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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. 

 

 

Ås, 23.05.2016 

 

Nina Syversen                                                                                         Petter Snilsberg 
  

Temautreder Kvalitetssikrer 
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0 SAMMENSTILLING OG SAMMENDRAG 

Avgrensning av tema og metode 

Iht. planprogrammet skal kartlegging og vurdering av ikke-prissatte konsekvenser baseres på 
Statens vegvesens Håndbok V712 hvor det vurderes verdi, omfang og konsekvens for 
deltema.  

Temaet naturressurser defineres i Hb V712 som ressurser fra jord, skog og andre 
utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, vilt, vannforekomster og georessurser 
(berggrunn og mineraler). Temaet omhandler landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, 
berggrunn og løsmasser i et ressursperspektiv. Det er tema jordbruk, skogbruk og 
georessurser som omtales i denne utredningen. Som beskrevet i temautredning Vassdrag og 
vassdragsmiljø, er vannressurser og fiskeressurser omtalt der og blir derfor ikke omtalt i 
denne utredningen. De resterende tema som reindrift og havbruk er ikke relevante.  
 

Overordnet beskrivelse av influensområdet og verdier 

Influensområdet er avgrenset til planområdet og korridorer for de forskjellige alternativene, 
da direkte arealbeslag av jord-, skog, og georessurser blir viktig i vurderingen. I tillegg til 
direkte arealbeslag vil det også restarealene og fragmenteringen av disse ha betydning for 
vurderingen. 
 
Kriteriene for vurdering av delområdenes verdi for tema naturressurser er gjort med 
utgangspunkt i tabellen under samt vurdering av områdenes kvalitet under befaring. Alle 
verdisatte områder er beskrevet og verdivurderingen er begrunnet.   

Tabell 0-1. Kriterier for verdisetting av naturressurser etter v712 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Jordbruksområder Innmarksbeite eller 

overflatedyrket jord som 

ikke er dyrkbart  

Fulldyrket/overflatedyrket/ 

innmarksbeite som er dyrkbart 

men som har mindre god 

jordkvalitet eller liten størrelse 

(≤15 daa) 

Fulldyrket 

jord/overflatedyrket/innmarksb

eite som er dyrkbart og har god 

til svært god jordkvalitet og er 

≥ 15 daa 

Skogbruksområder Skogarealer med lav 

bonitet og skogarealer 

med middels bonitet og 

vanskelig driftsforhold 

Skogarealer med middels bonitet 

og gode driftsforhold og 

skogarealer med høy bonitet og 

vanlige driftsforhold 

Skogarealer med høy bonitet og 

gode driftsforhold 

Områder med 

bergarter/malmer og 

løsmasser 

Små forekomster av 

egnede bergarter/malmer 

og nyttbare løsmasser 

som er vanlig 

forekommende, større 

forekomster av løsmasser 

av dårlig kvalitet. 

Større forekomster av 

bergarter/malmer og løsmasser 

som er vanlig forekommende og 

godt egnet til mineralutnyttelse 

(bergarter) eller meget godt egnet 

til byggeråstoff (løsmasser). 

Store/rike forekomster av 

bergarter/malmer og løsmasser 

som er av nasjonal interesse 

 

Områdene har fått følgende verdi – hvor jordbruksressurser har vært den viktigste 
enkeltfaktoren: 

 Område A: Middels-stor 

 Område B: Middels 

 Område C: Liten-middels 

Konsekvensutredning 

Konsekvensgrad henger sammen med andel jordbruksareal som blir beslaglagt for de 
forskjellige alternativene – dvs. høyest negativ konsekvensgrad har høyest beslaglagt 
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jordbruksareal. Det er hovedsakelig jord som er karakterisert å ha svært god kvalitet i 
området, og spesielt kryssingene i område A og B har en del større sammenhengende 
jordbruksareal.  

Når det gjelder skogbruksressurser, består disse hovedsakelig av løvskog/blandingsskog av 
varierende bonitet, og disse er i hovedsak neppe drivverdig. Innenfor georessurser er det 
kun et nedlagt pukkverk innenfor planområdet.  

Tabell 0-2: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens for delområder og samlet konsekvens av 
alternativene. 

Naturressurser 
Delområde 

Verdi Konsekvenser 

  Alt 1.2 Alt 1.3 Alt 1.5 Alt 2.4 Alt 2.5 Alt 3.3 Alt 3.5 
A Nordre kryssing Middels-

stor 
-/-- --- 0     

B Midtre kryssing Middels    - -/- -   

C Søndre kryssing Liten-
middels 

     0 0 

Samlet konsekvens  -/-- --- 0 - -/- - 0 0 

Rangering  6 7 1 4 6 1 1 

 

Avbøtende tiltak i anleggsperioden og i videre detaljering av prosjektet 

For jordbruksområder er dette et område med svært høy jordkvalitet. Matjorda bør derfor tas 
av og benyttes på sidearealer eller områder som reetableres etter at tiltaket er gjennomført. 
Matjorda bør benyttes innenfor samme eiendom for å unngå evt. spredning av sykdommer 
og uønskede arter. Bevaring av matjorda vil være i tråd med uttalte nasjonale føringer.  
Evt. flytting av matjorda må håndteres så skånsomt som mulig for å sikre at strukturen i 
massene blir best mulig bevart. Komprimeringsskader som følge av kjøring med 
anleggsmaskiner er erfaringsmessig den viktigste årsaken til at en ikke oppnår det 
forventede avlingsnivå etter flytting eller midlertidige beslaglagte arealer som skal 
tilbakeføres til jordbruksdrift. En bør av den grunn ha så robuste planer at en ikke er tvunget 
til å kjøre under våte forhold. Faste kjøreveger og evt. jordløsning med gravemaskin etter 
fjerning av kjørevegene, er mulige tiltak på områder der det er oppstått 
komprimeringsskader. For jordbruksarealer bør matjorda tas av før anleggsveger anlegges.  

Drensystem må plugges og legges om før anleggsstart, slik at anlegget ikke skaper 
vannproblemer for arealer oppstrøms anlegget. Drenssystem som ødelegges av anlegget, 
etableres på nytt etter anleggsgjennomføring.  

Det må sørges for at adkomst til jordbruksarealene opprettholdes under anleggsperioden.  

For skogsområder er det viktig at beslaget av skogsområder i anleggsperioden for bygging 
av ny kryssing av Glomma ikke blir større enn nødvendig. I tillegg bør det hensyntas 
tidspunkt for avskoging av områdene, slik at kjøreskader i skog som skal tas vare på ikke blir 
større enn nødvendig. Avskoging av områdene i perioder med tele i jorda er å foretrekke. 
Dette for å hindre strukturskader /pakkingsskader/kjøreskader, se råd om tidspunkt for 
masseflytting over. Dette gjelder særlig i skogsområder som også har andre funksjoner – 
f.eks. er viktige ifb. friluftsformål. 

Inneværende fase er en oversiktsplan hvor kunnskapsstatus må være god nok til å sikre 
beslutningsgrunnlag for valg av korridor. Etter at korridorvalg er avgjort vil det være 
nødvendig med videre miljøoppfølging, bl.a. ved at datagrunnlaget i konsekvensutredningen 
forsterkes for den valgte traséen. Følgende forhold vil være særlig viktig i det videre arbeidet 
med naturressurser på reguleringsplannivå: 

 «Stramme opp» vegfyllinger slik at minst mulig jordbruksareal (og skogbruksareal) går 
tapt.  
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 Vurdere muligheten for mindre omlegging av vegen slik at ikke jordbruksarealer blir 
delt i to. