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FORORD
Asplan Viak har vært engasjert av Fredrikstad kommune for å utarbeide kommunedelplan
med konsekvensutredning for ny bru over Glomma. Roy Henning Jakobsen er Fredrikstad
kommunes kontaktperson for oppdraget. Olav Schou Knutsen er oppdragsleder for Asplan
Viak.
Planarbeidet er basert på planprogram, godkjent av Fredrikstad kommune 12. mars 2015.
Denne temautredningen er basert på godkjent arbeidsrapport etter siling av traséalternativer.
Temarapporten er utarbeidet som et selvstendig dokument. Sammen med øvrige utredninger
vil denne danne grunnlaget for en beslutning for valg av alternativ som det utarbeides
kommunedelplan for. Resultatene fra denne og andre temautredninger er sammenstilt i
hovedrapporten for konsekvensutredningene.

Sandvika, 23.05.2016

Rein Midteng

Nina Syversen
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Kvalitetssikrer

Fredrikstad kommune

Asplan Viak AS

3

INNHOLDSFORTEGNELSE
0

Sammenstilling og sammendrag .................................................................................... 4

1

Tiltaksbeskrivelse ..........................................................................................................11

2

3

4

1.1

Vegstandard ...........................................................................................................11

1.2

Generelt om tiltaket ................................................................................................12

1.3

Nærmere om utredningsalternativene ....................................................................14

Om temautredningen.....................................................................................................20
2.1

Definisjon av temaet ...............................................................................................20

2.2

Planprogrammet.....................................................................................................20

2.3

Metode og datagrunnlag ........................................................................................21

Beskrivelse og verdi ......................................................................................................26
3.1

Overordnet beskrivelse ..........................................................................................26

3.2

Verdivurdering ........................................................................................................30

Omfang og konsekvens .................................................................................................38
4.1

Delområde A-traseer i nordre korridor ....................................................................38

4.2

Delområde B-traseer i midtre korridor ....................................................................39

4.3

Delområde C-traseer i søndre korridor ...................................................................41

5

Sammenstilling ..............................................................................................................43

6

Konsekvenser i anleggsperioden...................................................................................44

7

Avbøtende tiltak ............................................................................................................45

8

Kilder .............................................................................................................................46

Fredrikstad kommune

Asplan Viak AS

4

0 SAMMENSTILLING OG SAMMENDRAG
Avgrensning av tema og metode
Temaet omhandler naturmangfold som etter naturmangfoldloven defineres som biologisk og
geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning.
Fagtema naturmiljø grenser på visse områder mot fagtema vannmiljø. Vannmiljøets verdi som
leveområder for vannlevende herunder spesielt forvaltningsmessig viktige arter (som
rødlistearter), områder (som naturtypelokaliteter i vann) og organismer, hører i utgangspunktet
til under naturmiljøtemaet. Da planprogrammet skiller seg noe fra metodikken i håndbok V712,
er alt som omhandler vannforekomster skilt ut fra naturmiljørapporten og er omhandlet i
vannmiljørapporten.
Overordnet beskrivelse av influensområdet og verdier
Planområdet er temmelig tung dominert av menneskelig utbygging, men det finnes fortsatt
viktige naturområder hvorav enkelte av disse er avgrenset som naturtypelokaliteter. Ofte er
det klare skiller mellom verdifulle areal (naturtypelokaliteter) og areal som mangler spesielle
naturverdier (utbygd areal). Noe spesielt for planområdet er at det finnes menneskeskapt areal
i form av for eksempel dammer og industriområder (gammelt kalkverk) som også har
naturverdier. Dette er såkalt erstatningsmark, med andre ord areal som fysisk sett i liten grad
skiller seg fra opprinnelig natur, eller at de har noe av de samme kvalitetene som gjør at de
blir benyttet av interessante arter. Videre finnes det også natur som ikke har spesielle kvaliteter
som gjør at de ikke er avgrenset som naturtypelokaliteter. Dette er såkalt «hverdagsnatur», og
det meste av naturen i Norge befinner seg i denne kategorien.
De tre delområdene har alle blitt verdisatt til å ha stor verdi. Verdiene er knyttet til
naturtypelokaliteter og enkelte av disse sine viltverdier.
Delområde A- Traseer i nordre korridor
Innenfor influensområdet til tiltaket finnes to naturtypelokaliteter med B-verdi. Disse er vist i
tabellen under. «Torp V» har relativt begrensa verdier, og jf. beskrivelse på naturbase og
erfaring gjennom nytt utført feltarbeid, vurderes det at den ligger i det lavere sjiktet av Blokaliteter. «Moum» har høyere verdier enn førstnevnte i kraft av en del funn av rødlistede
fugle- og sommerfuglarter som karminspinner (sterkt truet-EN), sothøne (sårbar-VU),
dvergdykker (VU), horndykker (VU), dverglo (nær truet-NT) og rapphøne (utryddet i fra NorgeRE).
Tabell 0-1: Naturtypelokaliteter innenfor influensområdet til delområde A.

Nr. i
verdikartet

Nr. i
naturbase

Lokalitet

Naturtypekategori Verdi
DN2007

Verdi KU V712

1
2

BN00068015
BN00068221

Moum
Torp V

Dam
Naturbeitemark

Stor
Stor

Fredrikstad kommune
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B-viktig

Asplan Viak AS

5

Figur 0-1: Naturtypelokaliteter innenfor influensområdet i delområde A. Det finnes andre lokaliteter som ikke ligger
innenfor influensområdet. Disse er ikke nummerert.

Delområde B- Traseer i midtre korridor
To naturtypelokaliteter med verdi B-viktig og én med verdi A-svært viktig ligger innenfor
influensområdet og disse er vist i tabellen under.
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«Sandem» (B-verdi) er et parklandskap med et stort antall eldre halvgrove edelløvtrær av ulike
treslag. I en særstilling står lokaliteten «Torp bruk» som er en av landets viktigste
sopplokaliteter med hensyn til antall arter ny for landet og også med nye arter for vitenskapen.
Kombinasjonen av kalkrikt slam og gamle edelløvtrær medfører at man her finner en rekke
sjeldne sopparter.
Tabell 0-2: Naturtypelokaliteter i delområde B.

Nr. i
verdikartet

Nr. i
naturbase

Lokalitet

Naturtypekategori Verdi
DN2007

Verdi KU
V712

3

BN00068151

Råbekken/Stordiket

Viktig bekkedrag

Middels

4

BN00067984

Torp Bruk

Skrotemark

5

BN00068233

Sandem

Parklandskap

Fredrikstad kommune

C-lokalt
viktig
A-Svært
viktig
B-viktig

Stor
Stor
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Figur 0-2. Verdiområder innenfor influensområdet i delområde B. Det finnes andre lokaliteter som ikke ligger
innenfor influensområdet. Disse er ikke nummerert.

Delområde C-traseer i søndre korridor
Tre naturtypelokaliteter med verdi A-svært viktig og én med verdi B-viktig ligger innenfor
influensområdet og disse er vist i tabellen under.
Lisleby III (A-verdi) er et parklandskap som har et sjeldent høyt antall gamle bøketrær. Narnte
som også har A-verdi, er et av de største gjenværende skogområdene i kantsonen ved
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Glomma og har gammelskogspreg. Sorgenfrigropa (A-verdi) er en gammel masseuttaksdam
som ikke har spesielle botaniske verdier men har verdi for fugler, inkludert rødlistede arter som
toppdykker (nær truet-NT), sothøne (sårbar-VU), sivhøne (VU), myrrikse (sterkt truet-EN),
vannrikse (VU), dverglo (NT). Parentesene er artenes status på den norske rødlista for arter
(artsdatabanken.no). Lokalitet Mørkedalen på vestsiden av Glomma har noe lavere verdier
enn overnevnte og er verdi satt som viktig-B.
Tabell 0-3: Naturtypelokaliteter i delområde C.

Nr. i
verdikartet

Nr. i
naturbase

Lokalitet

Naturtypekategori Verdi
DN2007

Verdi KU
V712

6

BN00068243

Mørkedalen

B-viktig

Stor

7

BN00068242

Lisleby III

Rik blandingsskog
lavlandet
Gammel bøkeskog

Stor

8

BN00067964

Narnte

Gråor-heggeskog

9

BN00067963

Sorgenfrigropa

Dam

A-svært
viktig
A-svært
viktig
A-svært
viktig

Fredrikstad kommune
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Stor
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Figur 0-3. Verdiområder innenfor influensområdet i delområde C. Det finnes andre lokaliteter som ikke ligger
innenfor influensområdet. Disse er ikke nummerert.

