jernbane blir fjernet. Den har heller ikke mange
verdier å miste, så endret utsikt vil ikke påvirke området i særlig grad. Omfanget er intet.

Verdi: Liten
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 2G. Origo næringsområde/Innlaget
Utenfor influensområdet

Område 2H. Jahrelunden og Skoppum st.
Traseen vil streife nordøstre del av Jahrelunden og medføre rivning av flere bolighus. Dette er et
meget velholdt og naturpreget boligområde og omfanget vil her være stort negativt. Fra stasjonen vil
omfanget også være negativt, med en lav bred jernbanebru som kommer diagonalt over nordre del av
området. Likevel er dette er et område preget av den gamle jernbanens terrenginngrep og derfor ikke
så sårbart. Delen av skogen i sør som er regulert til boligområde, vil i liten grad påvirkes av tiltaket.
Ved flatehogst vil man kunne se tiltaket fra skrenten i øst. Samlet sett blir omfanget middels negativt.

Verdi: Middels
Omfang: Middels negativt
Konsekvens: (--)

Område 2I. Kongelv/Løvås
Utenfor influensområdet

Område 2J. Steinbjørnrød/Råen
Utenfor influensområdet

Område 3A. Skånevetan fjellknaus
Tiltaket vil være synlig fra fjellet, men avstanden er stor og vil synes som linjer i åkerlandskapet.
Banen er godt tilpasset skalaen på landskapet den går gjennom i dette området. Fjerning av
kontaktledning, master og signalanlegg langs dagens jernbane vil medføre minimale visuelle
endringer da den er smal og godt terrengtilpasset.
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Verdi: Middels til stor
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 3B. Solbergåsen og Tufteåsen
Viadukten vil pga. vegetasjon og slakt skrånende terreng ikke være synlig annet enn i søndre kant av
området. Vet flatehogst vil viadukten kunne sees fra sørvestvendte skråninger og høyder. Endringene
for landskapsbildet er så godt som ingen.

Verdi: Middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 3C. Vik og skogen vest for Borrevannet
Utenfor influensområdet

Område 3D. Frebergsvik
Utenfor influensområdet

Område 3E. Nykirke pukkverk/Skaane pukkverk
Utenfor influensområdet

Område 3F. Nykirkeveien kulturlandskap
Fra søndre del av området, mot Rygland, vil viadukten fra Skoppum stasjon til Øvre Lørge være
synlig. Ellers påvirkes området direkte i den forstand ved at togtrafikken langs eksisterende bane
legges ned. Viadukten over Skoppumshøyden vil være synlig fra enkelte steder. Dagens jernbane er
godt tilpasset terrenget, så nedleggelsen av togtrafikken langs denne vil ikke medføre store endringer
for landskapsbildet. Fjerning av kontaktledning, master og signalanlegg vil ha en liten positiv effekt på
landskapsbildet i nord der banen deler det åpne landskapet på langs. Omfanget blir lite positivt.

Verdi: Middels
Omfang: Lite positivt
Konsekvens: (+)

Område 3G. Bondalsbekken
Området påvirkes ikke direkte av tiltaket, men viadukten vil kunne skimtes i det fjerne fra jordene og
vegen ved gårdsbruket øst i Bondalen. Viaduktens skala er mye større en landskapet i Bondalen, men
det har ingen betydning for opplevelsen av stedet. Ellers ligger bekken dypt i terrenget og
vegetasjonen er så tett at tiltaket stort sett ikke vil synes. Omfanget er intet.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Intet
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Konsekvens: (0)

Område 4A. Borrevannet
Tiltaket påvirker kun området indirekte og vil glimtvis være synlig fra østsiden av vannet. Forgrunnen
av våtmarksvegetasjon og åkerholmer vil være upåvirket. Bakgrunnen ved Sandehøyden og
Borreåsen vil forandres noe, men viadukten er lagt vest for Borreskåla og Sandehøyden og vil komme
i forgrunnen av Skoppum Pukkverk som er et større sår i landskapet. Omfanget er intet.

Verdi: Stor
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 4B. Borreskåla
Tiltaket vil kun være synlig fra få steder i Borreskåla og i de fleste tilfeller som en linje i landskapet i en
bakgrunn av skog. Den vil være tydeligst nordvest i området ved Solberg. Sett fra nordre del av
Borreskåla vil viadukten ligge i forkant av Skoppum pukkverk, så omgivelsene i sørvest har ikke et
fullkomment naturpreg. Østre del av Sandehøyden vil knapt kunne se viadukten. Samlet sett blir
omfanget lite negativt til intet.

Verdi: Stor
Omfang: Lite negativt til intet
Konsekvens: (-)

Område 4C. Sande vest
Viadukten krysser et dalformet landskap diagonalt og viaduktens skala står i stor kontrast til
landskapet omkring. Viadukten går over bebyggelse som er fint til passet landskapet. Det gjelder
Skoppum gård og Sande Mølle. Ved Sande Mølle går viadukten over nordre del av dammen ved
Sandeelva. Tiltaket vil endre opplevelsen av landskapet i hele området, men sterkest i søndre del. Fra
Vikveien og områdene øst for Nykirkeveien vil kantvegetasjonen langs bekkene og den skogkledde
åkerholmen ved Skoppum går skjerme mye. Hele landskapsrommet berøres av tiltaket, selv om den
søndre delen påvirkes i størst grad. Samlet sett blir tiltaket stort negativt.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Stort negativt
Konsekvens: (---)



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

LANDSKAPSBILDE

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

195 av 221
ICP-34-A-10200

02A
11.03.2016

Område 4D. Sandeveien
Traseen går diagonalt gjennom området og viadukten krysser næringsbebyggelsen langs Sandeveien
og en enebolig rett før rv.19. Landskapsrommet er allerede preget av inngrep og terrengbearbeidelser,
og har redusert landskapsverdi. Likevel vil viaduktens skala være i konflikt med landskapet. Samlet
sett er omfanget middels til stort negativt.

