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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.

Nærmiljø og friluftsliv inngår som grunnlag for kommunedelplanen med konsekvensutredning.

Fagrapporten er utarbeidet av Grindaker AS: Tea Marie Mangset, Helene Mykleby og Geir Pettersen,
alle landskapsarkitekter.
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1 SAMMENDRAG
1.1 Registreringer
Fra Planprogrammet; «Analysen av nærmiljø og friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for beboere i
og brukerne av berørt nærområde. Helse, trivsel, sosialt miljø og mulighet for fysisk aktivitet er viktige
aspekter i nærmiljø og friluftsliv.» [1]

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
Følgende kartdata er benyttet i kartleggingsarbeidet:
· Tidligere verdivurderinger
· Kartdata fra Vestfold Fylkeskommune,
· Plandata fra de berørte kommuner (Re, Horten og Tønsberg) [20] [21] [22]
· Temakart fra kartportalen Vestfoldkart [4]
· Verdikart utarbeidet i forbindelse med RPBA (Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk) [26]
· Turbeskrivelser og løypekart fra Horten og Omegn Turistforening [2], Borre historielag [3] og andre

interesseorganisasjoner

Dette har vært viktige kilder for å forstå friluftsområdenes utstrekning og avgrensning, og for å gi et
bilde av områdenes kvaliteter og verdi.

Kartdatabasen Vestfoldskart [4] har gitt tilgang til historiske og aktuelle kommuneplaner og
reguleringsplaner. For nærmiljøet har Vestfold Fylkeskommune levert kart med alle tettstedsnære
offentlig regulerte uterom: områder med regulerte friluftsområder, lekeplasser, skoler, barnehager og
idrettsarealer. I tillegg har registreringene blitt supplert med data fra KRISS-databasen [5] som viser
nærmiljø- og idrettsanlegg som er tildelt spillemidler. Dette har samlet sett gitt et godt bilde av hvilket
nærmiljøtilbud som finnes i tilknytning til tettstedene.

Planområdet omfatter store deler av Horten kommune, den nordre delen av Tønsberg kommune og
noen østlige deler av Re kommune. Generelt har Horten kommune hatt mer dokumentasjon på bruk
av friluftsområder og løypenett enn de to andre kommunene. Barnetråkkregistreringer, folkemøter og
innspill fra lokale brukere av området har vært svært nyttig for å få supplert og korrigert
registreringskartene. I tillegg er det gjennomført en rekke befaringer for å oppleve og forstå
områdenes kvaliteter og bruksmuligheter.

1.1.2 Befaringer og tverrfaglig samarbeid
Registreringer er gjort fra januar til juni, i bil, til fots og med sykkel. Utover dette har tverrfaglig
samarbeid med NIKU1 (temarapport Kulturmiljø [6]) og NIBIO2 (temarapport Naturressurser [7] og
Naturmiljø [8]) vært vesentlig for å forstå andre verdier i området samt 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 folk har av planområdet.

1.1.3 Planområdet og influensområdet
Planområdet omfatter hele strekningen fra Grette i nord til Barkåker i sør. Sør for Kopstadkrysset
utgjør E18 et naturlig skille for influensområdet. Ved Kopstad inkluderes også areal på vestsiden av
E18. Mot øst strekker planområdet seg ned til kysten ved Borrehaugene og Kyststien, men inkluderer

1 Norsk Institutt for Kulturminneforskning
2 Norsk Institutt for Bioøkonomi (tidligere Bioforsk)
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ikke Åsgårdstrand. Friluftsområdene Hortensmarka og Borrevannet mot nordøst i planområdet er også
inkludert. Horten inkluderes heller ikke i planområdet.

Influensområdet vil for nærmiljø og friluftsliv utgjøre de områder der tiltaket vil berøre, eller områder
der tiltaket er med på å bryte ned helheten i et større område. Influensområdet er ulikt i de forskjellige
alternativene. Samtidig vil samtlige alternativer inkludere områdene rundt dagens jernbane ettersom
tiltaket vil medføre endringer også i disse områdene.

1.1.4 Byer og tettsteder i området
Det er vesentlig høyere befolkningstetthet ved kysten enn i innlandet, og det er her byene Horten og
Åsgårdstrand ligger, samt tettstedet Borre/Kirkebakken. Områdene innenfor kysten er preget av
vekselvis jordbruk og skogsområder, med mindre tettsteder tilknyttet viktige knutepunkter: Skoppum,
Nykirke og Barkåker. E18 går som en viktig transportåre vest i området og er koblet til Horten via rv.
19 og videre til Østfold via fergen Horten-Moss. Dagens Vestfoldbane går gjennom området med
Skoppum som eneste stasjon. E18 utgjør også et demografisk skille for de spredtbygde og tettbygde
strøk, der befolkningstettheten er størst øst for E18.

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.
Vestfoldbanen stopper i dag kun i Skoppum, og de øvrige stasjoner er lagt ned. Campus Vestfold,
Bakkenteigen, er del av Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Høgskolen med tilhørende forskningspark
ligger mellom Borre og Åsgårdstrand, og det er satt av arealer til vekst i retning Borre i
kommuneplanen.

1.1.5 Definisjon av Nærmiljø og friluftsliv
Begrepene Nærmiljø og friluftsliv er begge knyttet til mennesker som brukere og/eller beboere, og til
de fysiske omgivelsene som har betydning for dem [9].

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. Herunder områder og ferdselsårer som ligger i
umiddelbar nærhet til der folk bor [12] og områder der lokalbefolkningen til daglig ferdes til fots eller på
sykkel [9]. Nærmiljø inkluderer da tettstedsnære uteområder, byrom, parker og friluftsområder.

Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og
naturopplevelse. I dette kan regnes både naturterreng og rekreasjonsareal i tettsteder (St. melding nr.
39 2000-2001) [9]. Friluftsliv inkluderer da dagsturområder og andre friluftsområder.

1.1.6 Registreringskategorier
SVVs Håndbok V712 [9] beskriver en metode der området klassifiseres i ulike registreringskategorier.
Disse er vist på registreringskart [Figur 3-9] [Figur 3-10] [Figur 3-11] [Figur 3-12] [Figur 3-13].

Registreringskategoriene er:
· Boligfelt og boligområder
· Øvrig bebygde områder
· Offentlige/felles møtesteder og andre sosiale møteområder
· Friluftsområder
· Veg- og stinett for gående og syklende
· Særlig identitetsskapende elementer

Planområdet er blitt delt inn i ni hovedområder basert på romlig og geografisk tilhørighet [Figur 1-1].
Disse er igjen delt inn i mindre delområder basert på registreringskategoriene.

1.1.7 Støy
Det vises i Planprogrammet [1] til at registrering av støy skal inngå som del av de ikke-prissatte
konsekvenser, der det berører uteområde i bomiljø og friluftsområder.
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I henhold til planprogrammet skal utendørs støy for støyfølsom bebyggelse (boliger og
institusjonsplasser) vurderes i forhold til gul og rød sone i retningslinje T-1442/2012. Grenseverdien
for gul sone er Lden = 58 dB. I tillegg skal nærmiljø og friluftsliv vurderes ved å kartlegge antall boliger
med utendørs støy over Lden = 55 dB. Denne grenseverdien er ikke i henhold til T-1442/2012, men er
utredet i fagrapport for støy.

Områder der fravær av støy er vesentlig for rekreasjonsverdien er vurdert opp mot en grenseverdi for
støy på Lden = 40 dB. Dette er grenseverdien som retningslinje T-1442 angir for «Stilleområder,
nærfriluftsområder og bymark utenfor by/tettsted».
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Figur 1-1: Kart som viser inndeling i hovedområder og delområder
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1.2 Verdivurderinger
1.2.1 Tidligere verdivurderinger
Verdivurderingene fra RPBA [26] [Vedlegg 7: Temakart – Friluftsliv/rekreasjon: Temakart –
friluftsliv/rekreasjon] viser til en tredelt klassifisering av rekreasjonsområder. A- og B-verdi vil i mange
tilfeller sammenfalle med verdien stor og middels til stor. C-verdien i de fleste tilfeller middels.

1.2.2 Verdisetting og registreringskategorier.
Verdisettingen av områdene tar utgangspunkt i kriterier knyttet til hver registreringskategori [Figur 4-1],
der samtlige områder gis en verdi på en 5-delt skala fra liten til stor.

Ifølge Håndbok V712 [9] vil både tetthet/brukerfrekvens og opplevelseskvalitet være avgjørende for
verdisetting av delområdene. Det betyr at et område med høy konsentrasjon av boliger eller et mye
brukt friluftsområde i utgangspunktet vil ha verdi over middels. En faktor som støy eller redusert
tilgjengelighet vil kunne redusere bokvaliteten eller friluftsopplevelsen i et slik område, og vil kunne gi
utslag i en lavere verdi. De tettbygde boligområdene i planområdet er jevnt over gitt middels til høy
verdi, da de har alminnelig gode kvaliteter og relativt høy brukerfrekvens. Likeledes er nærturområder
med høy brukerintensitet gitt verdi over middels.

1.2.3 Tettstedene innenfor planområdet
Tettstedene Nykirke, Skoppum, Borre og Barkåker har alle registrerte nærmiljøkvaliteter. Det er
tilknyttet idrettsplasser til flere av områdene, både offentlige lekeplasser og friområder.
Nærturområdene er de friluftsområdene som ligger nært tettstedene og som blir brukt mye. Dette er
blant annet skogen ved Borreåsen og Øvre Lørge der det er et utbredt hestesportmiljø, med travløype.
Skogsområdet sør for Nykirke er også registrert som et nærturområde. Skogen her og ved Olsmyra er
også friluftsområder som kan kategoriseres som stilleområder.

1.2.4 Friluftsområder
De statlig sikrede friområdene er gitt høy verdi og er definert som egne delområder. Kommunalt
sikrede områder er blitt sett på i sammenheng med annet frilufts- og nærmiljøtilbud. Disse utgjør ofte
mindre enheter og inngår som regel i et større delområde.

Nærturområder er som regel gitt en høyere verdi enn dagsturområder, da disse er viktigere for
tettstedene og hverdagsbruk. Det vil si at de får høy verdi både for nærmiljøet og som friluftsområde
generelt. Enkelte områder har kvaliteter som både nærturområde og dagsturområde. Dette gjelder
særlig friluftsområdene tilknyttet Raet, som er mye brukt av befolkningen fra Horten, Borre,
Åsgårdstrand og Bakkenteigen. Mange tilreisende benytter også dette området. Nærturområdene til
Nykirke i sør, Tangsrødmarka som er mye brukt av folk fra Barkåker, Undrumsdal og Åsgårdstrand har
også fått middels til høy verdi.

De fleste områder der jordbruk dominerer har fått liten til middels friluftsverdi. Det finnes likevel unntak
som blir beskrevet i rapporten.

Verdien på naturområder som er mindre tilrettelagte vil i mange tilfeller være en diskusjonssak. Det
kan være skogsområder uten veger, eller kulturlandskap som kun er tilgjengelige til fots. For mange vil
de beste friluftsopplevelsene være der man er alene og nettopp må gå et stykke for å komme til.
Denne type verdi er vanskeligere å kartlegge enn f.eks. et sted med høy brukerfrekvens. For å få
kartlagt og forstå betydningen av slike områder er særlig innspill fra de lokale av betydning. I
barnetråkkregistreringene og folkemøtene er det blant annet tegnet på snarveger som går over
områder som er vurdert som lite tilgjengelige.

1.2.5 Støy i verdivurderingen
Støyberegninger som viser dagens jernbane og vegtrafikk ligger også til grunn for verdivurderingen av
kvalitetene i tettsteder og friluftsområder [10]. Det er i tillegg utført beregninger som viser soner med
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støynivå under 40 dB. Disse stedene kan klassifiseres som såkalte stilleområder3, og vurderes som en
viktig ressurs. Områdene er blant annet å finne i deler av Tangsrødmarka, skogsområdene mellom
Skoppum og Nykirke, i nordre del av Borrevannet og i bekkedalene ved Adalsbekken og
Bondalsbekken. Nordre del av Borrevannet er også et stort stilleområde.

Områdene tilknyttet E18 og rv. 19 er til dels svært støyutsatt. Steder der dette har betydning for
friluftsopplevelse eller bomiljø vil verdiene være redusert. Det åpne slettelandskapet ved Nykirke vil
være mer påvirket enn skogsområdene, der E18 delvis ligger i dype skjæringer, og i tunnel.

1.3 Omfanget av inngrep
1.3.1 Kriterier for vurdering av omfang
Kriteriene for vurdering av omfang tar utgangspunkt i punktene beskrevet i SVVs Håndbok V712 [9].
Metodene beskrevet her er utarbeidet med henblikk på vurdering av vegtiltak, og som på noen
områder skiller seg fra jernbanetiltak. Blant annet vil jernbanen ha en langt stivere linjeføring, hvilket i
mange tilfeller krever større terrenginngrep. Jernbanens fysiske barrierevirkning vil for det meste være
ganske lik en firefelts motorveg, der plankryssing ikke er mulig. Det forutsettes at viktige forbindelser
blir gjenetablert enten med over- eller undergang. Det gjøres tilpasninger til jernbanen i form av andre
krav til støynivåer enn ved vegbygging. Jernbanestøyen vil påvirke Nærmiljø og friluftsliv på en annen
måte enn støy fra hovedveger. Den vil ikke gi konstant støy, men heller komme og gå med jevne
intervaller.

I henhold til referansealternativet i planprogrammet skal omfanget av tiltaket vurderes opp mot en
framtidig situasjon, der områder som er regulert eller satt av til bebyggelse i kommuneplan skal
betraktes som utbygget. Sletterødåsen, vekstområdet nord for Bakkenteigen, skogen mellom
Jahrelunden og Skoppum er de friluftsområdene som skal vurderes som utbygde områder. I tillegg er
det flere delvis utbygde næringsområder i tilknytning til Skoppum langs rv. 19, som blir vurdert som
rene næringsområder.

Punktvis er omfanget/virkningen av tiltaket vurdert ut fra hvordan det påvirker:
· Områdets bruksmuligheter
· Områdets attraktivitet og opplevelseskvaliteter for ferdsel, aktiviteter og opphold
· Tilgjengeligheten til viktige målpunkter for gående og syklende innenfor området
· Områdets identitetsskapende betydning

1.3.2 Støy ved vurdering av omfang
Støyberegningene av tiltaket er sammenlignet med støyberegningene basert på dagens jernbane- og
vegtrafikk. Endringer i støybildet vil påvirke omfanget av tiltaket. Dette knyttes til
opplevelseskvalitetene i et område. Områder som allerede er støyutsatt vil i mindre grad påvirkes
negativt av en ny støykilde enn områder som til nå har vært lite støyutsatt. Dette gjelder f. eks. Borre
og Borreskåla som i dag er merket av støy fra rv.19 og Raveien. Når det gjelder støy fra jernbane er
grenseverdien for støy i friluftsområder og boligområder satt til Lden = 58 dB i henhold til
planretningslinjen T-1442/2012, som angir dette som nedre grenseverdi for gul støysone. I tillegg skal
nærmiljø og friluftsliv vurderes ved å kartlegge antall boliger over Lden = 55 dB. Denne grenseverdien
er ikke i henhold til T-1442/2012, men er utredet i fagrapport for støy. De ulike støysonene er vist på
kart vedlagt støyrapporten [28]. Vurderingen tar utgangspunkt i støyberegninger uten støyskjerming.

1.3.3 Nedleggelse av dagens togtrafikk
For vurdering av konsekvenser av tiltaket er det forutsatt at trafikken på dagens bane opphører og at
jernbanetekniske anlegg fjernes. Barrierevirkningen dagens jernbane har vil i stor grad bli borte, og
ikke lengre utgjøre en støykilde eller være et faremoment.

3 Beregning av stilleområder tar utgangspunkt i støyberegninger som viser friluftsområder med
støynivå under 40 dB. Det refereres til Jernbaneverket (2015): ICP-34-A-10070_00 Støy - beregning
og konsekvenser
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1.4 Konsekvenser
Konsekvensene er satt som en sammenstilling av verdi og omfang, der høy verdi og stort omfang vil gi
maksimal konsekvens. Konsekvensene vil være like for alle tre alternativer i nordre del av
planområdet, fram til kryssingen av E18. Dette området er i dag preget av jernbane og nærhet til E18,
og har liten friluftsverdi. Derfor er også konsekvensene små. Spredningen av jaktområdene innenfor
de fleste delområder, gjør at dette ikke er en faktor som påvirker områdenes verdi eller
konsekvensgrad.

Alternativ 1 og 2 går gjennom mange av de samme områdene, med unntak av stasjonsområdene. De
berører i stor grad Sletterødåsen og nærturområdet til Nykirke i sør, skogen nord for Skoppum,
skogen vest for Borre, men har ulik påvirkning av friluftsområdene mellom Borre og Adal. Alternativ 2
berører dessuten en del bolig- og gårdsbebyggelse fra Jahrelunden til Lørge. Gjennom Adal vil bruken
av området kunne opprettholdes i begge alternativer, men støyen vil påvirke negativt. Til gjengjeld vil
nedleggelse av trafikk på dagens bane, som i dag utgjør både en støykilde og et faremoment med
mange plankrysninger, gi en positiv effekt for disse områdene.

Alternativ 3 ligger lenger vest, og går i tunnel gjennom de store friluftsområdene i nord.
Konsekvensene blir større fra Innlaget vest for Skoppum og sørover. Her ligger banen i hovedsak i
dagen og vil utgjøre både en barriere og en støykilde. På Viulsrød blir det nærføring til eksisterende
næringsbygg og bolighus. Omfanget hus som må rives eller midlertidige fraflyttes avklares gjennom
en detaljert plan for utbygging av banen. Stasjonsområdet sør for rv. 19 vil komme tett inn på
Adalsborgen og støyen fra banen vil kunne påvirke opplevelsen av stedet. Videre vil Tangsrødmarka
øst/Uleberget få en barriere og gripe inn i det som i dag er et stilleområde.

Alternativ 1 om Nykirke tettsted er en variant som følger eksisterende spor fram til Nykirke, kun med
små forskyvninger. Før kryssingen av Falkenstenveien vil banen senkes og vegen gå i bru over
banen. Videre går banen under det som nå er Nykirkes tettstedbebyggelse øst for dagens
jernbanespor. Her må mye bebyggelse rives for å bygge tunnelen, hvilket er negativt. De positive
konsekvensene av at banen legges under bakken veier ikke opp for de negative konsekvensene
knyttet til rivning av mye bebyggelse og støy i tettstedet.

1.5 Forslag til avbøtende tiltak
De avbøtende tiltak som det vises til er basert på tilgjengelig kunnskap i nåværende planfase.
Avbøtende tiltak vil vurderes mer presist i senere planfaser.

Et vesentlig avbøtende tiltak vil være støyskjerming i områder nær boligbebyggelse og friluftsområder
der økt støy er uønsket. Nykirke tettsted og søndre Nykirke ved Åsrød/Føske Jahrelunden, Skoppum
fra viadukten, Borre og bebyggelsen ved Bakkenteigen og Råen kan være aktuelle områder å skjerme
for støy. Adal, Fogdeskogen, Adalstjern og Tangsrødmarka bør vurderes. Her må støyskjerming veies
opp mot hensyn til opplevelsen av landskapet fra nærområdet og fra reiseopplevelsen fra jernbanen.

Viktige forbindelser på tvers av jernbanen bør i størst mulig grad opprettholdes i anleggsfasen og ved
ferdig anlegg slik at tilgjengeligheten til viktige friluftsområder og møteplasser sikres. Søndre Nykirke
ved Åsrød/Føske, Borreåsen, Adalstjern og Fogdeskogen er mye brukte turområder som blir berørt av
tiltaket i alternativ 1 og 2.

Der tiltaket krysser vinterløyper bør tverrforbindelse helst sikres ved overgang, slik at krysning med ski
vil være mulig. Undergang vil gi et brudd i skiløype. Adal ved Solerødveien, Kimestadveien, Nykirkes
nærturområde med lysløype ved Åsrød/Føske, tverrforbindelse fra Jarteigen til Tangsrødmarka og
nord for Jahrelunden ved Skoppum kan være aktuelle steder å vurdere i senere planfaser.

Det anbefales å utarbeide en egen marksikringsplan i neste planfase. Der kan forhold til
vegetasjonens skjermeffekt i uteområder ved bolig og viktige friluftsområder vurderes opp mot
arealbehovet for effektiv anleggsgjennomføring. Sletterødåsen ved Nykirke og Jahrelunden nord for
Skoppum er steder der vegetasjonen er viktig for nærmiljøkvalitetene. Fogdeskogen, Adalstjern.
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Lørge/Kimestad og Adalsborgen er forholdsvis små områder, der en vesentlig reduksjon av
skogsvolum vil kunne svekke opplevelseskvalitetene.

1.6 Samlet vurdering og anbefaling
Alle tre alternativer er like i nordre del av området, fram til kryssingen under E18. Fram til dette punktet
er konsekvensene av tiltaket minimale. Videre skiller alternativ 3 seg fra 1 og 2 ved å gå lenger vest
enn de to andre som begge går gjennom/under Sletterødåsen. Alternativ 3 påvirker dermed Nykirke
tettsted i minimal grad. Alternativ 1 om Nykirke er den som påvirker Nykirke i størst negativ grad, i og
med at den medfører rivning av en del eksisterende bebyggelse.

Til tross for at alternativ 1 og 2 på mange måter er like, vil strekningen som skiller dem påvirke
omgivelsene svært ulikt. Viadukten vil ikke påvirke tilgjengelighet til områder eller endre bruken av
området, men boligmiljøet ved Skoppum vil merke støy fra begge alternativer til tross for at trafikk på
dagens bane opphører. Alternativ 2 påvirker Skoppum i vesentlig større grad støymessig enn
alternativ 1. Alternativ 1 vil til tross for nærhet til Borre, belaste tettstedet lite med økt støy grunnet
terrengforhold og dagens vegstøy. Adkomsten til Borreåsen, Fogdeskogen og Adalstjern vil bli
svekket, og begrenses til noen punkter. Støy fra banen vil forringe opplevelsen av stedet noe.

Alternativ 1 er plassert slik at mye av strekningen ligger i overgangen mellom ulike områder. Det gjør
at den i liten grad ødelegger bruksmuligheter, selv om tilgjengeligheten reduseres, støy genereres og
de tilgrensende områdenes kvaliteter påvirkes.
Alternativ 1 om Nykirke vil fjerne et faremoment i og med at jernbanen går i kulvert under tettstedet,
men vil gi mer støy i boligområdene enn de andre alternativene. Boligområdet som vil måtte rives
bidrar også til å trekke dette alternativet ned.

Alternativ 2 påvirker boligområdene i større negativ grad enn alternativ 1, da især Skoppum og de
spredtbygde områdene fra Jahreteigen til Lørge. I tillegg vil friluftsområdene og travsportsområdet ved
Lørge få svært reduserte kvaliteter. Stasjonslokaliseringen og adkomstsituasjonen som må løses fra
øst medfører en ytterligere oppstykking av friluftsområdet ved Borreåsen.

Alternativ 3 påvirker langt færre områder enn alternativ 1 og 2, der de mest sårbare områdene vil
være lokalisert fra rv. 19 og sørover. Adalsborgen med bøkeskogen i sørvest vil få
opplevelseskvalitetene påvirket, jordbruksområdene sørvest for stasjonen vil få mer støy, samt
sørøstre del av Tangrødmarka vil få en ny barriere og støykilde. Likevel vil dette alternativet være det
som skåner både friluftsliv og nærmiljø mest.
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Tabell 1-1: Sammenstilling og rangering av alternativene

Del-
omr. Omådenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens Omfang

Konse-
kvens Omfang

Konse-
kvens Omfang

Konse-
kvens

1 Nykirke og nærområder
M

lite neg. (-) lite til mid. neg. (-/--) lite neg. (-) lite pos. (+)

2
Friluftsområder mellom
Nykirke og Skoppum

M/S
mid. neg. (--) lite til mid. neg. (-/--) mid./stort neg. (--/---) lite pos. (+)

3

Bondalen og
Skaanevetan
skogsområde

M
lite pos. (+) lite pos. (+) lite pos. (+) lite/mid. pos. (+/++)

4
Borrevannet, Borreskåla
og Hortensmarka

M/S
lite neg./til intet (0/-) lite neg./til intet (0/-) lite neg. (-) intet 0

5
Borre/Kirkebakken og
nærområder

M/S
lite/mid. neg. (-/--) lite/mid. neg. (-/--) lite neg./til intet (0/-) utenfor infl.omr. intet

6
Adal kulturlandskap og
skog

M
middels neg. (--) middels neg. (--) mid./stort. neg. (--/---) middels pos. (++)

7
Åslandskapet vest for
Adal

M/S
lite neg./intet (0/-) lite neg./intet (0/-) lite neg. (-) mid./stort neg. (--/---)

8
Barkåker og
nærområder

M
intet/lite pos. (0/+) intet/lite pos. (0/+) intet/lite pos. (0/+) intet/lite pos. (0/+)

9

Ravinelandskapet og
godsterminalen nordøst
for Kopstadkrysset

L/M
intet 0 intet 0 intet 0 intet 0

Samlet konsekvensgrad (-/--) (-/--) (--) (+)
Rangering 2 3 4 1

Alternativ 2 Alternativ 3Alternativ 1
Konsekvensvurdering

for friluftsliv og nærmiljø
Alternativ 1 via
Nykirke tettsted
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2 MANDAT FOR UTREDNINGEN
2.1 Planprogrammet
I følge Nasjonal transportplan 2014-23 [11] skal det være sammenhengende dobbeltspor nord for
Tønsberg i 2024, og strekningen Nykirke-Barkåker skal stå ferdig i 2023. Gjennom kommunedelplan
med konsekvensutredning skal det velges korridor og alternativ for dobbeltsporstrekningen Nykirke –
Barkåker på Vestfoldbanen. Dette skal være grunnlag for videre planlegging (fra Planprogrammet) [1].

Temaet Nærmiljø og friluftsliv omfatter helheten i menneskers daglige livsmiljø, både fysiske og
sosiale forhold. Temaet avgrenses i denne sammenheng til de fysiske omgivelsene, altså hvordan
endringene svekker eller bedrer de fysiske forholdene for samhandlingsarenaer i et område [1].

Utredningen av temaet Nærmiljø og friluftsliv inngår som del av de ikke prissatte konsekvensene, i
likhet med landskapsbilde, naturressurser, naturmiljø og kulturmiljø.

2.2 Metodebruk
2.2.1 Forståelse av begrepene Nærmiljø og friluftsliv
Planprogrammet [1] viser til at Statens Vegvesens håndbok 140 skal benyttes i utredningsarbeidet.
Håndbok 140 er revidert og heter nå håndbok V712 [9]. I analysen og konsekvensutredningen av
deltemaene Nærmiljø og friluftsliv er metodene beskrevet i SVVs Håndbok V712 [9] for
konsekvensanalyser tatt i bruk. Her defineres nærmiljø som «menneskers daglige livsmiljø, herunder
områder og ferdselsårer som ligger i umiddelbar nærhet fra der folk bor [12] og områder der
lokalbefolkningen til daglig ferdes til fots eller på sykkel».

Friluftsliv er definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og
naturopplevelse» [13]. I dette kan regnes både nærturterreng og rekreasjonsareal i tettsteder.
Nærturområder er definert som store naturområder (større enn 200 daa) i tettsteder eller som grenser
til tettsteder. Parker og de fleste idrettsanlegg er også inkludert. Rekreasjonsareal er definert som
naturområder av en viss størrelse (minst 5 daa) i tettsteder eller som grenser til tettsteder. Parker,
turveger og de fleste idrettsanlegg er også her inkludert.

Begge definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig og arbeidsplass, samt
tettstedsnære uteområder, byrom, parker og friluftsområder. Motoriserte aktiviteter inngår ikke i
deltemaet Nærmiljø og friluftsliv.

2.2.2 Bruk av metoden i analysen og registreringskategorier
Registrering, kategorisering og verdivurdering av området er gjort parallelt, slik at verdivurderingene
har blitt korrigert etter som nye karlegginger er blitt gjort. Verdivurderingen baserer seg på et sett
kriterier knyttet til ulike registreringskategorier, slik de er beskrevet i Håndbok V712 [9].

Registreringskategoriene er:
· Boligfelt og boligområder
· Øvrig bebygde områder
· Offentlige/felles møtesteder og andre sosiale møteområder
· Friluftsområder
· Veg- og stinett for gående og syklende
· Særlig identitetsskapende elementer

Planområdet er blitt delt inn i ni hovedområder basert på romlig og geografisk tilhørighet [Figur 1-1].
Disse er igjen delt inn i mindre delområder basert på registreringskategoriene. Beskrivelse av de ulike
kategoriene og kriteriene for verdisetting står under verdikapittelet. Verdisettingen er gjort på en 5-delt
skala fra liten til stor verdi. Alle delområder innenfor planområdet er gitt en verdi, og vist på et verdikart
[Figur 4-2]. Etterpå er hovedområdene gitt en samlet verdi basert på delområdene som er inkludert i
området. Den samlede verdien er vist i tabeller i innledningen til hvert hovedområde.
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Vurderingen av omfang er gjort ved å studere hvert alternativ og vurdere i hvilken grad delområdets
verdier endres som følge av tiltaket. Omfangsgraden (virkningen av tiltaket) er vist på en glidende
skala fra stort negativt til stort positivt [Figur 5-1]. Sammenstilling av verdi og omfang [Figur 6-1] vil gi
en gitt konsekvensgrad. Konsekvensgraden [9] er igjen vist i et konsekvenskart, tilknyttet hvert
alternativ, der man vil se hvilke områder som berøres av tiltaket (innenfor influensområdet) og i hvilken
grad de berøres positivt eller negativt.

Etterfølgende er hvert alternativ gitt en samlet konsekvensgrad og alternativene er rangert fra 1 til 4,
der 1 er det anbefalte alternativet.

2.2.3 Verifisering av kartdata og tidligere vurderinger
Planprogrammet viser til at verdivurderinger av friluftsliv og rekreasjonsverdi som er utarbeidet i
forbindelse med RPBA (Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk) [26], skal ligge til grunn for
verdivurderingen. Her er det mye data som angir de viktige områdene for rekreasjon, friluftsliv og
nærmiljø. I kartene med rekreasjonsverdi fra RPBA er A-, B- og C-verdier benyttet, der A
representerer meget stor verdi, B representerer stor verdi og C representerer et område med registrert
verdi. En del områder har ikke gitt noen verdi. Disse blanke områdene har vi også gitt en verdi, men i
de fleste tilfeller overstiger verdien ikke middels. I tilfeller der et friluftsområde er delt mellom to
kommuner, og gitt ulik verdi på hver side av kommunegrensen, er det tatt stilling til hvilken verdi som
skal gis. Enkelte steder er friluftsområder endret som følge av vegutbygginger. Avgrensningen av
området, og i noen tilfeller verdien på området, er dermed endret.
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3 REGISTRERINGER
3.1 Beskrivelse av området
Forståelsen av Nærmiljø og friluftsliv handler i stor grad om å kjenne de fysiske forutsetninger for
utendørs opphold. Bruken er uløselig knyttet til naturen, naturinngrep og det bebygde miljø, i tillegg til
sosiale relasjoner.

3.1.1 Introduksjon til landskapet

Figur 3-1: Fra fjellknaus ved Golfstien på sørøstsiden av Borrevannet

Geologien i området har vært avgjørende for hvordan kulturlandskap og naturlandskap ser ut i dag.
Raet, den store endemoreneavsetningen fra siste istid, slynger seg gjennom området fra innlandet
ved Barkåker og ut i Oslofjorden ved Horten. Raet utgjør et viktig landskapselement og rammer inn
rike jordbruksområder med tykke marine avsetninger. Raryggen utgjør et tydelig romlig skille, især i
området fra Borre og sørover, der raet strekker seg ned til kysten. De skogkledde åsene vest for raet
avgrenser landbruksområdene på raets innerside og gir til dels store sammenhengende
skogsområder, ispedd mindre lapper av dyrket mark og bebyggelse. Her er forutsetningene for
jordbruk mindre gode, men områdene har stor betydning for friluftsliv. De kystnære områdene byr på
andre aktivitetsmuligheter enn innlandsområdene, og kan oppleves fra sjøen og ankommes fra sjøen.
I tillegg er kystområdene tettere befolket, har større press på arealutnyttelse, hvilket gjør de
gjenværende kystnære friluftsområdene meget attraktive.

Kystens karakter endrer seg veldig fra de steile klippene ved Freberg i nord til langgrunne sand- og
steinstrender i sør, likeledes varierer kontakten med kysten fra områdene fra land. Mellom Horten og
Åsgårdstrand, der raet møter kysten er tilgjengeligheten stor, hvilket gjenspeiles i bruken.
De tettstedsnære områdene har grunnet sin beliggenhet et rikere nettverk av stier og høyere
brukerfrekvens enn de mer avsidesliggende. Utbygging av veg og jernbane, nedleggelse av stasjoner
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og flytting av hovedveger har også vært avgjørende for nærmiljøet og kontakten mellom steder. I og
med at de fysiske forutsetningene for friluftsliv henger så tett sammen med landskapet, følger den
overordnede områdeinndelingen i stor grad den samme inndeling som for temarapport
Landskapsbilde [14]. Underinndelingen er derimot ulik.

Figur 3-2: Landskapselementer og tettsteder

3.1.2 Planområdet
Planområdet omfatter store deler av Horten kommune, en god del av nordlige Tønsberg kommune og
et par mindre områder i vest tilhørende Re kommune. Både Åsgårdstrand og Horten vil indirekte
påvirkes av den planlagte jernbaneutbyggingen, men Nærmiljø- og friluftslivkvalitetene i bymiljøet
antas ikke å bli påvirket av tiltaket. Områdende vil dermed ikke inngå i influensområdet og heller ikke
være en del av verdivurderingen. Andre virkninger av utbyggingen vil bli beskrevet i Andre
samfunnsmessige virkninger [15].
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Figur 3-3: Kart som viser inndeling i hovedområder og delområder
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3.1.3 Tettstedene (nærmiljø- og friluftslivregistreringer)
Tettstedene favner om registreringskategoriene: Boligfelt og boligområder, øvrig bebygde områder,
offentlige/felles møtesteder og andre sosiale uteområder.

Det er vesentlig høyere befolkningstetthet ved fjorden enn i innlandet, og det er her byene Horten og
Åsgårdstrand ligger, samt tettstedet Borre/Kirkebakken. Områdene innenfor kysten er preget av
vekselvis jordbruk og skogsområder, med mindre tettsteder som: Skoppum, Nykirke og Barkåker. E18
går som en viktig transportåre vest i området og er koblet til Horten via rv. 19 og videre til Østfold via
fergen Horten-Moss. Dagens Vestfoldbane går gjennom området med Skoppum som eneste stasjon.
E18 utgjør også et demografisk skille mellom de spredtbygde og tettbygde strøk, der
befolkningstettheten er størst øst for E18.

Skoppum (1629 innbyggere), Nykirke (737 innbyggere), Barkåker (1615 innbyggere), Borre (i SSBs
kart fra 2014 er Borre slått sammen med Horten og har 20036 innbyggere) og Undrumsdal (261
innbyggere) [16] er alle små tettsteder omgitt av landbruksområder og skog. Horten (20036
innbyggere) og Åsgårdstrand (3036 innbyggere pr. 2014) er de nærmeste byene, men ligger utenfor
planområdet og vil ikke påvirkes direkte av tiltaket. Befolkningsdataene er hentet fra Statistisk
Sentralbyrå [16].

Skoppum, Nykirke og Barkåker er tettsteder som har utviklet seg rundt jernbanestasjonene, hvorav
Skoppum stasjon er den eneste som fortsatt er i drift. Dette gir Skoppum et annet vekstgrunnlag enn
de andre stedene, både som bolig- og næringsområde. Borre/Kirkebakken er også et sted med
vekstpotensial på grunn av nærheten til Horten og Høgskolen i Vestfold på Bakkenteigen. Her
eksisterer et godt kollektivtilbud med buss i dag.

Skoppum
Skoppum ligger i et småkupert åslandskap med mange mindre høyder og lavbrekk. Dagens stasjonen
ligger nord for sentrum i utkanten av tettstedet. Sentralt mellom boligfeltene ligger sentrum med viktige
sentrumsfunksjoner som butikker og et stort idrettsområde med et viktig nærturområde i nord og vest.
Byggefeltene har bredt seg over flere små høyderygger. Mellom byggefeltene går flere grønne fingre
av vegetasjon med turstier. Jernbanen har flere underganger og en planovergang, og er med på å
dele tettstedet i en øvre og nedre del. Skoppum har god sykkelvegforbindelse til Borre på den gamle
banestrekningen parallelt med rv. 19. Strekningen videre til Horten skal bygges ut. Skoppum har et
veldig rikt nærmiljøtilbud innenfor tettstedet. For Skoppum er sentrum og Løvås/Kongelv de primære
nærtur- og aktivitetsområdene. Det kjøres skiløyper på vinterstid inn i skogsområdene nord for
Skoppum som er koblet til Nykirkes lysløype, og videre sørover via Steinbjørnrød/Råen. Mellom
sentrum og rv. 19 er et belte med næringsområder som fungerer som en buffersone mellom
boligbebyggelsen og riksvegen.

Nykirke
Nykirke tettsted har vokst fram omkring middelalderkirken, den nedlagte jernbanestasjonen og
Skaaneveien/Kopstadveien. Her ligger alle de offentlige funksjonene samlet. Utbyggingen av
Kopstadveien/Falkenstenveien har flyttet mye av trafikken utenom boligområdene. Siden 80-tallet er
Klokkeråsen bygget ut og Sletterødåsen er regulert til boligfelt (ikke utbygd). De senere år har et
nærings- og idrettsområde vokst på nordsiden av Kopstadveien, adskilt fra den øvrige
tettstedsbebyggelsen. Både idrettsplassen «Sletta» og «Stasjonsparken» er viktige og mye brukte
offentlige møteplasser innenfor tettstedet. Skogsområdene ved Åsrød/Føske er viktige
nærturområder, og det er kort veg til Frebergsvik og Skaanevetan som er andre viktige friluftsområder.
Nærheten til Kopstadkrysset og E18 er mindre positivt for nærmiljøet, likeledes jernbanen med sin
planovergang i sentrum. Likevel er bensinstasjonen på Kopstad mye besøkt av gående fra Nykirke.
Her utgjør tungtrafikken et faremoment for myke trafikanter. Landskapet i Nykirke er åpent og støy
bærer langt. Naturområdene i sør og nordvest som skjermer mot E18 og forbindelsene dit er meget
viktige. Nykirke har ingen visuell kontakt med kysten på grunn av åsryggen ved Frebergsvik.

Borre/Kirkebakken
Borre/Kirkebakken er tett forbundet med Borrehaugene, som er historiske spor fra vikingtiden og
middelalderkirken. Dagens tettsted har vokst ut ifra krysset Kirkebakken/Raveien og Sandeveien. Den
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eldste bebyggelsen ligger på vestsiden av Kirkebakken. Senere har boligområdene vokst sørøstover
langs Fogdeveien og sentrumsfunksjonene ligger spredt langs Gannestadveien med et større
idrettsområde i vest. Borre ligger naturskjønt plassert på Raryggen, og henvender seg både mot
Borreskåla og Oslofjorden. Landskapet er mer åpent i øst, og kontakten med fjorden bedre. Raveien
og rv. 19 rammer tettstedet inn i sørøst og i nord. Raveien er trafikkert og en tydelig støykilde i
området. Rv. 19 er støyskjermet og utgjør en barriere for kontakten med Borreskåla. Borre har få
grøntområder i tettstedet, men har gode sol og utsiktsforhold, tett kontakt med Fogdeskogen i vest og
kort veg til fjorden, Borrehaugene og skogen ved Fjugstad. De større turattraksjonene ligger tett ved
Borre, men befolkningen må ut av tettstedet for å komme til dem. Gang- og sykkelvegen langs den
nedlagte jernbanen er en viktig ferdselsåre vest- og østover.

Undrumsdal
Undrumsdal er en jordbruksbygd øst i Re kommune med nærhet til E18 og Undrumsdalskrysset.
Undrumsdal har en kirke og Solerød oppvekstsenter med barnehage og barneskole. Det er 8 km til
Revetal som er kommunesenter i Re og 6 km til Skoppum stasjon. Fra Undrumsdal er det rundt 15
minutters kjøring i hver retning til byene Holmestrand, Horten og Tønsberg. Tangsrødmarka og
turområdene vest for Skoppum er en del brukt av befolkningen i Undrumsdal.