Konsekvensutredning
Det direkte beslaget av naturtypelokaliteter er generelt liten, hvor «Mørkedalen» er eneste
som sterkt blir berørt. De andre berørte lokalitetene blir i begrensa grad berørt av direkte
arealbeslag, og konsekvensene knytter seg her først og fremst til forstyrrelse på rødlistede
fugl, og rødlistede sommerfuglarters respons på byggeaktiviteten. Det er visse usikkerheter
knyttet til begge disse forhold.

Fredrikstad kommune

Asplan Viak AS

10

Basert på vurderingene som er gjort, er det større konflikter i forhold til naturmiljø ved evt. å
velge ett av de sørlige alternativene enn ett av de nordre. De midtre kommer i en
mellomstilling hvor alt. 2.5. er vurdert å være det med størst negativ konsekvens av disse.
Alt.1.3. er vurdert litt bedre enn alt. 1.2. da avstanden til lokalitet «Moum» er større for alt.
1.3. Alt.1.5. og 2.4 vurderes likt.
Tabell 0-4: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens for delområder og samlet konsekvens av
alternativene. Alternativene er rangert hvor 1 er best og 7 er det dårligste alternativet.

Naturmiljø
Delområde

Verdi

A Nordre kryssing
B Midtre kryssing
C Søndre kryssing
Samlet konsekvens
Rangering

Stor
Stor
Stor

Konsekvenser
Alt 1.2

Alt 1.3

Alt 1.5

-

-

-/- -

2

1

-/ - 4

Alt 2.4

Alt 2.5

-/- -

--

-/- 4

-5

Alt 3.3

Alt 3.5

- -/- - - -/- - 6

----7

Avbøtende tiltak
God gjennomføring av avbøtende tiltak er viktig for å kompensere for tiltakets negative
påvirkning på naturmiljøet. Følgende tiltak anbefales:
Hindre unødvendig inngrep på naturtypelokaliteter: Det er svært viktig at grensene til
naturtypelokaliteter som ligger nær tiltaket merkes opp i terrenget med sperrebånd slik at man
unngår unødvendige inngrep på lokaliteter i anleggsperioden. Videre er det viktig å ta i bruk
så små arealer som mulig der naturtypelokaliteter direkte blir påvirket av tiltaket. Slike vilkår
bør også inngå i kontrakter med entreprenører. Enkelte av naturtypelokalitetene ligger nær
tiltaket og særlig naturtypelokaliteter med stor gamle trær og mindre dammer vil kunne være
utsatte for utilsiktede inngrep. Plassering av riggplasser må ikke legges i eller nær
naturtypelokalitetene.
Ivareta kantsoner mot innsjøer og bekker: Det er viktig at man minimerer unødvendige
hogster og inngrep i kantsoner mot bekker og vann både fordi kantsoner er et viktig livsmiljø
for mange arter, viktige spredningskorridorer for mange arter og kantsoner bufrer
forurensninger. Det er viktig å opptre så arealminimerende som mulig ved inngrep ved og nær
vann og vassdrag. Kantsoner bør også restaureres etter anleggsfasen. Det vises i denne
sammenheng også til vannressurslovens §11.
Mellomlagring av masser/deponi: Det er viktig at anleggelse av permanente deponi eller
mellomlagring av masser legges utenom naturtypelokaliteter.
Unngå spredning av fremmede arter: Det er en stor utfordring å hindre spredning av
fremmede arter, og det er spesielt fremmede plantearter som er aktuelle i denne plansaken.
Tilkjørte masser kan være forurenset av frø og plantedeler fra fremmede arter. På samme
måte er det viktig at eventuell flytting av masser fra området som inneholder fremmede arter
ikke medfører at slike arter spres til nye områder. Fare for spredning vil særlig være aktuelt
om det føres inn masser i planområdet som vil danne nye overflater med blotta mineraljord.
Slik vil ev. frø av fremmede arter kunne spre seg til planområdet. Om forurensede masser
dekkes over av tykke mengder med rene masser, vil dette forhindre at frø spirer.
Flytting av forurensa masser innenfor planområdet kan medføre at fremmede arter flyttes til
nye områder. På den annen side finnes det i dag allerede bestander av flere slike arter, og
artenes gode spredningsevne vil medføre at blotta mineralmasser kan få spiring av fremmede
arter. Det vil derfor være viktig å være oppmerksom på om de mest aggressive artene dukker
opp eller sprer seg, og særlig om slike kan invadere sårbare naturtypelokaliteter.
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1 TILTAKSBESKRIVELSE
1.1 Vegstandard
I tilknytning til utredningen av ny bru over Glomma er det i planprogrammet beskrevet at det
skal utredes følgende løsninger:
-

2- eller 4-felts løsning for kryssing av Glomma
En- eller tosidig løsning for gående og syklende

Tiltaket er vurdert både med 2 og 4 felt (hvorav 2 kollektiv- eller sambruksfelt). Som grunnlag
for konsekvensutredningene er alle alternativene tegnet ut som 4-feltsløsninger. Alternativer
med både 2 felt og 4 felt er vurdert i sammenheng med trafikkanalyse, kostnader og prissatte
konsekvenser.
Alle alternativene er også tegnet ut med løsning for gang- og sykkeltrafikk som ensidig
sykkelveg med fortau. Utfra vurdering av trafikkgrunnlaget vil det ikke være behov for tosidig
anlegg av kapasitetshensyn. Det er vurdert at nytten av å tilrettelegge for tilbud for syklende
og gående på begge sider av vegen og brukonstruksjonen er begrenset i forhold til
merkostnaden. Det må i videre arbeid tilrettelegges for at syklende og gående kommer trygt
av/på sykkelvegen med fortau dersom de kommer fra motsatt side av vegen.
Normalprofiler for 4-felts- og 2-felts-løsninger med ensidig sykkelveg med fortau er vist på
figurene under.

Figur 1-1: Normalprofil ved 4-feltsbru med sykkelveg med fortau.

Figur 1-2: Normalprofil for 2-feltsbru med sykkelveg med fortau.
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Kryssene med henholdsvis fv. 109 og rv. 111 utformes i utgangspunktet som rundkjøringer i
plan. Fv. 109 er under regulering og krysstyper er ikke bestemt på strekningen. Det er ikke
alltid at type kryss fastsettes i en kommunedelplan og i tilknytning til en konsekvensanalyse.
På strekningene er det også vist forslag til nye kryss med sidevegene på vestsiden av
Glomma. Kryssene er også her foreslått som rundkjøringer, men kan også foreslås som Tkryss med høyresving av og høyresving på. Dette medfører behov for en krysning under ny
forbindelse. Aktuelle tilknytninger kan bl.a. omfatte ny tilknytning med Dikeveien,
Smørbøttaveien og Evjebekkveien samt inn mot Lislebyfjellet i sør.

1.2 Generelt om tiltaket
De to traseene som er vist i kommuneplanen for Fredrikstad kommune for ny bru over
Glomma er lagt til grunn. I tillegg skal et alternativ nær dagens bru vurderes. Dette innebærer
at i det er utredet alternativer innenfor følgende korridorer:
-

I nordre del av planområdet (Valle/Hauge – Torp)
I midtre del av planområdet, omtalt som sør (Råbekken – Sandem)
I søndre del, nær dagens bru.

I tillegg skal 0-alternativet være et reelt alternativ.
Konseptvalgutredningen for transportsystemet i Nedre Glomma forutsetter en bruløsning og
ikke tunnel. Dette ble begrunnet i at en senketunnel vil bli vesentlig dyrere, med kompliserte
undervannsarbeider grunnet strømningsforhold og grunnforhold og dybde til fjell. I et tidligere
planarbeid ble det også konkludert med at det kun var ved Omberg i nordre del av
planområdet at det kunne være aktuelt å vurdere en tunnelløsning. En tunnelløsning vil heller
ikke kunne betjene gående og syklende.
Etter de innledende fasene i planarbeidet ble det konkludert med at følgende traseer
videreutvikles og utredes videre:
-

3 alternativer i nordre korridor (kalt 1.2, 1.3 og 1.5)
2 alternativer i midtre korridor (kalt 2.4 og 2.5)
2 alternativer i søndre korridor (kalt 3.3 og 3.5)

Alle alternativene er tegnet ut som 4-feltsløsninger med ensidig sykkelveg med fortau.
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Figur 1-3: Oversikt over alternativene som utredes.
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1.3 Nærmere om utredningsalternativene
1.3.1 Alternativ 0
0-alternativet er i planprogrammet for Ny Glommabru definert som dagens veg og hvordan
forholdene på og langs eksisterende vegnett som fv. 109, rv. 110 og rv. 111 vil utvikle seg
dersom Ny Glommabru ikke blir realisert (forventede endringer i området i analyseperioden).
Det er lagt til grunn at følgende prosjekter vil bli gjennomført:
-

Rv.110 Ørebekk – Simo, 2 sambruksfelt og 2 allmenne kjørefelt. Er under utbygging.
Fv. 109 Alvim – Torsbekkdalen, 2 sambruks- eller kollektivfelt og 2 allmenne felt.
Under regulering.
Fv. 109 Råbekken – Alvim, 2 sambruks- eller kollektivfelt og 2 allmenne felt. Under
regulering.
Fv. 109 Råbekken – Grønli, 2 sambruksfelt og 2 allmenne felt. Iverksettes når
utbyggingen av fv. 109 videre nordover er gjennomført.
Fv. 111 Fjeldstad - Rakkestadsvingen, forlengelse av sambruksfelt.
Ny bru over Glomma i Sarpsborg, utvides fra to til fire felt Sarpsborg sentrum Dondern, 2 sambruks- eller kollektivfelt og 2 allmenne felt. Under regulering.
Rv. 111 Kollektivfelt Årum bru. Reguleringsplanarbeid under oppstart.

1.3.2 Traseer i nordre korridor
Alternativ 1.2
Dette alternativet tar av fra fv. 109 i kryss med Bjørnengveien, følger denne i ca. 900 meter
fram til forbi godsterminalen på Valle. Traseen dreier så mot øst for å krysse over Glomma
like nord for Ombergfjellet og boligbebyggelsen på Omberg. Det forutsettes kryss og
tilknytning til sidevegene før vegen begynner å stige på bru for å komme over elva. På
vestsiden av elva ligger traseen mellom næringsarealene i nord og boligbebyggelsen i sør.
På østsiden av Glomma ligger trassen over dyrket mark og like syd for industriområdene på
Torp. Traseen tilknyttes rv. 111 like syd for dagens innkjøring til industriområdet.

Fredrikstad kommune
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Figur 1-4: Alternativ 1.2 (bilde fra VR-modell).

Alternativ 1.3
Alternativet tar av fra fv. 109 i rundkjøringen i kryss med Bjørnengveien, følger
Bjørnengveien for så å dreie ut på dyrket mark vest for bebyggelsen før den dreier mot øst
igjen og krysser Glomma. Dette alternativet kommer nærmere bebyggelsen på
Ombergfjellet. I dette alternativet kan ny bru for kryssing av Glomma fundamenteres direkte
til fjell på Ombergfjellet. På Torp vil ny bru også kunne fundamenteres til fjell i dagen.
Alternativet legges mellom Torp Nordre og boligbebyggelsen på Torp øst for Glomma.
Alternativet krysser over dyrket mark både vest for og øst for Glomma.

Figur 1-5: Alternativ 1.3 (bilde fra VR-modell).

Alternativ 1.5
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Løsningen ligger lengre nord enn de øvrige to alternativene. Alternativet følger
Bjørnengveien som de øvrige i ca. 500 m fram til godsterminalen, og dreier så mot øst.
Stiger opp på bru over næringsarealene øst for godsterminalen og krysser over
atkomstvegen Vallehellene. Øst for Glomma ligger traseen i naturområdene nord for
industriområdene før også dette alternativet tilknyttes rv. 111 ved Moum.
Områdene øst for Glomma er mer utsatt for kvikkleire. I henhold til kjent informasjon ligger
det ikke kvikkleire i selve traseen, men svært nær. Alternativet er vurdert ved tidligere
planarbeid, men ble da forkastet pga. nærhet til industriområdet og en eventuell utvikling av
dette.

Figur 1-6: Alternativ 1.5 (bilde fra VR-modell).

1.3.3 Traseer i midtre korridor
For alternativene i dette området skal det overvinnes større høyde enn i nordre korridor, bl.a.
fordi terrenget har mindre høydeforskjell i forhold til Glomma.
Alternativ 2.4
Alternativet tar av fra fv. 109 i kryss med Evjebekkveien, går i en ny trasé under jernbanen
for så å stige rettlinjet og raskest mulig og med 6 % stigning over Glomma. Alternativet
berører industriområdene mellom Tomteveien og Glomma. Tilsvarende går den raskest
mulig ned på østsiden over dyrket mark med en helning på 6 % og tilknyttes rv. 111 rett nord
for Strykerveien.
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Figur 1-7: Alternativ 2.4 (bilde fra VR-modell).

Alternativ 2.5
Alternativet tar av fra fv. 109 i kryss med Evjebekkveien, går i en ny trase under jernbanen
nord for Evjebekkveien og krysser over Glomma nord for utløpet av Evjebekken til Glomma.
Traseen stiger med 6 % på begge sider av Glomma. Kryssing av Glomma skjer med en
svakt buet bruløsning. Øst for Glomma krysser traseen over dyrket mark og tilknyttes rv. 111
i øst mellom Sandem og Kreutzgate.

Figur 1-8: Alternativ 2.5 (bilde fra VR-modell).
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1.3.4 Traseer i søndre korridor
Alternativ 3.3
Alternativ 3.3 tar av fra rundkjøringen i kryss mellom fv. 109 og Wilbergjordet ved Trara, går
inn i en tunnel under Lillebekk, krysser Mørkedalen i en kort dagsone, før den går inn i kort
tunnel, eller stor fjellskjæring i Kjæråsen. Traseen krysser Kjæråsen midt i steintaket. Øst for
Kjæråsen går alternativet ut på bru over Glomma.
Videre krysser alternativet på bru over Glomma og ligger i grøntdraget mellom bebyggelsen
på Huseby og på Nabbetorp. Traseen blir liggende i boligområdene før den tilknyttes rv. 111
ved Lundheim.

Figur 1-9: Alternativ 3.3 (bilde fra VR-modell).

Alternativ 3.5
Alternativ 3.5 tar av fra rundkjøringen i kryss mellom fv. 109 og Wilbergjordet ved Trara, som
alternativ 3.3, går inn i en tunnel under Lillebekk, krysser mellom steintaket og bebyggelsen
nord for Mørkedalen i en kort dagsone, før den går inn i en kort tunnel i Kjæråsen nord. Øst
for Kjæråsen går alternativet ut på bru over Glomma.
På østsiden av Glomma legges traseen syd for vannet på Sorgenfri og nord for Huseby.
Traseen ligger rett ved uteområdene til Sagabakken skole og krysser gjennom et mindre
boligområde (hvor 3-4 boliger må rives) før den tilknyttes rv. 111 i kryss med Wielsgaards
vei.
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Figur 1-10: Alternativ 3.5 (bilde fra VR-modell).
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2 OM TEMAUTREDNINGEN
2.1 Definisjon av temaet
Etter håndbok V712 defineres temaet slik: «Temaet omhandler naturmangfold knyttet til
terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og marine (brakkvann og saltvann) systemer,
inkludert livsbetingelser (vannmiljø, jordmiljø) knyttet til disse. Naturmangfold defineres i
henhold til naturmangfoldloven (nml) som biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og
geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning.
Virkninger for landskapsmangfold i en konsekvensanalyse behandles under landskapstemaet,
for øvrig dekker naturmangfoldtemaet lovens begreper».
2.1.1 Avgrensning mot tilgrensende tema
Fagtema naturmiljø grenser på visse områder mot fagtema vannmiljø. Vannmiljøets verdi som
leveområder for vannlevende herunder spesielt forvaltningsmessig viktige arter (som
rødlistearter), områder (som naturtypelokaliteter i vann) og organismer, hører i utgangspunktet
til under naturmiljøtemaet. Men da planprogrammet skiller seg noe fra metodikken i håndboka,
er alt som omhandler vannforekomster skilt ut fra naturmiljørapporten og er omhandlet i
vannmiljørapporten.
I forhold til naturressurser, hører jakt og fiske under naturressurser når det gjelder de
økonomiske sidene av dette, mens jakt og fiske som rekreasjon hører under fagtema friluftsliv.