Verdi: Liten til middels
Omfanget: Middels til stort negativt
Konsekvens: (-/--)

Område 4E. Hortensmarka
Viadukten vil være synlig som en linje mellom sandehøyden og de skogkledde åsene bak Skoppum
fra høyder og langs vannet fra Knutsrød/Pumpestasjonen og sørover. Ved Pumpestasjonen ser man
også Skoppum Pukkverk i det fjerne, så viadukten i forgrunn vil ikke forringe utsikten.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 5A. Borre/Kirkebakken
Jernbanen vil ikke kunne sees fra noen deler av området, men adkomstvegen over jordene ved
Glenne Østre vil være synlig fra den tilgrensende bebyggelsen. For landskapsbildet er det kontakten
med Borreskåla og fjordlandskapet som er av betydning, og denne er helt upåvirket av tiltaket.
Tiltaket medfører dermed ingen endring og omfanget er intet.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 5B. Borrehaugene
Utenfor influensområdet

Område 5C. Prestegården/Steinbrygga
Utenfor influensområdet

Område 5D. Mastebakke
Utenfor influensområdet

Område 5E. Fjugstad
Utenfor influensområdet

Område 5F. Bakkenteigen
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Utenfor influensområdet

Område 5G. Bakkenteigen vekstområde
Området påvirkes ikke direkte av jernbanetraseen, men adkomstvegen til stasjonsområdet er lagt
gjennom området. Vegen går helt sør i lysningen i skogen ved Fogdeveien og dreier nordover mot
Glenne. Vegen vil verken forverre eller forbedre landskapsbildet i området, og omfanget er intet.

Verdi: Middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 5H. Glenne
Jernbanen vil ikke påvirke området direkte, men adkomstvegen til stasjonsområdet går over jordene
sør og vest i området. Vegen vil ikke utgjøre en stor fysisk barriere, men vil visuelt være med på å
stykke opp et lite, men åpent kulturlandskap. Glenne nedre vil være forholdsvis upåvirket, mens
Glenne østre får vegen over eiendommen. Samlet sett er tiltaket lite negativt for området.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Lite negativt
Konsekvens: (-)

Område 5I. Raveien øst
Traseen vil være synlig fra gang- og sykkelvegen langs Raveien, men avstanden er stor, og for
bebyggelsen langs østsiden av vegen vil utsikten ikke endres stort. Området i sør vil se tiltaket
tydeligere enn nord for Kjærveien. Samlet sett er omfanget lite negativt til intet.

Verdi: Middels
Omfang: Lite negativt til intet
Konsekvens (0/-)

Område 6A. Adal kulturlandskap sør
Jernbanen krysser det skålformede landskapsrommet diagonalt og går i en lav bru over Adalsbekken.
Ved gården Huseklepp vil banen gå i en dyp skjæring, som blir meget synlig, især vestfra. Jernbanens
skala er ikke problematisk her, da landskapsrommet er stort, men jernbanens stive form blir et
problem i møte med et bølgende terreng. Tiltaket vil synes fra hele området. Linjeføringen medfører
en deling av landskapsrommet og ha en tydelig barrierevirkning, og opplevelsen av det slakt
skrånende landskapet som møter Adalsbekkens slyngende grønne bånd vil svekkes. Fyllingene så vel
som viadukten vil gi et middels til stort negativt omfang i området.
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Verdi: Middels til stor
Omfang: Middels til stort negativt
Konsekvens: (---)

Område 6B. Adal øst/Kimestad
Traseen går i østre ytterkant av området helt opp mot skogen ved Friberg, der den krysser bekken fra
Adalstjern. Med tanke på barrierevirkning er plasseringen god, da den ikke deler landskapsrommet
opp og det er østre del av området som blir mest rammet av tiltaket. Jernbanens skala og stive
linjeføring merkes i området der landskapet er bølgende og skalaen forholdsvis liten. Dette medfører
både skjæring inn mot skogen og fylling ut mot jordene. Vegetasjonsbåndene langs bekken og de små
høydedragene vil skjerme en for de vestre delene av området. Helhetsopplevelsen av området vil
svekkes som følge av tiltaket, selv om det ikke vil være ødeleggende. Samlet sett er omfanget middels
negativt.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Middels negativt
Konsekvens: (--)

Område 6C. Adal kulturlandskap vest
Banen vil krysse området ved Huseklepp, der det går i en kort dyp skjæring for så å gå i tunnel under
søndre del av høydedraget. Nord for Huseklepp vil tiltaket kun ha visuell innvirkning. Her er
landskapet mer nord-sørorientert i terrasser, og de østre delene av terrassene vil merke tiltaket best.
Samlet sett blir omfanget lite til middels negativt.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Lite til middels negativt
Konsekvens: (-/--)

Område 6D. Viulsrød sør/Pjonkerød
Den nye jernbanen vil kunne sees fra søndre del av området, men avstanden er stor og flere
skogkledde åkerholmer reduserer kontakten med søndre Adal. Omfanget av den nye banen vil være
minimal innenfor dette området. Nedleggelsen av togtrafikken langs dagens jernbane vil derimot ha en
liten positiv effekt for området som er delt av høyspentledning og jernbane. Fjerning av master,
kontaktledning og signalanlegg vil redusere infrastrukturpreget i området. Omfanget derfor lite til
middels positivt.

Verdi: Liten til middels
Omfang: lite til middels positivt
Konsekvens: (+)
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Område 6E. Adalsbekken kulturlandskap
Traseen går utenfor området og vil ikke påvirke det direkte. Adalsbekkens landskapsrom ligger i dette
området dypt i terrenget med en skjerm av vegetasjon rundt. Rommet er meget tydelig avgrenset, og
vil ikke påvirkes direkte av tiltaket. Omfanget i dette området er intet.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Intet
Konsekvens (0)

Område 6F. Adalsbekken skog
Banen vil gå rett øst for området, og merkes med sin nærhet, men ikke med direkte fysiske inngrep i
området. Mesteparten av området vil ligge skjermet av terreng og skog, men den grønne forbindelsen
til skogen ved Borre blir brutt av banen. Derfor vil omfanget være lite negativt.

Verdi: Middels
Omfang: Lite negativt
Konsekvens (-)

Område 6G. Øvre Lørge
Øvre Lørges fint avgrensede og skjermede landskapsrom vil miste mye av sine kvaliteter som følge av
tiltaket. Jernbanens skala og terrengbearbeidelsene som stasjonsområdet krever er i konflikt med
småskalalandkskapet, der terrenget er kupert og rommene små. Mye av jordet som ligger som en
lysning i skogen øst for gården vil gå tapt til adkomstveg til stasjonen. Omfanget er i området stort
negativt.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Stort negativt
Konsekvens: (---)

Område 6H. Nedre Lørge
Nedre Lørges trekantede skrånende landskapsrom er allerede formet av en vegutbygging med rv.19.
Hjørnet i Vest som kappes av viadukten vil gi et nytt «restareal» preget av infrastruktur.  Her er tiltaket
negativt og viadukten vil være i konflikt med landskapets skala. Landskapsverdien på bebyggelsen i
området er begrenset. Sør i området ved gården Nedre Lørge er avstanden større og vil tiltaket være
mindre negativt såframt området bevarer en skjerm av vegetasjon mot stasjonsområdet i øst.
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Verdi: Liten til middels
Omfang: Middels negativt
Konsekvens: (-/--)

Område 6I. Adalstjern
Området vil ikke direkte påvirkes av tiltaket. Tjernet ligger skjermet bak høydedragene sør og nord for
Friberg og vil ikke være synlig, selv om banen er forholdsvis nær naturreservatet.

Verdi: Stor
Omfang: Lite negativt til intet
Konsekvens: (-)

Område 6J. Friberg skog
Banen vil gå i vestre ytterkant av skogen i overgangen til jordbrukslandskapet mot Kimestad og Adal.
Terrenget er skrånende og vil kreve noe terrengbearbeidelser, særlig i skogen øst for Adal Østre. Her
er omfanget mer negativt enn i nordre del. Kontakten med det åpne jordbrukslandskapet i vest vil
reduseres med banen som adskillende element, især for plassen Friberg. Samtidig er banen
hensiktsmessig plassert i overgangen mellom landskapsområdene og er dermed ikke stor visuell
barriere. Tiltakets totale bredde vil likevel redusere skogen i vest. Omfanget er middels negativt.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Middels negativt
Konsekvens: (--)

Område 6K. Fogdeskogen
Jernbanen i seg selv vil ikke ha noen påvirkning på Fogdeskogen, men adkomstvegen til stasjonen vil
gå rett nord for reservatet. Selv om skogen innenfor naturreservatet vil være upåvirket av tiltaket vil
adkomstvegen som vil være langt større enn dagens skogsbilveg redusere opplevelsen av
Fogdeskogen og Borreåsen som en sømløs helhet. I dag oppleves overgangen til naturreservatet som
utvisket. Samtidig vil reiseopplevelsen gjennom bøkeskogen langs adkomstvegen antakelig være
berikende. Samlet sett blir omfanget lite negativt.

Verdi: Stor
Omfang: Lite negativt
Konsekvens: (-/--)
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Område 6L. Borreåsen
Nordvestre del av Borreåsen vil berøres kraftig av tiltaket, da store deler av stasjonsområdet er lagt i
skogen i overgangen til Øvre Lørges hestebeiter. Viadukten vil også gå over Borreåsen, men her i et
bratt område, der omfanget vil være lite. Stasjonsområdet ligger i vestre ytterkant av Borreåsen, og
sånn sett vil mye av området være uberørt av tiltaket. Til gjengjeld vil en adkomstveg gjennom skogen
være med på å skape et tydeligere brudd på tvers av åsen enn dagens skogsbilveg gjør. Tiltaket er i
det berørte området stort negativt, og ringvirkningene med infrastruktur vil bidra til å stykke opp et
allerede lite men verdifullt skogsområde. Samtidig vil reiseopplevelsen langs adkomstvegen gjennom
bøkeskog kunne være flott. Samlet sett blir omfanget middels til stort negativt.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Middels til stort negativt
Konsekvens: (--/---)

Område 6M. Skoppum pukkverk og gjenbruksstasjon
Området påvirkes kun indirekte, men viadukten vil være meget synlig fra hele området og komme i
forgrunnen av Borrevannet.  Landskapet er så bearbeidet og ødelagt her at det er lite sårbart for
endringer både i og utenfor området. Tiltaket vurderes å være av minimal betydning i området.

Verdi: Liten
Omfang: Liten til intet negativt
Konsekvens: (0)

Område 7A. Råen sør
Utenfor influensområdet

Område 7B. Solerødveien/Ødegården
Utenfor influensområdet

Område 7C. Borgåsen/Adalsborgen
Viadukten vil synes som en linje som strekker seg fra skogen nord for Skoppum til Borreåsen. Videre
vil fellingen av skog som tiltaket medfører og stasjonsområdet ved Øvre Lørge være synlig. Det er kun
fra toppen av Adalsborgen tiltaket ses. Viadukten vil synes som et arkitektonisk element i det
bølgende landskapet. Linjen der skogen felles vil antakelig oppleves svakt negativt. Utsikten til
Borrevannet og fjorden vil ikke forstyrres. Fjerning av kontaktledning, master og signalanlegg langs
dagens jernbane vil virke samlende for landbruksområdet rett øst for åsen, men den visuelle
virkningen av dette herfra vil være minimal. Det er kun fra de bare fjellknausene langs høyderyggen at
tiltaket vil være synlig. Mesteparten av området vil være helt upåvirket av tiltaket. Omfanget vurderes
som lite negativt til intet.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Lite til intet
Konsekvens: (0/-)
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Område 7D. Gråmunken
Tiltaket til knapt være synlig fra området på grunn av vegetasjonen. Ved flatehogst vil banen kanskje
kunne ses gjennom Adal, men omfanget vurderes å være helt ubetydelig for landskapsbildet i dette
området. Det er foreslått et deponiområde sørøst i området i overgangen til område 7E
Tangsrødmarka i et område som i dag er hogstflate i flatt terreng. Området utgjør en liten del av
området, og påvirker på sikt ikke verdiene i området. Omfanget vurderes å være intet.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 7E. Tangsrødmarka
Strekningen gjennom sørøstre del av Tangsrødmarka, øst for Nordre Brekke vil ligge i en dyp skjæring
som skaper et tydelig avgrenset sår i landskapet. Det blir mer en funksjonell enn en visuell barriere.
Dette er en strekning uten markante høydedrag eller landskapselementer som vil synes utenfra. Det
er foreslått fire deponiområder i området, de fleste på hogstflater. Dette vil umiddelbart påvirke
landskapsbildet noe, men på sikt vil virkningen være liten. Vestre del av Tangsrødmarka vil være helt
uberørt av tiltaket. Derfor vil omfanget være negativt i området som berøres, men samlet sett lite
negativt.

Verdi: Middels
Omfang: Lite negativt
Konsekvens: (-)

Område 7F. Sverstad skog
Banen vil ligge på en lav fylling gjennom et lite skogsområde på østre side av Sverstadbekken, og
krysse en høyspentledningder. Skogholtet er allerede delt i to av høyspentraseen og vil deles på nytt
av jernbanen. De øvrige delene av området ligger vest for Sverstabekken og vil sett bort fra
anleggsfasen være upåvirket. Området er delt opp av flere ledningstraseer fra Tveiten trafo, og vil
landskapsbildet vil stort sett være uendret. Omfanget vurderes å være intet.

Verdi: Liten til middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)
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Område 8A. Nordre Brekke/Røsland/Skotte
Traseen vil dele området, men linjen er lagt i en naturlig overgang mellom rommets to «armer».
Området påvirkes ulikt i de to delene som følge av at jernbanen flyttes lenger vest. Banen er lagt i
overgangen mellom de to rommene og fyllingen vil dele rommet. Nordre Brekke vil påvirkes i størst
grad. Dagens jernbane deler landskapsrommet ved Skotte/Røsland på langs. Nedleggelsen av
togtrafikken med fjerning av master, kontaktledning og signalanlegg vil være positivt for området og
samlet sett vil den nye banen berøre en mindre del av området enn dagens bane gjør. Omfanget er
lite til intet positivt.

