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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.

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.

Fagrapport Naturmiljø inngår som grunnlag for kommunedelplanen med konsekvensutredning.

Fagrapporten er utarbeidet av Roger Roseth og Thor Endre Nytrø, NIBIO. Supplerende undersøkelser
av naturmiljø er utført av BioFokus ved Stefan Olberg og Kjell Magne Olsen.
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1 SAMMENDRAG

1.1 Definisjon og avgrensning
Naturmiljø (naturmangfold) omhandler terrestriske, limniske og marine systemer inkludert livsmiljø.
Naturmangfold er biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som definert
i naturmangfoldloven [1]. Landskapsmessig mangfold behandles under KU-tema Landskapsbilde.

1.2 Registreringer
Influensområde
Influensområdet har blitt avgrenset slik at det som hovedregel har en buffersone på 300 m rundt
tiltaksområdet. Avgrensningen har blitt gjort langs naturlige grenser i form av veger, ulike typer av
areal, nedbørfelt eller arealer registrert med verdi for naturmiljø.

For å forenkle vurderingene av verdi, omfang og konsekvens har influensområdet blitt delt opp i 4
delområder fra sør mot nord. Delområdene er (1)Barkåker, (2)Adal, (3)Skoppum og (4)Nykirke.
Influensområdet omfatter de tre alternativene som har blitt vurdert, samt variant av alternativ 1 via
Nykirke tettsted. Delområdene har ikke blitt avgrenset som følge av fellestrekk med hensyn til
naturmiljø, men for å få en fornuftig geografisk oppdeling av området som har blitt vurdert. Registrerte
verdier for naturmiljø utgjør en kompleks blanding av areal- og punkttilknyttet informasjon, som ville
fordret en stor grad av oppdeling for å lage delområder med fellestrekk med hensyn til livsmiljøer eller
naturverdi.

Borrevannet har ikke blitt tatt med i influensområdet, men har likevel blitt omtalt i forhold til de store
fugleinteressene i reservatet, og fare ved akutte utslipp av olje- eller drivstoff til Sandeelva gjennom
anleggsfasen.

Deler av anleggsarbeidet vil kunne ha avrenning til Undrumsdalsbekkens østre løp, som har stor verdi
som naturtype samt gyte- og oppvekstområde for sjøørret. Deler av bekkeløpet har derfor blitt tatt med
i influensområdet, selv om det ligger vest for E18.

Influensområdet fanger opp lokale trekk for hjortedyr og fugl. Lengre trekkveger inn i området er
skissert i registrerings- og verdikart.

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) [2] har gjennomført et eget arbeid med kartlegging
og klassifisering av regional grønnstruktur, herunder verdsetting av arealer med verdi for naturmiljø
[3]. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold ble vedtatt av Fylkestinget 6. mars 2014, og
danner et viktig grunnlag for framtidig arealdisponering i kommunene. Gjennomført klassifisering er
utgangspunktet for verdivurdering i denne rapporten (se vedlegg I).

Registreringer og arbeid med fagrapporten har blitt gjennomført i samsvar med beskrivelsen i
planprogrammet for IC Nykirke - Barkåker [4] (vedlegg VIII).

Naturgrunnlaget
Området ligger kystnært med milde vintre og varme somre, og med årsnedbør på mellom 700 og 1200
mm per år. Framover vil klimaeffektene gi økte nedbørsmengder og økt intensitet slik at faren for
skadeflom øker [5].

Vestfoldraet er et dominerende landskapselement [6], som danner en ås fra kysten av Borre mot
Tønsberg (vedlegg II). Vest for raet er det et område med mektige marine avsetninger som danner
grunnlag for rikt jordbruk. Videre vestover er det skogåser med mindre overdekking av løsmasser.
Berggrunnen i området består for en stor del av dagbergarter [7], dominert av rombeporfyr og latitt og
med innslag av basalt (vedlegg III).

Berggrunnen i dette området har stor grad av porøsitet og oppsprekking, og er sterkt vannførende.
Dette gir gode forhold for uttak av grunnvann og energi fra fjellbrønner. Grunnvannet i Vestfoldraet
utnyttes i liten grad til vannforsyning. Bakgrunnen er en stor andel tette masser som gir begrenset
kapasitet for uttak av vann. I tillegg er grunnvannskvaliteten påvirket av jordbruk, veger og annen
menneskelig aktivitet på toppen av raet. NGUs grunnvannsbase Granada [8] gir oversikt over brønner
for vann- og energiforsyning. Databasen gir ikke en sikker oversikt over brønner, og en revidert
registrering (spørreundersøkelse) må gjennomføres i en senere planfase.
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Landskapet
I henhold til inndelingen av norske jordbrukslandskap [9] hører dette området til jordbruksregion 2
«Østlandets og Trøndelags lavlandsbygder», som er det viktigste jordbruksområdet i Norge, med stor
grad av oppdyrking (vedlegg IV).

Under inndeling av landskapsregioner ligger området i hovedregion «Leirjordsbygdene på Østlandet»
(vedlegg V) og underregion «Flatbygdene i Vestfold» [10].

Vegetasjon
Området ligger i naturgeografisk region «Sydnorsk lavtliggende blandingsskogsregion, 19b» og
underregion «Oslofeltets lavereliggende granskoger» [11] [12].

Skogen i området viser stor variasjon fra fattig «Knausskog» til rik edelløvskog. Området har flere
reservater og naturtypeområder med verdifull løvskog. Stedvis er det rik tørrbakkevegetasjon og
områder med godt utviklet kulturmark [13]. Fra naturens side har deler av området rikt naturgrunnlag
som gir vekstforhold for krevende og verdifulle planter. Tidligere hadde området mye verdifull
vegetasjon knyttet til kulturbeite, men dette har i stor grad forsvunnet som følge av endret drift.

Vassdrag
Området har avrenning til tre nedbørfelt [14], Hellandselva i nord, Sandeelva i øst og Tveitenelva i
vest og sør (vedlegg VI). Tangenbekken og småbekker i nord har avrenning mot sjøen, via
Hellandselva eller direkte til sjøen. Hellandselva er sjøørretførende, og kan påvirkes av utslipp
gjennom anleggsfasen.

Sandeelva til Borrevannet dannes av Adalsbekken sørfra og Bondalsbekken nordfra. Disse bekkene
har i dag moderat til dårlig vannkvalitet preget av avrenning fra jordbruk og bebyggelse [15]. Det er
ikke ørret i bekkene, selv om forholdene stedvis ligger til rette for det. Vannkvaliteten har tidligere blitt
vurdert som uegnet for jordbruksvanning [16]. Stedvis har bekkene fine kantsoner med naturtypeverdi.
Bekk og kantsoner fungerer som biologiske korridorer i et intensivt jordbrukslandskap.

Elektrofiske og bunndyrundersøkelser i Adalsbekken i 2008 og 2009 viste forekomst av ørkyte. Det
var et rikt bunndyrsamfunn på stasjonene oppstrøms rv. 19, men dårligere forhold på stasjonene ned
mot Borrevannet [17].

Gjennom anleggsperioden er det sannsynlig at Sandeelva blir tilført avrenning fra anleggsområdene.
Vannet forutsettes renset, så langt det er mulig. Det er svært viktig å unngå akutte utslipp av olje eller
drivstoff til Sandelva da dette utgjør en trussel for det rike fuglelivet i Borrevannet, samt i et
naturtypeområde ved Sandeelvas utløp.

Adalstjern er et dystroft tjern (humuspåvirket) i det spesielle myrområdet på toppen av Raet. Tjernet
og myrområdet representerer et uvanlig og verdifullt naturelement i området. Det har blitt registrert
flere sjeldne og rødlistede arter av flora og fauna. Kvalitetene i dette området utgjør en viktig del av
verneformålet for Adalstjern naturreservat [18]. Adalstjern drenerer til Adalsbekken. I 2015 ble det
påvist suter i Adalstjern. Suter er en fremmed uønsket fiskeart med stor risiko [19].

Sverstadbekken (Tveitenelva) ligger helt sør i området og har stor verdi som naturtypeområde som
funksjon av bekkeløp med velutviklet kantsone av gråor-heggeskog [20]. Bekken er gyte- og
oppvekstlokalitet for sjøørret som vandrer opp fra Tønsbergfjorden via Tveitenelva. Tveitenelva er en
viktig naturtypelokalitet med produksjon av sjøørret.

Undrumsdalsbekkens østre løp ligger i hovedsak vest for E18, men vil kunne påvirkes av avrenning
fra anleggsaktivitet. På samme måte som Sverstadbekken og Tveitenelva har bekken stor verdi som
naturtype og for produksjon av sjøørret [21].

Det finnes en rekke dammer i influensområdet registrert som naturtype A, B eller C. Noen av
dammene vil kunne bli berørt av utbygging.

Viltområder og dyreliv
Området har en blanding av jordbruksarealer, små utmarksteiger og skogkoller som gir gode forhold
for rådyr. Det er en stor bestand av rådyr i området. I Horten kommune gis det i middel rundt 140
fellingstillatelser i året, hvorav rundt halvparten felles [22].

Influensområdet har et totalareal på 29 000 daa. Med et arealkrav på 150 daa/rådyr, er det et
potensiale for 190 fellingstillatelser i hele influensområdet.
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For elg gis det to til tre tillatelser i året, og for hjort omtrent det samme. Elg er i tilbakegang. Ikke
usannsynlig som følge av økende fragmentering av naturområder forårsaket av ulike typer av
utbygging.  For hjortevilt vil det være en stor utfordring å beholde operative trekkveger og
sammenhengende naturområder som tilfredsstiller krav til livsområder. Særlig gjelder dette elg. Det
har blitt registrert flere trekkveger for rådyr. Trekkveger er også klarlagt gjennom bruk av statistikk for
fallvilt i Hjorteviltregisteret, som gir stedfestet informasjon om kollisjoner med bil eller tog (vedlegg VII,
[22]) . I tillegg gir tidligere KU informasjon om vilt og trekkveger som er tatt med videre [23].

Det er bever i området, både i Undrumsdalsbekkens østre løp, i Sverstadbekken og i Augedal dam
nær Adalsborgen. Det gis årlige fellingstillatelser for bever.

Viltområder registrert i Naturbase [24] omfatter områder for musvåk, spettefugler, pinnsvin, padde,
sandsvale, stor og liten salamander samt vade-, måke- og alkefugler.

En rekke naturtypeområder har blitt registrert innenfor influensområdet [24]; 7 områder i delområde
Barkåker, 30 i Adal, 6 i Skoppum og 4 i Nykirke (vedlegg XII). Representerte naturtyper er dammer,
viktige bekkedrag, rik edelløvskog, gråor-heggeskog, store gamle trær, hagemark og parklandskap.
Områdene langs toppen av Raet i delområde Adal har særlig mange naturtypelokaliteter.

Arter fra rødlista
Det har blitt registrert en rekke arter i ulike kategorier fra rødlista [25]. De fleste i forbindelse med
naturtyperegistreringer eller i reservatene. De viktigste registreringene omfatter stor og liten
salamander, spissnutefrosk, rødlistede vannymfer, libeller, ryggsvømmere, vannkalver, kortvinger og
biller.

Det er registrert en rekke fuglearter på rødlista. Fuglene er mobile og kan få tilfredsstilt sine livskrav
over et større geografisk område. Mange av fugleartene er registrert under observasjon ved
fuglereservatet Borrevannet, som rastende trekkfugl eller som hekkende arter.

Åkerriksa er en kritisk truet art [25] som lever og hekker i kulturlandskap med ekstensivt jordbruk,
spesielt beitelandskap uten slått, eller områder med gode kantsoner (vedlegg IX). Det er flere
observasjoner av åkerrikse i influensområdet, og det er sannsynlig at den hekker her.

Registreringer av rødlistede arter innenfor kategoriene kritisk truet, sterkt truet, sårbar og nær truet er
vist i registreringskartet (figur 39).

Fremmede arter
Av fremmede og uønskede planter er det flere registreringer i området [26]. Registreringene
domineres av vanlig forekommende arter med høy risiko som lupin, kjempespringfrø og canadagullris.
Mange av registreringene er gjort langs E18, men det er også registreringer andre steder, som lupin
langs Adalsveien.

For fauna er det flere registreringer, herunder brunskogsnegl og suter. Suter ble registrert i Adalstjern i
2015, sannsynligvis etter utsetting (vedlegg XI).

Hønsehirse er et problematisk ugras for jordbruket, og er en fremmed art som er i sterk økning i
Vestfold [27] [28].

Floghavre er et sterkt uønsket ugras i korn, med en egen forskrift for å unngå spredning og økt
forekomst. En revidert forskrift ble gjort gjeldende 1. oktober 2015 [29]. Her inngår det blant annet krav
til vask av anleggsmaskiner for å unngå spredning. Floghavre er ikke registrert som en fremmed art.

Naturreservater
Adalstjern naturreservat (vedlegg XII) ble opprettet i 2006 og har et samlet areal på 370 daa [30].
Reservatet består av to delområder med ulike verneformål, Adalstjern med omliggende myrområde,
og Fogdeskogen, en godt utviklet lågurt bøkeskog. Verneformålet for Adalstjern er et viktig myrområde
som en del av det naturhistorisk viktige Vestfoldraet. Adalstjern og omliggende myrområde omkranset
av lavvokst furuskog er dannet som følge av spesielle hydrologiske forhold nær toppen av raet, med
tette masser og høytstående grunnvann. Naturverdiene er sårbare for endringer i hydrologiske forhold.
Særlig grunnvannsstand men også endret tilførsel av overflatevann. Dette gir strenge føringer for tiltak
som griper inn i hydrologien nær naturreservatet.

Borrevannet naturreservat omfatter hele Borrevannet [31]. Verneformålet er bevaring av et viktig
våtmarksområde som hekke-, leve- og rastelokalitet for en rekke fuglearter. Borrevannet er ikke med i



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

NATURMILJØ
Side:

Dok.nr:
Rev:

Dato:

9 av 116
ICP-34-A-10220

02A
11.03.2016

influensområdet for tiltaket, men er diskutert i forhold til potensielle akutte utslipp av olje eller drivstoff
til Sandeelva. Hensynet til trekkfugler og hekkende fuglearter er vurdert opp mot bygging av viadukter
og muligheter for kollisjon under trekk.

Tangenbekken naturreservat [32] ligger helt nord i området. Verneformål er ulike typer av edelløvskog
langs en bekk som renner gjennom et kvartærgeologisk verdifullt ravinelandskap.

Områder med landskapsøkologisk funksjon
Området er preget av intensive landbruksområder, store bebygde arealer og høy utbyggingtakt. De
større sammenhengende naturområdene er i ferd med å forsvinne. Slike områder har en viktig
landskapsøkologisk funksjon som ødelegges ved fragmentering, blant annet som leveområder for elg
og hjort.  Tangsrødåsen, Solbergåsen og skogområdet rundt Adalstjern representerer slike større
sammenhengende naturområder med landskapsøkologisk verdi utover registrerte arter og livsmiljøer.

Bekker med kantsoner danner biologiske korridorer gjennom landskap med intensivt jordbruk.
Adalsbekken er en viktig korridor gjennom et intensivt drevet jordbrukslandskap. Jordbrukslandskapet
har et rikt naturgrunnlag der mindre kantsoner kan danne leveområder for sjeldne og kravfulle arter.
Mye av kulturlandskapet i Vestfold har stor naturverdi [13] [33].

Supplerende inventeringer
I forbindelse med konsekvensutredningen har BioFokus har gjennomført supplerende inventeringer på
14 lokaliteter [34]. Flertallet av disse var tidligere registrerte naturtypelokaliteter, i hovedsak dammer.
De fleste av lokalitetene ble vurdert å ha samme verdi som ved tidligere registrering. Tre lokaliteter ble
vurdert til å ha lavere verdi enn registrert tidligere. Endringen i verdi har skjedd som følge av ulike
typer av påvirkning.

To lokaliteter er naturreservater, henholdsvis Adalstjern og Tangenbekken. Inventeringene ble utført i
områder der tiltaket kommer i nærføring til reservatene.

For Adalstjern var det begrensede naturverdier i sonen hvor alternativ 1 får nærføring mot reservatet.
Behovet for å opprettholde vannføring og vannkvalitet for en bekk i berøringssonen ble sterkt
poengtert.

Befaringer og kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling
NIBIO har gjennomført tre befaringer for å få oversikt over naturverdiene i området samt kvalitetssikre
data fra Naturbase, Artsdatabanken og kartbasert informasjon om naturverdi fra RPBA Vestfold.

Adalstjern naturreservat har blitt besøkt flere ganger. Blant annet som en fellesbefaring med
representanter for Fylkesmannens miljøvernavdeling i Vestfold.  Berøringssonen mellom alternativ 1
og reservatet har vært den viktigste problemstillingen, herunder vurdering av verdi og konsekvens.

Det har blitt avholdt fire samarbeidsmøter med Fylkesmannen for å diskutere effekter av berøring
mellom alternativ 1 og reservatet. Møtene har resultert i nye inventeringer i berøringssonen mot
naturreservatet for økt kunnskap om verdi, en beskrivelse av prosess for mest mulig skånsomt
anleggsarbeid og en vurdering av mulig optimalisering av berørt bekk som leveområde for amfibier.
Det er i tillegg gjort en innledende vurdering av mulige erstatningsarealer for å opprettholde
totalarealet til reservatet etter arealbeslag i berøringssonen mot alternativ 1. Vurderte
erstatningsarealer vil inngå i en diskusjon om mulig grensejustering for reservatet dersom alternativ 1
blir valgt.

Medvirkningsmøter
Det har blitt avholdt to medvirkningsmøter, henholdsvis 17. og 18. juni, med presentasjon av verdikart
og utveksling av informasjon mot fagmyndigheter, foreninger og publikum. Deltakelse framgår av
møteinnkalling og referat publisert av Jernbaneverket. Møtene ga nyttig informasjon om vilttrekk,
sjøørret og hydrogeologiske forhold langs Raet.

Regional plan for bærekraftig arealplanlegging i Vestfold (RPBA)
Temakart for grønnstruktur og naturmiljø [3] har vært et viktig underlag for gjennomført
konsekvensutredning. Temakartene er tilgjengelige som innsynsløsninger på nettsidene til Vestfold
fylkeskommune [35]. Arealbasert informasjon har blitt lastet ned for bruk i denne fagrapporten
(vedlegg I). Opplysningene danner grunnlaget for verdivurderingen av området, supplert med nye
inventeringer og oppdaterte registreringer fra Naturbase [24] og Artskart [25].



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

NATURMILJØ
Side:

Dok.nr:
Rev:

Dato:

10 av 116
ICP-34-A-10220

02A
11.03.2016

1.3 Verdivurdering
Verdivurderingene har vært utført i henhold til Statens vegvesens Hb. V712 [36], med kriterier for
vurdering av viltområder, naturreservater, naturtypeområder og områder med landskapsøkologisk
funksjon. I tillegg områder for vilttrekk og biologiske korridorer.

Disse forholdene har blitt vurdert i hvert delområde, og resultert i en samlet verdivurdering.
Vurderingen av hvert enkelt naturelement, som naturtype, viltområde, naturreservat, trekkveg og
landskapsøkologisk enhet, utgjør den viktigste verdivurderingen innenfor delområdet. I vurderingen av
konsekvens veier den detaljerte vurderingen av delelementene tyngre enn aggregert skjønnsmessig
middelverdi for hele delområdet.

Barkåker
Delområde Barkåker har sju naturtypeområder, fire med verdi A (Svært viktig) og tre med verdi B
(viktig). Disse har alle blitt vurdert til stor verdi, mens buffersonene rundt har blitt vurdert til middels
til stor verdi. Et registrert leveområde for stor salamander ved en dam har blitt vurdert til stor verdi.
Skogområdet i Tangsrødmarka har blitt vurdert som landskapsøkologisk element og gitt liten til
middels verdi. Områder for vilttrekk har blitt vurdert til middels verdi.
Samlet vurderes delområde Barkåker å ha middels til stor verdi for naturmiljø.

Adal
I delområde Adal er det registrert store naturverdier langs toppen av Raet. Raet har også egenverdi
som naturhistorisk og kvartærgeologisk element, selv om det foreløpig ikke er registrert og gitt verdi i
database for geologisk naturarv [37].

Området har 16 naturtypeområder. To med verdi A (Svært viktig), ni med verdi B (viktig) og fem med
verdi C (Lokalt viktig).

Alle områdene med verdi A og B har blitt vurdert til stor verdi, mens bufferområdene rundt har blitt
vurdert til middels til stor verdi.
Adalstjern naturreservat har blitt registrert med stor verdi, og buffersonen rundt med middels til stor
verdi.
Et registrert leveområde for musvåk i skogen rundt Adalstjern har blitt vurdert til middels til stor
verdi.
Et hekkeområde for sandsvale ved den nordlige foten av Borreåsen har blitt vurdert til middels til stor
verdi.
Andre deler av skogen rundt Adalstjern har blitt vurdert til liten til middels verdi ut fra
landskapsøkologisk funksjon.

Adalsbekken med kantsone har blitt vurdert til middels til stor verdi ut fra landskapsøkologisk
funksjon som biologisk korridor i et landskap med intensivt drevet jordbruk.

Områder avsatt til framtidig utbygging i forbindelse med Bakkenteigen, næring eller boliger i
kommuneplanens arealdel for Horten, vurderes til ingen verdi grunnet framtidige arealformål.

I en samlet vurdering har delområde Adal stor verdi for naturmiljø.

Skoppum
Delområde Skoppum har 6 naturtypeområder, et med verdi A, fire med verdi B og et med verdi C.
Områdene med verdi A og B har blitt vurdert til stor verdi, og buffersonene rundt til middels til stor
verdi.
Området med verdi C har blitt vurdert til middels til stor verdi og buffersonen rundt til middels verdi.
Eikehagen ved Sande bruk med rik forekomst av gamle og hule eiker har blitt vurdert til stor verdi.
Et registrert leveområde for pinnsvin har blitt vurdert til middels verdi.
Bekkeløpene til Adalsbekken og Sandeelva har blitt vurdert til middels til stor verdi på bakgrunn av
landskapsøkologisk funksjon samt kantsoner med gråor-heggeskog i god størrelse.
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Det større skogområdet i Solbergåsen har blitt vurdert til liten til middels verdi på bakgrunn av
landskapsøkologisk funksjon.

Intensivt drevne jordbruksarealer har i utgangspunktet liten verdi for naturmiljø, men for områdene
ved viaduktene for alternativ 1 og 2 har det skjønnsmessig blitt merket en sone med middels verdi for
å ivareta vurdering av mulig kollisjonsfare for trekkfugler.

Et område avsatt til framtidig utbygging av boliger vurderes til ingen verdi.
I en samlet vurdering har delområde Skoppum middels til stor verdi.

Nykirke
For delområde Nykirke ble det påvist to nye naturtypeområder med verdi B (Viktig) under inventering
utført av BioFokus i 2015. Disse har blitt vurdert til stor verdi.
Et tidligere registrert naturtypeområde har verdi C (Lokalt viktig), og har blitt vurdert til middels til stor
verdi.
En ravinedal nord for Kopstad og sør for Tangenbekken har blitt vurdert til middels verdi basert på
kvartærgeologiske forhold samt betydning for vilttrekk.

Et område for spettefugler på Føskeåsen og et leveområde for pinnsvin langs Nykirkeveien har begge
blitt vurdert til middels verdi.
Naturreservatet Tangenbekken har blitt vurdert til stor verdi.

Planlagte byggeområder for boliger (kommuneplanens arealdel for Horten 2015 – 2027, [38]) på
Sletterødåsen og ved Klokkermyra har blitt satt til ingen verdi.
Samlet gir dette delområde Nykirke middels til stor verdi.

1.4 Omfanget av inngrep
Det er gjort en vurdering av omfanget for beslag av arealer med naturverdi, både i anleggsbeltet langs
traseen og for deponiarealer. Fjernvirkningen av tiltaket har blitt vurdert, som dreneringseffekter for
dammer og påvirkning av hydrologi i viktige områder. Her er området rundt Adalstjern naturreservat
særlig viktig. Mulige effekter som følge av anleggsfasen har blitt vurdert i form av midlertidig
arealbeslag, utslipp av anleggsvann til vassdrag og potensielle effekter på vannmiljø.

For hvert enkelt alternativ har det blitt gjort en gjennomgang av hvilke elementer og områder med
naturverdi som forventes å bli påvirket, og omfang av påvirkning. Dette foreligger som en verbal
beskrivelse og tabellmessig vurdering.  Vurderingen har blitt satt inn i en skalert omfangsbeskrivelse
for hvert naturelement/område. Dette framgår av tabell for konsekvensvurdering i hvert delområde.

Det har blitt gjort en GIS-basert beregning av arealbeslag i ulike verdiklasser av naturmiljø for de fire
alternativene (tabell 1 og 2). Verdiklassene bygger i hovedsak på verdivurderinger for naturmiljø fra
RPBA, supplert med ny og oppdatert informasjon som det framgår av verdikartene. Kalkulasjonen
bygger på bufferområder for permanent arealbeslag med 40 m bredde langs dagsoner og viadukt, og
bufferområder for midlertidig arealbeslag med 105 m bredde langs dagsoner og 60 m bredde langs
viadukt.

Tabell 1. Permanent og midlertidig beslag for naturareal (daa) med stor og middels til stor verdi.

Arealverdi
Alternativ 1 via Nykirke Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Perm Midl Perm Midl Perm Midl Perm Midl
Stor verdi 10 40 10 40 5 10 5 10
Middels til stor verdi 109 266 108 263 58 135 47 123
Sum 119 306 118 303 63 145 52 133
Rangering 4 3 2 1
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Tabell 2. Permanent og midlertidig beslag for areal (daa) med middels og liten til middels verdi.

Arealverdi
Alternativ 1 via Nykirke Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Perm Midl Perm Midl Perm Midl Perm Midl
Middels verdi 74 186 52 127 61 153 9 28
Liten til middels verdi 157 380 166 392 154 383 165 425

Permanente og midlertidige deponier inngår ikke i vurderingene av arealbeslag. I foreløpige skisser av
mulige deponiområder har deponiene i hovedsak blitt plassert på arealer med liten eller liten til
middels verdi for naturmiljø.

Alternativ 3 (A3) med lange tunneler vil gi størst arealbeslag for deponier, da denne traseen har en
stor andel sprengstein fra tunnel. Alternativ 1 (A1) og 2 (A2) vil også kreve store arealer for
deponering. Disse traseene har mindre deponibehov for sprengstein, men større behov for deponering
av jord- og leirmasser.