2.2 Planprogrammet
I planprogrammet under 7.4. samfunnsøkonomisk analyse heter det: «Viktige lokaliteter og
sammenhengen mellom disse skal beskrives, verdivurderes og kartfestes. Konsekvensene og
omfanget av alternativene belyses i fht arealbeslag, linjeføring, fragmentering av områder, og
terrengendringer. Tiltakenes barrierevirkninger må belyses og vurderes. Eventuelle virkninger
av anleggsarbeider skal belyses og avbøtende tiltak vurderes».
Videre heter det under fokus for utredningen: «Naturmiljø skal utredes med vekt på
enkeltlokaliteter og landskapsøkologiske trekk (vår understrekning). Kvaliteten på data om
biologisk mangfold kan være variabel og det må gjennomføres kvalitetssikring og supplerende
naturtypekartlegging.»
Under utredningsbehovet til ikke prissatte konsekvenser, heter det: «Kartlegging og vurdering
av ikke-prissatte konsekvenser skal baseres på Statens vegvesens Håndbok V 712. Det skal
tas utgangspunkt i de fem fagtemaene, der områder som anses å være verdifulle for hvert av
temaene skal beskrives og kartfestes». Videre heter det under deltema naturmiljø:
«Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og
planters levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle
terrestriske (landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine forekomster, brakkvann og
saltvann. (De fire siste er omhandlet i vannmiljørapporten-redaktørens merknad), og biologisk
mangfold knyttet til disse. (…) Viktige lokaliteter og sammenhengen mellom disse skal
beskrives, verdivurderes og kartfestes. Konsekvensene og omfanget av alternativene belyses
i fht arealbeslag, linjeføring, fragmentering av områder, (forurensing i grunnen, endringer i
grunnvannsnivå, inngrep i bekker- dette er omhandlet i vannmiljørapporten-redaktørens
merknad) og terrengendringer. Tiltakenes barrierevirkninger må belyses og vurderes.
Eventuelle virkninger av anleggsarbeider skal belyses og avbøtende tiltak vurderes».
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Under utredningsbehovet heter det «En god beskrivelse av kunnskapsgrunnlaget (og hvor
kunnskapen er hentet) etter § 8 Naturmangfoldsloven: 1. Hvilke naturverdier det er på stedet;
landskapets karakter, naturtyper, arter etc. 2. Virkningene av konseptene på naturverdiene.
Utredningen skal belyse ulike konsepters omfang med tanke på arealbeslag, forurensing
(omhandlet i vannmiljørapporten-redaktørens merknad), oppsplitting av naturområder og den
samlede belastning som økosystemet kan bli utsatt for. Forholdene i anleggsperioden skal
vurderes. Mulige avbøtende tiltak foreslås samt eventuelle behov for ytterligere undersøkelser.

2.3 Metode og datagrunnlag
Konsekvensutredningen er gjennomført i henhold til planprogrammet for kommunedelplanen,
som ble fastsatt 12.03.15. Metodisk bygger konsekvensutredningen på Statens vegvesens
håndbok V712, Konsekvensutredninger. I følge håndbok V712 bygger en slik KU på følgende
trinn:
1. Verdivurdering
2. Omfangsvurdering
3. Fastsettelse av konsekvens
2.3.1 Kriterier for verdi
Kartlegging og verdisetting av naturmiljø/biologisk mangfold i planområdet er basert på
nasjonal metodikk for kartlegging av spesielt viktige områder for biologisk mangfold, dvs.
naturtypelokaliteter (DN-håndbok 13 (2006/2013) og viltområder (DN-håndbok 11 (2000). DNhåndbok 13 beskriver naturtyper av særlig verdi for biologisk mangfold som skal kartlegges.
Lokaliteter som oppfyller kravene til naturtypelokalitet verdisettes etter kriterier til A, B og Cverdi, se Tabell 2-1 og Tabell 2-2.
Kriteriene for vurdering av enkeltområders verdi er basert på Statens vegvesen sin håndbok
V712 om konsekvensanalyser (SVV 2014), og er gjengitt i tabell 1. Flere faktorer er viktig for
verdisetting av naturmiljøet. Spesielt viktig er leveområder/voksesteder for truede arter og
rødlistede arter (Kålås m. fl. 2010) og rødlistede naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011).
Andre viktige verdisettingskriterier er naturtypens sjeldenhet, artsrikhet, biologisk funksjon,
størrelse, velutviklethet og utviklingstrekk. Rødlistekategorier referert i temarapporten følger
siste utgave av norsk rødliste (Kålås m. fl. 2010).
Tabell 2-1: Verdiklassifisering av lokaliteter basert på DN-håndbok 13-2007 og V712.

Naturforhold

Verdi

Verdi KU

Nasjonal-

(DN-håndbøkene)

(SVV håndbok v712)

lokal verdiskala

Svært viktig natur

A – svært viktig

Stor verdi

Nasjonal verdi

Viktig natur

B – viktig

Stor verdi

Regional verdi

Lokalt viktig natur

C – lokalt viktig

Middels verdi

Høy lokal verdi

Ordinær øvrig natur

Ingen verdisetting

Liten verdi

-

Bebygde areal

Ingen verdisetting

Ingen
relevans
fagtemaet
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Tabell 2-2: Kriterier for naturmiljøets verdi etter V712.
Områdetype

Liten verdi

Middels verdi

Stor verdi

Naturtyper på land

Områder uten prioriterte
naturtyper

Lokaliteter
i
verdikategori C,
herunder
utvalgte
naturtyper i
verdikategori C

Lokaliteter i verdikategori
B og A, herunder utvalgte
naturtyper i verdikategori
B og A

Viltområder

Ikke vurderte områder
(verdi C)
Viltområder og vilttrekk
med viltvekt 1

Viltområder og vilttrekk med
viltvekt 4-5
Svært viktige viltområder (verdi A)

Artsforekomster

Områder med arts- og
individmangfold som er
representative
for
distriktet

Viltområder og vilttrekk
med
viltvekt 2-3
Viktige viltområder (verdi
B)
Forekomster av nær truede
arter (NT) og arter med
manglende datagrunnlag
(DD)
etter
gjeldende
versjon av Norsk rødliste.
Fredete arter som ikke er
rødlistet

Landskapsøkologiske
sammenhenger

Områder uten landskapsøkologisk betydning

Områder med lokal eller
regional
landskapsøkologisk
funksjon,
Arealer med noe sammenbindings-funksjon mellom
verdisatte
delområder
(f.eks. naturtyper)
Grøntstruktur som er viktig
på lokalt/regionalt nivå

Områder
med
nasjonal,
landskapsøkologisk
funksjon,
Arealer med sentral sammenbindingsfunksjon
mellom
verdisatte delom-råder (f.eks.
naturtyper)
Grøntstruktur som er viktig på
regionalt/nasjonalt nivå

Forekomster av truete arter, etter
gjeldende versjon av Norsk
rødliste: dvs. kategoriene sårbar
VU, sterkt truet EN og kritisk truet
CR

Verdien for det enkelte delområdet blir fastsatt på en flytende skala fra liten til stor verdi.
Liten

Middels

Stor

|------------------|------------------|------------------|
▲

2.3.2 Kriterier for omfang (påvirkning)
Trinn 2 i en konsekvensutredning omfatter tiltakets omfang. Omfang er en vurdering av hvilke
endringer tiltaket antas å medføre for de enkelte lokalitetene og naturen forøvrig. Omfanget
vurderes i forhold til 0-alternativet som er dagens situasjon inkludert forventet endring i
analyseperioden (inkludert vedtatte planer). Omfang vurderes for de samme miljøer/områder
som er verdivurdert. Kriterier for fastsettelse av omfang etter V712 er vist i Tabell 2-3.
Tabell 2-3: Kriterier for bedømming av omfang etter V712.

Viktige
sammenhenger

Stort
positivt
omfang

Middels
positivt
omfang

Lite/intet
omfang

Middels
negativt
omgang

Stort
negativt
omfang

Tiltaket vil i stor
grad styrke viktige
biologiske
eller

Tiltaket vil styrke
viktige
biologiske eller

Tiltaket vil stort
sett ikke endre
viktige

Tiltaket vil svekke
viktige biologiske
eller
landskaps-

Tiltaket
vil
bryte viktige
biologiske
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mellom
naturområder

landskapsøkologiske
sammenhenger.

landskapsøkologiske
sammenhenger.

biologiske eller
landskapsøkologiske
sammenhenger.

økologiske
sammenhenger.

eller
landskapsøkologiske
sammenhen
ger.

Arter (dyr og
planter)

Tiltaket vil i stor
grad øke artsmangfoldet eller
forekomst av arter
eller bedre deres
vekstog
levevilkår.

Tiltaket vil øke
artsmangfoldet
eller forekomst
av arter eller
bedre
deres
vekstog
levevilkår.

Tiltaket vil stort
sett ikke endre
artsmangfoldet
eller forekomst
av arter eller
deres vekstog levevilkår.

Tiltaket vil i noen
grad
redusere
artsmangfoldet
eller forekomst av
arter eller forringe
deres vekst- og
levevilkår.

Tiltaket vil i
stor
grad
redusere art
s-mangfoldet eller
fjerne
forekomst av
arter
eller
ødelegge
deres vekstog levevilkår.

Omfang i forhold til naturmiljø vurderes i forhold til virkningen tiltaket vil få gjennom arealbeslag
av verdifull natur, oppsplitting/fragmentering av naturområder, økt forstyrelse og
unnvikelsesadferd. Ved vurdering av omfang redegjøres det for hvordan det konkrete tiltaket
vil påvirke enkeltlokalitetene og naturen forøvrig. De direkte virkningene er enkle å vurdere,
mens de indirekte virkningene kan være kompliserte. Det må også skilles mellom påvirkninger
i anleggsfasen og i driftsfasen.
Omfangsvurderinger er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle
tiltaket vil medføre for det enkelte delområde. Omfanget rangeres på en skala fra stort negativt
til stort positivt.

