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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 Naturressurser inngår som grunnlag for kommunedelplanen med konsekvensutredning.

Fagrapporten er utarbeidet av Roger Roseth, Agnar Kvalbein og Thor Endre Nytrø, NIBIO.
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1 SAMMENDRAG

1.1 Innledende beskrivelse
Fagrapport naturressurser omfatter jordbruk, skogbruk, georessurser, vannressurser og
utmarksressurser. Rapporten har valgt å presentere vurderingene av disse temaene fra sør mot nord,
dvs. fra Barkåker mot Nykirke.

I influensområdet for de tre alternativene som har blitt utredet for IC Nykirke – Barkåker er det 11 600
dekar (daa) med fulldyrka jordbruksareal. Til sammenligning er samlet jordbruksareal i Horten
kommune 19 700 daa [1].

Jordbruk utgjør 40 % av totalarealet i influensområdet. Arealene er fulldyrka jord av høy verdi, og med
potensiale for gode avlinger for ulike kulturer [2]. I dag dyrkes det i hovedsak korn, grønnsaker og
poteter i området. Vurdering av omfang og konsekvens for jordbruksarealene er sentralt i rapporten.
Eiendomsforholdene for viktige jordbruksområder er sammensatt og består for en del av mindre
eiendommer. Uten makeskifte vil det bli vanskelig å drive effektivt jordbruk langs alternativene som
krysser over viktige jordbruksområder, som i Adalsrommet.

Influensområdet har til sammen 3000 daa dyrkbar jord. Idag er dette arealet i hovedsak skog av god
bonitet.  Deler av dyrkbar jord er lite realistisk å dyrke opp som følge av andre verdier og hensyn.
Realiserbart potensiale for nydyrking anslås derfor til maksimalt 20 % av dyrkbart areal, eller i
størrelsesorden 600 daa.

Dyrkbart areal vurderes som en framtidig ressurs der oppdyrking kan realiseres etter ønske og behov,
uavhengig av utbyggingsprosjekter. Ressursmessig vurderes dyrket og dyrkbart areal som en helhet.

Skogbruk kan drives effektivt i sammenhengende skogområder som Tangsrødmarka og Solbergåsen.
En del skogteiger ligger på mindre koller og åser i jordbrukslandskapet. Topografisk kan disse ha
vanskelige driftsforhold eller også være delvis båndlagt av andre interesser som vern og friluftsliv.
Rundt 70 % av skogsarealene har høy bonitet. Resten har for en stor del middels bonitet.

I den sørlige delen av området, nær Sverstad samt sørlig del av Tangsrødmarka, er det større
sammenhengende skogarealer som kan dyrkes opp. Nydyrking gir muligheter for å erstatte
jordbruksareal som tapes som følge av tiltaket. Nedbygd dyrka mark gir uansett et tap av samlet areal
tilgjengelig for framtidig matproduksjon. Hensynet til andre interesser og verdier kan gjøre oppdyrking
utfordrende.

Georessurser er viktig for produksjon av byggeråstoff i et område med to større byer, stor
befolkningstetthet og mye næringsvirksomhet. Pukkverket på Skoppum driver på en regionalt viktig
bergressurs som gir pukk og steinprodukter av god kvalitet. Pukkressursen har en plassering i forhold
til omlandet som sikrer levering uten lang transport. Deler av skisserte tunneler og skjæringer vil
kunne levere stein av god kvalitet. I et samfunnsmessig perspektiv bør steinmasser med god kvalitet
utnyttes til å dekke regionens behov for byggeråstoff, både under anleggsfasen og i et lengre
perspektiv. Behovet for pukkressurser kan belyses ved at årsforbruket fordelt på innbyggere i denne
regionen er over 10 tonn per innbygger og år [3]. Pukking av sprengstein fra tunneler vil redusere
arealbehovet for deponier, noe som vil være av størst betydning for alternativ 3.

Vestfoldraet er et naturhistorisk element som har stor betydning for landskap, grunnvann og
vannbalanse i områdene rundt raet. Med unntak av at det drives jordbruk på raet, så har det
begrenset verdi som naturressurs. Grunnvannet i raet har liten betydning for vannforsyning. Det er få
løsmassebrønner i området, noe som har sammenheng med at raet har innslag av relativt tette
masser med lav leveringskapasitet. Intensivt landbruk påvirker kvaliteten til overflatenært grunnvann
med tilførsel av nitrat og plantevernmidler. Raet gjennom Horten og Tønsberg er ikke registrert som
naturarv i NGUs base for geologiske naturarvelementer [4].

De langt fleste brønnene for vannforsyning i området er boret i fjell. Lokal rombeporfyr har god
leveringskapasiet for grunnvann som følge av porøsitet og sprekkesystemer.

Horten og Tønsberg med omland har vannforsyning fra Vestfold IKS, som henter råvann fra
Farrisvannet og Eikeren. En del gårdsbruk og spredt bebyggelse har vannforsyning fra fjellbrønner.
Noe bebyggelse har både kommunalt vann og supplerende vannforsyning fra egen brønn. I tillegg er
det en rekke energibrønner i området.
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Campus Vestfold har oppvarming fra mange dype energibrønner. Disse henter i hovedsak varme fra
grunnvann i fjell.

Grunnvannsdatabasen Granada [5] gir oversikt over fjellbrønner, løsmassebrønner og energibrønner
(vedlegg I). Registreringene i databasen kan være mangelfulle. En detaljert registrering av alle
brønner må gjennomføres som en egen spørreundersøkelse i neste planfase.

En foreløpig vurdering tilsier at brønner for vannforsyning og energi ikke skaper større problemer for
alternativene som har blitt konsekvensutredet. Brønner som går tapt eller får endret kvalitet som følge
av anleggsarbeid eller permanent tiltak må erstattes. Etter valg av korridor bør det vurderes om
muligheten for boring av nye brønner bør båndlegges i områder hvor brønner forventes å utløse
erstatning som følge av tiltaket.

Innsjøer, tjern, dammer, elver og bekker i området har liten betydning som vannressurs.  Enkelte
lokaliteter kan periodisk tas i bruk for jordvanning, men det har lite omfang. Borrevannet har blitt
utnyttet til vanning og tidligere også til vannforsyning. Bekkene ned mot Borrevannet har tidligere blitt
vurdert å ha en vannkvalitet uegnet for jordbruksvanning [6]. Vann-nett [7] gir opplysninger om
vannkvalitet og vannkvalitetsmål for vannforekomstene i området.

Sør i området kan det leveres vanningsvann fra Stokke jordvanning som henter vann fra Akersvannet.
Borrevannet samt flere bekker, tjern og dammer i området har stor verdi for naturmiljø. Dette har blitt
omtalt i fagrapport naturmiljø.

Verdiene av viltressursene i området er i hovedsak knyttet til jakt på rådyr. Det felles også 2-3 elg og
et par hjort hvert år. For rådyr er det stor tetthet av dyr. I Horten kommune gis det rundt 140
fellingstillatelser i året, hvorav i størrelsesorden halvparten felles [8]. Influensområdet har et totalareal
på 29 000 daa. Med et arealkrav på 150 daa/rådyr, er det et potensiale for 190 fellingstillatelser i
området.

Det er bever i noen bekker og dammer som det drives begrenset jakt på.

Ressursmessig betyr rådyrjakta mest. Det er potensial for kommersiell utnyttelse av rådyrjakta.

Stor fragmentering av leveområdene for hjortevilt gir en økende utfordring i forhold til å opprettholde
levedyktige viltstammer. Særlig gjelder dette elg og hjort. Store sammenhengende jordbruksarealer,
effektive barrierer i form av veger, jernbane og utbyggingsområder og stadig færre sammenhengende
skogområder, utgjør en fare for trekkmønster og leveområder. Både for viltet og jaktutøvelsen er det
viktig at sammenhengende skogsområder ikke fragmenteres.

1.2 Registreringer
Basisinformasjon om området er hentet fra databaser og kart. «Regional plan for bærekraftig
arealpolitikk i Vestfold» med grunnlagsdokument og temakart er lagt til grunn for landbruk [2]. Basert
på FKB-AR5 og jordsmonndata fra NIBIO (tidligere Skog og Landskap) har jordbruksarealene blitt delt
i verdiklassene A, B og C. Tilsvarende er gjort for skog basert på bonitet og driftsforhold. Dyrkbare
arealer i skog har blitt registrert som en egen arealkategori. RPBAs kart er kontrollert og vurdert
sammen med data fra FKB-AR5 samt opplysninger fra KILDEN [9]. Det har blitt utført tre befaringer
med vekt på jord- og skogbruk i området. En befaring i juni ga god oversikt over jordbruksarealene i
hele influensområdet.

NGUs databaser for løsmasser, fjell, grunnvannspotensial, georessurser og brønner [10] er brukt for å
skaffe oversikt over georessurser og vannressurser. Det ble avholdt et møte med fylkesgeologen i
Vestfold (Sven Dahlgren) for å få innspill om viktige georessurser.

Hjorteviltregisteret [8] er brukt for å få oversikt over vilttetthet og ressursmessig betydning av jakt i
området, herunder fellingstillatelser, antall felte dyr og arealkrav. Det er innhentet opplysninger fra
lokale bønder og jegere om trekkveger og biotoper for hjortevilt.

Registre for gårdsbruk og eiendommer med potetcystenematode (PCN) har blitt gjennomgått og
vurdert [11].

Tilsvarende har situasjonen for floghavre blitt vurdert. Dette har skjedd med basis i ny forskrift for
floghavre av 22. juni 2015 [12]. Forskriften trådte i kraft 1. oktober 2015 og fastsetter plikt til å
bekjempe floghavre samt gjennomføre forebyggende tiltak for å hindre videre spredning. Den retter
seg i hovedsak mot eiere og driftsansvarlige for landbrukseiendommer, men også anleggsmaskiner
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som benyttes på areal med mulig forekomst av floghavre. Her stilles det krav om rengjøring av
anleggsmaskiner etter bruk på arealer med floghavre. Vedlegg XI gir en oversikt over eiendommer
eller teiger med registrert floghavre i dette området.
Hønsehirse er et problematisk ugras som er i sterk økning i Vestfold [13] [14], og der uønsket
spredning må forebygges i anleggsfasen. Hønsehirse er en fremmed uønsket art, vurdert som det
tredje verste ugraset for jordbruk på verdensbasis.
Forvaltningsmessig sorterer håndtering av hønsehirse under ny forskrift for fremmede arter [15]. Ny
forskrift trer i kraft 01.01.2016, og den setter blant annet krav til at det skal gjennomføres
risikovurderinger for uønskede fremmede arter ved utbyggingsprosjekter for samferdsel. Det skal
utføres registreringer av slike arter og uønsket spredning skal forebygges, blant annet gjennom tiltak
knyttet til flytting og håndtering av masser.
Risiko og tiltak må også vurderes for registrert brunskogsnegl, lupin, kanadagullris, kjempebjørnkjeks,
tromsøpalme og kjempespringfrø. Endelig registrering av fremmede arter samt vurdering av risiko og
tiltak bør utføres i en senere planfase, forslagsvis under prosjektering.

1.3 Verdivurderinger
Verdivurderingene er basert på kriteriene i Statens vegvesens håndbok V712 «Konsekvensanalyser –
veiledning» [16]. Alle fulldyrka arealer har blitt vurdert til «Stor verdi». I den verbale beskrivelsen har
større sammenhengende arealer blitt vurdert som mest verdifulle.  Det er lite overflatedyrka areal og
beite i dette området.
For skog har dyrkbare skogarealer med høy bonitet blitt vurdert til «Middels til stor verdi». Annen skog
med høy bonitet har blitt vurdert til middels verdi. Begrunnelsen er at skogarealene for en stor del
består av mindre delområder med varierende topografi, noe som vanskeliggjør effektiv drift av skogen.
Verdien av skog i området er satt lavere enn fulldyrka jordbruksareal, selv om skogen har høy bonitet.
Skogområder med middels bonitet er gitt «Lav til middels verdi», og områder med lav bonitet og åpen
fastmark er gitt «Liten verdi». Kategorien «åpen fastmark» kan være arealer av ulik verdi, men utgjør
begrensede arealer i influensområdet, og vil ikke påvirke konklusjonene i konsekvensvurderingen.
Arealer med bebyggelse, samferdsel og arealer disponert for utbygging i kommuneplanene er vurdert
som «Ingen verdi» eller uten betydning for fagtema naturressurser.
Verdikartene ble presentert på medvirkningsmøter 17. og 18. juni 2015. Det kom ikke inn
kommentarer knyttet til verdisetting av ulike arealer.

1.4 Omfanget av inngrep
Arealbeslag av jordbruksareal, skog og andre arealkategorier utgjør det viktigste omfanget av
inngrepet. Arealbeslaget er vurdert og beregnet på ulike måter. For beregning er det lagt inn en buffer
i hver korridor og gjennomført en GIS-basert kalkulasjon av arealbeslag.
For vurdering av permanent arealbeslag har det blitt brukt en bufferbredde på 40 m langs traseene,
eller 20 m på hver side av midtlinja. Dette gjelder både dagsone og viadukt.
For viaduktene i alternativ 1 og 2 planlegges det fri ferdsel under bruene, slik at mulighetene for
landbruksdrift ivaretas så langt det er mulig. Med unntak av en 5 m anleggsveg vil arealene under
viaduktene i praksis bli tilgjengelig som jordbruksareal. Arealene får redusert produktivitet som følge
av jordpakking i anleggsfasen, skyggeeffekter, redusert mengde nedbør samt økte ugrasproblemer.
Over tunneler er det ikke regnet arealbeslag. For tunneler med liten fjelloverdekning vil det i praksis
kunne bli midlertidig arealbeslag, men det antas at arealene kan tilbakeføres når betongtunnelen er
ferdig. Innenfor definert bufferbredde ligger selv jernbanetraseen, skjæringer og fyllinger, gjerdet på
utsiden samt en driftsveg med 5 m bredde utenfor gjerdet.
For vurdering av midlertidig arealbeslag i dagsone gjennom anleggsfasen er det brukt en bufferbredde
på 105 m, eller 52,5 m på hver side av midtlinja. For viaduktene har det blitt regnet midlertidig
arealbeslag basert på en bufferbredde på 60 m, eller 30 m på hver side av midtlinja.
Valgt bufferbredde for midlertidig arealbeslag er konservativ. Midlertidig arealbeslag kan holdes
innenfor en smalere sone gjennom anleggsfasen, dersom dette blir høyt prioritert ved gjennomføring
av anlegget. Erfaringer med andre jernbaneprosjekter, som Follobanen og Farriseidet – Porsgrunn,
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har vist at arealbruk i anleggsperioden først og fremst blir tilrettelagt for effektiv anleggsgjennomføring,
med mindre vekt på lavt arealbeslag.
For sonen med midlertidig arealbeslag har det blitt lagt til grunn 50 % avling i lang tid framover. Dette
som følge av kjøre- og pakkeskader på matjord samt skader på drenering.  I praksis regnes derfor 50
% av tilleggsarealet brukt i anleggsfasen som permanent arealbeslag.
Det ble valgt å legge til grunn en avlingsreduksjon på 50 % [17] [18]. Dette kan skje som en effekt av
dyp og omfattende jordpakking med massiv ødeleggelse av jordstruktur i matjordsjiktet (vedlegg X).
Ved tilrettelagt og skånsom anleggsaktivitet med fokus på å unngå jordpakking og effekter på
drenering, vil avlingsreduksjonen bli mindre.
Praktiske erfaringer med anleggsfasen at effektiv anleggsgjennomføring prioriteres framfor en
skånsom prosess som reduserer jordpakking og minimerer ødeleggelse av jordstruktur.
Der traseen krysser over jordbruksarealer vil det kunne skapes restarealer som går ut av produksjon
som følge av dårlig arrondering og vanskelige driftsforhold. Vurdering av restarealer som går ut av
produksjon har blitt gjort skjønnsmessig for hvert alternativ, basert på bredde, arealstørrelse og
adkomstmulighet basert på dagens mekanisering og lønnsomhet. Det er redegjort for disse
vurderingene i kapittel «Omfang og konsekvens». For enkelte strekninger langs de vurderte
alternativene kan restarealer som går ut av produksjon gi større arealtap enn rene arealbeslag langs
traseen.
Jordstrukturen under viaduktene vil bli sterkt påvirket av pakking i anleggsfasen, og det forventes
avlingsnedgang som følge av redusert lys og nedbør. Derfor vurderes et areal på 40 m bredde under
viadukten som tapt jordbruksareal.
For skogbruk vil traseene kunne utgjøre en barriere for effektiv drift. For viltressursene kan
barriereeffekten gi redusert viltmengde, særlig for elg og hjort, og vanskelige forhold for utøvelse av
jakt.

1.5 Konsekvenser
Konsekvensene vurderes som resultat av verdi og omfang (påvirkning). Fulldyrka jordbruksareal har
størst verdi etterfulgt av dyrkbare områder i skog og skog med høy bonitet. Direkte arealbeslag samt
en vurdering av restarealer som går ut av produksjon eller får sterkt forringede forhold har vært
avgjørende for samlet vurdering av konsekvens.
Hele influensområdet har en andel av fulldyrka jordbruksarealer på 40 %. Innenfor de fire
delområdene varierer andelen jordbruksareal mellom 34 og 42 % (figur 21 og tabell 5).
Delområdene har en stor andel skog, og mye av skogen har høy bonitet. En del av skogen kan dyrkes
opp. Dette gjelder alle delområdene, men særlig Barkåker og Adal.
I en samlet vurdering har alle delområdene stor verdi som naturressurs.
Basert på bufferbredder som beskrevet under «omfang» er det gjort klipp og kalkulasjon av arealtyper
som går tapt gjennom rene arealbeslag langs hver trasé. Det er regnet midlertidig beslag
(anleggsfasen) og permanent beslag (ferdig anlegg).  Arealbeslagene har blitt regnet ut for hvert
delområde, og er presentert senere i rapporten. Tabell 1 viser beregnet arealbeslag for hele området.

For jordbruksareal som tas i bruk under anleggsfasen (midlertidig arealbeslag) legger vi til grunn at
avlingsmengden vil reduseres til 50 % av opprinnelig i lang tid framover.
Restarealer som går ut av produksjon har blitt vurdert i en egen skjønnsmessig gjennomgang av hvert
alternativ. Grovt regnet har vi anslått 100 daa restarealer for alternativ 1 og 2, og 20 daa for alternativ
3. Kapitlet «Omfang og konsekvens» gir en gjennomgang av vurderingene som ligger til grunn for
anslag av restarealer.



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

NATURRESSURSER
Side:

Dok.nr:
Rev:

Dato:

10 av 100
ICP-34-A-10240

02A
11.03.2016

Tabell 1. Permanent og midlertidig arealbeslag (daa) for ulike alternativer i hele influensområdet.

Arealtype
Alternativ 1 via
Nykirke tettsted

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Perm Midl Perm Midl Perm Midl Perm Midl
Fulldyrka jord 238 561 200 481 206 495 90 228
Overflatedyrka jord 0 1 0 1 0 0 0 0
Innmarksbeite 0 2 0 1 5 12 0 1
Skog 234 609 244 614 180 482 149 422
Dyrkbar mark* 112 286 102 259 87 204 56 148
Åpen fastmark 80 168 51 100 48 97 41 823
Myr 0 3 0 3 0 0 0 0
Vann 1 4 1 3 2 5 1 3
Bebygd 20 54 21 51 7 14 0 2
* Dyrkbar mark i skog og utmark, inngår som areal i skog og andre arealklasser.

Samlet permanent arealbeslag av fulldyrka mark regnes ut slik:

Samlet arealbeslag = Permanent + (Midlertidig – Permanent) 0,5 + Restarealer
Samlet arealbeslag for fulldyrka jord innenfor hvert alternativ blir:
Alternativ 1 via Nykirke tettsted   500 daa  (hele strekningen fra Nykirke – Barkåker)
Alternativ 1         440 daa
Alternativ 2         450 daa
Alternativ 3         180 daa

For tidligere arbeider som KVU og tidligere KU har maksimalt arealbeslag av dyrka mark blitt beregnet
til 250 daa for alternativ 2 og 190 daa for alternativ 1. Da ble det ikke regnet arealbeslag under
viadukten, og heller ikke gjort vurderinger av restarealer som går ut av drift.

I tillegg kommer permanent arealbeslag av dyrkbar jord i skog og utmark:
Alternativ 1 via Nykirke tettsted    110 daa (hele strekningen fra Nykirke – Barkåker)
Alternativ 1         100 daa
Alternativ 2           90 daa
Alternativ 3           60 daa

1.6 Forslag til avbøtende tiltak
Et makeskifte vil være hensiktsmessig for å opprettholde effektivt jordbruk langs alternativ 1 og 2.
Særlig gjelder dette for delområde Adal.
Realisering av dyrkningsreserver i skog kan vurderes som erstatningsareal for tapt dyrka mark. Her
synes det særlig aktuelt å utnytte dyrkningsreserve i skog ved Sverstad og sør i Tangsrødmarka.

Erstatningsareal skapt gjennom realisering av dyrkningsreserve vil likevel gi et forbruk av samlet areal
tilgjengelig for framtidig jordbruksproduksjon.

Matjord som tas av og kjøres bort fra anleggsområder foreslås utnyttet til å skape nye eller bedre
jordbruksarealer i nærområdet. Tilrettelegging og oppdyrking av steindeponier kan være en mulighet.
Alternativt kan jorda brukes til å styrke andre jordbruksarealer med lav løsmasseoverdekning eller
løsmasser med dårlig matjordkvalitet. Anbefalt prosess for flytting av jord for oppbygging av nytt
matjord er beskrevet av NIBIO [19]. Ved flytting av jord må en være oppmerksom på fare for
spredning av fremmede arter, ugras og andre skadegjørere i jordbruket.
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1.7 Samlet vurdering og faglig anbefaling
Samlet tap av fulldyrka jordbruksareal gir klart lavest konsekvens for alternativ 3 (A3), mens alternativ
1 og 2 (A1 og A2) er relativt like (tabell 2). Alternativ 1 via Nykirke tettsted (A1N) gir størst tap av
fulldyrka areal.
Beregnet tap av dyrkbart areal i skog og utmark viser samme fordeling. A3 gir minst tap etterfulgt av
A2 og A1. A1N gir størst tap av dyrkbart areal.
For delområde Adal vurderes A1 å gi marginalt større konsekvens enn A2. Vurderingen baseres på at
A1 går gjennom større sammenhengende jordbruksarealer på hele strekningen fra Adalsveien i sør til
Kimestadveien i nord. Deler av dette området har en kompleks eiendomsstruktur med mange små
eiendommer, noe som gir utfordringer for effektiv jordbruksdrift på begge sider av traseen etter
bygging.
Til sammenligning går A2 gjennom et smalere belte av jordbruksareal på strekningen fra Ra gård til
Lørgeveien, der bredden øst – vest er begrenset av skog, åsrygger og bebyggelse. I henhold til Hb.
V712 [16] vil større sammenhengende jordbruksarealer ha størst verdi.
For georessurser er det ingen av alternativene som gir større konsekvenser, men A1 går delvis på
Vestfoldraet som har verdi som naturhistorisk element.
For produksjon av vilt og mulighet for jaktutøvelse er det mindre forskjeller mellom alternativene.
Tilsvarende gjelder effekter på brønner for vannforsyning eller energiformål. Dette er nærmere
beskrevet i kapitlet «Omfang og konsekvens».

Tabell 2. Samlet vurdering - verdi, omfang, konsekvens og rangering for alternativ 1N, 1, 2 og 3.

Delområde Verdi

Alternativ 1 via
Nykirke tettsted Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Om
fang

Konse
kvens

Om
fang

Konse
kvens

Om
fang

Konse
kvens

Om
fang

Konse
kvens

1. Barkåker S Stor – – – Stor – – – Stor – – – Stor – – –
2. Adal S Stor – – – Stor – – – Stor – – – Lite –
3. Skoppum S Stor – – – Stor – – – Stor – – – Lite –
4. Nykirke S Stor – – – Stor – – – Stor – – – Stor – – –
Samlet konsekvens – – – – – – – – – – –
Rangering 4 3 2 1
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2 TILTAKET

2.1 Beskrivelse av tiltaket
Fastsatt planprogram [20] 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 [21] 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 1.  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 2. 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 3. 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 4. Alternativ 1 – Bakkenteigen. Delstrekning Borreåsen-Barkåker.
Jordbruksområdet vest for Borreskåla krysses med en 2,1 km lang viadukt. Maksimal høyde på
viadukt over terreng er 55-60 meter. I Borre følger traseen terrenget forbi høgskoleområdet på

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

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

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

Figur 5. 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 6. Stasjon på Bakkenteigen sett mot nord. Bebyggelse som sannsynligvis må rives er markert med blå
og gul farge.

Trasé via Nykirke tettsted

I planprogrammet [22] 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 7. 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 8. 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 9. Viadukt sett mot sør. Bebyggelse som sannsynligvis må rives er markert med blå og gul farge.

Figur 10. 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 11. Mulig vegsystem til stasjon på Skoppum øst.

Figur 12. 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 13. 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 14. 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 15.  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 16.  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 17.  Stasjon på Skoppum vest sett mot øst.
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3 MANDAT FOR UTREDNINGEN

3.1 Planprogrammet
Planprogram for IC Nykirke – Barkåker [22] har lagt føringer for innsamling av informasjon for
fagutredning Naturressurser:
«Eksisterende kunnskap legges til grunn for utredningene. Det gjelder ikke minst RPBAs temakart og
fagnotat om landbruksinteressene. Når det gjelder georessurser og grunnvann benyttes NGUs kart og
databaser. Grunnvannsforholdene for Adalstjern, Vestfoldraet og tunneler beskrives i en særskilt
grunnvannsrapport.»

«Temaet omfatte også berggrunn, løsmasser, grunnvann mm. Disse skal også kartfestes og
konsekvenser vurderes. Konfliktpotensialet og avbøtende tiltak i forhold til brønner vurderes i forhold
til det som er beslutningsrelevant for fastsetting av korridor».

Grunnvannsforholdene for Adalstjern, Vestfoldraet og tunneler har blitt beskrevet i en egen teknisk
rapport utarbeidet av NGI [23]. De viktigste beskrivelsene og konklusjonene er referert i denne
rapporten.

3.2 Metode
Utredning av fagtema Naturressurser har blitt gjennomført i henhold til føringer fra planprogrammet
samt etter metoder beskrevet i Statens vegvesens håndbok V712 [16].

Planprogrammet angir at RPBAs temakart [24] og fagnotat [2] er et førende grunnlag for landbruk, og
dette er lagt til grunn. Det digitale grunnlaget for temakartene er brukt for utarbeidelse av verdikart,
supplert med annen relevant informasjon om naturressurser.  Relevant og verifisert informasjon fra
KVU [25] og tidligere KU [26] er implementert i utredningen. Tilgjengelig informasjon om skadegjørere
og plantesykdommer med fare for spredning er vurdert.

Som angitt i Hb. V712 har utredningen brukt tilgjengelig kartfestet informasjon om naturressurser
(tabell 3) for å vurdere verdi og konsekvenser innenfor planområdet. Supplerende registreringer for
landbruk og skog har blitt hentet inn fra FKB-AR5 [9].

Registrering av georessurser er gjort med utgangspunkt i NGUs kart og databaser for georessurser,
men også databaser for løsmasser og berggrunn. Det har blitt avholdt et møte med Fylkesgelogen i
Vestfold (Sven Dahlgren) med fokus på beskyttelse av verdifulle ressurser for produksjon av
byggeråstoff. I tillegg bygger vurderingene på en gjennomgang av strategiplan for regiongeologen [3].

Registrering av vannressurser har blitt gjort med utgangspunkt i NGUs kart og databaser over
løsmasser, grunnvannspotensial samt brønner til drikkevann og energi (databasen Granada, [5]).

Forekomstene av overflatevann i influensområdet består i hovedsak av små og store bekker, samt
mindre dammer og tjern. Det er lite bruk av disse til jordbruksvanning.

Influensområdet har blitt avgrenset i henhold til metodikk fra Hb. V712 [16], der grensene er satt
basert på teiggrenser, veger og andre naturlige avgrensninger. Borrevannet har blitt definert utenfor
influensområdet for tiltaket.

Verifisering av kartdata og tidligere vurderinger
Befaringer
Til sammen har det blitt utført 3 omganger med befaringer i planområdet, en i mars og to i juni.
Befaringen 06.03.15 ga en innledende forståelse av jordbruk, skogbruk og topografi i influensområdet.
Befaringen utført 05.06.15 av Agnar Kvalbein og Roger Roseth, omfattet besøk av jordbruksarealer i
hele planområdet, med bildedokumentasjon og vurdering. Resultatene er sammenstilt i et enkelt notat,
og utgjør en viktig kontroll av registrerte data for produksjon av verdikart. Befaringen 10.06.15 omfattet
besøk av viktige skogområder i influensområdet, herunder Tangsrødmarka og Borreåsen. Befaringene
ble utført med bil og til fots.

Brukermedvirkning
Det har blitt arrangert tre medvirkningsmøter for informasjon og dialog om varianter innenfor hver
korridor med presentasjon av registrert informasjon og verdivurdering innen hvert fagtema. Målet med
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disse møtene var dialog og innspill fra fagpersoner i kommune og fylkeskommune og med
fylkesmann, representanter for interesseorganisasjoner, politikere og privatpersoner. Møtene ga gode
innspill til momenter for vurdering av potensielt arealbeslag for dyrka mark, herunder bygging av nye
driftsveger, vurderinger rundt knutepunktsutvikling og potensielt framtidig arealbeslag. Det har blitt
avholdt et eget møte med Fylkesmannens landbruksavdeling i Vestfold for diskusjon av arealbeslag
og redusert produktivitet, med spesiell vekt på jordbruk under viadukter.

Tabell 3. Registreringskategorier for naturressurser (fra [16], s 187).

3.3 Verdivurderinger
Verdivurderingene følger metode i håndbok V712 [16]. Kriterier framgår av tabell 4.

Tabell 4. Kriterier for verdsetting av naturressurser (fra [16], s 189)

I planprogrammet er det angitt at RPBAs verdsetting skal benyttes. Dette har blitt gjort, men
tilgjengelige data har blitt vurdert og tilrettelagt i henhold til klassifisering i Hb. V712 med 5
verdiklasser. Områder med fulldyrka jord har fått høy verdi, områder med dyrkbar jord har fått middels
til høy verdi, skogområder med høy bonitet har fått middels verdi, skogområder med middels bonitet
har fått lav til middel verdi og skogområder med lav bonitet og impediment har fått lav verdi.

Pukkressurs med regional betydning ved Skoppum har blitt vurdert til stor verdi.
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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 negativt og skal vurderes i forhold til referansealternativet.

Skala for vurdering av omfang er vist på figur 18.

Figur 18. Skala for vurdering av omfang (fra [16], s 128).

For fagtema naturressurser har det blitt gjort følgende vurderinger av omfang:

· Vurdere i hvilken grad et tiltak påvirker området, positivt, negativt eller ingen virkning.
· Kvantifisere og beskrive effekter av tiltaket, arealbeslag, forurensning av jord og avlinger,

oppsplitting og effekt på arrondering, endrede vekstvilkår, lokalklima, drenering, forurensning
av overflatevann, grunnvann, endrede strømningsforhold og næringsforhold.

· Direkte nedbygging, vanskeliggjort utnyttelse, endret kvalitet.
· Vurdere om tiltaket påvirker store og sammenhengende arealer eller enkeltteiger.

Ved vurdering av omfang for landbruk har følgende forhold blitt vektlagt:

· Arealbeslag av dyrka jord - ulike kategorier
· Inngrep i store sammenhengende landbruksarealer kontra inneklemte småteiger
· Arrondering og restarealer som går ut av drift
· Driftsmessige forhold og behov for nye driftsveger og driftsoverganger eller kulverter
· Anleggsgjennomføring og effekt på jordkvalitet – pakkings- og kjøreskader
· Effekter på drenering, flom og lokalklima
· Potensielt dyrkbart areal i skog
· Dagens eiendoms- og driftsforhold
· Skogområder: Bonitet, driftsforhold og hogstklasser
· Viadukter – arealbeslag, nødvendig areal i anleggsfasen og skader på dyrka jord, arrondering,

skyggeeffekter, sikkerhet og inngjerding
· Diskusjon om utnyttelse av dagens jernbanetrasé

For vurdering av permanent arealbeslag har det blitt brukt en bufferbredde på 40 m langs traseene, 20
m på hver side av midtlinja. Dette gjelder både for dagsone og viadukt, selv om deler av arealene
under viadukt antas å kunne videreføres som jordbruksareal. Men da med redusert produksjon som
følge av kjøre- og pakkeskader på matjorda under anlegg.

Over fjelltunneler er det ikke regnet arealbeslag. For betongtunneler vil det i praksis kunne bli
midlertidig arealbeslag, men det antas at arealene kan tilbakeføres når betongtunnelen er ferdig
utbygd. Innenfor definert bufferbredde ligger selve jernbanetraseen, skjæringer og fyllinger, gjerdet på
utsiden, samt en driftsveg på 5 m bredde utenfor gjerdet på deler av strekningen.  For viaduktene for
alternativ 1 og 2 planlegges det fri ferdsel under bruene, slik at mulighetene for landbruksdrift ivaretas
best mulig.
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For vurdering av midlertidig arealbeslag gjennom anleggsfasen har det blitt brukt en bufferbredde på
105 m, eller 52,5 m på hver side av midtlinja. Som beskrevet for kalkulasjon av permanent arealbeslag
har det ikke blitt regnet beslag over tunneler.

Midlertidig arealbeslag kan holdes innenfor en smalere sone gjennom anleggsfasen, dersom dette blir
høyt prioritert under anleggsgjennomføring. Erfaringer med andre jernbaneprosjekter, som Follobanen
og Farriseidet – Porsgrunn, viser at arealbruk i anleggsperioden først og fremst tilrettelegger for
effektiv anleggsgjennomføring, med liten vekt på lavt arealbeslag.

For sonen med midlertidig arealbeslag i anleggsfasen er det lagt til grunn 50 % avling i lang tid
framover som følge av kjøre- og pakkeskader på matjord samt skader på drenering. I praksis regnes
derfor 50 % av tilleggsarealet brukt i anleggsfasen som permanent arealbeslag.