For å minimere arealbeslag til deponi kan det legges føringer om at stein skal pukkes for utnyttelse til
byggeråstoff. Dette kan vurderes som et avbøtende tiltak for å redusere omfang.

Bløt leire og jordmasser kan ha en alternativ bruk som dekk- og tettemasser over deponi eller
forurenset grunn.

I en foreløpig vurdering av deponibehov er det lagt til grunn at 100 000 m3 løs masse (fjell og/eller
jord) vil utløse et deponibehov på 20 daa.

I henhold til foreløpige beregninger vil A1 og A2 gi behov for deponering av 1,9 millioner kubikkmeter
fjell og jord.

A3 vil gi behov for deponering av 2,4 millioner kubikkmeter.

Alternativ 1 via Nykirke tettsted (A1N) vil gi behov for deponering av 2,6 millioner kubikkmeter.

Gitt foreslått faktor vil arealbehovet for deponi variere mellom 380 daa (A1 og A2) og 520 daa (A1N).
A3 vil ha et deponibehov på 480 daa.

Deponering vil kunne skape uheldig avrenning til lokale vannforekomster, i form av jordpartikler og
nitrogenforbindelser. En del av jordpartiklene kan fjernes i lokale rensetiltak. Restnitrogen fra
sprengstoff er vanskelig å rense og vil vaskes ut til lokale vassdrag.

Nitrogen vil tilføres vassdragene både fra renset anleggsvann fra tunneldriving og fra utvasking av
sprengsteinsdeponier. A3 har større andel tunnel enn A1 og 2, og vil følgelig gi størst avrenning av
nitrogen til lokale vannforekomster og grunnvann.

Ved sprengning av tunneler brukes det et slurrybasert sprengstoff.  Dette består i hovedsak av
ammoniumnitrat og en tilsatsolje. Normalt forbruk ligger i størrelsesorden 1,5 kg slurry per m3 fast fjell i
tunnel [39]. For sprengning i dagen er forbruket rundt 0,7 kg slurry per m3 fast fjell [39].

Slurry (SSE) inneholder 26 % nitrogen. Rundt 10 % av dette forventes å kunne være udetonert slik at
det kan vaskes ut fra steindeponi. Grovt sett kan vi da regne på et utvaskingspotensiale på 40 g
nitrogen per fast kubikk tunnelmasse og rundt 20 g nitrogen per fast kubikk dagsprengt masse.

Basert på beregninger av mengde dagsprengt og tunnelsprengt stein for de ulike alternativene (fra
prissatte konsekvenser), kan det lages et grovt regnskap for potensiell nitrogenutvasking. Potensialet
for utvasking av nitrogen varierer fra 6 tonn for A1N til 39 tonn for A3. Beregnet utvaskingspotensiale
for alternativ 1 og 2 var henholdsvis 18 og 22 tonn nitrogen.

Utvasket nitrogen vil være både nitrat og ammonium, i utgangspunktet en 50:50 fordeling. Dette vil
endres under utvasking da ammonium kan bindes til jord og løsmasser. I praksis vil nitrat være den
dominerende nitrogenfraksjonen tilført vassdrag. Stor utvasking av ammonium er problematisk ved
høy pH (pH > 8), da det vil dannes ammoniakk som er akutt giftig for vannlevende organismer i lave
konsentrasjoner [40]. Rensemessig ivaretas dette gjennom pH-regulering av renset anleggsvann fra
tunnel.

Utvaskingen av nitrogen fra steindeponier vil skje over tid, og avta gradvis etter etter ferdigstilt deponi.
Storparten av utvaskingen forventes å skje i løpet av en periode på 2-3 år etter opplegging, avhengig
av nedbør, mektighet og overdekking.
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Til sammenligning er det nærmere 12 000 daa fulldyrka jord i influensområdet. Normalt nitrogentap fra
dyrka mark ligger rundt 3 kg per daa og år. Samlet nitrogentap fra jordbruk i det samme området ligger
forventningsvis på mellom 30 og 40 tonn nitrogen per år. Avrenningen fra jordbruk er i all hovedsak
nitrat, som gir liten påvirkning av vannmiljø i ferskvann. I kystvann kan tilførsel av nitrogen stimulere til
kraftig algevekst.

1.5 Konsekvenser
Delområde Barkåker
Tabell 3 gir oversikt over verdi, omfang og konsekvens for naturelementer i delområde Barkåker. I
dette området går alternativene for en stor del i samme trasé. Det er marginale forskjeller mellom
traseene med hensyn til konsekvens for naturmiljø. A3 går noe mer i nærføring til Sverstadbekken, og
er rangert dårligst. A1 og 2 er helt like, men A1 er rangert best som følge av en minimal forskjell ved
grensen mot delområde Adal.

Figur 1 viser beslag av arealer med ulik naturverdi innenfor anleggsbeltet til hvert alternativ
(bufferklipp 105 m). Arealbeslag i kantsonen langs Sverstadbekken er den viktigste konsekvensen i
dette området. A3 har litt større arealbeslag i denne kantsonen enn A1 og A2.

Tabell 3. Samlet vurdering av verdi, omfang og konsekvens i delområde Barkåker

Område/element Verdi
Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Omfang Konse
kvens Omfang Konse

kvens Omfang Konse
kvens

Sverstadbekken S Middels – – Middels – – Middels – –
Tveitenelva S Lite – Lite – Lite –
Vilttrekk A1 og A2 M Middels – – Middels – – Intet 0
Vilttrekk A3 M Intet 0 Intet 0 Middels – –
Tangsrødmarka L/M Middels/stort – Middels/stort – Middels/stort –
Dammer vest A3 S Intet 0 Intet 0 Intet 0

Samlet konsekvens –/– – –/– – –/– –

Rangering 1 2 3

Figur 1. Beslag av areal med ulik verdi i anleggsbeltet langs A1, A2 og A3 i område Barkåker.



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

NATURMILJØ
Side:

Dok.nr:
Rev:

Dato:

14 av 116
ICP-34-A-10220

02A
11.03.2016

Delområde Adal
Tabell 4 gir en oversikt over verdi, omfang og konsekvens for naturelementer i delområde Adal. A1 blir
rangert dårligst i dette området etter en samlet vurdering av konsekvens. Dette har sammenheng med
direkte inngrep i Adalstjern naturreservat, samt effekter på verdifulle dammer og vilttrekk. Traseen til
A1 går nær toppen av Raet, med mange verdifulle naturtypeområder.

Raet vurderes i seg selv å ha en vesentlig verdi, selv om det ikke formelt er registrert som et verdifullt
geologisk element [37].

En egen geoteknisk rapport (ICP-34-A-10044) [41] anbefaler oppfølging av grunnvannsforholdene
rundt den 4 m dype skjæringa rett nord for Campus Vestfold. Inngrepet kan gi risiko for randeffekter
på grunnvannsstand langs Fogdeskogen (vedlegg XV).Mengden grunnvann mot Adalstjern fra
Fogdeskogen kan reduseres noe. To verdifulle dammer øst for A1 og en lokal brønn brukt til vanning
kan i verste fall påvirkes. Potensielle effekter kan avklares nærmere gjennom hydrogelogiske
undersøkelser i neste planfase, slik av behovet for avbøtende tiltak blir nærmere klarlagt.

A2 er rangert som nest best, og dårligere enn A3. Dette har sammenheng den går gjennom et hekke-
og leveområde for musvåk i skogområdet vest for Adalstjern. Området er viktig siden det tjener som
buffersone mot naturreservatet. I tillegg har området et vilttrekk inn fra vest. Kort tunnel ved Huseklepp
vurderes å kunne gi fare for drenering eller skade på verdifull dam i nærområdet.

A3 rangeres best i delområde Adal, men gir konsekvens ved at dagsonen i den sørlige delen av
Tangsrødmarka fragmenterer et større sammenhengende skogområde. Vilttrekk i området vil
påvirkes. Etablering av viltoverganger vil bidra til å avbøte effektene på vilttrekk både for A2 og A3.

Flere skisserte deponier for stein og jord i skogområdene ved Tangsrødmarka gir negativ konsekvens
gjennom midlertidig eller permanent fragmentering (vedlegg XVI). Foreløpig deponiplan er for en stor
del felles for alternativene, selv om deponeringsbehovet vil variere. Nær påslag for tunnel for A3 midt i
Tangsrødmarka planlegges det et større deponi for tunnelstein.

Utnyttelse av sprengstein til byggeråstoff og eventuell utnyttelse av undergrunnsleire til tetting og
forsegling av lokale prosjekter med forurenset grunn, vil avbøte negativ arealbruk til deponi.
Tilsvarende vil utnyttelse av sprengstein til planering av nytt jordbruksareal (etablert med matjord tilført
fra anleggsområdene), gi et positivt arealformål for fagområde naturressurser.

Gjennom  anleggsfasen vil A3 gi avrenning til Hengsrudvann og videre mot Undrumsdalsbekken.

Figur 2 viser beslag av naturareal av ulik verdi i anleggsbeltet langs alternativene. A1 har arealbeslag i
Adalstjern naturreservat og i buffersonen avsatt rundt reservatet. Arealer for musvåk og andre
naturverdier berøres i områdene på nordsiden av Borreåsen.

A2 gir beslag i område viktig for musvåk, samt effekt i sone med vilt og viltrekk i skogen på vestsiden
av Adalstjern.

A3 går gjennom skogområder med liten til middels verdi, men unntak av ved Adalsborgen. Der
kommer A3 i berøring med buffersonen avsatt rundt bøkeskogen ved Adalsborgen. I praksis antas
berøring av buffersonen å ha liten betydning for selve bøkeskogen.

Delområde Skoppum
Tabell 5 gir en oversikt over verdi, omfang og konsekvens for naturelementer i delområde Skoppum.

A1 blir rangert dårligst. Bakgrunnen er at A1 gir størst inngrep og sterkest fragmentering av det
sammenhengende skogområdet i Solbergåsen. Traseen forventes også å påvirke og forringe
eikehagen ved Sande.

A1N gir mindre inngrep i Solbergåsen enn A1, da den har økt andel tunnel og lavere fjellskjæringer.

A2 vil gå rett over Møllerdammen. Denne vil påvirkes av anleggsaktiviteten. Traseen vil gi avrenning
av anleggsvann med partikler til Adalsbekken, med videre avrenning til Borrevannet.

A3 rangeres best i dette området. Traseen vil ha begrensede virkninger på naturmiljø, siden den i
hovedsak går i tunnel. Anleggsarbeidene ved tunnelpåslagene vil gi avrenning og påvirkning av lokal
vannkvalitet. Stort uttak av tunnelstein vil gi deponibehov. Det må påregnes forinjeksjon i tunnelen for
tilfredsstillende tetting, og dette vil avbøte fare for omfattede dreneringseffekter på vegetasjon over
tunneltaket. Dreneringseffektene forventes ikke å påvirke Kongelv edelløvskog et godt stykke unna
tunnelen.
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Skisse til deponiplan viser et deponi i delområde Skoppum (vedlegg XV). Dette forventes å tas i bruk
for alle alternativer.

Figur 3 viser beslag av naturområder av ulik verdi i anleggsbeltet langs hvert alternativ.

Viadukten til A1 går rett over eikehagen på Sande og krysser over Adalselva. I Solbergåsen gir A1
store arealinngrep og fragmentering.  Ved Føske sneier traseen østsiden av Føskeåsen, registrert
som viktig område for spettefugler.

A1N gir mindre fragmentering i Solbergåsen enn A1.

A2 går i viadukt over Møllerdammen. Viadukten blir landfast på Solbergåsen nær dam ved
Jahrelunden, og dammen vil kunne bli påvirket.

A3 går i tunnel gjennom området, men vil kunne gi effekter i form av deponier. De andre alternativene
har mindre deponibehov for sprengstein, men større behov for jorddeponier.

A1 og A2 går på høye viadukter over den vestre delen av Borreskåla. Dette kan teoretisk skape
kollisjonsfare for trekkfugler på veg inn mot rasteområde ved Borrevannet. Kollisjonsfaren antas å
kunne forebygges gjennom merking eller skjerming av kontaktledning som brukt ved Botniabanen i
Sverige. Flere tiltak kan iverksettes for å avbøte kollisjoner, selv om dette neppe vil påvirke populasjon
av trekkfugler negativt. Kollisjoner mellom større fugl og tog i stor hastighet kan gi enkelthendelser av
sikkerhets- og driftsmessig betydning for IC-strekningen.

Tabell 4. Samlet vurdering av verdi, omfang og konsekvens i delområde Adal.

Område/element Verdi
Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Omfang Konse
kvens Omfang Konse

kvens Omfang Konse
kvens

Tangsrødmarka SØ L Middels – Middels – Intet 0
Tangsrødmarka V L/M Intet 0 Intet 0 Middels –
Vilttrekk Tangsr.m. M Middels – Middels – Middels/stort – –
Adalsbekken M/S Middels – – Lite – Intet 0
Huseklepp dam S Middels – – Middels – – Intet 0
Vilttrekk Adal M Middels/stort – – Lite/middels – Middels – –
Ra dam S Middels/stort ÷ – Middels/stort – Intet 0

Våtmark RPBA L Intet 0 Stort – Intet 0

Fjugstad dam M Lite – Intet 0 Intet 0

Hagemark Fjugstad S Lite/middels – – Intet 0 Intet 0
Adalstjern naturres. S Stor – – – Lite – Intet 0
Viltområde musvåk M Lite – Middels – – Intet 0
Viltomr. sandsvale M Lite – Middels – Intet 0
Skogsomr. v Adalstj M Intet 0 Middels – Intet 0
Fogdeskogen I dam S Middels – – Intet 0 Intet 0
Fogdeskogen II dam S Lite/middels – Intet 0 Intet 0
Vilttrekk Raveien M Middels/stort – – Intet 0 Intet 0
Hengsrudvann M Intet 0 Intet 0 Middels –
Undrumsdalsbekken S Intet 0 Intet 0 Lite/middels –

Deponi A3 L Intet 0 Intet 0 Middels –

Samlet konsekvens – –/– – – –/– – –

Rangering 3 2 1
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Figur 2. Beslag av areal med ulik verdi i anleggsbeltet langs A1, A2 og A3 i delområde Adal.

Tabell 5. Samlet vurdering av verdi, omfang og konsekvens i delområde Skoppum.

Område/
element Verdi

Alternativ 1 Alternativ 1 via
Nykirke Alternativ 2 Alternativ 3

Om
fang

Konse
kvens

Om
fang

Konse
kvens

Om
fang

Konse
kvens

Om
fang

Konse
kvens

Eikehagen Sande S Middels – – Middels – – Intet 0 Intet 0
Møllerdammen S Intet 0 Intet 0 Middels – – Intet 0

Adalsbekken M Middels/
lite – Middels/

lite – Lite – Intet 0

Sump og kildeskog M/S Lite – Lite – Lite – Intet 0
Borrevann S Intet/lite – Intet/lite – Intet/ lite – – Intet 0
Fugletrekk viadukt S Lite – Lite – Lite – Intet 0
Jarenlund dam M Intet 0 Intet 0 Middels – Intet 0
Solbergåsen L Stor – – Stor – – Middels – Intet 0
Vilttrekk Solberg
åsen

M
Stor – – Stor – – Middels – Intet 0

Kongelv
edelløvskog

S
Intet 0 Intet 0 Intet 0 Intet/

Lite –/0

Steindeponier L Lite –/0 Lite –/0 Lite – Middels –

Samlet konsekvens –/– – – – 0/–
Rangering 4 3 2 1
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Figur 3. Beslag av areal med ulik verdi i anleggsbeltet langs A1N, A1, A2 og A3 i delområde Skoppum.

Delområde Nykirke
Tabell 6 gir en oversikt over verdi, omfang og konsekvens for naturområder/elementer i delområde
Nykirke.

A1N er rangert dårligst som følge av store inngrep i ravinelandskap med bekk nord for kryssing av
E18. I tillegg går traseen rett gjennom et leveområde for pinnsvin. Inngrepene i det verdifulle
ravinelandskapet berører også et område for vilttrekk.

A1 gir store inngrep i ravineområdet nord for E18 og beslaglegger to verdifulle naturtypeområder
(verdi B) påvist under inventering i 2015.

A2 og A3 er relativt like i dette området. De gir noe mindre effekter i ravineområdet enn A1, samt
mulighet for å unngå arealbeslag i de to verdifulle naturtypeområdene med skog.

Figur 4 viser beslag av arealer med ulik naturverdi langs hvert alternativ.

For alle alternativer må det påregnes en kanteffekt i berøringssonen mot Tangenbekken
naturreservat, selv om ny trasé har samme avstand til reservatet som dagens jernbane. Iverksetting
av rydding av høye trær i 30 m sonen langs banen, hjemlet i jernbaneloven, vil kunne gi effekter inn i
reservatet både for dagens og framtidig bane.

Under anleggsfasen vil det kunne oppstå avrenning av partikkelholdig vann med påfølgende
tilslamming av bekk i ravineområdene nord for E18 og i Tangenbekken.

Ravineområdet rett nord for kryssing E18 er viktig kvartærgeologisk og som område for vilttrekk. A1N
vil berøre dette området mest etterfulgt av A1.

I sør berører A1 et område for spettfugler på  Føskeåsen. A1N går gjennom et leveområde for
pinnsvin.
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Tabell 6. Samlet vurdering av verdi, omfang og konsekvens i delområde Nykirke.

Område/
element Verdi

Alternativ 1 Alternativ 1 via
Nykirke Alternativ 2 Alternativ 3

Om
fang

Konse
kvens

Om
fang

Konse
kvens

Om
fang

Konse
kvens

Om
fang

Konse
kvens

Område
pinnsvin M Intet 0 Middels/

stor – – Intet 0 Intet 0

Føskeåsen
spettefugler M Lite – – Intet 0 Intet 0 Intet 0

Bondals
bekken/BV M Middels/

lite – Middels/
lite – Middels/

Lite – Intet 0

Ravineland
skap M/S Middels/

stor – – Middels – – Middels – Middels –

Tangen
bekken NR S Middels/

Lite – – Lite – – Lite – – Lite – –

Hellandselva M Lite – Lite – Lite – Lite –

Undrumsdals
bekken S Intet 0 Intet 0 Intet 0 Lite –

Vilttrekk M Lite – Lite – – Lite – Lite –

Samlet konsekvens –/– – –/– – – –

Rangering 3 4 2 1

Figur 4. Beslag av areal med ulik verdi i anleggsbeltet langs A1N, A1, A2 og A3 i delområde Nykirke.
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1.6 Forslag til avbøtende tiltak
Forslag til avbøtende tiltak er basert på dagens kunnskapsgrunnlag. Forslagene til avbøtende tiltak
vurderes videre i reguleringsplanfasen der de avstemmes mot andre miljøforhold,
anleggsgjennomføring og økonomi.

Alternativ 1
For A1 vil følgende tiltak bidra til å avhjelpe omfang og redusere konsekvens:

· Ivareta eikehagen ved Sande gjennom særlig skånsomhet i anleggsfasen, og en plassering av
søyler som minimerer effekter på eikehagen. Hensynet må vurderes mot tekniske forhold og
effektiv anleggsgjennomføring i det videre planarbeidet.

· Vurdere merking og tilrettelegging av viadukt for å redusere faren for at trekkfugl kolliderer i
kontaktledning eller brukonstruksjon.

· Vurdere bygging av viltoverganger eller løsning med tunnel for mindre fragmentering av
Solbergåsen.

· Der A1 går i nærføring til  Adalstjern naturreservat er det særlig viktig å finne fram til strategier
der jernbanen kan beskyttes uten at naturverdiene langs banen forringes unødig.

· Kompenserende tiltak: Vurdere utvidelse av Adalstjern naturreservat mot nord som
erstatningsareal for arealbeslag til ny jernbane. Totalarealet av reservatet blir da kunne holdes
uendret og samlet verneverdi vil kunne opprettholdes. Området som er vurdert som potensielt
erstatningsareal har middels til stor naturverdi.

Alternativ 2
For A2 vil følgende avbøtende tiltak kunne bidra til mindre konsekvens:

· Vurdere viltoverganger i tilstrekkelig bredde i det området der A2 passerer i skogen vest for
Adalstjern.

· Vurdere særskilte hensyn ved planlegging av anleggsaktivitet i området der traseen passerer
Møllerdammen, også med hensyn til plassering av søyler.

· Restaurering av Møllerdammen og Jahrenlund dam etter anlegg. For Jahrenlund dam
foreligger det et potensiale for forbedrede forhold for verdifull fauna og flora etter
restaurerende tiltak.

Alternativ 3
De viktigste avbøtende tiltakene for A3 kan være:

· Gode systemer for rensing og kontroll av anleggsvann fra tunneldriving og områder med tung
anleggsaktivitet inn mot større fyllinger og skjæringer.

· Optimal plassering av deponier slik at det ikke skjer beslag av arealer verdifulle for naturmiljø,
eller uønsket avrenning av nitrogenforbindelser fra sprengstein til sårbare vassdrag.

· Deponier kan unngås eller reduseres ved at stein pukkes eller utnyttes til byggeråstoff.
Samfunnsmessig bør dette vurderes der en har tunnelstein med god kvalitet for byggeråstoff.

· Forinjeksjon i alle tunneler for tilfredsstillende tetting. Dette vil  avbøte fare for omfattede
dreneringseffekter på vegetasjon over tunneltaket.

1.7 Samlet vurdering og faglig anbefaling
I en samlet vurdering for hele influensområdet gir A3 minst negativ konsekvens for naturmiljø (tabell
7). I en vurdering av konsekvens innen hvert delområde, rangeres A3 som best i delområdene Adal,
Skoppum og Nykirke. For delområde Barkåker rangeres A3 som dårligere enn A1 og A2, men her er
det marginale forskjeller.  For delområde Adal er det store forskjeller mellom alternativene. Dette
gjelder også delområde Skoppum.

A2 rangeres som nest best, og er også rangert som nest best i alle delområder.

A1 gir størst negativ konsekvens. Forskjellene er særlig store for delområde Adal, med arealbeslag og
direkte effekter i Adalstjern naturreservat. I tillegg forventes det effekter på Ra dam, verdifull
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hagemark, to dammer ved Fogdeskogen dam samt buffersoner og viltområder i skogen rundt
Adalstjern. I delområde Skoppum danner A1 en permanent barriere som fragmenterer skogområdet
og hindrer vilttrekk.

A1N har en naturmessig noe bedre trasé over Solbergåsen enn A1, men gir større inngrep i det
verdifulle ravinelandskapet nord for kryssing av E18.  A1N rangeres derfor som det dårligste
alternativet.

Tabell 7. Samlet vurdering av verdi, omfang og konsekvens for naturmiljø.

Delområde Verdi
Alternativ 1 Alternativ 1 via

Nykirke tettsted Alternativ 2 Alternativ 3

Om
fang

Konse
kvens

Om
fang

Konse
kvens

Om
fang

Konse
kvens

Om
fang

Konse
kvens

1. Barkåker M/S Middels – – Middels – – Middels – – Middels – –

2. Adal S Middels – – – Middels – – –
Lite/

middels – – Lite –

3. Skoppum M/S Middels – –
Middels/

lite –/– –
Middels/

lite –/– – Lite 0/–

4. Nykirke M/S Middels – – Middels – –
Middels/

lite –/– –
Middels/

lite –/– –

Samlet
konsekvens – –/– – – – –/– – – – – –/– –

Rangering 4 3 2 1

En summering av arealbeslag i anleggsbeltet (bufferklipp 105 m bredde, se tabell 1) for naturområder
med høy og middels til høy verdi gir samme rangering (tabell 1).

Oppsummert gir konsekvensutredning for naturmiljø følgende rangering av alternativer:

ALTERNATIV RANGERING

Alternativ 3 1

Alternativ 2 2

Alternativ 1 3

Alternativ 1 via Nykirke tettsted 4
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2 TILTAKET
2.1 Beskrivelse av tiltaket
Fastsatt planprogram [42] 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 [43] 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.  Alternativ 1, 1 via Nykirke tettsted, 2 og 3 som konsekvensutredes
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2.2 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 6. 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 7. Viadukt sett mot sør.

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

Figur 8. 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 høyskolen
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 9. 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 10. Stasjon på Bakkenteigen sett mot nord. Bebyggelse som sannsynligvis må rives er markert med blå
og gul farge.

Trasé via Nykirke tettsted

I planprogrammet [4] 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 11. Nykirke tettsted med traseen i tunnel sett mot sør. Bebyggelse som sannsynligvis må rives er
markert med blå og gul farge.

2.3 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 12. 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 13. Viadukt sett mot sør. Bebyggelse som sannsynligvis må rives er markert med blå og gul farge.

Figur 14.  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 15.  Mulig vegsystem til stasjon på Skoppum øst.

Figur 16. Stasjon på Skoppum øst sett mot sørøst. Bebyggelse som sannsynligvis må rives er markert med blå
og gul farge.
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2.4 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 17.  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 18. 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 19.  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 20.  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 21.  Stasjon på Skoppum vest sett mot øst.
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3 MANDAT FOR UTREDNINGEN
3.1 Planprogrammet
Mandat og grunnlag for fagrapport naturmiljø er beskrevet i planprogrammet (vedlegg VII).
Planprogrammet angir at utredningen tar utgangspunkt i tidligere utførte vurderinger fra KVU [44],
RPBA og tidligere KU fra 1996 [23] samt KU for E18 Moskvil – Gulli. Planprogrammet angir at RPBAs
metodebeskrivelse og verdiklassifisering utgjør et viktig grunnlag for utredningen. Tilgjengelige data
har blitt vurdert og det har blitt gjort befaringer som dekker de mest sentrale områder og objekter.

3.2 Metode
Utredning av fagtema naturmiljø har blitt gjennomført i henhold til føringer fra planprogrammet samt
etter metoder beskrevet i Statens Vegvesens Hb. V712.

Planprogrammet angir at tidligere vurderinger fra KVU, RPBA (Regional plan for bærekraftig
arealpolitikk Vestfold 2013, vedtatt av Fylkestinget 6. mars 2014), tidligere KU for IC fra 1996 og KU
for E18 Moskvil – Gulli skal utgjøre et viktig grunnlag for utredningen.