Verdi: Middels
Omfang: Lite til intet positivt
Konsekvens: (0/+)

Område 8B. Sanderød
Utenfor influensområdet

Område 8C. Skotte skog
Området vil ikke påvirkes direkte av tiltaket, men ved at kontaktledning, master og signalanlegg langs
dagens jernbane fjernes vil barrierevirkningen reduseres, hvilket i utgangspunktet har et positivt
omfang. Den nye traseen ligger noe lenger vest, men flyttingen vil være helt ubetydelig for
landskapsbildet i området.

Verdi: Middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 8D. Søndre Brekke/Fritsø
Vestre del av området grenser til det allerede utbygde dobbeltsporet fra Barkåker og sørover.
Jernbaneparsellen avsluttes i overgangen til dette området, og området vil være upåvirket av
jernbanen nordover. Tiltaket medfører ingen endring av landskapsbildet.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 8E. Sverstadbekken kulturlandskap
Østre del av området grenser til det allerede utbygde dobbeltsporet fra Barkåker og sørover.
Jernbaneparsellen avsluttes i overgangen til dette området, og området vil være upåvirket av
jernbanen nordover. Omfanget er intet.
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Verdi: Middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 8F. Barkåker tettsted
Utenfor influensområdet

Område 9A. Nykirke krysningsspor/Kopstad godsterminal
Tiltaket vil være helt uten betydning for landskapsbildet i dette området. De få landskapsverdier som
er intakte, som buffersonen med vegetasjon mot Tangenbekken naturreservat, vil være upåvirket.
Omfanget er intet.

Verdi: liten
Omfang: intet
Konsekvens: (0)

Område 9B. Bollerud/Ås
Jernbanen går i fjelltunnel gjennom mesteparten av området. Skjæringen før betongtunnelen under
E18 vil kun være synlig fra et lite og godt skjermet område. Sørvest i området vil en hogstflate kunne
benyttes som permanent deponi uten at det på sikt vil forringe landskapsbildet. Omfanget er lite
negativt.

Verdi: Liten til middels
Omfang: Lite negativt
Konsekvens: (0/-)

Område 9C. - Ravinedal med løvskog
Jernbanen går i et lavbrekk i ytterkant av området og følger eksisterende spor fram til tunnelåpningen
for Tangentunnelen. Banen går inn i en ny tunnel og deler av eksisterende tunnel må fjernes.
Influensområdet omfatter kun en liten del av ravinedalen. Ved mye sprenging kan det være at
østsiden av ravinedalen vil få et lite negativt omfang.

Verdi: Middels
Omfang: Lite negativt til intet
Konsekvens: (0/-)
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Område 9D. Tangenbekken
Banen følger eksisterende spor, rett vest og ovenfor Tangenbekken naturreservat i et område som er
godt skjermet og allerede preget av nærhet til E18 og eksisterende bane.
Skala: Selv om sporbredden utvides, vil dette ha minimal betydning for området.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 9E. Grette
Jernbanen passerer lavt i området, og følger det gamle sporet. Omfanget av tiltaket medfører
minimale endringer.

Verdi: Middels
Omfang: Ingen endring
Konsekvens: (0)
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Vedlegg 4: Alternativ 3 Skoppum vest – konsekvenser i delområder

Område 1A. Nøklegård/Freberg
Området vil ikke merke tiltaket annet enn ved at togtrafikken langs eksisterende bane legges ned.
Dagens bane oppleves ikke som en stor visuell barriere fra dette området, som henvender seg mer
mot naturområdene i øst. Fjerning av kontaktledning, master og signalanlegg vil ha et minimalt positivt
omfang.

Verdi: Middels
Omfang: Lite positivt til intet
Konsekvens: (0/+)

Område 1B. Nykirke tettsted
Banen vil gå på vestsiden av Sletterødåsen, og dermed ha svært liten påvirkning på Nykirke tettsted.
Fra Klokkeråsen og de sørvestvendte områdene av Nykirke vil jernbanen synes som en stripe over
jordene i sørvest. Fjerning av kontaktledning, master og signalanlegg langs dagens jernbane er
positivt for landskapsbildet. Samlet sett er omfanget lite positivt.

Verdi: middels
Omfang: lite positivt
Konsekvens: (+)

Område 1C. Nykirke nord
Området vil ikke påvirkes ved etableringen av nye bane, men vil se den positive effekten av at
togtrafikken langs dagens jernbane avvikles og vil gi bedre kontakt til Nøklegård/Freberg. Likevel har
ikke dagens jernbane skapt store sår i landskapet, så effekten av at kontaktledning, master og
signalanlegg fjernes vil ikke være veldig stor.
Omfanget blir lite positivt.

Verdi: Liten til middels
Omfang: Lite positivt
Konsekvens: (0/+)

Område 1D. Kopstadkrysset
Jernbanen går i tunnel under området, og vil etter anleggsfasen kunne tilbakeføres slik at
landskapskvalitetene er bevares. Området er svært preget av infrastruktur, og landskapsrommet har
ikke så store verdier å miste. Omfanget vil være lite negativt til intet.



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

LANDSKAPSBILDE

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

206 av 221
ICP-34-A-10200

02A
11.03.2016

Verdi: Liten
Omfang: Lite negativt til intet
Konsekvens: (0)

Område 1E. Moskvil/Pauli
Traseen går over gjennom skogsområdet sør for Sletterødåsen og videre over dyrket mark. Her er
banen senket i terrenget, slik at barrierevirkningen blir mindre. I og med at E18 har delt landskapet
tidligere og en høyspenttrasé går over området er sårbarheten i området liten. Et deponiområde er
foreslått i skogsområdet i nord mot E18, på hver side av høyspenttraseen. Deponiområdet vil påvirke
landskapsbildet lite. Omfanget er vurderes som lite til middels.

Verdi: Liten til middels
Omfang: Lite til middels negativt
Konsekvens: (-)

Område 1F. Østre Nykirke/Skåne/Grette
Tiltaket påvirker ikke området direkte annet enn at master, kontaktledning, bommer og signalanlegg
langs dagens jernbane blir fjernet. Dette vil ha en svak positiv effekt på landskapsbildet. Banen følger
terrenget og ikke utgjør noe sår i landskapet, så betydningen vil ikke være stor. Omfanget blir lite
positivt til intet.

Verdi: Middels
Omfang: Lite positivt til intet
Konsekvens: (0/+)

Område 1G. Kopstad vest
Tiltaket vil være synlig fra høyderyggene i det åpne landskapet. E18 vil komme i forgrunnen, og tiltaket
vil være ubetydelig for landskapsinntrykket i området.

Verdi: Liten til middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 2A. Åsrød/Føske
Sørvest for gården Åsrød der tunnelportalen vil komme vil tiltaket være synlig. Videre sørover vil den
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gå i fjelltunnel. Her vil influensområdet innsnevres veldig og omfanget være så godt som intet. Et
deponiområde er foreslått lagt i skogen vest for Føske. Selv om etablering av et deponi umiddelbart vil
påvirke landskapet omkring Føske, vil det på sikt ha liten innvirkning på landskapsbildet.

Verdi: Middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 2B. Olsmyra/Solberg
Størstedelen av området vil være helt upåvirket av tiltaket, og de tiltak som gjøres i forbindelse med
nedleggelsen av togtrafikken langs dagens jernbane er helt uten betydning for landskapsbildet.

Verdi: Middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 2C. Pauliveien/Gusland
Traseen vil gå i tunnel under området og på øst for Gusland Søndre vil tunnelen få et tverrslag.
Omfanget etter anleggsfasen vil antakelig være svært lite.

Verdi: Middels
Omfang: Lite negativt til intet
Konsekvens: (0/-)

Område 2D. Skottås
Jernbanen vil gå i fjelltunnel under noe av beitelandskapet vest for gården Skaug. Området vil ikke
påvirkes av tiltaket

Verdi: Middels til stor
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 2E. Skoppum sentrum og boligområder
Skoppum sentrum og boligområder påvirkes direkte i området der togtrafikken langs dagens jernbane
avvikles. Det vil virke positivt og samlende for landskapsbildet. Fra Viulsrødåsen, særlig søndre del vil
tunnelåpningen og stasjonsområdet bli meget synlig. Her vil ny adkomstveg til Innlaget legge beslag
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på noe areal i som fylles opp mot dagens skråning. Nord for rv.19 der tunnelen kommer ut er det
potensiale for en forbedring av uteområdene. Utsikten sørover mot Adalsborgen og søndre Råen vil
miste en del av naturpreget. De negative virkningene av tiltaket er svært små, men fjerning av
kontaktledning, master og signalanlegg langs dagens jernbane kan gi en svak positiv effekt. Samlet
sett utligner de negative effektene de positive, og omfanget være intet.

Verdi: Middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

2F. Langmyra næringsområde
Området har lite potensiale for økt landskapsverdi som næringsområde med nærhet til rv.19 til tross
for at jernbanen blir lagt ned. Omfanget er intet.

Verdi: ingen
Omfang: intet
Konsekvens: (0)

2G. Origo næringsområde/Innlaget
Jernbanen går i betongtunnel under det smale området og kommer ut i østre side av det kileformede
landskapsrommet, rett nord for rv.19. Området er preget av næringsbebyggelsen med store bygg,
store parkeringsflater og bratte skråninger mellom de store flatene. Landskapsrommet er langstrakt,
og banen er med på å understreke denne formen i større grad enn næringsbyggene som går på tvers
av landskapet gjør. Det er potensiale for forbedring av landskapet i området, der jernbanen vil kunne
bidra til dette.

Verdi: Liten
Omfang: Lite til middels positivt
Konsekvens: (0/+)

Område 2H. Jahreteigen og Skoppum stasjon
Området berøres ikke dirkete av tiltaket. Fjerning av kontaktledning, master og signalanlegg vil ha liten
betydning for de helthetlige landskapsbildet i området, selv om det vil kunne ha en liten positiv virkning
ved stasjonsområdet.

Verdi: Middels
Omfang: Lite positivt til intet
Konsekvens: (0/+)
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Område 2I. Kongelv/Løvås
Traseen vil gå i tunnel under området, og vil i utgangspunktet ikke påvirke landskapsbildet.
Tverrslaget vil ligge rett nord for delområdet og tunnelen komme ut sør for området.
Omfanget er intet.

Verdi: Middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 2J. Steinbjørnrød/Råen nord
Traseen vil gå øst for Råen, skjermet av vegetasjon med et lite stykke dyrket mark som buffer.
Høydedraget ved Knudstadvegen vil skjerme for områdene lenger vest og nord, landskapsbildet vil i
liten grad påvirkes av tiltaket. Fra strekningen langs rv.19 vil stasjonsområdet kunne ses, og den
forholdsvis store parkeringsplassen vest for stasjonen. Omfanget vil være lite til intet negativt.

Verdi: Middels
Omfang: Lite negativt til intet
Konsekvens: (0/-)

Område 3A. Skaanevetan fjellknaus
Tiltaket vil være synlig fra fjellet, men avstanden er stor og vil synes som linjer i åkerlandskapet.
Banen er godt tilpasset skalaen på landskapet den går gjennom i dette området. Nedleggelsen av
togtrafikken langs dagens jernbane vil medføre minimale visuelle endringer, da den er smal og godt
terrengtilpasset.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 3B. Solbergåsen og Tufteåsen
Fra enkelte steder vil man kunne se dagens jernbane Den nye jernbanen vil ikke være synlig fra
området. Endringene for landskapsbildet er så godt som ingen.
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Verdi: Middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 3F. Nykirkeveien kulturlandskap
Området ligger for langt unna den nye banetraseen til å bli påvirket av den, men den påvirkes direkte i
den forstand at togtrafikken langs eksisterende bane legges ned. Dagens jernbane er godt tilpasset
terrenget, så nedleggelse av togtrafikken vil ikke medføre store endringer for landskapsbildet. I sør
ligger banen på en hylle i en bratt helning. Her vil tiltaket ikke gi noen endring. Lenger nord, der banen
krysser Nykirkeveien og deler jordene i to vil området vil bli mer samlet. Totalt sett blir omfanget lite
positivt.

Verdi: Middels
Omfang: Lite positivt
Konsekvens: (+)

Område 3G. Bondalsbekken
Området påvirkes ikke av tiltaket, verken nedleggelsen av togtrafikken langs eksisterende bane eller
den nye jernbanen.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 6A. Adal kulturlandskap sør
Dagens jernbane som går gjennom vestre Adal er på ingen måte skjemmende for landskapet sett fra
områdene øst for Adalsveien eller Raryggen. Virkningen vil være ubetydelig liten.

Verdi: Middels til høy
Omfang: Intet
Konsekvens (0)
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Område 6B. Adal øst/Kimestad
Dagens jernbane utgjør ingen visuell barriere sett fra dette området og vil knapt synes. At togtrafikken
langs dagens jernbane legges ned vil ikke ha noen virkning i dette området.

Verdi: Middels til høy
Omfang: Intet
Konsekvens (0)

Område 6C. Adal kulturlandskap vest
Området er ikke berørt av den nye banen. Likevel berøres området ved at togtrafikken langs dagens
jernbane legges ned. Selv om dagens jernbane ikke utgjør noen stor visuell barriere, vil fjerning av
master og kontaktledninger samt signalanlegg ha en positiv virkning i dette området. Samlet sett blir
omfanget lite positivt.