Barkåker
Barkåker ligger nord i Tønsberg kommune i et landskap som heller sør-vestover og åpner seg mot
indre Vestfold. Barkåker har vokst fram langs Barkåkerveien og jernbanen. Dobbeltsporet sørover fra
Barkåker var ferdig utbygd i 2011, og utgjør et tydelig visuelt og fysisk skille i tettstedet. Kontakten på
tvers av banen er sikret med flere overganger. Barkåker ligger i et åpent landskap og er eksponert for
støy, men banen er lagt dypt i terrenget og godt støyskjermet. Byggingen av dobbeltspor har flyttet
banetraseen vest for opprinnelig linje, og har frigjort områder til sentrumsutvikling der det gamle
jernbanesporet gikk. Hoveddelen av boligbebyggelsen ligger øst for jernbanen og idrettsområdene
ligger sør for tettstedet. Tangsrødmarka er et viktig nærturområde for Barkåker i likhet med Råkkås i
øst.
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Figur 3-4: Boligfelt og boligområder samt øvrig bebygde områder. Kilde: Horten Kommuneplan 2015-2027
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Figur 3-5: Boligfelt og boligområder samt øvrig bebygde områder. Kilde: Horten Kommuneplan 2015-2027



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

Nærmiljø og friluftsliv

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

25 av 214
ICP-34-A-10210

02A
11.03.2016

Figur 3-6: Boligfelt og boligområder samt øvrig bebygde områder. Kilde: Horten Kommuneplan 2015-2027
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Figur 3-7: Boligfelt og boligområder samt øvrig bebygde områder. Kilde: Tønsberg Kommuneplan 2014-2026
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Figur 3-8: Over venstre: Nykirke. Over høyre: Skoppum. Nede venstre: Borre. Nede høyre: Barkåker

3.1.4 Friluftsområder
Friluftsområdene er del av ulike landskapstyper som kan romme mange typer friluftsområder:

· Nærturterreng
· Leke- og rekreasjonsområde
· Grønnkorridor
· Marka
· Strandsone
· Sjø- og vassdrag
· Jordbrukslandskap
· Utfartsområde
· Store turområder med tilrettelegging
· Store turområder uten tilrettelegging
· Særlige kvalitetsområder
· Andre friluftsområder

Disse kategoriene er vist samlet i registreringskartet [Figur 3-11: Friluftsområder]. En forenklet
inndeling som er mye brukt er: Nærturområde, dagsturområde og statlig sikret turområde [Vedlegg 10:
Nærturområder og dagsturområder]. Disse favner om ulike typer terreng, og sier noe om
brukerintensitet som er en viktig faktor når områder skal gis verdi.

Nærturområdene er tettstedsnære turområder og er kjennetegnet ved å være særlig godt tilrettelagt
og vedlikeholdt, ofte med lysløype. Ofte vil de være del av et større friområde. Et eksempel på dette er
området ved Brekkeåsen/Tangsrød, som er et viktig nærturområde for Barkåker. Dette er del av
Tangsrødmarka som er et større skogsområde som også tas i bruk fra Skoppum, Åsgårdstrand via
Adal og fra Undrumsdal i vest.
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Dagsturområder er områder som ligger uten direkte tilknytning til tettsteder. Dagsturområder vil som
regel være godt tilrettelagt og attraktive som turområder, men være mindre brukt i det daglige. Et
eksempel på dette er skogsområdene vest for Borrevannet.

De kystnære friluftsområdene
Brukerintensiteten er høy og attraksjonene mange langs kysten mellom Horten, Borre og
Åsgårdstrand. Området består mye av skog og noen få åpne jordbruksområder som også inngår i
turvegnettet. Kysten er lett tilgjengelig og området generelt godt tilrettelagt for bruk. Kyststien forbinder
området på langs og inngår som del av den nasjonale sykkelruten langs kysten. Borre Nasjonalpark er
en stor attraksjon i området og er mye brukt av lokalbefolkning og tilreisende. Området brukes hele
året og vinterløyper knytter området sammen med turområdene på innsiden av raet.

Friluftsområdene på raets innerside
Landskapet veksler mellom store åpne jordbruksområder, og store og mindre skogsområder med ulik
geografisk tilhørighet. Rv. 19 skaper et tydelig skille på tvers av områdene og områdene i nordøst med
nærhet til Horten og Borre/Bakkenteigen har høyest brukerintensitet og er mest tilrettelagt.

Borrevannet med Hortensmarka og Borreskåla, er en del av Hortens nærturområde og har en høy
brukerintensitet hele året. Området er også mye besøkt av befolkningen i Borre og Skoppum.
Borrevannet er en nasjonalt viktig fuglelokalitet og tiltrekker seg mange tilreisende. Skogen vest for
Borre og Bakkenteigen ligger i nær tilknytning til tettstedet og er et mye brukt turområde for
lokalbefolkningen. Adaltsjern og Fogdeskogen utgjør særlige attraksjoner i området og er godt
tilrettelagt og lett tilgjengelige. Forbundet med skogen i vest er Lørge/Kimestad et kulturlandskap som
henvender seg mot Adal og Skoppum. Området har et rikt nettverk av stier og grusveger, og er et
regionalt senter for travsport.

Søndre og vestre del av Adal er et stort fulldyrka jordbruksområde, og et lite brukt friluftsområde. Det
kjøres opp vinterløyper i området. Det er ikke spesielt tilrettelagt for gående eller syklende.
Landskapet ved Barkåker er primært et jordbrukslandskap som er lite brukt som friluftsområde. Noen
mindre skogsområder skaper viktige forbindelser mellom turområdene i øst og vest. Fra Jareteigen og
sørover er jordbruksområdene svært preget av nærheten til dagens jernbane.

Friluftsområdene i åslandskapet
Friluftsområdene i åslandskapet er kjennetegnet ved et stort skogsområde med kupert skogsterreng
og enkelte jordbruksområder i mindre skala. E18 går gjennom vestre del av området i skjæring og
tunnel. Sør for Skoppum går rv. 19 på tvers gjennom området, for det meste dypt i terrenget. Området
kan deles i tre hoveddeler: Skogen mellom Nykirkeveien og Borrevannet, som primært et
dagsturområde utenfor tettsted. Friluftsområdene mellom Skoppum og Nykirke som er mye brukt av
lokalbefolkningen. Her inngår nærturområdene til Skoppum og Nykirke og et større stilleområde.
Skogsområdene sør for rv. 19 har varierende brukerintensitet. Adalsborgen i nord er et mye brukt
turmål. Tangsrødmarka i sør er Barkåkers nærturområde. Området er også brukt av folk i
Åsgårdstrand og Undrumsdal.

Jordbruksområdene ved Nykirke
Nykirkes nærturområde ligger sør for tettstedet i overgangen til skogslandskapet. De tettstedsnære
jordene brukes til lek, primært vinterstid. Det kjøres skiløyper opp gjennom området som forbinder
Nykirke med skogsområdene i sør og vest. En del mindre grøntdrag langs bekker utgjør lekeområder
for barn. Jordbrukslandskapet er ellers lite brukt som friluftsområde.

3.1.5 Veg- og stinett for gående og syklende
Veg og stinett for gående er vist på [Figur 3-12]. Det tar utgangspunkt i en rekke kartfestede
rutebeskrivelser [se 3.5 Datagrunnlag], der vi skiller mellom sommerruter, vinterruter, lysløyper,
historiske turstier, mye brukte stier i naturterreng, ridestier og grusveger brukt til trav, separate gang.
Og sykkelveger og sykkelfelt. Her vises også utfartsparkering og spesielle målpunkter. Tettstedene
Skoppum, Borre, Horten og Åsgårdstrand er tett forbundet med separate gang- og sykkelveger.
Barkåker vil også få det når utbyggingen av gang- og sykkelveg langs Raveien er ferdigstilt. Nykirke er
ikke forbundet med de andre tettstedene med separat gang- og sykkelveg. Forbindelsene til
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nærturområdene er i alle tettstedene ivaretatt. På registreringskartet vises også vegstrekninger og
kryss som barn og lærere har markert som utrygge. I Nykirke er det flere slike steder som fremkom av
barnetråkkregistreringene.

3.1.6 Identitetsskapende områder
Identitetsskapende områder inngår som del av registreringene, men er en kategori som ikke er på
kartfestede data. Områdene som er vist tar utgangspunkt i friluftsområder med historisk betydning
eller markante landskapsformer som er knyttet til stedets identitet, f. eks. Raet og Borreskåla. Dette er
vist på kart [Figur 3-13: Identitetsskapende områder og elementer. I tillegg vil møteplasser i tettsted og
boligområder kunne klassifiseres som identitetsskapende områder, selv om disse ikke er vist på
kartet.

3.1.7 Jakt og fiske
I planprogrammet vises det til et utredningsbehov i forbindelse med jakt og fiske. Det drives både jakt i
store deler av planområdet og fiske i enkelte områder. Langs kysten finnes utallige fiskemuligheter og
Borrevannet er også et attraktivt fiskevann, særlig for gjeddefiske [Vedlegg 12: Fiskekart over
Borrevannet].

Det drives både små- og storviltjakt innenfor store deler av planområdet, både i skogs- og
jordbruksområder. Sonekart er vedlagt [Vedlegg 9] som viser hvordan Horten kommune er delt inn i
jaktsoner, der de fleste områder utenfor tettstedene inngår som del av et jaktfelt. Jaktområdene skiller
seg fra øvrige friluftsområder, ved at de krever lite tilretteleggelse og skjer fortrinnsvis i områder der
det er lite øvrig ferdsel. Av den grunn er det begrenset dokumentasjon av bruk innenfor hvert enkelt
område. Bruken vil også avhenge av jaktlag og endres over tid.

3.1.8 Støy
Det vises i Planprogrammet [1] til at beregning av støy skal inngå som del av de ikke-prissatte
konsekvenser, der det berører uteområder tilknyttet boliger og friluftsområder.

Det er utført støyberegninger i forbindelse med fagrapport støy [10], som viser dagens støybilde med
jernbane- og vegtrafikkstøy [vedlegg 13 og 14]. Støyberegningene viser gul og rød sone der 58 dB er
nedre verdi for gul sone.

Områder der fravær av støy er vesentlig for rekreasjonsverdien er vurdert opp mot en grenseverdi for
støy på Lden = 40 dB. Dette er grenseverdien som retningslinje T-1442 angir for «Stilleområder,
nærfriluftsområder og bymark utenfor by/tettsted». Det er utarbeidet kart som viser friluftsområder som
kan defineres som stilleområder [Figur 3-10].
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3.1.9 Registreringskart

Figur 3-9: Boligområder og øvrige bebygde områder. Kilde Horten Kommuneplan 2015-2027 og Tønsberg
Kommuneplan 2014-2026
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Figur 3-10 Offentlige / felles møtesteder og andre uteområder
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Figur 3-11: Friluftsområder
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Figur 3-12: Veg- og stinett for gående og syklende
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Figur 3-13: Identitetsskapende områder og elementer
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Figur 3-14: Stilleområder
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3.2 Datagrunnlag
3.2.1 Tidligere utredninger
Som beskrevet i planprogrammet har konseptvalgutredningen fra 2012 [17] og sammendraget fra
NSB Banes konsekvensutredning fra 1996 [18] blitt brukt for å bli kjent i området og forstå hvilken
sårbarhet de ulike områdene har i møtet med en ny jernbane. Mulighetsstudien Campus Vestfold
2040 [19] har også vært en viktig informasjonskilde for å forstå dagens verdier og se mulige
utviklingsscenarier for området.

3.2.2 Kartfestede data
Tidligere verdivurderinger fra RPBA [26], GIS-data fra Vestfold fylkeskommune, arealplaner fra de
berørte kommuner [20] [21] [22], publikasjoner fra Horten og Omegn Turistforening [2], Borre
historielag [3], og andre interesseorganisasjoner med turbeskrivelser [23] og løypekart har vært viktige
for både områdeavgrensning og verdivurderingen. For registreringen av nærmiljøet har vi fått kart fra
Vestfold Fylkeskommune med alle tettstedsnære offentlig regulerte uterom: områder med regulerte
friluftsområder, lekeplasser, skoler, barnehager og idrettsarealer. Dette gir sammenlagt et godt bilde
av hvilket nærmiljøtilbud som finnes i tilknytning til tettstedene. Generelt har Horten kommune hatt mer
dokumentasjon på bruk av friluftsområder og løypenett enn de to andre kommunene.
Barnetråkkregistreringer, folkemøter og befaringer har likevel gitt et godt bilde av bruk og
tilretteleggelse i hele planområdet.

3.3 Gjennomførte undersøkelser
3.3.1 Barnetråkk
I mai og juni 2015 ble det gjennomført en rekke registreringer av barnetråkk der sommer- og
vinterbruk ble kartlagt. Skoleelever, lærere og barnehager har fått merke på kart hvilke områder de
bruker sommerstid, vinterstid og hele året. De har også tegnet hvilke veger, stier og snarveger de
benytter for å komme til og fra aktiviteter, skole og barnehage, samt hvilke strekninger de opplever
som trafikkfarlige eller skumle. Fagerheim barnehage i Nykirke, Blåbærlyngen barnehage i Skoppum,
Start Studentbarnehage i Borre og Stifinneren Barnehage i Åsgårdstrand har vært med på
registreringene. Fagerheim skole i Nykirke, Lysheim skole i Skoppum, Solerød skole i Undrumsdal og
Barkåker skole i Barkåker har bidratt med lærer- og elevregistreringer. Registreringene er tatt med i
grunnlaget for verdisetting av delområdene, og har synliggjort betydningen av lekeområder som ikke
framkom av grunnlagskartene eller tidligere verdivurderinger.

3.3.2 Brukermedvirkning
Etter å ha samlet registreringene i diverse registreringskart og utarbeidet foreløpige verdikart, er dette
blitt vist i møte med samarbeidsgruppa, og i to åpne folkemøter der privatpersoner og representanter
for ulike interesseorganisasjoner møtte i juni 2015. Tilbakemeldinger på både verdisetting og
registreringer ble gitt i disse møtene, og folk fikk anledning til å komme med kommentarer. Umerkede
turstier og snarveger ble tegnet på kart, og informasjon om både uorganiserte og organiserte
aktiviteter ble formidlet.

De fleste innspill er tatt med som registreringer, og i noen tilfeller har dette påvirket utstrekning og
verdi på noen områder.

Det har blitt holdt tre medvirkningsmøter i juni 2015 der fagpersoner i kommuner og fylkeskommune,
privatpersoner og representanter for interesseorganisasjoner har blitt presentert for
utredningsmetodene og verdivurderingene, og fått anledning til å stille spørsmål og komme med
kommentarer til både verdisetting og avgrensning av områder. For deltemaet Nærmiljø og friluftsliv er
det noen få områder som står meget sterkt i folks bevissthet og er gjenstand for gjentatte diskusjoner.
Det er områdene som er gitt høyest og nest høyest verdi.

3.3.3 Tverrfaglig samarbeid
Vi har hatt et tett samarbeid innad i rådgivergruppa, representert ved ViaNova, NIBIO (naturmiljø og
naturressurser), NIKU (Kulturmiljø), Brekke & Strand (Støyrapport), Citiplan (Andre samfunnsmessige
virkninger). Disse har kommet med supplerende opplysninger som har vært nyttige i kartleggingen av
området og i avklaring av grensesnitt mellom de ulike fagutredningene.
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3.4 Befaringer
Vi har vært på gjentatte befaringer fra februar til juni og sett områdets forandring fra vinter til vår og til
sommer. Registreringene har vært utført med bil som transportmiddel, med sykkel og til fots. Dette har
gitt oss mulighet til å oppleve området i ulike hastigheter, og komme til områder som ikke er
tilgjengelige med bil. Befaringene har særlig vært nyttige for å komme inn og oppleve områder som er
vanskelige å lese fra flyfoto og kart. Mange registreringer har blitt verifisert, og egne kart og
beskrivelser er blitt korrigert etter befaring. Tverrfaglig befaring med NIKU har også vært meget
utbytterikt. Det er også gjennomført befaring av deponiområdene i september.

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 (Torgrim Guttormsen, Anneli Nesbakken, Gro Jerpåsen og
Fredrik Berg)

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 NIKU (Torgrim Guttormsen)

Figur 3-15: Befaring ved Adalsborgen
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3.5 Kontakt med fagmyndigheter, foreninger og ressurspersoner
Det har blitt avholdt tre medvirkningsmøter 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.

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
medvirkningsmøtene.

Beate Tørnby, representant for travmiljøet ved Lørge har også i ettertid sendt innspill per e-post.

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 [24] 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
[25].

Barnetråkkundersøkelsene som ble gjennomført i juni 2015 har gitt et utdypende bilde av hvilke
områder som har betydning for barn og unge, hvor de leker, hvilke veger og stier de bruker mye, og
hvilke strekninger som oppleves utrygge. Barnehager og skoler i hele området har vært representert.

3.6 Kvalitetsvurdering av registreringene
Kartgrunnlaget har vært noe varierende fra kommune til kommune, men har en gjennomgående god
kvalitet. Plankart og grunnkart har vært tilfredsstillende i alle tre representerte kommuner, mens i
tidligere verdivurderinger inngår ikke områdene i Re kommune. Horten kommune har meget god
dokumentasjon av hele området, både hva utvikling og bruk angår. Tønsberg kommune er også
representert i RPBA-verdivurderingene [26], men har 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
I alle registreringer hvor naboer, innbyggere og brukere av områdene involveres er det rom for ulik
tolkning og vektlegging av hva som er brukbart og omfang av bruken. Bruken utvikler seg over tid.
Gamle registreringer gjenspeiler derfor ikke alltid nyere registreringer. Nye registreringer bør derfor
vektlegges mer enn eldre registreringer.

Kommunene har også gjennomført registreringene på hver sin måte og de er derfor ikke alltid direkte
sammenlignbare. I noen områder har vi registrert og gjennomført spørreundersøkelser selv. Også
disse undersøkelsene vil avvike fra andre undersøkelser.

3.8 Avgrensning av influensområdet
Influensområdet vil for Nærmiljø og friluftsliv utgjøre de områder der tiltaket vil berøres, eller områder
der tiltaket er med på å bryte ned 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 i disse områdene.
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4 VERDIVURDERINGER
4.1 Kategorisering og verdisetting
Verdisettingen tar utgangspunkt i kriteriene knyttet opp mot de ulike registreringskategorier som er gitt
i SVVs Håndbok V712 [9]. Ettersom planområdet og influensområdet er stort, vil delområdenes
størrelse i noen tilfeller romme ulike registeringskategorier. Det gjelder særlig bebygde strøk, i og
utenfor tettstedene.

4.1.1 Kriterier for verdisetting

Figur 4-1: Tabell med kriterier for verdisetting ut fra ulike registreringskategorier fra SVVs Håndbok V712 [9].

Verdivurderingen er utarbeidet ved gjennomgang av eksisterende kartdata og verdivurderinger
utarbeidet i forbindelse med RPBA Vestfold [26] [Vedlegg 7: Temakart – Friluftsliv/rekreasjon] I disse
kartene benyttes det A-, B- og C- [27] verdi på rekreasjonsområder. Noen av kartene er vist i
planprogrammet, og supplerende kart er funnet på Vestfold-kommunenes kartportal [4].

Tetthet/brukerfrekvens og opplevelseskvalitet kan være avgjørende for verdisetting av delområdene.
Det betyr at et område med høy konsentrasjon av boliger eller et mye brukt friluftsområde i
utgangspunktet vil ha verdi over middels. En faktor som støy eller redusert tilgjengelighet vil kunne
redusere bokvaliteten eller friluftsopplevelsen i et slik område, og vil kunne gi utslag i en lavere verdi.
De tettbygde boligområdene i planområdet er jevnt over gitt middels til høy verdi, da de har alminnelig
gode kvaliteter og relativt høy brukerfrekvens. Likeledes er nærturområder med høy brukerintensitet
gitt verdi over middels.
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4.1.2 Tettstedene og deres nærmiljø
For de fire tettstedene Nykirke, Barkåker, Skoppum og Borre er de områdene som er bebygd, regulert
til bebyggelse eller satt av til framtidig bebyggelse i kommuneplan avgrenset. I tilfeller der offentlige
møtesteder er flettet inn i boligområdene inngår dette i ett delområde. Enkelte områder med en høyere
konsentrasjon av offentlige uteanlegg og møteplasser er definert som et eget område. Større
næringsområder er skilt ut som egne delområder. I tettstedene er delområdene betydelig mindre enn
for skogs- og landbruksområder.

Samtlige tettsteder med sentrum og boligbebyggelse er gitt verdi over middels. Næringsområder er
gitt verdier under middels, da de som regel tilfører området få nærmiljøverdier. I tilfeller med høy
konsentrasjon av idretts- og lekeplasser på en plass er dette definert som et eget delområde. Dette
gjelder f.eks. idrettsparken i Skoppum.

4.1.3 Friluftsområder
De statlig sikrede friområdene er gitt høy verdi og er definert som egne delområder. Kommunalt
sikrede områder er blitt sett på i sammenheng med annet frilufts- og nærmiljøtilbud, da disse ofte
utgjør mindre enheter og inngår som regel i et større delområde, som regel innenfor tettstedene.

Nærturområder er i utgangspunktet gitt en høyere verdi enn dagsturområder, da disse er viktigere for
tettstedene og hverdagsbruk. Det er gitt verdi både for nærmiljøet og som friluftsområde generelt.
Enkelte områder har kvaliteter som både nærturområde og dagsturområde. Dette gjelder blant annet
Hortensmarka som ligger nær Horten og Borrevannet, og er mye brukt av lokalbefolkning så vel som
tilreisende. Det gjelder også friluftsområdene tilknyttet Raet, som er mye brukt av befolkningen fra
Horten, Borre, Åsgårdstrand og Bakkenteigen, samt tilreisende.

De fleste områder der jordbruk dominerer har fått liten til middels friluftsverdi. Unntaket er områder
med utstrakt vinterbruk som f. eks. søndre Nykirke, der lysløypen og turvegnettet går gjennom
landbruksområdene. Landbruksområdene ved Kimestad/Lørge og Bergan er også unntak, ettersom
dette er et mye brukt turområde og regionalt senter for travsport. Området har et finmasket nett av
grusveger som kommer både hestesporten og andre brukere til gode. Områdene ved Steinbjørnrød
og Råen vest i området er registrert som mye brukte friluftsområder på RPBAs [26] registreringskart.
Dette henger tett sammen med kulturlandskapet sør for rv. 19 ved Solerødveien/Ødegården/ i Re
kommune.

Verdien på naturområder som er mindre tilrettelagte vil i mange tilfeller være en diskusjonssak. Det
kan være skogsområder uten veger eller kulturlandskap som kun er tilgjengelige til fots. For mange vil
de beste friluftsopplevelsene være der man er alene og nettopp må gå et stykke for å komme til.
Denne type verdi er vanskeligere å kartlegge enn f.eks. et sted med høy brukerfrekvens. For å få pekt
ut og forstå betydningen av slike områder er særlig innspill fra lokale av betydning. I
barnetråkkregistreringene og folkemøtene er snarveger blitt tegnet inn og som går over områder som
er vurdert som lite tilgjengelige.

De områdene som er gitt lavest verdi er steder der arealbruken hindrer eller reduserer mulighetene for
utendørs opphold. En del av områdene langs E18 og rv. 19 har fått redusert verdi da disse er
støyutsatt. I de fleste tilfeller er kontakten på tvers av vegene godt ivaretatt med underganger og
overganger. Her er opplevelsesverdien redusert i større grad enn tilgjengeligheten.

4.1.4 Veg- og stinett for gående og syklende
Veg- og stinett inngår som regel i et større område og kan være med på å heve verdien i området,
dersom den bidrar vesentlig til tilgjengelighet eller har stor opplevelsesverdi. God tilgjengelighet til
nærturområder er også en ressurs i tettstedet, selv om turområdet er definert som eget område.
Gang- og sykkelvegen som forbinder Skoppum med Borre og kysten er et eksempel på et element
som ligger utenfor Skoppum men er med på å gi kvaliteter til Skoppum.

Generelt er det gode turmuligheter tilknyttet alle tettstedene, men attraksjonene og rutene er flere og
mer tilrettelagt i de kystnære områdene der befolkningstettheten er størst. Dette er med på å øke
verdien i disse områdene.
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Historiske turstier er mye brukte stier og veger der opplevelsesverdi veier tungt. Adalsborgen er et
eksempel på et målpunkt og en historisk tursti merket av Horten og Omegn Turistforening [2].

4.1.5 Identitetsskapende områder/elementer
Særlige identitetsskapende elementer er i noen tilfeller definert som egne områder. Eksempler på
dette er Adalsborgen sørvest for Skoppum, Skaanevetan og Skihytten ved Nykirke, Borreskåla,
Borrevannet og Borrehaugene. m.fl. Ofte faller disse inn under andre kategorier også, som
friluftsområde og turmål. De historiske turstiene [2] og destinasjonene er ofte sammenfallende med
identitetsskapende områder.

4.1.6 Jakt og fiske
Fiskeområdene er lokalisert i hovedsak ved Borrevannet og langs kysten [Vedlegg 12: Fiskekart over
Borrevannet]. Dette inngår som del av områder med en høy verdi både som friluftsområde og
nærturområde.

Jaktområdene er fordelt over hele planområdet, utenfor tettstedene, i både skogs- og
jordbruksområder, men primært i skog. Jaktterrengene er store nok til å romme variert landskap og er
delt inn i naturlige geografiske soner [Vedlegg 9: Jaktkart fra Hortenjeger]. Forutsetningene for at
områdene oppleves gode vil avhenge mest av viltbestanden, som er varierende. Spredningen av
jaktområdene innenfor de fleste delområder, gjør at dette ikke er en faktor som påvirker områdenes
verdi.

4.1.7 Støy
Støyberegninger som viser dagens jernbane og vegtrafikk ligger til grunn for verdivurderingen av
kvalitetene i tettsteder og friluftsområder [28]. Stilleområdene4 vurderes som en viktig ressurs.
Stilleområdene er ikke skilt ut som egne delområder, men vil inngå som del av andre friluftsområder.
Disse er å blant annet å finne i deler av Tangsrødmarka, skogsområdene mellom Skoppum og
Nykirke, i bekkedalene ved Adalsbekken og Bondalsbekken og i nordre del av Borrevannet.

Områdene tilknyttet E18 og rv. 19 er til dels svært støyutsatt, og steder der dette har betydning for
friluftsopplevelse eller bomiljø vil verdiene være redusert. De åpne slettelandskapet ved Nykirke vil
være mer påvirket enn skogsområdene, der E18 ligger delvis i dype skjæringer og i tunnel.

4 Beregning av stilleområder tar utgangspunkt i støyberegninger som viser friluftsområder med
støynivå under 40 dB. Beregningene er utført av Brekke & Strand og det refereres til Støyrapporten
ICP-34-A-10070_00 Støy - beregning og konsekvenser
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4.2 Verdivurdering

Figur 4-2: Verdikart med samlet influensområde
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4.2.1 Nykirke og nærområder
Nykirke ligger i et åpent jordbrukslandskap der små skogkledde åsrygger deler opp rommet og
skjermer mot E18 og Kopstadkrysset. E18 går gjennom vestre deler av jordbrukslandskapet, og er
både en støykilde og en barriere i området. Kopstadkrysset er et trafikalt knutepunkt der E18 og
Kopstadveien, med forbindelse til Horten, møtes.

Nykirkes tettstedbebyggelse og sentrum er lokalisert mellom Kopstadveien og Nykirkeveien.
Nykirke har Fagerheim barne- og ungdomsskole og er senter for et forholdsvis stort oppland. Sentrum
er godt samlet og har skole, butikk, kirke, idrettsbaner, seniorsenter og barnehage. Nord for
Kopstadveien er idrettsområdet «Sletta», som er en viktig sosial arena, både for barn og voksne. Her
er også et vekstområde for næring. Nykirkes boligvekst er planlagt i Sletterødåsen som ligger mellom
dagens tettstedbebyggelse og E18. Dagens jernbane går gjennom tettstedet, uten å stoppe.
Planoverganger utgjør et faremoment både i sentrum og sør for sentrum der skiløyper krysser
jernbanen vinterstid. Nykirke har flere tettstedsnære lekeområder og jordene mellom Sletterødåsen og
Klokkeråsen er mye brukt.

Landbruksområdene i vest og bebyggelsen omkring Kopstadkrysset er meget støyutsatt og preget av
nærheten til E18. Her er barrierevirkningen stor. De østlige områdene er mer skjermet, men har som
landbruksområde mindre betydning for friluftslivet. Unntaket er Freberg/Nøklegård der flere grøntdrag
langs bekker gjør området mer tilgjengelig.

Nykirkes primære nærturområde med lysløype ligger sør for Nykirke og strekker seg over jorder og inn
i et kupert skoglandskap med noe gårds- bolig- og fritidsbebyggelse. Dette delområdet inngår i
hovedområde 2, friluftsområdene mellom Nykirke og Skoppum.

Frebergsvik er nærmeste strand, men er mindre brukt enn Sandsletta som ligger drøye 4 km lenger
nord. Det finnes gode forbindelser til både skogsområdene i øst og sør, og det kjøres opp løyper som
er forbundet med Skoppums turområder i sør og Borrevannet i øst.

Nykirke tettsted og idrettsområdet «Sletta» har mange viktige nærmiljøkvaliteter og har gode
forbindelser til nærturområde i sør. Jernbanen utgjør et faremoment i tettstedet og i områdene sør der
plankrysningene er mange. Nord for Kopstadveien går jernbanen diagonalt gjennom området, og
utgjør en tydeligere barriere enn i sør.

Verdiene i området ligger mellom middels til stor og liten, der de høyeste verdiene er knyttet til
nærmiljøkvalitetene i Nykirke sentrum og boligområder. Landbruksområdene har jevnt over under
middels verdi som friluftsområde, og de støyutsatte områdene er gitt liten verdi.
I arealfordeling mellom verdiområdene ser man en overvekt av verdier under middels og flere områder
med middels verdi. Nærmiljøverdiene i Nykirke sentrum og boligområder er med på å løfte snittverdien
til middels.
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Tabell 4-1: Verditabell for område 1

Figur 4-3: Nykirkes boligområder sett nordfra

Delområde Navn Verdi
Nykirke og nærområder

1A Nykirke tettsted M/S
1B Nykirke idrettsområde «Sletta» M/S
1C Nykirke næringsområde L
1D Sletterødåsen M
1E Kopstadkrysset L
1F Freberg/Nøklegård M
1G Sletterød/Moskvil/Pauli L/M
1H Østre Nykirke/Grette L/M
1I Nykirke nord landbruksområder L
1J Nykirke nord åsrygg M
1K Skog vest for Sletterødåsen M
1L Kopstad vest L/M
1M Haug L/M

Samlet verdi M
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Figur 4-4: Over til venstre: Klokkeråsen i Nykirke. Over til høyre: Middelalderkirken i Nykirke. Nede til
venstre: Stasjonsparken i Nykirke. Nede til høyre: Idrettsplassen "Sletta"

Område 1A. Nykirke tettsted
Registreringskategori: boligfelt og boligområder
Nykirke tettsted har boligområder med alminnelig gode kvaliteter. Sletterødåsen med skog i vest
skjermer mot E18. Sentrumsfunksjoner er lett tilgjengelig. Mange fine grøntområder er bevart på
Klokkeråsen. Jordet ved Sletterød er mye brukt vinterstid av barn. «Jungelen» sør for Klokkeråsen er
et populært lekeområde i naturen. Stasjonsparken er en viktig møteplass og lekeplass for barn og
unge i Nykirke. Fra tettstedet er det nær kontakt med turområdet i sør og Sletterødåsen, Skaanevetan,
Skihytta og Frebergsvik. Terrengform og vegetasjon gir lite visuell kontakt med kysten.
Kopstadveien/Falkenstenveien skiller området fysisk fra Nykirke nord, men er sikret med en
undergang. Nykirkeveien er trafikkert og uoversiktlig. Jernbane med planovergang gir et litt utrygt miljø
for området øst for jernbanen. Til gjengjeld er Skaaneveien lite trafikkert etter omlegging av
hovedvegen til Horten. Skole er sentralt plassert. Områdene langs Kopstadveien og jernbanen er
støyutsatt. Verdi middels til stor.

Område 1B. Nykirke idrettsområde «Sletta»
Registreringskategori: Offentlige/felles møtesteder og andre sosiale uteområder
Kopstadveien adskiller, selv med undergang, Nykirke idrettsområde med Nykirke boligområde i sør.
Skogkledd åsrygg skjermer mot støy fra E18. Idrettsområdet har fotballbane (kunstgress),
friidrettsbane, ballbinge og grusbane, og er mye brukt av lokalbefolkningen. Dette er en viktig
møteplass for tettstedet. Grusbanen brukes også som skøytebane vinterstid. Det er få boliger i direkte
tilknytning til «Sletta». Næringsområdet skjermer mot Kopstadveien, men skaper også litt avstand til
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boligområdet og andre sentrumsfunksjoner. Området ankommes via undergang under Kopstadveien.
Plankryssing av Kopstadveien er farlig. Middels til stor verdi.

Område 1C. Nykirke næringsområde
Registreringskategori: øvrige bebygde områder
Nord for Kopstadveien. I dag med brannstasjon, noen få næringsbygg og gårdsbruk. Jernbanen skiller
området fra Nøklegård i nordøst. Området er regulert til næring og enkelte boliger. Jernbanen
begrenser adkomstmulighetene, som i dag går via brannstasjonen og idrettsområdet i nord. Liten
verdi.

Område 1D. Sletterødåsen
Registreringskategori: Boligfelt og boligområder + Offentlige/felles møtesteder og andre sosiale
uteområder
Området er regulert til boligområde med barnehage og friområde. I dag er det boligbebyggelse langs
foten av åsen i sør og øst og et bedehus i nordvest mot Kopstadkrysset. Friluftsaktiviteter skal sikres
gjennom planen og deler av skogen bevares. Kvalitetene som boligområde vil i vest reduseres noe
grunnet nærhet til E18 og mye støy, men ha gode sol- og utsiktsforhold. Åsen er en viktig skjerm for
bebyggelsen og nærområdene til Nykirke. Eksisterende bolig- og gårdsbebyggelse i sør er tatt med.
Områdets verdi er satt til middels grunnet betydningen som skjerm for eksisterende
tettstedsbebyggelse.

Område 1E. Kopstadkrysset
Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
Trafikkert område der vegstrukturer, parkeringsplass og bensinstasjon dominerer opplevelsen av
rommet. E18 ligger lavt i terrenget og er godt visuelt skjermet, men området er preget av støy og
forurensning. Statoil er mye besøkt av barn og unge til fots fra Nykirke. Kryssing av vegen til
bensinstasjonen oppleves utrygt og uoversiktlig fordi biler kommer fort. Området er gitt liten verdi.

Område 1F. Freberg/Nøklegård
Registreringskategori: Friluftsområde (kulturlandskap)
Landbruksområde med spredt gårdsbebyggelse nord for Falkenstenveien og øst for dagens jernbane.
Flere grøntdrag langs bekker som leder bratt ned til fjorden. Tidligere barnetråkkregistreringer viser
lekeområder tilknyttet grøntdragene. Kantvegetasjonen ved bekkedalene bryter opp de ellers lite
tilgjengelige jordene. Rekreasjonsverdiene er størst øst for Hellandveien. Området ankommes fra
Nykirke ved å krysse Falkenstenveien. Langs Nordre Skånevei er noen spredte boliger og
Skaanetoppen barnehage. Området er gitt middels verdi, som et jordbrukslandskap med flere
lekeområder.
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Område 1G. Sletterød/Moskvil/Pauli
Registreringskategori: Friluftsområde (kulturlandskap)
Dette er et åpent og flatt jordbrukslandskap med spredt gårdsbebyggelse. Området er avgrenset i vest
av lokalvegen Moskvilveien og støyskjermen mot E18. Lokalveg langs E18 er funksjonell, men med
liten opplevelsesverdi. Pauliveien i sør fører til Skoppum og er mye brukt blant annet for å unngå
bomavgiften langs rv. 19. Fra Moskvilveien leder to underganger under E18. Åkerholmen ved Moskvil
er brukt til lek, og snarveg over jordet til Nykirke er brukt av barn. Området blir kjørt opp med skiløype
om vinteren. Jordbrukslandskapet og nærheten til E18 fører til liten til middels verdi.

Område 1H. Østre Nykirke/Grette
Registreringskategori: Friluftsområde (kulturlandskap)
Jordbrukslandskap delt på langs av jernbanen. Bekkedrag i stort grøntdrag. Flere planoverganger
finnes. Skogsbilveg leder sør for gården Grette over til Eikelund ved Borrevannet. Dette er
gamlevegen mellom Nykirke og Horten. Åslandskapet i øst er bratt og kun tilgjengelig noen steder. En
veg går opp til Skaanevetan og Skihytta ved gården Skåne Søndre. Vinterstid kjøres det løype opp
gjennom området som leder over til Borrevannet. Området inkluderer også et næringsområde langs
Nykirkeveien med betongfabrikk og «brakkland» langs jernbanen. Brakklandet som ikke er regulert til
næring har et potensiale. Området er gitt liten til middels verdi, fordi det er et jordbrukslandskap med
jernbane igjennom og som i sommerhalvåret er lite tilgjengelig.

Område 1I. Nykirke nord landbruksområder
Registreringskategori: Friluftsområde (kulturlandskap)
Landbruksområder langs E18 nord for idrettsplassen, med spredt gårdsbebyggelse. Sørenden er godt
skjermet av åsen i vest, mens nordenden er støyutsatt. Gårdsbebyggelsen har gode nærområder,
men tilfører få friluftsverdier til området. Jernbanen går gjennom området i sør. Området strekker seg
nordover mot Helland. Nærheten til E18 og dagens jernbane gjør området støyutsatt. Verdien er satt
til liten.

Område 1J. Nykirke nord åsrygg.
Registreringskategori: Friluftsområde og boligområde
Skogkledd åsrygg nord for Kopstadveien og øst for E18. Dette er en viktig skjerm for idrettsområdet i
øst. Lite friluftsregistreringer i området. Det er boligbebyggelse langs foten mot Kopstadkrysset.
Lokalveg leder rundt åsen og over E18. Lav nærmiljøkvalitet på boligområdet, men åsens betydning
for Nykirke nord gjør at verdien blir middels.

Område 1K. Skog vest for Sletterødåsen
Registreringskategori: Friluftsområde (skog)
Forholdsvis flatt skogsområde mellom Moskvilveien/E18 og Sletterødåsen. Skogen henger sammen
med Sletterødåsen, men ligger utenfor området som er regulert til boliger. Området er noe brukt som
lekeområde for barn, men er støyutsatt. Middels verdi.
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Område 1L. Kopstad vest
Registreringskategori: Friluftsområde (landbruksområde og spredt boligbebyggelse)
Dette er et stort, åpent og bølgende landskap preget av nærhet til E18. Vegene i området brukes av
gående, syklende og ridende, og leder inn til skogsområdene ved Kjærranåsen som er et
dagsturområde. Bekkedal med kantvegetasjon har potensiale som turdrag, men det er få
registreringer i området. Verdien er liten til middels.

Område 1M. Haug
Registreringskategori: Friluftsområde (landbruksområde med spredt gårdsbebyggelse)
Jordbruksområde som er lite tilgjengelig, bortsett fra et mindre skogholt ved gården Haug, som i
tidligere registrering fra Fagerheim skole er markert som et lekeområde av barn, brukt til aking og ski
om vinteren. Den nylig gjennomførte undersøkelsen av barns lekeområder viser ikke at dette området
er viktig. Området er preget av nærheten til E18 og er støyutsatt. Området øst for Hellandsveien er
mindre støyutsatt og har flere traktorveger som leder ned til kysten.
Verdien er liten til middels.
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4.2.2 Friluftsområder mellom Nykirke og Skoppum
Friluftsområdene mellom Skoppum og Nykirke er del av det småkuperte åslandskapet som primært er
skog, men også har mindre områder med dyrket mark, gårds-, fritids- og boligbebyggelse.

Nykirkes nærturområde i sør inngår som del av dette området. Her går tursti og lysløype gjennom
vekselvis dyrket mark og skog fra Klokkeråsen i nord til Føske i sør. Området er forbundet med
Skoppums turområder, og kan også være utgangpunkt for lengre turer. Skogsområdene sør for
Nykirke er skjermet for støy fra vegtrafikk og kan kategoriseres som stilleområde. Skottås inngår også
som del av området, både som destinasjon og som del av et større turvegnett. Østre del av området,
ved Olsmyra, har lite veger og bebyggelse og er dermed mindre tilrettelagt, hvilket muliggjør en annen
type friluftsliv. Her er brukerintensiteten lavere.

Skoppum er lokalisert sørøst i området, avgrenset av rv. 19 i sør. Skoppum er eneste tettsted i
området med jernbanestasjon i drift. Stasjonen ligger nord for tettstedbebyggelsen og banen går
gjennom stedet med to underganger. Skoppum har Lysheim barneskole som ligger sørøst i området,
vendt ut mot Sande. Øvrige sentrumsfunksjoner med kirke, eldresenter, butikk, klubbhus og
idrettsbaner er samlet sentralt i tettstedet med et stort idrettsanlegg som er forbundet med lysløype og
et nettverk av stier. Boligbebyggelsen er spredt over flere mindre høydedrag omkring sentrum og
idrettsplassen. Langs rv. 19 er flere næringsområder i vekst. Disse har liten verdi for Nærmiljø og
friluftsliv, og reduserer kontakten med Adal i sør. Likevel bidrar næringsområdene til å skjerme
tettstedsbebyggelsen mot støy fra rv. 19. Skoppums boligvekst er planlagt i vest der Viulsrødåsen
delvis er utbygd og vest for Skoppum stasjon i et område som i dag er skog. Når området bygges ut vil
boligområdet Jahrelunden inngå som en del av tettstedet.

Skoppums primære nærturområde er Kongelv/Løvås, et skogsområde rett vest for sentrum. Her er det
godt tilrettelagt med lysløype og forbindelse til Råen i sør og skogsområdene i nord.
Landbruksområdet ved Steinbjørnrød/Råen har en klynge med boliger. Området er en del av
vinterrutenettet og er bindeledd mellom friluftsområdene sør og nord for rv. 19.

De tettstedsnære friluftsområdene har høyest brukerintensitet og er godt tilrettelagt for helårsbruk.
Dette er også områdene som i stor grad benyttes av barn. Det er ikke store deler av området som er i
RPBUs kart [Vedlegg 7: Temakart – Friluftsliv/rekreasjon] kategorisert som verdifulle
rekreasjonsområder (B-verdi).

Verdiene i området fordeler seg mellom liten og stor, men ligger i hovedsak mellom middels og
middels til stor, der Skoppum tettsted og de tettstedsnære turområdene er store områder med middels
til høy verdi. Idrettsområdet i Skoppum utmerker seg som et lite område med stor verdi og
næringsområdene langs rv. 19 har ingen verdi. Landbruksområdene langs Pauliveien har fått liten
verdi. Arealmessig er det overvekt av områder med middels og middels til stor verdi. Andelen med
verdier under middels er prosentvis liten, og snittverdien i området vil være middels til stor.
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Tabell 4-2: Verditabell for område 2

Figur 4-5: Steinbjørnrød/Råen sett vestfra

Delområde Navn Verdi
Friluftsområder mellom Nykirke og Skoppum

2A Søndre Nykirke/ Åsrød/Føske M/S
2B Skogen nord for Steinbjørnrød M
2C Olsmyra/Solberg/Snapsrød M
2D Steinbjørnrød/Råen nord M
2E Kongelv/Løvås M/S
2F Skoppum boligområde M/S
2G Jarelunden og skogsomr. avsatt til boligformål i kom.plan M
2H Skoppum idrettspark S
2I Skoppums industriområder L
2J Pauliveien/Gusland L/M

Samlet verdi M/S
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Figur 4-6: Jahrelunden og Skoppum

Figur 4-7: Over til venstre: Skottås sett fra Pauliveien i vest. Over til høyre: Skoppum idrettsområde. Nede til
venstre: Skogen ved Skoppum idrettsområde. Nede til høyre: Råen sett fra Steinbjørnrødveien
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Område 2A. Søndre Nykirke/Åsrød/ Føske/ Skottås
Registreringskategori: Friluftsområde med spredt bolig og gårdsbebyggelse
Viktig nærturområde for Nykirke, til dels i landbruk- og skogsområder. Del av det småkuperte
åslandskapet med mindre jordlapper, åkerholmer og skogholt. Her er det et nett av traktor- og
grusveger, med lysløype tett forbundet med Klokkeråsen, og den spredte bebyggelsen langs
Nykirkeveien. Området inkluderer også Skottås, en markant ås som er et populært turområde med
flere fritidsboliger. Området er forbundet med turveger og løypenettet til Skoppums nærturområde
Løvås/Kongelv. Området er i dag godt skjermet for støy og landskapet oppleves harmonisk.
Verdien middels til stor.

Område 2B. Skogen nord for Steinbjørnrød
Registreringskategori: Friluftsområde (skog)
Større skogsområde i småkupert landskap. Området er en forlengelse av Kongelv Løvås, men ikke så
tilrettelagt for bruk. E18 går delvis i tunnel gjennom området i vest. Området er del av et stort nettverk
av stier og småveger som skogen ved Nykirke og Skoppum. Det har gode friluftskvaliteter og ligger
mellom Nykirke og Skoppums nærturområder. Området er gitt middels verdi.

Område 2C. Olsmyra/Solberg/Snapsrød
Registreringskategori: Friluftsområde (skog)
Stort småkupert skogsområde som henger sammen med Føske (område 2A) i nordvest. Området har
færre veger og mindre bebyggelse og er best tilgjengelig fra øst der flere småveger leder inn til
enkelte småbruk. Fra Jahrelunden leder flere stier ut i området. Det er spredt bebyggelse langs
Føskeveien og ved Snapsrød. Vinterstid går det skiløyper over Snapsrød fra Borreskåla, og over
Pauliveien fra Kongelv. Området er ikke registrert med noen utpregete turmål, men dette er et område
der fravær av støy er en ressurs. Det er gitt middels verdi som friluftsområde.

Område 2D. Steinbjørnrød/Råen nord
Registreringskategori: Boligfelt og boligområder og friluftsområde.
Spredtbygd område med eneboligbebyggelse konsentrert i sørøst ved Råen og bolig og
gårdsbebyggelse ved Steinbjørnrød. Fredlig tross nærhet til både E18 og rv. 19. Nærhet til Skoppum,
gode sol- og utsiktsforhold og nærturomåde i nord. Grusveger leder inn i skogen. Vinterrute på ski
både nord og sør over rv. 19. Gang og sykkelveg i området langs med rv. 19. Området er gitt middels
verdi.

Område 2E. Kongelv/Løvås
Registreringskategori: Friluftsområde
Nærturområde rett vest for Skoppum. Kupert skogsterreng som leder inn til en lomme av dyrket mark i
skogen ved Kongelv. Godt opparbeidete stier og en lang lysløype. Deler av området er bøkeskog.
Området inkluderer også Reirborgen som er en markant høyderygg der det antas å ha vært en
bygdeborg. Området er tett forbundet med idrettsområdet ved Reir og Skoppums boligområder vest
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for jernbanen. Området er også lett tilgjengelig fra Gusland og Steinbjørnrød/Råen i nord. Verdi
middels til stor.

Område 2F. Skoppum boligområde
Registreringskategori: Boligfelt og boligområder + Offentlige/felles møtesteder og andre sosiale
uteområder
Skoppums boligområder er konsentrert over og under jernbanelinjen og på høydedrag rundt sentrum
og idrettsplassen. Primært er det eneboligfelt, men også en del rekkehus på østsiden av jernbanen
langs Adalsveien. Jernbanen har flere underganger, og en bru-overgang (ingen planoverganger). Selv
om jernbanen ikke utgjør en fare i området, deler den Skoppums boligområder i en øvre og nedre del.
Det er mange lekeplasser og grøntdrag mellom boligfeltene og tilgjengeligheten til idrettsplass og
nærturområder er god. Den gamle jernbanelinjen til Borre er gjort om til en god gang- og sykkelveg.
Omleggingen av rv. 19 sør for Skoppum har gitt et mer samlet sentrum og forbedret
nærmiljøkvalitetene. Flere bruer sørger for kontakt med gårdsbebyggelsen sør for rv. 19. Sentrum og
boligområdene er adskilt fra rv. 19 med et næringsområde. Området er tettbygd, men med godt
ivaretatte fellesrom og er gitt middels til stor verdi.

Område 2G. Jahrelunden og skogsområde avsatt til boligformål i kommuneplan
Registreringskategori: Boligfelt og boligområder
Jahrelunden er et boligområde i skogen med adkomst parallelt med jernbanen på vestsiden.
Skogsområdet direkte sør for Jahrelunden er satt av til boligbebyggelse i kommuneplan. Det er i dag
et mye brukt turområde. Jahrelunden er idyllisk beliggende med parkaktige hager med en dam i
området. Fra Jahrelunden leder flere stier inn i skogen. Nærheten til jernbanen sørger for noe støy.
Boligområdet har fine opplevelseskvaliteter og vil på sikt innlemmes i Skoppum tettsted om området i
sør utbygges. Verdien er satt til middels.

Område 2H. Skoppum idrettspark - Reir
Registreringskategori: Offentlige/felles møtesteder og andre sosiale uteområder
Sentralt plassert nær sentrumsfunksjoner, byggefelt og med nærturområdet Løvås/Kongelv i vest. Høy
konsentrasjon av utendørs fritidstilbud i området. Brukes til organisert og uorganisert aktivitet.
Idrettsplassen har kunstgressbane, flere gressbaner, klubbhus, skianlegg med snøproduksjonsanlegg
og snøbrettbakke. Området har nærhet til butikk, barnehage, kirke mm. Skjermet mot støy og trafikk.
Aktivitetstilbudet og beliggenheten gir dette området stor verdi.

Område 2I. Skoppums industriområder
Registreringskategori: Øvrige bebygde områder
Næringsområder med plasskrevende bygg og store parkeringsarealer. Innbyr ikke til fritidsbruk.
Områdene fungerer som en buffer mot rv. 19. Enkelte eneboliger ligger mot rv. 19 og er en del av
området. Verdien er liten.
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Område 2J. Paulivegen/Gusland
Registreringskategori: Bolig- og gårdsbebyggelse
Pauliveien slynger seg gjennom området på tvers med spredt bolig- og gårdsbebyggelse, og med et
smalt bånd av dyrket mark. Skiløyper krysser området om vinteren og forbinder friluftsområdet i sør
med områdene 2A og 2C. Pauliveien har fått økt biltrafikk som følge av at mange vil unngå
bomavgiften på rv. 19. Verdien er liten til middels
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4.2.3 Bondalen og Skaanevetan skogsområde
Området er del av det karakteristiske skogkledde åslandskapet, og omfatter bolig- og
landbruksområdene langs Nykirkeveien, Bondalen, og skogsområdene vest for Borrevannet. Det
inkluderer også Frebergsvik i nord, som er et naturreservat [29] og et godt tilrettelagt turmål.

Området omfatter ikke noen av tettstedene, men har spredt bolig-, fritids- og gårdsbebyggelse.
Langs Nykirkeveien i vest er et boligområde, som er preget av nærheten til jernbanen og veien.
Nykirkeveien er en viktig forbindelse mellom Nykirke, Skoppum og Borre, men har ingen skulder og er
mindre trygg å ferdes langs.

Skogsområdene vest for Borrevannet er lett tilgjengelige og godt tilrettelagt fra Vikveien og vestover.
Her ligger Solbergåsen og Tufteåsen med Skihytta og Skaanevetan som viktige turmål. På tvers av
området er det gode forbindelser til andre friluftsområder. Vinterstid kjøres det flere løyper i området,
og det er godt tilrettelagt for ferdsel om sommeren. Dette er i kart fra Vestfoldkart [4] definert som
dagsturområder og inngår ikke i de tettstedsnære turområder. Store deler av området er i RPBAs [26]
kart definert som viktige rekreasjonsområder. Skaane pukkverk ligger i nord i området og er
utilgjengelig for ferdsel, men utgjør en svært liten del og preger området lite.

Mellom Vikveien og Borrevannet er det et område med dyrket mark. Skogen ned mot Borrevannet har
flere fritidsboliger og er mindre tilrettelagt for allmenn ferdsel. Dette området er definert som et mindre
verdifullt område i RPBAs [26] kart.

Verdiene i området fordeler seg mellom liten og middels til stor. Arealmessig utgjør områdene med
liten eller liten til middels verdi kun en liten del av området. Frebergsvik, Skaaanevetan og Skihytta er
gitt middels til stor verdi, men utgjør også en liten del av området. Størstedelen av området har
middels verdi, og snittverdien i området er middels.

Tabell 4-3: Verditabell for område 3

Delområde Navn Verdi
Bondalen og Skaanevetan skogsområde

3A Skaanevetan og skihytta M/S
3B Skaanevetan skogsområde, Tufteåsen og Solbergåsen M
3C Skogen øst for Borrevannet med Vik M
3D Frebergvik M/S
3E Nykirke Pukkverk L
3F Nykirkeveien L/M
3G Bondalen og Skreppedal M

Samlet verdi M
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Figur 4-8: Bondalen sett nordover

Figur 4-9: Over til venstre: Nykirkeveien. Over til høyre: Bondalen sett vestfra. Nede til venstre: Vik og
skogen sett fra Borrevannet. Nede til høyre: Skaanevetan sett fra Nykirke
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Område 3A. Skaanevetan og skihytta
Registreringskategori: Friluftsområde og identitetsskapende elementer
Karakteristisk fjellknaus nordvest i skogsområdet som skiller seg tydelig ut i landskapet. Veldig synlig
fra Nykirke og en mye brukt turdestinasjon. Skaanevetan er en av tre bygdeborger i Horten. Området
er lett tilgjengelig på grusveg og sti.  God forbindelse videre til Skihytta og Frebergsvik. Skihytta er et
populært utfarts- og serveringssted på Tufteåsen med utsikt til fjorden. Områdene er lett tilgjengelig fra
Vikveien i øst og Skaaneveien i vest. Dette er identitetsskapende steder i et større skogsområde og er
gitt verdien middels til stor.

	
	
Område 3B. Skaanevetan skogsområde, Tufteåsen og Solbergåsen
Registreringskategori: Friluftsområde
Stort skogsområde som strekker seg fra Vikveien i øst til kulturlandskapet ved Nykirke i vest. Området
ligger utenfor tettstedene og er regnet som en dagsturdestinasjon, med fine utsiktsmuligheter mot
Borrevannet og fjorden i øst og Nykirke i vest. Vestsiden er preget av bratte stup. Det går to grusveger
på tvers av området, blant annet en gammel ferdselsveg fra Skreppedal til Vikveien. Fra Solbergåsen i
sør går det ruter nordover via Skreppedal. Det kjøres opp skiløype på tvers og langs av området
vinterstid. Østre del av området har lite støy i dag, og inngår i registreringen av områder der stillhet er
en ressurs. Verdien er middels.

	

Område 3C. Skogen øst for Borrevannet med Vik
Registreringskategori: Friluftsområde med noe fritidsbebyggelse
Området strekker seg fra Vikveien i vest ned mot Borrevannet i øst. Ved Vik, Åsen og langs
Borrevannets vestside finnes enkelte gårdsbruk. Skogsområdet er stort og til dels bratt ned mot
Borrevannet og lite tilgjengelig. Vinterrute fra Borrevannet til Nykirke går gjennom området. Det er få
veger og stier i området. Enkelte veger leder ned til boliger og fritidsboliger. Området ligger langt fra
støykilder og inngår i de friluftsområdene der stillhet er en ressurs. Verdien er middels.

Område 3D. Frebergvik
Registreringskategori: Friluftsområde
Området er del av Frebergsvik naturreservat. Naturreservatet har en rik edelløvskog. Fra
Falkenstenveien går en merket sti ned til stranden. Populært utfartsmål for Nykirke og et lekeområde
sommerstid for barn. Frebergsvik er ikke hoved-badeplass for Nykirke. De fleste drar til Sandsletta ved
Helland. Området er gitt middels til stor verdi på grunn av opplevelsesverdien og nærheten til Nykirke.

Område 3E Nykirke Pukkverk
Registreringskategori: Øvrig bebygde områder
Stenbrudd/Pukkverk uten frilufts- eller nærmiljøverdi. Området ligger som et avsperret område nord for
Skaanevetan. Pukkverket er lite synlig fra omgivelsene. Verdien er liten.
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Område 3F. Nykirkeveien
Registreringskategori: Spredtbygd boligområde og friluftsområde
Omfatter bebyggelsen i Bondalen langs Nykirkeveien. Jernbanen, vegen og dalsituasjonen gjør at
området er lett tilgjengelig på langs, men mindre tilgjengelig på tvers. Nykirkeveien er en viktig
forbindelsesåre mellom Skoppum og Nykirke. Flere underganger under jernbanen leder opp i skogen
ved Olsmyra. Nykirkeveien er smal uten særlig skulder og kan oppleves utrygg. Verdien er liten til
middels.

	

Område 3G. Bondalen og Skreppedal
Registreringskategori: Friluftsområde
Dyptliggende bekkedal med stort naturpreg. Tett løvskog. Ingen ruter er markert i området, men dette
må vi spørre de lokalkjente om.  Høy rekreasjonsverdi på fylkeskommunens kart. Ved Skreppedal i
nord, der et gammelt masseuttak har dannet en skålform, er området blitt brukt til aking. Turvegen fra
Vik kommer ut her. Bekkedalen inngår i registreringen av områder der stillhet er en ressurs. Verdi
middels fordi det er lite som tyder på at området er mye brukt.

	

	



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

Nærmiljø og friluftsliv

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

59 av 214
ICP-34-A-10210

02A
11.03.2016

4.2.4 Borrevannet, Borreskåla og Hortensmarka
Borrevannet og friluftsområdene øst for Borrevannet er områder med høy brukerintensitet.
Borrevannet er vernet som naturreservat [30] og er et nasjonalt viktig fugleområde. Dette tiltrekker seg
mange tilreisende fuglekikkere. Borrevannet er mye brukt hele året både til undervisningsformål, som
nærturområde og dagsturdestinasjon. Ved den gamle pumpestasjonen leies det ut kanoer og
Borrevannet er et attraktivt sted for blant annet gjeddefiske. Vinterstid lages det skiløyper på tvers av
vannet som forbinder Hortensmarka med Skihytta på Tufteåsen. Vannet brukes også til å gå på
skøyter.

Hortensmarka er del av nærturområdet til Horten, og er meget godt tilrettelagt for ferdsel og opphold
hele året. Semb Hovedgård ligger ved Borrevannets sørøstre bredde med golfbane i nord og sør. Her
er det tilrettelagt for turgåing, ridning og sykling. Golfstien inngår i et stort nettverk av turstier og
skogsbilveger, og er meget godt skiltet og tilrettelagt.

Jordbruksområdene er mindre egnet som turområder, men Borreskåla fra Sandehøyden og østover
tas til dels i bruk av fuglekikkere og som snarveg fra Skoppum til Hortensmarka. Bekkedragene i
området er lite tilgjengelige og ikke spesielt tilrettelagt for ferdsel. Det kjøres opp vinterløype på tvers
av Borreskåla.

Den gamle smalsporbanen som gikk mellom Skoppum og Horten er i området gjort om til gang- og
sykkelveg, og bidrar til god forbindelse mellom Skoppum og Borre. Dette er likevel ikke en strekning
tilrettelagt for opphold. Næringsområdene og jordbruksområdene ved Sandeveien mot rv. 19 har
minimal betydning som friluftsområde. Rv. 19 utgjør en betydelig støykilde i området, og det er
primært den nordre halvdelen av Borrevannet som kan defineres som et stilleområde.

Verdiene spenner fra liten til stor, med en overvekt av verdifulle friluftsområder. Selv om landbruk
dekker mye av området, inngår Borreskåla i friluftsområdet knyttet til vannet og Hortensmarka. Det er
kun i vest at områdene har under middels verdi. Hortensmarka og Borrevannet har begge stor verdi,
og disse utgjør arealmessig en stor del av området. Snittverdien er derfor middels til stor.

Tabell 4-4: Verditabell for område 4

Delområde Navn Verdi
Borrevannet, Borreskåla og Hortensmarka

4A Borrevannet med randsone S
4B Borreskåla M
4C Sande vest L/M
4D Sandeveien og jordene sør L/M
4E Hortenmarka og turområdene øst for Borrevannet S

Samlet verdi M/S
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Figur 4-10: Borreskåla sett fra over Borrehaugene

Figur 4-11: Over til venstre: Borrevannet sett fra fjellknaus ved golfstien. Over til høyre: G/S-vei mellom
Borre og Skoppum. Nede til venstre: Borrevannet fra Hortensmarka. Nede til høyre: Borrevannet ved
pumpestasjonen
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Område 4A. Borrevannet med randsone (våtmark)
Registreringskategori: Friluftsområde og identitetsskapende område
Området har stor brukerintensitet, spesielt på østsiden, der tilgjengeligheten og aktivitetsmulighetene
er mange. Tettstedsnært og likevel meget skjermet og lite merket av sjenerende infrastruktur. Fiske,
kanopadling, fuglekikking og turgåing, er noen av de friluftsaktivitetene som kan utføres ved
Borrevannet og tilhørende randsone. Borre golfbane ligger i randsonen, men er beskrevet som del av
område 4E Hortensmarka. Pumpestasjonen midt på østre side av vannet er et viktig utgangspunkt for
aktivitet. Nordenden er mye mer skjermet. Våtmarken i sør, Vassbotn, er et fuglekikkereldorado av
nasjonal betydning. Våtmarksområdet nord for Toen gård har også høy verdi. Området har stor verdi.

Område 4B. Borreskåla
Registreringskategori: Friluftsområde med spredt gårdsbebyggelse samt identitetsskapende område
Stort og helhetlig kulturlandkap med spredte gårder på skogkledte åkerholmer i landskapet. Lite
infrastruktur og tilrettelegging for bruk. Mulighet for å gå i jordekanter og traktorspor, men minimal
tilrettelegging. Mye brukt snarveg til Hortensmarka og golfstien via traktorveg over Sandehøyden forbi
Vassbotn. Gode visuelle kvaliteter i området.  Vinteraktivitet ved Vassbotn (område 4A). Skiløyper om
vinteren. Fuglekikkere bruker ytterkanten av Borreskåla som observasjonsposter. Støymålinger viser
at området er utsatt for en del støy fra rv. 19. Til tross for dette betraktes området som fredelig og med
stort naturpreg. Våtmarken er tatt med i område 4A Borrevannet, men i vår- og høstflom brer
våtmarken seg ut over et større område av Borreskåla. Verdien er satt til middels.

Område 4C. Sande Vest
Registreringskategori: Friluftsområde med spredt gårdsbebyggelse
Området inkluderer flere gårder, boliger og småveger samt deler av gang- og sykkelvegen mellom
Skoppum og Borre. Tre bekker møtes i området, og har potensiale som turdrag, men ser ikke ut til å
være mye brukt. Vinterstid går det skiløyper gjennom området. Gang- og sykkelvegen i den gamle
smalsporbane-traséen til Borre er en viktig ferdselsåre. Dammen ved Sande Mølle brukes av
skolebarn sommerstid. Tettheten av veger egnet for gående/syklende og mulighet for utvikling av
turdrag langs bekkene. Verdi liten til middels.

Område 4D. Sandeveien og jordene sør
Registreringskategori: Øvrige bebygde områder.
Næringsområde og jorder. Nærhet til skolen. Området der Adalsbekken går over jordet nedenfor
skolen brukes vinterstid av skolen. Verdi liten til middels.

Område 4E. Hortensmarka og turområdene øst for Borrevannet
Registreringskategori: Nærturområde
Turområde med meget høy brukerintensitet som spenner mellom Falkensten i nord, Holtandalen i øst,
Borrevannet i vest og Borreskåla i sør. I sørenden mot Borreskåla ligger Borre golfbane. Vakre
omgivelser og en tursti som slynger seg rundt golfbanen, ned til våtmarksområdet Vassbotn, ut i
Borreskåla og forbi Semb Hovedgård. Stor rideaktivitet i området. Golfbanens utvidelse nord ved
Eskebekk er omregulert til LNF-område og ligger brakk. Mange stier og skogsbilveger i området,
egnet for turgåing og sykling. Mye edelløvskog og lett tilgjengelig terreng (også utenfor stier). Del av
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Hortens nærturområde med Knutsrød (DNT-hytte) og pumpestasjonen med leirplass og kajakkutleie.
Verdien er stor.
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4.2.5 Borre/Kirkebakken og nærområder
Tettstedet Borre/Kirkebakken ligger på Raryggen og orienterer seg både mot Borreskåla og fjorden.
Tettstedbebyggelsen avgrenses skarpt av rv. 19 i nord og Raveien i sørøst og vokser vestover inn mot
skogen. Parallelt med rv.19 går en gang- og sykkelveg som er lagt i det gamle jernbanesporet mellom
Skoppum og Borre. Rv. 19 utgjør en vesentlig barriere for kontakt med Borreskåla. Borre har skole,
barnehage, matbutikk, eldresenter, omsorgsboliger, idrettsområde og er et tettsted med de viktigste
sentrumsfunksjoner. Nærheten til Horten, Åsgårdstrand og Bakkenteigen gjør at gode forbindelser
mellom tettstedene betyr mye.

Borre nasjonalpark med Borrehaugene og Midgard er et nasjonalt viktig område der friluftsopplevelse
og historieformidling fra vikingtid er del av samme opplevelse. Området tiltrekker seg et stort publikum.
Kystlinjen fra Borrehaugene til Åsgårdstrand er lett tilgjengelig og kyststien som er del av Nasjonal
sykkelrute er et viktig nærturområde for Borre, Horten og Åsgårdstrand. Skogen og jordene ved
Fjugstad er også del av det mye brukte nærturområdet.

Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Vestfold, ligger på toppen av raet sørvest for Borre.
Området har en stor brukergruppe av ansatte og studenter. Området satser på flerbruk der
Høgskolesenteret også er kulturhus, som er knyttet opp mot en teknologipark. Søndre del av området
har studentboliger. Uteområdene knyttet til høgskolen er preget av store parkeringsarealer og er i seg
selv ingen attraksjon. Nord for Bakkenteigen er et skogsområde som er satt av til framtidig nærings-
og boligbebyggelse. Skogen vest for Bakkenteigen og Borre er beskrevet i område 5.

Både Borre og Bakkenteigen grenser til attraktive friluftsområder med høy brukerintensitet. Raveien
og rv. 19 gir en del støy til områdene, men de indre områdene som grenser mot skogen er lite
støyutsatt. Friluftsområdene på østsiden av Raveien brukes av mange, både lokale og tilreisende og
er i kartene til Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) [26]  definert som svært verdifulle
rekreasjonsområder.

Området har generelt høy verdi, og størstedelen av området har middels til stor verdi. Borrehaugene
og Kyststien utmerker seg med høyeste verdi. Bakkenteigen og vekstområdet i nord er gitt middels
verdi og jordbrukslandskapet ved Glenne under middels. Disse utgjør kun en liten del av det samlede
området. Ser man på arealfordelingen er størstedelen av området godt over middels. Snittverdien er
middels til stor.

Tabell 4-5: Verditabell for område 5

Delområde Navn Verdi
Borre/Kirkebakken og nærområder

5A Borre/Kirkebakken M/S
5B Borrehaugene S
5C Prestegården/Steinbrygga M/S
5D Mastebakke og Fjugstad M/S
5E Kyststien S
5F Bakkenteigen M
5G Vekstområde vest for Borre og Bakkenteigen M
5H Glenne kulturlandskap L/M
5I Furuhaug/Kirkenga/Snekkestad M

Samlet verdi M/S
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Figur 4-12: Borre og Bakkenteien sett fra Adal

Figur 4-13: Over til venstre: G/S-veg i den gamle jernbanetraseen ved Borre. Over til høyre: Borrehaugene.
Nede til venstre: Kyststien ved Borreparken. Nede til høyre: Stranden mellom Åsgårdstrand og Horten
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Område 5A. Borre
Registreringskategori: Boligfelt og boliområder og øvrig bebygde områder
Borre tettsted på nordøstsiden av Raveien. Sentrumsfunksjonene ligger spredt langs Gannestadveien
med et større idrettsområde vest i området. Boligområdene er orientert på begge sider med
hovedsakelig eneboligbebyggelse og noen rekkehus og leilighetshus lengst vest. Beliggenheten på
toppen av raryggen gir gode utsiktsforhold og nærhet til flere viktige friluftsområder. Raet går midt
gjennom bebyggelsen og gjør at den nordre del er orientert mot Borreskåla og den søndre er orientert
mot fjorden. Tettstedet vokser østover mot Bakkenteigen, og de nyeste utbyggingene er mer i skogen
enn i åpent landskap. Rv. 19 rammer inn tettstedet i nord og Raveien/Hortensveien i sørøst. Begge
vegene er trafikkerte, Raveien er overbelastet og kryssing oppleves utrygt. Godt nærmiljø med gode
lys og utsiktsforhold. Normalt godt idrettstilbud i området. Nærheten til naturskjønne turområder og
gode utsiktsforhold er blant områdets store verdier. Verdien er middels til stor.

	

Område 5B. Borrehaugene/Borreparken
Registreringskategori: Friområde og identitetsskapende område
Viktig friluftsområde og attraksjon for nærmiljøet ved Borre og Horten så vel som tilreisende.
Borrehaugene har en svært høy kulturminneverdi med sine store kongegraver. Midgard
opplevelsessenter og den rekonstruerte gildehallen (fra vikingtid) i nord er inkludert i området.
Historien og de spesielle landskapsformene og beliggenheten på raet med utsikt over fjorden gjør det
til et storslagent og mye besøkt friområde som folk kommer langvegs fra for å oppleve. Området er
statlig sikret. En del av jordene ved Prestegården er ervervet av Horten kommune som del av
Borreparken, men er ikke tilgjengelig for ferdsel. Det er derfor verdien er satt til meget stor.

	

Område 5C. Steinbrygga og Prestegården
Registreringskategori: Friluftsområde med spredt boligbebyggelse
Kulturlandskap som forbinder Borre med fjorden. Området omfatter middelalderkirken, Prestegården
og boligbebyggelsen øst for Raveien. Landskapet er åpent og kontakten med fjorden er meget god.
Området omfatter også jordene til prestegården som rammer inn Borrehaugene. Ved vannkanten i
nord har Steinbrygga båtforening marina. Sør for denne begynner prestegårdsstranda, omgitt av
jorder. Borre Camping holder til her og tiltrekker mange gjester. Badestrand langs hele kystlinja, som
er tilrettelagt med badetrapp og betongmolo i sør. Meget godt tilrettelagt og offentlig tilgjengelig.
Destinasjon både for lokalbefolkning og tilreisende. Verdien er middels til stor.

Område 5D. Mastebakke og Fjugstad.
Registreringskategori: Friluftsområde og boligområde
En av få bevarte skoger på raet, og den eneste som går fra toppen av raet helt ned til fjorden. Bolig-
og fritidsbebyggelsen ved Mastebakke ligger i en lomme i skogen. Området ved Fjugstad
naturreservat har en uvanlig høy bestand av asketrær og flere stier/traktorveger ned til kysten.
Kulturlandskapet ved Fjugstad gård og Vestmannrød har utsikt over fjorden og kan krysses i
jordekantene og på gårdsveger. Skiløyper går gjennom området vinterstid. Dette er nærturområdet til
Åsgårdstrand og et viktig turområde for Borre og Horten. Verdi middels til stor.
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Område 5E. Kyststien
Registreringskategori: Friluftsområde
Kyststien følger kysten gjennom skogen og forbinder Borre med Åsgårdstrand. Nasjonal sykkelrute 1
følger stien. Stien er godt tilrettelagt og går gjennom edelløvskog med merkede stier innover i skogen,
samt skilt som forteller om naturverdiene. Stien er mye brukt både som snarveg til Borre og Horten, og
for rundturer. Verdien er stor.

Område 5F. Bakkenteigen
Registreringskategori: Boligområde, øvrige bebygde områder og Offentlige/felles møtesteder og andre
sosiale uteområder.
Høgskoleområdet til Campus Vestfold. Godt tilrettelagt for utendørs opphold ved enkelte av byggene,
men kjøreveg og parkeringsplassene legger beslag på mye av arealet i området. Primært brukt av
ansatte og studenter ved høgskolen i arbeidstid og beboere ved campus. Ikke en destinasjon i seg
selv. Parkeringsplassen brukes også for besøkende til Adalstjern og Fogdeskogen. Liten
opplevelsesverdi, men området er omgitt av viktige friområder. God forbindelse med buss. Verdien er
middels, på grunn av nærhet til turområder, ikke spesielt høy egenverdi.

Område 5G. Vekstområde vest for Borre og Bakkenteigen (Fogdeveien)
Registreringskategori: Boligområde og annen bebyggelse
Område som er del av skogsområdene ved Borreåsen, som i dag primært er et skogsområde med
noe bebyggelse langs Fogdeveien. Området er satt av til utvidelse av Bakkenteigen høgskoleområdet
i sør og blandet bebyggelse (angitt i kommuneplan som nå er ute på høring) i nord. Helt i nord ved
Sandeveien finnes i dag noe boligbebyggelse. Mye ung løvskog i området og mange stier. Visjonene
for en framtidig utbygging beskriver et område som fletter Borres bebyggelse sammen med
Bakkenteigen. Vi går her ut ifra at området vil ha middels gode kvaliteter som utbygget område, og
utgjøre et viktig bindeledd mellom skogen og Borre.

Område 5H. Glenne kulturlandskap
Registreringskategori: Friluftsområde med spredt boligbebyggelse
Jordbrukslandskap nord-vest i Borre. Flott beliggenhet med utsikt over Borreskåla og Borrevannet.
Inngår ikke i det planlagte utbyggingsområdet i kommuneplan. Noe boligbebyggelse, et skogholt og en
dam i området. Vinterrute på ski går gjennom området, ellers er det som jordbrukslandskap lite
tilgjengelig. Verdien er liten til middels.

Område 5I. Furuhaug/Kirkenga/Snekkestad
Registreringskategori: Friluftsområde med spredt boligbebyggelse og annen bebyggelse
Området omfatter boligbebyggelsen langs østsiden av Raveien, fra Fjugstad i nord og ned til Kirkenga
i sør. Skogsområdet tilhørende Fjugstad gård er inngjerdet, men kan krysses når porten er åpen.
Bebyggelsen henvender seg mot Raveien og Adal. Jordene i bakkant oppleves private, selv om
området kan krysses i jordekantene. Verdien er middels.
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4.2.6 Adal kulturlandskap og skog
Området omfatter både skogsområdene som ligger vest for Borre og Bakkenteigen, samt Adal og det
store jordbruksområdet vest for Raryggen. Friluftsverdiene er størst i skogen nær Borre.
Brukerintensiteten er stor i skogsområdene og lav i jordbrukslandskapet.

Skogen og kulturlandskapet vest for Borre er delt inn i flere mindre områder grunnet vernestatus og
forholdsvis ulik karakter og bruk innenfor et lite område. Adalstjern og Fogdeskogen er sikret som
naturreservat [31] og utgjør både destinasjoner i seg selv og inngår som del i et større nett av turstier
[2]. Fogdeskogen er del av skogen ved Borreåsen, en mye brukt bøkeskog, som det er lett og ferdes i.
Øvre Lørge/Kimestad ligger vest for Borreåsen og utgjør et regionalt viktig senter for travsportmiljøet.
Grusveger og stier er også mye brukt av gående, syklende og ridende. Skogen ned mot Adalsbekken
er mindre tilgjengelig og inngår ikke i Borres nærturområde.

Adal er et fulldyrka jordbrukslandskap med spredt gårdsbebyggelse og en klynge av bolighus knyttet
til det tidligere stasjonsstedet. Området krysses av Solerødveien på tvers og Adalsveien på langs.
Vinterstid krysser løyper over til Tangsrødmarka. Vestre del er preget av dagens jernbane, som både
utgjør et støykilde og et faremoment knyttet til plankrysninger. Sørøstre del av Adal har en del støy fra
Raveien.

Området er satt sammen av et finmasket skogs- og friluftsområde med høye verdier og et stort mer
ensartet jordbruksområde der friluftsverdiene er under middels. Fordelingen mellom høye og lave
verdier gir en svak overvekt av verdier under middels. Til gjengjeld er antallet små områder med høy
verdi stor. Snittverdien vil være middels, til tross for at det er få delområder som representerer denne
verdien.

Tabell 4-6: Verditabell for område 6

Delområde Navn Verdi
Adal kulturlandskap og skog

6A Adal L/M
6B Kimestad/Øvre Lørge M/S
6D Viulsrød sør/Pjonkerød L
6E Skoppum pukkverk og gjenbruksstasjon L
6F Adalsbekken skog M
6G Nedre Lørge L/M
6H Borreåsen/Tonsåsen og skogen sør til Læret M/S
6I Fogdeskogen S
6J Adalstjern S

Samlet verdi M
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Figur 4-14: Adal sett sørfra over skogen ved Jareteigen

Figur 4-15: Over til venstre: Adal vinterstid. Over til høyre: Adalstjern. Nede til venstre: Fogdeskogen. Nede
til høyre: Lørgeveien ved Øvre Lørge
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Område 6A. Adal kulturlandskap
Registreringskategori: Friluftsområde med spredt boligbebyggelse
Stort jordbrukslandskap i skålformet terreng med mange gårdsbruk, stort sett beliggende langs kanten
av «skåla» eller på mindre høydedrag. Tilgjengelig fra Adalsveien og Solerødveien som forbinder
området på langs og på tvers. Ellers kun små gårdsveger. Området inkluderer også Jareteigen i sør.
Det kjøres opp skiløype på tvers av området langs Solerødveien. Ellers er området ikke spesielt
tilrettelagt for friluftsliv annet enn langs vegene. Verdi liten til middels.

Område 6B. Kimestad/Øvre Lørge
Registreringskategori: Friluftsområde med spredt boligbebyggelse (jordbruksområde)
Kulturlandskap med høy tetthet av gårder tilknyttet hestesport. Det Norske Travselskap har en 5 km
løype her, og området blir tatt i bruk av travmiljøet fra hele regionen. Et nettverk av grusveger og stier
forbinder området på kryss og tvers, og leder mellom gårdene, til Adalsveien over til nedre Lørge og
skogen ved Adalstjern og Fogdeskogen. Grusveger og stier går inn i skogen ved Borreåsen/Tonsåsen
og er mye brukt av turgåere. Landskapet har en mindre skala enn kulturlandskapet i sør, og har ingen
gjennomfartstrafikk. Området har fått høy rekreasjonsverdi i fylkeskommunens tidligere vurderinger.
Verdien er satt til middels til stor.

Område 6D. Viulsrød sør/Pjonkerød
Registreringskategori: Friluftsområde (jordbruksområde)
Område med spredt gårdsbebyggelse. Adalsveien går i ytterkant av området på langs. Jernbanen
deler området opp diagonalt. Flere åkerholmer i landskapet, men er lite tilgjengelig grunnet arealbruk
og jernbanen. Verdi liten.

	

Område 6E. Skoppum pukkverk og gjenbruksstasjon
Registreringskategori: Øvrig bebyggelse
Pukkverket er utilgjengelig og gjenbruksstasjonen er funksjonell, men gir ingen kvaliteter til Nærmiljø
og friluftsliv. Verdien er satt til liten.

Område 6F. Adalsbekken skog
Registreringskategori: Friluftsområde
Skogsområde med bratt terreng ned mot Adalsbekken. Lettest tilgjengelig fra vest, der ikke så mange
ferdes. Ligger i tilknytning til Borreåsen og turvegnettet ved Kimestad/Lørge. Østre del er brukt av
travsportmiljøet og for litt lengre turer fra Borre, men inngår ikke som del av en rundløype. Verdien er
middels.

Område 6G. Nedre Lørge
Registreringskategori: Jordbruksområde med spredt boligbebyggelse
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Nedre Lørge er et spredtbygd område med dyrket mark, enkelte gårder og noe boligbebyggelse langs
Lørgeveien. Området er avgrenset av Borreåsen i øst, rv. 19 i nord og Adalsbekken i vest. Området er
preget av jordbruksarealer og gir dermed ingen kvaliteter til friluftslivet og nærmiljøet. Området er gitt
verdien liten til middels.

Område 6H. Borreåsen/Tonsåsen og skogen sør til Læret
Registreringskategori: Friområde
Nærturområdet til Borre. Mye brukt skogsområde med stor blandingsskog, enkelte områder med
granskog og store partier med edelløvskog. Mange stier og skogsbilveger i området og gamle
hulveger. Mye brukt til riding og trav, sykkel, og gåturer, hundelufting og sportstrening. Noe
fritidsbebyggelse og enkelte bolighus i området. Grenser til fogdeskogen i sør. God forbindelse over til
Skoppum via Sandeveien og kulvert over rv. 19. Området strekker seg sørover til «neset» med skog
som strekker seg ut i kulturlandskapet ved gården Læret. Verdien er middels til stor på grunn av
betydningen som nærturområde.