Som en del av IC-satsingen har det blitt utarbeidet et eget dokument for miljø, «Retningslinjer Miljø for
InterCity strekningene» [45].

Det har blitt gjort en detaljert gjennomgang av disse dokumentene med hensyn til registreringer,
vurderinger, kartgrunnlag og sammenfattende vurderinger. Relevant informasjon er tatt med inn i
denne fagrapporten. Temakart naturmiljø fra RPBA har blitt vurdert som særlig viktig siden dette gir
arealmessige føringer nylig vedtatt av fylkestinget i Vestfold.

Som angitt i Hb. V712 har utredningen brukt tilgjengelig offentlig kartfestet informasjon om
naturverdier for å vurdere verdi og konsekvenser innenfor planområdet (tabell 8). Herunder
informasjon fra Naturbase [24], Artsdatabanken [25], Kilden [46], Hjorteviltregisteret [22] samt NGUs
kart over løsmasser [6], grunnvann [8] og berggrunn [7]. Arealdelen av kommuneplanen for Horten
[38], Tønsberg og Re har blitt brukt som grunnlag for å identifisere landskapsøkologiske områder.

Influensområdet har blitt avgrenset etter kriterier gitt i Hb. V712. Potensiell påvirkning av vannkvalitet i
viktige resipienter har påvirket avgrensning av influensområdet.

For den vestre delen av Horten kommune var det mangelfullt grunnlag for vurdering av naturverdi.
Som en del av arbeidet med utredningen har det blitt utført supplerende eller nye inventeringer på
utvalgte områder. Undersøkelsene ble gjennomført av BioFokus.

Fagrapporten har lagt stor vekt på et best mulig kunnskapsgrunnlag for å vurdere verdi og konsekvens
for naturreservatene Adalstjern, Tangenbekken og Borrevann. For Adalstjern og Tangenbekken har
BioFokus utført supplerende inventeringer av randlokaliteter mot tiltaket, slik at grunnlaget for
vurdering av verdi og konsekvens er oppdatert.

Befaringer
Til sammen har det blitt utført 9 omganger med befaringer/inventering i planområdet. BioFokus har
gjennomført 4 befaringer med inventering av utvalgte lokaliteter. NIBIO har gjennomført 5 befaringer.
En innledende befaring 06.03.15, en befaring av Adalstjern naturreservat sammen med
Fylkesmannen i Vestfold 23.04.15, detaljert befaring av hele planområdet 05.06.15 og 10.06.15,
befaring av mulig erstatningsareal nord for Adalstjern samt uttak av vannprøve tilførselsbekk
Adalstjern 20.08.15. Befaringene har blitt utført til fots, på sykkel og i bil, og har gitt en god oversikt
over planområdet. Besøkene har vært rettet inn mot besøk og verifisering av verdifulle naturmiljø
beskrevet i KVU, RPBA, tidligere KU og Naturbase.

Kontakt kommunal og regional forvaltning
Behov for supplerende inventeringer av naturmiljø har blitt diskutert med Fylkesmannen i Vestfold, og
blitt iverksatt etter avveiing av behov og ressursbruk. Det har blitt gjennomført 3 møter med diskusjon
av bygging av alternativ 1 som berører Adalstjern naturreservat, mulige avbøtende og kompenserende
tiltak og muligheter for grensejustering av naturreservatet med erstatningsarealer.  Dialog med
kommunal forvaltning har skjedd gjennom medvirkningsmøtene.



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

NATURMILJØ
Side:

Dok.nr:
Rev:

Dato:

32 av 116
ICP-34-A-10220

02A
11.03.2016

Tverrfaglig samarbeid
Det har vært et godt samarbeid med andre fagutredere. Samarbeid og informasjonsutveksling med
fagområdene «Nærmiljø og friluftsliv» og «Landskapsbilde» har vært særlig viktig, siden disse
temaene har mange grenseflater mot «Naturmiljø».

Brukermedvirkning
Det har blitt arrangert tre medvirkningsmøter for informasjon og dialog om varianter innenfor hver
korridor og med presentasjon av registrerte informasjon og verdivurdering innen hvert fagtema. Målet
med disse møtene var dialog og innspill fra fagpersoner i kommune, fylkeskommune, fylkesmann,
representanter for interesseorganisasjoner, politikere og privatpersoner. Møtene ga viktig informasjon
om nye og kjente lokaliteter med stor naturverdi, supplerende informasjon om vilttrekk, informasjon om
fugletrekk ved Borrevannet samt grunnvannsforhold og drenering på Raryggen i nærheten av
Adalstjern naturreservat.

Tabell 8. Registreringskategorier for naturmangfold (fra Hb. V712, s 162).
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3.3 Verdivurderinger
Verdivurderingene følger metode i Hb. V712. Kriterier for verdivurdering av naturmiljø framgår av
tabell 9.

Håndboka er tilpasset konsekvensvurdering av veg, der det har blitt etablert en praksis med å legge
veglinja slik at man alltid unngår stor negativ konsekvens for naturområder med stor verdi. Dette kan
være vanskelig for en høyhastighets jernbane med stiv linjeføring både i horisontal- og vertikalplanet.

Tabell 9. Kriterier for vurdering av verdi av naturmangfold (fra Hb. V712, s 166).
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3.4 Omfanget av inngrep
Definisjon: Omfangsvurderingene er et uttrykk for tiltakets påvirkninger på det enkelte
delområde. Påvirkningene kan være positive eller negative og skal vurderes i forhold til
referansealternativet.

Skala for vurdering av omfang er vist i figur 22 fra Hb. V712.

Figur 22. Skala for vurdering av omfang.

Ved vurdering av omfang for naturmiljø har metodikk i Hb. V712 blitt fulgt:

• Hvordan påvirker tiltaket delområder; positivt, negativt eller ingen virkning
• Effektene av tiltaket har blitt kvantifisert og beskrevet i form av arealbeslag, fragmentering og

økologiske effekter. Arealer som med stor sikkerhet tas i bruk i anleggsfasen er tatt med.
• Omfangsvurderingene har blitt begrunnet i forhold til registrerte verdier (særlig Naturbase men

også egne registreringer og andre fagrapporter), habitatkrav til viktige arter og langsiktig
utvikling av økosystemer og livsbetingelser i området.

• Arealbeslag for ulike typer av naturområder har blitt beregnet. Det er gjort vurderinger av
økologiske funksjoner for større skogsområder og vassdrag som korridorer gjennom et
intensivt jordbrukslandskap.

• Indirekte og langsiktige virkinger av tiltaket er forsøkt vurdert
• Mulige effekter på vannkvalitet og vannmiljø er vurdert på bakgrunn av erfaringer med

tilsvarende utbyggingsprosjekter. Herunder avrenning av renset anleggsvann fra tunneler,
avrenning fra deponier med sprengstein, potensielle uhellsutslipp av drivstoff, olje og
kjemikalier, erosjon og jordtap fra fyllinger, skjæringer og blottlagt jord og avrenning fra
gravearbeider i nærkontakt med vann.  Vurderingen forutsetter at det etableres normale
renseløsninger og avbøtende tiltak for å håndtere avrenning og utslipp gjennom anleggsfasen.

• Fare for spredning av fremmede arter er vurdert, bl.a. med bakgrunn i lokale registreringer.
• De mer detaljerte omfangsvurderingene over er aggregert i en samlet beskrivelse av omfang

innenfor hvert delområde og samlet for hele influensområdet.

I den delen av Vestfold som berøres av tiltaket er spillerommet for natur i fri utvikling allerede sterkt
redusert. Store arealer er beslaglagt med intensivt landbruk, med marginale kantsoner langs vassdrag
og jordekanter. Byutvikling, vegbygging, næringsbygg og annen utbygging har bidratt til å fragmentere
områder og lagt beslag eller skapt barrierer i de sammenhengende naturområdene som ikke utnyttes
til landbruk. Bygging av ny E18 og ny adkomstvei mot Horten (rv. 19) er viktige elementer i dette.
Planlagt IC kommer inn som et nytt element som vil gi ytterligere fragmentering og arealbeslag. På
kort sikt er samlede effekter av utbygging i området særlig utfordrende for leveområdene for større
hjortevilt som elg og hjort som allerede er sterkt desimert i området.  Men fragmentering og
barrierevirkninger vil på lengre sikt kunne gi effekter på en stor andel av faunaen i området, ikke minst
mulighetene for genetisk utveksling med andre populasjoner.

For naturmiljø vurderes det som viktig å redusere ytterligere fragmentering og barrierevirkninger i
området. I tillegg er det selvsagt viktig å ta vare på viktige naturtypelokaliteter, definert viltområder og
habitater for verdifulle og rødlistede arter av flora og fauna.
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3.5 Referansealternativet
Referansealternativet tar utgangspunkt i de nyeste arealplanene til berørte kommuner. For Horten
kommuneplanens arealdel 2015 – 2027 (figur 7). Skog- og landbruksarealer som har blitt disponert til
utbyggingsformål i disse planene kommer til fratrekk i arealregnskapet for tiltaket.

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

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

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

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

4. Det forutsettes 10 % økning i trafikkbelastningen både på hovedveiene og lokalvegnettet i området.

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

8. Underbygningen av dagens jernbane blir liggende, mens master og overbygning fjernes. Det er ikke
lagt inn endret arealbruk for dagens jernbanespor.

Figur 23 viser kartet for kommuneplanens arealdel i Horten i perioden 2015 – 2017 [38], der nye
utbyggingsområder er markert med gult eller hvitt med orange striper. Planbeskrivelsen til
kommuneplanen gir en mer detaljert oversikt over planlagt utbygging. For Tønsberg og Re kommuner
har det ikke blitt lagt ut nye byggeområder innenfor influensområdet.

I henhold til tilbakemeldinger fra Horten kommune i medvirkningsmøter, vil plassering av planlagte
utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel kunne endres som følge av valg av korridor for ny
jernbane samt stasjonsplassering.

 Figur 23. Viser utsnitt av kommuneplanens arealdel for Horten i 2015 – 2027.
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3.6 Konsekvenser
Konsekvensene har blitt vurdert ved å sammenholde omfang av tiltaket med verdien for området.
Konsekvensen vurderes ved hjelp av konsekvensvifta fra Hb. V712, i en skala fra meget stor negativ
konsekvens til meget stor positiv konsekvens (figur 24).

Det er utført en konsekvensvurdering av variantene innenfor hvert delområde, og en samlet
konsekvensvurdering og rangering for hele influensområdet.

Figur 24. Konsekvensvifta (fra Hb. V712)

3.7 Forslag til avbøtende tiltak
For enkelte områder og problemstillinger er konsekvensene foreslått redusert ved at det iverksettes
avbøtende tiltak. Figur 25 viser prioritert framgangsmåte for å unngå konsekvens i henhold til Hb.
V712.

Silingsprosessen som har blitt gjennomført for hver enkelt korridor har ivaretatt mulighetene for å
unngå og begrense uheldige konsekvenser. Valgt alternativ innenfor hver korridor er den som samlet
for alle fag har minst negativ konsekvens. Vurderingene i silingsprosessen er i en egen rapport.

For alternativ 1 har det blitt diskutert og beskrevet kompenserende tiltak for å opprettholde samlet
areal og verdi for Adalstjern naturreservat.

Figur	25.	Prioritering	av	tiltak	for	å	redusere	elle	unngå	omfang	og	konsekvens	(fra	Hb.	V712).	
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4 REGISTRERINGER OG VERDI
4.1 Influensområde
Influensområde naturmiljø - definisjon: Arealet rundt tiltaket der det er relevant å vurdere effekter på
naturmiljø, herunder verdsatte vilt- og naturtypelokaliteter, verneområder og andre områder med
landskapsøkologisk funksjon.

Tiltaksområde – definisjon: Områder som blir direkte påvirket av planlagt utbygging, både permanente
arealer og midlertidig areal brukt i anleggsfasen.

Fastsettelse av influensområdet for naturmiljø vil variere med arter og livsmiljøer. Noen arter eller
livsmiljøer er sårbare, noe som kan øke arealet for influens. Trekk av hjortedyr eller fuglearter
sensitive for ferdsel eller støy er aktuelle eksempler. Influensområdet vil prinsippielt kunne variere over
året avhengig av livssyklus og trekkmønster for ulike dyre- og fuglearter.

For IC Nykirke – Barkåker er influensområdet som hovedregel satt som en buffersone på 300 m rundt
tiltaksområdet. I nærheten av Borrevann og for avrenning til Undrumsdalsbekken og Tveitenbekken
har influensområdet blitt utvidet som følge av hensyn til verdifulle områder for fugl og viktige vassdrag.
Utvidelsen for vassdragsmiljø er viktigst for å ivareta vurderingene av avrenning gjennom
anleggsfasen. For å forenkle vurderingene av verdi, omfang og konsekvens har influensområdet blitt
delt opp i områdene 1.Barkåker, 2.Adal, 3.Skoppum og 4.Nykirke (figur 26). Det ble valgt å bruke
samme influensområde for bygge- og driftsfase, selv om influens vil kan være noe forskjellig mellom
disse fasene.

Figur 26. Influensområde for IC Nykirke – Barkåker med delområdene Nykirke, Skoppum, Adal og Barkåker.
Rød linje viser avgrensning av influensområde.
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4.2 Beskrivelse av området
Naturgrunnlaget
Influensområdet for IC Nykirke – Barkåker ligger kystnært med milde vintre og varme somre.

Rådende vindforhold er nordøst på vinteren og sørvest på sommeren. Februar er kaldeste måned
med en middetemperatur på rundt – 1 °C. Varmeste måned er juli, med en middeltemperatur på 16 –
17 °C.

Årsnedbøren øker med en gradient fra kysten og vestover, og vil normalt variere fra 700 til 1200 mm
per år. De største nedbørsmengdene kommer normalt på ettersommeren eller tidlig høst.

Klimaeffektene med «våtere og villere» vær vil kunne gi økt intensitet og mengde regn, med større
flommer enn tidligere, og større risiko for erosjon, ras og andre geotekniske hendelser [5]. Disse
forholdene vil kunne få betydning for konsekvens for naturmiljø, og må ivaretas ved konservativ
planlegging av vannveger, vannhåndtering og stabilitet av fyllinger og skjæringer langs ny bane.

Vestfoldraet, en stor breavsatt randmorene, er et dominerende landskapselement. Raet danner en ås
langs kysten fra Borre mot Tønsberg. Vest for raet er det et område med mektige marine avsetninger
som gir grunnlag for rikt jordbruk. Videre vestover, parallelt med E18, er det sammenhengende
skogsåser med liten løsmasseoverdekning. Et løsmassekart over området basert på NGUs kartbase
er vist i vedlegg II.

Berggrunnen består for en stor del av dagbergarter dominert av ulike typer rombeporfyr. Et
berggrunnskart over området basert på NGUs kartbaser er vist i vedlegg III.

Vegetasjon
Området ligger i naturgeografisk region «Sydnorsk lavtliggende blandingsskogsregion, 19b» og i
underregion «Oslofeltets lavereliggende granskoger» [11] [12].

Skogen i området viser stor variasjon. En stor andel er fattig skogsmark av typen «Blåbærskog» og
«Knausskog». På steder med større overdekning av løsmasser kommer det inn rikere skogstyper,
som lavurtskog, med tresjikt av gran, bøk eller eik. Noen av de rikere skogstypene er vesentlig
kulturpåvirket.

Langs Tangen-, Undrumsdal-, Sverstad- og Tveitenbekken er det flere steder velutviklede kantsoner
med ulike typer av edelløvskog, som gråor-heggeskog, gråor-askeskog, og alm-lindeskog.

I Adalstjern naturreservat er det et stort innslag av «Fattig sumpskog» i nærområdet til tjernet.
Adalstjern med tilliggende myrområde og skog på toppen av raet er et sjeldent og verdifullt
landskapselement i Vestfold og danner grunnlaget for vern. Sumpskogen rundt tjernet omkranses av
rikere skogstyper, som delvis er kulturpåvirket. Den nordlige delen av reservatet, Fogdeskogen, har en
velutviklet og eldre bøkeskog. Bøkeskogen fortsetter nord for reservatgrensen, men har innslag av
annen blandingsskog. I området utenfor reservatgrensen er skogen delvis preget av tidligere hogst.

For deler av tidligere kulturmark og langs noen vegkanter finnes det rike vegetasjonstyper med innslag
av krevende og verdifulle arter. Stedvis finnes det rik tørrbakkevegetasjon.

Generelt ligger området i en gunstig sone, med godt klima og rikt jordsmonn. En stor andel av de
potensielt rikeste områdene er dominert av intensivt jordbruk. Restområder i jordbrukslandskapet som
ikke har blitt dyrket opp eller som er i ferd med å gro igjen vil ofte ha rike plantesamfunn.

Samlet er det registrert mange plantearter fra rødlista (ulike kategorier) innenfor influensområdet.
Registreringene er fordelt over hele området, men har ofte blitt påvist ved registreringer i
naturreservatene Adalstjern og Tangenbekken eller ved registrering i naturtypeområder.

Forekomst av svartelistede planter har for en stor del blitt registrert langs E18, men også langs andre
veger gjennom området, blant annet langs Adalsveien og rv. 19. Registreringene domineres av arter
som lupin, canadagullris og kjempespringfrø. Hønsehirse er en fremmed ugrasart med økende
forekomst i Vestfold [28] [47].

Vassdrag
Figur 27 viser nedbørfeltene i området slik de er definert i Regine [14]. Delområdet Barkåker har
avrenning mot Tveitenelva. Halvparten av delområdet Adal har avrenning mot Tveitenelva, og den
andre halvparten mot Sandeelva og Borrevannet. Delområdet Skoppum har i hovedsak avrenning mot
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Sandeelva og Borrevannet. Delområdet Nykirke har avrenning mot Hellandselva i nord og mot både
Tveitenbekken og Sandebekken i sør. Et kart med nedbørfeltnummerering fra Regine [14] er vist i
vedlegg VI.

Deler av Undrumsdalsbekken, Sverstadbekken og Tveitenelva har blitt registrert som naturtype A som
følge av velutviklede kantsoner med verdifull edelløvskog. Bekkene er viktige gyte- og
oppvekstområder for sjøørret, med avrenning mot Aulielva og Byfjorden i Tønsberg.

Adalsbekken drenerer jordbrukslandskapet i Adalsrommet og mottar avrenning fra Adalstjern. Bekken
renner sentralt gjennom influensområdet og har utløp til Borrevann på vestsiden av vannet. En større
sidebekk, Bondalsbekken, kommer inn fra nordvest langs Nykirkeveien. Sammen danner disse
Sandeelva.  Med unntak av et område med verdifull edelløvskog ved utløpet mot Borrevann har det
ikke blitt registrert større naturverdier i forbindelse med Adalsbekken. Den tjener likevel som et viktig
landskapsøkologisk element da den gir en korridor gjennom et intensivt jordbrukslandskap. Deler av
bekken har gode kantsoner, selv om de bærer preg av tidligere hogst.

Tangenbekken renner nordover fra den nordre delen av influensområdet og ender i Hellandselva.
Hellandselva har en lengre strekning med gode forhold for gyting og oppvekst av sjøørret.

Utover de småvassdragene som er nevnt kan avrenning fra anleggsområder finne vegen til et par
andre mindre bekker med avrenning til sjøen rett nord for Horten.

Vannlinja til Borrevannet ligger utenfor influensområdet slik det har blitt definert. Hele Borrevannet er
fredet som naturreservat på bakgrunn av de store fugleinteressene, både knyttet til hekking og som
rasteplass ved trekk. Trekkrutene og mulig konflikt mot kollisjoner i viadukter eller kontaktledninger har
blitt vurdert og diskutert under vurdering av naturreservatene.

Adalstjern er et dystroft tjern midt i det spesielle myrområdet på toppen av raet. Tjernet og omliggende
områder med flora og fauna er blant de viktigste naturverdiene i Adalstjern naturreservat.
Undersøkelser utført av BioFokus i regi av KU-prosjektet påviste suter og sørv i tjernet. Fiskeslagene
er sterkt uønsket i tjernet siden de vil kunne spise og desimere rødlistede amfibier som stor og liten
salamander og spissnutefrosk. Spesielt gjelder dette suter som er en fremmed art [48] og som har blitt
risikovurdert til «Svært stor risiko»(vedlegg XI). Utførte undersøkelser i Vestfold [49] har vist sterk
desimering av salamanderbestand i dammer der det har blitt satt ut suter.

I hele influensområdet er det en rekke større og mindre dammer, for en stor del menneskeskapte for
vanning eller vannforsyning. Mange av disse har blitt registrert som verdifulle naturtypeområder som
følge av påviste amfibier, insekter eller annen verdifull flora og fauna. Registreringene som ligger til
grunn for naturtypevurderingene var nærmere 20 år gamle, og det ble derfor utført nye inventeringer
av de viktigste og mest utsatte lokalitetene. Undersøkelsene har blitt utført av BioFokus og er
presentert som et delkapittel under registreringer samt i sin helhet i vedlegg X.

Viltområder	og	dyreliv	
Området har en blanding av jordbruksareal, små utmarksteiger og skogkoller som gir gode forhold for
rådyr. Det er en stor bestand i området, som produserer viktige verdier i form av lokale jaktmuligheter.
For Horten gis det fellingstillatelse til rundt 140 rådyr per år [22]. I gjennomsnitt over flere år felles det
rundt 50 % av kvoten, men med store års variasjoner. Beregningsgrunnlaget for fellingstillatelser på
rådyr har vært rundt 150 daa.

Influensområdet har et totalareal på 29 000 daa. Med et arealkrav på 150 daa/rådyr, er det et
potensiale for 190 fellingstillatelser i hele influensområdet.

Årlig gis det fellingstillatelser til to hjort og en til to elg i Horten. Bestanden av større hjortevilt er lav,
mest sannsynlig som følge av økende fragmentering av livsområder som følge av ulike typer
utbygging. Det er et mål å opprettholde trekkveger samt større sammenhengende skogsområder (som
Tangsrødmarka) for større hjortevilt.

Det er bever i området. Naturbase angir at store deler av Undrumsdalsbekkens østre løp brukes av
bever. Det samme er tilfelle med deler av Sverstadbekken. Under inventering registrerte BioFokus
bever i Augedal dam nær Adalsborgen. Det gis årlig fellingstillatelser for bever i området.

I Naturbase er delområder registrert som viktige viltområder for yngling eller som leveområde. Dette
gjelder blant annet Føskeåsen og området rundt Adalstjern som er registrert som yngleområder for
musvåk. Villahagene på Skoppum er registrert som viktige leveområder for pinnsvin. Andre områder
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er registrert som yngleområder for stor og liten salamander. Alle områdene er beskrevet og vektet i
tabell 10 og vist i figur 28.

Som tidligere nevnt har det blitt registrert en rekke dammer i område kategorisert som viktige
naturtyper på bakgrunn av funn av amfibier og insekter. Deler av bekkesystemene i området er
verdifulle da de tjener som gyte- og oppvekstområder for sjøørret. Bekkene tjener i tillegg som viktige
faunakorridorer gjennom et landskap preget av intensivt jordbruk og stadig nye utbyggingsprosjekter.

På bakgrunn av opplysninger i Naturbase, informasjon fra temakart naturmiljø RPBA og konkrete
innspill fra personer med viltkompetanse på medvirkningsmøter har linjer for trekkveger og
faunakorridorer blitt skissert (figur 12). Noen av disse er avledet av viltoverganger og faunakulverter
etablert ved bygging av ny E18. En lengre trekkveg i nordre del av området er en tidligere kjent
trekkveg for elg i området, som har blitt fragmentert. Trekkvegene i den sørlige delen av området er i
hovedsak rådyr. Informasjon om viltkollisjoner med tog og biler fra Hjorteviltregisteret gir også
informasjon om trekkveger og krysningspunkter for vilt (vedlegg VII).

På vestsiden av influensområdet vil E18 strekningsvis være en barriere for trekk av vilt og annen
fauna. Vegtunnelene (Flår 850 m, Steinbjørnrød 660 m, Svartedal 60 m og Hem 960 m) gir viktige
korridorer med mulighet for trekk og migrasjon mellom skoglandskapet i vest og kystområdene i øst.
Nord for Kopstadkrysset kan vilt krysse under brua for E18. Det har også blitt laget en faunakulvert
under E18.

For å kunne opprettholde mulighetene for trekk mellom skogområdene i vest og kystområdene i
Horten, Re og Tønsberg i øst, er det viktig å ivareta trekkmulighetene tilrettelagt langs E18.

Figur 27. Viser nedbørfelt i influensområdet (fra Regine), samt vannlinjene i nedbørfeltene.
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Figur 28. Registrerte viltområder (Naturbase), vilttrekk for hjortevilt og og omtrentlige ruter for fugletrekk.	
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Tabell 10. Registrerte viltområder innenfor influensområdet. Høy vekting er høy verdi.

Nr. Navn Delområde Beskrivelse Vekt
100 Svestadbekken Barkåker Leveområde bever 2
101 Undrumsdalsbekken, østre løp Barkåker Leveområde bever 2
102 Dam ved Skotte Barkåker Yngleområde stor salamander (A) 4
103 Undrumsdalsbekken, østre løp Adal Leveområde bever 2
104 Augdal dam Adal Leveområde bever 2
105 Skogsområde nordøst for

Bakkenteigen (Adal) Adal Leveområde padde (B) 2

106 Skogsområdene rundt Adalstjern Adal Yngleområde musvåk (B) 4
107 Kryss Lørgeveien og Sandeveien Adal Yngleområde sandsvale (B) 3
108 Villahager Skoppum Skoppum Leveområde pinnsvin (B) 3
109 Jahrelunden Skoppum Leveområde småsalamander (A) 4 (3)
110 Adalsbekkens utløp til

Borrevannet ved Solberg Skoppum Leveområde vade-, måke- og
alkefugler (C) 3

111 Adalsbekken Adal/Skoppum Faunakorridor jordbruksarealer 4
112 Føskeåsen Nykirke Leveområde musvåk (B) 4
113 Føskeveien Nykirke Leveområde pinnsvin (B) 3

Registrerte naturtypeområder
I det følgende er alle registrerte naturtypeområder innenfor influensområdet listet opp med kortfattet
beskrivelse og verdivurdering. For alle naturtypeområdene på Naturbase foreligger det et faktaark
som gir en mer detaljert beskrivelse av hvert område og resultatene fra utført inventering. For
supplerende inventering av utvalgte områder utført av BioFokus vår og sommer 2015, er notatet med
bilder, beskrivelser og verdivurdering lagt i vedlegg X.