Omfanget vurderes i forhold til 0-alternativet.
2.3.3 Kriterier for konsekvens
Med utgangspunkt i verdi og omfang fastsettes konsekvensen for det enkelte delområdet ved
hjelp av konsekvensvifta i Statens vegvesens håndbok V712 (se under). Konsekvensen angis
på en skala fra svært negativ til svært positiv konsekvens.
Med utgangspunkt i fastsatt konsekvens for de enkelte delområdene fastsettes en samlet
konsekvens av tiltaket.

Fredrikstad kommune

Asplan Viak AS

24

Konsekvensvifta (Statens vegvesens håndbok V712)

Meget stor positiv konsekvens

++++

Ingen / liten negativ konsekvens

0/-

Stor / meget stor positiv konsekvens

+ + +/ + + + +

Liten negativ konsekvens

-

Stor positiv konsekvens

+++

Liten / middels negativ konsekvens

- / --

Middels / stor positiv konsekvens

+ + /+ + +

Middels negativ konsekvens

--

Middels positiv konsekvens

++

Middels / stor negativ konsekvens

--/---

Liten / middels positiv konsekvens

+ / ++

Stor negativ konsekvens

---

Liten positiv konsekvens

+

Stor
/
meget
konsekvens

Ingen / liten positiv konsekvens

0/+

Meget stor negativ konsekvens

Ubetydelig konsekvens

0

Ikke relevant / det kartlagte området
blir ikke berørt

stor

negativ

- - -/ - - - ----

Karakteristikker og fargekoder for konsekvens.

2.3.4 Influensområde
Influensområdet består av planområdet (=nærområdet til traseene), pluss et område omkring
dette som kan bli påvirket av tiltak.
Influensområdet varierer for de ulike kategoriene av naturmiljøtemaet. For naturtypelokaliteter
på land vil det oftest være begrenset påvirkning utenom der det gjennomføres tekniske inngrep
og arealbeslag. For forstyrrelsessårbare arter som enkelte fuglearter, vil det være nødvendig
å vurdere påvirkning i en større radius omkring selve tiltaket.
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2.3.5 Datagrunnlag
Kilder til informasjon er nytt feltarbeid utført i forbindelse med arbeidet med
konsekvensutredningen, Miljødirektoratet sin naturbase (naturbase.no) som bl.a. viser
naturtypelokaliteter og verna områder, artskartdatabasen fra Artsdatabanken
(www.artsdatabanken.no) som bl.a. viser funn av rødlistearter, vassdragsatlas basen til
Miljødirektoratet (http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-ogverktoy/Database/Vassdragsatlas/).
Det nye feltarbeidet er utført av biolog Rein Midteng. Influensområder er relativt nylig blitt
godt undersøkt for naturtypelokaliteter gjennom prosjektet «Naturtypekartlegging i
Fredrikstad kommune 2009», utført av stiftelsen Biofokus i samarbeid med WK Naturkart
(Biofokus-rapport 20-2010). Her ble arealet i byggesonen på begge sider av Glomma fra
kommunegrensen i nordøst til utløpet, inklusive Fredrikstad sentrum kartlagt. Rapporten
«Viltet i Fredrikstad, kartlegging av viktige viltområder, forvaltningsplan for viltressursene», er
også benyttet, selv om den ikke gav noe ny informasjon utover det som finnes i nyere
rapporter.
2.3.6 Usikkerhet
Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være godt og tilfredsstillende for kravene som stilles i
Naturmangfoldloven, jf. §§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) og 9 (føre-var-prinsippet).
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3 BESKRIVELSE OG VERDI
3.1 Overordnet beskrivelse
3.1.1 Berggrunn og løsmasser
Bergartene i planområdet består av Iddefjordgranitt (ngu.no), som er en basefattig bergart.
Slike bergarter gir lavt potensial for funn av krevende plante- og sopparter.

Figur 3-1: Berggrunnene i området består utelukkende av granitt. Kartet er hentet fra ngu.no.

Løsmassene består av vekslinger mellom tykke marine avsetninger som i kartet under er vist
med den dominerende blå fargen, tykke strandavsetninger (mørkeblå farge) samt bart fjell
(rosa). Stedvis finnes enkelte områder med tynne marine avsetninger (lyseblå farge). De
marine avsetningene inneholder som oftest baseioner i form av skjellsand, og kan gi opphav
til et rikere flora av planter- og sopp.
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Figur 3-2: Løsmassene består av vekslinger mellom tykke marine avsetninger som i kartet er vist med den
dominerende blå fargen, tykke strandavsetninger (mørkeblå farge) samt bart fjell (rosa). Stedvis finnes enkelte
områder med tynne marine avsetninger (lyseblå farge).

3.1.2 Generell naturbeskrivelse
Planområdet er temmelig tung dominert av menneskelig utbygging, men det finnes fortsatt
viktige naturområder hvorav enkelte av disse er avgrenset som naturtypelokaliteter. Ofte er
det klare skiller mellom verdifulle areal (naturtypelokaliteter) og areal som mangler spesielle
naturverdier (utbygd areal). Noe spesielt for planområdet er at det finnes menneskeskapt areal
i form av for eksempel dammer og industriområder (gammelt kalkverk) som også har
naturverdier. Dette er såkalt erstatningsmark, med andre ord areal som fysisk sett i liten grad
skiller seg fra opprinnelig natur, eller at de har noe av de samme kvalitetene som gjør at de
blir benyttet av interessante arter. Videre finnes det også natur som ikke har spesielle kvaliteter
som gjør at de ikke er avgrenset som naturtypelokaliteter. Dette er såkalt «hverdagsnatur», og
det meste av naturen i Norge befinner seg i denne kategorien.
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Figur 3-3: Mye av planområdet er preget av menneskelig infrastruktur. Råbekken renner i kulvert under vegen.

I planområdet finnes det også en del dyrka mark i form av kornåkre eller fulldyrka mark
(grasproduksjon). Slikt areal har også få og små naturverdier, selv om enkelte
forvaltningsmessig interessante arter kan bruke slikt areal. Enkelte kulturlandskapsarter som
vipe, gulspurv og sanglerke er eksempler på dette. Videre er det også innslag av fremmende
arter, inklusive arter som står på den såkalte «svartelista» som er en oversikt over de mest
skadelige artene som ikke tilhører den opprinnelige norske flora og fauna (se
artsdatabanken.no for mer informasjon).
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Figur 3-4: Dyrkamark (i bakgrunnen) og områder som ligger brakk (forgrunnen) har ingen spesielle naturverdier.

Figur 3-5:Tresatt beitemark ved naturtypelokalitet Torp V.
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Figur 3-6: Bildet viser eksempel på spesielle naturverdier i planområder, her i form av en allé med styva asketrær.
Fra naturtypelokalitet Torp bruk.

3.2 Verdivurdering
Generelt
Naturverdiene i planområdet må sies å være relativt begrensa selv om det også finnes deler
som har stor verdi. Verdiene er knyttet til avgrensa naturtypelokaliteter og funksjonsområde
for fisk i Glomma. Det er ikke funnet grunnlag for avgrensning av vilttrekk- og viltområder, men
flere av naturtypelokalitetene har verdier for forvaltningsmessig viktige viltarter i form av fugl
og sommerfugler. Det finnes observasjoner av rødlistede fuglearter utenom
naturtypelokalitetene og Glomma, men det er vanskelig å knytte observasjonene til
geografiske områder utover enkelte avgrensa naturtypelokaliteter. Mange av disse fugleartene
er relativt vanlige, hvorav de aller fleste kun bruker mindre deler av planområdet i deler av sin
livssyklus. Eksempler på slike er gulspurv, makrellterne, fiskemåke og dvergmåke.
I en særstilling av viktige områder står lokaliteten «Torp bruk» som er en nasjonal viktig
sopplokaliteter med hensyn til antall arter ny for landet. Det er her også gjort funn av arter som
er nye for vitenskapen. Kombinasjonen av kalkrikt slam og gamle edelløvtrær medfører at man
her finner en rekke sjeldne sopparter. Det er ikke kjent spesielt geologisk verneverdige
områder.
Naturverdiene i området er i stor grad isolert i fra hverandre, ved at de oftest ligger som «øyer»
imellom utbygde områder.
Naturverdiene i de enkelte delområdene er omtalt separat under.
3.2.1 Delområde A-Traseer i nordre korridor
Delområde A omfatter alternativ 1.2, 1.3 og 1.5.
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Innenfor influensområdet til tiltaket finnes to naturtypelokaliteter med B-verdi. Disse er vist i
tabellen under. «Torp V» har relativt begrensa verdier, og jf. beskrivelse på naturbase og
erfaring gjennom nytt utført feltarbeid, vurderes det at den ligger i det lavere sjiktet av Blokaliteter. «Moum» har høyere verdier enn førstnevnte i kraft av en del funn av rødlistede
fugle- og sommerfuglarter som karminspinner (sterkt truet-EN), sothøne (sårbar-VU),
dvergdykker (VU), horndykker (VU), dverglo (nær truet-NT) og rapphøne (utryddet i fra NorgeRE).
Det finnes enkelte andre lokaliteter som ikke ligger så langt unna tiltaket, men disse er vurdert
å ligge utenfor influensområdet. De er ikke vist i tabellen under eller omtalt under
konsekvensvurderingen, men er vist i verdikartet.
Naturtypelokaliteter
Tabell 3-1: Naturtypelokaliteter innenfor influensområdet til delområde A.