Nevnte forhold vil påvirkes av hvordan anlegget gjennomføres samt hvilke tiltak som iverksettes for å
unngå anleggseffekter som kjøre- og pakkeskader på dyrka jord.

Ved kryssing over jordbruksarealer vil traseen skape restarealer som går ut av produksjon som følge
av dårlig arrondering og vanskelige driftsforhold. Vurdering av restarealer som går ut av produksjon
har blitt gjort skjønnsmessig for hvert alternativ, basert på bredde, arealstørrelse og adkomstmulighet.

For skogbruk vil traseene kunne utgjøre en barriere for effektiv drift. For viltressursene kan
barriereeffekten gi redusert viltmengde, særlig for elg og hjort, og vanskelige forhold for utøvelse av
jakt.

Alternativ 3 med lange tunneler vil kreve størst arealbeslag til deponier, men alternativ 1 og 2 vil også
gi betydelig behov for deponier. For å minimere arealbeslag til deponier kan det legges føringer om at
stein skal pukkes for utnyttelse til byggeråstoff. Dette kan vurderes som et avbøtende tiltak for å
redusere omfang.

For en foreløpig vurdering av deponibehov er det lagt til grunn av 100 000 m3 løsmasse (fjell og/eller
jord) vil utløse et deponibehov på 20 daa. I henhold til foreløpige beregninger vil alternativ 1 og 2 gi
behov for deponering av 1,9 millioner kubikkmeter fjell og jord. Alternativ 3 gir behov for deponering av
2,4 millioner kubikkmeter. Alternativ 1 via Nykirke tettsted gir behov for deponering av 2,6 millioner
kubikkmeter. Gitt foreslått faktor vil arealbehovet for deponi variere mellom 380 daa (alternativ 1 og 2)
og 520 daa (alternativ 1 via Nykirke tettsted). Alternativ 3 vil ha anslått et deponibehov på 480 daa.
Endelig arealbeslag for deponier er usikkert, avhengig av annen bruk, som utnyttelse av sprengstein
som byggeråstoff eller utnyttelse av bløt leire for overdekking og tetting av forurenset grunn. Deponier
vil ikke bli lagt på dyrka mark, men kan komme i konflikt med dyrkbar jord i skog og utmark.

Vurderinger av behov for nye drifts- og gårdsveier har vært en del av vurderingen. For noen områder
vil alternativene kunne skape vanskelige driftsforhold som det ikke er realistisk å kompensere med
nye drifts – eller gårdsveier. Frivillig makeskifte eller jordskifte vil kunne redusere behov for
driftsoverganger for jordbruksmaskiner.

Arealbeslag som følge av knutepunktsutvikling rundt ny stasjon har ikke blitt vurdert her. Dette er
behandlet i en egen rapport om andre samfunnsmessige virkninger. Valg av korridor og
stasjonsplassering vil opplagt ha stor betydning for framtidig beslag av jordbruksareal i områdene
rundt stasjonen.

3.5 Referansealternativet
Referansealternativet tar utgangspunkt i de nyeste arealplanene til berørte kommuner. For Horten
kommuneplanens arealdel 2015 – 2027 [27]. Skog- og landbruksarealer som har blitt disponert til
utbyggingsformål i disse planene kommer til fratrekk i arealregnskapet for tiltaket. Re og Tønsberg har
ikke planlagt utbygging i influensområdet for IC Nykirke – Barkåker.

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

4. Det forutsettes 10 % økning i trafikkbelastningen på hovedvegene 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. Dagens jernbanetrasé. Underbygning blir liggende som i dag, mens kjøreledning og master fjernes.

Figur 19 viser kartet for kommuneplanens arealdel i Horten i perioden 2015 – 2017 [27], der nye
utbyggingsområder er markert med gult eller hvitt med oransje striper. I henhold til tilbakemeldinger fra
Horten kommune i medvirkningsmøter, vil plassering av planlagte utbyggingsområder i
kommuneplanens arealdel kunne endres som følge av valg av variant for ny jernbane samt
stasjonsplassering.

 Figur 19. Viser utsnitt av kommuneplanens arealdel for Horten i 2015 – 2027 [27].
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3.6 Konsekvenser
Konsekvensene vurderes gjennom å sammenholde omfang av tiltaket med verdien for området. Dette
vurderes ved hjelp av konsekvensvifta fra Hb. V712 i en skala fra meget stor negativ konsekvens til
meget stor positiv konsekvens (figur 20).

Det har blitt gjort en konsekvensvurdering av alternativene innenfor hvert delområde, og en samlet
konsekvensvurdering og rangering for hele influensområdet.

3.7 Forslag til avbøtende tiltak
For enkelte områder og problemstillinger er konsekvensene foreslått redusert ved at det iverksettes
avbøtende tiltak.

Det har blitt diskutert kompenserende tiltak for å erstatte jordbruksarealer som går tapt, herunder
oppdyrking av dyrkbar skog, utnyttelse av overskuddsstein for planering av arealer for pålegging av
matjord til jordbruksareal, samt omdisponering av dagens jernbanelinje til dyrka mark.

Oppdyrking av skog kan være vanskelig å gjennomføre da disse områdene ofte har stor verdi for
andre fag/formål. Nydyrka jord kan ha dårligere kvalitet enn matjord som går tapt. For
konsekvensvurdering foreligger det en anbefaling om rangering av tiltak for å unngå konsekvens vist i
figur 20.

Figur 20. Konsekvensvifte og rangering av muligheter for å unngå omfang og konsekvens av tiltaket (fra [16],
s 130 og s 131).
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4 REGISTRERINGER OG VERDI

4.1 Influensområdet
Influensområde naturressurs - definisjon:
Arealet rundt tiltaket der det er relevant å vurdere effekter på naturressurser, herunder jord- og
skogbruksarealer i ulike kategorier, verdier knyttet til jakt og vilt, geo- og vannressurser.

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

Influensområdet er som hovedregel satt som en buffersone på 300 - 500 m rundt planområdet. For det
meste av influensområdet har avgrensningen blitt gjort langs naturlige grenser som veger, grenser
mellom arealtyper, eiendomsgrenser, nedbørfelt, høybrekk eller lavbrekk.

Avgrensningen av influensområdet er preget av at jordbruk vurderes å være det sentrale deltemaet
innen naturressurser i storparten av området.

For å forenkle vurderingene av verdi, omfang og konsekvens har influensområdet blitt delt opp i
følgende delområder som vist på figur 21: 1. Barkåker, 2. Adal, 3. Skoppum og 4. Nykirke.

Figur 21. Influensområde for IC Nykirke – Barkåker med delområdene: 1. Barkåker, 2. Adal, 3. Skoppum og 4.
Nykirke. Rød linje viser avgrensning av delområdene.
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Arealfordeling

Det har blitt gjort en beregning av ulike arealtyper i hele influensområdet, samt for hvert delområde
(tabell 5 og figur 22). Tabellen viser at fulldyrka jord utgjør 40 % av samlet areal i influensområdet.
Andelen dyrka mark varierer mellom 34 og 42 % for de fire delområdene. Arealberegningene er utført
på bakgrunn av arealopplysninger fra FKB-AR5 [9].

For alle delområdene er arealet av skog omtrent like stort eller litt større enn arealet av dyrka mark.
Landbruksarealene er dermed dominerende i alle delområder. Det finnes ellers noe areal i
kategoriene åpen fastmark, bebygd og samferdsel. Vann og myr er det lite av.

Tabell 5. Arealfordeling i influensområdet samt delområder (daa). Tall i parantes er prosent av totalareal i
delområdet.

Arealtype Barkåker Adal Skoppum Nykirke Sum
Fulldyrka jord (%) 1189 (42 %) 5167 (42 %) 1866 (34 %) 3363 (41 %) 11585 (40 %)
Overflatedyrka jord 0 18 10 0 28
Innmarksbeite 24 171 22 87 305
Skog (%) 1129 (39 %) 5512 (44 %) 2376 (43 %) 3495 (43 %) 12511 (43 %)
Åpen fastmark 155 740 434 571 1900
Myr 0 131 0 60 191
Vann 10 42 20 25 96
Bebygd 49 399 623 388 1459
Samferdsel 302 210 176 213 901
Sum 2858 12389 5528 8201 28976

Figur 22. Arealfordeling i delområder av influensområdet.
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4.2 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 kaldest med en
middeltemperatur på rundt – 1 °C. Varmeste måned er juli, med en middeltemperatur på 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.

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 ( [28], figur 23). Her er det store sammenhengende jordbruksareal
som gir gode avlinger. Dagens arrondering og størrelse som gir muligheter for effektiv drift av
arealene.

Videre vestover, parallelt med E18, er det sammenhengende skogåser med liten overdekking med
løsmasser. Et løsmassekart over området basert på NGUs kartbase [29] er vist i vedlegg II.

Berggrunnen består for en stor del av dagbergarter dominert av ulike typer rombeporfyr og latitt. Et
berggrunnskart over området basert på NGUs kartbase [30] er vist i vedlegg III. Deler av berggrunnen
har gode egenskaper som byggeråstoff. Blant annet gjelder dette rombeporfyr (Haukeli, Type 1) som
brytes ved Skoppum pukkverk.

Figur 23. Bilde fra Adalsveien ved gården Huseklepp, tatt mot nordøst, mot Bakkenteigen. Mektige marine
avsetninger gir grunnlag for et rikt jordbruk.

4.3 Beskrivelse av området
Landbruk

Områdene på og langs Vestfoldraet er av de eldste kulturlandskapene i Norge, et landskap skapt av
jordbruk, beiting og teigbasert skogbruk nær gårdene. Eiendomsstrukturen er preget av at dette er
gammel kulturjord der det historisk har blitt mange mindre teiger og eiendommer. Det er forskjeller
innenfor influensområdet med hensyn til eiendomsstruktur.

Alle delområdene i influensområdet har innslag av store sammenhengende jordbruksarealer som gir
mulighet for effektiv jordbruksdrift.  Matjordkvalitet og dreneringsforhold gir mulighet for gode avlinger
av krevende vekster. I dag dominerer korn, grønnsaks- og potetproduksjon. Området vurderes som et
nasjonalt viktig område for matproduksjon sammen med tilsvarende arealer ellers i Vestfold.
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Det foreligger fullstendig jordsmonnkartlegging for hele Vestfold [28]. Kartleggingen ble utført i
perioden 1989 – 1996.

For Horten, Re og Tønsberg viste kartleggingen at 99 % av jordbruksarealene hadde svært god eller
god jordkvalitet [9] (vedlegg IV). For jordressursklasser falt mellom 70 og 80 % av arealene inn i de
beste klassene «Ingen begrensninger» eller «Små begrensninger». Mindre enn 2 % av arealene
hadde «Store driftstekniske» begrensninger, og det langt største arealet hadde «Ingen driftstekniske
begrensninger» (50 – 70 %). Området har til dels eldre grøftesystemer og har behov for grøfting.

I henhold til inndelingen av norske jordbrukslandskap [31] hører dette området til jordbruksregion 2
«Østlandets og Trøndelags lavlandsbygder», som er det viktigste jordbruksområdet i Norge, med stor
grad av oppdyrking (vedlegg V).

Under inndeling av landskapsregioner ligger området i hovedregion «Leirjordsbygdene på Østlandet»
(vedlegg VI) og underregion «Flatbygdene i Vestfold» [32].

Innenfor influensområdet er delområdet Adal særlig viktig for jordbruk, med store sammenhengende
jordbruksarealer i god hevd. De andre delområdene har også store sammenhengende arealer som
vurderes som viktige.

Figur 24 viser registreringskart for ulike klasser av dyrka mark samt dyrkbart areal i skog i
influensområdet med delområdene Barkåker, Adal, Skoppum og Nykirke. Opplysningene er hentet fra
FKB-AR5 [9] og er i all hovedsak i samsvar med RPBAs kart [24] over jordbruksarealer i Vestfold (se
vedlegg VII).

I dag er det lite husdyr i området med unntak av hestehold. Tidligere var husdyrhold en viktig del av
jordbruket, med beiting i skogteigene rundt gårdene. I dag er den beitepregede utmarka skapt av
husdyr i ferd med å forsvinne.

Potetcystenematode er en problematisk skadegjører på potet, som kan overleve i jorda i lang tid.
Arealer hvor det påvises potetcystenematode får en karantenetid på 40 år. Det vil være problematisk å
flytte slik jord som en del av anleggsdriften. En gjennomgang av PCN-registreringene i dette området
viser at tilnærmet alle registreringene er eldre enn karantenetiden på 40 år [33]. PCN synes ikke å
utgjøre et vesentlig problem for anleggsgjennomføring. Ved planlagt flytting av matjord fra lokaliteter
med foreldet PCN-registrering bør senere planfaser vurdere ny prøvetaking.

Tilsvarende har situasjonen for floghavre blitt vurdert. Dette har skjedd med basis i ny forskrift for
floghavre av 22. juni 2015 [12]. Forskriften trådte i kraft 1. oktober 2015 og fastsetter plikt til å
bekjempe floghavre samt gjennomføre forebyggende tiltak for å hindre videre spredning. Den retter
seg i hovedsak mot eiere og driftsansvarlige for landbrukseiendommer, men også anleggsmaskiner
som benyttes på areal med mulig forekomst av floghavre. Her stilles det krav om rengjøring av
anleggsmaskiner etter bruk på arealer med floghavre. Vedlegg XI gir en oversikt over eiendommer
eller teiger med registrert floghavre i dette området.
Hønsehirse er et problematisk ugras som er i sterk økning i Vestfold [13] [14], og der uønsket
spredning må forebygges i anleggsfasen. Hønsehirse er en fremmed uønsket art, vurdert som det
tredje verste ugraset for jordbruk på verdensbasis.
Forvaltningsmessig sorterer håndtering av hønsehirse under ny forskrift for fremmede arter [15]. Ny
forskrift trer i kraft 01.01.2016, og den setter blant annet krav til at det skal gjennomføres
risikovurderinger for uønskede fremmede arter ved utbyggingsprosjekter for samferdsel. Det skal
utføres registreringer av slike arter og uønsket spredning skal forebygges, blant annet gjennom tiltak
knyttet til flytting og håndtering av masser.
Risiko og tiltak må også vurderes for registrert brunskogsnegl, lupin, kanadagullris, kjempebjørnkjeks,
tromsøpalme og kjempespringfrø. Endelig registrering av fremmede arter samt vurdering av risiko og
tiltak bør utføres i en senere planfase, forslagsvis under prosjektering.

Figur 25 viser eiendomsstruktur innenfor hvert delområde i influensområdet. Eiendomsstrukturen har
stor betydning for mulighetene for effektiv jordbruksdrift etter tiltak. For Adal har mange av
eiendomsgrensene retning øst-vest og nord-sør, mens alternativ 1 og 2 skjærer diagonalt gjennom
området retning nordøst-sørvest. Gitt dagens eiendomsgrenser vil tiltaket skape vanskelige
driftsforhold, og forringe forholdene for matproduksjon vesentlig.

Vegetasjonsmessig ligger området i naturgeografisk region «Sydnorsk lavtliggende
blandingsskogsregion, 19b» og underregion «Oslofeltets lavereliggende granskoger» [34] [35].
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Figur 24. Registreringskart (AR5) for ulike klasser av dyrka jord samt dyrkbar jord i skog. Viser også
pukkressurs av regional betydning ved Skoppum. Mørk lillafarge er dagens pukkverk.
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Figur 25. Eiendomsforhold i influensområdet: Nykirke, Skoppum, Adal og Barkåker. Eiendommene har ulike
farger.
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Skogbruk

Det er tre større sammenhengende skogområder i området (figur 26), Tangsrødmarka, Solbergåsen
og skogen rundt Adalstjern. Skogbruk kan drives effektivt i Tangsrødmarka og Solbergåsen. I området
rundt Adalstjern er en stor andel av skogen vernet.

En del skog ligger på mindre koller og åser i jordbrukslandskapet. Topografisk kan disse ha
vanskelige driftsforhold eller være delvis båndlagt av vern eller friluftsliv.  Skogen domineres av
arealer med høy bonitet, med innslag av middels bonitet.

Figur 26. Registreringskart skog med ulike klasser av bonitet samt impediment.
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Utmarksressurser
Verdiene av viltressursene i dette området er i hovedsak knyttet til jakt på rådyr. Det felles også 2-3
elg og et par hjort hvert år [8]. For rådyr er det stor tetthet av dyr. I Horten kommune gis det rundt 140
fellingstillatelser i året [8], hvorav i størrelsesorden halvparten felles. Det er bever i noen bekker og
dammer, som det drives begrenset jakt på. Ressursmessig betyr rådyrjakta mest. Stor fragmentering
av leveområdene for hjortevilt gir en økende utfordring i forhold til å opprettholde levedyktige
viltstammer. Særlig gjelder dette elg og hjort. Store sammenhengende jordbruksarealer, effektive
barrierer i form av veger, jernbane og utbyggingsområder og stadig færre sammenhengende
skogområder utgjør en fare for trekkmønster og leveområder. For viltressursene i området er det viktig
å opprettholde trekkveger på tvers av ny jernbane, samt unngå fragmentering av større skogområder.
Dette er også viktig for jaktutøvelsen.  På INATUR [36] varierer jaktkortprisene for rådyr fra 250 til
1500 kr per dyr, med en middelverdi rundt 500 kr per jaktkort. Verdimessig utgjør fellingstillatelsene for
rådyr i dette området i størrelsesorden 70 000 kr. Nærhet til områder med stor befolkningstetthet kan
gi muligheter for vesentlig høyere priser på jaktkort, i størrelsesorden 1000 til 2000 kr.
Med tilleggstjenester som overnatting, mat, guiding med mere vil inntektene av jakt kunne økes
vesentlig utover salg av jaktkort.