Delområde Barkåker
Tabell 11 viser registrerte naturtypeområder i delområde Barkåker. For Sverstadbekken og
Undrumsdalsbekkens østre løp har opplysningene fra Naturbase blitt supplert med ny inventering
utført av BioFokus sommeren 2015.

Kantsoner og livsmiljø rundt Sverstadbekken og Tveitenelva har blitt vurdert som svært viktig (A) eller
viktig (B).

For Undrumsdalsbekkens østre løp har hele bekkeløpet tidligere blitt vurdert som svært viktig (A). Et
kortere avsnitt av bekken vurdert i 2015. Den ble da vurdert som en viktig korridor i landskapet, men
ble ikke gitt verdi som naturtype som følge av forringelse gjennom hogst og annen påvirkning.

Det ligger fire mindre dammer i delområdet. Dammen på Skotte har blitt vurdert som svært viktig (A)
da den har blitt registrert som lokalitet for stor salamander. De andre har blitt vurdert som viktige (B).

Tabell 11. Registrerte naturtypeområder i delområde Barkåker.

Nr. Navn/år Beskrivelse Naturtype Verdi Inventering 2015
1 Sverstadbekken

(2002)
Viktig
bekkedrag

E06 Svært
viktig (A)

Viktig (B) nedstrøms
brua ved Dammen.
Lokalt viktig (C) rett
oppstrøms brua

2 Tveitenelva (2002) Viktig
bekkedrag

E06 Svært
viktig (A)

3 Undrumsdalsbekken
østre løp (2004)

Viktig
bekkedrag

E06 Svært
viktig (A)

Viktig korridor

4 Sverstad (2002) Dam E09 Viktig (B)
5 Skotte (2002) Dam E09 Svært

viktig (A)
6 Nordre Brekke (2002) Dam E09 Viktig (B)
7 Brekkeåsen (2002) Dam E09 Viktig (B)
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Delområde Adal
For delområdet Adal er det registrert en rekke naturtypeområder (tabell 12). Mange av disse er knyttet
til mindre og større forekomster av kulturpåvirket og parkmessig skog langs Raet på begge sider av
Raveien. Naturtypene som har blitt registrert i dette området er «Store gamle trær», «Hagemark»,
«Rik edelløvskog» og «Parklandskap». Mange av områdene er verdsatt som lokalt viktige (C) og noen
som viktige (B). Et av områdene «Vestmannrød I» har fått verdi svært viktig (A).

Disse naturtypeområdene ble inventert i 2009 eller 2012. Registreringene er dermed vesentlig nyere
enn for naturtypeområdene lengre vest, der registreringene ble gjort i 1997 og 2002. Det har derfor
vært mindre behov for nye inventeringer i disse områdene.

Det ligger mange dammer i området, i hovedsak menneskeskapte. På bakgrunn av forekomst av
amfibier og annen viktig vanntilknyttet flora og fauna har disse blitt verdivurdert til viktig (B) eller svært
viktig (A). For utvalgte og utsatte lokaliteter ble det utført en ny inventering i 2015. Dette gjaldt Ra
dam, Augedal dam og en delstrekning langs Undrumsdalsbekkens østre løp. For Ra og Augedal
bekreftet inventeringen i 2015 verdivurderingen, selv om registrerte arter og generelle vurderinger
viste endringer. For Undrumsdalsbekkens østre løp ble 900 m av bekkeløpet med kantsone inventert i
2015. Området ble ikke vurdert å være så verdifullt at det nådde opp til naturtyperegistrering, men
bekk med kantsone ble vurdert som en viktig korridor i landskapet. Dette i kontrast til registrering i
2002, da bekkeløp og kantsone ble vurdert som en svært viktig (A) naturtype.

For Glenne dam vurdert som svært viktig (A) ble det påvist stor salamander samt stort artsmangfold.
For dammen Fogdeskogen I (A) ble der registrert liten salamander og et stort artsmangfold.

Adalstjern ble kartlagt som et svært viktig (A) naturtypeområde i 1997, noe som var en viktig årsak til
at området ble vernet som naturreservat i 2006. Tjernet får ytterligere omtale under delkapittel
naturreservater.

Et nytt område ble inventert i 2015. Dette gjaldt en kantsone langs bekk i Adalsrommet, her kalt
«Skog/ravine sør for Ra». Denne ble verdivurdert som lokalt viktig (C).

Delområde Skoppum
For delområde Skoppum var det registrert 6 naturtypeområder, herav tre dammer og tre områder med
skog (tabell 13). Alle disse ble registrert i forbindelse med inventering i 1997. For tre utvalgte dammer
ble det gjort ny inventering i 2015. Disse hadde en utsatt plassering i forhold til planlagte tiltak og det
var behov for oppdatert kunnskapsgrunnlag. Områdene Møllerdammen og Pauliveien beholdt
verdivurdering viktig (B), mens dammen på Jahrelund ble vurdert som lokalt viktig (C).

For områdene med edellauvskog og sump/kildeskog, ble det ikke utført nye inventeringer, blant annet
fordi disse ble vurdert å ligge mindre utsatt til for effekter av planlagt tiltak.

Delområde Nykirke
For delområde Nykirke var det registrert to naturtypeområder, Klavenes II vurdert som lokalt viktig (C)
og Tangenbekken vurdert som svært viktig (A). Tangenbekken ble vernet som naturreservat i 1980.

Sommeren 2015 ble det påvist to nye naturtypeområder ved Bollerud, rett nordvest for Kopstad.
Begge disse områdene ble verdivurdert som viktig (B), henholdsvis på bakgrunn av forekomst av
edelløvskog og forekomst av gamle og hule eiker. Områdene er vist i tabell 14.
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Tabell 12. Registrerte naturtypeområder i delområde Adal.

Nr. Navn/år Beskrivelse Naturtype Verdi Inventering 2015
8 Huseklepp II (2002) Dam E09 Viktig (B)
9 Huseklepp I (2002) Dam E09 Viktig (B)
10 Tangsrød hytte (2002) Dam E09 Viktig (B)
11 Kjær ytre (2012) Store gamle

trær D12 Lokalt
viktig (C)

12 Ra skole (2012) Store gamle
trær D12 Lokalt

viktig (C)
13 Skog/ravine sør for Ra

(2015)
Gråor -

heggeskog F05 Lokalt
viktig (C)

Lokalt viktig (C)

14 Ra (1997) Dam E09 Viktig (B) Viktig (B)
15 Hengsrudvannet (1997) Dam E09 Lokalt

viktig (C)
16 Adal nordre (1997) Dam E09 Lokalt

viktig (C)
17 Fjugstad I (2009) Hagemark D05 Viktig (B)
18 Fjugstad III (2009) Store gamle

trær D12 Viktig (B)

19 Fjugstad IX (2009) Hagemark D05 Lokalt
viktig (C)

20 Fjugstad X (2009) Rik
edellauvskog F01 Lokalt

viktig (C)
21 Fjugstad XI (2009) Parklandskap D13 Lokalt

viktig (C)
22 Høyskolesenter I (2009) Store gamle

trær D12 Viktig (B)

23 Høyskolesenter II (2009) Store gamle
trær D12 Lokalt

viktig (C)
24 Vestmannrød I (2009) Parklandskap D13 Svært

viktig (A)
25 Vestmannrød III (2009) Rik

edellauvskog F01 Viktig (B)

26 Vestmannrød II (2009) Store gamle
trær D12 Viktig (B)

27 Adalstjern (1997) Tjern E09 Svært
viktig (A)

28 Kirkebakken IV (2009) Parklandskap D13 Lokalt
viktig (C)

29 Kirkebakken III (2009) Store gamle
trær D12 Viktig (B)

30 Fagerlund II (2009) Store gamle
trær D12 Viktig (B)

31 Fagerlund I (2009) Hagemark D05 Viktig (B)
32 Fogdeskogen II (1997) Dam E09 Viktig (B)
33 Fogdeskogen I (1997) Dam E09 Svært

viktig (A)
34 Adalsborgen (1997) Rik

edellauvskog F01 Viktig (B)

35 Glenne (1997) Dam E09 Svært
viktig (A)

36 Augedal (1997) Dam E06 Lokalt
viktig (C)

Lokalt viktig (C)

37 Undrumsdalsbekken
Østre del (2004) Viktig

bekkedrag E06 Svært
viktig (A)

Kartlagt område viktig
korridor, men ikke
store naturverdier
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Tabell 13. Registrerte naturtypeområder i delområde Skoppum.

Nr. Navn/år Beskrivelse Naturtype Verdi Inventering 2015
38 Møllerdammen (1997) Dam E09 Viktig (B) Viktig (B)
39 Kongelv (1997) Rik edellauvskog F01 Viktig (B)
40 Jarelund (1997) Dam E09 Viktig (B) Lokalt viktig (C)
41 Pauliveien (1997) Dam E09 Viktig (B) Viktig (B)
42 Solberg Ø (1997) Rik sump- og

kildeskog
F06 Svært

viktig (A)
43 Skreppedal (1997) Rik edellauvskog F01 Viktig (B)

Tabell 14. Registrerte naturtypeområder i delområde Nykirke.

Nr. Navn/år Beskrivelse Naturtype Verdi Inventering
2015

44 Bollerud ved Kopstad I
(2015)

Rik
edellauvskog

F01 Viktig (B) Viktig (B)

45 Bollerud ved Kopstad II
(2015)

Område med
gamle og hule
eiker

F01
Viktig (B) Viktig (B)

46 Klavenes II (2004) Rik
edellauvskog

F01 Lokalt viktig (C)

47 Tangenbekken (2004) Gråor-
heggeskog

F05 Svært viktig (A) Svært viktig (A)

Arter fra rødlista
I influensområdet er det registrert et stort antall arter som faller i ulike kategorier i rødlista (figur 39).
De fleste er registrert i tilknytning til reservater og naturtypeområder hvor det har blitt foretatt
inventeringer. De viktigste registreringene av fauna omfatter stor og liten salamander, spissnutefrosk
samt rødlistede vannymfer, libeller, ryggsvømmere, vannkalver, kortvinger og biller.

Det har blitt registrert en rekke fuglearter på rødlista, heriblant åkerrikse og nattergal. For områdene
nær Borrevann har fugleinteresserte registrert mange sjeldne og rødlistede arter. Av hekkende arter
nevnes toppdykker, fiskeørn, makrellterne, strandsnipe, fiskemåke og hettemåke [50]. I tillegg har
Borrevannet en rekke arter som raster på trekk, som storlom og et stort antall gress- og dykkender.
Andre sjeldne og kritisk trua arter som svarthalespove med flere observeres sporadisk.

Med unntak av hekkesesongen og behov for rasteplasser under trekk kan fugler velge seg alternative
lokaliteter som tilfredsstiller habitatkravet, og er slik sett mindre sårbare for inngrep og endringer.

Lokaliteter hvor det har blitt registrert arter som er på rødlista framgår av registreringskartet (figur 23).
Kategorier brukt i rødlista er: Kritisk truet (CR), Sterkt truet (EN), Sårbar (VU) og Nær truet (NT).

Åkerriksa er vurdert som kritisk truet (vedlegg IX). Den er knyttet til kulturbeiter som ikke slås
maskinelt. Det er flere registreringer av åkerriksa innenfor influensområdet, og det er sannsynlig
hekking. Nøkkelbiotopene til åkerriksa har en spesiell verdi, og bør ivaretas. Det er flere observasjoner
av åkerrikse i beite- og åkerlandskaper på begge sider av rv. 19 og rett sør for Kopstad.

Prioriterte arter er en liste med særlig viktige arter prioritert etter naturmangfoldloven [51]. Per juni
2015 inngår 13 plante- og dyrearter i denne lista, som er et av de nye tiltakene for bevaring av kritisk
truede arter.

Aktuelle arter i influensområdet til IC Nykirke – Barkåker ville vært dragehode, svartkurle, eremitt og
kanskje honningblom. Ingen av disse er registrert i området i henhold til Artsdatabanken og faktaark
for artene.

Den eneste arten på prioritert liste som har blitt registrert er sporadiske observasjon av svarthalespove
på trekk. Svarthalespoven har likevel ikke økologisk funksjonsområde i området.

Billen eremitt har sin eneste kjente norske lokalitet i hule asker på Tønsberg kirkegård, etter
artsbestemmelse av Stefan Olberg fra BioFokus. Den samme Olberg har utført supplerende
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inventeringer etter oppdrag fra IC-prosjektet, blant annet en lokalitet med hule trær ved Bollerud, uten
påvisning av eremitt.

Influensområdet synes ikke å være levested eller funksjonsområde for arter prioritert etter
naturmangfoldloven.

Fremmede arter
Både for flora og fauna har det blitt registrert flere fremmede og uønskede arter i influensområdet. De
fleste av disse artene gjenfinnes over en stor del av Østlandsområdet. Særlig langs veger, jernbaner,
på arealer berørt av utbyggingsprosjekter samt massedeponier.

De fleste registreringene av fremmede plantearter har blitt gjort langs E18. Det er vanlig med mange
registreringer langs hovedveiene. Dette har sammenheng med at plantene spres som følge av
anleggsaktivitet og trafikk, men også at det er lett å registrere slike planter langs hovedvegene.

Det har også blitt gjort registreringer langs andre veger og andre lokaliteter i området, blant annet
Adalsveien og rv. 19.

Det har blitt registrert brunskogsnegl i store deler av området.

I Adalstjern ble det påvist suter ved undersøkelsene utført av BioFokus i 2015, noe som er svært
uheldig for amfibiepopulasjonene i tilknytning til tjernet. Suter antas å være satt ut i tjernet.

Lokaliteter hvor det har blitt påvist fremmede arter framgår av registreringskartet i figur 39.

Artsdatabanken deler fremmede arter i følgende kategorier: Svært høy risiko, Høy risiko, Potensielt
høy risiko, Lav risiko og Ingen kjent risiko.

Masseflytting internt i influensområdet vil kunne gi risiko for spredning av uønskede fremmede arter.
Tilsvarende gjelder for masser som tas inn fra andre områder.

Miljøoppfølgingsprogrammet må utarbeide en egen strategi for å unngå spredning av fremmede arter,
både for anleggsfasen og driftsfasen.

Brunskogsnegl har langsom egenspredning, men spres raskt til nye områder ved flytting av masser,
vegetasjon eller enkeltplanter.

Det bør gjøres en mer detaljert registrering av fremmede arter i forbindelse med prosjektering, da
situasjonen vil kunne endre seg en god del over få år.

Hønsehirse er en fremmed art i sterk spredning i Vestfold [27] [28],  og som utgjør et særlig problem
som ugras i jordbruket.

Floghavre er ikke listet som fremmed art men har stor spredningsevne som ugras i korn, og som skal
håndteres i henhold til en egen forskrift [29] som ble revidert og implementert pånytt per 1. oktober
2015. Her framgår det blant annet at maskiner i jordbruk eller anlegg skal vaskes når de er brukt i
områder med registrert floghavre, noe som ville kunne få stor betydning for anleggsvirksomheten i
dette  området.

Naturreservater
Adalstjern
Adalstjern naturreservat ble opprettet i 2006 og har et samlet areal på rundt 370 daa (figur 29).
Reservatet består av to hovedområder med ulike verneformål.  Reservatet ligger i delområde Adal.

Adalstjern med omkringliggende myrområde, en særegen naturtype på toppen av Vestfoldraet. I dette
området er det registrert en rekke rødlistearter av amfibier, insekter og planter. De mest fokuserte er
kanskje småsalamander og spissnutefrosk. Begge disse ble påvist ved inventering utført av BioFokus
i 2015 (figur 30, vedlegg X). Det ble i tillegg påvist suter i tjernet, sannsynligvis utsatt, som er en
fremmed art med svært høy risiko (vedlegg XI).

Verneformålet er vern av et viktig myrområde som samtidig er en del av det naturhistorisk viktige
Vestfoldraet.

Fogdeskogen er en lågurt bøkeskog, med stort innslag av eldre trær og med død ved (figur 31). Dette
området ligger nord for Adalstjern. Verneformålet er bøkeskog samt at området er en del av
Vestfoldraet.
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Både Adalstjern og omkringliggende myrområde med lavvokst furuskog er dannet som følge
hydrologiske forhold på toppen av raet med tette masser og et høytstående hengende
grunnvannsspeil. Verneverdiene er dermed sårbare for endringer i hydrologiske forhold som
drenerende tiltak men også endret tilførsell av overflatevann.

Bevaring av naturverdiene i området forutsetter at tiltaket ikke gir effekter på grunnvannsstand og lokal
hydrologi. Dette gir implikasjoner for gjennomføring av tiltak i nærområdet til reservatet.

Figur 29. Kart over Adalstjern naturreservat hentet fra Naturbase.

Figur 30. Liten dam på myra ved Adalstjernet undersøkes. Foto: Stefan Olberg.

Figur 31. Lågurt bøkeskog i Fogdeskogen i Adalstjern naturreservat. Foto: Roger Roseth
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Borrevannet
Borrevannet er ikke tatt med som en del av influensområdet for tiltaket, men er likevel beskrevet her,
siden fuglekollisjoner mot viadukt over vestre del av Borreskåla er vurdert senere i rapporten. Området
for vurdering ligger i delområde Skoppum.

Kollisjoner kan skje mot kontaktledning, tog eller overbygning/støyskjerm på viadukt. Det kan også
skje elektrokusjon av fugl som setter seg på ledninger med mulighet for overslag. Begge typer av
hendelser kan være aktuelle både for trekkfugl og fugler som hekker i området.

Borrevannet naturreservat dekker hele Borrevannet som er en naturlig næringsrik sjø (figur 32). I sør
dekker reservatet også et større våtmarksområde ved Vassbotn. Det er også tatt med mindre
våtmarksområder ved Sandeelvas utløp på vestsiden av Borrevannet samt i nordenden av sjøen.

Verneformålet er å bevare et viktig våtmarksområde med vekt på betydningen området har som
hekke- og rasteplass for en rekke fuglearter. Vernet område er rundt 2100 daa. Området har stor
interesse for ornitologer, og det er registrert mange sjeldne og/eller rødlistede fuglearter i området.

Ved Vassbotn går det en kraftledning i nærføring rett på sørsiden av reservatet. Kraftlinja ble bygget i
1966, og har master i høyde 16 – 18 m. Linja har seks faseledere i et plan og en overliggende
jordlinje. Maksimal høyde på jordlinja er 18,5 m. Denne kraftlinja ligger midt i innflyvningsområdet mot
Vassbotn. Det har blitt påvist gjentatte kollisjoner mellom fugl og kraftledning i dette området [52] [53].
Svaner, gjess og andefugl synes å være særlig utsatt for kollisjoner. Kollisjonene oppleves som etisk
og estetisk uønsket av brukerne av området, men utgjør mest sannsynlig en begrenset trussel for
populasjonene av fugl som bruker Borrevannet som raste- eller hekkeområde.

Botniabanen er et stort prosjekt med høyhastighets jernbane i Nord-Sverige, som ble endelig ferdigstilt
i 2010. Botniabanen har en banelengde på 19 mil fra Höga Küsten Airport til Umeå, og omfatter 140
bruer og viadukter og 25 km med tunnel. Høyhastighetsbanen passerer tett på et stort naturreservat
ved Umeåelven, et av Sveriges viktigste fugleområder. Her er det blant annet store tettheter av gjess,
både sædgjess og grågjess. Det ble iverksatt kompenserende tiltak for å gjenskape og øke
våtmarksareal etter arealbeslag av jernbanen. Det har også blitt gjort ulike tiltak for å hindre kollisjon i
kontaktledning og elektrokusjon av fugl. Herunder markører på kontaktledning, tiltak for motvirke
sitting på stolper (kinahatt) og bruk av isolasjonsløsninger for å unngå elektrokusjon (overslag og
strømsjokk for sittende fugler).

Fugletellinger i flere år før og etter tiltaket viser samme antall hekkende fugler i fuglefredningsområdet.
Det synes heller ikke å være effekt på viktige populasjoner av rastende fugl, som fortsatt trekker til
området med samme habitatbruk som tidligere. Det observeres større flokker av gjess som beiter og
hviler tett på jernbanesporet. Kollisjoner mellom gjess og kontaktledning har ikke blitt noe stort
problem, kanskje også som følge av markørene som har blitt brukt på kjøreledningene. NIBIO har
skrevet et eget kort notat som oppsummerer kjent kunnskap om høyhastighetsbaner, viadukter og
mulige konflikter med fugl, kollisjoner, elektrokusjon og sikkerhetsmessige forhold knyttet til
togtrafikken (NIBIO-notat 05.08.15, vedlegg XIII).

 Figur 16. Kart over Borrevannet naturreservat hentet fra Naturbase.
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Tangenbekken
Tangenbekken naturreservat ligger helt nord i influensområdet, i delområdet Nykirke (figur 33).
Reservatet er et bekketilknyttet edelløvskogområde som ligger i et ravinelandskap mellom dagens
jernbanelinje og E18. Verneformålet er vern av gråor-heggeskog (figur 34), gråor-askeskog og alm-
lindeskog samt at lokaliteten inneholder kvartærgeologisk verdifulle raviner. Reservatet har et
totalareal på snaue 120 daa. Det er ikke sannsynlig at tiltaket kommer i direkte konflikt med
reservatgrensene, og dette er en forutsetning for gjennomført konsekvensutredning. Området har
likevel fokus da det kan bli anleggsarbeid tett på reservatgrensen, med evt. påvirkning på buffersonen
på siden av reservatet.

BioFokus har besøkt lokaliteten i 2015, og gjort en ny inventering av delområder, med vekt på de
områdene som ligger tett på dagens jernbane. Her har det blitt gjort en vurdering av vegetasjon og
hydrologi som har munnet ut i råd med hensyn til anleggsgjennomføringen. Reservatet har høy
naturverdi helt ut til reservatgrensen på østsida av dagens jernbane. Det er viktig å unngå inngrep og
påvirkning her. En bekk som kommer inn gjennom en kulvert fra vestsiden av jernbanen
(Tangenbekken) er viktig for naturtypen og utvikling av raviner og flommark. Vannføring og
vannkvalitet i denne bekken bør ikke endres vesentlig som følge av tiltaket.

Figur 17. Kart over Tangenbekken naturreservat hentet fra Naturbase.

Figur 18. Gråor-heggeskog i Tangenbekken naturreservat (Foto: Stefan Olberg).
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Større områder med landskapsøkologisk funksjon
Området er preget av intensivt jordbruk og høy utbyggingstakt for veger, jernbane, næringsbygg og
boliger. De få større gjenværende naturområdene blir gradvis mer fragmentert av utbygging og med
veger og jernbane som potensielle barrierer i landskapet. Samlet er naturmiljøet truet som følge av det
store utbyggingspresset.

Opprettholdelsen av noen større naturområder samt kantsoner og bekker som kan tjene som
korridorer i landskapet, kan være av avgjørende betydning for mange verdifulle arter av flora og fauna.
Slike områder gir mulighet for trekk, migrasjon og utveksling av genetisk materiale mellom ulike
delpopulasjoner.

Herunder vurderes systemet av delvis sammenhengende skogsåser på vestsiden av
jordbrukslandskapet som verdifullt, fra Tangsrødmarka i sør, via Adalsborgen, til Solbergåsen,
Føskeåsen, Sletterødåsen og skogsområdet nordvest for Kopstad (Bollerudåsen).  Ikke minst
Tangsrødmarka og Solbergåsen representerer større skogsområder i planområdet.

I jordbrukslandskapet er det viktig å beholde kantsonene og bekkene som korridorer i landskapet. Slik
sett er Adalsbekken (Sandeelva) verdifull som en sentral korridor med potensiale for å gi migrasjon og
spredning av lokal biologi. Tilsvarende gjelder også for de andre bekkene, men disse har også en mer
åpenbar verdi som følge av naturtyperegistrering.

4.3 Supplerende inventeringer utført av BioFokus vår og sommer 2015
BioFokus har kartlagt naturverdier og biologisk mangfold på noen utvalgte lokaliteter i Re, Horten og
Tønsberg kommuner (figur 35). Undersøkelsene ble gjennomført av Stefan Olberg og Kjell Magne
Olsen. Notatet foreligger i sin helhet i vedlegg X.

Områdene ble dels undersøkt for biologiske kvaliteter etter DN-håndbok 13 «Kartlegging av naturtyper
- Verdisetting av biologisk mangfold» (DN 2007), og dels undersøkt med et mål om å påvise og
vurdere potensial for rødlistearter. Områdene ble befart i perioden 28. mai - 26. juni 2015. En stor
andel av de 14 undersøkte lokalitetene inkluderte arealer avgrenset som naturtypelokaliteter, mens to
områder inkluderte deler av to naturreservater. To lokaliteter var avmerket som «Lokalitet arealverdi
A» i kommunenes «Regional plan for bærekraftig arealpolitikk» (RPBA).

Fire lokaliteter hadde ingen tidligere avgrensede naturverdier, men ble vurdert å kunne ha slike
verdier, og ble derfor nærmere undersøkt. Flere av lokalitetene vil ikke nødvendigvis bli direkte berørt
av en eventuell ny togtrasé, men kan bli indirekte påvirket.

I tillegg til feltbefaringene ble Naturbase og Artskart sjekket for henholdsvis beskrivelser av registrerte
naturtyper og eventuelle forekomster av rødlistearter innenfor undersøkelsesområdene
(Miljødirektoratet 2015, Artsdatabanken 2015).

Sammenfattende vurderinger
Lokalitetene 5 (Jahrelunden dam), 7 (Augedal dam), 9 (Salamanderdammene) og 11 (Skog-
/ravineområdet litt sør for Ra dam) har få påviste naturverdier, og har mindre betydning for valg av
jernbanetrasé.

Deler av lokaliteten 12 (Tveitenelva, nord for bro ved Dammen) og 13 (Undrumsdalsbekken) har også
relativt få påviste naturverdier. Lokalitetene er likevel deler av to større lokaliteter med antatte og til
dels påvist flere verdier. En sterk negativ påvirkning innenfor de undersøkte delene av de to
lokalitetene vil kunne føre til at verdiene i større deler av lokalitetene påvirkes. Ved inngrep må
eventuelle negative effekter på de resterende delene av lokalitetene også tas i betraktningen.