Verdi: Middels til høy
Omfang: lite positivt
Konsekvens (+)

Område 6D. Viulsrød sør/Pjonkerød
Området er ikke berørt av den nye banen. Likevel berøres området ved at dagens jernbane legges
ned. Nedleggelsen av togtrafikken langs dagens jernbane vil derimot ha en liten positiv effekt for
området som er delt av høyspentledning og jernbane, selv om det kun innebærer fjerning av master,
kontaktledning og signalanlegg. Dette vil forbedre området visuelt, da jernbanen i dag går diagonalt
gjennom området og utgjør en barriere. Omfanget derfor lite til middels positivt.

Verdi: Liten til middels
Omfang: lite til middels positivt
Konsekvens: (+)

Område 6E. Adalsbekken kulturlandskap
Utenfor influensområdet

Område 6F. Adalsbekken skog
Utenfor influensområdet

Område 6G. Øvre Lørge kulturlandskap
Utenfor influensområdet

Område 6H. Nedre Lørge kulturlanskap
Utenfor influensområdet
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Område 6I. Adalstjern
Utenfor influensområdet

Område 6J. Friberg skog
Utenfor influensområdet

Område 6K. Fogdeskogen
Utenfor influensområdet

Område 6L. Borreåsen/Tonsåsen
Utenfor influensområdet

Område 6M. Skoppum pukkverk og gjenbruksstasjon
Utenfor influensområdet

Område 7A. Råen sør
Området blir kun indirekte påvirket ved at jernbanens stasjonsområde vil ligge i det tilgrensende
området i øst. Hvis en skjerm av vegetasjon bevares langs høydedragene i øst vil ikke tiltaket være så
veldig synlig herfra. Omfanget er lite negativt.

Verdi: Liten til middels
Omfang: Lite negativt.
Konsekvens: (0/-)

Område 7B. Solerød/Ødegården
Stasjonsområdet ligger innenfor nordøstre del av delområdet. Stasjonen er lagt på bru over et
lavbrekk. Adkomstløsning, stasjonsområdet og parkering vil kreve en del terrenginngrep i det
småkuperte landskapet, og området som berøres direkte vil påvirkes sterkt av tiltaket. Likevel er
stedet er godt skjermet og vil sees fra et forholdsvis lite område. Videre sørover går banen inn i
område 7C Borgåsen/Adalsborgen i en skjæring, som vil være meget synlig fra gårdene ved
Solerødveien. Her går traseen i ytterste del av skogen, før den føres lenger inn med skog på begge
sider. Båndet av vegetasjon som blir borte ved etableringen vil synes fra hele området, men dette vil
på sikt gro igjen. Tiltaket vurderes samlet sett å være middels negativt.

Verdi: Middels
Omfang: Middels negativt
Konsekvens: (--)

Område 7C. Borgåsen/Adalsborgen
Høydedraget mot Adal og borgplatået og toppen ved Adalsborgen berøres ikke direkte av banen, men
nordvestre del av skogen (nedenfor høyden) og sørvestre del av åsen påvirkes. Bøkeskogen i vest
strekker seg langs platået under borgen i vest ned langs foten av åsen. Den søndre delen av området,
der høydedraget er mindre markant vil bli berørt av en stor tosidig fylling før den går i bru over
Solerødveien. Adalsborgen rammes inn av veg og bane i nord og vest, og samlet sett vurderes
omfanget som middels til stort negativt.
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Verdi: Middels til stor
Omfang: Middels til stort negativt
Konsekvens: (---)

Område 7D. Gråmunken
Visuelt sett vil åsryggen Gråmunken berøres på nord- og sørsiden med de terrengtilpasninger som
skal til for å få tunnelen gjennom fjellet. Ved å gå gjennom høydedraget på langs skånes omgivelsene
og kun en del av området. Tunnelen er så kort at det ikke kreves tverrslag. Eksisterende grusveger i
området brukes vil trolig kunne brukes både til anleggs- og driftsveger. Det er foreslått et
deponiområde sørvest i området i overgangen til område 7E i et område som i dag er hogstflate.
Området utgjør en liten del av området, og påvirker på sikt ikke verdiene i området. Omfanget
vurderes som lite negativt.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Lite negativt
Konsekvens: (-)

Område 7E. Tangsrødmarka
Forbi Tangsrødjordet ligger banen godt på terreng og vil ha forholdsvis liten påvirkning på
landskapsbildet. Sør for Uleberget vil barrierevirkningen bli større, da den ligger på en jevn tosidig
fylling. Til gjengjeld har skogen ingen markante høyder som merkes av det, og skogen vil skjerme
mye. Ved flatehogst vil tiltaket kunne synes fra et større område. Det er foreslått tre deponiområder i
området, de fleste på hogstflater. Dette vil umiddelbart påvirke landskapsbildet noe, men på sikt vil
virkningen være liten. Mye av Tangsrødmarka vil være helt uberørt, men østre del vil være tydelig
påvirket. Samlet sett er omfanget lite til middels negativt.

Verdi: Middels
Omfang: Lite til middels negativt
Konsekvens: (-/--)

Område 7F. Sverstad skog
Banen vil ligge på terreng gjennom et lite skogsområde på østre side av Sverstadbekken, og krysse
en høyspentledning. Skogholtet er allerede delt i to av høyspentraseen og vil deles på nytt av
jernbanen. De øvrige delene av området ligger vest for Sverstadbekken og vil sett bort fra
anleggsfasen være upåvirket. Området er delt opp av flere ledningstraseer fra Tveiten trafo, og
landskapsbildet vil stort sett være uendret. Omfanget vurderes å være intet.

Verdi: Liten til middels
Omfang: Intet
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Konsekvens: (0)

Område 8A. Nordre Brekke/Skotte/Røsland
Landskapsrommet ved Nordre Brekke vil bli svært preget av banen som kommer inn fra nordøst på en
fylling og bryter kontakten med kulturlandskapet ved Skotte. Skotte og Røsland vil få forbedret
sammenheng på tvers av området ved at master, kontaktledning og signalanlegg langs dagens
jernbane fjernes. Den nye banen ligger i overgangen mellom de to rommene og vil bli en barriere.
Omfanget blir samlet sett lite negativt.

Verdi: Middels
Omfang: Lite negativt
Konsekvens: (-)

Område 8B. Sanderød
Utenfor influensområdet

Område 8C. Skotte skog
Området vil ikke påvirkes direkte av tiltaket, men ved at kontaktledning, master og signalanlegg langs
dagens jernbane fjernes vil barrierevirkningen reduseres, hvilket i utgangspunktet har et positivt
omfang. Den nye traseen ligger noe lenger vest, men flyttingen vil være helt ubetydelig for
landskapsbildet i området.