Fiskeressursene i området har begrenset verdi. Sverstadbekken, Undrumsdalsbekken og Tveitenelva
er viktige gyte- og oppvekstområder for sjøørret, men dette vurderes under fagtema naturmiljø.

Georessurser
Georessurser er viktig for produksjon av byggeråstoff i et område med to større byer, stor
befolkningstetthet og mye næringsvirksomhet. Pukkverket på Skoppum driver på en regionalt viktig
bergressurs som gir pukk og steinprodukter av god kvalitet. Pukkressursen har en plassering i forhold
til omlandet som sikrer levering uten lang transport. Plassering av pukkverk og bergressurs er vist i
figur 24.
På nordsiden av Borreåsen ligger det en lokal grusressurs av begrenset verdi. Figurer fra «Grus og
pukkbasen» til NGU [37] er vist i vedlegg VIII.

Deler av skisserte tunneler og skjæringer for ulike alternativer forventes å kunne levere stein av god
kvalitet (se vedlegg VIII). I et samfunnsmessig perspektiv bør steinmasser av god kvalitet utnyttes til å
dekke regionens behov for byggeråstoff, både under anleggsfasen og i et lengre perspektiv.

Bløt leire fra utbyggingsprosjektet vil være velegnet for oppfylling og tildekking over områder med
forurenset grunn. Slik anvendelse kan være et alternativ til lokal deponering.

Pukkressursen ved Frebergsvik ligger utenfor influensområdet.

Grunnvann og overflatevann
Vestfoldraet er et viktig naturhistorisk element og har stor betydning for landskap, grunnvann og
vannbalanse i områdene rundt raet. Med unntak av at det drives jordbruk på raet, så har det
begrenset verdi som naturressurs. Grunnvann fra raet har liten betydning for vannforsyning, med bare
noen få registrerte brønner.
Berggrunnen i området består av ulike typer rombeporfyr, som er sterkt vannførende som følge av
massive sprekkesystemer. Dette gir gode muligheter for lokal vannforsyning basert på grunnvann eller
oppvarming basert på energibrønner.
I henhold til grunnvannsbasen Granada [5] er det en rekke fjellbrønner for vannforsyning i dette
området (vedlegg I). Mange av disse er eldre brønner, men det er også en del nye. Det er registrert en
del energibrønner. For energibrønner forventes det en rask økning i antall i årene framover.
Grunnvannsbasen inneholder data av varierende kvalitet, Ikke alle brønner fanges opp. Et
tilfredsstillende grunnlag for detaljerte vurderinger forutsetter oppdatering i form av spørreskjema og
feltregistreringer. Dette bør uføres i neste planfase.
For å forebygge unødvendige konflikter mellom energibrønner og utbygging bør valgt korridor
vurderes båndlagt med hensyn til etablering av nye energibrønner.
Energibrønnene til Campus Vestfold produserer varme som i hovedsak hentes ut fra vannførende fjell
under raet [38].

Horten og Tønsberg med omland har vannforsyning fra Vestfold IKS, som henter råvann fra
Farrisvannet og Eikeren.
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Innsjøer, tjern, dammer, elver og bekker i området har begrenset betydning som ressurs. Enkelte
lokaliteter kan periodisk tas i bruk for jordvanning, men det har lite omfang. Borrevannet har blitt
utnyttet til vanning. Bekkene ned mot Borrevann har tidligere blitt vurdert å ha en vannkvalitet uegnet
for jordbruksvanning [6]. Sør i området kan det leveres vanningsvann fra Stokke jordvanning som
henter vann fra Akersvannet. Borrevannet samt flere bekker, tjern og dammer i området har stor verdi
for naturmiljø. Dette omtales ikke i denne rapporten.

Nedbørsfelt [39] og vannlinjer i influensområdet er vist i vedlegg IX.

4.4 Befaringer
Det ble gjennomført tre befaringer:

· 12.03.2015: Det ble kjørt bil gjennom planområdet for å få en innledende oversikt over dyrka
mark, skogområder, fallforhold, vassdrag og andre naturgitte forhold.

· 05.06.2015: Det ble gjort en detaljert befaring av dyrka mark i hele influensområdet og med
vekt på områder med arealbeslag eller annet omfang som følge av skisserte varianter innenfor
hvert alternativ. Befaringen ble utført med bil og til fots.

· 10.06.2015: Omfattet besøk av de større sammenhengende skogsområdene i nedbørfeltet,
herunder befaring med bil og til fots gjennom hele Tangsrødmarka.05.06.15.

Befaring Kopstad, Borreskåla og Adalsrommet 12.03.15
Befaringen klargjorde at det i hovedsak var tre større sammenhengende områder med dyrka mark
som kan bli berørt av planlagt utbygging: (1) Jordbruksarealene sør og øst for Kopstadkrysset, (2)
Vestre del av Borreskåla og (3) Adalsrommet. Oversiktsbilder er vist i figur 27, 28 og 29.

Figur 27. Jordbruksarealene sør og øst for Kopstadkrysset.
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Figur 28. Jordbruksarealene ved den vestre delen av Borreskåla.

Figur 29. Jordbruksarealene i Adalsrommet og langs Sverstadbekken.
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Befaring av dyrka mark i hele influensområdet 05.06.15

Befaringen omfattet besøk, enkel vurdering og fotografering av de fleste arealene med dyrka mark
som kan bli berørt i de tre alternativene.

I en sammenfattende vurdering etter befaring ble inngrep i jordbruksarealene i Adal vurdert som
særlig problematiske. Adal har et stort og sammenhengende jordbruksareal med fulldyrka jord av god
kvalitet. Bygging av alternativ 1 eller 2 gjennom dette området vil gi store negative konsekvenser.

Jordbruksarealene i delområde Barkåker, ved Skotte og Sverstad gård består også av store
sammenhengende arealer med fulldyrka jord med mulighet for effektiv drift og gode avlinger.

I delområde Skoppum ligger jordbruksarealene i den vestre delen av Borreskåla. Her er det også
sammenhengende jordbruksarealer med gode forutsetninger for rike avlinger og effektiv drift. Deler av
arealene ligger lavt i terrenget ned mot Borrevann. Dette er siltjord med høy kapillærtransport, som gir
sein våronn. På disse arealene var det vanskelige forhold våren 2015, med misvekst på vannsjuk jord.

Dette hadde sammenheng med mye nedbør i Vestfold våren 2015. Tilsvarende problemer med
misvekst og manglende spiring etter våronn ble observert på flere jorder fordelt over hele
influensområdet.

For delområde Nykirke var det store sammenhengende jordbruksareal med gode forhold for
jordbruksdrift i områdene rett sørøst for Kopstad. I det følgende er det lagt ved utvalgte bilder fra de
viktigste jordbruksarealene (figur 30 - 40). Bildene har figur med kartreferanse som viser hvor foto ble
tatt. Foto har små piler med gul, blå eller sterk blå farge. Disse angir omtrentlig senterlinje for de ulike
alternativene. Alternativ 1 er vist med gule piler, alternativ 2 med lyseblå og alternativ 3 med blå piler

Figur 30. Delområde Barkåker - jordbruksarealer langs Sverstadbekken, mot Skotte. Gul=A1 og A2, Blå = A3.
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Figur 31. Delområde Adal – arealer ved Huseklepp og dagens bane sett fra Adalsveien. Gul=A1, Blå =A2.

Figur 32. Delområde Adal – fra Adalsveien sett mot nord retning Bakkenteigen. Gul=A1.
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Figur 33. Delområde Adal – fra Solerødveien sett sørvestover mot gården Ra. Gul=A1.

Figur 34. Delområde Adal – fra Læret ved Solerødveien sørvest mot Myhre ved Adalsveien.  Blå=A2.
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Figur 35. Delområde Adal – fra Kimestadveien sett sørover vestsiden av Raveien. Gul=A1.

Figur 36. Delområde Skoppum – arealer sør for Vikveien sett mot Sande Bruk. Gul=A1.
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Figur 37. Delområde Skoppum – sørover fra Ryglandsveien mot gården Skoppum. Blå=A2.

Figur 38. Delområde Nykirke – fra Austad og Åsrødveien sett mot sør. Gul=A1.
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Figur 39. Delområde Nykirke – fra Austad og Åsrødveien sett mot nord. Gul=A1.

Figur 40. Delområde Nykirke – fra Teienveien sørøst for Kopstad sett sørover. Gul=A1.
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4.5 Kvalitetsvurdering av registreringene
For jordbruksarealer foreligger det sikre opplysninger om arealkategorier av dyrka mark fra databasen
AR5 [9] som driftes av NIBIO (tidligere Skog og Landskap). Disse opplysningene gjenspeiles i kart og
digital informasjon om landbruk i regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) for Vestfold [2].
Befaringene har ikke avdekket nye forhold, men bidratt til en samlet oversikt over jordbruks- og
skogbruksarealer i influensområdet.

Møtet med fylkesgeologen, Sven Dahlgren, ga innspill om at pukkressursen som utnyttes av Skoppum
pukkverk var regionalt meget viktig for byggeråstoff. Dette som følge av tilfredsstillende
materialkvalitet. Vurderingen av pukkressursens viktighet er også løftet fram i en egen rapport for
regiongeologens virksomhet [3], og i regional plan for bærekraftig arealpolitikk for Vestfold (RPBA).

Usikkerhet i registreringene

Registrerte opplysninger om jord- og skogbruksarealer fra FKB-AR5 [9] og RPBAs temakart [24] må
antas å gi et riktig bilde av jord- og skogbruksarealer i området. Supplert med befaringer utgjør
informasjonen et godt grunnlag for å beskrive verdi.

Bergressurs for produksjon av pukk og byggeråstoff av god kvalitet har en usikker avgrensning.
Avgrensning i verdikartet ble gjort på bakgrunn av dagens konsesjon og grenser for berggrunn i kart
fra NGU [37] [30] (vedlegg II og vedlegg VIII). Kartet over berggrunn indikerer at deler av alternativ 3
har skjæring eller tunnel i fjell som kan gi pukk og byggerådstoff av god kvalitet ved nedknusing.
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5 VERDIVURDERING - NATURRESSURSER

Sammendrag
Influensområdet for IC Nykirke – Barkåker omfatter et samlet areal på rundt 29 000 daa (tabell 5).  Av
dette utgjør fulldyrka jord rett over 11 500 daa (40 %) og skog 12 500 daa (43 %). Jordbruksarealene
består i all hovedsak av fulldyrka jord. Summen av andre jordbruksarealer (overflatedyrka jord og
innmarksbeite) utgjør rundt 300 daa.

De store arealene med fulldyrka jord er svært verdifulle for matproduksjon (korn, poteter og
grønnsaker), og gir influensområdet stor verdi som naturressurs.

I tillegg har influensområdet til sammen 3000 daa dyrkbar jord, som i dag i hovedsak er skog. Dyrkbar
jord vurderes som en framtidig ressurs der oppdyrking kan realiseres ved ønske og behov, uavhengig
av utbyggingsprosjekter. Ressursmessig må samlet areal av dyrket og dyrkbar jord vurderes som en
helhet.

Influensområdet har blitt delt opp i delområdene Barkåker, Adal, Skoppum og Nykirke.

For delområdet Barkåker er det 1200 daa med fulldyrka jord. Fulldyrka jord utgjør 42 % av totalarealet,
mens skog utgjør 39 %. Rundt 750 daa av skogen er dyrkbar jord.

De største sammenhengende jordbruksarealene ligger i delområde Adal med nærmere 5200 daa
fulldyrka jord. Fulldyrka jord utgjør 42 % av totalarealet, mens skog utgjør 44 %. Samlet areal med
dyrkbar jord er rundt 1300 daa, men for en stor del av dette vil være vanskelig å realisere i en
avveining mot andre hensyn og interesser. Delområdet har en pukkressurs av regional betydning som
byggeråstoff.

Delområdet Skoppum har 1900 daa fulldyrka jord. Fulldyrka jord utgjør 34 % av totalarealet, mens
skog utgjør 43 %. Dyrkbart areal i skog utgjør rundt 240 daa.

Delområde Nykirke har 3400 daa fulldyrka jord. Fulldyrka jord utgjør 41 % av totalarealet, mens skog
utgjør 43 %. Dyrkbart areal utgjør over 650 daa.

Alle delområdene i samlet influensområde vurderes å ha stor verdi for naturressurser på bakgrunn av
den store andelen fulldyrka jordbruksareal, samt betydelige arealer med dyrkbart areal. Adal er det
viktigste delområdet med store sammenhengende jordbruksarealer. Nykirke har også store og
sammenhengende jordbruksarealer.  Delområde Skoppum har større innslag av bebygde områder og
mer spredte jordbruksarealer enn de andre delområdene.

5.1 Barkåker
For delområdet Barkåker er det et stort og sammenhengende jordbruksareal rett sør for
Tangsrødmarka ved gårdene Skotte og Brekke (figur 41). I tillegg er det jordbruksarealer i den
sørligste delen av området. Fulldyrka areal utgjør 42 % av totalarealet, noe som gir klassifisering «Stor
verdi».

Den sørlige delen av Tangsrødmarka består av skog som kan dyrkes opp. Tilsvarende gjelder for
skogen som ligger øst og vest for ny bane rett nord for påkobling eksisterende bane i sør.

Stor andel fulldyrka areal (stor verdi), mye skog i høy bonitet (middels verdi) og en større andel
dyrkbar skog (middels til stor verdi) gir delområde Barkåker stor verdi.

I verdikartet (figur 45) vises dette ved at delområde Barkåker består av jord- og skogbruksarealer med
stor eller middels verdi.

Samlet vurderes delområde Barkåker å ha stor verdi med hensyn til naturressurser.

Liten Middels Stor
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Figur 41. Viser arealfordeling mellom jordbruk og skog i delområde Barkåker.

	

5.2 Adal
Mellom Hortensveien og skogåsene på vestsiden av Adalsveien ligger det et stort og
sammenhengende jordbruksareal. Samlet areal med god fulldyrka jord er ca. 5200 daa og utgjør 42 %
av totalarealet (figur 42).

Skogområdene i Adal domineres av høy bonitet, men med middels bonitet på grunnlendte koller.
Deler av skogen har potensiale for oppdyrking. Dette gjelder for deler av Tangsrødmarka, samt deler
av skogområdene nord for Bakkenteigen. Det er lite aktuelt å realisere dyrkningsreserven i skogen
nord for Bakkenteigen, da områdene har stor verdi for både naturmiljø og friluftsliv. Deler av områdene
er under press fra annen utbygging.

Nord i delområdet, ved Skoppum pukkverk ligger det bergressurs for utvinning av byggeråstoff (stein,
pukk og grus) av stor regional betydning. Det er ikke sikre kjente forekomster av samme kvalitet som
kan forsyne regionen med byggeråstoff.

Samlet gir dette delområdet Adal stor verdi som naturressurs, og det mest verdifulle av de fire
delområdene som inngår i influensområdet.

Liten Middels Stor
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Figur 42. Viser arealfordeling mellom jordbruk og skog i delområde Adal.

	

5.3 Skoppum
Delområde Skoppum har sammenhengende jordbruksarealer i den vestre delen av Borreskåla (figur
43). Deler av arealene ligger med liten høyde over tilløpsbekkene til Borrevann samt Borrevann, og
kan være utsatt for å bli vassjuke i forbindelse med mye regn og flom. Det er likevel fulldyrka
jordbruksarealer av god verdi, og med rike avlinger i tørre år. Arealene henger sammen med de store
åpne jordbruksarealene i den sentrale og østre delen av Borreskåla. Samlet utgjør dette et svært
verdifullt kulturlandskap og jordbruksareal.

Det er noen mindre og mer spredte jordbruksarealer rett nord for Skoppum tettsted.

Arealene med fulldyrka jord utgjør 34 % av samla areal i delområdet, nærmere 1900 daa.

Skogområdene i Solbergåsen nord for Skoppum består for en stor del av høy bonitet, men med noe
middels bonitet på grunnlendte koller. Kun en liten del av skogarealet har potensiale for oppdyrking.

Samlet gir dette delområde Skoppum stor verdi. I en totalvurdering er området mindre verdifullt
enn delområdene Adal, Barkåker og Nykirke.

Liten Middels Stor
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Figur 43. Viser arealfordeling mellom jordbruk og skog i delområde Skoppum.

5.4 Nykirke
Nykirke har et stort areal med fulldyrka jord, hele 3400 daa (figur 44). Fulldyrka mark utgjør 41 % av
totalarealet i nedbørfeltet. En stor andel av jordbruksarealene er lettdrevne godt arronderte arealer.

Av skogsarealene på til sammen nærmere 3500 daa (43 %) er det en stor andel skog med høy
bonitet. Større deler av naturområdene rett sør for Sletterødåsen og sørvest for Klokkeråsen har
potensial for oppdyrking. Dette gjelder også for andre mindre arealer.