Lokalitet 2 (Haug N), 3 (Bollerud), 4 (Pauliveien dam), 6 (Møllerdammen), 10 (Ra dam) og deler av
lokalitet 12 (Tveitenelva, sør for bro ved Dammen) har middels store naturverdier. Det bør derfor tas
nødvendige hensyn dersom ny trasé legges i nærheten av disse lokalitetene. For lokalitet 12 så må
bekkedraget beskyttes mot større inngrep, samt at skogarealet avgrenset som en viktig naturtype må
forsøkes holdes intakt og upåvirket. For de resterende damlokalitetene (2, 3, 4 og 10) vil en oppføring
av nye dammer, samt eventuelt flytting av enkelte arter til de nye dammene, kunne være et
konstruktivt avbøtende tiltak hvis eksisterende dammer blir ødelagt.

Lokalitet 1 (Tangenbekken naturreservat) har store påviste og antatte naturverdier og er i tillegg
vernet. Eventuelle inngrep i sørvestre del av reservatet frarådes. Det må påsees at eventuelle inngrep
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utenfor reservatets grenser ikke endrer på bekkedragets løp eller fører til en
forurensning/nedslamming av bekken som renner inn i verneområdet.

Lokalitet 8 (Adalstjern naturreservat) har også store påviste naturverdier og er i tillegg vernet. De
største naturverdiene ligger i all hovedsak et stykke fra planlagt jernbanetrasé, og verdiene vil derfor
ikke bli direkte negativt påvirket av en eventuell utbygging. Indirekte kan derimot tjernet/myra bli
negativt påvirket via tilførselsbekken som renner igjennom den planlagte jernbanetraseen.

Figur 35. Utsnitt av kart over Re, Horten og Tønsberg kommuner med lokalitetene 1 – 13 (røde ringer).

4.4 Befaringer
NIBIO (tidligere Bioforsk) har gjennomført fem befaringer i området. En innledende befaring 06.03.15,
en befaring av Adalstjern naturreservat sammen med Fylkesmannen i Vestfold 23.04.15, detaljert
befaring av hele planområdet 05.06.15 og 10.06.15, befaring av mulig erstatningsareal nord for
Adalstjern samt uttak av vannprøve tilførselsbekk Adalstjern 20.08.15.

Befaring Adalstjern naturreservat (alternativ 1)
Befaring med fylkesmannen i Vestfold ved Gunnar Kleven og Erik Johan Blomdahl samt Roger
Roseth NIBIO. Bakgrunnen var å vurdere mulig omfang av alternativ 1 (A1) i forhold til naturreservatet
og verdier/verneformål. Befaring og samtale avdekket hydrologiske og mulige biologiske verdier for
bekkeløp parallelt med reservatgrensen sør ved Bakkenteigen. Konklusjonen var at den sørligste
berøringen av reservatet var i nærføring til bekk og kulper antatt verdifullt for hydrologien i Adalstjern
og potensielt verdifullt for spissnutefrosk og andre amfibier og invertebrater. Dette med utgangspunkt i
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informasjon fra foreløpig forvaltningsplan for reservatet skrevet etter oppdrag fra Fylkesmannen og
Erik Johan Blomdahl. Omfanget av A1 ble vurdert å være avhengig av detaljert linjevalg, håndtering
av anleggssone samt valg av løsning for grunnforhold og banelegeme. På befaringen var det enighet
om at det var behov for økt kunnskap om biologiske verdier i dette området, og at det burde utføres en
egen inventering for å klarlegge forholdene for amfibier og insekter i bekkeløp med kulper og grunne
våtmarker. På bakgrunn av dette å vurdere områdets verdi samt mulige avbøtende og
kompenserende tiltak.

Det ble påvist at bekken og Adalstjern ble tilført vann fra overvannssystemene på Bakkenteigen, både
fra parkeringsarealer og fra overvannsystem rundt studenhybler i sør (figur 36 og 37). Tilførte
vannmengder utgjorde en stor andel av vannføringen i bekken. Sommeren 2015 ble det tatt
vannprøver fra OV-rør og i bekken nedstrøms. Resultatene viste ingen tegn til kloakk, men
konsentrasjoner av nitrat var på samme nivå som for avrenning fra jordbruk (Vedlegg XIV).

Planlagt inventering ble gjennomført av BioFokus, og omfattet også skogen i det berørte området
langs kanten av reservatet.

Figur 36. Bekken langs reservatgrensen får vesentlige tilførsler av overvann/grunnvann fra OV-system ved
studenthybler (Foto: Roger Roseth).

Figur 37. Overvann fra parkeringsareal bidrar med vann til Adalstjern (Foto: Roger Roseth)

4.5 Kontakt med fagmyndigheter, foreninger og ressurspersoner
Medvirkningsmøtene arrangert 17. og 18. juni ga viktig tilleggsinformasjon om grunnvannsforholdene
på toppen av Raet, og i hvilke områder det var kildehorisonter. Det ga verdifull informasjon om
vilttrekk, for rådyr, hjort og elg.  Det ga også informasjon om hvor langt opp i Sverstadbekken det var
blitt observert ørret.

4.6 Regional plan for bærekraftig arealplanlegging i Vestfold – naturmiljø
Planprogrammet angir at temakart for naturmiljø fra Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA
Naturmiljø) i Vestfold skal utgjøre et viktig grunnlag for denne fagrapporten. RPBA ble ferdigstilt i 2013
og vedtatt av Fylkestinget 6. mars 2014, og danner et førende grunnlag for framtidig arealdisponering i
Vestfold. Temakart Grønnstruktur (naturmiljø) er et GIS-arbeid der eksisterende og tilgjengelig
arealinformasjon om naturverdier er tatt inn, og der det har blitt lagt på buffersoner rundt verdifulle
naturelementer for framtidig beskyttelse (vedlegg I). Dette gjelder informasjon fra Naturbase om
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viltområder og naturtypeområder, informasjon fra Artsdatabanken om viktige habitater for rødlistearter,
kvartærgeologiske naturobjekter og annen informasjon som er tilgjengelig hos kommunene eller
presentert i oppdragsrapporter. Fagrapporten har brukt temakartet som det viktigste grunnlaget for å
framstille endelig verdikart, supplert med informasjon fra utførte inventeringer og befaringer samt
bakgrunnsinformasjon fra Naturbase, Artsdatabanken, Kilden og NGUs kart. I tillegg kommer
informasjon fra medvirkningsmøter, tidligere KU veg og bane. Underlagskart Grønnstruktur
(naturmiljø) fra RPBA er vist i figur 38.

Figur 38. RPBAs temakart for naturmiljø. A-områdene er de mest verdifulle		[3].

4.7 Registreringskart Naturmiljø
All informasjon beskrevet i foregående kapitler har blitt samlet i et detaljert registreringskart for
naturmiljø (figur 39). Sammen med RPBAs temakart danner dette grunnlaget for sammenfattede
verdivurdering av influensområdet innenfor delområdene Barkåker, Adal, Skoppum og Nykirke.
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Figur 39. Registrerte naturverdier (Naturbase)  samt opplysninger om rødlistede og fremmede arter fra
Artsdatabanken.
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5 VERDIVURDERING
5.1 Sammendrag
Influensområdet for IC Nykirke – Barkåker omfatter har et samlet areal på litt over 27 000 daa.  Av
dette utgjør skog 43 %, dyrka mark 40 %, åpen fastmark 7 %, bebygd/veg 8 % og vann/myr 1 %.

Samlet areal av naturreservater innenfor influensområdet er 490 daa.

Det rike kulturlandskapet i Vestfold gir gode forutsetninger for utvikling av biologisk mangfold [33] [13].
De viktigste områdene er naturreservatene Tangenbekken og Adalstjern (med Fogdeskogen). I tillegg
er Vestfoldraet viktig som et naturhistorisk område. Naturreservatet Borrevann er ikke med i
influensområdet, men det er satt verdi på de viktigste trekkrutene for fugl inn mot Borrevann, som
vurderes opp mot fare for kollisjon og elektrokusjon med viadukt og kjøreledning.

I det følgende er det gjort en verdivurdering hvert delområde i influensområdet. Samlet vurdering for
hele influensområdet er vist i verdikartet (figur 40 - 44).

5.2 Barkåker
For delområde Barkåker er det registrert sju naturtypeområder. Fire av disse har fått verdi A (Svært
viktig) og tre verdi B (Viktig).

Tre av naturtypeområdene med verdi A er bekkestrekninger som inngår i nedbørfeltet til den
sjøørretførende Tveitenelva. Sverstadbekken, Undrumsdalsbekkens østre løp og første del av
Tveitenelva. Ved inventering utført av BioFokus i 2015 fikk disse bekkestrekningene noe lavere score
(B-verdi), og særlig gjaldt dette Undrumsdalsbekkens østre løp der en 900 m lang strekning ble
vurdert som så påvirket at den falt ut av naturtypeklassifisering.

Alle disse bekkestrengene er sjøørretførende eller har potensiale for gode gyte- og oppvekstforhold
for sjøørret, noe som gir stor verdi. De er registrert som leveområder for bever, men dette gir ikke økt
verdi sammenlignet andre kvaliteter.

Samlet vurderes disse bekkestrekningene med kantsoner å ha stor verdi, noe som er i samsvar med
verdsetting i RPBA og Hb. V712. Buffersoner avsatt for å beskytte bekk og kantsone mot inngrep har
blitt vurdert til middels til stor verdi.

Under naturtypeområder har det blitt registrert fire mindre dammer, hvorav en har fått verdi A (Svært
viktig) og de tre andre har fått verdi B (Viktig). Tilsvarende har arealene for disse dammene med
kantsoner blitt vurdert til stor verdi, med buffersoner rundt har fått middels til stor verdi.
Rundt dammen med A-kvalitet har det blitt registrert et viktig område for stor salamander i
viltregistreringene. Dette området er vurdert til stor verdi.

For de resterende skogs- og utmarksområdene i den sørlige delen av Tangsrødmarka har det ikke blitt
registrert viktige naturverdier. Relativt store deler av området bærer preg av nylig hogst avbrutt av
noen skogkoller som ikke er avvirket. På tangen med skog ut mot gården Skotte sør er det preg av
tidligere beiting (kulturbeite).

I en samlet vurdering er skogsområdene i Tangsrødmarka lite fragmentert av utbygging og har
betydning som landskapsøkologisk element. Områdene har blitt vurdert til liten til middels verdi.
Med bakgrunn i opplysninger om enkeltlokaliteter, bekkestrenger og området sett under ett
vurderes delområde Barkåker å ha middels til stor verdi for naturmiljø.

5.3 Adal
For delområde Adal har det blitt registrert store naturverdier langs toppen av Vestfoldraet som danner
yttergrensen av influensområdet mot øst. Raet er en særegen og stor israndavsetning som har stor
verdi som naturhistorisk element samt kvartærgeologisk verneverdi. Det har blitt registrert en rekke
naturtypeområder knyttet til skog, herunder hagemark og parklandskap langs Raryggen og på begge
sider av Ravegen. Det har blitt registrert to verdifulle dammer på østsiden av Fogdeskogen.

Liten Middels Stor
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Til sammen er det registrert 16 større naturtypeområder langs Raryggen (tabell 11), hvorav 2 har fått
verdi A (Svært viktig), 9 har fått verdi B (Viktig) og 5 har fått verdi C (Lokalt viktig). Alle
naturtypeområder med A og B verdi har blitt vurdert til stor verdi. Naturtypeområdene med verdi C,
har blitt vurdert til middels verdi.  Hele Raryggen langs østsiden av delområdet Adal har blitt vurdert
til middels til stor verdi.

Adalsbekken, som ligger sentralt i de store jordbruksområdene vest for raet, antas for en stor del å ha
begrenset verdi i en naturtyperegistering som følge av små kantsoner og sterk påvirkning fra
omliggende jordbruksaktivitet. En større ravinert kantsone langs Adalsbekken rett sør for Ra ble
inventert av BioFokus i 2015. Lokaliteten hadde ung gråor-heggeskog og ble gitt verdi C (lokalt viktig).

Til tross for antatt middels verdi i naturtyperegistrering har Adalsbekken med sidebekker blitt
vurdert til stor verdi. Dette begrunnes med at bekken har en viktig landskapsøkologisk funksjon som
eneste sammenhengende korridor i det intensive jordbrukslandskapet. Små gjenværende
naturområder i jordbrukslandskapet kan opparbeide et stort mangfold med basis i det rike
naturgrunnlaget. Disse områdene trenger en korridor som kan binde dem sammen som et framtidig
habitat for arter som er avhengige av utveksling med andre populasjoner.

Ra dam er et eksempel på et viktig naturområde i jordbrukslandskapet. Dammen med omliggende
skogområde ble gitt verdi B (Viktig) både i tidligere naturtyperegistrering samt av BioFokus ved ny
inventering i 2015. Dette på bakgrunn av påvist småsalamander og flere vanntilknyttede insekter på
rødlista. Dammen og omkringliggende buffersone av skog er gitt stor verdi.
I skogsområdene fra Adalsborgen til den sørlige delen av influensområdet i Tangsrødmarka ligger det
7 dammer av ulike typer. Dammen ved Glenne har fått verdi A (Svært viktig), som følge av påvist stor
og liten salamander, samt flere vanntilknyttede insekter på rødlista. Tre dammer har fått verdi B
(Viktig), mens de siste tre har fått verdi C (Lokalt viktig). BioFokus har inventert Augdal dam pånytt i
2015, og den ble fortsatt vurdert til verdi C. Dammene med verdi A og B har blitt vurdert til stor verdi,
mens dammene med verdi C har fått middels verdi.

Ved Adalsborgen er det et større naturtypeområde med lågurt bøkeskog, som har verdi B. Dette er gitt
stor verdi, og et omkringliggende bufferområde er gitt middels til stor verdi.

For resten av det tilnærmet sammenhengende skogsområdet fra rv. 19 og sørover til Tangsrødmarka
er det ikke registrert spesielle naturverdier. Området er lite fragmentert og har en landskapsøkologisk
funksjon. Området er gitt liten til middels verdi.
Helt vest i influensområdet på vestsiden av E18 ligger Undrumsdalsbekkens østre løp. Bekken har
tidligere blitt registrert med verdi A, men en delstrekning på 900 m inventert av BioFokus i 2015 ble
ikke gitt verdi som naturtype som følge av påvirkning som hogst og jordbruksaktivitet. Bekkestrengen
ble likevel beskrevet som en viktig korridor i landskapet.

I denne rapporten vurderes bekken og kantsonen både som et landskapsøkologisk element og på
bakgrunn av tidligere registrering som naturtypeområde med verdi A (Svært viktig). Bekkestrengen
med kantsone har derfor fått stor verdi, mens en buffersone rundt har fått stor til middels verdi.

Adalstjern naturreservat med områdene Adalstjern og omkringliggende myr samt Fogdeskogen har
stor verdi. Buffersonen rundt reservatet samt et naturområde nord fra reservatet med antatt
naturtypekvalitet B (viktig) er gitt middels til stor verdi.

Hele åsen rundt Adalstjern naturreservat er registrert som et viktig (B) hekke- og leveområde for
musvåk. Viltområdet er gitt middels verdi.
Ytre deler av åsen rundt Adalstjern der det ikke har blitt registrert naturverdier har blitt satt til liten til
middels verdi, med bakgrunn i landskapsøkologisk funksjon.

Områder avsatt for framtidig utbygging av Bakkenteigen og næring i kommuneplanens arealdel for
Horten i 2015 – 2027, vurderes til ingen verdi, pga framtidige arealformål.

I en samlet vurdering har delområdet Adal stor verdi for naturmiljø, og delområdet vurderes
som det mest verdifulle av de fire delområdene som inngår i influensområdet.

Liten Middels Stor
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5.4 Skoppum
Den østre delen av delområde Skoppum domineres av jordbruk, men med enkelte spredte
naturområder. Viktige naturtypeområder registrert er Møllerdammen kartlagt med verdi B (Viktig) både
i 1997 og av BioFokus i 2015. I tillegg den rike sump- og kildeskogen ved Solberg Østre, med verdi A
(Svært viktig). Begge disse arealene har fått stor verdi og tilliggende buffersoner middels til stor
verdi.
Eikehagen på Sande gård har fått stor verdi, pga rik forekomst av gamle og hule eiker. Bekkeløpet til
Sandeelva (Adalsbekken) med kantsoner har blitt vurdert  til middels til stor verdi, med bakgrunn i
landskapsøkologisk funksjon samt kantsoner med løvskog (gråor-heggeskog) i god størrelse.

Området med villahager i Skoppum tettsted har blitt registrert som et leveområde for pinnsvin (B) med
middels verdi.

I skogsområdene nord og vest i delområdet har det blitt registrert 4 naturtypeområder, to dammer og
to edelløvskogsområder, alle med verdi B (Viktig). Ved inventering i 2015 ble dammen på Jarhelunden
vurder til C (lokalt viktig), mens Pauli dam beholdt vurdering B. Dammen på Jahrelunden er derfor gitt
middels til stor verdi, mens da andre områdene er gitt stor verdi, med buffersoner rundt med
middels til stor verdi.

Øvrige skogsområder uten registrerte naturtypeområder eller viltinteresser i Solbergåsen og sørover
er satt til liten til middels verdi på bakgrunn av landskapsøkologisk funksjon og betydning for lokalt
vilttrekk.

Intensivt drevne landbruksarealer har i utgangspunktet liten verdi for naturmiljø, gitt normal vurdering.
For vestre del av Borreskåla vil disse landbruksområdene være soner for innflyging mot Borrevannet
naturreservat under vår – og høsttrekk. Områdene har slik sett en stor verdi som arealer for
overflyging og trekk av ulike fuglearter. For å visualisere dette er det skjønnsmessig satt en sone
med middels verdi på tvers av antatt trekkretning.

Et område avsatt for framtidig utbygging av boliger i kommuneplanens arealdel for Horten i 2015 –
2027, vurderes til ingen verdi.
Samlet gir dette delområde Skoppum middels til stor verdi

5.5 Nykirke
For delområde Nykirke har det som følge av inventering i 2015 blitt påvist to nye naturtypeområder
med kvalitet B (Viktig). Disse ligger i Bollerudåsen rett nord for Kopstad og har fått stor verdi.
Det er registrert et område med edelløvskog med verdi C. Dette har fått middels verdi.
Ravinedalen sør for Tangenbekken natureservat og nord for Kopstad er gitt middels verdi ut fra en
kvartærgeologisk vurdering samt betydning for lokalt vilttrekk (historisk elgtrekk).

Trekkveg under E18 bru samt trekksone mot faunakulvert under E18 gitt middels til høy verdi.
Registrert område for spettefugler på Åserødåsen er gitt middels verdi. Tilsvarende verdi er satt for et
leveområde for pinnsvin langs Nykirkeveien ved avkjøring Føske.

Planlagte byggeområder for boliger (kommuneplanens arealdel for Horten i 2015 – 2027) på
Sletterødåsen og ved Klokkermyra har fått ingen verdi.
Naturreservatet Tangenbekken har fått stor verdi, og omkringliggende buffersone middels til stor
verdi.
I en samlet vurdering har delområde Nykirke fått middels til stor verdi.

Liten Middels Stor
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Figur 40. Verdikart naturmiljø for influensområde IC Nykirke – Barkåker
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Figur 41. Verdikart naturmiljø for Barkåker

	
Figur 42. Verdikart naturmiljø for Adal
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Figur 43. Verdikart naturmiljø for Skoppum

	
Figur 44. Verdikart naturmiljø for Nykirke
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6 OMFANG OG KONSEKVENS
6.1 Barkåker
Alternativ 1 og 2
Påkobling i sør ligger med nærføring til Sverstadbekken. Fra påkobling i sør og en kilometer nordover
ligger ytterkant av ferdig trasé mellom 20 og 40 m fra vegetasjonssone langs bekken som tegnet i
Naturbase. I avstand 650 – 800 meter nord for påkobling krysser traseen over en kantsone hvor det
kommer inn to sideløp til Sverstadbekken samt en åpen jordbruksgrøft. Kantsonen har velutviklet
løvskog. Traseen går i skjæring over kantsona, med lite utslag i lavpunkt ved bekk. I det samme
området krysser traseen under en kraftlinje.

Avrenning i bekker og grøft må tas inn i linja for utslipp i Sverstadbekken lengre sør eller legges i nytt
løp lokalt.

Etablering av nytt lokalt løp kan gi inngrep med fare for vannforurensning. Inngrepene vil berøre
naturtypeområdet langs Sverstadbekken.

BioFokus utførte inventering av Sverstadbekken i dette området sommeren 2015. Bekk og kantsone
ble da vurdert til kvalitet C (lokalt viktig). I tidligere undersøkelser har Sverstadbekken blitt registrert
som naturtype A i dette området.

Kryssing vil gi barrierevirkning i kantsone med sidebekk. Det er registrert et rådyrtrekk gjennom dette
området. Der trekket krysser dagens jernbane er det registrert kollisjon med elg og rådyr i
hjorteviltregisteret (vedlegg VII). Dagens jernbane ligger 50 – 100 m øst for traseen.

Jordbruksarealene nordover mot Skotte krysses innledningsvis i en liten skjæring, deretter på terreng
og så på en mindre fylling fram til skogteigen som stikker ut på jordbruksarealene ved gården Skotte.
Rett ved skogteigen kommer traseen i nærføring/kryssing av et nytt sideløp til Sverstadbekken. Videre
vestover mot hovedløpet ligger sideløpet i bekkekulvert under jordbruksarealet.

Videre nordover i skogen i den sørlige delen av Tangsrødmarka går traseen i skjæring av varierende
høyde gjennom fjell og løsmasser. Skjæringa krysser noen små grøfter/bekker som i dag har
avrenning til Sverstadbekken. Dette vannet vil måtte tas inn i kulvert langs traseen og føres til utslipp i
Sverstadbekken lenger sør, mest sannsynlig til sidebekk mot Sverstadbekken ved Skotte.
Anleggsarbeid i forbindelse med kryssing av bekkene vil kunne skape fare for vannforurensning.

Det er registrert flere rådyrtrekk fra den sørlige delen av Tangsrødmarka og ut mot
jordbrukslandskapet ved Adal, som kommer i nærkontakt med planlagt trasé.

Alternativ 3
Ved påkobling i sør er alle varianter identiske med nærføring til Sverstadbekken. Alternativ 3 (A3) og
de to andre alternativene (A1 og A2)  skiller lag rett oppstrøms ny bru etablert ved ferdigstilling av ny
bane i sør.

A3 krysser kantsonen med sidebekker litt vest for A1 og A2. Avstanden fra midtlinje for A3 og A1/A2
varierer mellom 20 og 50 m i dette området.

A3 ligger nær Sverstadbekken. Rundt 650 nord for bru over ny jernbane krysser traseen en ny
kantsone med et sideløp til Sverstadbekken. Anleggsarbeid i dette området vil gi fare for
vannforurensning samt påvirkning og arealbeslag i en potensielt verdifull kantsone. Avstanden mellom
ny trasé og Sverstadbekken er 50 – 100 m i dette området.

Videre nordover på jordbruksarealene mot nordre Brekke ligger A3 på terreng eller en mindre fylling.
Over jordbruksarealene krysser A3 over to nye sideløp til Sverstadbekken, et mindre og et større. Ved
det største lengst nord ligger traseen på gradvis økende fylling.  Begge disse kryssingene gir fare for
vannforurensning. Det bør vurderes bruk av faunakulvert med vandringsmuligheter både for ørret og
smådyr. Spesielt for det nordligste bekkeløpet.

Langs den nordlige grensen av jordbruksarealene renner det en sidebekk til Sverstadbekken, der det
tidligere har blitt observert ørret.

Nord for jordbruksarealene, i de sørlige skogsområdene i Tangsrødmarka,  går traseen i  nærføring til
denne bekken (0 -20 m), og krysser over et sideløp 300 m nord for jordbruksarealene. Dette er ved
den nordlige grensen til influensområde Barkåker.
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I dette området, vest for traseen, ligger det to dammer registrert som naturtypeområder. Avstanden til
den nærmeste er 300 m. Det er lite sannsynlig at disse påvirkes av tiltaket eller anleggsarbeid, så
lenge arbeidene skjer i anleggssonen langs traseen.

6.2 Adal
Alternativ 1
A1 har trasé mot nordøst gjennom kanten av Tangsrødmarka og ut mot jordbrukslandskapet i
Adalsrommet. I Tangsrødmarka går traseen i skjæring inn mot kort tunnel (400 m) gjennom en
skogkolle fram mot gården Huseklepp.

Ved sørlig grense til influensområde Adal krysser A1 en liten bekk i skjæring. Sør for kort tunnel
krysser A1 en ny liten bekk. Disse har avrenning mot Adalsbekken. Siden traseen krysser i skjæring
må vannet tas med langs traseen for direkte utslipp til Adalsbekken. Anleggsarbeid i direkte kontakt
med bekkene kan skape vannforurensning mot Adalsbekken.

Rett sør for tunnelen er det registrert et rådyrtrekk fra Tangsrødmarka østover mot Adalsbekken. Etter
tiltak vil trekket kunne skje over tunneltaket.

Omtrent 100 m vest for den korte tunnelen mot Huseklepp ligger det en dam med verdi B. Utover verdi
er det sparsomt med informasjon om dammen. Vannstanden i dammen kan påvirkes av tunnelen
avhengig av grunnvannsforhold og dreneringsmønster. Med avbøtende tiltak i form av ekstra tetting av
tunnel samt anleggsdrift utenfor nærområdet til dammen, så bør en unngå effekter på vannstand, flora
og fauna.

Dagsonen nordøst for tunnelen starter i en dyp skjæring rett nedenfor gården Huseklepp. Dagens
jernbanelinje krysses i skjæring. Adalsveien, 100 m nedenfor, krysses på terreng eller på en liten
fylling. Tunnelen kommer ut i dagen rett nedenfor Huseklepp i en dyp skjæring og krysser dagens
jernbanelinje i skjæring. Rundt 100 m nedenfor krysser den Adalsveien på terreng eller liten fylling.
Rett øst for Adalsveien krysser traseen en åpen vannførende grøft.

Videre nordøst går traseen på jordbruksareal. Rundt 150 m fra Adalsveien krysser den over et
lavtliggende fuktig område med en grøft og går tett på tunet til en enebolig.

Kryssing av lavpunkt ved Adalsbekken skjer på en 350 m lang bru. Brua krysser bekken(e) over en
stor vegetasjonskledd kantsone i et ravinelandskap langs Adalsbekken. Kantsonen ble undersøkt av
BioFokus i 2015 og gitt verdi C (lokalt viktig). I kantsona møtes fire mindre bekkeløp. Anleggsarbeid i
nærkontakt med bekkene vil gi utvasking av jord og leirpartikler til Adalsbekken.

Adalsbekken mottar avrenning fra omkringliggende jordbruk. Bekken vil tidvis være sterkt preget av
erosjon og jordpartikler fra omkringliggende jordbruksarealer.  Bekken har derfor en flora og fauna
som er tilpasset periodisk høye konsentrasjoner av jordpartikler og næringstoffer.

Bru over Adalsbekken vil bidra til å bevare bekkedraget som korridor for vilt og dyreliv. Området er
beskrevet som viktig for flere rådyrtrekk i området.

Traseen ligger på fylling både før og etter brua over Adalsbekken.

Snaue 300 m sørøst for kryssing over Adalsbekken, rett ved gården Ra vestre, avsluttes fyllinga på
terreng. I fortsettelsen går traseen videre i en liten skjæring fram til kryssing Solerødveien. Her ligger
A1 mer eller mindre på terreng fram til Kimestadveien og nærføring mot Adalstjern naturreservat.

Ra dam, registrert som naturtype verdi B (viktig), ligger 200 m vest for traseen ved gården Ra Vestre.
Dammen vil ikke berøres direkte hverken i anleggs- eller driftsfasen, men tre åpne grøfter som
forsyner dammen med vann krysses av traseen på en strekning 500 m nordøstover fra Solerødveien. I
dette området går traseen i en mindre skjæring. Vannet fra disse grøftene må ikke dreneres bort fra
dammen under hverken anlegg eller drift. Under anleggsarbeid i nærkontakt med grøftene må det
holdes kontroll med vannkvaliteten slik at den ikke skaper problematiske forhold for amfibier og
insekter i dammen. Store mengder jord vil gi en grunnere dam samt begrave viktig flora og fauna.
Oljeforurensning er kritisk både for vanntilknyttede og vannlevende insekter og amfibier. Spesielt i
perioden under paring, gyting og oppvekst av larver og rumpetroll, fra april til august.

Det er viktig å bevare skogområdet i tilknytning til dammen som leve- og overvintringsområde for
salamander. Områder har også betydning for annen fauna i området.
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Traseen vil påvirke dreneringsforholdene i området. Vann som avskjæres av traseen vil mest
sannsynlig tas med i linja for utslipp ved Ra dam. En slik drenering vil endre forholdene for
kantvegetasjon langs de åpne grøftene som danner fuktpregede kantsoner og korridorer i landskapet.

Toppen av raet ligger langs Raveien. Rett vest for toppen av Raet og Raveien er det rapportert og
observert en sone med høy grunnvannsstand, og stedvis artesiske forhold. Denne utstrømningssonen
for grunnvann antas å gi viktige bidrag til vannføringen i de åpne grøftene mot Ra dam. Den samme
sonen antas å ha betydning for vanntilførsel til Adalstjern lengre nord. Sone med observert høy
grunnvannsstand og stedvis artesiske forhold er grovt tegnet inn på registeringskart (figur 23).

En liten dam ligger på tunet til en enebolig vest for Raveien på Fjugstad. Dammen ligger ca 100 m øst
for traseen, og ligger i sonen med høyt grunnvannsspeil rett vest for toppen av raet. Dammen har ikke
blitt undersøkt, og verdi er ukjent. Traseen går i en mindre skjæring nedstrøms, og eventuelle effekter
på dammen vil skje som følge av endret drenering i området.

Ved kryssing Kimestadveien og rundt 100 m nordover fram til der traseen går inn i kantsonen til
Adalstjern naturreservat går den i en skjæring på 1 m. Traseen har et høybrekk omtrent ved
reservatgrensen, slik at avrenning i skjæring naturlig vil ledes sørover langs traseen. Grunnvann som
fanges opp i skjæring i området fram mot reservatgrensen vil fjernes fra nedbørfeltet til Adalstjern og
transporteres sørover mot Ra dam eller annet utslippspunkt. Slik kan tiltaket gi mindre effekter på
vannbalansen mot reservatet i dette området.

Ved Fjugstad og ned langs Kimestadveien er det et større område hagemark med verdi B. Trær og
annen vegetasjon i nærområdet til traseen vil kunne påvirkes av lokalt endret grunnvannsstand.
Endringer kan oppstå i nærområdet til traseen, siden den går i skjæring. Kanten av hagemarka ligger
bare 10-15 m fra skjæringskant. Med utgangspunkt i krav til rydding i jernbaneloven (fjerne høye trær i
sone 30 m fra senterlinje spor) og endret vannhusholdning, kan det forventes det effekter på
vegetasjon i en bredde på 15 – 20 m inn i hagemarka. Under anleggsfasen bør området skjermes og
markeres slik at en unngår direkte inngrep.

For å unngå at traseen hindrer vilttrekk østover mot Fjugstad, bør det lages en viltovergang i området.
Hjorteviltregisteret viser mange kollisjoner mellom bil og rådyr på Raveien, i et område sørover fra
Kimestadveien (vedlegg VII).

I kantsonen inne i naturreservatet går traseen i hovedsak på en mindre fylling, rett over terreng.

Videre nordover går traseen i en liten fylling eller på terreng fram til skissert stasjonsområde rett øst
for Adalstjern. Stasjonsområdet griper inn i en flik av naturreservatet, og ligger på en liten fylling over
terreng. I høyde ligger laveste ferdige spor i området (≈75 moh) ca 4 m over vannspeilet i Adalstjern
(≈71 moh) .

Traseen går i en mindre skjæring gjennom vestre del av bygningsmassen på Bakkenteigen. Ved
parkeringsarealene nord for bygningsmassen ligger traseen og skissert stasjonsområde på en mindre
fylling over terreng ved parkering.

I skogområdene nord for Bakkenteigen går traseen inn i en dypere skjæring, maksimalt 4 m under
terreng. Området med dypere skjæring har en lengde på 200 m fra gjerdet nord for Norges Maritime
Utdanningssenter (NMU) og fram til nærføring mot grensen til Adalstjern naturreservat. Langs
reservatgrensen går traseen i en mindre skjæring.

Det har blitt utarbeidet en egen geoteknisk rapport for vurdering av grunnvannsforhold ved Adalstjern
naturreservat og for tunnelene i de ulike alternativene [41]. Rapporten vurderer at A1 kan gi fare for
mindre endringer i grunnvannsforhold i området rett nord for Campus Vestfold. Her ligger A1 i en 4 m
dyp skjæring rett nedstrøms den høyereliggende Fogdeskogen som er en viktig del av
naturreservatet. Fogdeskogen antas å produsere grunnvann for avrenning både østover mot to
dammer definert som naturtyper og sørover mot Adalstjern. Effektene på reservatet og nærliggende
naturtypeområder er usikker, og forholdene må klarlegges nærmere gjennom geotekniske
undersøkelser i en senere planfase og oppfølging av grunnvannsforhold i en eventuell byggefase.
Høydeforholdene i områdett er illustrert i vedlegg XV.

Traseen fortsetter i skjæring fram til påkobling viadukt på nordenden av Borreåsen. Etter passering av
området for psykiatrisenteret er traseen omtrent på terreng, men går inn i en dypere skjæring før
påkobling viadukt. Området med dypere skjæring (maksimalt rundt 4 m) har en lengde på 350 m.

Områdene med varierende skjæring gjør at traseen i utgangspunktet er et drenerende element fra
NMU og videre nordover til påkobling viadukt.
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Områdene med dypere skjæring rett nord for NMU og rett nord for psykiatrisenteret er mer utfordrende
med hensyn til vannbalanse enn resten av strekningen.

I området nord for NMU ligger traseen inne i et område med verdi A i RPBAs kart for naturmiljø.

Området med skjæring rett nord for «havari» kan influere på vannbalansen i reservatet og Adalstjern,
da deler av området antas å ha avrenning mot tjernet, både grunnvann og overflatevann.

I området nord for Bakkenteigen vil traseen virke som en barriere på vilttrekk. Dette bør avbøtes med
en viltovergang, evt. i kombinasjon med gangveg, men da en overgang med god bredde.

Skjæringa på enden av Borreåsen vil ikke påvirke dreneringsforholdene i reservatet, men kan gi lokale
effekter på grunnvannsstand og vegetasjon langs traseen.

Utenfor reservatet øst for Fogdeskogen ligger to dammer med hhv. verdi A (Fogdeskogen I) og B
(Fogdeskogen II). Disse ble registrert ved inventering i 1997, og verdivurdering baseres på forekomst
av stor og liten salamander samt verdifulle insekter. Fogdeskogen I har tidligere vært drikkevannskilde
for Kirkebakkenområdet, noe som indikerer god tilførsel av lokalt grunnvann

Fogdeskogen I ligger rundt 170 m fra skjæringskant trasé, mens Fogdeskogen II ligger rundt 200 m fra
skjæringskant. Dette området drenerer mot øst. Det er vanskelig å spå sikkert om dreneringseffekter
av tiltaket. Det kan oppstå endringer for grunnvannsforhold, men avstanden mellom tiltaket og
dammene bør forebygge større effekter. Forholdet må ivaretas i senere planfaser og ved planlegging
for endelig prosjektering.

Alternativ 2
A2 har felles trasé med A1 fram til grense mot delområde Adal. Traseene skiller lag før kort tunnel
sørvest for gården Huseklepp. Traseen for A2 ligger vest for A1. Tunnelen kommer tettere på
gårdstunet ved Huseklepp med en stor skjæring rett øst for tunet.

Tunnelen for A2 ligger har mindre avstand til dammen med naturverdi B vest for Huseklepp, rundt 80
m. Følgelig er det større fare for dreneringseffekter og påvirkning gjennom anleggsfasen. Faren for
dreneringseffekter kan forebygges ved ekstra tetting under driving av tunnelen. Fjelloverdekningen i
området er usikker.

A2 krysser dagens jernbane i skjæring, treffer terreng i rett ved jordbruksareal vest for Adalsveien,
krysser Solerødveien i en gradvis økende fylling som avtar i stabil høyde fram mot kryssing av
Adalsbekken på bru. Brua over Adalsbekken har en lengde på 300 m, og krysser bekken i en smal
ravine med bredde 80 m. Det kommer inn en mindre bekk parallelt med traseen inn mot kryssing
Adalsbekken og ravine.

Brua ivaretar Adalsbekken som korridor for flora og fauna samt ravinen rundt bekkeløpet. Kantsonen
rundt bekken er smalere og med mindre vegetasjon enn for kryssing for A1. Konfliktene med
naturverdier og potensielle naturtyper langs bekkeløpet antas derfor å være mindre enn for A1. Et
rådyrtrekk langs bekken vil kunne opprettholdes under brua.

Etter brua går traseen videre nordover, først på en liten fylling over et jordbruksareal. Ved kryssing av
et sideløp til Adalsbekken fra Ra dam øker fyllingshøyden.

Straks etter bekken, ved kryssing Solerødveien, møter traseen terreng. Etter kryssing Solerødveien
går den videre nordover i skjæring, først i en mindre og delvis ensidig skjæring, deretter i en større
skjæring opp mot og gjennom høybrekket ved Kimestadveien.

Opp mot Kimestad ligger traseen over et mindre bekkeløp. Dette må føres gjennom linja et stykke
fram mot potensielt utslippspunkt i bekken som krysses på fylling rett sør for Solerødveien.
Anleggsarbeidene på denne strekningen vil sannsynligvis gi partikkelutslipp til bekken med avrenning
videre til Adalsbekken.

Et rådyr- og vilttrekk langs kantsonen for bekken som krysses i fylling vil få en barriere i
fyllingsområdet. Dette er en trekkrute som går tvers over dalen og som sannsynligvis fortsetter videre i
skogsområdene rett vest for linja opp mot Adalstjern. For å opprettholde dette trekket vil det være
aktuelt med en viltovergang i dette området. Alternativt kan det være en vurdering at rådyrtrekk under
brua ved Adalsbekken gir tilfredsstillende muligheter for å opprettholde trekkruta.

I hjorteviltregisteret har det ikke blitt registrert påkjørsler av rådyr eller annet vilt hverken på
Solerødveien eller Kimestadveien i dette området. Men det er registrert påkjørsel av rådyr på
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Adalsveien rett nordøst for Huseklepp og på dagens jernbane rett sør for Huseklepp i utkanten av
Tangsrødmarka.

A2 vil ikke berøre vannkvaliteten eller andre biologiske forhold for Ra dam under anleggsfasen, så
sant området blir beskyttet mot direkte inngrep.

Rett nord for bekkeløpet som traseen krysser på veg opp mot Kimestad er det merket et verdifullt
område i RPBAs kart over naturmiljø. Lokaliteten ble undersøkt som potensiell lokalitet for salamander
og andre amfibier av BioFokus i 2015. Det ble ikke gjort funn eller observasjoner som ga grunnlag for
naturtypeklassifisering. Verdien av lokaliteten vurderes som begrenset. Den vil bli direkte berørt og
beslaglagt under traseen både under anlegg og i drift.

Den vestre del av skogen fra Adalstjern naturreservat og ned til Adalsvegen er vurdert til B-verdi i
RPBAs temakart. Dette har sammenheng med at en stor del av dette området er registrert som hekke-
og leveområde for musvåk (B-kvalitet), samt at området henger sammen med Adalstjern naturreservat
som et viktig større natur- og skogsområde. Dette området gir trekkmuligheter for vilt fra
skogsområdene vest for Adalsveien.

Traseen går midt gjennom omtalt område, først på fylling og deretter på skjæring i skissert
stasjonsområde nord på Borreåsen. Stasjonensområdet ligger i en større skjæring inn mot åsen.
Skjæringa kan tenkes å påvirke grunnvannsforholdene et stykke innover åsen, men det forventes ikke
større effekter [41].

Videre nordover fra stasjonen går traseen på viadukt over vestre del av Borreskåla. Innkobling i sør er
150 m sør for Lørgeveien og rundt 350 m sør for rv. 19.

Traseen vil bryte opp hekke- og leveområdet for musvåk, samt gi arealbeslag. Traseen vil lage en
barriere for potensielt trekk av vilt fra åsene vest for Adalsvegen mot det sammenhengende
skogsområdet rundt Adalstjern og eventuelt videre vestover. Etablering av en viltovergang/undergang
kan være et avbøtende tiltak. Vilt vil ellers kunne krysse under viadukt på nordsiden av åsen nær
Lørgeveien.

Alternativ 3
I den sørligste delen av Tangsrødmarka ligger traseen på en mindre fylling rett over terreng. Ved
grense inn mot delområde Adal krysser traseen en sidebekk til Sverstadbekken. Dette gir fare for
vannforurensning i anleggsfasen. Bekkeløpet kan opprettholdes siden kryssing skjer i fylling.

Videre nordover mot påslag tunnel sentralt i Tangsrødmarka, en strekning på rundt 1000 m, ligger
traseen på varierende grad på fylling avhengig av terreng. I hovedsak mindre fyllinger rett over
terreng. Dette er et område preget av hogst. Det er flere mindre bekkeløp med avrenning mot
Sverstadbekken. Det har tidligere blitt observert ørret langt oppe i disse småbekkene (ved befaring ble
det observert vak i hyttedammen vest for tunnelpåslaget).

Traseen vil skape en barriere for trekk i den sørlige delen av Tangsrødmarka og dele området i to. Det
bør etableres mulighet for viltkryssing, forslagsvis omtrent ved grensen mot delområde Adal.

Tunnelpåslaget sentralt i Tangsrødmarka kan gi tunneldriving i området, med fare for forurensning mot
Sverstadbekken. Faren for forurensning vil avhenge av om tunnelen drives fra påslaget fra
Tangsrødmarka eller Solerødveien, eller med to stuffer.

Tunnelen (1150 m) går nordover gjennom en åsrygg og kommer ut i dagen rett før kryssing
Solerødveien.

Tunnelen kan gi fare for dreneringseffekter og påvirke vegetasjon over tunnelen. Det har ikke blitt
registrert verdifulle naturtypeområder over tunnelen.

Påslaget i nord vil gi tungt anleggsarbeid. Et lavereliggende område nord for Solerødveien krysses på
en stor fylling med tunnelstein. Arbeidene vil gi avrenning til Hengsrudvannet med C-verdi (lokalt
viktig). Vannkvaliteten i Hengsrudvann må forventes å bli sterkt påvirket gjennom anleggsfasen.
Hengsrudvann har avrenning til Undrumsdalsbekkens østre løp som har blitt registrert med verdi A
tidligere. Ved inventering utført av BioFokus i 2015 ble bekkeløpet ikke vurdert som verdifullt nok for
naturtypeklassifisering, men likevel som en viktig korridor i landskapet.

Det er viktig å unngå problematisk forurensning til den sjøørretførende Undrumsdalsbekken gjennom
anleggsfasen, og særlig i perioden med tunneldriving.
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Den store fyllinga etter kryssing av Solerødveien har en lengde på rundt 200 m. Deretter går traseen
på en skogkolle med varierende topografi som gir skjæringer med ulik høyde og ulike utslag.

Området med skjæringer gjennom skogkollen er rundt 750 m. Området vil få tungt anleggsarbeid med
fare for vannforurensning.

Traseen treffer terreng på et inneklemt jordbruksareal vest for Adalsborgen. Stasjonen er skissert her.
Dette gir økt arealbeslag langs traseen rett sør for rv. 19. Rv. 19 krysses på en liten bru.

Traseen ligger nær bøkeskogsområdet ved Adalsborgen. Minste avstand fra trasé til grensen for
naturtypeområdet er 25 – 30 m. Nærføringen gjør at det må tas hensyn for å bevare kanten av
naturområdet. Det kan oppstå konflikt i forbindelse med jernbanelovens hjemlede mulighet for rydding
av høye trær i 30 m sonen langs banen.

Traseen ligger på fylling på vestre del av jordbruksarealet langs bøkeskogen ved Adalsborgen. Det
forventes ikke endringer i lokal hydrologi og grunnvannsstand som kan skade skogsområdet.

Avrenningsforholdene i området er uklare, men området antas å ha avrenning mot
Undrumsdalsbekken østre løp.

Augedal dam (C-verdi) ligger øst for åsen med Adalsborgen, i et annet nedbørfelt, og vil ikke bli berørt
av anleggssonen langs traseen.

6.3 Skoppum
Alternativ 1
For viadukten som krysser nordvestover over den vestre delen av Borreskåla vil plasseringen av
søyler få betydning både for naturmiljø og landbruk.

For naturmiljø er det viktig å få en skånsom plassering av søyler i forhold til grøfter og bekker. Dette
gjelder i forhold til vannkvalitet, men også å bevare disse elementene som biologiske korridorer, natur-
og leveområder. Et annet element er eikehagen på Sande gård med rik forekomst av gamle og hule
eiker.

Hensynet til natur vil stå i motsetning til ønsket om å ha søylene på siden av jordbruksarealene for
best mulig arrondering og driftsforhold.

Det vil bli etablert en driftsveg langs viadukten med bredde rundt 5 m. For naturmiljø er det er ønskelig
å føre denne driftsvegen utenfor eikehagen ved Sande. Ved kryssing over Adalsbekken bør
driftsvegen legges på en mindre bru slik at vegen ikke danner barriere i kantsonen langs bekken.

Adalsbekken har et naturlig meandrerende løp i dette området, med en relativt velutviklet kantsone av
gråor-heggeskog. Bekkeløpet renner sammen med en annen bekk rundt 200 m nord for der traseen
krysser Adalsbekken.

Videre ned mot utløp til Borrevannet renner bekken sammen med Bondalsbekken, en større bekk som
kommer langs Nykirkeveien. Samlet danner bekkene Sandeelva som renner til naturreservatet
Borrevannet ved Solberg. Ved bekkeutløpet til Borrevannet er det et naturtypeområde med rik sump-
og kildeskog (Solberg Ø), registrert med verdi A (Svært viktig).  Sedimentasjon av større mengder
jordpartikler vil kunne påvirke området negativt.

Det er særlig viktig å unngå spill eller akutte utslipp av olje og drivstoff til Adalsbekken og Sandeelva,
med bakgrunn i det rike og verdifulle fuglelivet i Borrevannet. Dette forebygges gjennom praksis og
tiltak for økt sikkerhet i anleggsområdet, samt ved utlegging av oljelense i utløpssonen til Borrevannet.

Videre nordvest fra Adalsbekken passerer viadukten over en liten ås midt i jordbrukslandskapet.
Deretter over et jordbruksareal før den går innover det større skogområdet Solbergåsen. Viadukten
krysser over dagens jernbane ved åskanten i øst og treffer terrenget rundt 350 m inn på åsen.
Viadukten gir gode muligheter for underliggende viltpassasje fram til den treffer terreng.

Ved avslutningen av viadukten går traseen direkte inn i en dyp fjellskjæring på rundt 350 m. Deretter
blir skjæringa grunnere og mer ensidig mot høyere terreng i vest. Ved nordsiden av åsen der traseen
går gjennom en kort tunnel øker skjæringa fram mot påhugget.  Samlet lengde på fjellskjæring
gjennom Solbergåsen er på rundt 800 m. Skjæringa vil dele toppen av åsen i to, med lokal
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barriereeffekt for vilt og annen fauna. Tiltaket bidrar til sterk fragmentering av Solbergåsen, en av de
gjenværende større naturområdene i influensområdet.

Vilttrekk og annen migrasjon av fauna må skje under viadukt på sørsiden av åsen eller over tunnelen
på nordsiden av åsen. En viltovergang vil avbøte noen av effektene på vilttrekk.

Nordre påhugg for kort tunnel ligger på grensen mellom delområde influens Skoppum i sør og Nykirke
i nord.

Alternativ 1 via Nykirke tettsted
Alternativ 1 via Nykirke tettsted (A1N) skiller lag med alternativ 1 (A1) ved landkar for viadukt på
Solbergåsen. A1N går direkte inn i en tunnel fra landkaret. Tunnelen nordover har en lengde på rundt
300 m før den kommer ut i en skjæring. Deretter går traseen i dagen i en skjæring av varierende
høyde fram mot nordsiden av Solbergåsen. Her går traseen inn i en ny kort tunnel på 300 m fram mot
jordbruksarealene ved foten av Solbergåsen.

Sammenlignet med A1 har A1N en mer skånsom trasé gjennom Solbergåsen. Tunnelen på 300 m rett
nord for viadukt gir mulighet for vilttrekk. Skjæringa i de midtre delene av skogområdet gir en mindre
landskapsinngrep enn for A1. Samlet sett gir A1N mindre fragmentering av Solbergåsen enn A1.

Alternativ 2
Viadukten fra Borreåsen mot Solbergåsen er 1600 m lang. Den har en middelhøyde over terreng på
rundt 40 m og en maksimal høyde på rundt 55 m over terreng. Viadukten krysser over Møllerdammen
i Adalsbekken registrert som et B-område. Bakgrunnen er registrerte amfibier samt vannlevende og
vanntilknyttede insekter. Kryssingen over dette området har en lengde på 70 m. Med bufferområde
tegnet i RPBAs kart har kryssingen en lengde på 175 m.

Møllerdammen blir liggende midt i aktuelt anleggsområde for søyler til viadukt, men kan beskyttes mot
større inngrep under anlegg ved å legge driftsveg og andre inngrep utenfor dette området. En god
plassering av søyler vil bidra til å unngå arealbeslag og forringelse av områdets naturkvalitet. Skader
som oppstår under og etter anlegg kan avhjelpes i ettertid. Anleggsarbeidet bør om mulig utføres høst
og vinter, en periode da amfibiepopulasjonene er mindre utsatt for skadeeffekter.

Viadukten blir landfast et lite stykke inn på Solbergåsen, rett vest for Jahrenlund dam, en lokalitet med
B-verdi (viktig), blant annet pga. småsalamander. En ny vurdering i 2015 tilsa at dammen hadde C-
kvalitet (lokalt viktig) som følge av mye skygge, inngrep og få observerte arter.

Traseen krysser ikke over registrerte tilførselsbekker og behøver ikke påvirke vannkvaliteten i
dammen. Men en dyp skjæring rett etter at viadukten sørfra blir landfast ligger ikke mer enn 40 m fra
kanten av dammen. Det må påregnes at vannstanden i dammen kan påvirkes, og at det må tas
hensyn i anleggsfasen for å unngå direkte inngrep i dammen samt skogområdet rett nord for dammen
registrert som et viktig område for småsalamander.

Dammen vurderes i dag som mindre viktig enn ved første naturtyperegistrering i 1997, men den har
potensiale for bedre naturkvalitet ved økt lystilgang og enkle restaurerende tiltak.

Etter påvirkning som følge av anleggfasen så kan dammen om ønskelig utbedres slik at den får
forhold som stimulerer til økt biologisk mangfold etter gjennomført anlegg. Dette kan regnes som et
avbøtende tiltak.

Videre nordover Solbergåsen ligger traseen i skjæring i 380 m før den går inn i en tunnel på 450 m.
Tunnelen gir økt høyde på skjæringer ved påslag i sør og nord.

Fra utløpet av tunnelen og videre nordover på en strekning 500 m går traseen i skjæring av varierende
høyde gjennom et småkupert skoglandskap før den kommer inn mot en ny tunnel på nordsiden av
åsen. Tunnelen er vesentlig lengre enn parallell tunnel tegnet for A1, hele 620 m, og ender ut på
nordsiden av Føskeveien.

Samlet sett gir A2 mindre fragmentering av Solbergåsen enn A1.

Alternativ 3
Gjennom hele delområde Skoppum går K3 i tunnel. Tunnelen er 3700 m lang og går gjennom
åslandskapet vest for Skoppum tettsted.

Tunnelen ligger i avstand 170 m fra naturtypeområdet Kongelv med rik edelløvskog med B-verdi.
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Tunnelen kan gi dreneringseffekter, avhengig av fjellforhold og bruk av ekstra tiltak for tetting. Ved
usikker fjelloverdeking må tunnelen helstøpes. Da vil terrenginngrepet og anleggsarbeidene få større
lokale effekter.

Tunnelen vil ivareta viltkryssing og naturforhold i hele åslandskapet. Fra åsen ved Viulsrød i sør, via
Løvås, Føskeåsen og Åserødåsen i en linje parallelt med E18.

Det vil gå med areal for deponering av tunnelstein, og aktuelle arealer skal vurderes nærmere.
Tunnelstein kan forutsettes brukt til å etablere nye jordbruksarealer eller pukkes for salg som
byggeråstoff. Slike tiltak kan avbøte uheldige effekter av deponier.

6.4 Nykirke
Alternativ 1
Nord for tunnelpåhugget ligger traseen i dyp skjæring gjennom Føskeåsen. På et smalt
jordbruksområde rett nordvest for Føskeveien treffer traseen terreng, men går straks inn i en ny
skjæring som går langs østkanten av Åserødåsen.

Åsrødåsen er kartlagt som et viktig viltområde (B) for spettefugler, men kun et begrenset areal vil bli
berørt av tiltaket i anleggs- og driftsfasen.

Videre nordvest fra Åserød ligger traseen på en liten fylling eller på terreng. Via jordbruksområdet
krysser den over Klokkarmyra og videre over jordbruksareal mot Sletterødåsen. I søndre del av
Sletterødåsen går den inn i en dyp fjellskjæring mot påhugg tunnel for kryssing under E18 mot
påkobling nord ved Tangerudbekken.

På strekningen fra Solbergåsen til etter Klokkermyra krysser traseen over tre mindre bekker med
avrenning til Borrevann via Båndalsbekken og Sandeelva.

Det kan påregnes tungt anleggsarbeid ved fjellskjæring og tunnelpåhugg sør for Føskeåsen,  og
bekkevannet her vil være utsatt for forurensning i anleggsfasen. Inngrepene er mer begrenset for
bekkeløpene i lavpunktet mellom Føske- og Åserødåsen og ved Klokkarmyra.

Anleggsområdet knyttet til skjæring og påhugg ved Sletterødåsen ligger på nedbørfeltgrensen mellom
Undrumdalsbekken og bekker med avrenning mot Frebergsvik. Variant 1-3 synes i utgangspunktet å
ha avrenning mot Frebergsvik, noe som er å foretrekke som følge av store naturverdier i og langs
Undrumsdalsbekken.

På nordsiden av E18 nord for Kopstadkrysset kommer tunnelen under E18 ut i dagen litt over 100 m
etter kryssing E18. Den kommer ut i dagen i et ravinelandskap langs en sidebekk til Tangerudbekken
og føres videre i dagsone.

Tunnelen kommer ut med stor ensidig skjæring mot høyere terreng i øst, deretter føres den på fylling
over bekkeløp og ravinedal før den går inn i en ensidig skjæring mot vest og påhugg for ny tunnel mot
påkobling nord. Samlet en strekning på rundt 400 meter vekslende i skjæring og på fylling som følge
av ravinelandskap. Det bør vurderes faunakulvert for gjennomføring av bekk og for å sikre
vandringsveg for mindre dyr i dalbunnen.

Vegetasjon, bekk og kvartærgeologi i dette området er vurdert som verdifullt i RPBAs kart over
naturmiljø. Ved skjæring påhugg ny tunnel nordover berøres/ødelegges to løvskogsområder med B-
verdi registrert sommeren 2015 av BioFokus. Det ene med edelløvskog og det andre et område med
forekomst av gamle og hule eiker.

Tunnelen videre nordover er 1100 m lang. Nordlig påhugg ligger i en dyp avgrenset skjæring i fjell
rundt 250 m sør for Tangenbekken naturreservat.

Anleggsarbeidet i dette området kan skape økt partikkelbelastning til Tangenbekken samt videre til
Hellandselva som er sjøørretførende og har godt potensiale for sjøørretproduksjon. I tillegg har elva
viktige naturtypeområder ute i sjøen ved munning bekk.

Traseen kommer tett på reservatet og rydding i 30 m sone fra midtlinje spor vil kunne gi inngrep noen
meter innenfor reservatgrensen, maksimalt anslått til 5 m.

Anleggsfasen vil bli krevende i området som følge av nærføring til reservatet. Direkte inngrep må
forebygges gjennom merking eller oppsetting av fysiske skiller.
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Alternativ 1 via Nykirke tettsted
Tunnelen gjennom den høyeste delen av Solbergåsen ender ved jordbruksarealer på nordsiden av
åsen. Videre går traseen i en mindre skjæring gjennom noen mindre skogområder og på fylling over et
lite jordbruksområde. Deretter går den i en større skjæring gjennom åsen mot Nykirkeveien før den
går på fylling inn mot dagens bane ved Skreppedalsveien.

I området ved Føskeveien, Nykirkeveien og Skreppedalsveien passerer traseen midt gjennom et
registrert leveområde for pinnsvin. Traseen danner en effektiv barriere som deler dette området på
midten.

Nordover langs banen mot Kopstad ligger traseen i en stor skjæring på østsiden av dagens bane mot
tunnelpåslaget nær sørenden av Myravegen.

Skaanevegen og tettbebyggelsen på Kopstad krysses i tunnel på 350 m. Videre går traseen inn i en
dyp skjæring og krysser Kopstadveien i en betongkulvert. Videre nordvestover går traseen først i en
dyp skjæring på jordbruksarealene nordøst for dagens bane. Denne går gradvis over i en liten
skjæring vekslende i liten fylling fram mot kryssing E18. E18 krysses i en betongkulvert.

Traseen koples til eksisterende spor sør for Tangentunnelen.

Samlet sett gir K1N inngrep i et leveområde for pinnsvin samt i et verdifullt ravinelandskap nord for
kryssing av E18.

Alternativ 2
Tunnelen inn i delområde Skoppum er vesentlig lengre enn parallell tunnel tegnet for A1, hele 620 m,
og ender ut på nordsiden av Føskeveien.

Høyde og utslag av skjæring ved utløp av tunnel på nordsiden av Føskeåsen er vesentlig mindre enn
for A1 der tunnelene gir store skjæringsutslag gjennom hele Føskeåsen.

Traseen møter terreng på jordbruksarealet rett nord for Føskeåsen.

Straks etter Føskeåsen krysser den over en liten bekk omtrent på terreng. Rundt 100 m lengre fram
ligger den på fylling omtrent rett over et sideløp til Bondalsbekken med avrenning til Borrevannet. Her
er det et potensiale for vannforurensning i anleggsfasen.

Videre nordover går traseen mer eller mindre på terreng over jordbruksarealene nordover til
Sletterødåsen, og over Klokkarmyra med åpne grøfter. Ved Sletterødåsen er det skjæring for påslag
tunnel under E18. Påslaget ligger på den sørøstre enden av åsen, og gir mindre skjæring og inngrep i
åsen enn A1.

Hvilke nedbørfelt som vil motta avrenning fra anleggsfase fra området ved Klokkarmyra til påslag
tunneler ved Sletterødåsen er litt usikkert. Området er flatt og ligger på skillet mellom tre ulike
nedbørfelt; Bondalsbekken mot Borrevann, Undrumsdalsbekkens østre løp og bekk mot Frebergsvik.
Nedbørfeltgrenser fra Regine indikerer at arbeidene med tunnel ved Sletterødåsen for A2 vil ha
avrenning mot Frebergsvik. Her er det ikke sjøørretinteresser i forbindelse med bekkeløpet, da utløpet
av bekken er bratt og uten vandringsmuligheter.

Tunnelen under E18 kommer ut mot ravinelandskapet på nordsiden, først åpent i dagen i ensidig
skjæring, deretter i fylling ved kryssing over bekken og den lavereliggende delen av ravinedalen.
Strekningen i dagen er på rundt 350 m. På den andre siden av ravinen går traseen inn i en ny tunnel
som går videre fram mot påkobling i nord ved Tangenbekken. Tunnelen er på rett over 1100 m.

Tunnelen kommer ut i dagen rundt 550 m fra påkobling i nord.  Portalen gir en liten skjæring, deretter
går traseen på en liten fylling og så videre tilnærmet på terreng forbi den sørlige delen av
Tangenbekken naturreservat.

På samme måte som diskuter for A1 vil nærføringen til Tangenbekken naturreservat gi en avstand
mindre enn 30 m mellom senterlinje spor og skogen inne i reservatet. Minste avstand er 20 – 25 m,
men dette gjelder bare for et kort område, anslagsvis 50 – 100 m.

Som diskutert for A1 kommer anleggsarbeidene tett på reservatet, som må beskyttes mot direkte
inngrep. Det vil kunne bli utfordringer knyttet til anleggsarbeid og vannkvaliteten i Tangenbekken, med
fare for tilslamming i ravinebunn i reservatet og redusert vannkvalitet mot den sjøørretførende
Hellandselva.
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I en sammenligning mot A1 så gir A2 lavere skjæringer og mindre inngrep i ravinesystemet nord for
E18 der traseen går i dagsone. Innslaget for tunnelen mot Tangenbekken er lenger sør og kan gi
muligheter for å spare deler av to B-områder for henholdsvis edelløvskog og hule eiker påvist av
BioFokus i 2015.

Sidebekk og ravinedal rett nord for E18 krysses i dagen på fylling, noe som gir barriereeffekt og
vandringshinder langs bekken, samt potensielle utfordringer for vannkvalitet. Området har vilttrekk i
dalbunnen og er også definert som viktig ut fra kvartærgeologiske kvaliteter.

Alternativ 3
I delområde Nykirke kommer traseen inn under Åserødåsen i lang tunnel. Ved nordenden av
Åserrødåsen kommer traseen ut i dagen.

På jordene over mot Sletterødåsen ligger traseen omtrent på terreng, men går inn i en skjæring når
den nærmer seg Sletterødåsen, der den går inn i tunnel under E18.

Tunnelen gjennom E18, åpen dagsone i ravinelandskapet nord for E18 og lang tunnel mot påkobling i
nord ved Tangenbekken er som beskrevet for A2.

Den store andelen tunneler på variant A3 vil skape tung anleggsaktivitet ved påslag. Tunnelsteinen vil
kreve arealer for deponering, og vi har foreløpig regnet at det vil beslaglegges 20 daa per 100 000 m3

løs sprengstein deponert. Dette skal vurderes som omfang for A3.

6.5 Foreløpig vurdering av omfang og konsekvens – anleggsfasen
Barkåker
Ved påkobling av alle alternativer i sør vil det kunne bli avrenning mot den sårbare og verdifulle
Sverstadbekken, både fra riggområder og anleggsbelte.

Adal
Ved Lørgeveien kan det blir anleggsaktivitet knyttet til viadukt og mindre skjæring inn mot Lørgeåsen.
Avrenning vil skje mot Adalsbekken, med nødvendig fokus på å forebygge uønskede utslipp av olje og
drivstoff til Borrevann.

Lengre inn i Lørgeveien kan det bli anleggsarbeid i forbindelse med mindre fylling for A2. Dette
området har også avrenning til Adalsbekken.

Sørover fra rv. 19 ved Adalsborgen går A3 i dagen, vekslende fylling og skjæring. Avrenning av
anleggsvann vil skje mot Hengsrudvann (C-verdi) og videre mot Undrumsdalsbekken.

Ved Solerødveien vil anleggsområdene for A1 og A2 komme i nærheten av Ra dam med fare for å
produsere avrenning som påvirker dammen og med videre avrenning til Adalsbekken.

I Tangsrødmarka ved utløp av tunnel for A3 vil det kunne bli påslag og driving av tunnel. Avrenning av
renset anleggsvann fra tunnel samt annen anleggsaktivitet i dette området vil har avrenning mot
mindre bekker og grøfter som renner videre mot Sverstadbekken og Tveitenelva. For å redusere
forurensning mot Sverstadbekken vil det være en fordel å  drive hele tunnelen fra påhugg ved
Solerødveien.

I Adalsrommet er A1 og A2 skissert med betydelige fyllinger i dalbunnen samt en liten tunnel ved
Huseklepp. Anleggsaktiviteten vil kunne skape uønsket avrenning mot Adalsbekken og særlig
arbeidene i nærkontakt med bekkeløpet.

Skoppum
I nærheten av Olsåsen kan det bli en anleggsområde for fylling, en liten tunnel og for påkobling
viadukt. Arbeidene vil ha avrenning mot Ryglandsbekken og Borrevannet, og akutt utslipp av
oljeprodukter vil være en kritisk hendelse i forhold til fuglelivet i naturreservatet.

Ved Jahrenlund vil anleggsområdet komme tett på dam med verdi C (tidligere B).

Ved Råen rett sør for rv. 19 vil det kunne blir anleggs- og riggområder for driving av lang tunnel, med
rensing og utslipp av anleggsvann fra tunneldriving. Området ligger nær vannskillet mellom
Adalsbekken og Undrumsdalsbekken, men antas å drenere mot Adalsbekken. Dette vil være å
foretrekke med bakgrunn i sjøørretbestanden i Undrumsdalsbekken samt at bekken er vurdert som et
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verdifullt naturtypeområde. Ved avrenning mot Borrevanner må det være fokus på uønskede utslipp
av olje og drivstoff.

Ved Sandeveien vil anlegget komme tett på eikehagen ved Sandebruk samt tett på Møllerdammen
med B-verdi.

Nykirke
Helt nord i delområde Nykirke vil anleggsaktiviteten ha avrenning mot Tangenbekken naturreservat.
Gitt avrenning av forurenset anleggsvann (forutsatt renset) kan det skje tilslamming av bekkebunn og
sumpområder i Tangenbekken naturreservat. Avrenningen fra Tangenbekken vil gå til Hellandselva
som har potensiale for gyting og oppvekst av sjøørret på en lengre strekning opp fra sjøen. Knyttet til
planlagt utbygging av godsterminal på Kopstad er det gjort en egen vurdering av vannkvalitet og
resipientforhold i Hellandselva i søknad til Fylkesmannen i Vestfold. Hellandselva munner ut i fjorden
ved badestrand ved Frebergsvik. Her er det registrert naturtype A «Ålegressenger» og naturtype C
«Bløtbunnsfauna» i strandsonen ved munningsområdet.

Tunnelen under E18 vil skape et krevende anleggsområde ved Bollerudåsen rett nordvest for
Kopstad. Registrerte verdier knyttet til ravinelandskap langs bekken, trekkveg og B-områder med skog
vil kunne bli berørt i ulik grad avhengig av hvordan arbeider og riggområder planlegges og
gjennomføres. Avrenningen fra anleggsarbeidene vil drenere til lokal bekk med avrenning til
Frebergsvik, der munningområde har registrert C-område bløtbunnsarter og A-område ålegras.
Bekken synes ikke å ha gyte- og oppvekstforhold for sjøørret da bekkeløpet opp fra sjøen er for bratt.

Tunnelen under E18 vil også kunne drives fra Sletterødåsen, der det blir større fjellskjæringer på
sørsiden. Området ligger på vannskillet mellom bekk mot Fredbergsvik og avrenning mot
Undrumsdalsbekkens østre løp. Undrumsdalsbekken er et viktig vassdrag for gyting og oppvekst av
sjøørret. Har i tillegg godt utviklede kantsoner og er kategorisert som naturtype A. Det vil være viktig å
unngå uheldig avrenning mot Undrumsdalsbekken.

Føskeåsen er registrert som et viktig viltområde for spettefugler. Det vil være ønskelig å forebygge
forstyrrelser i dette området gjennom hekkesesongen.

Ved Føske vil det kunne være angrepspunkt for tung fjellskjæring mot nord og sør. Avrenningen i
området drenerer til Borrevannet, via Ryglandsbekken og Sandeelva. Sandeelva renner gjennom et A-
område med sump og kildeskog før utløp til Borrevannet. For avrenning til Borrevannet vil akutte
utslipp av oljeprodukter kunne bli problematisk eller kritisk for den rike bestanden av vanntilknyttet fugl
i reservatet.

Samlet vurdering av mulig omfang i anleggsfasen
For naturmiljø og særlig resipienter og vannkvalitet er anleggsfasen avgjørende. Herunder plassering
av rigg- og anleggsområder og valg av angrepspunkter og strategi for tunneldriving.

Det må legges vekt på å unngå uheldig avrenning til Sverstadbekken, Undrumsdalsbekken og
Tveitenbekken som ligger på vest og sørsiden av planområdet for de ulike variantene. Disse bekkene
er viktige gyte- og oppvekstlokaliteter for sjøørret og har ellers kantsoner og naturkvaliteter type A.

Også Tangenbekken/Hellandselva, som kan motta anleggsavrenning fra områder i nord, er
sjøørretførende over en lengre strekning.

For avrenning til Adalsbekken og Borrevannet er det mindre kritisk med utslipp, da denne bekken ikke
er livsmiljø for viktige fiskebestander. Det er registrert ørekyt, og bekken ble vurdert egnet for ørret,
men det ble ikke registrert ørret ved elfiske i 2008/09 [17]. For Adalsbekken vil det være kritisk med
utslipp av olje eller drivstoff som kan påvirke fugl i Borrevannet.

Tunneldriving og renset anleggsvann fra tunnel gir et særlig potensiale for uheldige utslipp til små
resipienter.

6.6 Omfang – kalkulering av arealbeslag
Det er gjort en vurdering av omfang basert på beslag av arealer med naturverdi, både i anleggsbeltet
langs traseen og for deponiarealer. Fjernvirkningen av tiltaket har blitt vurdert, som dreneringseffekter
for dammer og påvirkning av hydrologi i viktige områder. Her er området rundt Adalstjern
naturreservat særlig viktig. Mulige effekter som følge av  anleggsfasen har blitt vurdert, midlertidig
arealbeslag, utslipp av anleggsvann til vassdrag og potensielle effekter på vannmiljø.
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For hver enkelt alternativ er det gjort en gjennomgang av hvilke elementer og områder med naturverdi
som forventes å bli påvirket, og omfang av påvirkning. Dette foreligger som en verbal beskrivelse og
tabellmessig vurdering av hvert alternativ.  Vurderingen har blitt satt inn i en skalert
omfangsbeskrivelse for hvert naturelement/område. Dette framgår av tabellene for
konsekvensvurdering innen hvert delområde.

Det har blitt gjort en GIS-basert beregning av arealbeslag for verdiklasser av naturmiljø for
alternativene som vist i tabell 15 og 16.

Tabell 15. Permanent og midlertidig beslag for naturareal (daa) med stor og middels til stor verdi.

Arealverdi
Alternativ 1 via Nykirke Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Perm Midl Perm Midl Perm Midl Perm Midl
Stor verdi 10 40 10 40 5 10 5 10
Middels til stor verdi 109 266 108 263 58 135 47 123
Sum 119 306 118 303 63 145 52 133
Rangering 4 3 2 1

Tabell 16. Permanent og midlertidig beslag for areal (daa) med middels og liten til middels verdi.

Arealverdi
Alternativ 1 via Nykirke Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Perm Midl Perm Midl Perm Midl Perm Midl
Middels verdi 74 186 52 127 61 153 9 28
Liten til middels verdi 157 380 166 392 154 383 165 425

6.7 Konsekvenser
Delområde Barkåker
Tabell 17 gir oversikt over verdi, omfang og konsekvens for naturelementer i delområde Barkåker. I
dette området går alternativene for en stor del i samme trasé. Det er marginale forskjeller mellom
traseene med hensyn til konsekvens for naturmiljø. A3 går noe mer i nærføring til Sverstadbekken, og
er rangert dårligst. A1 og A2 er helt like, men A1 er rangert best som følge av en minimal forskjell mot
grensen til delområde Adal.

Figur 45 viser beslag av arealer med ulik naturverdi innenfor anleggsbeltet til hvert alternativ
(bufferklipp 105 m). Arealbeslag i kantsonen langs Sverstadbekken er den viktigste konsekvensen i
dette området. A3 har litt større arealbeslag i denne kantsonen enn A1 og A2.

Tabell 17. Samlet vurdering av verdi, omfang og konsekvens i delområde Barkåker

Område/element Verdi
Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Omfang Konse
kvens Omfang Konse

kvens Omfang Konse
kvens

Sverstadbekken S Middels – – Middels – – Middels – –
Tveitenelva S Lite – Lite – Lite –

Vilttrekk A1 og A2 M Middels – – Middels – – Intet 0

Vilttrekk A3 M Intet 0 Intet 0 Middels – –

Tangsrødmarka L/M Middels/stort – Middels/stort – Middels/stort –
Dammer vest K3 S Intet 0 Intet 0 Intet 0

Samlet konsekvens –/– – –/– – –/– –

Rangering 1 2 3
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Figur 45. Beslag av areal med ulik verdi i anleggsbeltet langs A1, A2 og A3 i område Barkåker.

Delområde Adal
Tabell 18 gir en oversikt over verdi, omfang og konsekvens for naturelementer i delområde Adal. A1
blir rangert dårligst i dette området etter en samlet vurdering av konsekvens. Dette har sammenheng
med direkte inngrep i Adalstjern naturreservat, samt effekter på verdifulle dammer og vilttrekk.
Traseen til alternativ 1 går nær toppen av raet, med mange naturtypeområder.

Raet vurderes i seg selv å ha en vesentlig verdi, selv om det ikke formelt er registrert som et verdifullt
geologisk element [37].

En egen geoteknisk rapport (ICP-34-A-10044) [41] anbefaler oppfølging av grunnvannsforholdene
rundt den 4 m dype skjæringa rett nord for Campus Vestfold. Inngrepet kan gi risiko for randeffekter
på grunnvannsstand langs Fogdeskogen (vedlegg XV).Mengden grunnvann mot Adalstjern fra
Fogdeskogen kan reduseres noe. To verdifulle dammer øst for A1 og en lokal brønn brukt til vanning
kan i verste fall påvirkes. Potensielle effekter kan avklares nærmere gjennom hydrogelogiske
undersøkelser i neste planfase, slik av behovet for avbøtende tiltak blir nærmere klarlagt.

A2 er rangert som nest best, og dårligere enn A3. Dette har sammenheng den går gjennom et hekke-
og leveområde for musvåk i skogområdet vest for Adalstjern. Området er viktig siden det tjener som
buffersone mot naturreservatet. I tillegg har området et vilttrekk inn fra vest. Kort tunnel ved Huseklepp
vurderes å kunne gi fare for drenering eller skade på verdifull dam i nærområdet.

A3 rangeres best i delområde Adal, men gir konsekvens ved at dagsonen i den sørlige delen av
Tangsrødmarka fragmenterer et større sammenhengende skogområde. Vilttrekk i området vil
påvirkes. Etablering av viltoverganger vil bidra til å avbøte effektene på vilttrekk både for A2 og A3.

Flere skisserte deponier for stein og jord i skogområdene ved Tangsrødmarka gir negativ konsekvens
gjennom midlertidig eller permanent fragmentering (vedlegg XVI). Foreløpig deponiplan er for en stor
del felles for alternativene, selv om deponeringsbehovet vil variere. Nær påslag for tunnel for A3 midt i
Tangsrødmarka planlegges det et større deponi for tunnelstein.
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Utnyttelse av sprengstein til byggeråstoff og eventuell utnyttelse av undergrunnsleire til tetting og
forsegling av lokale prosjekter med forurenset grunn, vil avbøte negativ arealbruk til deponi.
Tilsvarende vil utnyttelse av sprengstein til planering av nytt jordbruksareal (etablert med matjord tilført
fra anleggsområdene), gi et positivt arealformål for fagområde naturressurser.

Gjennom  anleggsfasen vil A3 gi avrenning til Hengsrudvann og videre mot Undrumsdalsbekken.

Figur 2 viser beslag av naturareal av ulik verdi i anleggsbeltet langs alternativene. A1 har arealbeslag i
Adalstjern naturreservat og i buffersonen avsatt rundt reservatet. Arealer for musvåk og andre
naturverdier berøres i områdene på nordsiden av Borreåsen.

A2 gir beslag i område viktig for musvåk, samt effekt i sone med vilt og viltrekk i skogen på vestsiden
av Adalstjern.

A3 går gjennom skogområder med liten til middels verdi, men unntak av ved Adalsborgen. Der
kommer A3 i berøring med buffersonen avsatt rundt bøkeskogen ved Adalsborgen. I praksis antas
berøring av buffersonen å ha liten betydning for selve bøkeskogen.

Tabell 18. Samlet vurdering av verdi, omfang og konsekvens i delområde Adal.

Område/element Verdi
Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Omfang Konse
kvens Omfang Konse

kvens Omfang Konse
kvens

Tangsrødmarka SØ L Middels – Middels – Intet 0
Tangsrødmarka V L/M Intet 0 Intet 0 Middels –

Vilttrekk Tangsr.m. M Middels – Middels – Middels/stort – –

Adalsbekken M/S Middels – – Lite – Intet 0

Huseklepp dam S Middels – – Middels – – Intet 0

Vilttrekk Adal M Middels/stort – – Lite/middels – Middels – –
Ra dam S Middels/stort ÷ – Middels/stort – Intet 0
Våtmark RPBA L Intet 0 Stort – Intet 0
Fjugstad dam M Lite – Intet 0 Intet 0
Hagemark Fjugstad S Lite/middels – – Intet 0 Intet 0
Adalstjern naturres. S Stor - - - Lite – Intet 0
Viltområde musvåk S Lite – Middels – – Intet 0
Skogsomr. V Adalstj M Intet 0 Middels – Intet 0
Fogdeskogen I dam S Middels – – Intet 0 Intet 0
Fogdeskogen II dam S Lite/middels – Intet 0 Intet 0

Vilttrekk Raveien M Middels/stort – – Intet 0 Intet 0

Hengsrudvann M Intet 0 Intet 0 Middels –

Undrumsdalsbekken S Intet 0 Intet 0 Lite/middels –

Deponi K3 L Intet 0 Intet 0 Middels –

Samlet konsekvens – –/– – – –/– – –

Rangering 3 2 1

Delområde Skoppum
Tabell 19 gir en oversikt over verdi, omfang og konsekvens for naturelementer i delområde Skoppum.

A1 blir rangert dårligst. Bakgrunnen er at A1 gir størst inngrep og sterkest fragmentering av det
sammenhengende skogområdet i Solbergåsen. Traseen forventes også å påvirke og forringe
eikehagen ved Sande.

A1N gir mindre inngrep i Solbergåsen enn A1, da den har økt andel tunnel og lavere fjellskjæringer.

A2 vil gå rett over Møllerdammen. Denne vil påvirkes av anleggsaktiviteten. Traseen vil gi avrenning
av anleggsvann med partikler til Adalsbekken, med videre avrenning til Borrevannet.

A3 rangeres best i dette området. Traseen vil ha begrensede virkninger på naturmiljø, siden den i
hovedsak går i tunnel. Anleggsarbeidene ved tunnelpåslagene vil gi avrenning og påvirkning av lokal
vannkvalitet. Stort uttak av tunnelstein vil gi deponibehov. Det må påregnes forinjeksjon i tunnelen for
tilfredsstillende tetting, og dette vil avbøte fare for omfattede dreneringseffekter på vegetasjon over
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tunneltaket. Dreneringseffektene forventes ikke å påvirke Kongelv edelløvskog et godt stykke unna
tunnelen.

Skisse til deponiplan viser et deponi i delområde Skoppum (vedlegg XV). Dette forventes å tas i bruk
for alle alternativer.

Figur 47 viser beslag av naturområder av ulik verdi i anleggsbeltet langs hvert alternativ.

Viadukten til A1 går rett over eikehagen på Sande og krysser over Adalselva. I Solbergåsen gir A1
store arealinngrep og fragmentering.  Ved Føske sneier traseen østsiden av Føskeåsen, registrert
som viktig område for spettefugler.

A1N gir mindre fragmentering i Solbergåsen enn A1.

A2 går i viadukt over Møllerdammen. Viadukten blir landfast på Solbergåsen nær dam ved
Jahrelunden, og dammen vil kunne bli påvirket.

A3 går i tunnel gjennom området, men vil kunne gi effekter i form av deponier. De andre alternativene
har mindre deponibehov for sprengstein, men større behov for jorddeponier.

A1 og A2 går på høye viadukter over den vestre delen av Borreskåla. Dette kan teoretisk skape
kollisjonsfare for trekkfugler på veg inn mot rasteområde ved Borrevannet. Kollisjonsfaren antas å
kunne forebygges gjennom merking eller skjerming av kontaktledning som brukt ved Botniabanen i
Sverige. Flere tiltak kan iverksettes for å avbøte kollisjoner, selv om dette neppe vil påvirke populasjon
av trekkfugler negativt. Kollisjoner mellom større fugl og tog i stor hastighet kan gi enkelthendelser av
sikkerhets- og driftsmessig betydning for IC-strekningen.

Figur 46. Beslag av areal med ulik verdi i anleggsbeltet langs alternativ 1, 2 og 3 i område Adal.
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Tabell 19. Samlet vurdering av verdi, omfang og konsekvens i delområde Skoppum.

Område/
element Verdi

Alternativ 1 Alternativ 1 via
Nykirke Alternativ 2 Alternativ 3

Om
fang

Konse
kvens

Om
fang

Konse
kvens

Om
fang

Konse
kvens

Om
fang

Konse
kvens

Eikehagen Sande S Middels – – Middels – – Intet 0 Intet 0
Møllerdammen S Intet 0 Intet 0 Middels – – Intet 0

Adalsbekken M Middels/
lite – Middels/

lite – Lite – Intet 0

Sump og kildeskog M/S Lite – Lite – Lite – Intet 0
Borrevann S Intet/lite – Intet/lite – Intet/ lite – – Intet 0
Fugletrekk viadukt S Lite – Lite – Lite – Intet 0
Jarenlund dam M Intet 0 Intet 0 Middels – Intet 0

Solbergåsen L Stor – – Stor – – Middels – Intet 0

Vilttrekk Solberg
åsen

M
Stor – – Stor – – Middels – Intet 0

Kongelv
edelløvskog

S
Intet 0 Intet 0 Intet 0 Intet/

Lite –/0

Steindeponier L Lite –/0 Lite –/0 Lite – Middels –

Samlet konsekvens –/– – – – 0/–
Rangering 4 3 2 1

Figur 47. Beslag av areal med ulik verdi i anleggsbeltet langs alternativ 1, 2 og 3 i område Skoppum.
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Delområde Nykirke
Tabell 20 gir en oversikt over verdi, omfang og konsekvens for naturområder/elementer i delområde
Nykirke.

A1N er rangert dårligst som følge av store inngrep i ravinelandskap med bekk nord for kryssing av
E18. I tillegg går traseen rett gjennom et leveområde for pinnsvin. Inngrepene i det verdifulle
ravinelandskapet berører også et område for vilttrekk.

A1 gir store inngrep i ravineområdet nord for E18 og beslaglegger to verdifulle naturtypeområder
(verdi B) påvist under inventering i 2015.

A2 og A3 er relativt like i dette området. De gir noe mindre effekter i ravineområdet enn A1, samt
mulighet for å unngå arealbeslag i de to verdifulle naturtypeområdene med skog.

Figur 48 viser beslag av arealer med ulik naturverdi langs hvert alternativ.

For alle alternativer må det påregnes en kanteffekt i berøringssonen mot Tangenbekken
naturreservat, selv om ny trasé har samme avstand til reservatet som dagens jernbane. Iverksetting
av eventuell rydding av høye trær i 30 m sonen langs banen, hjemlet i jernbaneloven, vil kunne gi
effekter inn i reservatet både for dagens og framtidig bane.

Under anleggsfasen vil det kunne oppstå avrenning av partikkelholdig vann med påfølgende
tilslamming av bekk i ravineområdene nord for E18 og i Tangenbekken.

Ravineområdet rett nord for kryssing E18 er viktig kvartærgeologisk og som område for vilttrekk. A1N
vil berøre dette området mest etterfulgt av A1.

I sør berører A1 et område for spettfugler på  Føskeåsen. A1N går gjennom et leveområde for
pinnsvin.

Tabell 20. Samlet vurdering av verdi, omfang og konsekvens i delområde Nykirke.

Område/
element Verdi

Alternativ 1 Alternativ 1 via
Nykirke Alternativ 2 Alternativ 3

Om
fang

Konse
kvens

Om
fang

Konse
kvens

Om
fang

Konse
kvens

Om
fang

Konse
kvens

Område
pinnsvin M Intet 0 Middels/

stor – – Intet 0 Intet 0

Føskeåsen
spettefugler M Lite – – Intet 0 Intet 0 Intet 0

Bondals
bekken/BV M Middels/

lite – Middels/
lite – Middels/

Lite – Intet 0

Ravineland
skap M/S Middels/

stor – – Middels – – Middels – Middels –

Tangen
bekken NR S Middels/

Lite – – Lite – – Lite – – Lite – –

Hellandselva M Lite – Lite – Lite – Lite –
Undrumsdals
bekken S Intet 0 Intet 0 Intet 0 Lite –

Vilttrekk M Lite – Lite – – Lite – Lite –

Samlet konsekvens –/– – –/– – – –

Rangering 3 4 2 1
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Figur 48. Beslag av areal med ulik verdi i anleggsbeltet langs alternativ 1, 2 og 3 i område Nykirke.

6.8 Effekt av de forbedrende tiltakene
Muligheten for å iverksette enkle forbedrende tiltak er ivaretatt gjennom silingsprosessen. I denne
prosessen har to eller tre varianter innenfor hver korridor blitt vurdert, og det har blitt gjort endringer og
forbedringer for å redusere negativ konsevens både for prissatte og ikke-prissatte fag.

Valgte løsninger for hver korridor reflekterer summen av optimaliseringer som har blitt gjort, og er ikke
nødvendigvis den optimale løsningen for hvert enkelt fag. Vurderingene framgår av en egen rapport
som omhandler silingsprosessen og hvilke vurderinger og avveininger som ligger til grunn for valgte
korridorer for konsekvensvurdering.

Slik er de forbedrende tiltakene allerede ivaretatt, og vil ikke påvirke presentert rangering av
alternativer for fagrapport naturmiljø. Foreslåtte og diskuterte avbøtende og kompenserende tiltak i
neste kapittel vil heller ikke endre rangeringen, men kan bidra til forbedringer for naturmiljø innen det
enkelte alternativ.
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7 AVBØTENDE OG KOMPENSERENDE TILTAK
7.1 Forslag til avbøtende tiltak
Forslag til avbøtende tiltak er basert på dagens kunnskapsgrunnlag. Forslagene til avbøtende tiltak
vurderes videre i reguleringsplanfasen der de avstemmes mot andre miljøforhold,
anleggsgjennomføring og økonomi.

Alternativ 1
For A1 vil følgende tiltak bidra til å avhjelpe omfang og redusere konsekvens:

· Ivareta eikehagen ved Sande gjennom særlig skånsomhet i anleggsfasen, og en plassering av
søyler som minimerer effekter på eikehagen. Hensynet må vurderes mot tekniske forhold og
effektiv anleggsgjennomføring i det videre planarbeidet.

· Vurdere merking og tilrettelegging av viadukt for å redusere faren for at trekkfugl kolliderer i
kontaktledning eller brukonstruksjon.

· Vurdere bygging av viltoverganger eller løsning med tunnel for mindre fragmentering av
Solbergåsen.

· Der A1 går i nærføring til  Adalstjern naturreservat er det særlig viktig å finne fram til strategier
der jernbanen kan beskyttes mot fallende trær uten at naturverdiene langs banen forringes
unødig.

· Kompenserende tiltak: Vurdere utvidelse av Adalstjern naturreservat mot nord som
erstatningsareal for arealbeslag til ny jernbane. Totalarealet av reservatet vil da kunne holdes
uendret og samlet verneverdi vil kunne opprettholdes. Området som er vurdert som potensielt
erstatningsareal har middels til stor naturverdi.

Alternativ 2
For A2 vil følgende avbøtende tiltak kunne bidra til mindre konsekvens:

· Vurdere viltoverganger i hensiktsmessig bredde i det området der A2 passerer i skogen vest
for Adalstjern.

· Vurdere særskilte hensyn ved planlegging av anleggsaktivitet i området der traseen passerer
Møllerdammen, også med hensyn til plassering av søyler.

· Restaurering av Møllerdammen og Jahrenlund dam etter anlegg. For Jahrenlund dam
foreligger det et potensiale for forbedrede forhold for verdifull fauna og flora etter
restaurerende tiltak.

Alternativ 3
De viktigste avbøtende tiltakene for A3 kan være:

· Gode systemer for rensing og kontroll av anleggsvann fra tunneldriving og områder med tung
anleggsaktivitet inn mot større fyllinger og skjæringer.

· Optimal plassering av deponier slik at det ikke skjer beslag av arealer verdifulle for naturmiljø,
eller uønsket avrenning av nitrogenforbindelser fra sprengstein til sårbare vassdrag.

· Deponier kan unngås eller reduseres ved at stein pukkes eller utnyttes til byggeråstoff.
Samfunnsmessig bør dette vurderes der en har tunnelstein med god kvalitet for byggeråstoff.

Det antas forinjeksjon i tunneler for tilfredsstillende  tetting. Dette vil  avbøte fare for omfattede
dreneringseffekter på vegetasjon over tunneltaket.

7.2 Kompenserende tiltak
En detaljert diskusjon av kompenserende tiltak inngår normalt ikke i en konsekvensutredning på
kommunedelplan-nivå. Her er det gjort et unntak, da alternativ 1 berører og gir arealbeslag i Adalstjern
naturreservat. Dette gir stor konsekvens og gjør at kompenserende tiltak kan vurderes som nødvendig
for at alternativet skal vurderes som realistisk. Prosjektet har gjennomført tre møter med
Fylkesmannens miljøvernavdeling i Vestfold for å diskutere denne problemstillingen samt mulige
avbøtende og kompenserende tiltak.
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A1 gir direkte arealbeslag i reservatet, rundt 10 daa fordelt på to områder, et større langs den sørlige
delen av reservatet og et mindre rett øst for Adalstjern. Ingen av disse områdene har verdier som er
sentrale eller avgjørende for verneformålet for reservatet, men for området i sør går det en mindre
bekk rett på utsiden av inntegnet trasé. Denne vurderes å være viktig for hydrologien i området rundt
Adalstjern, den sentrale delen av reservatet. Her legges det til grunn at vannføring og vannkvalitet i
størst mulig grad skal opprettholdes gjennom både anleggs- og driftsfase, og at bekkeløpet
reetableres optimalisert for amfibier etter gjennomført anleggfase.

Jernbanelovens hjemler rett til rydding av vegetasjon i et 30 m belte fra nærmeste spor. Dette kan gi
ytterligere arealinngrep i reservatet, maksimalt 30 daa, fordelt lang østre grenselinje for reservatet.

En samlet arealavgang på opp mot 30 daa vurderes å forringe reservatet ved en eventuell
grensejustering. Bruk av erstatningsarealer har blitt diskutert for å opprettholde areal og verneverdier i
Adalstjern naturreservat etter en eventuell grensejustering

Et område nord for Fogdeskogen i dagens reservat har arealverdi A i RPBAs kart naturmiljø (figur 49
og 50), og vurderes som et egnet erstatningsareal med tanke på å opprettholde verneverdiene i
naturreservatet. NIBIO har gjennomført en befaring (20.08.15) for en innledende vurdering av
naturkvalitetene i dette området.

Området har en stor andel bøkeskog, men for en stor del yngre skog enn i Fogdeskogen i reservatet.
Det er imidlertid områder med eldre bøkeskog  samt at det er innslag av grøvre ask (figur 51 og 52).
Området kan på sikt utvikles til edre bøkeskog som vil inngå som en naturlig og verdifull del av
reservatet.

Det kan også finnes andre muligheter for erstatningsareal i området rundt Adalstjern. Samlede
muligheter må vurderes nærmere i en senere planfase etter valg av korridor.

Figur 49. Grenser Adalstjern naturreservat og mulig erstatningsareal vist på  RPBAs kart for naturmiljø.
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Figur 50. Viser grense Adalstjern naturreservat (orange) og vurdert erstatningsareal i nord (sort).

Figur 51. Område med stor/halvstor bøkeskog i mulig erstatningsaeal nord for Fogdeskogen.

Figur 52. Det er innslag av større ask i området
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8 SAMLET VURDERING OG FAGLIG ANBEFALING
I en samlet vurdering for hele influensområdet gir A3 minst negativ konsekvens for naturmiljø (tabell
21). I en vurdering av konsekvens innen hvert delområde, rangeres A3 som best i delområdene Adal,
Skoppum og Nykirke. For delområde Barkåker rangeres A3 som dårligere enn A1 og A2, men her er
det marginale forskjeller.  For delområde Adal er det store forskjeller mellom alternativene. Dette
gjelder også delområde Skoppum.

A2 rangeres som nest best, og er også rangert som nest best i alle delområder.

A1 gir størst negativ konsekvens. Forskjellene er særlig store for delområde Adal, med arealbeslag og
direkte effekter i Adalstjern naturreservat. I tillegg forventes det effekter på Ra dam, verdifull
hagemark, to dammer ved Fogdeskogen dam samt buffersoner og viltområder i skogen rundt
Adalstjern. I delområde Skoppum danner A1 en permanent barriere som fragmenterer skogområdet
og hindrer vilttrekk.

A1N har en naturmessig noe bedre trasé over Solbergåsen enn A1, men gir større inngrep i det
verdifulle ravinelandskapet nord for kryssing av E18.  A1N rangeres derfor som det dårligste
alternativet.

Tabell 21. Samlet vurdering av verdi, omfang og konsekvens for naturmiljø.

Delområde Verdi
Alternativ 1 Alternativ 1 via

Nykirke tettsted Alternativ 2 Alternativ 3

Om
fang

Konse
kvens

Om
fang

Konse
kvens

Om
fang

Konse
kvens

Om
fang

Konse
kvens

1. Barkåker M/S Middels – – Middels – – Middels – – Middels – –

2. Adal S Middels – – – Middels – – –
Lite/

middels – – Lite –

3. Skoppum M/S Middels – –
Middels/

lite –/– –
Middels/

lite –/– – Lite 0/–

4. Nykirke M/S Middels – – Middels – –
Middels/

lite –/– –
Middels/

lite –/– –

Samlet
konsekvens – –/– – – – –/– – – – – –/– –

Rangering 4 3 2 1

En summering av arealbeslag i anleggsbeltet (bufferklipp 105 m bredde, se tabell 1) for naturområder
med høy og middels til høy verdi gir samme rangering (tabell 1).

Oppsummert gir konsekvensutredning for naturmiljø følgende rangering av alternativer:

ALTERNATIV RANGERING

Alternativ 3 1

Alternativ 2 2

Alternativ 1 3

Alternativ 1 via Nykirke tettsted 4
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9 OPPFØLGING YTRE MILJØ I SENERE PLANFASER
I henhold til beskrivelser og vurderinger tidligere i rapporten vil følgende forhold være ønskelig eller
nødvendig å følge opp i senere planfaser og under bygging:

· Revidert registrering  av  fjellbrønner for vannforsyning og energi, da brønndatabasen
Granada ikke nødvendigvis er oppdatert og fullstendig.

· Vurdere båndlegging av valgt korridor med hensyn til etablering av nye brønner for
vannforsyning og energi.

· Revidert registrering av fremmede arter under prosjektering for å ha et oppdatert grunnlag
med hensyn til spredning samt evt. endringer i riskovurdering av ulike arter.

· Tilsvarende vurdere behovet for en revidert vurdering av floghavre, potetcystenematode,
hønsehirse og andre aktuelle ugras og skadegjørere for jordbruket og eventuelt skogbruket.

· Vurdere oppstart av enkel studie for registrering av  fugletrekk mot Borrevannet via skisserte
alternativer, herunder revidert vurdering av kollisjonsfare basert på endelig utforming og
observasjoner av trekkmønster med hensyn til høyde og om trekket skjer natt eller dag. Dette
som grunnlag for å vurdere behov for skjerming og merking av viadukter for K1 og K2.

· Gjennomføre feltundersøkelser med boringer og eventuelt pumpetester for å klarlegge
grunnvannets sensitivitet for drenering i området rett nord for Campus Vestfold for K1 der
traseen ligger parallelt med Fogdeskogen. Dette danner underlag for å vurdere tiltak for å sike
grunnvannsbalansen for randsonen i Fogdeskogen, mot Adalstjern og østover mot to
verdifulle dammer.

· Oppdatert forståelse av vilttrekk i området basert på nye tall om kollisjoner fra
hjorteviltregisteret samt informasjon fra grunneiere og jegere.

Utover nevnte forhold for oppfølging har følgende problemstillinger blitt diskutert som suksesskriterier
for en IC utbygging som ivaretar naturmiljø:

· Sverstadbekken – opprettholde bekkens funksjonalitet som naturtypeområde, gyte- og
oppvekstområde for sjøørret samt biologisk korridor.

· Adalsbekken – ivareta funksjon som biologisk korridor i et landskap med intensivt jordbruk
· Adalstjern naturreservat – ivareta og opprettholde naturverdiene som ligger til grunn for

vernet, herunder naturkvalitetene for Adalstjern med omliggende myrområde og godt utviklet
lågurt bøkeskog i Fogdøskogen. Opprettholde eller styrke totalt vernet areal.

· Tangenbekken naturreservat - ivareta og opprettholde naturverdiene som ligger til grunn for
vernet, som er rik edelløvskog langs bekkeravine, der det også er kvartærgeologiske verdier i
forbindelse med ravinesystemet. Opprettholde totalarealet av reservatet ved eventuelle
inngrep.

· Bevare viktige områder for vilt og fugleliv for framtida, herunder fokus på tilstrekkelig areal,
viktige naturtyper og mulighet for nødvendig vandring eller trekk. Viktige områder er registrerte
områder for musvåk, pinnsvin og spettefugler.

· Borrevannet – Unngå at viadukter gir målbare effekter på fuglearter som lever og hekker i
området, og heller ikke på arter som bruker området for rasting under trekk. Tilsvarende
unngå uhell knyttet til olje eller drivstoff som kan påvirke vannkvalitet og fugleliv i Borrevannet.

· Bevare dammer registrert som naturtypeområder. Der påvirkning ikke kan unngås, skal
forholdene legges til rette for at naturverdiene som ligger til grunn for verdivurdering bevares
eller styrkes gjennom avbøtende eller kompenserende tiltak under og etter anleggsfase. Ra
dam, Møllerdammen og Jarenlund dam er eksempler på lokaliteter som vil kunne påvirkes
under anlegg og drift.

· Bevare viktige landskapsøkologiske funksjoner for større og mindre naturområder. Herunder
bør trekkvegene mellom de større skogsområdene opprettholdes, og det er sterkt ønskelig å
unngå ytterligere fragmentering i et landskap med mangel på større naturområder.

· Vestfoldraet – unngå inngrep som gir endrede forhold for grunnvannsbalanse og nedbørfelt for
grunnvann. Unngå dype skjæringer med uforutsigbare effekter på lokal grunnvannsstrømning
(som følge av komplekse løsmasseforhold)eller med drenerende effekter.
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10 DOKUMENTINFORMASJON
10.1 Dokumenthistorikk

Rev. Dokumenthistorikk
00 Høringsutgave

00A Endelig utgave
01A Innarbeidet kommentarer fra JBV
02A Innarbeidet kommentarer fra JBV

Terminologi

RPBA Regional Plan for Bærekraftig Arealdisponering i Vestfold. Gjennom
delutredninger for ulike fagtema har det blitt laget kart som viser arealenes
verdi for ulike fag, som friluftsliv og rekreasjon, landskap, naturmiljø,
kulturmiljø med flere. For denne fagutredningen har RPBAs verdikart for
landbruk gitt det viktigste grunnlaget til utarbeidet verdikart. Planen ble
vedtatt av Fylkestinget i Vestfold 6. mars 2014, og skal danne et viktig
grunnlag for kommunenes arealpolitikk

Kilden NIBIOs innsynsportal for kartopplysninger med hensyn til arealklassifisering
(FKB-AR5) og jordsmonnkartlegging.

Floghavreregister Nasjonalt register for påvisninger av det problematiske ugraset floghavre på
dyrka mark. Floghavre er det verste ugraset for kornproduksjon, og
bekjempes i hovedsak gjennom luking.

Artsdatabanken Nasjonalt register med databaser for truede (rødlistede) og uønskede
fremmede arter av planter og dyr. Databasene revideres jevnlig på bakgrunn
av vurdering av status for ulike arter. Ny rødliste slippes i november 2015.

Naturbase Naturbase er Miljødirektoratets innsyns- og kartløsning for oversikt over
naturvernområder, utvalgte naturtyper, verdifulle kulturlandskap, statlig sikra
friluftsområder samt arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Data kan gjøres
tilgjengelig gjennom kartinnsyn, enkle søk for geografiske områder eller
nedlastning av fullstendig georeferert kartgrunnlag for utvalgte områder.

Vann-nett Vann-nett er portalen til informasjon om vann i Norge, med applikasjoner for
kartoversikt og søk for geografiske områder. Portalen driftes av NVE og er
eit av miljøforvaltningen i Norge og NVE. Vann-nett har geografiske
avgrensede vannforekomster og med informasjon om miljløtilstand,
påvirkning og miljømål for hver enkelt vannforekomst.

Planprogrammet Jernbaneverkets planprogram for IC Nykirke – Barkåker gir en gjennomgang
av hvordan konsekvensutredningene er forventet gjennomført for ulike
fagtema.
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VEDLEGG I – RPBA NATURVERDI - KART OG INNSYN (VFK)

* Disse kartene er satt inn for å vise at klassifisering av naturverdi (RPBA) finnes som innsynsløsninger på
nettsidene til Vestfold fylkeskommune, og dekker et større område enn aktuelt influensområde. Kartene har ikke
god lesbarhet for detaljer. De mest verdifulle områdene har A-verdi. B er regionalt viktig og C er lokalt viktig.
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VEDLEGG II – OVERSIKT OVER LØSMASSER (NGU)
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VEDLEGG III – OVERSIKT OVER BERGGRUNN (NGU)
Kartet viser en oversikt over berggrunn i influensområdet for de tre ulike alternativene. Berggrunnen
domineres av ulike typer rombeporfyr, hvorav tre viktige hovedtyper er navnsatt på kartet. I nord er det
innslag av basalt. Kartet forelå uten lett tilgjengelig signatur, og bare tre hovedtyper er navnsatt.
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VEDLEGG IV – OVERSIKT OVER JORDBRUKSREGIONER (NIBIO)
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VEDLEGG V – OVERSIKT OVER LANDSKAPSREGIONER (NIBIO)
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VEDLEGG VI – VANN OG NEDBØRFELT I INFLUENSOMRÅDET
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VEDLEGG VII – HJORTEVILTREGISTERET – FALLVILT KOLLISJON
Rådyr, elg og hjort – kollisjoner med bil og tog i perioden 2010 – 2015. Indikerer trekkveger.
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VEDLEGG VIII – PLANPROGRAMMET-BESKRIVELSE NATURMILJØ
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VEDLEGG IX – FAKTAARK ÅKERRIKSA (Artsdatabanken)
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VEDLEGG X – RAPPORT NY INVENTERING BIOFOKUS
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VEDLEGG XI – FAKTAARK SUTER (Artsdatabanken)
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VEDLEGG XII – NATURRESERVATER OG NATURTYPEOMRÅDER
Flyfotoutsnittene viser alle naturreservater og naturtypeområder i de fire delområdene av
influensområdet. Utsnittene er ment å gi oversikt over hvor disse områdene er lokalisert og om de
ligger i nærheten av de tre alternativene. Områdene har blitt gitt tilfeldige fargekoder for å bli synlige i
flyfotoutsnittet.

Naturvern- og naturtypeområder innenfor og i nærheten av delområde Nykirke.

Naturvern- og naturtypeområder innenfor og i nærheten av delområde Skoppum
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Naturvern- og naturtypeområder innenfor og i nærheten av delområde Adal.

Naturvern- og naturtypeområder innenfor og i nærheten av delområde Barkåker.
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VEDLEGG XIII – NOTAT OM FUGLER OG VIADUKTER, NIBIO
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VEDLEGG XIV – VANNPRØVER OV/BEKK  ADALSTJERN
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VEDLEGG XV – GRUNNVANNSFORHOLD FOGDESKOGEN
Viser høydeforhold, trasé for alternativ 1 og 4 m dyp skjæring rett nord for Bakketeigen langs
reservatgrensen mot Fogdeskogen. Viser også to verdifulle dammer øst for trasé ved Fogdeskogen.
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VEDLEGG XVI – SKISSERTE DEPONIER, FORELØPIG DEPONIPLAN

Felles deponier alle alternativer – skissert plassering:

Delområde Barkåker

Delområde Nykirke
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ICP-34-A-10220

02A
11.03.2016

Deponier alternativ 1 og 2 – skissert plassering:
Fargevalg på deponier er tilfeldig og kun ment for å visualisere skissert plassering.

Delområde Adal

Delområde Skoppum



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

NATURMILJØ
Side:

Dok.nr:
Rev:

Dato:

116 av 116
ICP-34-A-10220

02A
11.03.2016

Deponier alternativ 3 – skissert plassering:

Delområde Adal