Verdi: Middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 8D. Søndre Brekke/Fritsø
Vestre del av området grenser til det allerede utbygde dobbeltsporet fra Barkåker og sørover.
Jernbaneparsellen avsluttes i overgangen til dette området, som vil være upåvirket av jernbanen
nordover. Omfanget er intet.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)
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Område 8E. Sverstadbekken kulturlandskap
Østre del av området grenser til det allerede utbygde dobbeltsporet fra Barkåker og sørover.
Jernbaneparsellen avsluttes i overgangen til dette området, som vil være upåvirket av jernbanen
nordover. Omfanget er intet.

Verdi: Middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 8F. Barkåker tettsted
Utenfor influensområdet

Område 9A. Nykirke krysningsspor/Kopstad godsterminal
Tiltaket vil være helt uten betydning for landskapsbildet i dette området, der de få landskapsverdier
som er intakte, som buffersonen med vegetasjon mot Tangenbekken naturreservat, vil være upåvirket.
Omfanget er intet.

Verdi: Liten
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 9B. Bollerud/Ås
Jernbanen går i fjelltunnel gjennom mesteparten av området. Skjæringen før betongtunnelen under
E18 vil kun være synlig fra et lite og godt skjermet område. Sørvest i området vil en hogstflate kunne
benyttes som permanent deponi uten at det på sikt vil forringe landskapsbildet. Omfanget er lite
negativt.

Verdi: Liten til middels
Omfang: Lite negativt
Konsekvens: (0/-)

Område 9C. - Ravinedal med løvskog
Jernbanen går i et lavbrekk i ytterkant av området og følger eksisterende spor fram til tunnelåpningen
for Tangentunnelen. Banen går inn i en ny tunnel og deler av eksisterende tunnel må fjernes.
Influensområdet omfatter kun en liten del av ravinedalen. Ved mye sprenging kan det være at
østsiden av ravinedalen vil få et lite negativt omfang.

Verdi: Middels
Omfang: Lite negativt til intet
Konsekvens: (0/-)
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Område 9D. Tangenbekken
Traseen følger i eksisterende spor, rett vest og ovenfor Tangenbekken naturreservat i et område som
er godt skjermet og allerede preget av nærhet til E18 og eksisterende bane.
Skala: Selv om tiltakets bredde utvides sammenlignet med dagens jernbane, vil dette ha minimal
betydning for området. Jernbanen går rett vest for naturreservatet, følger eksisterende spor gjennom
området, og vil til tross for utvidelsen i liten til ingen gi et endret landskapsbilde.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Ingen endring
Konsekvens: (0)

Område 9E. Grette
Jernbanen passerer lavt i området, og følger det gamle sporet. Omfanget av tiltaket medfører
minimale endringer.

Verdi: Middels
Omfang: Ingen endring
Konsekvens: (0)
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Vedlegg 5: Konsekvenstabell med delområder for alle alternativer

Konsekvensvurdering for Landskapsbilde

Delområde Områdenavn Verdi Omfang
Konse-
kvens Omfang

Konse-
kvens Omfang

Konse-
kvens Omfang

Konse-
kvens

Slettelandskapet ved Nykirke
1A Nøklegård/Freberg M lite pos./til intet (0/+) lite negativt (-) lite pos. til intet (0/+) lite pos. til intet (0/+)
1B Nykirke tettsted M lite neg. (-) middels neg. (--) lite neg. (-) lite pos. (+)
1C Nykirke nord L/M lite pos./til intet (0/+) lite neg. til intet (0/-) lite pos. (0/+) lite pos. (0/+)
1D Kopstadkrysset L lite neg. 0 utenfor infl.omr. intet lite til intet neg. 0 lite neg. til intet 0
1E Moskvil/Pauli L/M lite til mid. neg. (-) utenfor infl.omr. intet lite til mid. neg. (-) lite til mid. neg. (-)
1F Østre Nykirke /Skåne/Grette M lite pos. til intet (0/+) lite neg. til intet (0/-) lite pos. til intet (0/+) lite positivt til intet (0/+)
1G Kopstad vest L/M intet 0 utenfor infl.omr. intet intet 0 intet 0
1H Haug L/M intet 0 intet 0 intet 0 intet 0

Samlet verdi/omfang og konsekvens L/M lite til intet neg. 0 lite til mid. neg (-) lite til intet neg. 0 lite pos. (0/+)

Småkupert åslandskap nord for rv.19
2A Åsrød/Føske M middels neg. (--) middels neg. (--) middels neg. (--) intet 0
2B Olsmyra/solberg M middels neg. (--) middels neg. (--) lite negativt (-) intet 0
2C Pauliveien/Gusland M intet 0 intet 0 intet 0 lite neg. til intet (-/0)
2D Skottås M/S utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet lite til intet neg. (-/0)
2E Skoppum og Boligområder M lite neg. til intet (-/0) lite neg. til intet (-/0) lite negativt (-) intet 0
2F Langmyra næringsområde L intet 0 intet 0 intet 0 intet 0
2G Origo næringsområde/Innlaget L utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet lite til mid. pos. (0/+)
2H Jarhrelunden/Skoppum stasjon M lite neg. (-) lite neg. (-) middels neg. (--) lite pos. til intet (0/+)
2I Kongelv/Løvås M intet 0 intet 0 intet 0 intet 0
2J Steinbjørnrød/Råen nord M utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet lite neg. til intet (-/0)

Samlet verdi/omfang og konsekvens M lite til mid. neg. (-/--) lite til mid. neg. (-/--) lite til mid. neg. (-/--) intet 0

Åslandskapet vest for Borrevannet
3A Skaanevetan fjellknaus M/S intet 0 intet 0 intet 0 intet 0
3B Solbergåsen/Tufteåsen M intet 0 intet 0 intet 0 intet 0
3C Vik og skogen vest for Borrevannet M/S utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet
3D Frebergsvik M/S utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet
3E Nykirke pukkverk/Skaane pukkverk L utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet
3F Nykirkeveien kulturlandskap (Bondalen) M lite pos. (+) lite pos. (+) lite pos. (+) lite pos. (+)
3G Bondalsbekken M/S intet 0 intet 0 intet 0 intet 0

Samlet verdi/omfang og konsekvens M/S lite pos. til intet (0/+) lite pos. til intet (0/+) lite pos. til intet (0/+) lite pos. til intet (0/+)