Område 6I. Fogdeskogen
Registreringskategori: Friområde
Bøkeskog som er del av Fogdeskogen og Adalstjern naturreservat. Del av nærturområdet til Borre og
Bakkenteigen. Mange stier i området som henger sammen med Borreåsen og skogen omkring.
Skogen brukes i likhet med Borreåsen av både gående, ridende, syklende, folk som trener hund mm.
Fogdeskogen er et identitetsskapende element og er mye brukt av mange. Verdien er stor.

Område 6J. Adalstjern
Registreringskategori: Friluftsområde
Skogsområde med myr og tjern som er sikret som naturreservat. Et spesielt landskap med særlige
opplevelseskvaliteter som et «stille landskap» i skogen, tross nærheten til Raveien og høgskolen.
Stutte furuer vokser rundt myra og tjernet som ligger som en åpen lomme i den tette skogen. Godt
tilrettelagt med stier fra mange kanter og flere sitteplasser, registrert i nordenden. Området henger
sammen med Fogdeskogen i nord, kun adskilt av et belte med granskog. Området er mye brukt av
folk tilknyttet høgskolen på Bakkenteigen, som nærturområde for Borre og som en dagsturdestinasjon.
Identitetsskapende område. Verdien er satt til stor.
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4.2.7 Åslandskapet vest for Adal
Området omfatter skogs- og jordbruksområdene sør for rv. 19 og nord for Barkåker. I øst grenser
området til Adal og i vest til Undrumsdal. E18 går i skjæring og tunnel gjennom vestre del av skogen,
og gir den del av området en del vegtrafikkstøy.

Tangsrødmarka i sørvest er del av Barkåkers nærturområde, og har et godt tilrettelagt sti- og vegnett
med en nylig utvidet lysløype. Tangsrødmarka blir også tatt i bruk av folk fra Undrumsdal og
Åsgårdstrand, med Tangsrødvegen, Barkåker eller Undrumsdal som utgangspunkt.

Gråmunken, Brekkeåsen, Uleberget, Tangsrødåsen og Borgåsen/Adalsborgen er markante høyder og
målpunkter i området. Ved Tangsrød er et korsformet lavbrekk med dyrket mark, som er meget
skjermet. Herfra og vestover strekker et stilleområde seg.

Nordre del av området er mer preget av støy fra rv. 19. Dette gjelder særlig landbruks- og
skogsområdene ved Råen. Adalsborgen/Borgåsen, nord i området utgjør en spesiell destinasjon, som
Vestfolds best bevarte bygdeborg. Stien er diskret merket, og det er lite tilrettelagt for parkering.
Adalsborgen benyttes av folk fra både Skoppum og Undrumsdal.

Vinterstid inngår store deler av området i et stort skiløypenett som forbinder de kystnære tettstedene
med skogsområdene i innlandet. Dette gjelder også jordbruksområdene ved
Solerødveien/Ødegården, som er forbundet med Råen og skogsområdene ved Skoppum.
Deler av området er vist som verdifulle områder i RPBAs kart [26].

Verdiene i området er jevnt fordelt mellom middels og middels til stor. Arealfordelingen viser også en
jevn fordeling der Tangsrødmarka og Adalsborgen trekker verdiene opp over middels. Det er både
nærturområde og dagsturområde, og har til tross for at deler av området er støyutsatt kvaliteter som
stilleområde. Snittverdien er middels til stor.

Tabell 4-7: Verditabell for område 7

Delområde Navn Verdi
Åslandskapet vest for Adal

7A Solerødveien/Ødegården M
7B Borgåsen/Adalsborgen M
7C Tangsrødmarka/Gråmunken M
7D Brekkeåsen/Tangsrødmarka sør M/S

Samlet verdi M/S
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Figur 4-16: Skogsområdene ved Tangsrød sett østover

Figur 4-17: Over til venstre: Åslandskapet fra Solerødveien ved Ødegården. Over til høyre: Bøkeskog ved
Adalsborgen. Nede til venstre: Vegen inn til Tangsrød. Nede til høyre: Tjern ved Tangsrød
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Område 7A. Solerødveien/Ødegården/Lillerød
Registreringskategori: Friluftsområde med spredt boligbebyggelse (jordbrukslandskap)
Småskala kulturlandskap med store Åkerholmer og skogholt. Flere gårder og noe boligbebyggelse.
Solerødveien går gjennom området på tvers. På langs leder grusveger inn forbi gården Råen til en bru
over rv.1 9. Skiløype om vinteren som forbinder Tangsrødmarka i sør med turområdene vest for
Skoppum. Kort veg til Adalsborgen. Turgåere fra Undrumsdal kommer til Adalsborgen og
Tangsrødmarka denne vegen. Hegnavannet sør i området har tidligere vært et mye brukt badetjern.
Området inkluderer plassen Lillerød. Verdien er middels.

Område 7B. Borgåsen/Adalsborgen
Registreringskategori: Friluftsområde
Borgåsen eller Adalsborgen er en av åsryggene vest for Adal. En av Horten og Omegn Turistforenings
historiske turstier [2] som er merket leder opp til Vestfolds best bevarte bygdeborg. Et særlig landskap
med mosegrodde fjellknauser og stup omgitt av bøkeskog i et flatere parti i vest og spor av bosetning.
Stup i nordvest og sørøst. Diskret merket løype med mulighet for en rundtur. Det er ikke tilrettelagt for
parkering, og skiltingen er mangelfull. I nord merker man godt støyen fra rv. 19. Området er
tilgjengelig fra nord og sørvest. Flott utsikt fra toppen mot fjorden. Mye besøkt fra Skoppum og
Undrumsdal. Identitetsskapende område som er gitt middels verdi.

Område 7C. Tangsrødmarka/Gråmunken/
Registreringskategori: Friluftsområde
Gråmunken er en av åsryggene vest for Adal, som er del av Tangsrødmarka. Her leder en
skogsbilveg opp over toppen i en sløyfe. Åsen er tilgjengelig fra gården Sti øvre i øst, nord og fra sør.
Åsen skrår bratt ned i vest. Utsikt til Horten fra toppen. Tidligere var det hoppbakke på vestsiden.
Uleberget er en av to karakteristiske fjellknauser som stikker opp sør for Tangsrød. Vestre deler av
Tangsrødmarka er mer støyutsatt på grunn av nærhet til E18, mens området rundt
Tangsrød/Uleberget ligger meget godt skjermet og inngår i de kartlagte stilleområdene. Det kjøres opp
vinterløype gjennom Tangsrødmarka. Denne er forbundet med løyper nordover og østover til Adal.
Verdien er middels på grunn av antatt brukerintensitet.

Område 7D. Brekkeåsen/Tangsrødmarka sør
Registreringskategori: Friluftsområde
Del av nærturområdet til Barkåker med mange grusveger og stier. Tilgjengelig fra nord, men antakelig
mest brukt fra Barkåker og vestfra. Lysløype som nylig er blitt utvidet. Tangsrødåsen ligger rett vest
for Gråmunken med et lavbrekk av dyrket mark i mellom. I lavbrekket er hovedadkomsten fra nord inn
i området. Sør i området ligger Brekkeåsen. Her er det god kontakt med Undrumsdal og landskapet i
indre Vestfold. E18 skjærer inn i området i vest, men mesteparten av området er godt skjermet for
støy. Der E18 er lagt i tunnel er åslandskapet bevart og strekker seg helt til Undrumsdal. Området er
mye brukt av mange og er gitt middels til stor verdi.
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4.2.8 Barkåker og nærområder
Barkåker ligger på raet, med utsikt innover i Vestfold. Tettstedet har vært et stasjonssted langs
Vestfoldbanen, men stasjonen er nedlagt. Nærheten til både Raveien, E18 og Undrumsdalsveien gjør
at stedet stadig er et knutepunkt. Barkåker har dagligvarebutikk, barneskole, barnehage, et stort
idrettsanlegg og lysløype. Tangsrødmarka i nordvest (område 7) og Rakkås i øst (ikke del av
planområdet) er viktige nærturområder. Fra Barkåker og sørover er det bygget dobbeltspor helt til
Tønsberg. Jernbanen deler tettstedet i en østre del med bolig- og sentrumsvekst og en vestre del med
næring- og boligvekst. Et viktig idrettsområde er lokalisert sør i området, tett forbundet med skolen.

Jordbruksområdene rundt tettstedet har begrenset tilgjengelighet, men det er sikret adkomst fra
sentrum til Tangsrødmarka over jordene på begge sider av jernbanen.

Nord for Barkåker er det et mindre skogsområde, der det kjøres opp skiløype om vinteren som
forbinder Rakkås med Tangsrødmarka. Skogen ved Skotte rammer inn et lite jordbruksområde i vest,
der gårdene Skotte, Rygland og Nordre Brekke ligger på hver side av dagens jernbane. Området er
støyutsatt og faremomentet ved planoverganger er stort.

Verdiene i området er spredt mellom liten og middels til stor, med få mellomverdier. Barkåker tettsted
og idrettsområde er gitt høy verdi på grunn av nærmiljøkvalitetene. Jordbruksområdene har verdier
under middels for nærmiljø og friluftsliv. De støyutsatte jordbruksområdene er gitt laveste verdi.
Arealmessig er områdene med høye verdier like store som områdene med lav verdi. Snittverdien er
middels.

Tabell 4-8: Verditabell for område 8

Delområde Navn Verdi
Barkåker og nærområder

8A Barkåker tettsted M/S
8B Barkåker idrett M/S
8C Nedre Brekke L/M
8D Sverstad kulturlandskap L/M
8E Skotte skog M
8F Nordre Brekke/Skotte/Røsland/Sanderød L

Samlet verdi M
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Figur 4-18: Barkåker sett sørfra med idrettsområde i forgrunnen.

Figur 4-19: Over til venstre: Overgang mellom enkelt og dobbeltspor ved Barkåker. Over til høyre:
Planovergang ved Skotte. Nede til venstre: Nordre Brekke. Nede til høyre: Utsikt fra Raveien mot Barkåker
og Nedre Brekke
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Område 8A. Barkåker tettsted
Registreringskategori: Boligområde
Tettsted med boligbebyggelse som har vokst fram med eneboliger langs Barkåkerveien, og en rekke
boligfelt med primært eneboliger og rekkehus mellom Raveien og Barkåkerveien. Langs Raveien
ligger det også et bånd av eneboliger.  Skole og idrettsområder er lokalisert for seg selv helt i sør. Det
nye dobbeltsporet er flyttet lenger vest enn opprinnelig trasé og har frigjort areal til
sentrumsbebyggelse som består av blandet næring og bolig. Kontakten med områdene vest for
jernbanen er visuelt redusert, men ivaretas med flere bruer. Området har flere stier i grøntdrag som
går uavhengig av vegene. Bebyggelsen på høyderyggene har flott utsikt og området har jevnt over
gode solforhold med helning mot sørvest. Boligområdene ved Raveien er mest støyutsatt. Disse
kunne eventuelt vært skilt ut som eget område, men berøres i liten grad av tiltaket. Middels til stor
verdi.

Område 8B. Barkåker idrett
Registreringskategori: idrettsanlegg og nærturområde
Sør i tettstedet, i tilknytning til skolen er det lokalisert et idrettsområde som er godt tilrettelagt for ulike
idrettsformer. To kunstgressbaner gjør at banene kan tas i bruk hele året. Et stort skogholt rett sør for
skolen inngår i friområdene. Verdien er middels til stor.

Område 8C. Nedre Brekke
Registreringskategori: jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap rett nord for Barkåker tettsted rundt gården Brekke (søndre). Spredt
gårdsbebyggelse og boligbebyggelse langs Raveien. Flyttingen av jernbanen har utvidet arealet med
dyrket mark vestover. Adkomst til Tangsrødmarka gjennom området til bru over jernbanen. Flott utsikt.
Utover vegene er arealene lite tilgjengelige. Verdien er liten til middels.

Område 8D. Sverstad kulturlandskap
Registreringskategori: jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap vest for jernbanen. Området har måttet avgi areal til jernbanen og Sverstadbekken
har mistet mye kantvegetasjon og sitt naturpreg. På sikt vil naturpreget komme tilbake. Driftsveg langs
jernbanen med undergang sørger for bedret tilgjengelighet til Tangsrødmarka fra Barkåker.
Jordbrukslandskapet har liten friluftsverdi, men utsikten i området er flott. Betydningen av driftsvegen
og tilgjengeliggjøringen av Tangsrødmarka gir området liten til middels verdi.

Område 8E. Skotte skog
Registreringskategori: Friluftsområde
Mindre skogsområde mellom Raveien og jernbanen uten direkte tilknytning til noe tettsted. Skiløype
som forbinder Rakkås i øst med Tangsrødmarka vest for jernbanen går gjennom området. Flere
skogsbilveger, spor og grøfter. Kraftledning går på tvers av området og en del av skogen er felt, med
bare frøtrær som står igjen. Antatt viktig friområde for boligbebyggelsen i sør langs Raveien med flere
stier og traktorveger som gjør området tilgjengelig. Viktig som forbindelsesåre mellom skogsområdene
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i vest og øst. Antakelig ikke en destinasjon i seg selv annet enn for boligområdet i nærheten. Verdien
er middels.

Område 8F. Nordre Brekke/Skotte/Røsland/Sanderød
Registreringskategori: Jordbrukslandskap
Området omfatter gårdsbebyggelse og jordene rundt gården Nedre Brekke, Skotte- og Røsland-
gårdene. Området inkluderer også jordene ved Sanderød. Jernbanen er lagt i et lavbrekk gjennom
området, og deler området i to. To planoverganger forbinder området på tvers, men utgjør en risiko for
ferdsel i området, samtidig som de er en kilde til støy. Området er gitt liten verdi.
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4.2.9 Ravinelandskapet og godsterminalen nordvest for Kopstadkrysset
Området omfatter skogsområdene nord-vest for Kopstadkrysset og området vest for E18, som er
regulert til godsterminal. Store deler av området er preget av nærhet til E18 og dagens jernbane. Dette
medfører redusert tilgjengelighet til de østre delene av området, der godsterminalen vil være helt
utilgjengelig. Støymessig vil de vestre delene av området være svært belastet.

Skogsområdene ved Øvre Ås er i bruk som turområde, og de vestre delene av området er skjermet og
har gode kvaliteter. De er gitt C-verdi på RPBAs kart [26]. Området er opprinnelig et ravinelandskap,
men store inngrep har stykket opp bekkeløpene. Tangenbekken naturreservat [32] er en meget godt
bevart del av ravinelandskapet og er et område med store naturverdier, som ikke er spesielt tilrettelagt
for ferdsel.

Landbruksområdene ved Grette er lite brukt som friluftsområde.

Verdiene i området ligger mellom liten og middels, med en overvekt av verdier under middels.
Arealmessig dominerer også verdien liten til middels, som blir snittverdien i området.

Tabell 4-9: Verditabell for område 9

Figur 4-20: Fyllingen ved framtidig godsterminal og skogsområdene i sørvest sett vestover

Delområde Navn Verdi
Ravinelandskapet og godsterminalen nordvest for
Kopstadkrysset

9A Godsterminalen L
9B Øvre ås/Bollerud M
9C Grette jordbrukslandskap L/M
9D Tangenbekken L/M

Samlet verdi L/M
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Figur 4-21: Over til venstre: Tangenbekken naturreservat. Over til høyre: Kulturlandskap ved Grette. Nede til
venstre: Anleggsveg og jorder ved Grette. Nede til høyre: Åslandskapet sett øst for dagens jernbane

Område 9A. Godsterminalen
Registreringskategori: Øvrig bebygde områder
Opprinnelig del av ravinelandskapet mot Tangenbekken og regulert til godsterminal. I dag er
landskapet endret med en stor fylling, som strekker seg fra E18 inn mot dagens jernbane. Området vil
nå og i framtiden være avsperret, og det er ingen friluftsinteresser igjen i området. Verdien er liten.

Område 9B. Øvre ås/Bollerud
Registreringskategori: Friluftsområde (skog)
Skoglandskap i kupert terreng. Skogsbilveg leder inn i området, samt noen stier. Vest for høybrekket
er landskapet fredelig og lite påvirket av nærheten til E18 og jernbanen. Øst for høyderyggen er E18
og jernbanen kilder til støy. Tangenbekken går gjennom området i vest i en ravinedal med
edelløvskog. Området har fått C-verdi på RPBAs rekreasjonskart [Vedlegg 7: Temakart –
Friluftsliv/rekreasjon]. Verdien er middels.

Område 9C. Grette jordbrukslandskap
Registreringskategori: Friluftsområde (jordbrukslandskap)
Området strekker seg mellom Bruserudveien og Tangenbekken og er et tydelig avgrenset rom med
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dyrket mark. En modellflyklubb har klubbhus og landingsbane i området, ellers er det lite registrert
friluftsaktivitet. Verdien er liten til middels.

Område 9D. Tangenbekken
Registreringskategori: Friluftsområde
Tangenbekken naturreservat er en ravinedal med rik edelløvskog. Området er innrammet av dagens
jernbane og E18, før den går i bru over dalen ved Helland. Det er ikke spesielt tilrettelagt for aktivitet,
men har naturkvaliteter som gjør det attraktivt for noen. Området er støyutsatt. Verdien er liten til
middels.

4.3 Usikkerhet i verdivurderingene
I alle registreringer er det en viss grad av forskjeller på innhold, volum og omfang samt hva de enkelte
legger i bruken, mm. Det samme gjelder i vurderingen av registreringene og dermed verdisettingen.

Forhold knyttet til ikke-realiserte arealplaner er et usikkerhetsmoment når omfang og konsekvens
vurderes. Verdien av områdene er basert på en planlagt framtidig arealbruk og det støybildet som i
dag finnes i området. Sletterødåsen på Nykirke, Viulsrødåsen på Skoppum, området mellom
Jahrelunden og Skoppum samt deler av Borre er områder hvor gjeldene arealplaner viser en planlagt
utvikling til næring- og boligbebyggelse.

Verdisettingen skal gjøres etter faste kriterier [Figur 4-139], men det vil uansett være rom for
individuelle tolkninger og vektlegging. Håndbok V712 [9] beskriver en metode der både
brukerintensitet og opplevelseskvaliteter vil være utslagsgivende for verdisetting. Brukerintensitet er
mer målbart enn opplevelseskvalitet vil være. Derfor er arbeidet med verdisetting gjort i fellesskap.
Sikre og usikre verdier er drøftet og kalibrert sammen.
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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 H åndbok V712 [9],
der kun et fåtall justeringer er gjort i henhold til planprogrammet. Metodene er i utgangspunktet
beregnet for konsekvensutredning av vegtiltak, men er også i stor grad godt tilpasset jernbanetiltak.
Jernbanens fysiske barrierevirkning vil for det meste være ganske lik en firefelts motorveg, der
plankryssing ikke er mulig.

I vurderingen av omfanget har vi tatt for oss delområdene som er beskrevet i verdivurderingen og sett
på hvordan tiltaket:

· Påvirker områdets bruksmuligheter. Reduseres bruksmulighetene eller forbedres det,
utelukker tiltaket noen former for bruk, eller muliggjør det nye former?

· Påvirker områdets attraktivitet og opplevelseskvaliteter for ferdsel, aktiviteter og opphold. Vil
tiltaket utgjøre en funksjonell eller visuell barriere, eller vil den fjerne en eksisterende barriere?

· Påvirker tilgjengeligheten til viktige målpunkter for gående og syklende i og utenfor området.
Det gjelder både parkering, veger/stier og selve målpunktet.

· Påvirker områdets identitetsskapende betydning. Ødelegges det? Reduseres det? Kan det få
en ny type verdi?

5.1.1 Barn og unge
Barn og unge, og grupper med lav mobilitetsevne er vektlagt i den forstand at vi har gjennomført
barnetråkkundersøkelser. Registreringene er brukt i verdisettingen og til å få kartlagt hvilke områder
og strekninger som er mye brukt, og hvilke som oppleves utrygge. De endringer tiltaket medfører er
vektlagt i vurderingen av omfanget, samt også mulighet for avbøtende og forbedrende tiltak.

5.1.2 Jakt og fiske
Vurderingen av omfang knyttet til jakt og fiske er behandlet på lik linje med andre friluftsområder, der
det er sett på tilgjengelighet, bruksendring og opplevelseskvaliteter. Som beskrevet i avsnitt 4.1.6 er
utøvelsen av jakt en aktivitet som forholdsvis lett kan tilpasses endringer. Opplevelseskvalitetene som
er knyttet til f.eks. økt støy vil vurderes i hvert delområde der denne problemstilling er aktuell, og tar
for seg den totale opplevelsen knyttet til friluftsliv og ikke kun jakt og fiske.

5.1.3 Støy
Støy er tatt med i omfangsvurderingen som beskrevet i planprogrammet.

· Støy over 58 dB i uteområder ved boliger (gul sone iht. T-1442/2012) er tatt med i vurderingen
av omfanget i boligområdene og de tettstedsnære friluftsområdene. Ved verdier lik, eller over
dette, kan man si at kvalitetene i boligområdene forringes av tiltaket.

· Antall boliger med støy over 55 dB er utredet i fagrapport for støy
· For områder der fravær av støy er vesentlig for rekreasjonsverdien bør verdien ligge under 40

dB. Dette er knyttet til aktiviteter der ro er en forutsetning for å kunne nyte eller utøve
aktiviteten. Ved å sammenligne støyberegninger som tar utgangspunkt i dagens vegtrafikk
med støyberegning av tiltaket, har vi kunnet avlese om og i hvilken grad tiltaket forandrer
støybildet.

· Nærturområder er særlig vektlagt, også områder som ifølge dagens støyberegninger ligger
over 40 dB.

I noen områder vil ulike faktorer ved tiltaket kunne trekke både i positiv og negativ retning. F.eks. kan
tiltaket medføre at et faremoment forsvinner, samtidig som en ny barriere skapes. Det negative kan
komme til å trekke ned det positive omfanget slik at konsekvensgraden blir 0, 0/+ eller 0/-, til tross for
at området er tydelig berørt. På konsekvenskartet vil det se ut som om området er uberørt, til tross for
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at det ligger innenfor influensområdet. Begrunnelse for omfangsgraden vil være beskrevet for hvert
delområde i rapporten, og fungere som en utdypende forklaring til konsekvenskartet.

5.1.4 Barrierevirkning
Barrierevirkningen vil avhenge av både lokalisering, skala og utforming. I omfangsvurderingen av
nærmiljø og friluftsliv er virkningen det har for tilgjengelighet på tvers av banen vurdert, ikke den
visuelle barrierevirkningen. Dette vil omtales i delrapporten for landskapsbildet.

5.1.5 Anleggsfasen
Anleggsfasen er beskrevet i et eget avsnitt og vil ikke komme med i konsekvensberegningen, 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.

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 [33] 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



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

Nærmiljø og friluftsliv

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

85 av 214
ICP-34-A-10210

02A
11.03.2016

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.

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 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.

Referansealternativet tar utgangspunkt i de nyeste arealplanene til berørte kommuner; Horten [20],
Tønsberg [21] og Re [22].

Følgende forutsetninger legges til grunn for referansesituasjonen 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 Høgskolen/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

5.4 Vurdering av omfang – anleggsfasen
I anleggsfasen benyttes det en del midlertidige riggområder og veger 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. Konsekvensene for nærmiljø og friluftsliv i
anleggsfasen vil variere noe, men ofte er det et spørsmål om tilgjengelighet og støy. I tettbygde strøk
vil det ofte være et større behov for midlertidige vegomlegginger enn i litt mer perifere strøk.

5.4.1 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.

5.4.2 Midlertidige veger
Behovet for midlertidige veger vil være todelt. Det vil dreie seg om å enten legge om eksiterende
veger eller etablere veger for riggområdene og gjennomføring av tiltaket. Omfanget av dette må
detaljeres i senere planfaser.

5.4.3 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. For nærmiljø og friluftsliv vil riggområder ha
liten eller ingen varig påvirkning.

5.4.4 Deponiområder
Områder for deponier vil bli avklart gjennom reguleringsplan for området.
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I planene er det sett på mulige deponier for masser fra etableringen av ny jernbane med tilhørende
veger og riggområder.

For nærmiljø og friluftsliv vil bruk og tilgjengelighet i hovedsak påvirkes lite av deponiområdene. Der
deponier berører stier og forbindelser vil disse kunne gjenetableres eller legges om. Avskoging vil
også være en midlertidig tilstand, der konsekvensene på sikt vil være uten betydning. Heving av
terrenget derimot vil kunne gi et endret støybilde. Dette vil kunne redusere stilleområdenes utstrekning
og gi en endret opplevelse av stedet.

5.4.5 Støy
Støyskjerming av anleggsdriften må gjøres i områder hvor støykravene ikke kan overholdes uten
tiltak. Støyskjermingen vil være et midlertidig tiltak som ofte inngår i sikringen av anleggsområdet, og
vil stort sett bare være aktuelt ved nærføring mot bebyggelse.

5.5 Områder som krever restriksjoner/tilpasning
Noen steder vil de ulike alternativene berøre områder som vil kunne kreve restriksjoner/tilpassinger.
Eventuelle restriksjoner/tilpassinger vil vurderes mer presist i senere planfaser. Disse er nevnt under.

Alternativ 1 og alternativ 1 om Nykirke
Ny bane vil bli liggende svært nærme Fogdeskogen og Adalstjern.

Alternativ 1 og 2
Lysløype vil bli berørt av traseene ved Føske sør for Nykirke.

Alternativ 1, 2 og 3
Nykirkeveien og Kopstadkrysset er registrert som farlige områder i barnetråkkregistreringene. I alle
alternativene utenom alternativ 1 om Nykirke tettsted berøres dette området.

Alternativ 2
Traseen vil berøre travsportmiljøet ved Øvre Lørge, og ridestier vil bli brutt. Området er også benyttet
av andre enn travsportmiljøet.

Alternativ 3
Ny bane blir liggende svært nær Adalsborgen. Mellom borgen og ny bane er det en fin bøkeskog som
kan bli berørt av tiltaket.

5.6 Usikkerhet i vurderingene av omfang
Det er flere faktorer som vil kunne utgjøre usikkerhetsmomenter i konsekvensvurderingen. Dette
vurderes imidlertid ikke som avgjørende for den rangeringen som er gjort mellom alternativene.

· 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 dagens arealbruk og endringer vedtatt på kommuneplan- og
reguleringsnivå. Forandres bruken av områdene, vil også omfang og konsekvensene av tiltaket
endres.

· Vurderingen av konsekvensene tar utgangspunkt i beskrivelsen av tiltaket i gjeldene planfase.
Dersom grunnforhold eller andre faktorer gjør at tiltaket gjennomføres med mer åpen skjæring enn
betongtunnel, vil støysituasjon og barrierevirkning endres.

· Det er ikke tatt høyde for en eventuell endring i arealbruk av dagens bane.
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6 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, der 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, 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 området tilknyttet raet, med ulike bebyggelsessoner og områder med og uten vernestatus.
Der tiltaket kun berører en liten del av et større område vil konsekvensgraden bli 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.

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 er gitt en samlet
konsekvensgrad. Konsekvenskart og beskrivelse av konsekvensene innenfor hvert enkelt delområde
vil ligge under vedlegg. Under følger tabell som viser konsekvensgradene.

Figur 6-1: Oversikt over sammenhengen mellom
omfang og konsekvensgrad. Statens vegvesen,
Håndbok V712, side 130. [9]

Konsekvensgrad Fargeskala
(++++)
(+++/++++)
(+++)
(++/+++)
(++)
(+/++)
(+)
(0/+)
0
0/-
(-)
(-/--)
(--)
(--/---)
(---)
(---/----)
(----)

Tabell 6-1: Tabell med konsekvensgrad. Statens
vegvesen, Håndbok V712 [9]
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6.2 Konsekvenser alternativ 1 Bakkenteigen
6.2.1 Sammendrag
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.
For nordre del fram til Sletterødåsen vil tiltaket ikke påvirke nærmiljø og friluftsliv i særlig grad. Her går
sporet tett på dagens bane og omgivelsene er allerede preget av veg, jernbane og fyllingen ved den
framtidige godsterminalen. Rett nord for Kopstadkrysset vil banen gå i en betongtunnel under E18 og
medfører at flere eneboliger må rives ved etablering av tunnelen nordøst for Kopstadkrysset og ligge i
overgangen mellom slettelandskapet og åsryggen i øst.

Sletterødåsen er en viktig skjerm for Nykirke mot E18. Skjermvirkningen opprettholdes. Åsen er også
regulert til boligområde. Utvikling av åsen vil påvirkes av tiltaket. Over det store slettelandskapet
sørvest for Nykirke skaper banen en ny barriere over de åpne flatene og et brudd i en etablert snarveg
over jordene.

Banen går videre inn i Nykirkes nærturområde mellom Åsrød og Føske. Eksisterende lysløype
berøres, men opprettholdes. Videre vil banen dele opp det store skogsområdet ved Olsmyra nord for
Skoppum. Området rundt Olsmyra er blant de få store områdene der stillhet er vurdert som en
ressurs, og alternativ 1 vil bidra til en vesentlig reduksjon av stilleområdet.

Der banen går i viadukt over Rygland og Sande fram til Borreåsen vil tiltaket være synlig fra et stort
område. Borreskåla er allerede merket av støy fra rv. 19, så virkningen av tiltaket vil ikke forringe
støybildet vesentlig. Bruksmulighetene for friluftsliv i området vil være de samme ettersom brua står
på søyler og ikke er en barriere for ferdsel. Den vil likevel virke negativt på nærmiljøet for de
områdene som ligger under viadukten.

Fra banen møter Borreåsen, følger den landskapets retning og går på terreng sørover. Omfanget er
negativ fra Fogdeskogen og sørover, der banen berører naturreservatet. Her vil de støymessige
ulempene redusere friluftsopplevelsen noe. Jernbanen vil utgjøre en barriere, men sikres med flere
krysningspunkter. Borre vil oppleve få støymessige ulemper ved tiltaket.

Gjennom Adal gir tiltaket en negativ konsekvens, både med tanke på støy og barrierevirkning. Vestre
Adal vil likevel oppleve en positiv effekt ved at togtrafikken langs dagens bane legges ned.. Sørover
mot Barkåker vil banen gå gjennom lavtliggende skogsterreng i sørøstre del av Tangsrødmarka.
Området Skotte/Røsland/Nordre Brekke vil oppleve en svak forbedring av området langs dagens
jernbane. Skogsområdene ved Tangsrødmarka påvirkes nesten ikke i alternativ 1.

Tabell 6-2: Tabell 1: Alternativ 1 - Sammenstilling av konsekvens i hovedområder

Konsekvensvurdering for friluftsliv og
nærmiljø

Del-
omr. Omådenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

1 Nykirke og nærområder M lite neg. (-)
2 Friluftsområder mellom Nykirke og Skoppum M/S mid. neg. (--)
3 Bondalen og Skaanevetan skogsområde M lite pos. (+)
4 Borrevannet, Borreskåla og Hortensmarka M/S lite neg./til intet (0/-)
5 Borre/Kirkebakken og nærområder M/S lite/mid. neg. (-/--)
6 Adal kulturlandskap og skog M middels neg. (--)
7 Åslandskapet vest for Adal M/S lite neg./intet (0/-)
8 Barkåker og nærområder M intet/lite pos. (0/+)
9 Ravinelandsk. og godsterminalen n.v. for Kopstadkrysset L/M intet 0

Samlet konsekvensgrad (-/--)

Alternativ 1
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Figur 6-2: Alternativ 1 – Kart med konsekvensgrad
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Figur 6-3: Illustrasjonen viser at lysløype, vinterruter og historisk tursti blir brutt av traseene
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Figur 6-4: Illustrasjonen viser at stilleområdene blir brutt av traseene
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Figur 6-5: Illustrasjonen viser hvordan alternativ 1 berører friluftsområdene vest for Borre.
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6.2.2 Område 1: Nykirke og nærområder
Tiltaket vil gå gjennom vestre del av området og ligge i tunnel under E18, jordbruksområdet og
bebyggelsen vest for Kopstadkrysset og gjennom Sletterødåsen. Noe av bebyggelsen ved
Kopstadkrysset vil måtte rives, noe som er negativt for nærmiljøet. Området 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 Nykirke. Ved tunnelportalen i sør vil noe av gårdsbebyggelsen helt i sør av Teienveien
måtte rives. Banen med støyskjerming skaper en ny barriere over de åpne flatene og gir et brudd i en
etablert snarveg over jordene. Tiltaket er i dette området lite til middels negativt, men konsekvensene
blir små da området har liten friluftsverdi i dag.

Nykirke øst vil se en liten positiv effekt av at dagens jernbane legges ned, selv om det kun innebærer
at kontaktledning, master og signalanlegg fjernes. En barriere og støykilde blir borte, og det vil være
tryggere å ferdes på tvers av området. Vestre del av Klokkeråsen vil kunne oppleve noen
støyulemper. Ellers vil Nykirkes nåværende boligområder påvirkes lite.

Bruken av området vil endres der boligbebyggelse rives og Sletterødåsen ikke vil kunne bygges ut.
Dette påvirker nærmiljøkvalitetene i negativ grad. Tilgjengeligheten reduseres noe på tvers av jordene.
Opplevelsesverdiene vil reduseres noe i området som følge av økt støy. Samtidig er området allerede
støyutsatt og sårbarheten derfor ikke så stor. Fra Nykirke og østover vil konsekvensene være positive,
som følge av at trafikk på dagens bane opphører. Samlet sett er omfanget lite negativt.

Gjennomsnittsverdi: Middels
Samlet omfang: Lite negativt
Samlet konsekvensgrad: (-)

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

Konsekvensvurdering for friluftsliv og
nærmiljø

Del-
område Navn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Nykirke og nærområder
1A Nykirke tettsted M/S lite pos. (+)
1B Nykirke idrettsområde «Sletta» M/S lite til mid. pos. (+/++)
1C Nykirke næringsområde L intet/lite pos. 0
1D Sletterødåsen M middels. neg. (--)
1E Kopstadkrysset L lite neg. (-)
1F Freberg/Nøklegård M lite pos. (+)
1G Sletterød/Moskvil/Pauli L/M mid. til stort neg. (-)
1H Østre Nykirke/Grette L/M lite pos. (0/+)
1I Nykirke nord landbruksområder L middels pos. (+)
1J Nykirke nord åsrygg M middels neg. (--)
1K Skog vest for Sletterødåsen M intet 0
1L Kopstad vest L/M intet 0
1M Haug L/M utenfor infl.omr. intet

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

Alternativ 1
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6.2.3 Område 2: Friluftsområder mellom Nykirke og Skoppum
Banen går over en hogstflate og dyrket mark mellom gårdene Austad og Åsrød. Traseen krysser en
lysløype og beveger seg i dagsone gjennom Nykirkes nærturområde i sør. Langs åsryggen nord for
Føske ligger traseen plassert ved kanten av åsen parallelt med en høyspentledning. Banen krysser
Føskeveien og går først her inn i skogsområdene.

Etter å ha krysset Føskeveien, går traseen gjennom gården Føske, og videre inn i det store
skogsområdet ved Olsmyra, først i en tunnel, deretter i skjæring. Skjæringen vil være dyp og tosidig.
Banen deler et stort relativt uberørt skogsområde i to, og skjæringene vil oppleves svært negativt.
Skogen ved Olsmyra er blant de få store områdene der stillhet er en ressurs. Støymessig vil tiltaket
være negativt for friluftsopplevelsen.

Bruken av området vil endres der boligbebyggelse må rives. Der banen går gjennom Føske vil vegen
måtte legges om og både bruk og tilgjengelighet reduseres. Der jernbanen bryter med lysløypa vil
tverrforbindelse gjenetableres, men tilgjengeligheten vil totalt sett reduseres ved at forbindelsen
knyttes til noen få punkter. Ved Olsmyra går banen i dagen og vil redusere tilgjengeligheten betydelig.
Naturopplevelsen vil svekkes som følge av støyen. At området er kupert gjør at støyens utbredelse er
begrenset. Tiltaket er særlig negativt for Nykirkes nærturområde i sør og for stilleområdet ved Olsmyra
[Figur 6-6]. Skoppum vil støymessig berøres noe av tiltaket. Dagens jernbane avgrenser området i øst
og opphør av trafikk på dagens bane vil være nesten ubetydelig for området. Samlet sett er omfanget
middels negativt.
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Figur 6-6: Illustrasjonen viser at lysløype, vinterruter og historisk tursti blir brutt av traseene
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Gjennomsnittsverdi: Middels
Samlet omfang: Middels negativt
Samlet konsekvens: (--)

Tabell 6-4: Alternativ 1 - Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 2

Konsekvensvurdering for friluftsliv og
nærmiljøDel-

områd
e Navn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Friluftsområder mellom Nykirke og Skoppum
2A Søndre Nykirke/ Åsrød/Føske M/S stort neg. (---)
2B Skogen nord for Steinbjørnrød M utenfor infl.omr. intet
2C Olsmyra/Solberg/Snapsrød M stort neg. (--/---)
2D Steinbjørnrød/Råen nord M utenfor infl.omr. intet
2E Kongelv/Løvås M/S utenfor infl.omr. intet
2F Skoppum boligområde M/S lite neg. (-)
2G Jarelunden og skogsomr. avsatt til boligformål i kom.plan M lite neg. (0/-)
2H Skoppum idrettspark S utenfor infl.omr. intet
2I Skoppums industriområder L utenfor infl.omr. intet
2J Pauliveien/Gusland L/M intet 0

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

Alternativ 1
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6.2.4 Område 3: Bondalen og Skaanevetan skogsområde (lik vurdering som for alt. 2)
Tiltaket påvirker området i liten grad. Avstanden til den nye jernbanetraseen er stor og vil være uten
betydning for bruk, tilgjengelighet og opplevelse av området. De soner som vil få en reell endring som
følge av tiltaket er boligområdet og dagsturområdet langs Nykirkeveien, som i dag er innrammet av
jernbane og veg. Nedleggelse av trafikk på dagens bane, som innebærer fjerning av master,
kontaktledning og signalanlegg vil medføre en positiv endring av området og tilgjengelighet på tvers.
Bokvalitetene i området ved Nykirkeveien vil forbedres vesentlig knyttet til at bedret tverrforbindelse og
mindre støy.  Bondalen og Skreppedal vil få økt tilgjengelighet, men støybildet fra den nye banen vil
veie opp for fordelene ved at trafikken på dagens bane opphører. Samlet sett er omfanget lite positivt.

Gjennomsnittsverdi: Middels
Samlet omfang: Lite positivt
Samlet konsekvens: (+)

Tabell 6-5: Alternativ 1 - Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 3

Konsekvensvurdering for friluftsliv og
nærmiljø

Del-
område Navn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Bondalen og Skaanevetan skogsområde
3A Skaanevetan og skihytta M/S utenfor infl.omr. intet
3B Skaanevetan skogsområde, Tufteåsen og Solbergåsen M utenfor infl.omr. intet
3C Skogen øst for Borrevannet med Vik M utenfor infl.omr. intet
3D Frebergvik M/S utenfor infl.omr. intet
3E Nykirke Pukkverk L utenfor infl.omr. intet
3F Nykirkeveien L/M stort pos. (++)
3G Bondalen og Skreppedal M lite pos. (+)

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

Alternativ 1
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6.2.5 Område 4: Borrevannet, Borreskåla og Hortensmarka
Viadukten vest for Borreskåla er ca. 2 km lang og går i kurve over nordre del av
Skoppumsryggen/høyden, deretter over dyrket mark på begge sider av Sandeelva og passerer
Sandehøyden på vestsiden mellom Sande nordre og Vestre Sande. Viadukten krysser rv. 19 og går
inn i skogen på nordvestsiden av Borreåsen.

Tiltaket vil ikke endre bruken av området i særlig grad. De delene som berøres direkte er
landbruksområder med begrenset friluftsverdi. Tilgjengeligheten til området vil også være uforandret,
men opplevelseskvalitetene vil endres, både for nærmiljø og friluftsliv. Dette gjelder spesielt bolighus
som blir direkte berørt eller ligger veldig nær viadukten, hvor gårdsbebyggelsen ved Sande berøres i
særlig stor grad. Området ved Sandeveien er allerede preget av nærheten til rv. 19 og har liten verdi
som friluftsområde, så her vil konsekvensen være mindre negativ.