Samlet gir dette delområde Nykirke stor verdi som naturressurs.

Liten Middels Stor
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Figur 44. Viser arealfordeling mellom jordbruk og skog i delområde Nykirke.

5.5 Verdikart
Figur 45 viser verdikart for naturressurser i hele influensområdet for IC Nykirke – Barkåker. Figur 46,
47, 48 og 49 viser samme verdikart for delområdene Barkåker, Adal, Skoppum og Nykirke. Kartet
bruker 5 verdiklasser. Fulldyrka jord og regionalt viktig pukkressurs har fått høy verdi. Dyrkbar skog
har fått middels- høy verdi. Høy bonitet skog middel verdi. Middels bonitet skog lav-middels verdi. Lav
bonitet skog, annen fastmark og impediment lav verdi. Andre arealer som bebyggelse og planlagte
utbyggingsområder har blitt vurdert som uten betydning for fagtema naturressurser.
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Figur 45. Verdikart for fagtema naturressurser.
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Figur 46. Verdikart for fagtema naturressurser for delområde Barkåker.

	
Figur 47. Verdikart for fagtema naturressurser for delområde Adal.
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Figur 48. Verdikart for fagtema naturressurser for delområde Skoppum.

Figur 49. Verdikart for fagtema naturressurser for delområde Nykirke.
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6 OMFANG OG KONSEKVENS
Innenfor hvert delområde av influensområdet er det innledningsvis gitt en relativt detaljert beskrivelse
av hvert enkelt alternativ. Beskrivelsen danner et viktig grunnlag for å forstå og vurdere omfang for
naturressurser med vekt på beslag eller uønskede endringer for fulldyrka jordbruksareal.

6.1 Barkåker
Alternativ 1 - Bakkenteigen

Fra påkobling sør, rett øst for Sverstad gård, følger alle alternativer samme trasé fram til kryssing av
ny bru over jernbanen 300 m fra start traseen. Traseene ligger i nærføring til Sverstadbekken, som
ligger 20 -30 m vest for tiltaket. Mellom bekkeløp og trasé ligger det en ny driftsveg som kan utnyttes i
anleggsfasen.

På østsiden ligger det et større fulldyrka og sammenhengende jordbruksareal inntil traseen. Dette
området kan bli berørt i anleggsfasen.  Anleggsarbeidene i området for påkobling i sør vil få mindre
omfang enn arbeidene videre nordover, da det har blitt gjort innledende arbeider i dette området
tidligere under ferdigstilling av bane i sør.

Rundt 150 m nordøst fra ny bru over jernbanen skiller traseene lag. Alternativ 1 og 2 fortsetter i
samme trasé mot nordøst, mens alternativ 3 går nordover. I området hvor traseene skiller lag krysser
de over et mindre jorde på vestsiden av dagens jernbane. Lengde for kryssing er rundt 200 m.
Traseen ligger i en mindre skjæring i dette området. Ny trasé vil ødelegge jordet både med hensyn til
drift og arrondering.

Til forskjell fra de andre delområdene har Barkåker større skogarealer egnet for nydyrking, til sammen
mer enn 500 daa. Et betydelig areal ligger som et skogbelte mellom Sverstad og Skotte. Resten av
arealet ligger i den sørlige delen av Tangsrødmarka. Det ligger også arealer med dyrkbar skog utenfor
det som har blitt definert som influensområdet.

Nordover mot Skotte går traseen over et stort sammenhengende jordbruksareal, først i skjæring og
deretter i fylling fram mot skogteigen i nord.

På den sørlige delen av jordet vil restarealene på vestsiden av ny trasé bli en smal teig (50 m bredde)
mot Sverstadbekken, med dårlig arronderings- og driftsforhold.

Traseen går på tvers av dreneringssystemene på jordet. I området med skjæring må drensvannet tas
med i linja for utslipp lengre sør.

Nord for jordet går traseen inn i et skogområde med høy bonitet, med arealer godt egnet for
oppdyrking.

All skog i delområde Barkåker har høy bonitet. En stor andel av skogarealet kan dyrkes opp.

Alternativ 2 – Skoppum øst
Traseen er identisk med alternativ 1 i delområde Barkåker, med samme beskrivelse og vurdering som
over.

Alternativ 3 – Skoppum vest

Traseen er identisk med alternativ 1 og 2 fram til lite jorde rett nord for ny bru over dagens jernbane.
På dette jordet ligger traseen for alternativ 3 litt vest for 1 og 2, og med mindre avstand mot
Sverstadbekken. Drifts- og arronderingsmessig blir jordet ødelagt av tiltaket.

Videre nordover går traseen først gjennom en mindre skogteig med dyrkbar jord. Deretter i nærføring
til en større kantsone langs Sverstadbekken, før den krysser langs østre kant av et større
sammenhengende jordbruksareal i retning den sørlige delen av Tangsrødmarka. Traseen ligger på
fylling over disse jordene.

Traseen vil dele opp eiendommer og enheter for jordbruksdrift. I den sørlige delen får gården Skotte et
restareal med dyrka jord på vestsiden av traseen mot Sverstadbekken. Restarealet blir 200 m langt og
rundt 50 m bredt. Gitt dagens eiendomsforhold vil arealet bli tungdrevet med dårlig arrondering og
tung adkomst. Jordpakking, kjøreskader og ødelagt drenering forventes å gi en langvarig
avlingsreduksjon på areal berørt av anleggsaktivitet.
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Lengre nord blir et restareal fra gården Nordre Brekke liggende klemt inne mellom traseen og en
skogteig i øst. Gitt dagens eiendomsforhold vil arealet bli tungdrevet. Den nordre delen av området blir
så smal at restarealet vil gå ut av produksjon. Drenering vil påvirkes.

Arealbeslag

Med utgangspunkt i bufferbredder beskrevet under «Omfang» er det gjort beregninger av permanent
og midlertidig arealbeslag for alternativene (tabell 6). I delområde Barkåker gir alternativ 3 størst
beslag av fulldyrka jord, henholdsvis 39 daa i permanent og 99 daa midlertidig beslag. Tilsvarende tall
for alternativ 1 og 2 er 28 daa og 70 daa.

For skog har alternativ 1 og 2 størst beslag med henholdsvis 42 og 118 daa, mot 26 og 76 daa for
alternativ 3. Beslaglagt skog er arealer som kan dyrkes opp. I tillegg er det mindre områder i
arealkategori «åpen fastmark» som kan dyrkes opp.

Alternativene vurderes å gi omtrent samme konsekvens i delområde Barkåker, men siden alternativ 3
har størst arealbeslag av dyrka mark, rangeres den nederst. Alternativ 1 og 2 praktisk talt helt like,
men alternativ 1 har et marginalt større beslag av dyrkbar skog.

Rangeringen av alternativer i dette området legger til grunn at fulldyrka areal er mer verdifullt enn
dyrkbart areal. Dersom man hadde gitt disse arealklassene samme verdi, som en framtidig ressurs for
matproduksjon, ville rangeringen endret seg til fordel for alternativ 3.

Tabell 6. Permanent og midlertidig arealbeslag (daa) for delområde Barkåker.

Arealtype
Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Perm Midl Perm Midl Perm Midl
Fulldyrka jord 28 70 28 70 39 99
Innmarksbeite 0 0 0 0 0 1
Skog 42 118 42 118 26 76
Dyrkbar mark 51 123 51 123 32 79
Åpen fastmark 16 37 16 37 16 38
Vann 0 1 0 1 1 2
Bebygd 0 0 0 0 0 0
Samferdsel 1 3 1 3 2 3

Rangering 1 2 3

* Dyrkbar mark i skog og utmark, inngår som areal i skog og andre arealklasser.

Konsekvenskart
Med utgangspunkt i midlertidig arealbeslag for ulike arealkategorier har konsekvensgrad blitt
visualisert i anleggsbeltet langs alternativene (figur 50). Stor negativ konsekvens er mørk rød
(fulldyrka mark). Gradvis lysere rødfarger viser avtakende konsekvens, som følge av lavere verdi.
Arealbeslaget i alternativene er i hovedsak dyrka areal, dyrkbar skog og skog med høy bonitet.
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Figur 50. Midlertidig arealbeslag i anleggsbelte for delområde Barkåker, gitt fargekoder for konsekvens i
henhold til Hb. V712 .

6.2 Adal
Alternativ 1 - Bakkenteigen

Straks nord for grensen for delområde Adal vil et mindre og avgrenset jordbruksareal gå tapt i
skjæring inn mot kort tunnel ved Huseklepp. Det er flere eiere av jordbruksarealene i dette området,
men driftsmessig synes det som arealene drives som en enhet.

Det er dårlig fjelloverdeking for tunnelen ved Huseklepp, og det tas utgangspunkt i at denne bygges
som en støpt tunnel gjennom løsmasser. Etter ferdigstilling forutsettes det at jordbruksarealene over
tunnelen reetableres. Ned mot dagens jernbane vil et mindre og avgrenset jordbruksareal gå tapt ved
stor skjæring for tunnelpåhugg.

Et jordbruksareal (teig) mellom dagens jernbane og Adalsveien vil bli delt i to. I dette området går
traseen i en liten fylling. Tiltaket vil ha negativ virkning både på drift og arrondering, samt gi pakke- og
kjøreskader på matjorda. Teigen må regnes restareal som går ut av produksjon.

Videre nordøst fra Adalsveien og fram til Kimestadveien går traseen gjennom et stort og
sammenhengende jordbrukslandskap (Adalsrommet), med gode naturgitte muligheter for produksjon
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av korn, poteter og grønnsaker. Traseen krysser tvers over en rekke teiger og mange mindre
eiendommer. Tiltaket vil gi store konsekvenser i form av arealbeslag, oppdeling av eiendommer og
teiger, redusert produksjon, betydelig ulempe for drift og dårligere arrondering.  I anleggsbeltet vil
kjøre- og pakkingsskader på matjorda samt effekter på drenering gi reduserte avlinger i lang tid
framover.

Eiendomsstrukturen i området er preget av mange ulike eiere og til dels mindre teiger. Traseen går
diagonalt over eiendoms- og teigstrukturen i området som stort sett ligger øst – vest og nord – sør.

Fra Adalsveien og nordvest fram til etter kryssing av Adalsbekken er traseen lagt på fylling i en
strekning på rundt 600 m.

Adalsbekken blir krysset på bru. Dette gir mulighet for å etablere driftsveg for jordbruk under brua, gitt
tilstrekkelig høyde over terreng. Brua gir også mulighet for vilttrekk langs Adalsbekken.

Ved den første teigen nordøst for Adalsveien vil et mindre jordbruksareal (8 daa) gå ut av produksjon.
Innløsing av boliger rett nord for trasé kan gi mulighet for å skape nytt jordbruksareal.

På teigen rett før kryssing av Adalsbekken går traseen på tvers av dreneringsmønster og samlegrøft
for drensvann. Det må påregnes ekstra arbeid for å restaurere og opprettholde en god drenering av
jordbruksarealene i dette området.

Fra gården Ra Vestre 250 m før kryssing av Solerødveien ligger traseen i en mindre skjæring på tvers
av fallforholdene. Drenering på alle teigene som krysses vil påvirkes av traseen. Det må utføres
omfattende tiltak for å opprettholde en tilfredsstillende drenering av disse jordbruksarealene.

Teigene i dette området ligger mellom Raveien i øst og boliger, gårdstun eller skogteiger i vest.
Normal bredde på jordbruksarealene i retning øst - vest er rundt 400 m. Traseen deler området i to, og
forbruker en bredde regnet til 105 m i anleggsfasen. Restbredde med jordbruksareal på hver side vil
da bli rundt 150 m, noe som gir en vesentlig forringelse med hensyn til effektiv drift med store
maskiner. Ikke minst siden eiendomsforholdene begrenser teigene i nord - sør retning.

En sone av jordbruksarealene rett vest for Raveien har i dag høy grunnvannsstand og delvis artesiske
forhold med tilførsel av grunnvann fra toppen av raet. Dette gir fuktige og vassjuke forhold med
vanskelig drift.

Avstanden fra kanten av traseen opp til grense jordbruksareal mot Raveien er rundt 150 m ved gården
Ra vestre. Videre nordover mot Kimestadveien vil denne sonen med jordbruksareal bli gradvis
smalere, for en stor del mellom 50 og 100 m.

Gitt en anleggssone på 50 m på hver side av tiltaket, vil forholdene for jordbruk bli sterkt forringet på
østsiden av traseen. En stor andel av disse restarealene må forventes å gå ut av produksjon.

Stasjonsplassering ved Bakkenteigen vil gi stort utbyggingspress på arealene langs Raveien. Med
dårlig arrondering vil de raskt kunne bli omdisponert til utbyggingsformål.

Det planlegges driftsveg på utsiden av gjerdet langs hele traseen. Vegen bygges med bredde 5 m, og
vil kunne brukes som driftsveg for jordbruk og andre formål.

Nødvendige overganger for maskinell drift av jordbruksarealer kan tilrettelegges sammen med
kryssing for veger i området, som Adalsveien, Solerødveien og Kimestadveien. Overganger eller
eventuelt underganger må ivareta hensynet til at det er en utvikling mot stadig større maskiner og
redskap i jordbruket (se vedlegg XI).

Driftsveg langs banen foreslås lagt vest for traseen. Arealene øst for traseen har adkomst fra Raveien.

I området øst for Adalstjern naturreservat går traseen gjennom skogområder med høy bonitet. Nord
for Bakkenteigen, fra gjerdet etter havarivernskolen og videre i rundt 500 m, passerer traseen
gjennom skog med potensiale for oppdyrking. Det vurderes som lite aktuelt å realisere denne
nydyrkingsreserven på bakgrunn av verdiene i forbindelse med natur og friluftsliv i området. I tillegg er
det utbyggingspress på disse arealene.

Videre nordover har Borreåsen høy bonitet for skog.

Alternativ 2 – Skoppum øst

Alternativ 1 og 2 skiller lag etter vestre tunnelpåslag ved gården Huseklepp. Alternativ 2 har en litt
lengre tunnel enn alternativ 1, der østre påslag ligger i en dyp skjæring rett nedenfor gårdstunet på
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Huseklepp. I forbindelse med påslag i begge ender av tunnelen vil mindre og avgrensede
jordbruksarealer gå ut av produksjon, til sammen kanskje 30 daa. Tunnelen har usikker
fjelloverdekning. Ved behov for fullstøping kan dette gi avgang for jordbruksarealer over tunneltaket,
men i utgangspunktet forutsettes disse reetablert etter tiltak.

Dagens jernbane og jordbruksarealet mellom jernbanen og Adalsveien krysses i skjæring.  For teigen
som ligger inneklemt mellom dagens jernbane og Adalsveien vil et større areal gå ut av produksjon,
Restarealet blir vanskelig å drive og får redusert verdi.

Ved Adalsveien ligger traseen på en større fylling som strekker seg 400 m sørover fram til påkobling
bru over Adalsbekken. Brua har en lengde på 300 m. Her kan det være mulig å anlegge driftsveg for
jordbruk under brua. Dette forutsetter at høyden blir tilstrekkelig slik at større maskiner kan passere.

På strekningen fra Adalsvegen til brua passerer traseen diagonalt over et større sammenhengende
jordbruksareal med gode driftsforhold. Traseen skjærer over drenssystemer, både drensgrøfter og en
samlegrøft som ligger på tvers.

Etter brua går traseen diagonalt over en stor teig med gode driftsforhold. Teigen har en bredde øst –
vest på 300 m, og vil bli sterkt påvirket av en trasé med et anleggsbelte på 105 m bredde samt
potensielt økt arealbeslag i forbindelse med bygging av bru.

Etter brua over Adalsbekken ligger traseen på fylling, deretter på terreng før den går over i skjæring
opp mot kryssing av Solerødveien.

Nordover fra Solerødveien går traseen over smale jorder avgrenset av et skogområde i øst og en ås
med bebyggelse og gårdstun i vest. Fra Solerødveien og 250 m nordover går traseen midt over disse
jordene. Deretter går den på vestsiden av jordbruksarealene i kanten mellom skog og jordbruk.

Som nevnt er disse teigene er mer eller mindre avgrenset i øst og vest med en normal bredde på 100
– 150 m. Ved bygging vil disse teigene mest sannsynlig gå ut av produksjon langs det meste av
traseen helt fram til skogområdet ved Lørgeveien.

Videre nordover mot stasjonsområdet på Borreåsen krever traseen økt bredde som følge av
ekstraspor.

Etter en kort strekning med skjæring etter kryssing av Solerødveien (150 m), går traseen på en relativt
stor fylling fram til den treffer terreng ved kryssing Lørgeveien.

På sørsiden av Borreåsen går traseen inn i en dyp og delvis ensidig skjæring. Her er det skog av god
bonitet med potensiale for nydyrking.

Samlet vil en stor andel av teigene langs traseen på strekningen fra Solerødveien fram til
stasjonsområdet på Borreåsen gå ut av produksjon eller få dårlige driftsforhold på små restarealer.
Arealbeslaget i dette området vil bli stort.