Borrevannet og kulturlandskapet ved Borreskåla
4A Borrevannet med randsone/våtmark S lite neg. til intet (0/-) lite neg. til intet (0/-) intet 0 utenfor infl.omr. intet
4B Borreskåla S lite til mid. neg. (--) lite til mid. neg. (--) lite neg. til intet (-) utenfor infl.omr. intet
4C Sande vest M/S mid. til stort neg. (--/---) mid. til stort neg. (--/---) stort neg. (---) utenfor infl.omr. intet
4D Sandeveien L/M lite til mid. neg. (-) lite til mid. neg. (-) mid. til stort neg. (-/--) utenfor infl.omr. intet
4E Hortenmarka mot Borrevannet M/S lite neg. til intet (0/-) lite neg. til intet (0/-) intet 0 utenfor infl.omr. intet

Samlet verdi/omfang og konsekvens M/S lite til mid. neg. (--) lite til mid. neg. (--) lite til mid. neg. (--) utenfor infl.omr. intet

Raryggen og raets ytterside
5A Borre/Kirkebakken M lite neg. til intet (0/-) lite neg. til intet (0/-) intet 0 utenfor infl.omr. intet
5B Borrehaugene S intet 0 intet 0 utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet
5C Prestegården/Steinbrygga M/S intet 0 intet 0 utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet
5D Mastebakke M/S utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet
5E Fjugstad S intet 0 intet 0 utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet
5F Bakkenteigen L/M middels neg. (-) middels neg. (-) utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet
5G Bakkenteigen vekstområde M middels neg. (--) middels neg. (--) intet 0 utenfor infl.omr. intet
5H Glenne M/S intet 0 intet 0 lite neg. (-) utenfor infl.omr. intet
5I Raveien øst M lite neg. (-) lite neg. (-) lite neg. til intet (0/-) utenfor infl.omr. intet

Samlet verdi/omfang og konsekvens M/S lite neg. til intet (0/-) lite neg. til intet (0/-) intet 0 utenfor infl.omr. intet

Landskapet på raets innerside
6A Adal kulturlandskap sør M/S stort neg. (---/----) stort neg. (---/----) mid. til stort neg. (---) intet 0
6B Adal øst/Kimestad M/S lite til intet neg. (-) lite til intet neg. (-) middels neg. (--) intet 0
6C Adal kulturlandskap vest M/S lite negativt (-) lite negativt (-) lite til middels neg. (-/--) lite positivt (+)
6D Viulsrød sør/Pjonkerød L/M lite til mid.pos. (+) lite til mid.pos. (+) lite til mid.pos. (+) lite til mid.pos. (+)
6E Adalsbekken kulturlandskap M/S intet 0 intet 0 intet 0 utenfor infl.omr. intet
6F Adalsbekken skog M intet 0 intet 0 lite neg. (-) utenfor infl.omr. intet
6G Øvre Lørge kulturlandskap M/S intet 0 intet 0 stort neg. (---) utenfor infl.omr. intet
6H Nedre Lørge kulturlanskap L/M lite neg. (0/-) lite neg. (0/-) middels neg. (-/--) utenfor infl.omr. intet
6I Adaltjern S mid.neg. (--/---) mid.neg. (--/---) lite neg. til intet (-) utenfor infl.omr. intet
6J Friberg skog M/S lite neg. til intet (0/-) lite neg. til intet (0/-) middels neg. (--) utenfor infl.omr. intet
6K Fogdeskogen S mid. til lite neg. (--) mid. til lite neg. (--) lite negativt (-/--) utenfor infl.omr. intet
6L Borreåsen/Tonsåsen M/S lite neg. (-) lite neg. (-) mid. til stort neg. (--/---) utenfor infl.omr. intet
6M Skoppum pukkverk og gjenbruksstasjon L lite neg. til intet 0 lite neg. til intet 0 lite neg. til intet 0 utenfor infl.omr. intet

Samlet verdi/omfang og konsekvens M/S lite til mid. neg. (-/--) lite til mid. neg. (-/--) middels neg. (--/---) lite pos. til intet (0/+)

Landskapet sør for rv.19
7A Råen sør L/M utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet lite neg. (0/-)
7B Solerødveien / Ødegården M utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet middels neg. (--)
7C Borgåsen / Adalsborgen M/S intet 0 intet 0 lite neg. til intet (0/-) mid. til stor neg. (---)
7D Gråmunken M/S intet 0 intet 0 intet 0 lite neg. (-)
7E Tangsrødmarka M lite neg. (-) lite neg. (-) lite neg. (-) lite til mid. neg. (-/--)
7F Sverstad skog L/M intet 0 intet 0 intet 0 intet 0

Samlet verdi/omfang og konsekvens M lite til intet neg. (0/-) lite til intet neg. (0/-) lite til intet neg. (0/-) middels neg. (--)

Landskapet på raets innerside
8A Nordre Brekke / Skotte / Røsland M lite til intet pos. (0/+) lite til intet pos. (0/+) lite til intet pos. (0/+) lite neg. (-)
8B Sanderød M utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet
8C Skotte skog M intet 0 intet 0 intet 0 intet 0
8D Søndre Brekke/Fritsø M/S intet 0 intet 0 intet 0 intet 0
8E Sverstadbekken kulturlandskap M intet 0 intet 0 intet 0 intet 0
8F Barkåker tettsted M utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet

Samlet verdi/omfang og konsekvens M lite pos. til intet (0/+) lite pos. til intet (0/+) lite pos. til intet (0/+) lite til intet neg. (0/-)

Ravinelandskapet nordvest for Kopstadkrysset
9A Nykirke krysningsspor/Kopstad godsterminal L intet 0 intet 0 intet 0 intet 0
9B Øvre ås/Bollerud L/M lite neg. (0/-) lite neg. (0/-) lite neg. (0/-) lite neg. (0/-)
9C Ravinedal med løvskog M lite neg. til intet (0/-) lite neg. til intet (0/-) lite neg. til intet (0/-) lite neg. til intet (0/-)
9D Tangenbekken M/S intet 0 intet 0 intet 0 intet 0
9E Grette M intet 0 intet 0 intet 0 intet 0

Samlet verdi/omfang og konsekvens L/M lite til intet neg. (0/-) lite til intet neg. (0/-) lite til intet neg. (0/-) lite til intet neg. (0/-)
Samlet konsekvensgrad (-/--) (-/--) (--) (0/-)
Rangering 2 3 4 1

Alternativ 1
Alternativ 1 om
Nykirke tettsted Alternativ 2 Alternativ 3
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Vedlegg 6: Temakart med landskapsverdier i planprogrammet fra RPBA (2012)
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Vedlegg 7: Temakart landskap fra Kommuneplanens arealdel 2015-2027
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Vedlegg 8: Løsmassekart med utgangpunkt i kartdata fra NGU
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Vedlegg 9: Landskapsregioner i Vestfold