Borreskåla og Borrevannet vil påvirkes noe av støy, men støyen fra rv. 19 gjør området mindre
sårbart. Nordre del av Borrevannet som er definert som stilleområde vil ifølge støyberegningene ikke
overstige 40 db, og påvirkes dermed i liten grad. Bruk, tilgjengelighet og opplevelseskvalitetene i
området vil påvirkes lite. Opplevelsen av å ferdes i området ved Sande vil endres veldig av tiltaket,
men konsekvensene knyttes mest til bomiljø og mindre til friluftsliv. Samlet sett er omfanget intet til lite
negativt i området.

Gjennomsnittsverdi: Middels
Samlet omfang: Intet til lite negativt
Samlet konsekvens: (0/-)

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

Konsekvensvurdering for friluftsliv og
nærmiljø

Del-
område Navn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Borrevannet, Borreskåla og Hortensmarka
4A Borrevannet med randsone S intet/lite neg. (0/-)
4B Borreskåla M lite neg. (-)
4C Sande vest L/M middels neg. (-/--)
4D Sandeveien og jordene sør L/M lite neg. (0/-)
4E Hortenmarka og turområdene øst for Borrevannet S intet 0

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

Alternativ 1



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

Nærmiljø og friluftsliv

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

107 av 214
ICP-34-A-10210

02A
11.03.2016

6.2.6 Område 5: Borre/Kirkebakken og nærområder
Brua møter Borreåsen på nordvestsiden, før banen fortsetter på terreng gjennom lysningen ved
Fogdeveien. Nordre del går sentralt gjennom området som er satt av til framtidig bebyggelse. Den går
gjennom lysningen ved Fogdeveien og berører en husklynge, som vil være negativt for nærmiljøet.

Videre følger banen ytterkanten av Fogdeskogen sørover, og streifer noe av den eksisterende
høgskolebebyggelsen, som må rives. Stasjonsområdet er lagt til nordre del av dagens
høgskolebebyggelse. Sør for hovedbygget ved Høgskolen er banen plassert i randsonen av Adalstjern
naturreservat.

Ny adkomstveg vil gå nordover gjennom området som er satt av til framtidig bebyggelse, svinger
nordøstover og passerer Østre Glenne, før den går over jordene ved Glenne og kobles til rv. 19.
Glenne nedre vil være forholdsvis upåvirket, mens Glenne østre får vegen over eiendommen.
Frilufts- og nærmiljøkvalitetene i Borre er særlig knyttet til kontakten med friluftsområdene rett utenfor
tettstedet. Støymessig vil Borre påvirkes lite, på grunn av terrengforhold og dagens støy fra Raveien
og rv. 19. Områdene på kystsiden av Raveien vil være upåvirket.

De områder som berøres mest av tiltaket er Bakkenteigen og utviklingsområdet nord for
Bakkenteigen. Bruken av området som er satt av til framtidig bebyggelse vil måtte tilpasses jernbanen,
og tilgjengeligheten på tvers vil begrenes til noen punkter. Ved at man ikke har utviklet dette området
ennå, kan adkomstveg til stasjonen og ny bebyggelse utvikles sammen og gi bedre løsninger. Dette
reduserer det negative omfanget noe. Forbindelsen mellom Borre og skogsområdene i vest vil også
svekkes.
Bebyggelsen som vil måtte rives på Bakkenteigen vil medføre bruksendring, men uten betydning for
Nærmiljø og friluftsliv. Tiltaket går i ytterkant av området, men vil redusere kontakten med skogen i
vest (beskrevet i område 6) vesentlig og for studentboligene sør i området vil støybelastningene være
meget negative. Samlet sett er omfanget lite til middels negativt.

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 5

Konsekvensvurdering for friluftsliv og
nærmiljø

Del-
område Navn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Borre/Kirkebakken og nærområder
5A Borre/Kirkebakken M/S lite neg. (-)
5B Borrehaugene S utenfor infl.omr. intet
5C Prestegården/Steinbrygga M/S utenfor infl.omr. intet
5D Mastebakke og Fjugstad M/S utenfor infl.omr. intet
5E Kyststien S utenfor infl.omr. intet
5F Bakkenteigen M mid. neg. (--)
5G Vekstområde vest for Borre og Bakkenteigen M mid. neg. (--)
5H Glenne kulturlandskap L/M lite neg. (0/-)
5I Furuhaug/Kirkenga/Snekkestad M intet/lite neg. (0/-)

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

Alternativ 1
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6.2.7 Område 6: Adal kulturlandskap og skog
Fra Bakkenteigen går banen i en svak bue parallelt med Raveien over dyrket mark, før den svinger ut i
det åpne landskapet. Banen beveger seg i en kurve ut i jordbrukslandskapet ved Adal. Kontakten med
Adalsbekken vil reduseres, på grunn av traseens utforming på mindre fylling og bru. Langs
Solerødveien vil skiløyper kunne brytes. Støyen fra tiltaket vil ramme gårdene i området og en gård vil
måtte rives. Videre fortsetter traseen på fylling og krysser Adalsveien på en bru. Deretter går banen på
fylling mot høydedraget ved gården Huseklepp, der den går inn i en betongtunnel.

Jernbanen nord for Adal er lagt i grensen mellom områder og vil påvirke tilgjengelighet og
opplevelsesverdi i større grad enn bruk. Tilgjengeligheten til Borreåsen og Nedre Lørge vil reduseres
fra øst, og begrenses til enkelte overganger. De østre delene av området vil også kunne oppleve økt
støy, mens vestre del vil være nesten upåvirket. Fogdeskogen og Adalstjern vi også påvirkes sterkt.
Nærheten til Adalstjern og beslaglegningen av areal fra naturreservatet vil redusere skogen som
rammer tjernområdet inn i øst. Likevel vil Adalstjern som turområde kunne bestå. Banen streifer
Fogdeskogen, men går i ytterkant av de mest verdifulle områdene. Skogens vestre områder vil være
forholdsvis uberørt av tiltaket.

Friluftsopplevelsen vil svekkes noe i alle områdene som berøres direkte. Selv om Adalstjern ikke kan
defineres som et stilleområde, så oppleves det av mange som det, til tross for at Raveien går nær
området. Tiltaket medfører en ny støykilde til skogen. Det åpne landskapet ved Adal er meget
eksponert for støy, og særlig bolig- og gårdsbebyggelsen i øst vil merkes negativt av tiltaket. Samtidig
utgjør Raveien en betydelig støykilde i dag. Tilgjengeligheten gjennom Adal vil sikres med
tverrforbindelser og bruken av området endres lite. Raet som avgrenser området i øst er blant de
viktige identitetsskapende områdene.

Nedleggelsen av trafikk på dagens bane vil virke samlende ved Jareteigen, Sti og Adal vestre og
nordre. Selv om dagens bane vil erstattes av en ny støykilde, vil de slippe tutingen fra togene.
Ulempene den nye jernbanen tilfører Adal vest vil veies noe opp av fordelene ved at dagens jernbane
legges ned.

Områdene med stor negativ konsekvens utgjør en liten men viktig del av området. Store deler vil ha
liten negativ konsekvens de nordvestre delene er upåvirket. Samlet sett er omfanget middels negativt.

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

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

Konsekvensvurdering for friluftsliv og
nærmiljø

Del-
område Navn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Adal kulturlandskap og skog
6A Adal L/M lite neg. (-)
6B Kimestad/Øvre Lørge M/S intet/lite neg. (0/-)
6D Viulsrød sør/Pjonkerød L lite pos. (0/+)
6E Skoppum pukkverk og gjenbruksstasjon L  intet 0
6F Adalsbekken skog M intet 0
6G Nedre Lørge L/M intet/lite neg. (0/-)
6H Borreåsen/Tonsåsen og skogen sør til Læret M/S lite neg. (-)
6I Fogdeskogen S middels neg. (---)
6J Adalstjern S middels neg. (---)

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

Alternativ 1
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6.2.8 Område 7: Åslandskapet vest for Adal (lik vurdering som for alternativ 2)
Banen kommer inn i området etter tunnelen ved Huseklepp og går i dagsone gjennom sørvestre del
av Tangsrødmarka, et skogsområde uten bebyggelse. Dette vil være den eneste delen av
åslandskapet som påvirkes direkte.

Den delen av skogen som avskjæres fra Tangsrødmarka er ikke den med mest intensiv bruk, men
utgjør en av de mye brukte forbindelsene til områdene i øst. Friluftsområdet som helhet har høy
brukerintensitet og flere forbindelser er viktig å opprettholde på tvers av tiltakets trasé. Det kjøres også
opp vinterløyper som har forbindelse østover til Adal. Området ved Tangsrød og Uleberget inngår i de
kartlagte stilleområdene. Tiltaket medfører at støykilden kommer noe lengre vest innenfor deler av
området enn dagens jernbane, helt fram til vestre og søndre del av Uleberget. En del av stilleområdet
vil berøres, hvilket gir et negativt omfang. Tangsrødjordet vil fremdeles ligge skjermet uten merkbar
støy. Det er foreslått noen deponiområder innenfor delområdet. Men disse vil trolig ikke endre
forutsetningene for bruk av området.

Bruken av området som helhet vil i liten grad endres, men tilgjengeligheten vil begrenses til noen
punkter. Det endrede støybildet i sørvest trekker også ned, men de mest brukte delene av området vil
være lite påvirket. Samlet sett er omfanget lite negativt.

Gjennomsnittsverdi: Middels
Samlet omfang: Intet til lite negativt
Samlet konsekvens: (0/-)

Tabell 6-9: Alternativ 1 - Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 7
Konsekvensvurdering for friluftsliv og
nærmiljø

Del-
område Navn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Åslandskapet vest for Adal
7A Solerødveien/Ødegården M utenfor infl.omr. intet
7B Borgåsen/Adalsborgen M/S intet 0
7C Tangsrødmarka/Gråmunken M lite neg. (-)
7D Brekkeåsen/Tangsrødmarka sør M/S intet/lite neg. (0/-)

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

Alternativ 1
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6.2.9 Område 8: Barkåker og nærområder (lik vurdering som for alternativ 2)
Den nye banen vil gå i dagsone gjennom området, og vil ligge på en fylling i deler av området. Den er
lagt lengre vest enn dagens jernbane, og mye av strekningen vil gå gjennom skog (område 7).
Jernbanen vil utgjøre en større fysisk barriere enn dagens jernbane, især for Nordre Brekke. Videre
sørover treffer den dagens jernbane og vil tross tiltakets økte bredde ikke medføre endringer av
betydning i dette området. Fra Nedre Brekke og sørover er det tilrettelagt for dobbeltspor, og området
påvirkes ikke av tiltaket.

Dagens jernbane deler landskapsrommet ved Skotte. Det er i dag to planoverganger i nordre del av
området. Disse utgjør en risiko for ferdsel og er en kilde til støy. Tiltaket vil legge opp til sikrere
tverrforbindelse enn dagens bane har og omfang og konsekvens blir her positivt. Ved Skotte skog er
en viktig forbindelsesåre mellom skogsområdene i vest og øst. Det forutsettes at denne forbindelsen
opprettholdes.

Tiltaket medfører at området totalt sett påvirkes mindre av jernbanen enn dagens situasjon viser.
Bruken av området vil ikke endres, men opplevelsen av området og tilgjengeligheten påvirkes.
Tilgjengeligheten og bomiljøet vil forbedres i området der dagens jernbane legges ned, til tross for at
Nordre Brekke vil belastes med økt støy. Samlet sett er omfanget intet til lite positivt.

Gjennomsnittsverdi: Middels
Samlet omfang: Intet til lite positivt
Samlet konsekvens: (0/+)

Tabell 6-10: Alternativ 1 - Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 8
Konsekvensvurdering for friluftsliv og
nærmiljø

Del-
område Navn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Barkåker og nærområder
8A Barkåker tettsted M/S utenfor infl.omr. intet
8B Barkåker idrett M/S utenfor infl.omr. intet
8C Nedre Brekke L/M utenfor infl.omr. intet
8D Sverstad kulturlandskap L/M utenfor infl.omr. intet
8E Skotte skog M intet 0
8F Nordre Brekke/Skotte/Røsland/Sanderød L lite pos. (0/+)

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

Alternativ 1
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6.2.10 Område 9: Ravinelandskapet og godsterminalen nordvest for Kopstadkrysset (lik
vurdering for som 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.

Verdiene vil i liten grad forringes i området. Mye av strekningen vil gå i tunnel, og vil i liten grad
påvirke skogsområdene. Området er i RPBAs [20] kart registrert som et mindre verdifullt
friluftsområde. Influensområdet er i dette området svært lite, og berører i hovedsak et område som er
lite brukt. Denne strekningen er lik som alternativ 2 og 3.

Tiltaket vil ikke medføre endring i bruk av området, og vil heller ikke redusere tilgjengeligheten.
Opphør av trafikk på dagens bane vil ikke endre bruken eller tilgjengeligheten i området.
Området påvirkes verken i negativ eller positiv grad.
Gjennomsnittsverdi: Liten til middels
Samlet omfang: Intet
Samlet konsekvensgrad: (0)

Tabell 6-11: Alternativ 1 - Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 9
Konsekvensvurdering for friluftsliv og
nærmiljø

Del-
område Navn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Ravinelandskapet og godsterminalen nordvest for Kopstadkrysset
9A Godsterminalen L intet 0
9B Øvre ås/Bollerud M intet 0
9C Grette jordbrukslandskap L/M intet 0
9D Tangenbekken L/M intet 0

Samlet verdi/omfang og konsekvens L/M intet 0

Alternativ 1
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6.3 Konsekvenser alternativ 1 via Nykirke tettsted
6.3.1 Sammendrag
Alternativ 1 med løsning via Nykirke tettsted skiller seg fra alternativ 1 i nordre del av parsellen. Her
følger linjen parallelt den gamle jernbanens trasé gjennom østre Nykirke, men utvides og ligger dypere
i terrenget og gjennom Nykirke i betongtunnel. Tunnelen fører til at en rekke boliger øst i Nykirke må
rives. Nord for Kopstadveien vil barrierevirkningen forsterkes, mens sør for Kopstadveien vil den bli
borte der banen går i tunnel, og tverrforbindelsen vil bedres.

Videre går banen i en dyp skjæring før den svinger sørover og bort fra eksisterende spor ved gården
Knatten. Traseen krysser Nykirkeveien og går på terreng inn i småskalalandskapet ved Guttulsrød,
øst for Føske uten å komme i kontakt med lysløypa. Dagsonen i åpent landskap vil medføre økt støy i
friluftsområdene og i uteområdene rundt boliger i området.

Et stykke inn i skogen går banen inn i en kort tunnel, før den fortsetter over Olsmyra. Fra midt i
område Olsmyra/ Solberg/ Snapsrød og sørover vil strekningen være lik alternativ 1. Det vises til
alternativ 1 for beskrivelse av resterende strekning til Barkåker.

Tabell 6-12: Alternativ 1 om Nykirke tettsted: Sammenstilling av konsekvens i hovedområder

Konsekvensvurdering for friluftsliv og
nærmiljø

Del-
omr. Omådenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

1 Nykirke og nærområder M lite til mid. neg. (-/--)
2 Friluftsområder mellom Nykirke og Skoppum M/S lite til mid. neg. (-/--)
3 Bondalen og Skaanevetan skogsområde M lite pos. (+)
4 Borrevannet, Borreskåla og Hortensmarka M/S lite neg./til intet (0/-)
5 Borre/Kirkebakken og nærområder M/S lite/mid. neg. (-/--)
6 Adal kulturlandskap og skog M middels neg. (--)
7 Åslandskapet vest for Adal M/S lite neg./intet (0/-)
8 Barkåker og nærområder M intet/lite pos. (0/+)
9 Ravinelandsk. og godsterminalen n.v. for Kopstadkrysset L/M intet 0

Samlet konsekvensgrad (-/--)

Alternativ 1 via
Nykirke tettsted
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Figur 6-7: Alternativ 1 via Nykirke tettsted – Kart med konsekvensgrad
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Figur 6-8: Til venstre - eksisterende jernbane viser farlig plankryssing. Til høyre – alternativ 1 om Nykirke
tettsted går i tunnel under deler av tettstedet. Åpner for en sikrere kryssing og bedre tverrforbindelse.

6.3.2 Område 1: Nykirke og nærområder
Tiltaket vil følge dagens jernbane fram til søndre Nykirke, med en liten forskyvning mot øst. Dette vil
medføre rivning av noe bebyggelse. 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. Byggingen av betongtunnelen under Nykirke vil medføre rivning av en rekke bolighus, som
ikke kan reetableres. Før og etter betongtunnelen vil banen ligge dypt i terrenget. For disse
landbruksområdene vil barrierevirkningen forsterkes som følge av tiltakets økte bredde og det
samlede anlegg. Sør for tettstedsbebyggelsen kommer banen ut på terreng, også her i en dyp
skjæring før den stiger og svinger i en kurve mot sør.
Langs hele strekket i dagsone vil støybildet bli økt sammenlignet med dagens situasjon.

Bruken av området vil endres der boliger rives og Nykirke tettsted påvirkes særlig siden omfanget av
rivningen er såpass stort. Tilgjengeligheten vil bedres i Nykirke der faremomentet knyttet til dagens
trafikk på banen vil opphøre.

Områdene vest for Sletterødåsen vil være helt upåvirket av tiltaket. Samlet sett er tiltaket negativt for
Nykirke tettsted, til tross for at tunnelen vil skape en tryggere situasjon der det i dag er plankryssing.
Opplevelsesverdiene vil reduseres noe som følge av økt støy. Det gjelder både Nykirke tettsted og
landbruksområdene i nord og sør. Østre del av Nykirke vil få noe forbedret tilgjengelighet fra
Nykirkeveien og østover ved at trafikk på dagens bane opphører. Samlet sett for området er omfanget
lite til middels negativt.

Gjennomsnittsverdi: Middels
Samlet omfang: Lite til middels negativt
Samlet konsekvensgrad: (-/--)
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Tabell 6-13: Alternativ 1 om Nykirke tettsted - Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 1

Konsekvensvurdering for friluftsliv og
nærmiljø

Del-
område Navn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Nykirke og nærområder
1A Nykirke tettsted M/S lite til mid. neg. (-/--)
1B Nykirke idrettsområde «Sletta» M/S intet 0
1C Nykirke næringsområde L intet 0
1D Sletterødåsen M intet 0
1E Kopstadkrysset L utenfor infl.omr. intet
1F Freberg/Nøklegård M lite til mid. neg. (-/--)
1G Sletterød/Moskvil/Pauli L/M intet 0
1H Østre Nykirke/Grette L/M lite pos. (+)
1I Nykirke nord landbruksområder L lite til mid. neg. (0/-)
1J Nykirke nord åsrygg M intet 0
1K Skog vest for Sletterødåsen M utenfor infl.omr. intet
1L Kopstad vest L/M utenfor infl.omr. intet
1M Haug L/M utenfor infl.omr. intet

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

Alternativ 1 via
Nykirke tettsted
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6.3.3 Område 2: Friluftsområder mellom Nykirke og Skoppum
I nord kommer tiltaket inn i området vest for Nykirkeveien. Traseen forlater eksisterende spor og dreier
inn i småskalalandskapet ved Guttulsrød/Føske. Her vil banen gå nær/berører flere bolighus. Banen
vil bortsett fra en kort tunnel gå i dagsone gjennom området. Banen følger dagens jernbane noe og
bryter et krysningspunkt for skiløype, før den krysser Nykirkeveien. Banen dreier vestover og går
gjennom et jordbruksområde før den dreier sør inn i skogen [Figur 6-3]. I skogen ved Olsmyra vil
banen kløyve en åsrygg og ligge i en dyp tosidig skjæring. Banen deler et stort relativt uberørt
skogsområde i to. Skogen ved Olsmyra er blant de få store områdene der stillhet er en ressurs [Figur
6-4].

Støymessig vil tiltaket også være negativt for friluftsopplevelsen. Tunnelen i skogsområdet bidrar til å
redusere barrierevirkningen noe. Nord for Jahrelunden fortsetter banen på bru ut mot Borreåsen.
Herfra er tiltaket og omfanget likt som i alternativ 1.

Fra Nykirkeveien og vestover vil flere gårdsveger og Føskeveien berøres hvilket endrer bruken av
området og tilgjengeligheten på tvers. Bolig- og gårdsbebyggelsen i området vil få økt støy. Olsmyra
vil tilgjengeligheten være redusert i området der banen går i dagsone, og opplevelsesverdiene vil
svekkes som følge av støyen, særlig da det griper inn i stilleområdet [Figur 6-4]. At området er kupert
gjør at støyens utbredelse er begrenset. Skoppum vil få noe økt støy. Dagens jernbane avgrenser
området i øst og opphør av togtrafikken vil være nesten ubetydelig for området. Samlet sett er
omfanget lite til middels negativt.

For detaljer omkring den søndre strekningen henvises det til beskrivelsen av alternativ 1.

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

Tabell 6-14: Alternativ 1 om Nykirke tettsted - Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 2

Konsekvensvurdering for friluftsliv og
nærmiljø

Del-
område Navn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Friluftsområder mellom Nykirke og Skoppum
2A Søndre Nykirke/ Åsrød/Føske M/S mid. neg. (--)
2B Skogen nord for Steinbjørnrød M utenfor infl.omr. intet
2C Olsmyra/Solberg/Snapsrød M stort neg. (--/---)
2D Steinbjørnrød/Råen nord M utenfor infl.omr. intet
2E Kongelv/Løvås M/S utenfor infl.omr. intet
2F Skoppum boligområde M/S lite neg. (-)
2G Jarelunden og skogsomr. avsatt til boligformål i kom.plan M lite neg. (0/-)
2H Skoppum idrettspark S utenfor infl.omr. intet
2I Skoppums industriområder L utenfor infl.omr. intet
2J Pauliveien/Gusland L/M intet 0

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

Alternativ 1 via
Nykirke tettsted
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6.3.4 Område 9: Ravinelandskapet og godsterminalen nordvest for Kopstadkrysset
Banen ligger i et ravine- og åslandskap med mye tett vegetasjon og følger eksisterende spor, men
sporbredden økes. Ny bane starter sør for Tangentunnelen, med mulig ny driftsveg på nordsiden av
tunnellen. Ved E18 må ny kulvert bygges.

Området er allerede preget av en rekke terrenginngrep og mye infrastruktur med eksisterende bane,
E18 og fyllingen ved godsterminalen. Det gjør at området ikke er like sårbart for inngrep i samme
område. Influensområdet er i dette området svært lite og skogsområdene vil så godt som være
uendret.

Verken bruk, tilgjengelighet eller opplevelsen av området vil endres av tiltaket. Omfanget er verken
positivt eller negativt, og vurderes å være intet.

Gjennomsnittsverdi: Liten til middels
Samlet omfang: Intet
Samlet konsekvensgrad: (0)

Tabell 6-15: Alternativ 1 om Nykirke tettsted - Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 9
Konsekvensvurdering for friluftsliv og
nærmiljø

Del-
område Navn Verdi Omfang

Konse-
kvens

9A Godsterminalen L intet 0
9B Øvre ås/Bollerud M intet 0
9C Grette jordbrukslandskap L/M intet 0
9D Tangenbekken L/M intet 0

Samlet verdi/omfang og konsekvens L/M intet 0

Alternativ 1 via
Nykirke tettsted

Ravinelandskapet og godsterminalen nordvest for Kopstadkrysset
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6.4 Konsekvenser alternativ 2 Skoppum øst
6.4.1 Sammendrag
Alternativ 2 er tilnærmet lik alternativ 1 nordvest for Kopstadkrysset. Betongtunnelen under E18 er lagt
i samme trasé som alternativ 1, men fra Sletterødåsen og sørover går alternativ 2 lenger øst enn
alternativ 1.

For nordre del fram til Sletterødåsen vil tiltaket ikke påvirke Nærmiljø og friluftsliv i særlig grad. Her er
området allerede preget av en rekke inngrep, og er allerede nokså støyutsatt. Sletterødåsen er en
viktig skjerm for Nykirke mot E18.  Skjermvirkningen opprettholdes. Åsen er også regulert til
boligområde. Utvikling av åsen vil påvirkes av tiltaket. Over det store slettelandskapet sørvest for
Nykirke skaper banen en ny barriere og et brudd i en etablert snarveg over jordene. Banen ligger i
nord noe lenger øst enn alternativ 1 og tunnelportalen vil sees tydeligere fra Klokkeråsen.

Jernbanens deling av jordbruksområdene sørvest for Nykirke vil redusere tilgjengeligheten på tvers av
området og tilføye en ny støykilde. Jernbanen ligger senket i terrenget, noe som demper både støy og
barriervirkningen noe.

Fra Austad og sørover mot Føskeveien går jernbanen inn i nærturområdet til Nykirke. Eksisterende
lysløype berøres, men opprettholdes. Traseen vil gå sentralt gjennom rommet og utgjøre en tydelig
barriere før den går inn i en tunnel nordøst for Føske. Banen vil gå i to tunneler gjennom det store
skogsområdet ved Olsmyra, som er blant de større sammenhengene stilleområdene. Et kort stykke vil
den ligge i dagsone, i en dyp skjæring, så støyutbredelsen begrenses noe. Barrierevirkningen er her
mindre enn i alternativ 1 som ligger mer i dagsone.

Banen kommer ut på terreng nord for Jahrelunden, og går gjennom østre del av bebyggelsen, før
banen er lagt på en 1,6 km lang bru over mot Borreåsens vestside og Lørge. Her vil ferdsel og bruk av
området være uendret. Brua vil gå over Skoppum gård og Sande Mølle og vil påvirke miljøet negativt.
Skoppum vil oppleve støyulemper som følge av at jernbanen går nær og vil ligge på høyde med
tettstedet. Borre vil i minimal grad merke tiltaket, og friluftsområdene vest for Borrevannet vil påvirkes
lite.

Området ved Lørge påvirkes i stor negativ grad, da banen og stasjonsområdet vil gå tvers gjennom et
viktig friluftsområde som er mye brukt av travsportmiljøet. Landskapsrommet er lite og harmonisk, og
tiltaket vil svekke friluftsopplevelsen og skape en kraftig barriere. Fra høybrekket der Lørgeveien
stopper og sørover er banen lagt i overgangen mellom skog og dyrket mark.

Mellom Læret og Dal gård går banen ut i jordbrukslandskapet, krysser Adalsbekken på bru og treffer
høyderyggen ved gården Huseklepp. Banen gjennom landskapet vil svekke opplevelsen både av å bo
og ferdes gjennom Adal. Vestre Adal vil oppleve fordeler ved at trafikk på dagens bane opphører. Fra
Huseklepp og sørover vil traseen være nesten lik alternativ 1 og omfanget her vil være svakt positivt
da ny trasé gjør lite skade, og området der dagens bane går vil forbedres.
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Tabell 6-16: Alternativ 2 - Sammenstilling av konsekvens i hovedområder

Konsekvensvurdering for friluftsliv og
nærmiljø

Del-
omr. Omådenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

1 Nykirke og nærområder M lite neg. (-)
2 Friluftsområder mellom Nykirke og Skoppum M/S mid./stort neg. (--/---)
3 Bondalen og Skaanevetan skogsområde M lite pos. (+)
4 Borrevannet, Borreskåla og Hortensmarka M/S lite neg. (-)
5 Borre/Kirkebakken og nærområder M/S lite neg./til intet (0/-)
6 Adal kulturlandskap og skog M mid./stort. neg. (--/---)
7 Åslandskapet vest for Adal M/S lite neg. (-)
8 Barkåker og nærområder M intet/lite pos. (0/+)
9 Ravinelandsk. og godsterminalen n.v. for Kopstadkrysset L/M intet 0

Samlet konsekvensgrad (--)

Alternativ 2
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Figur 6-9: Alternativ 2 – Kart med konsekvensgrad
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Figur 6-10: Illustrasjonen viser at alternativ 2 berører stier for riding og trav, historiske ruter og skiløype ved
stasjonsområdet
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6.4.2 Område 1: Nykirke og nærområder
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 rives, noe som er negativt for nærmiljøet. Området er her dominert av veg og
støyvoller.

Etableringen av tunnelen under Sletterødåsen vil kunne redusere naturpreget åsen har mot Nykirke,
som får sin skjerm og innramming i vest redusert. 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
direkte. Over jordene sør for Nykirke vil banen gå i dagsone. Linjeføringen følger terrengets
hovedretning, men banen med støyskjerming skaper en ny barriere over de åpne flatene og skaper et
brudd i en etablert snarveg over jordene. Den nye traseen vil gi en ny støykilde, men det åpne
landskapet ved Moskvil er allerede preget av nærheten til E18. Endring av terrenget omkring en av
bekkene i området vil kunne redusere tilgjengeligheten her.

Bruken av området vil endres der boligbebyggelse rives og Sletterødåsen ikke vil kunne bygges ut i
samme omfang som tidligere planlagt. Dette påvirker nærmiljøkvalitetene i negativ grad.
Tilgjengeligheten reduseres noe på tvers av jordene. Opplevelsesverdiene vil reduseres noe i området
som følge av økt støy. Samtidig er området allerede støyutsatt og sårbarheten derfor ikke så stor. Fra
Nykirke og østover vil konsekvensene være positive, som følge av at trafikk på dagens bane
opphører. Samlet sett er tiltaket lite negativt.

Gjennomsnittsverdi: Middels
Samlet omfang: Lite negativt
Samlet konsekvensgrad: (-)

Tabell 6-17: Alternativ 2 - Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 1

Konsekvensvurdering for friluftsliv og
nærmiljø

Del-
område Navn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Nykirke og nærområder
1A Nykirke tettsted M/S lite pos. (+)
1B Nykirke idrettsområde «Sletta» M/S lite til mid. pos. (+/++)
1C Nykirke næringsområde L intet 0
1D Sletterødåsen M middels neg. (--)
1E Kopstadkrysset L lite neg. (-)
1F Freberg/Nøklegård M lite pos. (+)
1G Sletterød/Moskvil/Pauli L/M middels neg. (-)
1H Østre Nykirke/Grette L/M lite pos. (0/+)
1I Nykirke nord landbruksområder L middels pos. (+)
1J Nykirke nord åsrygg M middels neg. (--)
1K Skog vest for Sletterødåsen M intet 0
1L Kopstad vest L/M intet 0
1M Haug L/M utenfor infl.omr. intet

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

Alternativ 2
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6.4.3 Område 2: Friluftsområder mellom Nykirke og Skoppum
Banen går over en hogstflate og dyrket mark mellom gårdene Austad og Åsrød. Traseen krysser en
lysløype og beveger seg i dagsone gjennom Nykirkes nærturområde i sør, et område som i dag er
meget skjermet. Etter å ha krysset Føskeveien går traseen inn i en tunnel under en skogkledd høyde
nordvest for Føske. Den kommer ut på terreng i det store skogsområdet ved Olsmyra og går i en kort
tosidig skjæring i skogen før en ny tunnel under en kolle. Banen deler et stort relativt uberørt
skogsområde i to, og skaper en ny barriere. Likevel er tunnelene med på å redusere
barrierevirkningen i området Olsmyra/Solberg/Snapsrød.

Jahrelunden vil påvirkes i stor negativ grad, da traseen går på terreng gjennom nordre del av
boligområdet og medfører rivning av flere hus. Brua som går vest for Borreskåla starter i området og
går over et slakt skrånende skogsområde, før den krysser dagens jernbane nord for dagens stasjon.
Skoppum vil bli mer støyutsatt som følge av tiltaket, da særlig de østre delene av tettstedet.

Bruken av området vil endres for boligområdene som berøres og Jahrelunden i særlig grad og
medføre fullstendig endring av bomiljøet. Der banen krysser Føskeveien vil vegen måtte legges om i
en sløyfe sørover. Her endres tilgjengeligheten og lysløypa som er brutt i to punkter vil forandres.
Skogen ved Olsmyra er blant de få store områdene der stillhet er en ressurs og opplevelsen av støy i
området vil kunne svekke friluftsopplevelsen både her og ved Åsrød/Føske. Skoppums østre
boligområder vil også få en økt støybelastning. Samlet sett er tiltaket middels til stort negativt.

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

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

Konsekvensvurdering for friluftsliv og
nærmiljø

Del-
område Navn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Friluftsområder mellom Nykirke og Skoppum
2A Søndre Nykirke/ Åsrød/Føske M/S stort neg. (---)
2B Skogen nord for Steinbjørnrød M utenfor infl.omr. intet
2C Olsmyra/Solberg/Snapsrød M stort neg. (--/---)
2D Steinbjørnrød/Råen nord M utenfor infl.omr. intet
2E Kongelv/Løvås M/S utenfor infl.omr. intet
2F Skoppum boligområde M/S middels neg. (--)
2G Jarelunden og skogsomr. avsatt til boligformål i kom.plan M middels neg. (-/--)
2H Skoppum idrettspark S utenfor infl.omr. intet
2I Skoppums industriområder L utenfor infl.omr. intet
2J Pauliveien/Gusland L/M intet 0

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

Alternativ 2
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6.4.4 Område 3: Bondalen og Skaanevetan skogsområde (lik vurdering som for alternativ 1)
Tiltaket påvirker området i svært liten grad. Avstanden til den nye jernbanetraseen er stor og vil være
uten betydning for bruk, tilgjengelighet og opplevelse av området. De soner som vil få en reell endring
som følge av tiltaket er boligområdet og dagsturområdet langs Nykirkeveien, som i dag er innrammet
av jernbane og veg. Nedleggelse av trafikk på banen og fjerning av jernbanetekniske anlegg, vil
medføre en positiv endring av området og tilgjengelighet på tvers. Bokvalitetene i området ved
Nykirkeveien vil forbedres vesentlig knyttet til bedret tverrforbindelse og mindre støy. Bondalen og
Skreppedal vil få økt tilgjengelighet, men støybildet fra den nye banen vil veie opp for fordelene ved at
trafikk på dagens bane opphører. Samlet sett er tiltaket lite positivt.

Gjennomsnittsverdi: Middels
Samlet omfang: Lite positivt
Samlet konsekvens: (+)

Tabell 6-19: Alternativ 2 - Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 3

Konsekvensvurdering for friluftsliv og
nærmiljø Alternativ 2

Del-
område Navn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Bondalen og Skaanevetan skogsområde
3A Skaanevetan og skihytta M/S utenfor infl.omr. intet
3B Skaanevetan skogsområde, Tufteåsen og Solbergåsen M utenfor infl.omr. intet
3C Skogen øst for Borrevannet med Vik M utenfor infl.omr. intet
3D Frebergvik M/S utenfor infl.omr. intet
3E Nykirke Pukkverk L utenfor infl.omr. intet
3F Nykirkeveien L/M stort pos. (++)
3G Bondalen og Skreppedal M lite pos. (+)

Samlet verdi/omfang og konsekvens M lite pos. (+)
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6.4.5 Område 4: Borrevannet, Borreskåla og Hortensmarka
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. Viadukten går direkte over bebyggelse, som dermed må rives.
Dette gjelder landskapsrommet Vestre Sande omkring Skoppum gård, Sande mølle og noe
eneboligbebyggelse langs Sandeveien. Banen vil i svært liten grad påvirke de vestre delene av
Borreskåla, da avstanden er stor og Sandehøyden vil skjerme mye. Ferdsel og bruk av områdene vil
kunne opprettholdes, men bomiljøet i området ved Sande vest reduseres vesentlig.

Tiltaket vil ikke endre bruken av området der boliger og gårder vil måtte rives. Tilgjengeligheten til
området vil være uforandret, men opplevelseskvalitetene vil endres, både for nærmiljø og friluftsliv.
Dette gjelder spesielt bolighus som blir direkte berørt eller ligger nær viadukten.

Vestre og nordre del av Borreskåla vil påvirkes noe av støy, men støyen fra rv. 19 gjør området
mindre sårbart. Nordre del av Borrevannet som er definert som stilleområde vil ifølge
støyberegningene ikke overstige 40 dB, og påvirkes dermed lite. Bruk, tilgjengelighet og
opplevelseskvalitetene i området vil påvirkes lite.

Opplevelsen av Sande vest vil endres av tiltaket, men konsekvensene knyttes mest til nærmiljø og
mindre til friluftsliv. Borreskåla og Borrevannet er begge identitetsskapende områder, som vil få et noe
endret bilde vest i området. Konsekvensene av dette vurderes å være minimale, da Sandehøyden vil
være en visuell skjerm. Samlet sett er tiltaket lite negativt.

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

Tabell 6-20: Alternativ 2 - Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 4

Konsekvensvurdering for friluftsliv og
nærmiljø

Del-
område Navn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Borrevannet, Borreskåla og Hortensmarka
4A Borrevannet med randsone S intet 0
4B Borreskåla M lite neg. (-)
4C Sande vest L/M mid./stort neg. (--)
4D Sandeveien og jordene sør L/M lite neg. (-)
4E Hortenmarka og turområdene øst for Borrevannet S intet 0

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

Alternativ 2
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6.4.6 Område 5: Borre/Kirkebakken og nærområder
Området påvirkes ikke direkte av jernbanetraseen, men adkomstvegen til stasjonsområdet er lagt
gjennom Bakkenteigen vekstområde og kobles til rv. 19 ved jordene i østre del av Glenne. Glenne
nedre vil være forholdsvis upåvirket, mens Glenne østre får vegen over eiendommen. Vegen vil dele
opp det som i dag fungerer som et nærturområde ved Bakkenteigen vekstområde. Området er blant
annet avsatt til framtidig boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan for Horten [20]. Ved at man ikke
har utviklet dette området ennå, kan adkomstveg til stasjonen og ny bebyggelse bedre tenkes
sammen og gi bedre løsninger.
Bruken av området vil ikke påvirkes av tiltaket, selv om tilgjengeligheten til turområdet og
travsportmiljøet ved Lørge og Kimestad vil svekkes noe. Samlet sett vil påvirkningen i området være
nesten ubetydelig og omfanget er intet til lite negativt.

Gjennomsnittsverdi: Middels til stor
Samlet omfang: Intet til lite negativt
Samlet konsekvens: (0/-)

Tabell 6-21: Alternativ 2 - Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 5

Konsekvensvurdering for friluftsliv og
nærmiljø

Del-
område Navn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Borre/Kirkebakken og nærområder
5A Borre/Kirkebakken M/S intet 0
5B Borrehaugene S utenfor infl.omr. intet
5C Prestegården/Steinbrygga M/S utenfor infl.omr. intet
5D Mastebakke og Fjugstad M/S utenfor infl.omr. intet
5E Kyststien S utenfor infl.omr. intet
5F Bakkenteigen M intet 0
5G Vekstområde vest for Borre og Bakkenteigen M lite neg. (-)
5H Glenne kulturlandskap L/M intet 0
5I Furuhaug/Kirkenga/Snekkestad M utenfor infl.omr. intet

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

Alternativ 2



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

Nærmiljø og friluftsliv

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

127 av 214
ICP-34-A-10210

02A
11.03.2016

6.4.7 Område 6: Adal kulturlandskap og skog
Brua krysser Lørgeveien i en svak kurve og går over noe av boligbebyggelsen langs Lørgeveien.
Boligbebyggelsen her vil bli berørt av tiltaket. Brua treffer terrenget i nordvestre side av Borreåsen og
vil fortsette sørover i en høy ensidig skjæring ved stasjonsområdet. Fra Øvre Lørges jorder i skogen vil
en adkomstveg gå østover rett nord for Fogdeskogen og koble seg til Fogdeveien og videre over
jordene ved Glenne Østre med kobling til rv. 19. Banen går rett øst for gården Øvre Lørge, og går
gjennom friluftsområdet som er mye brukt av turgåere og travmiljø. Fra Øvre Lørge går banen over
høybrekket mot Adal og krysser et boligtun, for så å gå sørover i overgangen mellom skog og dyrket
mark. Ved Kimestadveien berøres et bolighus. Mellom Læret og Dal gård går banen i en kurve sør ut i
jordbrukslandskapet. 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.

Traseen går gjennom viktige friluftsområder, og vil være med på å endre bruksmulighetene, især i
området rundt stasjonen og Øvre Lørge. Nærmiljøet og friluftsområdene fra Nedre Lørge og sørover til
Dal gård er sterkt berørt av tiltaket. Øvre Lørge og vestre del av Borreåsen vil få et plasskrevende
stasjonsområde i et smalt område med skrånende terreng. Turområdet rundt Øvre Lørge og
travsportbanen vil påvirkes i stor negativ grad, både støymessig og ved redusert tilgjengelighet,
bruksmuligheter og opplevelsesverdi. Selv om banen er lagt i skogkanten vil den utgjøre en stor
barriere mellom turområdene ved Friberg, Adalstjern og Lørge/Kimestad. Opplevelsesverdiene i
skogsområdene vil på begge sider svekkes av støy fra jernbanen. Ved Adalstjern og Fogdeskogen blir
konsekvensen større da verdien er stor.