Nr. i
verdikartet

Nr. i
naturbase

Lokalitet

Naturtypekategori Verdi
DN2007

Verdi KU V712

1
2

BN00068015
BN00068221

Moum
Torp V

Dam
Naturbeitemark

Stor
Stor
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Figur 3-7: Verdiområder innenfor influensområdet i delområde A.

Viltområder, vilttrekk og viktige landskapsøkologiske trekk
Det er ikke kjent vilttrekk eller viktige viltområder innenfor influensområdet. Naturtypelokalitet
«Moumsbekken» lenger øst har slike kvaliteter, men denne ligger utenfor influensområdet.
Verdiene i naturtypelokalitetene er ikke avhengige av konnektivet eller artsutveksling.
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Samlet naturverdi i delområde A
To naturtypelokaliteter med verdi B -viktig ligger innenfor influensområdet. Den ene av disse
har relativt begrensa verdi (Råbekken) og etter beskrivelse på naturbase og gjennom nytt utført
feltarbeid, vurderes det at delen innenfor planområdet ikke kvalifiserer å ha B-verdi, men er
heller lokalt viktig-C. Den andre kvalifiserer fortsatt til å være en B-lokalitet og har store
ornitologiske verdier, men byggeaktivitet i området svekker lokalitetens langsiktige betydning
for det biologiske mangfoldet.
Det er ikke kjent viktige vilttrekk, viltområder eller spesielle viktige landskapsøkologiske
funksjoner, og samlet vurderes det derfor at naturverdiene innenfor delområde A har stor verdi,
først og fremst pga. lokalitet «Moum».

Liten

Middels

Stor

|------------------|------------------|------------------|
▲
Samlet naturverdi i delområde A

3.2.2 Delområde B-traseer i midtre korridor
Delområde B omfatter alternativ 2.4 og 2.5.
Naturtypelokaliteter
To naturtypelokaliteter med verdi B-viktig og én med verdi A-svært viktig ligger innenfor
influensområdet og disse er vist i tabellen under.
«Sandem» (B-verdi) er et parklandskap med et stort antall eldre halvgrove edelløvtrær av ulike
treslag. I en særstilling står lokaliteten «Torp bruk» som er en av landets viktigste
sopplokaliteter med hensyn til antall arter ny for landet og også med nye arter for vitenskapen.
Kombinasjonen av kalkrikt slam og gamle edelløvtrær medfører at man her finner en rekke
sjeldne sopparter.
Tabell 3-2: Naturtypelokaliteter i delområde B.

Nr. i
verdikartet

Nr. i
naturbase

Lokalitet

Naturtypekategori Verdi
DN2007

Verdi KU
V712

3

BN00068151

Råbekken/Stordiket

Viktig bekkedrag

Middels

4

BN00067984

Torp Bruk

Skrotemark

5

BN00068233

Sandem

Parklandskap

Fredrikstad kommune

C-lokalt
viktig
A-Svært
viktig
B-viktig

Stor
Stor
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Figur 3-8: Verdiområder innenfor influensområdet i delområde B.

Viltområder, vilttrekk og viktige landskapsøkologiske trekk
Det er ikke kjent viktige vilttrekk eller viltområder innenfor influensområdet. Naturtypelokalitet
«Råbekken» har slike kvaliteter i kraft av å være en korridor mellom Glomma og de større
naturområdene nordvest for denne delen av Fredrikstad by. På den annen side er nedre og
delvis midtre deler av lokaliteten kraftig forringet grunnet forbygninger og fjerning av kantsoner.
Det er ikke kjent at bekkedraget har viktig funksjon for forvaltningsmessig viktige arter, men
for enkelte småviltarter som ikke er forvaltningsmessig viktige arter og som finnes i urbane
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strøk (som rev og grevling), er trolig korridoren viktig. Bekkedraget er derfor vurdert å være
lokalt viktig isolert sett, og som naturtypelokalitet innenfor planområdet er den gitt verdien Clokalt viktig.
Utover «Råbekken» er det ikke kjent viktige vilttrekk, viltområder eller spesielle viktige
landskapsøkologiske funksjoner.
Samlet verdivurdering i delområde B
Tre naturtypelokaliteter ligger innenfor influensområdet. Én av disse (Torp Bruk) har svært
store naturverdier med en rekke nye arter for landet og til dels også nye arter for vitenskapen.
De to andre lokalitetene har også viktige, men mer begrensa naturverdier enn Torp bruk.
Naturtypelokaliteten Råbekken har også en viss landskapsøkologiske funksjon. Samlet
vurderes det derfor at naturverdiene innenfor delområde B har stor verdi, særlig pga. lokalitet
«Torp bruk».

Liten

Middels

Stor

|------------------|------------------|------------------|
▲
Samlet naturverdi i delområde B

3.2.3 Delområde C-traseer i søndre korridor
Delområde C omfatter alternativ 3.3 og 3.5. Verdivurderingen for dette delområde er vurdert
etter følgende tema – med følgende verdivurdering:
Naturtypelokaliteter
Tre naturtypelokaliteter med verdi A-svært viktig og én med verdi B-viktig ligger innenfor
influensområdet og disse er vist i tabellen under.
Lisleby III (A-verdi) er et parklandskap som har et sjeldent høyt antall gamle bøketrær. Narnte
som også har A-verdi, er et av de største gjenværende skogområdene i kantsonen ved
Glomma og har gammelskogspreg. Sorgenfrigropa (A-verdi) er en gammel masseuttaksdam
som ikke har spesielle botaniske verdier men har verdi for fugler, inkludert rødlistede arter som
toppdykker (nær truet-NT), sothøne (sårbar-VU), sivhøne (VU), myrrikse (sterkt truet-EN),
vannrikse (VU), dverglo (NT). Parentesene er artenes status på den norske rødlista for arter
(artsdatabanken.no). Lokalitet Mørkedalen på vestsiden av Glomma har noe lavere verdier
enn overnevnte og er verdi satt som viktig-B.
Naturtypelokaliteter
Tabell 3-3: Naturtypelokaliteter i delområde C.

Nr. i
verdikartet

Nr. i
naturbase

Lokalitet

Naturtypekategori Verdi
DN2007

Verdi KU
V712

6

BN00068243

Mørkedalen

Rik blandingsskog
lavlandet

Stor
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B-viktig
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7

BN00068242

Lisleby III

Gammel bøkeskog

8

BN00067964

Narnte

Gråor-heggeskog

9

BN00067963

Sorgenfrigropa

Dam

A-svært
viktig
A-svært
viktig
A-svært
viktig

Stor
Stor
Stor

Figur 3-9: Verdiområder innenfor influensområdet i delområde C.
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Viltområder, vilttrekk og viktige landskapsøkologiske trekk
Det er ikke kjent viktige vilttrekk eller viltområder innenfor influensområdet.
Samlet verdivurdering i delområde C
Fire naturtypelokaliteter ligger innenfor influensområdet, hvorav tre er verdisatt som svært
viktig-A.
Samlet vurderes det derfor at naturverdiene innenfor delområde C har stor verdi.

Liten

Middels

Stor

|------------------|------------------|------------------|
▲
Samlet naturverdi i delområde C
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4 OMFANG OG KONSEKVENS
4.1 Delområde A-traseer i nordre korridor
Alternativ 1.2
Dette alternativet er det midtre av de nordligste kryssingene over Glomma. På vestsiden av
Glomma tar den av fra fv. 109 ved Bjørnegnveien, følger innkjøringen til godsterminalen på
Valle og dreier østover og krysser Glomma like nord for Ombergfjellet. På østsiden ligger
traseen over dyrket mark like syd for industriområdene på Torp/Moum.
Vurdering
Alternativet vil ikke eller i liten grad (avhengig av ev. behov for brufotfundamentering) berøre
naturtypelokalitet «Torp V» som er en stedvis tresatt naturbeitemark Dette da alternativet går
i bru over lokaliteten. Alternativet berører ingen andre spesielt verdisatte områder. Videre
berører alternativet kun urbane områder samt dyrka mark, som etter V712 verdisettes å ha
ingen relevans for naturmiljøtemaet.
Samlet omfang for alternativ 1.2 vurderes som lite negativt.

Stort negativt

Middels negativt

Lite negativt

Intet Lite positivt

Middels positivt

Stort positivt

|---------------|---------------|---------------I---------------|---------------|---------------|
▲
Konsekvens basert på verdi og omfang: Liten negativ konsekvens (-)

Alternativ 1.3
Dette alternativet er det søndre av de tre nordligste kryssingene over Glomma, og har det
samme utgangspunktet som alt. 1.2 på vestsiden, men dreier noe mer syd og krysser noe
nærmere bebyggelsen på Ombergfjellet, hvor brua er planlagt fundamentert på fjell. På
østsiden ligger denne kryssingen også noe syd for alt. 1.2. Brua vil være noe kortere enn alt.
1.2, mens antall løpemeter med ny veg vil være omtrent det samme. Høybrekket vil også for
dette alternativet være omtrent midt på brua, hvorav ca. 600 m vil drenere mot østsiden.
Vurdering
Det er svært liten forskjell for dette deltema mellom alternativ 1.2 og 1.3. Samlet omfang
vurderes derfor som lite negativt. Se for øvrig argumentasjon for alt. 1.2.

Stort negativt

Middels negativt

Lite negativt

Intet Lite positivt

Middels positivt

Stort positivt

|---------------|---------------|---------------I---------------|---------------|---------------|
▲
Konsekvens basert på verdi og omfang: Liten negativ konsekvens (-)

Alternativ 1.5
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Dette alternativet er det nordligste av de tre nordligste kryssingene over Glomma, og har det
samme utgangspunktet som alt. 1.2 på vestsiden, men dreier noe mer nord og krysser over
Valleheiene. På østsiden ligger denne kryssingen også nord for alt. 1.2 hvor den går
gjennom naturområdene nord for industriområdet og langs en dam rett nord for
masseuttaksområde. Dammen er verdisatt som viktig-B, og er viktig for fugl knyttet til
dammen, samt har forekomst av rødlistede insektarter knyttet til industriarealene rundt.
Dammen er kunstig anlagt som følge av uttak av leire. Arealene rundt dammen er redusert i
størrelse med påkjøring av en del masser plassert i området, observert våren 2016 (Nina
Syversen pers. medd).
Brua vil ha omtrent samme lengde som alt. 1.2. Høybrekket vil også for dette alternativet
være omtrent midt på brua, ca. 800 løpemeter veg (inklusiv bru) vil drenere mot østsiden.
Vurdering
Tiltaket vil i praksis tangere dammen, men ikke berøre den. Nedbygging av åpen
industrimark vil redusere dammens betydning for flere av fugle- og sommerfuglarter som er
observert. En brubygging vil i begrensa grad negativt påvirke sommerfuglarter (som
karminspinnere (EN) da de er avhengig av tørre steder som tørrenger, strandenger og
skrotemark hvor den er knyttet til blomsterarter som nettopp finnes på slike områder med
hyppige forstyrrelser (landøyda og noen andre svineblomarter). En begrensa del av arealet
denne arten bruker blir påvirket, samtidig som forstyrrelse av bakken kan være en
forutsetning for slike arters eksistens.
Brubyggingen vil i byggefasen kunne forstyrre fuglelivet (behandlet i kap. 6). Arealbeslaget
gjennom bruetableringen vil forsterke den negative trenden i området gjennom arealbeslag.
Forstyrrelse etter at brua er etablert anses som lite problematisk da artene vil tilpasse seg
dette. Det vurderes at samlet omfang vil være lite-middels negativt omfang.

Stort negativt

Middels negativt

Lite negativt

Intet Lite positivt

Middels positivt

Stort positivt

|---------------|---------------|---------------I---------------|---------------|---------------|
▲
Konsekvens basert på verdi og omfang: Liten-middels negativ konsekvens (-/--)

4.2 Delområde B-traseer i midtre korridor
Alternativ 2.4
Dette alternativet er det sydligste av de to midtre alternativene og det tar av fra fv. 109 ved
Evjebekkveien, går i ny trase under jernbanen og er i nærføring til Evjebekken og delvis ute i
bekken på strekningen på vestsiden før vegen går over i bru. På østsiden krysser dette
alternativet over dyrket mark før påkopling til rv. 111. Dette alternativet har noe færre
løpemeter veg enn de nordligste alternativene.
Brua vil ha omtrent den sammen lengden som de nordre alternativene og høybrekket er
også foreslått omtrent midt på brua. Ca. 600 m av brua vil drenere mot østsiden og ca. 1100
m mot vestsiden. Lavpunktet for sistnevnte lengde er lagt midt i Evjebekken.
Den største forskjellen mellom dette alternativet og de nordre alternativene, er nærføringen
og beslagleggelsen/utbyggingen ut i deler av Evjebekken. Bekken blir svært berørt fra fv 109
og til foreslått vegtrase går over i bru.
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Vurdering
Alternativet berører i vest naturtypelokaliteten «Råbekken/Stordiket» (=Evjebekken) som er
verdisatt som verdi B (viktig). Verdiene er dog begrenset, jf. at det i faktarket sies at:
«Utbyggingen i området har stedvis ødelagt naturmiljøet langs bekken». Dette ble også
observert på registreringstidspunktet. Kantsoner mangler i stor grad, slik at det på
delstrekningen vil være faglig riktig å nedgradere verdien til C (lokalt viktig). Tiltaket vil gi stortmiddels negativt omfang for lokaliteten. Øst for Glomma kommer alternativet enten litt eller
ikke i berøring med naturtypelokalitet «Sandem» som er verdisatt som B-viktig. Lokaliteten har
et stort antall eldre trær av ulike treslag i et parklandskap. Et ev. beslag for lokaliteten vil gi lite
negativt omfang.
Samlet vurdere det at samlet omfang vil gi middels liten-middels negativt omfang.

Stort negativt

Middels negativt

Lite negativt

Intet Lite positivt

Middels positivt

Stort positivt

|---------------|---------------|---------------I---------------|---------------|---------------|
▲
Konsekvens basert på verdi og omfang er vurdert å gi liten-middels negativ konsekvens (/- -) da naturverdiene som blir berørt er begrensede.

Alternativ 2.5
Vurdering
Alternativet berører i vest naturtypelokaliteten «Råbekken/Stordiket» (=Evjebekken) som er
verdisatt med verdi B-viktig. Verdiene er dog begrenset, jf. at det i faktarket sies at:
«Utbyggingen i området har stedvis ødelagt naturmiljøet langs bekken». Dette ble også
observert på registreringstidspunktet. Kantsoner mangler i stor grad, slik at det på
delstrekningen vil være faglig riktig å nedgradere verdien til C-lokalt viktig. Tiltaket vil gi stortmiddels negativt omfang for lokaliteten. Øst for Glomma kommer tiltaket kanskje til en viss
grad i konflikt med naturtypelokalitet «Torp bruk» som er verdisatt som A (svært viktig), men
dette er trolig i begrenset omfang og avhenger av om trær må hogges eller ei og ev. bygging
av brufester.
Samlet vurdere det at samlet omfang vil gi middels negativt omfang, hvor særlig usikkerheter
knyttet til ev. inngrep i «Torp bruk» er utslagsgivende.

Stort negativt

Middels negativt

Lite negativt

Intet Lite positivt

Middels positivt

Stort positivt

|---------------|---------------|---------------I---------------|---------------|---------------|
▲
Konsekvens basert på verdi og omfang er vurdert å gi middels negativ konsekvens (- -) da
naturverdiene som blir berørt mest sannsynlig er begrenset.
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4.3 Delområde C-traseer i søndre korridor
Alternativ 3.3
De søndre kryssingene har to alternativer hvorav alternativ 3.3 er det sørligste som er
nærmest dagens Fredrikstadbru. Dette alternativet tar av fra fv. 109 ved Trara, går inn i
tunnel under Lillebekk, krysser Mørkdalen og bekken som renner her i en kort dagsone, før
den går inn i kort tunnel eller fjellskjæring i Kjæråsen (steinuttak). Videre i bru over Glomma
og inn i grøntdraget mellom bebyggelsen på Huseby og Nabbetorp.
Dette alternativet har omtrent samme antall løpemeter veg i dagsone og bru, men har i tillegg
en tunnelstrekning på i underkant av 400 m. Høybrekket til brua er på midten og det er ca
900 m av brua/veg på østsiden som drenerer mot øst. Over 1200 m drenerer mot krysset på
Trara.
Vurdering
Alternativet berører i vest naturtypelokaliteten «Mørkedalen» som er verdisatt som B-viktig.
Omfanget av inngrep er omfattende da det meste av lokaliteten vil bli ødelagt. Inngrepet er
vurdert å gi stort negativt omfang. Tiltaket vil gå i bru over lokalitetene «Lisleby III» og
«Narnte», og disse vil mest sannsynlig ikke bli berørt (avhengig av ev. brufester). Omfanget
på disse er intet.
Samlet vurderes det at alternativet vil gi stort negativt omfang.

Stort negativt

Middels negativt

Lite negativt

Intet Lite positivt

Middels positivt

Stort positivt

|---------------|---------------|---------------I---------------|---------------|---------------|
▲
Konsekvens basert på verdi og omfang: Middels-stor negativ konsekvens (- -/- - -)

Alternativ 3.5
Dette alternativet skiller seg lite fra alternativ 3.3, med unntak av noe lenger tunnel (ca 550
m). Omfanget av inngrep i naturtypelokaliteten «Mørkedalen» er omfattende da det meste av
lokaliteten vil bli ødelagt. Inngrepet er vurdert å gi stort negativt omfang. Tiltaket vil gå i bru
over lokalitetene «Lisleby III» og «Narnte», og disse vil ikke bli berørt, om ikke ev. brufester
bygges i lokalitetene. Omfanget på disse er i utgangspunket intet.
Øst for Glomma vil alternativet ha nærføring til dammen ved Sorgenfri. Lokaliteten
«Sorgenfrigropa» er verdisatt som A-svært viktig og flere rødlistede fuglearter samt enkelte
sommerfuglarter bruker dammen. Tiltaket vil i praksis tangere dammen, men vil i svært liten
grad berøre den. Dam-området er utsatt for utbyggingspress, og deler av kantsonen var ved
befaring våren 2016 i ferd med å bli bygd ut (Nina Syversen pers.medd.) gjennom
massefyllinger i den østre og nordre kanten. Dette vil medføre at dammens betydning for de
fleste fuglearter som er observert, vil bli redusert. En brubygging vil i utgangspunktet i
begrensa grad negativt påvirke sommerfuglartene (som karminspinnere (EN) som er funnet)
da de er avhengig av tørre steder som tørrenger, strandenger og skrotemark hvor den er
knyttet til arter som nettopp finnes på slike områder med hyppig forstyrrelser (landøyda og
noen andre svineblom-arter). En veldig liten del av arealet denne arten bruker blir påvirket,
samtidig som forstyrrelse av bakken kan være en forutsetning for slike arters eksistens. Om
areal beslaglegges hvor larver- eller egg befinner seg, vil dette på den annen side gi negativ
påvirkning
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Brubyggingen vil i byggefasen kunne forstyrre fuglelivet (behandlet i kap.6), og beslaget vil
ytterligere forsterke den negative trenden foregår i området som gjennom arealbeslag og
forstyrrelse på naturtypelokaliteten. Samlet vurdere det at samlet omfang vil gi middels- stort
negativt omfang.

Stort negativt

Middels negativt

Lite negativt

Intet Lite positivt

Middels positivt

Stort positivt

|---------------|---------------|---------------I---------------|---------------|---------------|
▲
Konsekvens basert på verdi og omfang: Stor negativ (---)

Fredrikstad kommune

Asplan Viak AS

43

5 SAMMENSTILLING
De tre delområdene har alle blitt verdisatt til å ha stor verdi. Verdiene er knyttet til
naturtypelokaliteter og enkelte av disse sine viltverdier. Det er særlig tre lokaliteter som peker
seg ut med spesielt store naturverdier. Disse er «Moum» i delområde A, «Torp bruk» i
delområde B, og «Sorgenfrigropa» i delområde C.
Det direkte beslaget av naturtypelokaliteter er generelt liten, hvor «Mørkedalen» er eneste
som sterkt blir berørt. De andre berørte lokalitetene blir i begrensa grad berørt av direkte
arealbeslag, og konsekvensene knytter seg her først og fremst til forstyrrelse på rødlistede
fugl, og rødlistede sommerfuglarters respons på byggeaktiviteten. Det er visse usikkerheter
knyttet til begge disse forhold.
Basert på vurderingene som er gjort, er det større konflikter i forhold til naturmiljø ved evt. å
velge ett av de sørlige alternativene enn ett av de nordre. De midtre kommer i en
mellomstilling hvor alt. 2.5. er vurdert å være det med størst negativ konsekvens av disse.
Alt.1.3. er vurdert litt bedre enn alt. 1.2. da avstanden til lokalitet «Moum» er større for alt.
1.3. Alt.1.5. og 2.4 vurderes likt.
Tabell 5-1: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens for delområder og samlet konsekvens av
alternativene. Alternativene er rangert hvor 1 er best og 7 er det dårligste alternativet.

Naturmiljø
Delområde

Verdi

A Nordre kryssing
B Midtre kryssing
C Søndre kryssing
Samlet konsekvens
Rangering

Stor
Stor
Stor

Fredrikstad kommune

Konsekvenser
Alt 1.2

Alt 1.3

Alt 1.5

-

-

-/- -

2

1

-/ - 4

Alt 2.4

Alt 2.5

-/- -

--

-/- 4

-5

Alt 3.3

Alt 3.5

- -/- - - -/- - 6

----7
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6 KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN
Anleggsfasen vil medføre økt forstyrrelser for fuglelivet i området da det skapes en ny type
støy artene ikke er tilpasset. Selv om fugleartene til en viss grad er tilpasset menneskelig
forstyrrelser, vil aktivitet i anleggsfasen gi en midlertidig negativ påvirkning. Fugl er spesielt
sårbare i yngle- og hekketiden og i vintre med mye snø.
Fuglelivet dammene vil være sårbare for forstyrrelser, spesielt dersom det vil være
anleggsveger nær vannet. Dette vil spesielt gjelde for trekkende fugler vinter, vår og høst.
Lokale hekkefugler er antatt å være noe mer tilpasset støy, slik at anleggsfasen er mindre
forstyrrende for hekkefuglene enn de trekkende fugler. I Glomma vil det alltid/som regel være
isfritt om vinteren. Her samler det seg derfor en del vannfugl om vinteren, og anleggsarbeid vil
kunne virke særlig forstyrrende på disse. I driftsfasen vil situasjonen ha normalisert seg, og
forstyrrelsen fra trafikken vil i liten grad være et problem.
Det vurderes at tiltaket vil ha lite-middels negativt omfang og liten-middels negativ konsekvens
i anleggsfasen.
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7 AVBØTENDE TILTAK
God gjennomføring av avbøtende tiltak, er viktig for å kompensere for tiltakets negative
påvirkning på naturmiljøet. Følgende tiltak anbefales:
Hindre unødvendig inngrep på naturtypelokaliteter: Det er svært viktig at grensene til
naturtypelokaliteter som ligger nær tiltaket merkes opp i terrenget med sperrebånd slik at man
unngår unødvendige inngrep på lokaliteter i anleggsperioden. Videre er det viktig å ta i bruk
så små arealer som mulig der naturtypelokaliteter direkte blir påvirket av tiltaket. Slike vilkår
bør også inngå i kontrakter med entreprenører. Enkelte av naturtypelokalitetene ligger nær
tiltaket og særlig naturtypelokaliteter med stor gamle trær og mindre dammer vil kunne være
utsatte for utilsiktede inngrep. Plassering av riggplasser må ikke legges i eller nær
naturtypelokalitetene.
Ivareta kantsoner mot innsjøer og bekker: Det er viktig at man minimerer unødvendige
hogster og inngrep i kantsoner mot bekker og vann både fordi kantsoner er et viktig livsmiljø
for mange arter, viktige spredningskorridorer for mange arter og kantsoner bufrer
forurensninger. Det er viktig å opptre så arealminimerende som mulig ved inngrep ved og nær
vann og vassdrag. Kantsoner bør også restaureres etter anleggsfasen. Det vises i denne
sammenheng også til vannressurslovens §11.
Mellomlagring av masser/deponi: Det er viktig at anleggelse av permanente deponi eller
mellomlagring av masser legges utenom naturtypelokaliteter.
Unngå spredning av fremmede arter: Det er en stor utfordring å hindre spredning av
fremmede arter, og det er spesielt fremmede plantearter som er aktuelle i denne plansaken.
Tilkjørte masser kan være forurenset av frø og plantedeler fra fremmede arter. På samme
måte er det viktig at eventuell flytting av masser fra området som inneholder fremmede arter
ikke medfører at slike arter spres til nye områder. Fare for spredning vil særlig være aktuelt
om det føres inn masser i planområdet som vil danne nye overflater med blotta mineraljord.
Slik vil ev. frø av fremmede arter kunne spre seg til planområdet. Om forurensede masser
dekkes over av tykke mengder med rene masser, vil dette forhindre at frø spirer.
Flytting av forurensa masser innenfor planområdet kan medføre at fremmede arter flyttes til
nye områder. På den annen side finnes det i dag allerede bestander av flere slike arter, og
artenes gode spredningsevne vil medføre at blotta mineralmasser kan få spiring av fremmede
arter. Det vil derfor være viktig å være oppmerksom på om de mest aggressive artene dukker
opp eller sprer seg, og særlig om slike kan invadere sårbare naturtypelokaliteter.
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