Alternativ 3 – Skoppum vest

I den sørlige delen av Tangsrødmarka går traseen gjennom skog med høy bonitet. Mindre områder
har middels bonitet. Fra sørlig grense delområde Adal og 600 m nordover går traseen på fylling.
Fyllinga møter terreng rundt 350 m før påslag tunnel sentralt i Tangsrødmarka. Mot tunnelpåslag i
østkanten av lite jordbruksareal midt i marka går traseen i skjæring og i stor skjæring i åsen inn mot
påslag. I dette området vil det bli et arealbeslag på rundt 10 daa for en mindre teig i østkanten av
jordbruksarealet.

Gjennom skogen der traseen vekselvis går på mindre fylling og mindre skjæring har det blitt regnet
arealbeslag basert på en buffersone på 50 m på hver side av traseen.

Tunnelen nordover mot Solerødveien er 1100 m lang og går under skog med høy eller middels
bonitet. Fjelloverdekningen vil variere avhengig av terreng og svakhetssoner. Det kan oppstå
dreneringseffekter som følge av tunnelen. Den planlegges imidlertid med full forinjisering for å
begrense dreneringseffekter så langt det er mulig. For strekningen i tunnel vil det ikke bli arealbeslag
med mindre det må utføres helstøping som følge av dårlig fjelloverdekning eller svakhetssoner.

Fra Solerødveien og 200 m nordover går traseen i dagsone på en stor fylling over et lavtliggende
område. I nord møter traseen en ås som passeres i skjæring. Videre nordover mot Adalsborgen ligger
traseen i ulik grad av skjæring avhengig av terreng, delvis ensidig. Skogområdene har varierende
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bonitet, både høy og middels. Arealbeslaget i området blir stort som følge av større fyllinger og
skjæringer med tungt anleggsarbeid.

Ved stasjonsområdet vest for Adalsborgen rett før kryssing av rv. 19 vil noen mindre jordbruksarealer
bli beslaglagt av anlegget.

Arealbeslag

Permanent og midlertidig arealbeslag for alternativene gjennom delområde Adal er vist i tabell 7.

Alternativ 3 har lavt arealbeslag av dyrka mark, henholdsvis 18 daa permanent og 41 daa midlertidig.
Deler av arealene har begrenset verdi, selv om de er registrert som fulldyrket.

Alternativ 2 har størst arealbeslag av dyrket mark med henholdsvis 111 daa permanent og 273 daa
midlertidig. Det er også arealbeslag for noe innmarksbeite.

Alternativ 1 har noe mindre arealbeslag enn alternativ 2, med henholdsvis 96 daa permanent og 250
daa midlertidig.

Alternativ 1 har det høyeste beslaget av dyrkbar mark. Plassering av arealene nær Adalstjern
naturreservat gjør det lite aktuelt å realisere denne dyrkningsreserven. Deler av disse arealene er
avsatt til framtidig utbygging i Horten kommune.

I en skjønnsmessig vurdering av restarealer som går ut av produksjon kommer alternativ 1 og 2
relativt likt ut.

I rangeringen har vi likevel satt alternativ 1 som marginalt dårligere enn alternativ 2. Dette har
sammenheng med at alternativ 1 føres gjennom et storskala jordbrukslandskap fra kryssing
Adalsbekken og fram til Kimestadveien. Kompliserte eiendomsforhold og teigstruktur gir vanskelige
driftsforhold i dette området. Alternativ 2 føres gjennom et smalere område med jordbruk, med mer
begrensede effekter av tiltaket.

Tabell 7. Permanent og midlertidig arealbeslag (daa) for delområde Adal.

Arealtype
Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3
Perm Midl Perm Midl Perm Midl

Fulldyrka jord 96 250 111 273 18 41
Innmarksbeite 0 0 5 12 0 0
Skog 79 191 54 144 89 240
Dyrkbar mark* 31 86 11 19 17 47
Åpen fastmark 8 19 3 11 2 3
Myr 0 3 0 0 0 0
Vann 0 1 0 0 0 0
Bebygd 19 47 2 6 0 1
Samferdsel 3 6 4 9 1 3

Rangering 3 2 1
* Dyrkbar mark i skog og utmark, inngår som areal i skog og andre arealklasser.

Konsekvenskart
Med utgangspunkt i midlertidig arealbeslag for ulike arealkategorier har konsekvensgrad blitt
visualisert i anleggsbeltet langs alternativene (figur 51). Stor negativ konsekvens er mørk rød
(fulldyrka mark). Gradvis lysere rødfarger viser avtakende konsekvens, som følge av lavere verdi. Hvitt
er områder som ikke har verdi som naturressurs. Fargevalg er i henhold til koder i Hb. V712.
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Figur 51. Midlertidig arealbeslag i anleggsbelte for delområde Adal, gitt fargekoder for konsekvens basert på
tidligere verdivurdering.
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6.3 Skoppum
Alternativ 1 – Bakkenteigen

Viadukten over den vestre delen av Borreskåla går innledningsvis over noen mindre teiger. Etter 350
m krysser viadukten over eikehagen ved Sande gård. Deretter går den over større sammenhengende
jordbruksarealer, delt av Adalsbekken som renner gjennom området. Fra eikehagen og fram til
Adalsbekken krysser viadukten over et jordbruksareal i en lengde på 300 m. Videre fra Adalsbekken
krysser viadukten over et jordbruksareal med lengde 180 m før den passerer over en mindre
skogkledd ås. På nordvestsiden av åsen går viadukten over Ryglandsveien, før den krysser et nytt
jordbruksareal med bredde 150 m på veg mot landkaret inne på Solbergåsen.

Samlet lengde for viadukten over jordbruksarealene i den vestre delen av Borreskåla er 1400 m. Med
søyler for hver 50 m blir det nærmere 30 søyler. Dersom avstanden mellom søyler blir 70 m, blir det
rundt 20 søyler. Arbeidet med søylene vil skape en anleggsgate gjennom området, foreløpig satt til 30
m på hver side, til sammen 60 m. Arealbeslaget regnes ut basert på denne bredden. Det skal
planlegges en driftsveg langs viadukten, og denne ligger inne i beregnet arealbeslag. Det vil bli gjort
en nærmere vurdering av hva som er optimal plassering av driftsvegen ut fra ulike hensyn. Vegen bør
legges på utsiden av eikehagen på Sande gård.

I anleggssonen langs viadukten vil det oppstå skader på matjorda som følge av pakking og kjøring
som ødelegger jordstrukturen. Resultatet blir avlingsreduksjon i lang tid framover. Tungt anleggsutstyr
skal inn for å utføre peling til store dyp (antatt maks 65 m) for fundamentering av søyler. Det vil kjøres
inn mye tungt utstyr og innsatsmaterialer for støping av søyler og betongkasse for bæring av spor.

De lavtliggende jordbruksarealene langs traseen synes å kunne bli vassjuke i år med mye nedbør.
Arealene har det siltjord med stor kapillærevne, som er særlig utsatt for pakkingsskader.  Uten tiltak vil
dreneringsforholdene bli vesentlig forverret som følge av anlegget. Parallelt med anleggsarbeidet må
det utføres avbøtende tiltak for å opprettholde eller bedre dreneringen for jordbruksarealene.

Søylene vil være til hinder for effektiv drift av jordbruksarealene, men det vil være mulig å kjøre under
viadukten med landbruksmaskiner. Skyggeeffekter og redusert nedbør under viadukt kan gi
avlingsreduksjon, men dette vurderes å bli maskert av pakke- og kjøreskader i anleggsbeltet, som vil
resultere i vesentlig redusert avling. I vurderingen av arealbeslag er en sone på 40 m under viadukten
vurdert som tapt for jordbruksproduksjon. Ytterligere 10 m på hver side vurderes berørt anleggsfasen
(bredde 60 m). For disse arealene har vi lagt til grunn halv avling i lang tid framover, som følge av
anleggsskader på jordstruktur og drenering.

På Solbergåsen blir viadukten landfast 400 m inne på åsen etter å ha krysset dagens jernbane i
åskanten. Traseen går straks inn i en dyp skjæring og fortsetter i skjæring nordover gjennom en stor
del av Solbergåsen. Skjæringa gir tung anleggsaktivitet, noe som øker arealbeslag av skog langs
traseen. På nordsiden av Solbergåsen går traseen inn i en kort tunnel ved grensen til delområde
Nykirke.

Alternativ 2 – Skoppum øst
Alternativ 2 har en viadukt med landkar i Borreåsen. Viadukten krysser Borreskåla vest for viadukten
for alternativ 1. Alternativ 2 har litt kortere kryssing over Borreskåla enn alternativ 1, rundt 1000 m over
jordbrukslandskapet. I områdene før og rett etter rv. 19 beslaglegges mindre teiger. I nordvest før
innslag mot Solbergåsen krysser viadukten over et større sammenhengende jordbruksareal med god
arrondering. Arealet vil bli sterkt berørt av anleggsarbeid langs viadukten, i en sone med anslått
bredde på 60 m. Særlig gjelder dette skader skapt ved bruk av tunge maskiner til peling og tungt utstyr
og innsatsfaktorer i forbindelse med utstøping av søyler og betongkasse for spor.

Ved landkar for viadukt i Solbergåsen ved Jarenlund går traseen inn i en skjæring på 350 m. Til
forskjell fra alternativ 1 går traseen videre i en tunnel gjennom toppen av Solbergåsen slik at
arealbeslaget av skog blir redusert. Ved nordenden av åsen går den inn i en ny skjæring før den går
inn i tunnel ved grensen mot delområde Nykirke.

Alternativ 3 – Skoppum vest

Alternativ 3 går gjennom delområde Skoppum i en lang tunnel. Alternativet gir ikke arealbeslag, med
mindre det blir mindre beslag i forbindelse med helstøping av tunnel i svakhetssoner eller soner med
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liten fjelloverdekning. Forinjisering for tilfredsstillende tetting vil forebygge dreneringseffekter på
løsmasser og vegetasjon over tunnelen.

Arealbeslag

Permanent og midlertidig arealbeslag for alternativene gjennom delområde Skoppum er vist i tabell 8.

I dette området er det alternativ 1 som har størst arealbeslag, henholdsvis 41 daa permanent og 62
daa midlertidig. Alternativ 1 via Nykirke tettsted og alternativ 1 har samme arealbeslag for fulldyrka
jord, men alternativ 1 har litt høyere beslag av skog.

Alternativ 2 har lavere arealbeslag av dyrka jord, henholdsvis 24 daa permanent og 37 daa midlertidig.
Arealbeslaget av skog er litt lavere enn for alternativ 1.

Alternativ 3 har ikke arealbeslag av hverken dyrka mark eller skog i dette området, siden den går i
tunnel.

På bakgrunn av vurderingene over rangeres alternativ 3 som best etterfulgt av alternativ 2, alternativ 1
og alternativ 1 via Nykirke tettsted.

Dyrkbar mark utgjør bare en mindre andel av totalarealet av skog og åpen fastmark i delområde
Skoppum.

Tabell 8. Permanent og midlertidig arealbeslag (daa) for delområde Skoppum.

Arealtype
Alternativ 1 via Nykirke Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Perm Midl Perm Midl Perm Midl Perm Midl
Fulldyrka jord 41 62 41 62 24 37 0 0
Overflatedyrka jord 0 1 0 1 0 0 0 0
Innmarksbeite 0 1 0 1 0 0 0 0
Skog 44 84 56 116 36 86 1 6
Dyrkbar mark* 5 9 2 4 8 12 0 1
Åpen fastmark 3 7 4 7 13 20 5 10
Vann 1 1 1 1 2 2 0 0
Bebygd 0 1 0 1 4 7 0 1
Samferdsel 2 3 2 3 3 5 1 2

Rangering 4 3 2 1
* Dyrkbar mark i skog og utmark, inngår som areal i skog og andre arealklasser.

Konsekvenskart

Med utgangspunkt i midlertidig arealbeslag for ulike arealkategorier har konsekvensgrad blitt
visualisert i anleggsbeltet langs alternativene (figur 52). Stor negativ konsekvens er mørk rød
(fulldyrka mark). Gradvis lysere rødfarger viser avtakende konsekvens, som følge av lavere verdi. Hvitt
er områder som ikke har verdi som naturressurs. Fargevalg er i henholdt til koder i Hb. V712.
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Figur 52. Midlertidig arealbeslag i anleggsbelte for delområde Skoppum, gitt fargekoder for konsekvens
basert på tidligere verdivurdering.
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6.4 Nykirke
Alternativ 1 – Bakkenteigen

Etter kort tunnel på nordsiden av Solbergåsen kommer traseen ut i en tung skjæring gjennom et
mindre jordbruksareal på sørsiden av Føskeåsen. Den tunge skjæringa fortsetter gjennom åsen,
grunnes opp ved passering Føskeveien, og fortsetter over et smalt jordbruksareal på sørsiden av
Åserødåsen. Traseen ligger langs østkanten av Åserødåsen, delvis i ensidig skjæring. På nordenden
av åsen kommer traseen ut på jordbruksarealene øst for åsen. Her ligger traseen på en liten fylling
over terreng.  Traseen krysser over et jordbruksareal før og etter Åserødveien. Deretter over
Klokkermyra som har dyrkingspotensial for å bli fulldyrka jord og videre over et nytt jordbruksareal før
tunnelpåhugg ved Sletterødåsen.

Samlet lengde som traseen går over jordbruksareal i dette området er 600 m. Regnes den dyrkbare
Klokkermyra med så er lengden 900 m.

Traseen vil dele opp teiger og gi en eiendomsstruktur som vanskelig lar seg forene med effektiv
jordbruksdrift. Effektiv drift på arealene langs ny bane fordrer frivillig makeskifte eller jordskifte. Dette
vurderes som et viktig avbøtende tiltak.

Nordover etter tunnelen under E18 går traseen gjennom skogområder med høy bonitet. Først mot
nordlig påkobling ved Tangenbekken blir det igjen arealbeslag av dyrket mark ved at traseen krysser
over noen mindre teiger.

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.

Traseen går 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.

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.

Nord for E18 går traseen tilnærmet langs eksisterende trasé. Forbikjøringsspor går i ny trasé, som
delvis ligger i en bratt ensidig skjæring i ravinerte skogområder fram til påkobling nord.

Samlet sett gir endret krav til kurvatur stort arealbeslag for jordbruksareal på utsiden av dagens bane.
Strengere krav til horisontal kurvatur gir store fyllinger og skjæringer.

Alternativ 2 – Skoppum øst

Alternativ 2 har en lengre tunnel fra Solbergåsen og nordover (600 m) enn alternativ 1 (340 m).
Tunnelen lander i en mindre skjæring på nordsiden av Føskeåsen.

Ved jordbruksarealene på nordsiden av Føskeåsen ligger traseen på terreng. Videre nordover på
jordbruksarealene går den på en liten fylling. Forholdene er omtrent som beskrevet for alternativ 1, da
alternativ 2 ligger parallelt 60 m øst.

Traseen ligger 50 m ut på jordbruksarealene øst for Åserødåsen. Den vil gi et større arealbeslag for
jordbruk enn alternativ 1 i dette området. I praksis vil de smale jordene fra Solbergåsen i sør til
Klokkermyra i nord gå tapt som følge av dårlig arrondering av små restarealer, samt pakkings- og
kjøreskader gjennom anleggsfasen.

Fra Sletterødåsen går traseen i tunnel under E18, i dagsone over ravinedal på nordsiden av E18, men
med kortere dagsone, og mindre inngrep og arealbeslag i skog enn for alternativ 1.
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Deretter går traseen inn i en lang tunnel på 1100 m fram til påkobling nord ved Tangenbekken. Ved
påkobling krysser traseen over noen små teiger med jordbruk som går ut av produksjon.

Alternativ 3 – Skoppum vest

Alternativ 3 kommer inn i delområde Nykirke i tunnel. Traseen kommer ut i dagen på nordsiden av
Åsrødåsen. Videre nordover går den over et større sammenhengende jordbruksareal mot nytt
tunnelpåhugg ved Sletterødåsen.

Lengden på kryssing over jordbruksarealene i dette området er 850 m. Etter Åserødåsen går traseen i
skjæring fram mot en åpen bekk midt i jordbrukslandskapet. Her ligger traseen på terreng. Videre inn
mot Sletterødåsen går den inn i en mindre skjæring.

Dette området er et stort sammenhengende jordbruksareal som i dag er godt arrondert og tilrettelagt
for effektiv drift. Tiltaket vil forringe arronderings- og driftsforholdene vesentlig, og gi arealbeslag langs
traseen. Traseen går på tvers av eiendomsgrenser og det må gjøres tiltak for å tilrettelegge for
framtidig effektiv landbruksdrift.

Driftsveger kan legges på tunneltak ved Åsrød- eller Sletterødåsen. Makeskifte kan redusere behovet
for driftsveger for jordbruket. Planlagt driftsveg for ny jernbane vil også bidra til å dekke deler av
behovet for driftsveg for jordbruk. Mest sannsynlig blir driftsvegen liggende på østsiden av traseen.

Fra tunnelpåslag ved Sletterødåsen og nordover til påkobling er alternativ 3 i all hovedsak lik alternativ
2.

Arealbeslag

Permanent og midlertidig arealbeslag for alternativene gjennom delområde Nykirke er vist i tabell 9.

Alternativ 1 via Nykirke tettsted har klart størst arealbeslag på tross av at den delvis følger det gamle
jernbanesporet. Dette har sammenheng med at ny trasé har stivere kurvatur, noe som gir beslag av
jordbruksarealer på siden av dagens bane. Beregnet beslag er 73 daa permanent og 179 daa
midlertidig.