Adal vil få en ny barriere og støymessig vil nærmiljøet forringes. Traseen bryter med en vinterrute som
går parallelt med Solerødveien. Bruken av området foregår primært langs vegene, og dette vil sikres
ved over-/underganger. Likevel vil opplevelsen av og ferdes gjennom området svekkes noe. Raet som
avgrenser området i øst er blant de viktige identitetsskapende områdene. Raet er langstrakt og Adal
utgjør ikke en stor del. Likevel er Adal et område der raets form er meget framtredende, og vil svekkes
noe av tiltaket. Adal og Kimestad/Lørge vil få økt støybelastning knyttet til boliger som berøres.
Vest i Adal går dagens jernbane, og opphør av trafikk langs den vil bedre kontakten med
Tangsrødmarka og fjerne et faremoment for turgåere og nærmiljøet vest i Adal. Jahreteigen-området
har vært belastet av tuting fra dagens jernbane, og denne formen for støy vil forsvinne helt. Fordelene
knyttet til nedleggelsen av trafikk langs  dagens bane veier opp for noen av de negative
konsekvensene knyttet til etablering av ny bane.

Tiltaket berører nesten hele området i negativ grad, især de vestre skogsområdene og
kulturlandskapet ved Adal. Her er også verdiene store. Til tross for at Adal vil se noen positive effekter
av at dagens bane legges ned vil de samlede konsekvenser være negative. Samlet sett er omfanget
middels til stort negativt.

Gjennomsnittsverdi: Middels
Samlet omfang: Middels til stort negativt
Samlet konsekvens: (--/---)
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Tabell 6-22: Alternativ 2 - Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 6

Konsekvensvurdering for friluftsliv og
nærmiljø

Del-
område Navn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Adal kulturlandskap og skog
6A Adal L/M lite neg. (-)
6B Kimestad/Øvre Lørge M/S stort neg. (---)
6D Viulsrød sør/Pjonkerød L lite/mid. pos. (+)
6E Skoppum pukkverk og gjenbruksstasjon L intet 0
6F Adalsbekken skog M middels neg. (--)
6G Nedre Lørge L/M middels neg. (-)
6H Borreåsen/Tonsåsen og skogen sør til Læret M/S stort neg. (---)
6I Fogdeskogen S mid. neg. (--/---)
6J Adalstjern S mid. neg. (--/---)

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

Alternativ 2
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6.4.8 Område 7: Åslandskapet vest for Adal (lik vurdering som for alternativ 1)
Banen kommer inn i området etter tunnelen ved Huseklepp og går i dagsone gjennom sørvestre del
av Tangsrødmarka, et skogsområde uten bebyggelse. Dette vil være den eneste delen av
åslandskapet som påvirkes direkte.

Den delen av skogen som avskjæres fra Tangsrødmarka er ikke den med mest intensiv bruk, men
utgjør en av de mye brukte forbindelsene til områdene i øst. Friluftsområdet som helhet har høy
brukerintensitet og flere forbindelser er viktig å opprettholde på tvers av tiltakets trasé. Det kjøres også
opp vinterløyper som har forbindelse østover til Adal. Området ved Tangsrød og Uleberget inngår i de
kartlagte stilleområdene. Tiltaket medfører at støykilden kommer noe lengre vest innenfor deler av
området enn dagens jernbane, helt fram til vestre og søndre del av Uleberget. En del av stilleområdet
vil berøres, hvilket gir et negativt omfang. Tangsrødjordet vil fremdeles ligge skjermet uten merkbar
støy. Det er foreslått noen deponiområder innenfor delområdet. Men disse vil trolig ikke endre
forutsetningene for bruk av området.

Bruken av området som helhet vil i liten grad endres, men tilgjengeligheten vil begrenses til noen
punkter. Det endrede støybildet i sørvest trekker også ned, men de mest brukte delene av området vil
være lite påvirket. Samlet sett er omfanget lite negativt.

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

Tabell 6-23: Alternativ 2 - Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 7
Konsekvensvurdering for friluftsliv og
nærmiljø

Del-
område Navn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Åslandskapet vest for Adal
7A Solerødveien/Ødegården M utenfor infl.omr. intet
7B Borgåsen/Adalsborgen M/S intet 0
7C Tangsrødmarka/Gråmunken M middels neg. (--)
7D Brekkeåsen/Tangsrødmarka sør M/S intet/lite neg. (0/-)

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

Alternativ 2
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6.4.9 Område 8: Barkåker og nærområder (lik vurdering som for alternativ 1)
Den nye banen vil gå i dagsone gjennom området, og vil ligge på en fylling i deler av området. Den er
lagt lengre vest enn dagens jernbane, og mye av strekningen vil gå gjennom skog (område 7).
Jernbanen vil utgjøre en større fysisk barriere enn dagens jernbane, især for Nordre Brekke. Videre
sørover treffer den dagens jernbane og vil tross tiltakets økte bredde ikke medføre endringer av
betydning her. Fra Nedre Brekke og sørover er det tilrettelagt for dobbeltspor, og området påvirkes
ikke av tiltaket.

Dagens jernbane deler landskapsrommet ved Skotte. Det er i dag to planoverganger i nordre del av
området. Disse utgjør en risiko for ferdsel og er en kilde til støy. Tiltaket vil legge opp til sikrere
tverrforbindelse enn dagens bane har og omfang og konsekvens blir her positivt. Ved Skotte skog er
en viktig forbindelsesåre mellom skogsområdene i vest og øst. Det forutsettes at denne forbindelsen
opprettholdes.

Tiltaket medfører at området totalt sett får redusert påvirkning av jernbanen i forhold til dagens
situasjon. Bruken av området vil ikke påvirkes av tiltaket, men tilgjengeligheten og bomiljøet vil
forbedres i området der dagens jernbane legges ned til tross for at Nordre Brekke vil med økt støy.
Samlet sett er omfanget intet til lite positivt.

Gjennomsnittsverdi: Middels
Samlet omfang: Intet til lite positivt
Samlet konsekvens: (0/+)

Tabell 6-24: Alternativ 2 - Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 8
Konsekvensvurdering for friluftsliv og
nærmiljø

Del-
område Navn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Barkåker og nærområder
8A Barkåker tettsted M/S utenfor infl.omr. intet
8B Barkåker idrett M/S utenfor infl.omr. intet
8C Nedre Brekke L/M utenfor infl.omr. intet
8D Sverstad kulturlandskap L/M utenfor infl.omr. intet
8E Skotte skog M intet 0
8F Nordre Brekke/Skotte/Røsland/Sanderød L lite pos. (0/+)

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

Alternativ 2
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6.4.10 Område 9: Ravinelandskapet og godsterminalen nordvest for Kopstadkrysset (lik
vurdering som for 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.

Verdiene vil i liten grad forringes i området. Mye av strekningen vil gå i tunnel, og vil i liten grad
påvirke skogsområdene. Området er i RPBAs [20] kart registrert som et mindre verdifullt
friluftsområde. Influensområdet er i dette området svært lite, og berører i hovedsak et område som er
lite brukt. Denne strekningen er lik som alternativ 2 og 3.

Tiltaket vil ikke medføre endring i bruk av området, og vil heller ikke redusere tilgjengeligheten. Det at
trafikken på dagens bane opphører  vil ikke endre bruken eller tilgjengeligheten i området. Området
påvirkes verken i negativ eller positiv grad.

Gjennomsnittsverdi: Liten til middels
Samlet omfang: Intet
Samlet konsekvensgrad: (0)

Tabell 6-25: Alternativ 2: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 9
Konsekvensvurdering for friluftsliv og
nærmiljø

Del-
område Navn Verdi Omfang

Konse-
kvens

9A Godsterminalen L intet 0
9B Øvre ås/Bollerud M intet 0
9C Grette jordbrukslandskap L/M intet 0
9D Tangenbekken L/M intet 0

Samlet verdi/omfang og konsekvens L/M intet 0

Alternativ 2

Ravinelandskapet og godsterminalen nordvest for Kopstadkrysset
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6.5 Konsekvenser alternativ 3 Skoppum vest
6.5.1 Sammendrag
Alternativ 3 følger samme trasé som alternativ 1 fram til kryssingen av E18. Her dreier traseen noe
lenger sørvest, og tunnelen blir litt lengre. Omfanget på denne strekningen blir det samme som for
alternativ 1 og 2, da traseene går på samme måte gjennom det samme landskapet, Tiltaket vil
medføre svært få endringer i dette området.

Tunnelen under E18 vil gå under noe bebyggelse, og fortsette videre under dyrket mark ved
Kopstadkrysset, Kopstadveien og videre inn i skogen øst for Sletterødåsen. Banen kommer ut av
tunnel, krysser en høyspentledning i søndre del av skogen og vil gå i dagsone vest for Teigen gård.
Traseen går i rett linje noe senket over jordene sør mot Åsrød. Dette gjør barrierevirkningen mindre.
Her er friluftsverdiene små, sårbarheten liten, og området får svak negativ konsekvens.

Vest for Åsrød går banen inn i en tunnel under et skogsområdene mellom Skoppum og Nykirke som
forblir nesten uberørt. Banen kommer ut i en kile i landskapet ved Innlaget, næringsområdet øst for
Råen. På Viulsrød blir det nærføring til eksisterende næringsbygg og bolighus. Ellers vil Skoppum
være nesten upåvirket av tiltaket, og kun se fordelene ved at togtrafikken langs dagens jernbane
legges ned.

Ved Innlaget nord for rv. 19 har landskapet vært gjenstand for mye planering. Her finnes det et
potensiale for forbedring av området som følge av utbyggingen, og kanskje vil stasjonsområdet kunne
tilføre flere nærmiljøkvaliteter enn hva dagens næringsområde har.

Videre går banen i bru over rv. 19 til stasjonsområdet på sørsiden av rv. 19. Friluftsopplevelsen ved
Adalsborgen vil reduseres, og bøkeskogen vest for Adalsborgen vil svekkes i særlig grad.

Sørover mot Solerødveien går banen i dagsone gjennom skog fram til åsen Gråmunken, der den går i
tunnel fram til Tangsrødjordet. Videre fortsetter banen gjennom skogen og kommer ut i nordøstre
jordekant ved Nordre Brekke. Tangsrødmarka vil påvirkes negativt ved at østre del av stilleområdet vil
bli støyutsatt og banen vil utgjøre en ny barriere og kunne redusere friluftsopplevelsen noe.

De fleste områdene langs dagens jernbane vil være tjent med at togtrafikken legges ned, da området
vil framstå som mer samlet. Det gjelder særlig strekningene over dyrket mark og gjennom Skoppum,
Nykirke og vestre Adal.

Tabell 6-26: Alternativ 3: Sammenstilling av konsekvens i hovedområder

Konsekvensvurdering for friluftsliv og
nærmiljø

Del-
omr. Omådenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens

1 Nykirke og nærområder M lite pos. (+)
2 Friluftsområder mellom Nykirke og Skoppum M/S lite pos. (+)
3 Bondalen og Skaanevetan skogsområde M lite/mid. pos. (+/++)
4 Borrevannet, Borreskåla og Hortensmarka M/S intet 0
5 Borre/Kirkebakken og nærområder M/S utenfor infl.omr. intet
6 Adal kulturlandskap og skog M middels pos. (++)
7 Åslandskapet vest for Adal M/S mid./stort neg. (--/---)
8 Barkåker og nærområder M intet/lite pos. (0/+)
9 Ravinelandsk. og godsterminalen n.v. for Kopstadkrysset L/M intet 0

Samlet konsekvensgrad (+)

Alternativ 3
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Figur 6-11: Alternativ 3 – Kart med konsekvensgrad
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Figur 6-12: Illustrasjonen viser at stasjonsområdet i alternativ 3 viser berører bøkeskogen og at det skapes en
barriere mot vest.
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6.5.2 Område 1: Nykirke og nærområder
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, hvilket er negativt for
nærmiljøet.

Over jordene sør for Nykirke vil banen gå i dagsone. Linjeføringen følger terrengets hovedretning,
men banen med støyskjerming skaper en ny barriere over de åpne flatene og skaper et brudd i en
etablert snarveg over jordene. Her er omfanget negativt, men konsekvensen blir liten grunnet
områdets lave verdi.

Jernbanen vil gå såpass langt vest at Nykirke tettsted ikke påvirkes direkte. Avvikling av trafikk på
dagens bane vil ha noe positiv effekt i området. Det samme gjelder nordre Nykirke og
jordbruksområdene i nord og øst der avvikling av trafikk på dagens bane vil minske barrierevirkningen
og gi et mindre støyutsatt bomiljø.

Fjerning av boliger vil redusere nærmiljøet og dele dette opp noe som vil gi negativ konsekvens for
området. Tilgjengeligheten vil reduseres på tvers av jordene i sør, hvilket er negativt for området som
berøres. Opplevelseskvalitetene i området som endres knyttes til støy. Sletterødåsen vil som framtidig
boligfelt få reduserte kvaliteter som følge av nærhet til banen og støy. Nykirke tettsted og østre
Nykirke vil påvirkes i positiv grad ved at trafikk på dagens bane opphører. De vestre delene av
området er mindre sårbare og har generelt lavere verdi enn de østre. Av den grunn veier de positive
konsekvensene knyttet til avvikling av trafikk på dagens bane tyngre enn de negative knyttet til tiltaket.
Samlet sett er tiltaket lite positivt.

Gjennomsnittsverdi: Middels
Samlet omfang: Lite positivt
Samlet konsekvensgrad: (+)

Tabell 6-27: Alternativ 3 - Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 1

Konsekvensvurdering for friluftsliv og
nærmiljø

Del-
område Navn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Nykirke og nærområder
1A Nykirke tettsted M/S stort pos. (++)
1B Nykirke idrettsområde «Sletta» M/S intet/lite pos. (0/+)
1C Nykirke næringsområde L intet 0
1D Sletterødåsen M lite til mid. neg. (-/--)
1E Kopstadkrysset L lite neg. (-)
1F Freberg/Nøklegård M mid. pos. (++)
1G Sletterød/Moskvil/Pauli L/M middels neg. (-)
1H Østre Nykirke/Grette L/M middels pos. (+/++)
1I Nykirke nord landbruksområder L middels pos. (+)
1J Nykirke nord åsrygg M lite neg. (-)
1K Skog vest for Sletterødåsen M lite neg. (-)
1L Kopstad vest L/M intet 0
1M Haug L/M utenfor infl.omr. intet

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

Alternativ 3
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6.5.3 Område 2: Friluftsområder mellom Nykirke og Skoppum
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 komme ut ved Origo
næringsområde/Innlaget, som i dag er et industriområde under utbygging. Her vil tiltaket medføre en
del terrengbearbeidelser, blant annet i vestre del av Viulsrødåsen, som er et delvis utbygget
boligområde. På Viulsrød vil det bli nærføring til eksisterende næringsbygg og bolighus. Omfanget av
hus som må rives eller midlertidig fraflyttes avklares gjennom en detaljert plan for utbygging av banen.

For Skoppum vil de negative sidene av inngrepene i Viulsrødåsen veies opp av fordelen ved at
dagens jernbane legges ned, og kontakten på tvers av banen bedres. Næringsområdet ved Innlaget
har liten verdi for Nærmiljø og friluftsliv og har et potensiale for forbedring. Banen ligger i et naturlig
lavbrekk, og vil støymessig påvirke tilgrensende områder i svært liten grad.

Landbruksområdet vest for banen Steinbjørnrød/Råen vil påvirkes i mindre negativ grad. Området er
allerede støyutsatt fra rv. 19 og vil ikke med en ny støykilde oppleve noen stor forverring av støybildet.
Nærheten til stasjonen vil trolig medføre mer trafikk i området som vil være negativt for bomiljøet.

Bruken av området vil endres i vestre del av Viulsrødåsen, der det blir nærføring til eksisterende
næringsbygg og bolighus som vil være negativt for nærmiljøet. Tilgjengeligheten og opplevelsen av
friluftsområdene vil ikke påvirkes i særlig grad. Boligområdene og skogsområdene øst i Skoppum og
Jahrelunden vil se en positiv effekt av at dagens bane legges ned. Råen vil få noe mer støy. I
skogsområdene vil tilgjengeligheten østover bedres og i Skoppum vil bomiljøet forbedres ved at
støyen fra dagens bane forsvinner. Samlet sett er tiltaket lite positivt.

Gjennomsnittsverdi: Middels
Samlet omfang: Lite positivt
Samlet konsekvensgrad: (+)

Tabell 6-28: Alternativ 3 - Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 2

Konsekvensvurdering for friluftsliv og
nærmiljø

Del-
område Navn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Friluftsområder mellom Nykirke og Skoppum
2A Søndre Nykirke/ Åsrød/Føske M/S lite neg. (-)
2B Skogen nord for Steinbjørnrød M intet/lite neg. (0/-)
2C Olsmyra/Solberg/Snapsrød M intet/lite pos. (+)
2D Steinbjørnrød/Råen nord M lite neg. (-)
2E Kongelv/Løvås M/S intet 0
2F Skoppum boligområde M/S lite pos. (+)
2G Jarelunden og skogsomr. avsatt til boligformål i kom.plan M  middels pos. (++)
2H Skoppum idrettspark S intet 0
2I Skoppums industriområder L lite / mid. pos. (0/+)
2J Pauliveien/Gusland L/M lite neg. (0/-)

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

Alternativ 3



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

Nærmiljø og friluftsliv

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

137 av 214
ICP-34-A-10210

02A
11.03.2016

6.5.4 Område 3: Bondalen og Skaanevetan skogsområde
Tiltaket påvirker området i svært liten grad. Avstanden til den nye jernbanetraseen er stor og vil være
uten betydning for bruk, tilgjengelighet og opplevelse av området. De soner som vil få en reell endring
som følge av tiltaket er boligområdet og dagsturområdet langs Nykirkeveien, som i dag er innrammet
av jernbane og veg. Avvikling av trafikk på dagens bane vil bedre tilgjengeligheten på tvers.
Bokvalitetene i området ved Nykirkeveien vil forbedres vesentlig knyttet til at bedret tverrforbindelse og
mindre støy. Samlet sett er tiltaket lite positivt.

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

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

Konsekvensvurdering for friluftsliv
nærmiljø

Del-
område Navn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Bondalen og Skaanevetan skogsområde
3A Skaanevetan og skihytta M/S utenfor infl.omr. intet
3B Skaanevetan skogsområde, Tufteåsen og Solbergåsen M utenfor infl.omr. intet
3C Skogen øst for Borrevannet med Vik M utenfor infl.omr. intet
3D Frebergvik M/S utenfor infl.omr. intet
3E Nykirke Pukkverk L utenfor infl.omr. intet
3F Nykirkeveien L/M stort pos. (++)
3G Bondalen og Skreppedal M utenfor infl.omr. intet

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

Alternativ 3
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6.5.5 Område 4: Borrevannet og landskapet ved Borreskåla
Områdene som grenser inntil dagens jernbane er tatt med som en del av influensområdet.
Tverrforbindelsen i området kan bli bedre når trafikk på dagens banen opphører, men
terrengforholdene på stedet medfører at områdene ikke får noen konsekvens.

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

Tabell 6-30: Alternativ 3 - Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens i område 4

Konsekvensvurdering for friluftsliv og
nærmiljø

Del-
område Navn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Borrevannet, Borreskåla og Hortensmarka
4A Borrevannet med randsone S utenfor infl.omr. intet
4B Borreskåla M utenfor infl.omr. intet
4C Sande vest L/M intet 0
4D Sandeveien og jordene sør L/M intet 0
4E Hortenmarka og turområdene øst for Borrevannet S utenfor infl.omr. intet

Samlet verdi/omfang og konsekvens M/S intet 0

Alternativ 3
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6.5.6 Område 5: Borre/Kirkebakken og nærområder
Området vil ligge utenfor influensområdet og berøres ikke av tiltaket.

6.5.7 Område 6: Adal kulturlandskap og skog
Tiltaket berører ikke området fysisk. Jernbanen utgjør i dag en tydelig barriere som går diagonalt
gjennom området og deler det. Avvikling av trafikk på dagens bane vil kunne gi bedre tverrforbindelse
og dermed en stor positiv effekt i området. Særlig i søndre del jernbanen svinger gjennom et skogholt,
og dårlig sikt medfører både støy ved tuting og fare for påkjørsel. Omfanget er middels positivt.

Gjennomsnittsverdi: Middels
Samlet omfang: Middels positiv
Samlet konsekvens: (++)

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

Konsekvensvurdering for friluftsliv og
nærmiljø

Del-
område Navn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Adal kulturlandskap og skog
6A Adal L/M middels pos. (++)
6B Kimestad/Øvre Lørge M/S utenfor infl.omr. intet
6D Viulsrød sør/Pjonkerød L middels pos. (+)
6E Skoppum pukkverk og gjenbruksstasjon L utenfor infl.omr. intet
6F Adalsbekken skog M utenfor infl.omr. intet
6G Nedre Lørge L/M utenfor infl.omr. intet
6H Borreåsen/Tonsåsen og skogen sør til Læret M/S utenfor infl.omr. intet
6I Fogdeskogen S utenfor infl.omr. intet
6J Adalstjern S utenfor infl.omr. intet

Samlet verdi/omfang og konsekvens M middels pos. (++)

Alternativ 3
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6.5.8 Område 7: Åslandskapet vest for Adal
Banen går på bru over rv. 19 og stasjonen vil ligge på en bru, rett vest for Adalsborgen/Borgåsen. Øst
for stasjonen langs rv. 19 vil en rundkjøring med avkjørsel etableres, der adkomst fra vegen vil legges
øst for brua og ledes under til parkering i vest. Dette griper både inn i skogen nord og vest for
Adalsborgen og krever en del terrengbearbeidelse. Tiltaket i forbindelse med stasjonsområdet er
plasskrevende og vil ha negativ innvirkning på områdene som berøres direkte. Adalsborgen vil
påvirkes negativt ved at banen går i dagsone inn mot bøkeskogen i vestre del av åsen, og skaper
både en barriere mot vest og en ny støykilde. Tilgjengeligheten fra Skoppum til Adalsborgen kan bli
bedre enn den er i dag ved at brua med gangforbindelse etableres.

Strekningen fra Adalsborgen til Gråmunken vil gå i en dagsone i vestre kant av skogen fram til
tunnelen. Der banen kommer ut fjelltunnelen i søndre del av Gråmunken, vil den tangere østre del av
Tangsrødjordet. Vegen inn til Tangsrød kan bli en permanent driftsveg. Fra Uleberget og sørover vil
banen ligge på en fylling hele vegen. Gjennom skogsterrenget vil banen utgjøre en stor barriere og
gripe inn i stilleområdet ved Tangsrød. Tverrforbindelse forutsettes sikret, så bruken av området vil
ikke nødvendigvis endres mye, men opplevelsen vil kunne svekkes på grunn av støy.

Jernbanen kommer ut av skogen i nordøstre del av jordene ved Nordre Brekke og dreier svakt
vestover til den følger Sverstadbekken parallelt. Barrierevirkningen traseen skaper i området er stor.

Banen krysser et lite skogholt med en høyspentledning før den kobler seg til eksisterende dobbeltspor
nord for Barkåker. Fra skogholtet med høyspentledningen vil tiltaket påvirke området i liten grad, da
den ligger i et område som allerede er formet og preget av jernbanen.

De fleste områder påvirkes i størst negativ grad er Adalsborgen og vestre del av Tangsrødmarka.
Tilgjengeligheten vil endres begge steder, og tverrforbindelsen reduseres til punkter. Opplevelsen av
stilleområdet ved Tangsrød vil endres av støy, og dette kan igjen påvirke bruken av området.
Omfanget er middels til stort negativt.

Gjennomsnittsverdi: Middels
Samlet omfang: Middels til stort negativt
Samlet konsekvens: (--/---)

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

Del-
område Navn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Åslandskapet vest for Adal
7A Solerødveien/Ødegården M mid./stort neg. (--)
7B Borgåsen/Adalsborgen M/S stort neg. (---)
7C Tangsrødmarka/Gråmunken M mid./stort neg. (--/---)
7D Brekkeåsen/Tangsrødmarka sør M/S intet/lite neg. (-)

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

Alternativ 3
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6.5.9 Område 8: Barkåker og nærområder
Den nye banen vil gå i dagsone og komme ut av Tangsrødmarka øst for Nordre Brekke. Her vil banen
gå på fylling og bryter kontakten med området ved Skotte. Dette området blir preget av tiltaket. Videre
sørover koples traseen til dagens jernbane. Til tross for tiltakets økte bredde vil det ikke medføre
endringer av betydning her. Fra Nedre Brekke og sørover er det tilrettelagt for dobbeltspor, og
området påvirkes ikke av tiltaket.

Dagens jernbane deler landskapsrommet ved Skotte. Det er i dag to planoverganger i nordre del av
området. Disse utgjør en risiko for ferdsel og er en kilde til støy. Tiltaket vil legge opp til sikrere
tverrforbindelse enn dagens bane har og omfang og konsekvens blir her positivt.

Bruken av området vil i liten grad påvirkes av tiltaket, mens tilgjengelighet og bomiljø vil berøres. Selv
om Nordre Brekke vil være meget støyutsatt og få en stor barriere, vil et større område ved Skotte og
Røsland frigjøres. Dette vil gi et tryggere og mindre støyutsatt bomiljø. Ferdsel på tvers vil bli tryggere
men begrenes til noen få punkter. Samlet sett er omfanget intet til lite positivt.

Gjennomsnittsverdi: Middels
Samlet omfang: Intet til lite positivt
Samlet konsekvens: (0/+)

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

Del-
område Navn Verdi Omfang

Konse-
kvens

Barkåker og nærområder
8A Barkåker tettsted M/S utenfor infl.omr. intet
8B Barkåker idrett M/S utenfor infl.omr. intet
8C Nedre Brekke L/M utenfor infl.omr. intet
8D Sverstad kulturlandskap L/M utenfor infl.omr. intet
8E Skotte skog M intet 0
8F Nordre Brekke/Skotte/Røsland/Sanderød L lite pos. (0/+)

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

Alternativ 3
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6.5.10 Område 9: Ravinelandskapet og godsterminalen nordvest for Kopstadkrysset (lik
vurdering som for 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.

Verdiene vil i liten grad forringes i området. Mye av strekningen vil gå i tunnel, og vil i liten grad
påvirke skogsområdene. Området er i RPBAs [20] kart registrert som et mindre verdifullt
friluftsområde. Influensområdet er i dette området svært lite, og berører i hovedsak et område som er
lite brukt. Denne strekningen er lik som alternativ 2 og 3.

Tiltaket vil ikke medføre endring i bruk av området, og vil heller ikke redusere tilgjengeligheten.
Avvikling av trafikk på dagens bane vil ikke endre bruken eller tilgjengeligheten i området.
Området påvirkes verken i negativ eller positiv grad.

Gjennomsnittsverdi: Liten til middels
Samlet omfang: Intet
Samlet konsekvensgrad: (0)

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

Del-
område Navn Verdi Omfang

Konse-
kvens

9A Godsterminalen L intet 0
9B Øvre ås/Bollerud M intet 0
9C Grette jordbrukslandskap L/M intet 0
9D Tangenbekken L/M intet 0

Samlet verdi/omfang og konsekvens L/M intet 0

Alternativ 3

Ravinelandskapet og godsterminalen nordvest for Kopstadkrysset
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6.6 Samlet vurdering av konsekvenser
De østre delene av planområdet er mer finmasket enn de vestre. Dette skyldes at det er større
variasjoner i denne delen og områder som faller inn under forskjellige registreringskategorier. Der
tiltaket kun berører en liten del av et større område vil konsekvensgraden være mindre enn om hele
området berøres. Det betyr at kun et område som berøres i ganske 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 som berøres, selv om det ikke vil fremgå av konsekvenskartet.

Alternativ 1 og 2 går gjennom mange av de samme områdene, bortsett fra ved stasjonsområdene. De
berører i stor grad Sletterødåsen og nærturområdet til Nykirke i sør, skogen nord for Skoppum,
skogen vest for Borre, og har ulik påvirkning av friluftsområdene mellom Borre og Adal. Alternativ 2
berører dessuten en del bolig- og gårdsbebyggelse fra Jahrelunden til Lørge. Gjennom Adal vil bruken
av området kunne opprettholdes i begge alternativer, men støyen vil være negativ. Til gjengjeld
opphører trafikk på dagensbane, som utgjør både støykilde og et faremoment med mange
plankrysninger.

Alternativ 3 ligger mye lenger vest, og går i tunnel gjennom de store friluftsområdene i nord. Fra
Innlaget vest for Skoppum og sørover blir konsekvensene større. Her ligger banen i hovedsak i dagen
og vil utgjøre både en barriere og støykilde. Stasjonsområdet sør for rv. 19 vil komme tett inn på
Adalsborgen og støyen fra banen vil kunne gå på bekostning av opplevelsen av stedet. Videre vil
Tangsrødmarka øst/Uleberget få en barriere og gripe inn i det som i dag er et stilleområde.

Alternativ 1 om Nykirke tettsted er en variant som følger eksisterende spor fram til Nykirke, kun med
små forskyvninger. Før kryssingen av Kopstadveien senkes banen og vegen går i bru over jernbanen.
Traseen fortsetter i betongkulvert under Nykirkes tettstedbebyggelse øst for dagens jernbanespor. Her
må mye bebyggelse rives for å bygge tunnelen, hvilket er negativt for nærmiljøet. Likevel vil tettstedet
på sikt være tjent med en tryggere tverrforbindelse enn man ser i dag.

Støyberegninger som viser soner med støynivå under 40 dB har kunnet utpeke en del friluftsområder
som kan kategoriseres som stilleområder. Disse områdene er kun ilagt en større verdi dersom de
ligger i tilknytning til et mye brukt område. Likevel er det i omfangs- og konsekvensvurderingen lagt
vekt på at endret støynivå betraktes som en negativ konsekvens, især i disse områdene.

6.6.1 Sammenstilling av alternativer
Alle fire alternativer er forholdsvis like i nordre del av området, fram til kryssingen under E18. Fram til
dette punktet er konsekvensene av tiltaket minimale eller intet. Fra dette skiller alternativ 3 seg fra 1
og 2 ved å gå lenger vest enn 1 og 2 som begge går gjennom/under Sletterødåsen. Alternativ 3
påvirker dermed Nykirke tettsted i minimal grad.

Til tross for at alternativ 1 og 2 på mange måter er like, vil strekningen som skiller dem påvirke
omgivelsene svært ulikt. Viadukten vil ikke påvirke tilgjengelighet til områder eller endre bruk, men
nærmiljøet ved Skoppum vil merkes av støy fra begge alternativer til tross for at trafikk på dagens
bane opphører. Alternativ 2 påvirker Skoppum i vesentlig større grad enn alternativ 1. Alternativ 1 går
inn i østre del av Adalstjern naturreservat, hvilket er negativt. Likevel vil hovedverdiene i området
kunne bestå, selv om innrammingen av området reduseres noe. Adkomsten til Borreåsen,
Fogdeskogen og Adalstjern vil bli svekket, og begrenses til noen punkter. Støy fra banen vil forringe
opplevelsen av stedene noe. Likevel vil forutsetningene for bruk av området ikke svekkes veldig.
Alternativ 1 vil til tross for nærhet til Borre, belaste tettstedet lite med støy grunnet terrengforhold og
dagens vegstøy.

Alternativ 1 er plassert slik at mye av strekningen ligger i overgangen mellom ulike områder. Det gjør
at den i liten grad ødelegger bruksmuligheter, selv om tilgjengeligheten reduseres, støy genereres og
de tilgrensende områdenes kvaliteter påvirkes.

Alternativ 1 via Nykirke vil fjerne et faremoment og virke samlende på Nykirke i og med at jernbanen
går i kulvert under tettstedet, men vil gi mer utendørs støy i tettstedet enn de andre alternativene.
Boliger som vil måtte rives bidrar også til negativ konsekvens.
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Alternativ 2 vil gi mer utendørs støy i boligområdene enn alternativ 1, da især Skoppum og de
spredtbygde områdene fra Jahreteigen til Lørge. I tillegg vil friluftsområdene og travsportområdet ved
Lørge få svært reduserte kvaliteter. Stasjonslokaliseringen og adkomstsituasjonen som må løses fra
øst medfører en ytterliggere oppstykking av friluftsområdet ved Borreåsen.

Alternativ 3 påvirker langt færre områder enn alternativ 1 og 2, der de kritiske områdene vil være
lokalisert fra rv. 19 og sørover. Adalsborgen med bøkeskogen i sørvest vil få opplevelseskvalitetene
påvirket, jorbruksområdene sørvest for stasjonen vil få mer støy, samt sørøstre del av Tangrødmarka
vil få en ny barriere og støykilde. Traseen er lagt slik at den i minimal grad berører
tettstedsbebyggelsen, i motsetning til de andre alternativene. Det gir en positiv effekt at togtrafikken på
dagens jernbane legges ned. Dette gir bedre tilgjengelighet, faremomentet ved plankrysning
forsvinner og støyen reduseres. Alternativ 3 er det som skåner både friluftsliv og nærmiljø mest.

Rangeringen av alternativene blir følgende:
1. Alternativ 3
2. Alternativ 1
3. Alternativ 1 om Nykirke tettsted
4. Alternativ 2

Tabell 6-35: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvensgrad for hovedområder i alle alternativer

6.7 Usikkerhet i vurderingene av konsekvenser
Vurderingen av konsekvenser er gjort ut i fra fastsatte kriterier. Det vil uansett være rom for
individuelle tolkninger av konsekvenser. For å få en mest mulig omforent tolkning er dette arbeidet
gjort i fellesskap med de som har arbeidet på prosjektet og som kjenner området og tiltaket godt. Sikre
og usikre konsekvenser er drøftet og kalibrert sammen.

Del-
omr. Omådenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens Omfang

Konse-
kvens Omfang

Konse-
kvens Omfang

Konse-
kvens

1 Nykirke og nærområder
M

lite neg. (-) lite til mid. neg. (-/--) lite neg. (-) lite pos. (+)

2
Friluftsområder mellom
Nykirke og Skoppum

M/S
mid. neg. (--) lite til mid. neg. (-/--) mid./stort neg. (--/---) lite pos. (+)

3

Bondalen og
Skaanevetan
skogsområde

M
lite pos. (+) lite pos. (+) lite pos. (+) lite/mid. pos. (+/++)

4
Borrevannet, Borreskåla
og Hortensmarka

M/S
lite neg./til intet (0/-) lite neg./til intet (0/-) lite neg. (-) intet 0

5
Borre/Kirkebakken og
nærområder

M/S
lite/mid. neg. (-/--) lite/mid. neg. (-/--) lite neg./til intet (0/-) utenfor infl.omr. intet

6
Adal kulturlandskap og
skog

M
middels neg. (--) middels neg. (--) mid./stort. neg. (--/---) middels pos. (++)

7
Åslandskapet vest for
Adal

M/S
lite neg./intet (0/-) lite neg./intet (0/-) lite neg. (-) mid./stort neg. (--/---)

8
Barkåker og
nærområder

M
intet/lite pos. (0/+) intet/lite pos. (0/+) intet/lite pos. (0/+) intet/lite pos. (0/+)

9

Ravinelandskapet og
godsterminalen nordøst
for Kopstadkrysset

L/M
intet 0 intet 0 intet 0 intet 0

Samlet konsekvensgrad (-/--) (-/--) (--) (+)
2 3 4 1

Alternativ 2 Alternativ 3Alternativ 1
Konsekvensvurdering

for friluftsliv og nærmiljø
Alternativ 1 via
Nykirke tettsted

Rangering
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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
7.1.1 Forslag til forbedrende tiltak
I alle prosjekter hvor naboer, grunneiere, interesseorganisasjoner, m. fl. blir berørt er det svært viktig
med god informasjon. Dette er med på å redusere usikkerhet, irritasjon, spørsmål m.m. fra alle
berørte. Omfanget av informasjon og hvem denne sendes til er avhengig av hvilket planstadiet som
det arbeides med.

For beboere og andre som ferdes i området er det viktig med god skilting ved evt. vegomlegginger,
endret tilgjengelighet, m.m. En må og sørge for sikring av adkomst og trygg ferdsel i friluftsområder og
nærmiljø under anleggsfasen. En bør også vurdere å bedre forbindelsene for gående og syklende i
områder nær tiltaket som barn og unge har utpekt som utrygge. Særlig relevante områder ville være
gangforbindelsen til Statoil ved Kopstadkrysset fra Nykirke og forbindelsen videre til Moskvilveien.

Vegetasjonsskjermen mellom jernbanen og AdaIstjern og Fogdeskogen naturreservat bør bevares i
størst mulig grad, slik at opplevelseskvalitetene i området består. Sikring mot vindfall over kjøreledning
gjøres ved å ta ut enkelttrær, og at en del av skogen får stå, også innenfor korridorbredden.

I alle alternativer er gjenbruk av masser et viktig forbedrende tiltak, av miljøhensyn og for å begrense
størrelsen og mengden deponier. Særlig for nærmiljøet vil reduksjon i mengden masser som skal inn
og ut kunne redusere støyplager i anleggsfasen. Tunnelalternativet vil i særlig stor grad gi mye
masser som man vil måtte kvitte seg med.

Tilrettelegge for bruk av dagens jernbaneareal som gang- og sykkelveg vil være et godt forbedrende
tiltak. Strekningen fra Skoppum til Nykirke ville være den mest opplagte, især der jernbanen går
gjennom skogen.

7.1.2 Effekt av de forbedrende tiltakene
Alle de forbedrende tiltakene vil kunne variere i omfang og dermed resultat. Flere steder vil det være
glidende overganger mellom mindre vellykket og svært vellykket. Direkte effekter som mindre
irritasjon, større forståelse for heftelser, konstruktive innspill og mindre spørsmål blant naboer og
andre berørte er noen av det som kan oppnås.

Tilrettelegging for bruk av dagens jernbane som gang- og sykkelveg mellom Nykirke og Skoppum vil
kunne føre til flere reisende som nytter sykkel i stedet for bil.

7.2 Avbøtende tiltak
De avbøtende tiltak som det vises til er basert på tilgjengelig kunnskap i nåværende planfase.
Avbøtende tiltak vil vurderes mer presist i senere planfaser.

Et vesentlig avbøtende tiltak vil være støyskjerming i områder nær boligbebyggelse og friluftsområder
der økt støy er uønsket. Nykirke tettsted og søndre Nykirke ved Åsrød/Føske Jahrelunden, Skoppum
fra viadukten, Borre og bebyggelsen ved Bakkenteigen og Råen kan være aktuelle områder å skjerme
for støy. Adal, Fogdeskogen, Adalstjern og Tangsrødmarka bør vurderes. Her må støyskjerming veies
opp mot hensyn til opplevelsen av landskapet fra nærområdet og fra reiseopplevelsen fra jernbanen.

Viktige forbindelser på tvers av jernbanen bør i størst mulig grad opprettholdes i anleggsfasen og ved
ferdig anlegg slik at tilgjengeligheten til viktige friluftsområder og møteplasser sikres. Søndre Nykirke
ved Åsrød/Føske, Borreåsen, Adalstjern og Fogdeskogen er mye brukte turområder som blir berørt av
tiltaket i alternativ 1 og 2.
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Der tiltaket krysser vinterløyper bør tverrforbindelse helst sikres ved overgang, slik at krysning med ski
vil være mulig. Undergang vil gi et brudd i skiløype. Adal ved Solerødveien, Kimestadveien, Nykirkes
nærturområde med lysløype ved Åsrød/Føske, tverrforbindelse fra Jarteigen til Tangsrødmarka og
nord for Jahrelunden ved Skoppum kan være aktuelle steder å vurdere i senere planfaser.

Det anbefales å utarbeide en egen marksikringsplan i neste planfase. Der kan forhold til
vegetasjonens skjermeffekt i uteområder ved bolig og viktige friluftsområder vurderes opp mot
arealbehovet for effektiv anleggsgjennomføring. Sletterødåsen ved Nykirke og Jahrelunden nord for
Skoppum er steder der vegetasjonen er viktig for nærmiljøkvalitetene. Fogdeskogen, Adalstjern.
Lørge/Kimestad og Adalsborgen er forholdsvis små områder, der en vesentlig reduksjon av
skogsvolum vil kunne svekke opplevelseskvalitetene.

7.2.1 Effekt av de avbøtende tiltakene
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.

7.3 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:
· God dialog med grunneiere, naboer, interesseorganisasjoner, m. fl.
· God informasjon til naboer, grunneiere, interesseorganisasjoner, m. fl.
· Beholde mest mulig av eksisterende vegetasjon for å oppnå mest mulig skjerming
· Gode anleggsplaner slik at dagens ferdselsmønster opprettholdes i størst mulig grad
· Gode anleggsplaner slik at en oppnår massebalanse og gjenbruk av masser i størst mulig

grad
· Vurdere makeskifte ved deling av gårder og teiger.
· Vurdere etterbruk av dagens bane
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Vedlegg 1: Alternativ 1 Bakkenteigen – Konsekvenser i delområder

Område 1A. Nykirke tettsted
Traseen vil ligge i tunnel vest for tettstedet, men blir synlig der den kommer ut over dyrket mark ved
gården Tveten utenfor området. Tettstedet vil etter beregninger ligge i grå støysone fra den nye
traseen. Ved vestre del av Klokkeråsen vil antakeligvis støyen oppleves størst. Avvikling av trafikk på
dagens bane vil kunne sikre bedre og sikrere tverrforbindelse og adkomst til boligområdet mot øst. De
negative konsekvensene traseen vil skape i øst veies opp av at trafikk på dagens bane opphører.

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

Område 1B. Nykirke idrettsområde «Sletta»
Traseen vil ligge i tunnel vest for åsryggen og under Kopstadveien og Sletterødåsen, og ikke ha
innvirkning på idrettsområdet. Omfanget av tiltaket vil derfor ikke medfører endringer. Til gjengjeld vil
kontakten med Nølkegård/Freberg bedres ved at trafikk på dagens bane opphører. Omfanget er lite til
middels positivt.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Lite til middels positivt
Konsekvens: (+/++)

Område 1C. Nykirke næringsområde
Traseen vil ikke ha innvirkning på næringsområdet og de enkelte boligene som ligger der. Området
grenser til dagens jernbane og tilgjengeligheten på tvers vil bedres ved at trafikk på dagens bane
opphører. Samtidig er dette et område med få nærmiljøkvaliteter og kontakten med områder utad er
ikke av stor betydning. Omfanget er intet til lite positivt.

Verdi: Liten
Omfang: Intet til lite positivt
Konsekvens: (0)

Område 1D. Sletterødåsen
Der det blir betongtunnel under Sletterødåsen vil det kunne berøre området kraftig. Området er
regulert til boligbebyggelse med barnehage og friområde. Barnehagen er planlagt i nordvestre del av
åsen, og vil antakelig kunne bygges til tross for at traseen vil gå under åsen. Jernbaneverket vil neppe
tillate utbygging av boligfelt ovenpå tunnel, og mulighetene for å gjennomføre tiltakene innenfor
reguleringsplanen vil svekkes sterkt. Sletterødåsen fungerer som en viktig skjerm for bebyggelsen og
nærområdene til Nykirke. Vil skjermeffekten forsvinne og ikke gjenetableres vil dette kunne medføre
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en forringelse av området. Der tunnelen slutter i søndre ende av Sletterødåsen vil bebyggelsen ved
Tveten gård og skogen som skjuler gården gå tapt.

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

Område 1E. Kopstadkrysset
Det vil være størst påvirkning i anleggsfasen og for bebyggelsen som vil rives. Senere vil omfanget av
tiltaket være lite negativt for området. I dag oppleves kryssing av Kopstadveien som farlig, og
strekningen av Moskvilveien forbi Statoil er i barnetråkkregistreringene utpekt som et farlig punkt.
Dette er en av grunnene til at snarvegen over jordene fra Moskvil forbi Tveiten gård er foretrukket.
Fotgjengersituasjonen vil kunne utbedres ved gjenetablering etter tunnelarbeidet.

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

Område 1F. Freberg/Nøklegård
Området grenser to steder tett inntil dagens jernbane. Avvikling av trafikk på dagens bane vil medføre
bedre tilgjengelighet til området, som å kunne komme til Sletta uten å gå om
Kopstadveien/Falkenstenveien Ellers vil ikke området være direkte berørt av den nye traseen.

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

Område 1G. Sletterød/Moskvil/Pauli
Nord i området kommer traseen ut av tunnel ved gården Tveten og fortsetter over dyrket mark. Dette
vil medføre en ny støykilde for området. Åkerholmen ved Moskvil blir brukt til lek, og snarveg over
jordet til Nykirke blir brukt av barn. Denne forbindelsen vil bli brutt ved etablering av ny trasé.
Skiløypen i området vil ikke fysisk bli berørt av den nye traseen.

Verdi: Liten til middels
Omfang: Middels til stort negativt
Konsekvens: (-)
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Område 1H. Østre Nykirke/Grette
Ved at trafikken på dagens bane opphører vil det kunne oppnås bedre tverrforbindelse i området.
Området i sør vil påvirkes av støy fra den nye traseen. Togtrafikken vil ikke kunne sees fra området på
grunn av terreng og vegetasjonsforhold.

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

Område 1I. Nykirke nord landbruksområder
Traseen vil gå under E18 og Nykirke åsrygg som grenser til landbruksområdene. E18 utgjør allerede
en betydelig støykilde for området og den nye jernbanetraseen vil også generere noe støy. Avvikling
av trafikk på dagens bane vil kunne gi en bedre sammenheng og tverrforbindelse for
landbruksområdene.

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

Område 1J. Nykirke nord åsrygg
Betongtunnelen vil medføre rivning av noe eneboligbebyggelse. Traseens plassering vil ligge vest for
åsens høydedrag. Åsen vil derfor ikke miste sin funksjon som skjerm for idrettsområde øst for åsen.

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

Område 1K. Skog vest for Sletterødåsen
Området vil ikke bli direkte berørt av traseen. Området får dermed en ny støykilde og vil ligge i grå
støysone fra traseen, men er allerede støyutsatt fra E18, slik at endringene vil være ubetydelige. De to
deponiområdene som vil ligge innenfor området, vil ikke påvirke området i særlig grad.
Bruksmulighetene vil være uendret.

Verdi: Middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)
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Område 1L. Kopstad vest
Bruksmulighetene og tilgjengeligheten til området vil ikke påvirkes ved etablering av den nye traseen.
Støyforholdene vil ikke bli forverret på grunn av nærhet til E18. Området brukes av turgåere og
ridende langs vegene, og dette vil være helt upåvirket av tiltaket.

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

Område 1M. Haug
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 2A. Søndre Nykirke/ Åsrød/Føske
Lysløyperunden blir brutt av traseen på to steder og tilgjengeligheten i området reduseres. Traseen
deler et stort relativt uberørt skogsområde i to og vil påvirke opplevelsesverdien negativt. Tiltaket
virker meget dominerende i søndre del av området. Store deler av delområdet kan karakteriseres som
stilleområde med støynivå under 40 dB, og tiltaket vil bryte opp dette. Traseens sørlige del ligger i en
skjæring og her vil støyen være noe mindre utbredt enn langs resten av traseen innenfor området.
Deponiområdet som vil ligge innenfor delområdet, vil ikke påvirke området i særlig grad.
Bruksmulighetene vil være uendret.

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

Område 2B. Skogen nord for Steinbjørnrød
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 2C. Olsmyra/Solberg/Snapsrød
Der traseen kommer inn i området går den i tunnel et lite stykke, for så å komme ut på terreng og i en
lang tosidig skjæring. Skjæringen bryter en etablert stirute gjennom området. Her er jernbanen en
barriere i landskapet og deler opp friluftsområdet. Traseen går gjennom et område som kan
karakteriseres som stilleområde med støynivå under 40 dB. Her vil både barrierevirkningen og
støybildet redusere friluftsopplevelsen. Avvikling av trafikk på dagens bane vil kunne medføre bedre
tverrforbindelse mot øst. Mot øst i området treffer traseen terreng i en bratt skråning som må fylles ved
brukaret. Der traseen går i bru vil tverrforbindelsen i området kunne opprettholdes. Viaduktens
utforming med søyler medfører at traseens barrierevirkningen ikke blir så stor. Ved viaduktens
begynnelse vil rød støysone forsvinne på grunn av bruas høyde, og det er gul støysone som ligger
inntil traseen. I delområdet vil støy fra traseen medføre at stilleområdet brytes. Et deponiområde er
foreslått lagt i områdets vestre del, men vil ikke medføre endret bruk av området i særlig grad.
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Verdi: Middels
Omfang: Stort negativt
Konsekvens: (--/---)

Område 2D. Steinbjørnrød/Råen nord
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 2E. Kongelv/Løvås
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 2F. Skoppum boligområde
Traseen vil gå på bru lenger øst for boligområdet og på den måten ikke berøre området direkte.
Dagens jernbane har en barrierevirkning i området og deler Skoppum i to.  Avvikling av trafikk på
dagens bane vil kunne gi bedre tverrforbindelsen mellom de to delene av Skoppum. Det er ingen
planoverganger i tettstedet, så dagens jernbane har ikke utgjort noe faremoment. Til tross for
avstanden til brua vil støyutbredelsen gå lengre vest i tettstedet enn dagens jernbane gjør. Samtidig vil
de områdene i umiddelbar nærhet til dagens jernbane oppleve en liten positiv endring.

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

Område 2G. Jahrelunden og skogsområde avsatt til boligformål i kommuneplan
Traseen ligger øst for området, men grenser opp mot dagens jernbane, med stasjon. Til tross for
avstanden til den nye jernbanebrua vil støyutbredelsen gå lengre vest i tettstedet enn dagens
jernbane gjør. En avvikling av trafikk på dagens bane, og samtidig større avstand til den nye traseen
vil kunne gi en bedre tverrforbindelse til området Sande. Samlet sett blir tiltaket lite negativt for
området.

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

Område 2H. Skoppum idrettspark
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 2I. Skoppums industriområder
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 2J. Pauliveien/Gusland
Området berøres ikke direkte av jernbanetraseen. Nærmiljø og friluftsliv vil ikke påvirkes i særlig grad.
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Verdi: Liten til middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 3A. Skaanevetan og skihytta
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 3D. Frebergvik
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 3E. Nykirke Pukkverk
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 3B. Skaanevetan skogsområde, Tufteåsen og Solbergåsen
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 3C. Skogen øst for Borrevannet med Vik
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 3F. Nykirkeveien
Området berøres ikke direkte av tiltaket. Avvikling av trafikk på dagens bane vil virke meget positivt for
bebyggelsen mellom traseen og Nykirkeveien. Tiltaket vil kunne medføre bedre tverrforbindelse i
området og bedre tilgjengeligheten både internt i området og forbindelsen til skogsområdene i vest.

Verdi: Liten til middels
Omfang: Stort positivt
Konsekvens: (++)

Område 3G. Bondalen og Skreppedal
Området berøres ikke direkte av tiltaket. Tiltaket vil kunne forbedre tverrforbindelsen i området og
bedre tilgjengeligheten på tvers av skogsområdene i øst og vest når banen legges ned. Likevel er
dette et område som ligger dypt i terrenget og ikke er tilrettelagt for bruk, så sannsynligheten er liten
for at bruken vil øke vesentlig selv om tilgjengeligheten økes.

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

Område 4A. Borrevannet med randsone (våtmark)
Tiltaket påvirker ikke området direkte, og tilgjengelighet og bruk vil kunne opprettholdes. Utbredelsen
av støy fra tiltaket vil påvirke Borrevannet helt i randsonen. Borrevannets randsone er også brukt av
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fuglekikkere, og fuglene kan komme i konflikt med brua og kjøreledninger. Tiltaket vil være synlig fra
deler av området men ikke forringe friluftsopplevelsen.

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

Område 4B. Borreskåla
Tiltaket påvirker ikke området direkte, og tilgjengelighet vil kunne opprettholdes. Borreskåla er et aktivt
fuglekikkerområde, og fuglene kan komme i konflikt med brua. Et avbøtende tiltak vil være å utforme
støyskjermingen på viadukten slik at fugler ikke vil fly inn i den. Utbredelsen av støy fra tiltaket vil
påvirke Borreskåla noe, men vil i styrke og utstrekning være sammenlignbart med støyen fra rv. 19.

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

Område 4C. Sande Vest
Brua krysser landskapsrommet diagonalt, og linjeføringen gjør at brua kun streifer ytterkanten av
høydedragene i området. For dette området vil tiltaket være voldsomt og dominerende, spesielt for
bebyggelsen tett på brua. Gang- og sykkelvegen i den tidligere jernbanetraseen mellom Skoppum og
Borre er en viktig ferdselsåre. Bruk og tilgjengelighet vil likevel kunne opprettholdes siden brua står på
søyler. Under brua vil støyen være lavere enn litt ut til hver side, men området er allerede preget av
biltrafikkstøy fra rv. 19 og Nykirkeveien/Vikveien.

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

Område 4D. Sandeveien og jordene sør
Støy fra rv. 19 preger allerede området noe, og ny støykilde fra tiltaket vil forringe situasjonen. Dette
er et lite brukt friluftsområde. Jordene og Adalsbekken brukes noe av skolen om vinteren, og både
bruken og tilgjengeligheten vil kunne opprettholdes.

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



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

Nærmiljø og friluftsliv

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

161 av 214
ICP-34-A-10210

02A
11.03.2016

Område 4E. Hortensmarka og turområdene øst for Borrevannet
Tiltaket vil ikke berøre området direkte. Bruken og tilgjengeligheten vil opprettholdes. Brua vil kunne
sees fra deler av Hortensmarka, med støyen fra tiltaket vil ikke treffe området.

Verdi: Stor
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 5A. Borre
Ny adkomstveg til stasjonen vil gå i gjennom deler av området, i ytterkant av bebyggelsen mot vest.
Nærmiljø og friluftsverdiene i området er ikke så mange, og når nærturområdet til Borre mot vest vil bli
berørt av tiltaket påvirkes området i negativ forstand. Tiltaket satt til å ha lite til middels negativt
omfang.

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

Område 5B. Borrehaugene
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 5C. Prestegården/Steinbrygga
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 5D. Mastebakke og Fjugstad
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 5E. Kyststien
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

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 av betydning for nærmiljøkvalitetene i området. Traseen vil skape en
barrierevirkning, og tverrforbindelse mot viktige nærtur- og friluftsområder i vest vil bli dårligere.
Skoleområdet ligger lavere enn Raveien og er derfor litt skånet for den kraftigste støyen fra vegen.
Tiltaket vil medføre en ny støykilde og store deler av skoleområdet vil komme til å ligge i gul støysone.
En mindre del vil ligge i rød sone. Campusbebyggelsen sørvest i området vil også påvirkes i stor
negativ grad, især støymessig.
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Verdi: Middels
Omfang: Middels negativt
Konsekvens: (--)

Område 5G. Vekstområde vest for Borre og Bakkenteigen (Fogdeveien)
Traseen går sentralt gjennom området og deler det på langs. Nordre del av traseen går på bru, og
treffer terreng i et bratt område med en liten fylling. Deretter ligger traséen i en dobbeltsidig lav
skjæring. Området skal vurderes som et bebygget område, og delingen midt i området er ikke optimal.
Til gjengjeld 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 kulturlandskap
Traseen går vest for området, og jernbanetraseen påvirker derfor ikke direkte området. Til gjengjeld vil
en ny adkomstveg og gang- og sykkelveg fra rv. 19 ledes gjennom østre del av området. Dette vil gi
noe økt støy. Nærmiljøkvalitetene i området kan reduseres noe som følge av økt støy, men
tilgjengeligheten økes. Samlet sett blir omfanget lite negativt

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

Område 5I. Furuhaug/Kirkenga/Snekkestad
Området ligger øst for Raveien, og har i dag støy fra denne vegen. Den nye traseen vil tilføre området
en ny støykilde, men trolig vil ikke den dominere støyen fra vegen. Utsikten ut over Adal vil reduseres
noe ved at traséen er lagt i fylling gjennom det skålformede landskapet.

Verdi: Middels
Omfang: Lite negativt til intet
Konsekvens: (0/-)
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Område 6A. Adal
Fra Bakkenteigen går banen i en svak bue parallelt med Raveien over dyrket mark, før den svinger ut i
det åpne landskapet. Landskapsrommet mellom Raveien og gården Læret vil snevres inn og den
visuelle kontakten på tvers av rommet reduseres kraftig og barrierevirkningen vil være stor. Kontakten
med Adalsbekken vil reduseres, på grunn av traseens utforming på mindre fylling og bru. Langs
Solerødveien vil skiløyper kunne brytes. Støyen fra tiltaket vil ramme gårdene i området. Til gjengjeld
vil trafikk på  dagens bane opphøre. Dette vil virke samlende ved Jareteigen, Sti, Adal vestre og
nordre. Selv om dagens bane vil erstattes av en ny støykilde, vil de slippe tutingen som nær banen
kan måle over 100 dB.

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

Område 6B. Kimestad/Øvre Lørge
Brua over Skoppumshøyden vil kunne skimtes noen få steder i nedre/nordre del av området. Brukere
av området holder til på andre siden av traseen og tilgjengeligheten vil bli noe redusert.

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

Område 6D. Viulsrød sør/Pjonkerød
Tiltaket berører ikke området direkte. Dagens jernbane deler området opp diagonalt, og ved at trafikk
langs denne opphører vil det kunne gi bedre tverrforbindelse i området.

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

Område 6E. Skoppum pukkverk og gjenbruksstasjon
Området påvirkes kun indirekte, men brua vil være meget synlig fra hele området og komme i
forgrunnen av Borrevannet. Området er uten betydning for friluftsliv eller nærmiljø.

Verdi: Liten
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)
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Område 6F. Adalsbekken skog
Tiltaket vurderes å være helt ubetydelig for Nærmiljø og friluftsliv i området.

Verdi: Middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 6G. Nedre Lørge
Området vil visuelt påvirkes ved at brua er synlig fra mesteparten av området, men verken friluftsliv
eller nærmiljø vil påvirkes i særlig grad. Området er allerede støyutsatt, og selv om støyen er en
annen, vil den ikke øke. Bruken av og tilgjengeligheten til området vil være uendret.

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

Område 6H. Borreåsen/Tonsåsen og skogen sør til Læret
Brua vil så vidt streife områdets nordside uten at det vil ha stor betydning. Fra nord vil silhuetten av
Borreåsen sees med brua i forgrunnen. Tilgjengeligheten til området vil reduseres fra øst, og
begrenses til enkelte overganger. De østre delene av området vil også kunne oppleve økt støy, mens
vestre del vil være nesten upåvirket. Tiltaket vil derfor ha lite negativ omfang i området.

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

Område 6I. Fogdeskogen
Banen følger terrenget rett øst for reservatet og vil kun indirekte berøre området. Bøkeskogens
mulighet for naturlig utbredelse østover begrenses, og friluftsområdet får en skarp avgrensning.
Tiltaket vil skape en barriere mellom Borre og skogen, der adkomsten er begrenset til enkelte. Bruken
av området kan opprettholdes. Tiltaket vil medføre en ny støykilde til naturreservatet.
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Verdi: Stor
Omfang: Middels negativt
Konsekvens: (---)

Område 6J. Adalstjern
Tiltaket berører naturreservatet i øst og reduserer områdets størrelse noe. Likevel er det ytterkanten
som rammes og selve myr- og tjernområdet forblir urørt. Tiltaket vil skape en barriere og redusere
tilgjengeligheten fra øst og kontakten mellom Bakkenteigen og skogen. Selv om Adalstjern ikke kan
defineres som et stilleområde, så oppleves det av mange som det. Tiltaket vil medfører en ny
støykilde for naturreservatet.

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

Område 7A. Solerødveien/Ødegården
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 7B. Solerødveien/Ødegården
Tiltaket berører ikke området direkte, men grenser opp mot dagens jernbane. Avvikling av trafikk på
dagens bane vil kunne gi bedre tilgang i området på tvers. Støyreduksjonen ved at trafikk langs
dagens bane opphører vil være minimal tatt i betraktning at rv. 19 skaper betydelig mer støy.
Omfanget er lite positivt til intet.

Verdi: Middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 7C. Tangsrødmarka/Gråmunken
Ved tunnelen ved Huseklepp går traseen inn i området. Friluftsområdet har høy brukerintensitet og
flere forbindelser er viktig å opprettholde på tvers av tiltakets trasé. Det kjøres også opp vinterløyper
som har forbindelse østover til Adal. Tangsrød/Uleberget inngår i de kartlagte stilleområdene. Tiltaket
medfører at støykilden kommer noe lengre vest innenfor deler av området, enn dagens jernbane, helt
fram til vestre og søndre del av Uleberget. Tangsrødjordet vil fremdeles ligge skjermet uten merkbar
støy. Det er foreslått fire deponiområder innenfor delområdet. Men disse vil trolig ikke endre
forutsetningene for bruk av området.

Verdi: Middels
Omfang: Lite negativt
Konsekvens: (-)
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Område 7D. Brekkeåsen/Tangsrødmarka sør
Traseen går langs områdets grense helt i sørvest. Dette er like nord for Barkåker, og banen har
kommet inn på eksisterende dobbeltspor. Området er et nærturområde, og det er høy brukerintensitet.
Tilgjengeligheten vil være ivaretatt med overgangen fra Nedre Brekke som er del av Barkåker-
Tønsberg parsellen.

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

Område 8A. Barkåker tettsted
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 8B. Barkåker idrett
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 8C. Nedre Brekke
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 8D. Sverstad kulturlandskap
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 8E. Skotte skog
Området vil ikke påvirkes direkte av tiltaket, men dersom trafikk på dagens bane opphører vil en
barriere bli borte, hvilket i utgangspunktet har et positivt omfang. Den nye traseen ligger helt vest i
området. Området er en viktig forbindelsesåre mellom skogsområdene i vest og øst. Denne
forbindelsen må det legges opp til opprettholdes.

Verdi: Middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 8F. Nordre Brekke/Skotte/Røsland/Sanderød
Den nye banen vil ligge på en fylling i deler av området og sånn sett utgjøre en større barriere enn
dagens jernbane er, med særlig negativt omfang for Nordre Brekke. Dagens jernbane går lengre vest
innenfor området, og tverrforbindelsen her vil bedres når den nedlegges. Det er i dag to
planoverganger innenfor området. Men det utgjør en risiko for ferdsel og er en kilde til støy. Tiltaket vil
legge opp til sikrere tverrforbindelse enn dagens bane har.
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Verdi: Liten
Omfang: Lite positiv
Konsekvens: (0/+)

Område 9A. Godsterminalen
Området ligger i tilknytning til dagens jernbane. Området er avsperret og utilgjengelig. Etablering av ny
bane vil ikke medføre endringer området.

Verdi: Liten
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 9B. Øvre ås/Bollerud
Jernbanen går i et lavbrekk i ytterkant av området. Helt i nord følger den eksisterende spor fram til
dagens tunnelåpning. Utvidelsen av eksisterende tunnel vil medføre sprenging, men vil i minimal grad
påvirke friluftsområdet. Jernbanen kommer så fram i dagen, men ligger i en dobbeltsidig dyp skjæring.
Området som her oppstår øst for banen og mot dagens jernbane er allerede i dag lite tilgjengelig på
grunn av terrengforhold og vil ikke redusere tilgjengeligheten særlig. Deponiområdet som er foreslått
innenfor områdets sørlige del vil ikke påvirke området i særlig grad.

Verdi: Middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 9C. Grette jordbrukslandskap
Jernbanen passerer lavt i området, og følger det gamle sporet. Foruten modellflyklubben som holder
til her, er dette et lite brukt friluftsområde. Omfanget av tiltaket vil ikke medfører endringer.

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

Område 9D. Tangenbekken
Jernbanen går rett vest for naturreservatet, følger eksisterende spor gjennom området, og vil til tross
for utvidelsen i liten grad forringe friluftsområdet.



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

Nærmiljø og friluftsliv

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

168 av 214
ICP-34-A-10210

02A
11.03.2016

Verdi: Liten til middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)
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Vedlegg 2: Alternativ 1 om Nykirke tettsted - Konsekvenser i delområder

Område 1A. Nykirke tettsted
Der jernbanen vil gå i tunnel under Nykirke vil både baneareal og tilgrensende restareal frigjøres og
kan få en positiv og samlende virkning for tettstedet. Bebyggelsen som vil gå tapt ved byggingen er
negativ for nærmiljøet. Man vil ikke kunne bebygge arealet over jernbanetunnelen, så dette området
har potensiale som friareal. Fotgjengersituasjonen i Kopstadveien/Falkenstenveien under
jernbanebrua samt planovergangen ved Skaaneveien oppleves utrygge, og en forbedring av
situasjonen ville vært et avbøtende tiltak.

Verdi: Middels til stort
Omfang: Lite til middels negativt
Konsekvens: (-/--)

Område 1B. Nykirke idrettsområde «Sletta»
Traseen følger dagens jernbane rett nord for området, og vil ikke ha innvirkning på idrettsområdet.
Omfanget av tiltaket vil derfor vil ligge i tunnel vest for åsryggen og under Kopstadveien, deler av
Sletterødåsen, og ikke ha innvirkning på idrettsområdet. Omfanget av tiltaket vil derfor ikke medføre
endringer.

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

Område 1C. Nykirke næringsområde
Den svake forskyvningen av jernbanen, utvidelsen i bredden og at den mot Kopstadveien vil ligge
dypere i terrenget, vil medføre minimale endringer i området. I sør mot Kopstadveien/Falkenstenveien
vil traseen gå dypt i terrenget. En senkning av banen er mindre negativ for den visuelle forbindelsen
på tvers og støybildet. Et deponiområde er foreslått lagt i områdets vestre del, men vil ikke medføre
endret bruk av området i særlig grad.

Verdi: Liten
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 1D. Sletterødåsen
Området berøres ikke direkte av tiltaket. Traseen følger dagens jernbanelinje, men ved Ramberg
dreier banen mer mot sør. Området vil ligge innenfor grå støysone fra tiltaket, men er allerede utsatt
for støy fra dagens jernbane og E18.
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Verdi: Middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 1E. Kopstadkrysset
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 1F. Freberg/Nøklegård
I og med at banen følger det eksisterende sporet, kun med en liten forskyvning, er det begrenset
hvilke endringer den medfører. Banen går dypt i terrenget og vil antakelig gi mindre støy enn dagens
jernbane gjør, men den lille forskyvningen av traseen østover medfører rivning av et gårdsbruk med
tilhørende adkomstveg. Friluftsverdiene i området påvirkes ikke av tiltaket. Omfanget er lite til intet
positivt.

Verdi: Middels
Omfang: Liten til middels negativ
Konsekvens: (-/--)

Område 1G. Sletterød/Moskvil/Pauli -
Området berøres ikke direkte av tiltaket. Området vil ligge innenfor grå støysone fra tiltaket, men er
allerede utsatt for støy fra dagens jernbane og E18. En del av et deponiområde er foreslått å ligge i
delområdets østre del og strekker seg over i delområde 2A mot øst. Det vil ikke medføre endret bruk
av området.

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

Område 1H. Østre Nykirke/Grette
Traseen følger dagens bane sørvestover i en dyp skjæring. En senkning av banen er mindre negativt
for den visuelle forbindelsen på tvers og for støybildet. Det er registrert en vinterrute innenfor området
på tvers av dagens jernbane, som vil bli brutt, men antakelig kan legges om. Ved Ramberg dreier
banen mer mot sør og skiller seg fra dagens jernbanetrasé. Avvikling av trafikk på dagens bane i
søndre del av området har en positiv effekt, da tilgjengeligheten øker og dagens faremoment blir
borte. Samlet sett blir tiltaket lite positivt.

Verdi: Liten til middels
Omfang: Lite positivt
Konsekvens: (+)
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Område 1I. Nykirke nord landbruksområder
Traseen vil gå under E18 og komme ut i dagsone nordvest i området. Den svake forskyvningen av
jernbanen og utvidelsen i bredden vil medføre minimale endringer i området. I sør mot
Kopstadveien/Falkenstenveien vil banen gå dypere i terrenget. En senkning av banen er mindre
negativt for den visuelle forbindelsen på tvers og for støybildet. E18 og Kopstadveien/Falkenstenveien
utgjør allerede en betydelig støykilde for området, så tiltaket vil ikke medføre store endringer.
Omfanget er lite til middels negativt, men da verdien er liten blir de negative konsekvensene små.

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

Område 1J. Nykirke nord åsrygg
Området berøres ikke direkte av tiltaket. Traseen følger dagens jernbanelinje, slik at ikke mye er
forandret med tanke på utsikten fra åsen. Åsen vil ikke miste sin funksjon som skjerm for
idrettsområde øst for åsen. Området vil ligge innenfor grå støysone fra tiltaket, men er allerede utsatt
av støy fra dagens jernbane og E18.

Verdi: Middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 1K. Skog vest for Sletterødåsen
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 1L. Kopstad vest
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 1M. Haug
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 2A. Søndre Nykirke/ Åsrød/Føske
Traseen dreier sørover ved Ramberg og kommer inn i delområdet helt i øst. Store deler av delområdet
kan karakteriseres som stilleområde med støynivå under 40 dB, og tiltaket vil bryte opp dette.
Deponiområdet som vil ligge innenfor delområdet, vil ikke påvirke området i særlig grad.
Bruksmulighetene vil være uendret.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Middels negativt
Konsekvens: (--)
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Område 2B. Skogen nord for Steinbjørnrød
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 2C. Olsmyra/Solberg
Traseen vil skape to strekk med tydelige barrierer i området, som brytes av to tunneler. Det er
registrert vinterrute i delområdet på tvers av traseen. Store deler av delområdet kan karakteriseres
som stilleområde med støynivå under 40 dB, og tiltaket vil bryte dette. Her vil både barrierevirkningen
og støybildet redusere friluftsopplevelsen. Avvikling av trafikk på dagens bane vil kunne medføre
bedre tverrforbindelse mot øst. Mot øst i området treffer traseen terreng i en bratt skråning som må
fylles ved brukaret. Der traseen går i bru vil tverrforbindelsen i området kunne opprettholdes. Bruas
utforming med søyler medfører at traseens barrierevirkningen ikke blir så stor. Et deponiområde er
foreslått lagt i områdets vestre del, men vil ikke medføre endret bruk av området i særlig grad.

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

Område 2D. Steinbjørnrød/Råen nord
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 2E. Kongelv/Løvås
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 2H. Skoppum idrettspark
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 2I. Skoppums industriområder
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 2J. Pauliveien/Gusland
Området berøres ikke direkte av jernbanetraseen. Nærmiljø og friluftsliv vil ikke påvirkes i særlig grad.

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

Område 3A. Skaanevetan og skihytta
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 3B. Skaanevetan skogsområde, Tufteåsen og Solbergåsen
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.
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Område 3C. Skogen øst for Borrevannet med Vik
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 3D. Frebergvik
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 3E. Nykirke Pukkverk
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 3F. Nykirkeveien
Området berøres ikke direkte av tiltaket. Traseen følger dagens jernbanelinje, med ved Ramberg
dreier banen mer mot sør. Området vil ligge innenfor grå støysone fra tiltaket, men er allerede utsatt
av støy fra dagens jernbane og E18. Avvikling av trafikk på dagens bane forbi delområdet vil virke
meget positiv for bebyggelsen mellom traseen og Nykirkeveien. Tiltaket vil medføre bedre
tilgjengelighet både internt i området og forbindelsen til skogsområdene i vest.

Verdi: Liten til middels
Omfang: Stort positivt
Konsekvens: (++)

3G. Bondalen og Skreppedal
Området berøres ikke direkte av tiltaket. Tiltaket vil kunne forbedre tverrforbindelsen i området og
bedre tilgjengeligheten på tvers av skogsområdene i øst og vest når banen legges ned. Likevel er
dette et område som ligger dypt i terrenget og ikke er tilrettelagt for bruk, så sannsynligheten er liten.

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

For område 2G og 2F samt 4A til 8G, se alternativ 1

Område 9A. Godsterminalen
Området ligger i tilknytning til dagens jernbane. Området er avsperret og etablering av ny bane vil ikke
medføre endringer området.

Verdi: Liten
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)
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Område 9B. Øvre ås/Bollerud
Jernbanen går i et lavbrekk i ytterkant av området og følger eksisterende spor fram til tunnelåpningen.
Utvidelsen av eksisterende tunnel vil medføre sprenging og vil i liten grad påvirke området. Jernbanen
går så i en kort fjelltunnel gjennom 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.
Deponiområdet som er foreslått innenfor områdets sørlige del vil ikke påvirke området i særlig grad.
Lite til intet negativt omfang.

Verdi: Middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

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

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

Område 9D. Tangenbekken
Går 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. Selv om sporbredden utvides, vil
dette ha minimal betydning for området.

Verdi: Liten til middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)
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Vedlegg 3: Alternativ 2 Skoppum øst – Konsekvenser i delområder

Område 1A. Nykirke tettsted
Traseen vil ligge i tunnel vest for tettstedet, men bli synlig der den kommer ut over dyrket mark ved
Teienveien, sørøstre del av Sletterødåsen. Tettstedet vil etter beregninger ligge i grå støysone fra den
nye traseen. Ved vestre del av Klokkeråsen vil antakeligvis støyen oppleves størst. Avvikling av trafikk
på dagens bane vil kunne gi bedre og sikrere tverrforbindelse og adkomst til boligområdet mot øst.

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

Område 1B. Nykirke idrettsområde «Sletta»
Traseen vil ligge i tunnel vest for åsryggen og under Kopstadveien og Sletterødåsen, og ikke ha
innvirkning på idrettsområdet. Omfanget av tiltaket vil derfor ikke medføre endringer. Til gjengjeld vil
kontakten med Nølkegård/Freberg bedres ved at trafikk på dagens bane opphører. Omfanget er lite til
middels positivt.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Lite til middels positivt
Konsekvens: (+/++)

Område 1C. Nykirke næringsområde
Traseen vil ikke ha innvirkning på næringsområdet og de enkelte boligene som ligger der. Området
grenser til dagens jernbane og tilgjengeligheten på tvers kan bli bedre.

Verdi: Liten
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 1D. Sletterødåsen
Der det blir betongtunnel under Sletterødåsen vil det kunne berøre området kraftig. Området er
regulert til boligbebyggelse med barnehage og friområde. I hvilken grad gjennomføring av tiltak
innenfor reguleringsplanen, samt bevaring av eksisterende vegetasjon, vil kunne gjennomføres før
banen står ferdig, avhenger av hvor mye av strekningen som er «cut & cover». Sletterødåsen fungerer
som en viktig skjerm for bebyggelsen og nærområdene til Nykirke. Vil skjermeffekten forsvinne og ikke
gjenetableres, vil dette kunne medføre en forringelse av området. 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
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og naturpreget. Til gjengjeld vil opphør av trafikk på dagens bane ha et lite positivt omfang. Samlet
sett blir tiltaket lite negativt.

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

Område 1E. Kopstadkrysset
Det vil være størst påvirkning i anleggsfasen og for bebyggelsen som vil rives. Senere vil omfanget av
tiltaket være lite negativt for området. I dag oppleves kryssing av Kopstadveien som farlig.
Fotgjengersituasjonen vil kunne utbedres ved gjenetablering etter tunnelarbeidet.

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

Område 1F. Freberg/Nøklegård
Området grenser to steder tett inntil dagens jernbane. Nedleggelse av jernbanen vil kunne medføre
bedre tilgjengelighet til området. Ellers vil ikke området være direkte berørt av den nye traseen.

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

Område 1G. Sletterød/Moskvil/Pauli -
Nord i området kommer traseen ut av tunnel i sørøstre del av Sletterødåsen ved Teienveien, og
fortsetter over dyrket mark litt lengre øst enn trasé for alternativ 1. Dette vil medføre en ny støykilde for
området. Åkerholmen ved Moskvil blir brukt til lek, og snarveg over jordet til Nykirke blir brukt av barn.
Denne forbindelsen vil bli brutt ved etablering av ny trasé. Skiløypen i området vil ikke fysisk bli berørt
av den nye traseen. En del av et deponiområde er foreslått å ligge i delområdets østre del og strekker
seg over i delområde 2A mot øst. Det vil ikke medføre endret bruk av området.

Verdi: Liten til middels
Omfang: Middels negativt
Konsekvens: (-)
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Område 1H. Østre Nykirke/Grette
Ved at trafikk på dagens bane opphører vil det kunne oppnås bedre tverrforbindelse i området.
Området i sør vil påvirkes av støy fra den nye trassen. Togtrafikken vil ikke kunne sees fra området på
grunn av terreng- og vegetasjonsforhold.

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

Område 1I. Nykirke nord landbruksområder
Traseen vil gå under E18 og Nykirke åsrygg som grenser til landbruksområdene. E18 utgjør allerede
en betydelig støykilde for området og den nye jernbanetraseen vil også generere noe støy. Avvikling
av trafikk på dagens bane vil kunne gi en bedre sammenheng og tverrforbindelse for
landbruksområdene.

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

Område 1J. Nykirke nord åsrygg
Betongtunnelen vil medføre rivning av noe eneboligbebyggelse. Traseens plassering vil ligge vest for
åsens høydedrag. Åsen vil derfor ikke miste sin funksjon som skjerm for idrettsområdet øst for åsen.

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

Område 1K. Skog vest for Sletterødåsen
Området vil ikke bli direkte berørt av traseen. Området får derimot en ny støykilde og vil ligge i grå
støysone fra traseen, men er allerede støyutsatt fra E18. De to deponiområdene som vil ligge innenfor
området vil ikke påvirke området i særlig grad. Bruksmulighetene vil være uendret.

Verdi: Middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)
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Område 1L. Kopstad vest
Bruksmulighetene og tilgjengeligheten til området vil ikke påvirkes ved etablering av den nye traseen.
Støyforholdene vil ikke bli forverret på grunn av nærhet til E18.

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

Område 1M. Haug
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 2A. Søndre Nykirke/ Åsrød/Føske
Lysløyperunden blir brutt av traseen på to steder og tilgjengeligheten i området reduseres. Traseen
deler et stort relativt uberørt skogsområde i to og vil påvirke opplevelsesverdien negativt. Tiltaket
virker meget dominerende i dette landskapet av små rom. Traseen går gjennom et stilleområde og
bryter dette. Mot utkanten av området mot øst går traseen inn i en tunnel og her vil støyen være
mindre utbredt enn langs resten av traseen innenfor området. Deponiområdet som vil ligge innenfor
delområdet, vil ikke påvirke området i særlig grad. Bruksmulighetene vil være uendret.

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

Område 2B. Skogen nord for Steinbjørnrød
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 2C. Olsmyra/Solberg
Traseen ligger i tunnel det første stykke innenfor området. Den kommer ut på terreng ved Olsmyra og
går i en kort tosidig skjæring i skogen før en ny tunnel under en kolle. Der det er skjæring vil
barrierevirkningen være størst og tilgjengeligheten på tvers dårligst. Tunnelene åpner for forbindelse
på tvers. Avvikling av trafikk på dagens bane vil kunne medføre en noe forbedret tverrforbindelse mot
områdene i øst. Traseen går gjennom et stilleområde og bryter dette. Et deponiområde er foreslått lagt
i områdets vestre del, men vil ikke medføre endret bruk av området i særlig grad.

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

Område 2D. Steinbjørnrød/Råen nord
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.
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Område 2E. Kongelv/Løvås
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 2F. Skoppum boligområde
Mye av Skoppums sentrum- og boligområder vil være upåvirket av tiltaket, men en del boliger plassert
på østvendte høyder vil kunne se brua. Fra bolighus i skrenten rundt dagens jernbane vil brua glimtvis
synes. Barrieren dagens jernbane utgjør vil kunne viskes ut når dagens jernbane avvikles, og ha en
positiv effekt på nærmiljøet. Det er ingen planoverganger i tettstedet, så dagens jernbane har ikke
utgjort noe faremoment.

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

Område 2G. Jahrelunden og skogsområde avsatt til boligformål i kommuneplan
Traseen vil streife nordøstre del av Jahrelunden og medføre rivning av flere bolighus. Dette er et
meget velholdt og naturpreget boligområde og omfanget vil være stort negativt. Fra stasjonen vil
tiltaket også være voldsomt med en lav bred jernbanebru som kommer diagonalt over nordre del av
området. Likevel er dette et område preget av den gamle jernbanens terrenginngrep og er derfor ikke
så sårbart. Delen av skogen i sør som er regulert til boligområde, vil i liten grad påvirkes av tiltaket.
Med mindre området flatehogges vil man kun se tiltaket fra skrenten i øst. Til tross for avstanden til
den nye jernbanebrua vil støyutbredelsen gå lengre vest i tettsted enn dagens jernbane gjør. Samlet
sett blir tiltaket middels negativt for området.

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

Område 2H. Skoppum idrettspark
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 2I. Skoppums industriområder
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 2J. Pauliveien/Gusland
Området berøres ikke direkte av jernbanetraseen. Nærmiljø og friluftsliv vil ikke påvirkes i særlig grad.

Verdi: Liten til middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)
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Område 3A. Skaanevetan og skihytta
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 3B. Skaanevetan skogsområde, Tufteåsen og Solbergåsen
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 3C. Skogen øst for Borrevannet med Vik
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 3D. Frebergsvik
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 3E. Nykirke Pukkverk
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 3F. Nykirkeveien
Området berøres ikke direkte av tiltaket. Avvikling av trafikk på dagens bane vil virke meget positivt for
bebyggelsen mellom traseen og Nykirkeveien. Tiltaket vil kunne medføre bedre tverrforbindelse i
området og bedre tilgjengeligheten når trafikk på dagens bane opphører.

Verdi: Liten til middels
Omfang: Stort positivt
Konsekvens: (++)

Område 3G. Bondalen og Skreppedal
Området berøres ikke direkte av tiltaket. Tiltaket vil kunne forbedre tverrforbindelsen i området og
bedre tilgjengeligheten på tvers av skogsområdene i øst og vest når banen legges ned. Likevel er
dette et område som ligger dypt i terrenget og ikke er tilrettelagt for bruk, så sannsynligheten er liten.

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

Område 4A. Borrevannet med randsone (våtmark)
Tiltaket påvirker ikke området direkte, og tilgjengelighet og bruk vil kunne opprettholdes. Området vil
ikke bli påvirket særlig av støy fra tiltaket. Våtmarken rundt Borrevannet er også et viktig
fuglekikkerområde og dersom fuglene kommer i konflikt med viadukten vil dette kunne påvirke
aktiviteten indirekte. Dette er vektlagt i område 4B Borreskåla.

Verdi: Stor
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)
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Område 4B. Borreskåla
Tiltaket påvirker ikke området direkte, og tilgjengelighet og bruk vil kunne opprettholdes. Borreskåla er
et aktivt fuglekikkerområde, og fuglene kan komme i konflikt med viadukten. Et avbøtende tiltak vil
være å utforme støyskjermingen på viadukten slik at fugler ikke vil fly inn i den. Utbredelsen av støy
fra tiltaket vil påvirke Borreskåla noe mot vest, men østover vil ikke jernbanen overstige støynivået
forårsaket av rv. 19.

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

Område 4C. Sande vest
Brua krysser et dalformet landskap diagonalt og bruas skala står i stor kontrast til landskapet omkring.
Brua tråkker over bebyggelsen Skoppum gård og Sande Mølle, som er fint tilpasset i landskapet. Ved
Sande Mølle går brua over nordre del av dammen ved Sandeelva. Brua ødelegger ikke Nærmiljø og
friluftsliv for området den går gjennom. Det vil fortsatt være mulighet for forbindelse på tvers av
traseen siden brua står på søyler. Fra Vikveien og områdene øst for Nykirkeveien vil
kantvegetasjonen langs bekkene og den skogkledde åkerholmen ved Skoppum gård skjerme mye.
Samlet sett blir tiltaket lite til middels negativt.

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

Område 4D. Sandeveien og jordene sør
Støy fra rv. 19 preger allerede området noe, og ny støykilde fra tiltaket vil forringe situasjonen.
Traseen går diagonalt gjennom området og brua krysser næringsbebyggelsen langs Sandeveien og
en enebolig rett før rv. 19. Området er allerede preget av inngrep og terrengbearbeidelser. Likevel vil
bruas skala virke voldsom og dominerende og gå på tvers av landskapets retning. Det vil være
mulighet for forbindelse på tvers under brua. Skolens bruk av området vest for Adalsbekken vil fortsatt
være mulig, selv om opplevelsesverdien kan svekkes noe.

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

Område 4E. Hortensmarka og turområdene øst for Borrevannet
Tiltaket vil ikke berøre området direkte. Bruken og tilgjengeligheten vil opprettholdes. Brua vil kunne
sees fra deler av Hortensmarka, med støyen fra tiltaket vil ikke treffe området. Reiseopplevelsen fra
brua vil dermed være flott ved at man får en god utsikt over området.
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Verdi: Stor
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 5A. Borre
Borre vil ikke berøres direkte av tiltaket, men vil ligge nær ny adkomstveg til stasjonen. Nærmiljø og
friluftsverdiene i området er ikke så mange, og når nærturområdet til Borre mot vest vil bli berørt av
tiltaket påvirkes området i negativ forstand. En vil kanskje kunne se at den nye adkomstvegen med
forbindelse til Bakkenteigen vil kunne avlaste Raveien gjennom Borre og gi en forbedret situasjon for
nærmiljøet ved Raveien. Tiltaket satt til å ha lite til intet negativt omfang.

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

Område 5B. Borrehaugene
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 5C. Prestegården/Steinbrygga
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 5D. Mastebakke og Fjugstad
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 5E. Kyststien
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 5F. Bakkenteigen
Området vil ikke direkte påvirkes av tiltaket, annet enn ved økt trafikk for alle typer trafikanter.  En god
gang-forbindelse til stasjonen gjennom naturreservatet med Adalstjern og Fogdeskogen vil bli viktig.

Verdi: Middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 5G. Vekstområde vest for Borre og Bakkenteigen (Fogdeveien)
Området påvirkes ikke direkte av jernbanetraseen, men adkomstvegen til stasjonsområdet er lagt
gjennom området og er med på å dele opp det som i dag fungerer som et nærturområde. Området er
blant annet avsatt til framtidig boligbebyggelse i kommuneplanen. Ved at man ikke har utviklet dette
området ennå, kan adkomstveg til stasjonen og ny bebyggelse bedre tenkes sammen og gi bedre
løsninger.
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Verdi: Middels
Omfang: Lite negativt
Konsekvens: (-)

Område 5H. Glenne kulturlandskap
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. Glenne nedre vil være forholdsvis
upåvirket, mens Glenne østre får vegen over eiendommen. Samlet sett er tiltaket middels negativt for
området.

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

Område 5I. Furuhaug/Kirkenga/Snekkestad
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 6A. Adal
Jernbanen krysser det skålformede landskapsrommet diagonalt og går i en lav bru over Adalsbekken.
Tiltaket vil synes fra hele området. Linjeføringen medfører en deling av området og vil ha en tydelig
barrierevirkning. Støymessig vil nærmiljøet forringes. Friluftsbruken i området foregår primært langs
vegene, og dette vil sikres ved over/underganger. Traseen bryter med en vinterrute som går parallelt
med Solerødveien. Vest i området går dagens jernbane og avvikling av trafikk langs den vil bedre
kontakten med Tangsrødmarka og fjerne et faremoment for turgåere og nærmiljøet vest i Adal.
Jareteigen-området har vært plaget av tuting fra dagens jernbane, og denne formen for støy vil helt
forsvinne. Omfanget er lite til middels negativt i området.

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

Område 6B. Kimestad/Øvre Lørge
Nordre del av området berøres kraftig av tiltaket, da deler av stasjonsområdet ligger her i overgangen
mellom vestre ytterkant av Borreåsen og Øvre Lørges hestebeiter og berører jordene og vegene som
er mye brukt av turgåere og travmiljøet. Adkomstvegen fra øst vil komme inn her nord i området.
Lørgevegen er registrert som en brukt veg for skolebarn. Det vil derfor i framtiden være viktig å
beholde forbindelsen på tvers. Traseen vi krysse en vinterrute i forlengelse av Kimestadveien.
Kimestad, sørvestre del av området ligger innenfor registrert stilleområde. Tiltaket vil medføre at
stilleområdet forsvinner.
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Verdi: Middels til stor
Omfang: Stort negativt
Konsekvens: (---)

Område 6D. Viulsrød sør/Pjonkerød
Tiltaket berører ikke området fysisk, men tilfører en ny støykilde til området. Dagens jernbane deler
området opp diagonalt, og avvikling av trafikk langs den vil kunne gi bedre tverrforbindelse i området.

Verdi: Liten
Omfang: Liten til middels positivt
Konsekvens: (+)

Område 6E. Skoppum pukkverk og gjenbruksstasjon
Området påvirkes kun indirekte, men brua 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: 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. Del av området er definert som stilleområde, og dette vil bli
brutt av tiltaket. Derfor vil omfanget være lite negativt.

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

Område 6G. Nedre Lørge
Tiltaket går i bru over Nedre Lørge. Det trekantede skrånende landskapsrommet er allerede formet av
en vegutbygging med rv. 19. Store deler av området er allerede støyutsatt fra rv. 19. Tiltaket vil
medføre en ny støykilde. For nærmiljøet er tiltaket negativt. Hjørnet i øst som kappes av brua vil gi et
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nytt «restareal» preget av infrastruktur. Tiltaket er negativt for bebyggelsen som rammes her.
Tilgjengeligheten på tvers under brua vil være mulig.

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

Område 6H. Borreåsen/Tonsåsen og skogen sør til Læret
Nordvestre del av Borreåsen vil berøres kraftig av tiltaket, da store deler av stasjonsområdet er lagt i
skogen i overgangen til Øvre Lørges hestebeiter. Brua 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 nærturområde.  Samtidig vil opplevelsen av å ferdes gjennom bøkeskog på veg til
stasjonen kunne gi en liten positiv effekt. Samlet sett blir omfanget middels til stort negativt.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Stort negativ
Konsekvens: (---)

Område 6I. Fogdeskogen
Jernbanen i seg selv vil ikke ha noen påvirkning på Fogdeskogen, men adkomstvegen til stasjonen vil
gå rett nord for reservatet. Skogen innenfor naturreservatet vil være upåvirket av tiltaket. Likevel vil det
etableringen av en veg, 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.
Tiltaket med trasé og adkomstveg vil også medføre en ny støykilde for området. Samlet sett blir
omfanget middels negativt.

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

Område 6J. 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. Banen har dermed
en fysisk barrierevirkning. Stinettet ved Adalstjern har forbindelse vestover. Selv om Adalstjern ikke
kan defineres som et stilleområde, så oppleves det av mange som det. Tiltaket vil medføre en ny
støykilde for naturreservatet og tilgjengeligheten fra vest vil reduseres noe.
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Verdi: Stor
Omfang: Middels negativt
Konsekvens: (--/---)

Område 7A. Solerødveien/Ødegården
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 7B. Borgåsen/Adalsborgen
Tiltaket berører ikke området direkte, men vil kunne sees fra høyden. Avvikling av trafikk på dagens
bane lengre øst for området vil kunne gi en litt bedre svakt forbedret tilgang til området.

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

Område 7C. Tangsrødmarka/Gråmunken
Ved tunnelen ved Huseklepp går traseen inn i området. Friluftsområdet har høy brukerintensitet og
flere forbindelser er viktig å opprettholde på tvers av tiltakets trasé. Det kjøres også opp vinterløyper
som har forbindelse østover til Adal. Tangsrød/Uleberget inngår i de kartlagte stilleområdene. Tiltaket
medfører at støyen kommer noe lengre vest innenfor deler av området, enn dagens jernbane, helt
fram til vestre og søndre del av Uleberget. Tangsrødjordet vil fremdeles ligge skjermet uten merkbar
støy. Det er foreslått fire deponiområder innenfor delområdet. Men disse vil trolig ikke endre
forutsetningene for bruk av området.

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

Område 7D. Brekkeåsen/Tangsrødmarka sør
Traseen går langs områdets grense helt i sørvest. Dette er like nord for Barkåker, og banen har
kommet inn på eksisterende dobbeltspor. Området er et nærturområde, og det er høy brukerintensitet.
Tilgjengeligheten vil være ivaretatt med overgangen fra Nedre Brekke som er del av Barkåker-
Tønsberg parsellen.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Lite til intet negativt
Konsekvens: (0/-)
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Område 8A. Barkåker tettsted
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 8B. Barkåker idrett
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 8C. Nedre Brekke
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 8D. Sverstad kulturlandskap
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 8E. Skotte skog
Området vil ikke påvirkes direkte av tiltaket, men dersom trafikk på dagens bane opphører vil en
barriere bli borte, hvilket i utgangspunktet har et positivt omfang. Den nye traseen ligger helt vest i
området. Området er en viktig forbindelsesåre mellom skogsområdene i vest og øst. Denne
forbindelsen må det legges opp til opprettholdes.

Verdi: Middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 8F. Nordre Brekke/Skotte/Røsland/Sanderød
Den nye banen vil ligge på en fylling i deler av området og sånn sett utgjøre en større barriere enn
dagens jernbane er, med særlig negativt omfang for Nordre Brekke. Dagens jernbane går lengre vest
innenfor området, og tverrforbindelsen her vil bedres når trafikk langs den nedlegges. Det er i dag to
planoverganger innenfor området. Men det utgjør en risiko for ferdsel og er en kilde til støy. Tiltaket vil
legge opp til sikrere tverrforbindelse enn dagens bane har.

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

Område 9A. Godsterminalen
Området ligger i tilknytning til dagens jernbane. Området er avsperret og etablering av ny bane vil ikke
medføre endringer området.

Verdi: Liten
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)
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Område 9B. Øvre ås/Bollerud
Jernbanen går i et lavbrekk i ytterkant av området. Helt i nord følger den eksisterende spor fram til
dagens tunnelåpning. Utvidelsen av eksisterende tunnel vil medføre sprenging, men vil i minimal grad
påvirke friluftsområdet. Jernbanen kommer så fram i dagen, men ligger i en dobbeltsidig dyp skjæring.
Området som her oppstår øst for banen og mot dagens jernbane er allerede i dag lite tilgjengelig på
grunn av terrengforhold. Deponiområdet som er foreslått innenfor områdets sørlige del vil ikke påvirke
området i særlig grad.

Verdi: Middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 9C. Grette jordbrukslandskap
Jernbanen passerer lavt i området, og følger det gamle sporet. Omfanget av tiltaket vil ikke medføre
endringer.

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

Område 9D. Tangenbekken
Jernbanen går rett vest for naturreservatet, følger eksisterende spor gjennom området, og vil til tross
for utvidelsen i liten grad forringe friluftsområdet.

Verdi: Liten til middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)
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Vedlegg 4: Alternativ 3 Skoppum vest – Konsekvenser i delområder

Område 1A. 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. Avvikling av trafikk på dagens bane er positivt for Nærmiljø og friluftsliv, og vil kunne
sikre bedre og sikrere tverrforbindelse samt adkomst til boligområdet mot øst. Samlet sett er omfanget
stort positivt.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Middels positivt
Konsekvens: (++)

Område 1B. Nykirke idrettsområde «Sletta»
Traseen vil ligge i tunnel vest for åsryggen og under Kopstadveien, deler av Sletterødåsen og ikke ha
innvirkning på idrettsområdet. Indirekte kan området få bedret forbindelsen til Nøklegård over jordene.
Omfanget av tiltaket vil være lite positivt til intet.

Verdi: Middels til stor
Omfang: Intet til lite positivt
Konsekvens: (0/+)

Område 1C. Nykirke næringsområde
Traseen vil ikke ha innvirkning på næringsområdet og de enkelte boligene som ligger der. Området
grenser til dagens jernbane og tilgjengeligheten på tvers kan bli bedre.

Verdi: Liten
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 1D. Sletterødåsen
Traseen kommer inn i området i tunnel og kommer fram i dagen helt i vest. Her vil traseen stige og
komme opp til dagens terreng vest for Tveiten gård. Området er regulert til boligområde, og vil når en
eventuell utbygging er ferdigstilt få redusert bomiljøet noe, især på grunn av økt støy. Dette er
negativt. Hovedverdiene for Nærmiljø og friluftsliv knyttet til skjermeffekten åsen har for Nykirke og at
den brukes av barn til lek. Tiltaket vil ikke redusere disse kvalitetene. Derfor blir omfanget lite til
middels negativt.

Verdi: Middels
Omfang: Lite til middels negativt
Konsekvens: (- /- -)
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Område 1E. Kopstadkrysset
Det vil være størst påvirkning i anleggsfasen. Senere vil omfanget av tiltaket være uendret for
området. I dag oppleves kryssing av Kopstadveien som farlig. Fotgjengersituasjonen vil kunne
utbedres ved gjenetablering etter tunnelarbeidet.

Verdi: Liten
Omfang: Lite negativt
Konsekvens: (0)

Område 1F. Freberg/Nøklegård
Området grenser to steder tett inntil dagens jernbane. Kryssingen under jernbanen er registrert og
oppleves som skummel. Avvikling av trafikk på dagens bane vil kunne bedre situasjonen her og gjøre
tilgjengeligheten mellom de to sidene bedre. Man vil også kunne etablere en snarveg til Sletta
(idrettsbanen) som ikke går over veg. Ellers vil ikke området være direkte berørt av den nye traseen.

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

Område 1G. Sletterød/Moskvil/Pauli -
Traseen går over dyrket mark og er senket i terrenget, slik at barrierevirkningen blir mindre. Den deler
et landskap som er delt tidligere, og bryter en flate i to. I og med at E18 har delt landskapet tidligere og
en høyspenttrase går over området er sårbarheten ikke så stor lenger. Åkerholmen ved Moskvil blir
brukt til lek, og snarveg over jordet til Nykirke blir brukt av barn. Denne forbindelsen vil bli brutt ved
etablering av ny trasé. Skiløypen i området vil ikke fysisk bli berørt av den nye traseen. En del av et
deponiområde er foreslått å ligge i delområdets østre del og strekker seg over i delområde 2A mot øst.
Det vil ikke medføre endret bruk av området, men omfanget vurderes som middels negativt samlet
sett.

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

Område 1H. Østre Nykirke/Grette
Ved avvikling av trafikk på dagens bane vil det kunne oppnås bedre tverrforbindelse i området som til
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nå har vært delt på langs med en rekke planoverganger. Området i sør vil påvirkes av støy fra den nye
traseen. En skiløype krysser området vinterstid og Fagerheim skole har tatt området i bruk tidligere.
Når faremomentet blir borte vil det være positivt for områdets tilgjengelighet. Togtrafikken vil ikke
kunne sees fra området på grunn av terreng og vegetasjonsforhold.

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

Område 1I. Nykirke nord landbruksområder
Traseen vil gå i tunnel under E18 og helt på vestsiden av Nykirke åsrygg. E18 utgjør allerede en
betydelig støykilde for området og den nye jernbanetraseen vil også generere noe støy. Avvikling av
trafikk på dagens bane vil kunne gi en bedre sammenheng og tverrforbindelse for landbruksområdene
over til Nøklegård/Freberg, og faremomentet knyttet til dagens jernbane vil forsvinne.

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

Område 1J. Nykirke nord åsrygg
Betongtunnelen vil medføre rivning av noe eneboligbebyggelse. Traseens plassering vil ligge vest for
åsens høydedrag. Åsen vil derfor ikke miste sin funksjon som skjerm for idrettsområde øst for åsen.
Negativt omfang er her knyttet til nærmiljøet for boligene som må rives.

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

Område 1K. Skog vest for Sletterødåsen
Traseen vil gå i tunnel under deler av området, så komme ut og krysse en høyspentledning i søndre
del av skogen på Sletterødåsen, deretter stige og komme opp til dagens terreng vest for Tveiten gård.
Området er noe brukt av barn, men anses ikke som et viktig turområde. Tilgjengeligheten vil sikres
ved at man kan gå rundt. Tiltaket vil skape en barriere mot Sletterødåsen og området vil få en ny
støykilde. De to deponiområdene som vil ligge innenfor området vil ikke påvirke området i særlig grad.

Verdi: Middels
Omfang: Lite negativt
Konsekvens: (-)
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Område 1L. Kopstad vest
Bruksmulighetene og tilgjengeligheten til området vil ikke påvirkes ved etablering av den nye traseen.
Støyforholdene vil ikke bli forverret på grunn av nærhet til E18.

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

Område 1M. Haug
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 2A. Søndre Nykirke/ Åsrød/Føske
Sørvest for gården Åsrød der tunnelportalen vil komme vil tiltaket være synlig. Den nordligste delen av
lysløypa vil merke støy fra jernbanen. Store deler av området er stilleområde, men vil ikke brytes siden
traseen videre vil gå i fjelltunnel. Langs tunnelstrekket vil influensområdet innsnevres veldig og
omfanget være lite negativt. Deponiområdet som vil ligge innenfor delområdet, vil ikke påvirke
området i særlig grad. Bruksmulighetene vil være uendret.

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

Område 2B. Skogen nord for Steinbjørnrød
Traseen går i tunnel under østre del av området. En liten del av stilleområdet kan bli berørt av støy fra
jernbanen.

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

Område 2C. Olsmyra/Solberg
Traseen går i tunnel under vestre del av området. Store deler av området er stilleområde, men vil ikke
brytes siden traseen videre vil gå i fjelltunnel. Avvikling av trafikk på dagens bane vil kunne medføre
bedre tverrforbindelse mellom friluftsområdene.
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Verdi: Middels
Omfang: Intet til lite positivt
Konsekvens: (+)

Område 2D. Steinbjørnrød/Råen nord
Området berøres ikke direkte av tiltaket. Området er allerede støyutsatt fra E18 og rv. 19 og vil ikke
med en ny støykilde oppleve noen stor forverring av støybildet. Men nærheten til stasjonen vil
medføre mer trafikk i området.

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

Område 2E. Kongelv/Løvås
Traseen vil gå i tunnel under området, og vil i utgangspunktet ikke påvirke nærturområdet. Omfanget
er intet.

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

Område 2F. Skoppum boligområde
Skoppum sentrum og boligområder påvirkes direkte i området der dagens jernbane går dersom trafikk
langs den avvikles. Det vil virke positivt og samlende for nærmiljøet. Dagens jernbane har
underganger, så det har vært lite fare knyttet til tverrforbindelsene. Støymessig vil tiltaket være positivt
for området.

Verdi: Middels til stor verdi
Omfang: Lite positivt
Konsekvens: (+)

Område 2G. Jahrelunden og skogsområde avsatt til boligformål i kommuneplan
Tiltaket vil ikke berøre området direkte, men dagens jernbane og stasjon er i området. Ved avvikling
av trafikk på dagens bane frigis plass og det vil gi mulighet for bedre forbindelse på tvers av traseen.
Området vil også bli kvitt en støykilde.
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Verdi: Middels
Omfang: Middels positivt
Konsekvens: (++)

2H. Skoppum idrettspark - Reir
Området ligger øst for tiltaket, og tiltaket berører ikke området direkte siden traseen vil gå i tunnel
utenfor området. Det ligger i dag skjermet for støy og trafikk, og vil heller ikke oppleve støy fra tiltaket.
Bruk og tilgjengelighet til området påvirkes ikke av tiltaket.

Verdi: Stor verdi
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 2I. Origo næringsområde/Innlaget
Dette er et område der svært få kvaliteter er bevart. Tidligere har grøntdraget ved Løvås/Kongelv vært
nært forbundet med Adalsborgen, med et etablert tråkk. Dette er brutt i dag. Brua ved jernbanen har
potensiale for å forbedre kontakten mellom disse grøntdragene, slik at Adalsborgen blir gjort
tilgjengelig. Jernbanen går i betongtunnel under det smale området og kommer ut i østre side av det
kileformede landskapsrommet, rett nord for rv. 19, og rett sør for noen eneboliger. Området er preget
av næringsbebyggelse med store bygg, store parkeringsflater og bratte skråninger mellom de store
flatene. Nærheten til stasjonen medfører at deler av adkomstsystemet kommer innenfor området. Det
er et stort potensiale for forbedring av landskapet i området, der jernbanen med adkomstveg vil kunne
bidra.

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

Område 2J. Pauliveien/Gusland
Øst for Gusland Søndre vil tunnelen få et tverrslag. Usikkerhet omkring utstrekningen av dette,
medfører at delområdet får lite negativt omgang selv om det trolig ikke vil endre bruken av området.

Verdi: Lite til middels
Omfang: Lite negativt
Konsekvens: (0/-)
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Område 3A. Skaanevetan og skihytta
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 3B. Skaanevetan skogsområde, Tufteåsen og Solbergåsen
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 3C. Skogen øst for Borrevannet med Vik
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 3D. Frebergvik
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 3E. Nykirke Pukkverk
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 3F. Nykirkeveien
Området berøres ikke direkte av tiltaket. Avvikling av trafikk på dagens bane vil virke meget positivt for
bebyggelsen mellom traseen og Nykirkeveien. Tiltaket vil kunne medføre bedre tverrforbindelse i
området og bedre tilgjengeligheten når trafikk på dagens bane opphører.

Verdi: Liten til middels
Omfang: Stort positivt
Konsekvens: (++)

Område 3G. Bondalen og Skreppedal
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 4A. Borrevannet med randsone
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 4B. Borreskåla
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 4C. Sande vest
Områdene berøres ikke direkte av traseen, men grenser til dagens jernbane og er derfor en del av
influensområdet.

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

Område 4D. Sandeveien og jordene sør
Områdene berøres ikke direkte av traseen, men grenser til dagens jernbane og er derfor en del av
influensområdet.

Verdi: Liten til middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)
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Område 4E. Hortenmarka og turområdene øst for Borrevannet
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 5A. Borre/Kirkebakken
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 5B. Borrehaugene
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 5C. Prestegården/Steinbrygga
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 5D. Mastebakke og Fjugstad
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 5E. Kyststien
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 5F. Bakkenteigen
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 5G. Vekstområde vest for Borre og Bakkenteigen(Fogdeveien)
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 5H. Glenne kulturlandskap
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 5I. Furuhaug/Kirkenga/Snekkestad
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 6A. Adal
Tiltaket berører ikke området fysisk. Jernbanen utgjør i dag en tydelig barriere som går diagonalt
gjennom området og deler det. Fjerning av banen vil kunne gi bedre tverrforbindelse og dermed en
stor positiv effekt i området. Særlig i søndre del der kurvende jernbane og dårlig sikt ved skogholtene
medfører både tuting og fare for påkjørsel. Omfanget er middels positivt.

Verdi: Liten til middels
Omfang: Middels positivt
Konsekvens (++)

Område 6B. Kimestad/Øvre Lørge
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 6D. Viulsrød sør/Pjonkerød
Tiltaket berører ikke området fysisk. Jernbanen utgjør i dag en tydelig barriere som går diagonalt
gjennom området og deler det. Fjerning av banen vil kunne gi bedre tverrforbindelse og dermed en
stor positiv effekt i området. Omfanget er middels positivt.
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Verdi: Liten
Omfang: Middels positivt
Konsekvens: (+)

Område 6E. Skoppum pukkverk og gjenbruksstasjon
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 6F. Adalsbekken skog
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 6G. Nedre Lørge
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 6H. Borreåsen/Tonsåsen og skogen sør til Læret
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 6I. Fogdeskogen
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 6J. Adalstjern
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 7A. Solerødveien/Ødegården
Stasjonsområdet ligger innenfor nordøstre del av delområdet, som er nær Adalsborgen, men er i seg
selv ikke et viktig turområde. Avbøtende tiltak vil være å legge opp til god adkomst til Adalsborgen fra
vestsiden av stasjonen. Videre sørover går banen inn i område 7B Borgåsen/Adalsborgen i en
skjæring. 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. Selv om langt fra hele området berøres er tiltaket så ødeleggende for den delen som blir
berørt at tiltaket vurderes å være middels til stort negativt.

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

Område 7B. 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 berøres med terrenginngrep.
Bøkeskogen i vest strekker seg langs platået under borgen i vest ned langs foten av åsen. Det finnes
en adkomst fra sørvest som vil bli brutt som følge av tiltaket. Den søndre delen av området, der
høydedraget er mindre markant vil bli berørt av en stor dobbeltsidig fylling før den går i bru over
Solerødveien. Dette gir en barriervirkning og dårlig forbindelse på tvers til Adalsborgen som er
registrert som et nærturområde for Skoppum. Adkomsten fra Skoppum vil ikke svekkes, men støyen
og buffersonen rundt Adalsborgen blir svært redusert. Samlet sett vurderes omfanget som middels til
stort negativt.
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Verdi: Middels til stor
Omfang: Stort negativt
Konsekvens: (---)

Område 7C. Tangsrødmarka/Gråmunken
Visuelt sett vil åsryggen Gråmunken berøres på nord- og sørsiden med de terrengtilpasninger som
skal til for å få tunnelen gjennom fjellet, og vil antakelig fjerne en av stiene opp til Gråmunken. Åsen vil
fremdeles være tilgjengelig fra øst. Ved å gå gjennom høydedraget på langs skånes omgivelsene og
kun en del av området påvirkes uten at det er veldig negativt. Antakelig kan eksisterende grusveger i
området brukes både til anleggs- og driftsveger. Omfanget vurderes som middels negativt. Forbi
Tangsrødjordet ligger banen godt på terreng og vil ikke forstyrre den visuelle opplevelsen av
Tangsrødjordet veldig. Uleberget vil ikke være tilgjengelig fra øst, og fra høydedragene vil banen sees
som et markant belte i skogen. Sør for Uleberget vil barrierevirkningen og støyeffekten bli større, da
den ligger på en jevn dobbeltsidig fylling, og noe av det registrerte stilleområdet vil brytes. Det er
foreslått tre deponiområder innenfor delområdet. Men disse vil trolig ikke endre forutsetningene for
bruk av området.

Verdi: Middels
Omfang: Middels til stort negativt
Konsekvens: (--/---)

Område 7D. Brekkeåsen/Tangsrødmarka sør
Tiltaket vil berøre området i sør. Banen vil ligge på terreng gjennom et lite skogsområde på østre side
av Svertstadbekken, og krysse en høyspentledning der. Skogholtet er allerede delt i to av
høyspenttraseen og vil deles på nytt av jernbanen. De øvrige delene av området ligger vest for
Sverstabekken og vil sett bort fra anleggsfasen være upåvirket. Tiltaket vil følge dagens jernbanelinje
og slik sett ikke endre området mye. Ved Tangsrødjordet vil man kunne se banen der den kommer ut
av tunnelen under Gråmunken, og dette vil kunne gi noe støy. Likevel vil mesteparten av stilleområdet
vest ved Tangsrød være intakt.  Omfanget vurderes å være lite negativt til intet.

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

Område 8A. Barkåker tettsted
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 8B. Barkåker idrett
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.
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Område 8C. Nedre Brekke
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 8D. Sverstad kulturlandskap
Delområdet ligger utenfor influensområdet og vurderes dermed ikke.

Område 8E Skotte skog
Området vil ikke påvirkes direkte av tiltaket, men dersom trafikk på dagens bane opphører vil en
barriere bli borte, hvilket i utgangspunktet har et positivt omfang. Den nye traseen ligger noe lenger
vest, men flyttingen vil være helt ubetydelig for Nærmiljø og friluftsliv i området. Området er en viktig
forbindelsesåre mellom skogsområdene i vest og øst, som det må legges opp til.

Verdi: Middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)

Område 8F. Nordre Brekke/Skotte/Røsland/Sanderød
Området ved Nordre Brekke vil bli svært preget av banen som kommer inn fra nordøst på en fylling og
bryter kontakten med landskapet ved Skotte. Skotte og Røsland vil i utgangspunktet se et positivt
omfang ved at det gamle jernbanesporet legges ned og kontakten på tvers av sporet kan
gjenetableres. Likevel vil den nye banen skape en langt tydeligere barriere, som især for nordre
Brekke vil være stor negativ. Samlet sett blir omfanget middels til stor negativ.

Verdi: Litens
Omfang: Lite positivt
Konsekvens: (0/+)

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. Øvre ås/Bollerud
Jernbanen går i et lavbrekk i ytterkant av området og følger eksisterende spor fram til tunnelåpningen.
Utvidelsen av eksisterende tunnel vil medføre sprenging og vil i liten grad påvirke området.
Influensområdet omfatter kun en liten del av ravinedalen. Ved mye sprenging kan det være at
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østsiden av ravinedalen vil ha et lite negativt omfang. Deponiområdet som er foreslått innenfor
områdets sørlige del vil ikke påvirke området i særlig grad.

Verdi: Middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0/-)

Område 9C. 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.

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

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. Jernbanen går rett vest
for naturreservatet, følger eksisterende spor gjennom området, og vil til tross for utvidelsen av
sporbredden gi i liten til ingen grad et endret landskapsbilde.

Verdi: Liten til middels
Omfang: Intet
Konsekvens: (0)
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Vedlegg 5: Konsekvenstabell med delområder for alle alternativer
Konsekvensvurdering for friluftsliv og
nærmiljø

Del-
område Områdenavn Verdi Omfang

Konse-
kvens Omfang

Konse-
kvens Omfang

Konse-
kvens Omfang

Konse-
kvens

Nykirke og nærområder
1A Nykirke tettsted M/S lite pos. (+) lite til mid. neg. (-/--) lite pos. (+) stort pos. (++)
1B Nykirke idrettsområde «Sletta» M/S lite til mid. pos. (+/++) intet 0 lite til mid. pos. (+/++) intet/lite pos. (0/+)
1C Nykirke næringsområde L intet/lite pos. 0 intet 0 intet 0 intet 0
1D Sletterødåsen M middels. neg. (--) intet 0 middels neg. (--) lite til mid. neg. (-/--)
1E Kopstadkrysset L lite neg. (-) utenfor infl.omr. intet lite neg. (-) lite neg. (-)
1F Freberg/Nøklegård M lite pos. (+) lite til mid. neg. (-/--) lite pos. (+) mid. pos. (++)
1G Sletterød/Moskvil/Pauli L/M mid. til stort neg. (-) intet 0 middels neg. (-) middels neg. (-)
1H Østre Nykirke/Grette L/M lite pos. (0/+) lite pos. (+) lite pos. (0/+) middels pos. (+/++)
1I Nykirke nord landbruksområder L middels pos. (+) lite til mid. neg. (0/-) middels pos. (+) middels pos. (+)
1J Nykirke nord åsrygg M middels neg. (--) intet 0 middels neg. (--) lite neg. (-)
1K Skog vest for Sletterødåsen M intet 0 utenfor infl.omr. intet intet 0 lite neg. (-)
1L Kopstad vest L/M intet 0 utenfor infl.omr. intet intet 0 intet 0
1M Haug L/M utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet

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

Friluftsområder mellom Nykirke og Skoppum
2A Søndre Nykirke/ Åsrød/Føske M/S stort neg. (---) mid. neg. (--) stort neg. (---) lite neg. (-)
2B Skogen nord for Steingjørnrød M utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet intet/lite neg. (0/-)
2C Olsmyra/Solberg/Snapsrød M stort neg. (--/---) stort neg. (--/---) stort neg. (--/---) intet/lite pos. (+)
2D Steinbjørnrød/Råen nord M utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet lite neg. (-)
2E Kongelv/Løvås M/S utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet intet 0
2F Skoppum boligområde M/S lite neg. (-) lite neg. (-) middels neg. (--) lite pos. (+)
2G Jarelunden og skogsomr. avsatt til boligformål i kom.plan M lite neg. (0/-) lite neg. (0/-) middels neg. (-/--)  middels pos. (++)
2H Skoppum idrettspark S utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet intet 0
2I Skoppums industriområder L utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet lite / mid. pos. (0/+)
2J Pauliveien/Gusland L/M intet 0 intet 0 intet 0 lite neg. (0/-)

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

Bondalen og Skaanevetan skogsområde
3A Skaanevetan og skihytta M/S utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet
3B Skaanevetan skogsområde, Tufteåsen og Solbergåsen M utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet
3C Skogen øst for Borrevannet med Vik M utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet
3D Frebergvik M/S utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet
3E Nykirke Pukkverk L utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet
3F Nykirkeveien L/M stort pos. (++) stort pos. (++) stort pos. (++) stort pos. (++)
3G Bondalen og Skreppedal M lite pos. (+) lite pos. (+) lite pos. (+) utenfor infl.omr. intet

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

Borrevannet, Borreskåla og Hortensmarka
4A Borrevannet med randsone S intet/lite neg. (0/-) intet/lite neg. (0/-) intet 0 utenfor infl.omr. intet
4B Borreskåla M lite neg. (-) lite neg. (-) lite neg. (-) utenfor infl.omr. intet
4C Sande vest L/M middels neg. (-/--) middels neg. (-/--) mid./stort neg. (--) intet 0
4D Sandeveien og jordene sør L/M lite neg. (0/-) lite neg. (0/-) lite neg. (-) intet 0
4E Hortenmarka og turområdene øst for Borrevannet S intet 0 intet 0 intet 0 utenfor infl.omr. intet

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

Borre/Kirkebakken og nærområder
5A  Borre/Kirkebakken M/S lite neg. (-) lite neg. (-) intet 0 utenfor infl.omr. intet
5B Borrehaugene S utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet
5C Prestegården/Steinbrygga M/S utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet
5D Mastebakke og Fjugstad M/S utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet
5E Kyststien S utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet
5F Bakkenteigen M mid. neg. (--) mid. neg. (--) intet 0 utenfor infl.omr. intet
5G Vekstområde vest for Borre og Bakkenteigen(Fogdeveien) M mid. neg. (--) mid. neg. (--) lite neg. (-) utenfor infl.omr. intet
5H Glenne kulturlandskap L/M lite neg. (0/-) lite neg. (0/-) intet 0 utenfor infl.omr. intet
5I Furuhaug/Kirkenga/Snekkestad M intet/lite neg. (0/-) intet/lite neg. (0/-) utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet

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

Adal kulturlandskap og skog
6A Adal L/M lite neg. (-) lite neg. (-) lite neg. (-) middels pos. (++)
6B Kimestad/Øvre Lørge M/S intet/lite neg. (0/-) intet/lite neg. (0/-) stort neg. (---) utenfor infl.omr. intet
6D Viulsrød sør/Pjonkerød L lite pos. (0/+) lite pos. (0/+) lite/mid. pos. (+) middels pos. (+)
6E Skoppum pukkverk og gjenbruksstasjon L  intet 0  intet 0 intet 0 utenfor infl.omr. intet
6F Adalsbekken skog M intet 0 intet 0 middels neg. (--) utenfor infl.omr. intet
6G Nedre Lørge L/M intet/lite neg. (0/-) intet/lite neg. (0/-) middels neg. (-) utenfor infl.omr. intet
6H Borreåsen/Tonsåsen og skogen sør til Læret M/S lite neg. (-) lite neg. (-) stort neg. (---) utenfor infl.omr. intet
6I Fogdeskogen S middels neg. (---) mid. neg. (---) mid. neg. (--/---) utenfor infl.omr. intet
6J Adalstjern S middels neg. (---) middels neg. (---) mid. neg. (--/---) utenfor infl.omr. intet

Samlet verdi/omfang og konsekvens M middels neg. (--) middels neg. (--) mid./stort. neg. (--/---) middels pos. (++)

Åslandskapet vest for Adal
7A Solerødveien/Ødegården M utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet mid./stort neg. (--)
7B Borgåsen/Adalsborgen M/S intet 0 intet 0 intet 0 stort neg. (---)
7C Tangsrødmarka/Gråmunken M lite neg. (-) lite neg. (-) middels neg. (--) mid./stort neg. (--/---)
7D Brekkeåsen/Tangsrødmarka sør M/S intet/lite neg. (0/-) intet/lite neg. (0/-) intet/lite neg. (0/-) intet/lite neg. (-)

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

Barkåker og nærområder
8A Barkåker tettsted M/S utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet
8B Barkåker idrett M/S utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet
8C Nedre Brekke L/M utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet
8D Sverstad kulturlandskap L/M utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet utenfor infl.omr. intet
8E Skotte skog M intet 0 intet 0 intet 0 intet 0
8F Nordre Brekke/Skotte/Røsland/Sanderød L lite pos. (0/+) lite pos. (0/+) lite pos. (0/+) lite pos. (0/+)

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

9A Godsterminalen L intet 0 intet 0 intet 0 intet 0
9B Øvre ås/Bollerud M intet 0 intet 0 intet 0 intet 0
9C Grette jordbrukslandskap L/M intet 0 intet 0 intet 0 intet 0
9D Tangenbekken L/M intet 0 intet 0 intet 0 intet 0

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

Ravinelandskapet og godsterminalen nordvest for Kopstadkrysset

Alternativ 1
Alternativ 1 via
Nykirke tettsted Alternativ 2 Alternativ 3
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Vedlegg 6: Temakart – Barnetråkk
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Vedlegg 7: Temakart – Friluftsliv/rekreasjon
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Vedlegg 8: Temakart – Vegtrafikkstøy
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Vedlegg 9: Jaktkart fra Hortenjeger
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Vedlegg 10: Nærturområder og dagsturområder
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Vedlegg 11: Rekreasjonsverdi
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Vedlegg 12: Fiskekart over Borrevannet
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Vedlegg 13: Støykart for veg



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

Nærmiljø og friluftsliv

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

210 av 214
ICP-34-A-10210

02A
11.03.2016



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

Nærmiljø og friluftsliv

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

211 av 214
ICP-34-A-10210

02A
11.03.2016



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

Nærmiljø og friluftsliv

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

212 av 214
ICP-34-A-10210

02A
11.03.2016

Vedlegg 14: Støykart for eksisterende jernbane
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