Alternativ 2 har det nest største arealbeslaget i dette området, men det er små forskjeller mellom
alternativ 1 og 2. Begge har et permanent beslag på rundt 40 daa og et midlertidig rundt 100 daa (114
daa for alternativ 2). Restarealer som går ut av produksjon vil fort gi større arealtap enn rene
arealbeslag langs traseen, og det er usikkert hvilke av disse traseene som gir minst konsekvens i
dette området. For skog gir alternativ 1 større arealbeslag enn alternativ 2. Dette har for en stor del
sammenheng med at alternativ 2 har en lengre tunnel enn alternativ 2 i området fra Kopstad mot
påkobling nord ved Tangenbekken.

Alternativ 3 har det minste arealbeslaget både av dyrka jord og skog, men det er små forskjeller
mellom traseene i delområdet Nykirke.

På bakgrunn av vurderingene over rangeres alternativ 3 som best etterfulgt av alternativ 1, alternativ 2
og alternativ 1 via Nykirke tettsted.

Tabell 9. Permanent og midlertidig arealbeslag (daa) for delområde Nykirke.

Arealtype
Alternativ 1 via Nykirke Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Perm Midl Perm Midl Perm Midl Perm Midl
Fulldyrka jord 73 179 35 99 43 114 33 88
Skog 70 218 68 190 48 135 33 100
Dyrkbar mark* 24 68 17 45 17 48 6 21
Åpen fastmark 52 105 22 37 16 28 18 32
Vann 0 1 0 0 0 1 0 0
Bebygd 1 6 2 4 0 2 0 0
Samferdsel 3 10 1 2 0 1 0 1

Rangering 4 2 3 1
* Dyrkbar mark i skog og utmark, inngår som areal i skog og andre arealklasser.
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Konsekvenskart

Med utgangspunkt i midlertidig arealbeslag for ulike arealkategorier har konsekvensgrad blitt
visualisert i anleggsbeltet langs alternativene (figur 53).

Figur 53. Midlertidig arealbeslag i anleggsbelte for delområde Nykirke, gitt fargekoder for konsekvens basert
på tidligere verdivurdering.
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6.5 Effekter på arrondering, driftsveger og driftsforhold
Nykirke

Generelt vil en jernbanetrasé i dagen gi dårligere arrondering og driftsforhold for jordbruks- og
skogsarealer som krysses av nytt spor. Eksisterende driftsveger avskjæres og må reetableres. I de
fleste tilfeller gir dette lengre adkomst og økt kjørelengde/tidsforbruk.

Arronderingsmessig kan nytt spor skape små og tungdrevne restarealer av jordbruksmark eller skog,
som i praksis vil gå ut av drift.

Driftsforholdene kan endres på som følge av lokalklimatiske effekter skapt av fyllinger og skjæringer.
Tilsvarende kan hydrologiske forhold endres som følge av endret dreneringsmønster langs ny
banestrekning. Det kan bli effekter på markvann, grunnvann, dreneringssystemer og flomstørrelse i
bekker.

De sammenhengende jordbruksarealene ved Teigen, Moskvil og Åsrød er viktige for konsekvensene
av alternativ 1, 2 og 3 innenfor delområdet Nykirke. Alle traseene krysser over disse
jordbruksarealene. Alternativ 1 og 2 på omtrent på samme sted og alternativ 3 litt lenger vest.

Gitt dagens eiendomsgrenser vil alle variantene skape flere restteiger med dårlig arrondering og
adkomst. Ved avbøtende tiltak som makeskifte/jordskifte, samt flytting av lokale adkomstveier inntil og
parallelt med nytt spor, så vil forholdene bedres. Det er naturlig å legge til rette for nye
eiendomsgrenser parallelt med nytt spor som et avbøtende tiltak. For alternativ 3 er det en strekning
på 800 m fra Teigen mot Åserød som blir berørt. For alternativ 2 er det rundt 1600 m avbrutt av
mindre skogområder og for alternativ 1 rundt 1900 m avbrutt av mindre skogområder.

For alternativ 1 via Nykirke tettsted følger ny trasé dagens bane eller ligger parallelt med denne. Det
blir store inngrep i jordbruksarealene langs kanten av dagens bane som følge av endringer i vertikal
og horisontal kurvatur.  Endringene gir inngrep jordbruksarealer som i dag ligger inntil jernbanesporet.
Her ligger eiendomsgrensene i kanten av dagens bane, og konsekvensen er at noen grunneiere får
reduserte jordbruksarealer. For noen teiger vil restarealene bli så små at de vil gå ut av produksjon.

Skoppum

Innenfor delområde Skoppum er det kryssinga av jordbruksarealene på Borreskåla vest som skaper
de største konsekvensene for alternativ 1 og 2. Begge alternativer gir oppdeling av eiendommer og
teiger. Ny oppdeling skapt av jernbane går på tvers av naturgitt oppdeling med åsrygger og bekkeløp i
nord-sør retning.

Utforming av driftsveg langs viadukt vil ha betydning for driftsforholdene for jordbruk i dette området.

Som følge av lang tunnel gjennom hele delområde Skoppum vil alternativ 3 ikke gi negative effekter
hverken på jordbruk eller skogbruk, med unntak av eventuelle dreneringseffekter av tunnel som kan
berøre skog på tunneltaket.

Adal
Alternativ 3 går i dagsone og skjæring eller fylling gjennom skogområdene sør for rv. 19 og fram til
kryssing Solerødveien. I tillegg går den i dagsone fra utslag tunnel midt i Tangsrødmarka og sørover.
Her blir det arealbeslag samt effekter på arrondering og drift av skogsarealer.

For delområde Adal er det alternativ 1 og 2 som gir vesentlige konflikter mot jordbruk og
naturressurser. Dette gjelder der alternativene krysser Adalsrommet, fra Huseklepp i sør til
Kimestadveien i nord. For begge alternativene gir dette en lang kryssing gjennom et
sammenhengende jordbruksområde med gode jordbruksarealer egnet for korn, poteter og
grønnsaker. Lengden av jernbanelinjene fra kryssing Kimestadveien til tunnel ved Huseklepp er rundt
2,2 km for alternativ 2 og rundt 2,5 km for alternativ 1.

Eiendomskartet viser at en rekke store og små landbrukseiendommer krysses av alternativ 1 og 2. Det
er særlig mange slike kryssinger av eiendomsgrenser for alternativ 1.

I tillegg til arealbeslag vil kryssingene skape store arronderings- og driftsmessige effekter i dette
området. Videreføring av et effektivt jordbruk i dette området vil til en viss grad kunne avbøtes med
makeskifte og jordskifte med en eiendoms- og teigstruktur tilpasset ny jernbanelinje. Gitt dagens
eiendomsmønster vil ny linje skape mange mindre restarealer med vanskelig drift.
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Eiendomsmønsteret vil kunne utløse krav om flere driftsoverganger for å kunne drive restarealer på
den andre siden av jernbanen.

Alternativ 1 vil gi oppdeling av 12 eiendommer i Adalsrommet, mens alternativ 2 gir oppdeling av 6
eiendommer.

Barkåker

For delområde Barkåker er det jordbruksarealene ved Skotte som gir de største konfliktene med
valgte alternativer. Også her krysses det over eiendomsgrenser, noe som gir restarealer på den andre
siden av jernbanelinja. Landbrukseiendommene er relativt store i dette området, så grovt sett har
alternativ 1 og 2 effekter kun på to ulike jordbrukseiendommer. Tilsvarende gjelder for alternativ 3.

Også her vil makeskifte og jordskifte, flytting av dagens adkomst samt bygging av nye driftsveger
bidra til en forbedret arrondering og drift av berørte jordbruksarealer.

6.6 Skogbruk og andre naturressurser
Nykirke

I delområde Nykirke er det et sammenhengende skogområde nord for E18.  Alternativ 1 via Nykirke
tettsted følger dagens jernbanespor og gir minst effekter med hensyn til ny oppdeling av området.
Alternativ 1, 2 og 3 bidrar til en ny oppdeling av området med effekter både for skogbruk og muligheter
for utøvelse av jakt. De få større skogområdene som er igjen i denne delen av Horten er viktige for å
opprettholde en levedyktig stamme av elg i kommunen, men også for annet jaktbart vilt som rådyr og
hjort.

Sletterødåsen er et mindre skogområde, som kan være viktig for elgtrekk, men også som leve- og
hvileområde for rådyr. Åsen blir fragmentert av skjæringer inn mot tunnel fra Kopstad for alle
alternativer.

Føskeråsen blir lite berørt av de ulike alternativene, kun av en fjellskjæring for alternativ 1 i ytterkant
på østsiden av åsen.

Skoppum

Solbergåsen er et større skogområde som delvis blir delt opp av større skjæringer og fyllinger for
alternativ 1 og 2. Alternativ 1 gir størst fragmentering. Alternativene gir store terrenginngrep i åsen og
gjør forholdene for aktivt skogbruk og utøvelse av storviltjakt vanskelig. Inngrepene vil gi barriereeffekt
for trekk av elg, rådyr og annet vilt over deler av åsen.

Adal

For delområde Adal vil alternativ 1 gå gjennom skogområdet på toppen av raet (Borreåsen), som blant
omfatter naturreservatet Adalstjern med Fogdeskogen. Deler av skogområdet er naturreservat der det
ikke drives aktivt skogbruk. På den nordligste delen av åsen vil traseen for alternativ 1 være til ulempe
for skogbruk. Ved at traseen går i dagen gjennom hele skogområdet vil den danne en trekkbarriere på
tvers av åsen. Den blir til ulempe for jakt på hjortevilt i området.

Alternativ 2 går i all hovedsak utenom eller i randsonen til skogområdet Borreåsen.

Alternativ 3 går i dagsone, delvis skjæring og delvis fylling fra rv. 19 og fram til kryssing Solerødveien.
Dagsonen går langs vestkanten av skogsåsen mot Adalsborgen, delvis i kanten av åsen ved borgen,
men svinger østover og inn på åsen mot Solerødveien. I dette området vil alternativ 1 bryte opp åsen,
med effekter på skogbruk, vilttrekk og utøvelse av jakt. Rett sør for Solerødveien vil en lang tunnel gi
gode muligheter for vilttrekk. Fra tunnelutslaget midt i Tangsrødmarka går alternativ 3 i dagsone
gjennom den sørligste delen av dette større skogområdet. Dagsonen vil være til ulempe for aktivt
skogbruk , vilttrekk og jakt i området.

Barkåker

Helt i sør rett før påkobling eksisterende bane på Barkåker, kommer alle tre variantene i nærføring til
Sverstadbekken. Bekken er viktig som reproduksjons- og oppvekstområde for sjøørret, og
produksjonen av fisk vil kunne påvirkes av forurensning i anleggsfasen.
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6.7 Omfang og konsekvens – anleggsfasen
En del riggområder kan bli anlagt på dyrka mark. Her kan kjøreskader og pakking gi endret jordkvalitet
med langvarige effekter i form av dårligere avlinger. I verste fall kan skadeeffekten gjøre at deler av
arealene må regnes med som permanent arealbeslag.

Det kan oppstå kraftig støvutvikling fra anleggsområder og eventuelle mobile pukkverk gjennom
anleggsfasen. Støving kan ødelegge spisekvaliteten til sensitive grønnsaker som salat, ulike typer av
kål, sukkererter med mere.

Avrenning av partikler og eventuelle uhellsutslipp av olje eller drivstoff vil kunne ødelegge kvaliteten av
vanningsvann og gi problemer og gjentetting i vanningsanlegg. Dette synes å være et begrenset
problem i influensområdet.

Kraftig støyende aktivitet gjennom anleggsfasen ved større fjellskjæringer og fylllinger, samt
tunnelpåhugg, vil kunne gi midlertidige effekter på lokal viltproduksjon og viltets bruk av nærområder til
sterkt støyende anleggsaktivitet.

6.8 Vurdering av omfang – driftsfasen
Følgende forhold vil gi effekter med hensyn til omfang i driftsfasen:

· Drenering – avklares først ved detaljplanlegging, vil bli vurdert erstattet ved bygging.
· Flom – forutsetter at tiltaket vil avhjelpe potensielle problemer med flom i detaljplan og under

bygging.
· Adkomst landbruksarealer – løses primært med overganger, men må påregnes større

kjørelengde for en del arealer. Detaljene behandles i senere planfaser.
· Ikke diffuse utslipp fra jernbane – uproblematisk med forurensning av jord og vann.
· Kalk og sementstabilisering – mulige effekter omliggende jordbruksareal.
· Evt. vanningsanlegg som berøres godtgjøres/revideres som følge av avtaler i senere

planfaser.

Det viktigste omfanget i driftsfasen er arealbeslag, men det er også viktig med endret arrondering, drift
og transport i forbindelse med jordbruksproduksjon.
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7 AVBØTENDE OG KOMPENSERENDE TILTAK

7.1 Forbedrende tiltak
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 alternativer for hver korridor reflekterer summen av optimaliseringer som har blitt gjort, men er
ikke nødvendigvis den optimale løsningen for hvert enkelt fag. Vurderingene framgår av en egen
rapport som omhandler silingsprosessen. Denne beskriver hvilke vurderinger og avveininger som
ligger til grunn for valgte alternativer 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 vil
heller ikke endre rangeringen, men kan bidra til forbedringer for naturressurser innen den enkelte
korridor.

7.2 Forslag til avbøtende tiltak
Et makeskifte vil være hensiktsmessig for å opprettholde effektiv jordbruksproduksjon langs alternativ
1 og 2. Særlig gjelder dette for delområde Adal.

For riggområder på dyrka mark kan kjøre- og pakkeskader på matjorda forebygges ved at områdene
beskyttes gjennom utlegging av fiberduk med overdekking av subbus. Uten tiltak kan slik arealbruk i
anleggsfasen gi langvarige avlingsreduksjoner for berørt jordbruksareal.

7.3 Kompenserende tiltak
Samlet er det en stor dyrkningsreserve i skog i influensområdet og omkringliggende områder. Deler av
skogen kan vurderes dyrket opp som erstatning for arealbeslag av fulldyrket mark.

Oppdyrking som kompenserende tiltak synes særlig aktuelt for den sørlige delen av influensområdet,
dvs. skogområdene ved Sverstad og sør i Tangsrødmarka. Oppdyrking av disse områdene kan føre til
økt forurensning av den verdifulle Sverstadbekken.

Oppdyrking vil kunne være i konflikt med annen bruk og andre verdier i disse områdene. Dette må
vurderes nøyere i en senere planfase og etter endelig valg av korridor.

Prinsippielt kan nydyrkning ikke fullregnes som erstatningsareal, da arealregnskapet allerede har
registrert disse områdene som en ressurs for framtidig matproduksjon.

Matjord som må fjernes langs valgt korridor foreslås utnyttet til å styrke matproduksjonen i på
nærliggende arealer. Dette kan skje ved etablering av nytt jordbruksareal på deponiområder.
Alternativt kan jorda brukes til å forbedre dyrka mark med lite eller dårlig matjord. Tidligere
bakkeplanert jord gir ofte dårlige avlinger.
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8 SAMLET VURDERING OG FAGLIG ANBEFALING

8.1 Samlet arealbeslag
Konsekvensene vurderes som resultat av verdi og omfang (påvirkning). Fulldyrka jordbruksareal har
størst verdi etterfulgt av dyrkbare områder i skog og utmark samt skog med høy bonitet. Direkte
arealbeslag samt en vurdering av restarealer som går ut av produksjon eller får sterkt forringede
forhold har vært avgjørende for samlet vurdering av konsekvens.
Hele influensområdet har en andel av fulldyrka jordbruksarealer på 40 %. Innenfor de fire
delområdene varierer andelen jordbruksareal mellom 34 og 42 %.
Delområdene har en stor andel skog, og mye av skogen har høy bonitet. En del av skogen kan dyrkes
opp, samlet rundt 3000 daa. Dette gjelder alle delområdene, men særlig Barkåker og Adal.
I en samlet vurdering har alle delområdene stor verdi som naturressurs.
Basert på bufferbredder, som beskrevet tidligere, har det blitt gjort klipp og kalkulasjon av arealtyper
som går tapt gjennom rene arealbeslag langs hver trasé. Det er regnet midlertidig beslag
(anleggsfasen) og permanent beslag (ferdig anlegg). Arealbeslagene har blitt regnet ut for hvert
delområde, som presentert tidligere i rapporten. Tabell 10 viser beregnet arealbeslag for hele
området.

For jordbruksareal som tas i bruk under anleggsfasen (midlertidig arealbeslag) legger vi til grunn at
avlingsmengden vil reduseres til 50 % av opprinnelig i lang tid framover.
Restarealer som går ut av produksjon har blitt vurdert i en egen skjønnsmessig gjennomgang av hvert
alternativ. Grovt regnet har vi anslått 100 daa restarealer for alternativ 1 og 2 og 20 daa for alternativ
3. En gjennomgang av utvelgelse av slike restarealer er gitt i kapitlet «Omfang og konsekvens».

Tabell 10. Permanent og midlertidig arealbeslag (daa) for ulike alternativer i hele influensområdet.

Arealtype
Alternativ 1 via
Nykirke tettsted

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Perm Midl Perm Midl Perm Midl Perm Midl
Fulldyrka jord 238 561 200 481 206 495 90 228
Overflatedyrka jord 0 1 0 1 0 0 0 0
Innmarksbeite 0 2 0 1 5 12 0 1
Skog 234 609 244 614 180 482 149 422
Dyrkbar mark* 112 286 102 259 87 204 56 148
Åpen fastmark 80 168 51 100 48 97 41 823
Myr 0 3 0 3 0 0 0 0
Vann 1 4 1 3 2 5 1 3
Bebygd 20 54 21 51 7 14 0 2
* Dyrkbar mark i skog og utmark, inngår som areal i skog og andre arealklasser.

Samlet permanent arealbeslag av fulldyrka jord regnes ut slik:

Samlet arealbeslag = Permanent + (Midlertidig – Permanent) 0,5 + Restarealer
Samlet arealbeslag av fulldyrka jord innenfor hvert alternativ blir med dette:
Alternativ 1 via Nykirke tettsted   500 daa (hele strekningen fra Nykirke – Barkåker)
Alternativ 1         440 daa
Alternativ 2         450 daa
Alternativ 3         180 daa

For tidligere arbeider som KVU [40] og tidligere KU [26] har maksimalt arealbeslag av dyrka mark blitt
beregnet til 250 daa for alternativ 2 og 190 daa for alternativ 1. Da ble det ikke regnet arealbeslag
under viadukten, og det ble ikke gjort vurderinger av restarealer som går ut av drift.
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Beregnet permanent arealbeslag av dyrkbar jord i skog og utmark kommer i tillegg:
Alternativ 1 via Nykirke tettsted    110 daa (hele strekningen fra Nykirke – Barkåker)
Alternativ 1         100 daa
Alternativ 2           90 daa
Alternativ 3           60 daa

Dyrkbare arealer inngår som en del av den totale arealkapitalen som kan realiseres for framtidig
matproduksjon.

8.2 Alternativ 1 via Nykirke tettsted
Tabell 11 viser samlet arealbeslag for alternativ 1 via Nykirke tettsted (A1N) fordelt på de fire
delområdene for influens. Permanent arealbeslag av fulldyrka jord i hele alternativets lengde er
beregnet til 238 daa, mens midlertidig beslag er 561 daa.

A1N er det alternativet som gir størst beslag av fulldyrka jord. Dette har sammenheng med at kravet til
linjeføring for høyhastighetsbane fører til betydelig arealbeslag på siden av dagens jernbanetrase i
delområde Nykirke. De største arealbeslagene av fulldyrka jord skjer i delområde Adal og Nykirke.

Beregnet permanent arealbeslag for skog er 235 daa. Midlertidig beslag er 610 daa.

For dyrkbar mark gir A1N et permanent arealbeslag på 112 daa. Midlertidig beslag er 286 daa.

Tabell 11. Permanent og midlertidig arealbeslag (daa) for alternativ 1 via Nykirke tettsted i alle delområder.

Arealtype
Barkåker Adal Skoppum Nykirke Sum alle

Perm Midl Perm Midl Perm Midl Perm Midl Perm Midl
Fulldyrka jord 28 70 96 250 41 62 73 179 238 561
Overflatedyrka jord 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Innmarksbeite 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Skog 42 117 79 191 44 84 70 218 235 610
Dyrkbar mark* 51 123 31 86 5 9 24 68 112* 286*
Åpen fastmark 16 37 8 19 3 7 52 105 79 169
Myr 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Vann 0 1 0 1 1 1 0 1 1 3
Bebygd 0 0 19 47 0 1 1 6 20 54
Samferdsel 1 3 3 6 2 3 3 10 9 22
Sum 88 228 205 517 92 159 198 520 582 1424
* Dyrkbar mark i skog og utmark, inngår som areal i skog og andre arealklasser. Summeres ikke i totalareal.

8.3 Alternativ 1
Beregnet permanent arealbeslag av fulldyrka jord for alternativ 1 (A1) er 200 daa (tabell 12).
Midlertidig arealbeslag er 481 daa. Sammenlignet med alternativ A1N har A1 mindre arealbeslag i
delområde Nykirke. Det største arealbeslaget skjer i delområde Adal.

Beregnet permanent arealbeslag for skog er 245 daa. Midlertidig beslag er 615 daa.

For dyrkbar mark gir A1 et permanent arealbeslag på 102 daa. Midlertidig beslag er 259 daa.
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Tabell 12. Permanent og midlertidig arealbeslag (daa) for alternativ 1 i alle delområder.

Arealtype
Barkåker Adal Skoppum Nykirke Sum

Perm Midl Perm Midl Perm Midl Perm Midl Perm Midl
Fulldyrka jord 28 70 96 250 41 62 35 99 200 481
Overflatedyrka jord 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Innmarksbeite 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Skog 42 117 79 191 56 116 68 190 245 615
Dyrkbar mark* 51 123 31 86 2 4 17 45 102* 259*
Åpen fastmark 16 37 8 19 4 7 22 37 51 100
Myr 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Vann 0 1 0 1 1 1 0 0 1 3
Bebygd 0 0 19 47 0 1 2 4 21 51
Samferdsel 1 3 3 6 2 3 1 2 7 14
Sum 88 228 205 517 105 191 128 332 526 1269
* Dyrkbar mark i skog og utmark, inngår som areal i skog og andre arealklasser. Summeres ikke i totalareal.

8.4 Alternativ 2
Beregnet permanent arealbeslag av fulldyrka jord for alternativ 2 (A2) er 206 daa (tabell 13).
Midlertidig arealbeslag er 495 daa. Sammenlignet med alternativ A1 har A2 marginalt større
arealbeslag for fulldyrka jord. Det største arealbeslaget skjer i delområde Adal.

Beregnet permanent arealbeslag for skog er 180 daa. Midlertidig beslag er 483 daa. Arealbeslaget for
skog er mindre enn for A1.

For dyrkbar mark gir A2 et permanent arealbeslag på 87 daa. Midlertidig beslag er 204 daa.

Tabell 13. Permanent og midlertidig arealbeslag (daa) for alternativ 2 i alle delområder.

Arealtype
Barkåker Adal Skoppum Nykirke Sum

Perm Midl Perm Midl Perm Midl Perm Midl Perm Midl
Fulldyrka jord 28 70 111 273 24 37 43 114 206 495
Overflatedyrka jord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innmarksbeite 0 0 5 12 0 0 0 0 5 12
Skog 42 118 54 144 36 86 48 135 180 483
Dyrkbar mark* 51 123 11 19 8 12 17 48 87* 204*
Åpen fastmark 16 37 3 11 13 20 16 28 48 97
Myr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vann 0 1 0 0 2 2 0 1 2 5
Bebygd 0 0 2 6 4 7 0 2 7 14
Samferdsel 1 3 4 9 3 5 0 1 8 18
Sum 88 230 180 454 82 158 107 282 457 1123
* Dyrkbar mark i skog og utmark, inngår som areal i skog og andre arealklasser. Summeres ikke i totalareal.
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8.5 Alternativ 3
Beregnet permanent arealbeslag av fulldyrka jord for alternativ 3 (A3) er 90 daa (tabell 14). Midlertidig
arealbeslag er 228 daa. Sammenlignet med de andre alternativene (A1N, A1 og A2) har A3 vesentlig
mindre arealbelag for fulldyrka jord. Dette har sammenheng med de lange tunnelstrekningene.

Beregnet permanent arealbeslag for skog er 1480 daa. Midlertidig beslag er 421 daa. Arealbeslaget
for skog er litt mindre enn for de andre variantene, men beslaget i det sammenhengende skogområdet
Tangsrødmarka vurderes som uheldig for aktivt skogbruk og viltutnyttelse.

For dyrkbar mark gir A3 et permanent arealbeslag på 56 daa. Midlertidig beslag er 148 daa.

Tabell 14. Permanent og midlertidig arealbeslag (daa) for alternativ 3 i alle delområder.

Arealtype
Barkåker Adal Skoppum Nykirke Sum

Perm Mid Perm Mid Perm Mid Perm Mid Perm Mid
Fulldyrka jord 39 99 18 41 0 0 33 88 90 228
Overflatedyrka jord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innmarksbeite 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Skog 26 76 89 240 1 6 33 100 148 421
Dyrkbar mark* 32 79 18 47 0 1 6 21 56* 148*
Åpen fastmark 16 38 2 3 5 10 18 32 41 83
Myr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vann 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3
Bebygd 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Samferdsel 2 3 1 3 1 2 0 1 4 9
Sum 83 218 110 288 7 19 84 220 284 746
* Dyrkbar mark i skog og utmark, inngår som areal i skog og andre arealklasser. Summeres ikke i totalarealet.

8.6 Faglig anbefaling
Samlet faglig anbefaling med rangering av alternativer er gitt i tabell 15.

Alternativ 3 rangeres som klart best.
Deretter følger alternativ 2 og 1, der alternativ 2 rangeres som marginalt bedre enn 1.
Alternativ 1 via Nykirke tettsted rangeres som dårligst.

I en samlet vurdering gir A3 det klart laveste arealbeslaget av fulldyrka jord. A3 gir også det laveste
arealbeslaget for dyrkbar mark og skog. Dette har sammenheng med at halvparten av den 14 km
lange traseen ligger i tunnel.

A 2 og 1 gir omtrent samme arealbeslag av fulldyrka jord, dyrkbar mark og skog. A2 har en litt høyere
andel tunnel (≈ 25 %) enn A1 ((≈ 20 %). Det er små forskjeller mellom disse alternativene, men samlet
sett vurderes A2 å være bedre enn A1.

Rangeringen mellom A2 og A1 bygger i hovedsak på forskjellene i delområde Adal. Her går A1
gjennom et område med store sammenhengende jordbruksarealer på hele strekningen fra Adalsveien
i sør til Kimestadveien i nord.  Deler av området har en kompleks eiendomsstruktur med mange små
eiendommer, noe som gir utfordringer for effektiv jordbruksdrift på begge sider av alternativet etter
bygging.

Til sammenligning går A2 gjennom et smalere belte av jordbruksareal på strekningen fra Ra gård til
Lørgeveien, der bredden øst – vest er begrenset av skog, åsrygger og bebyggelse.

I henhold til Hb. V712 skal store sammenhengende jordbruksarealer gis størst verdi.

I delområde Skoppum gir A1 større fragmentering av skogområdet Solbergåsen enn A2. Dette vil
påvirke skogbruk, vilt og jaktutøvelse i området.
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I delområde Nykirke har A1 en mindre andel tunnel enn A2 i et ravineområde med skog viktig for vilt.

Alternativ 1 via Nykirke tettsted (A1N) gir størst tap av både fulldyrka jordbruksareal og dyrkbar mark,
og rangeres som det dårligste alternativet. Høyhastighetsbanens stive linjeføring gir store arealbeslag
av fulldyrka jordbruksareal på siden av dagens jernbane.

For fagtema naturressurser har arealbeslag av fulldyrka jord gitt det viktigste grunnlaget for rangering.
Arealbeslag i skog har også blitt vurdert som viktig, og særlig områder med dyrkbar jord.

For produksjon av vilt og mulighet for jaktutøvelse er det mindre forskjeller mellom alternativene, og
ved sammenligning har de forskjellige fordeler og ulemper i ulike delområdet. Tilsvarende vurdering
gjelder for brønner for vannforsyning eller energiformål.

Tabell 15. Samlet vurdering - verdi, omfang, konsekvens og rangering for alternativ 1N, 1, 2 og 3.

Delområde Verdi

Alternativ 1 via
Nykirke tettsted Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Om
fang

Konse
kvens

Om
fang

Konse
kvens

Om
fang

Konse
kvens

Om
fang

Konse
kvens

1. Barkåker S Stor – – – Stor – – – Stor – – – Stor – – –
2. Adal S Stor – – – Stor – – – Stor – – – Lite –
3. Skoppum S Stor – – – Stor – – – Stor – – – Lite –
4. Nykirke S Stor – – – Stor – – – Stor – – – Stor – – –
Samlet konsekvens – – – – – – – – – – –
Rangering 4 3 2 1
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9 OPPFØLGING I SENERE PLANFASER

9.1 Oppfølging i videre planlegging
Følgende momenter vil være viktige eller nyttige å ha med videre i neste planfase:

· Revidert registrering av brønner for vannforsyning og energi basert på spørreundersøkelse.

· Nærmere vurdering av behov for erstatningsarealer for tapt dyrka mark, og hvilke områder
som kan egne seg for realisering av ønsket dyrkningsreserve.

· Detaljplanlegging av viltoverganger og driftsoverganger for landbruk.

· Gjennomgang av effekter på landbruksdrenering og en samlet plan for hvordan
dreneringssystemene reetableres under og etter anleggsfasen.

· Detaljert beskrivelse av hvordan anleggsarbeid skal gjennomføres på fulldyrka jordbruksareal
og andre arealer av stor verdi, for å minimere effekter med hensyn til arealbeslag, jordpakking
og effekter på dreneringssystemer.

· Vurdere vannveger, drenering og potensiell erosjon opp mot nytt klimascenario.

· Vurdere ny registrering av PCN der det skal flyttes matjord fra arealer med foreldet
registrering (> 40 år) av PCN.
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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.
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VEDLEGG

Vedlegg I   Oversikt over brønner fra Granada (NGU)
Vedlegg II   Oversikt over løsmasser (NGU)
Vedlegg III  Oversikt over berggrunn (NGU)
Vedlegg IV  Jordsmonn og arealressurser  kommuner (NIBIO)
Vedlegg V  Oversikt over jordbruksregioner (NIBIO)
Vedlegg VI  Oversikt over landskapsregioner (NIBIO)
Vedlegg VII  Verdikart landbruk RPBA (Vestfold fylkeskommune)
Vedlegg VIII  Oversikt over georessurser (NGU)
Vedlegg IX  Vann og nedbørfelt (NVE)
Vedlegg X  Langtidseffekter av jordpakking
Vedlegg XI  Eiendommer med floghavreregistrering
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VEDLEGG I – OVERSIKT OVER BRØNNER FRA GRANADA (NGU)

1. Delområde Barkåker – Brønner for grunnvann og energi (Granada)
· Ingen klare konflikter A1, A2 eller A3
· To eldre grunnvannsbrønner i fjell (1957 og 1959)
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2. Delområde Adal – Brønner for grunnvann og energi (Granada)
A1: - Mulig konflikt energibrønner Bakkenteigen (etablert 2006, 20 m fra trasé)
  - Mulig konflikt brønn vanningsanlegg i Fogdeskogen

A2:  - Mulig konflikt enkeltbrønn og lokalt vannverk med to brønner ved Solerødveien
  - Mulig konflikt eldre fjellbrønn et stykke nord for Solerødveien.
  - Mulig konflikt tre fjellbrønner langs viadukt ved rv. 19.

A3: - Ingen konflikter gitt opplysninger i grunnvannsdatabasen Granada.
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3. Delområde Adal – Brønner for grunnvann og energi (Granada)
A1: - Ingen konflikter gitt opplysninger i grunnvannsdatabasen Granada

A2:  - To eldre brønner 30 – 60 m fra viadukt, konflikt kan unngås
  - To brønner ikke langt fra landkar nord for viadukt, en ny fjellbrønn og en fra 1979, gir konflikt

A3: - En fjellbrønn fra 1960 som ligger 30 m fra traseen, gir konflikt
  - En energibrønn fra 2012 som ligger rundt 90 m fra traseen, kan gi konflikt

Plassering av energibrønner på Bakkenteigen.
Brønnene er vist som en rekke blå prikker.
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4. Delområde Adal – Brønner for grunnvann og energi (Granada)
A1:  - En fjellbrønn fra 1954 ligger nær trasé,  og kan gi konflikt

A2:   - En fjellbrønn fra 2010 ligger rundt 35 m fra trasé, og kan gi konflikt

A3:  - Ingen konflikter gitt opplysninger i grunnvannsdatabasen Granada

A1NT:  - Fire fjellbrønner ligger nær trasé, og kan gi konflikt
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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. Det regionalt viktige pukkverket på Skoppum driver på en type rombeporfyr navnsatt
Haukeli, 1-type.
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VEDLEGG IV – JORDSMONN OG AREALRESSURSER KOMMUNER

HORTEN

Jordsmonn
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Arealressurser
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JORDSMONN OG AREALRESSURSER RE

Jordsmonn
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Arealressurser
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JORDSMONN OG AREALRESSURSER TØNSBERG

Jordsmonn
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Arealressurser
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VEDLEGG V – OVERSIKT OVER JORDBRUKSREGIONER (NIBIO)
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VEDLEGG VI – OVERSIKT OVER LANDSKAPSREGIONER (NIBIO)
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VEDLEGG VII – VERDIKART LANDBRUK, REGIONAL PLAN FOR
BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK I VESTFOLD
«Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold» med grunnlagsdokument og temakart lagt til
grunn (Randby 2011).
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VEDLEGG VIII – OVERSIKT OVER GEORESSURSER (NGU)
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VEDLEGG IX – VANN OG NEDBØRFELT (NVE)
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VEDLEGG X – LANGTIDEFFEKTER AV JORDPAKKING
Fra: http://www.grovfornett.no/media/ring/5172/fureneset%202014/P01%20Jordpakking_Hugh%20Riley.pdf
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VEDLEGG XI – EIENDOMMER MED FLOGHAVREREGISTRERING
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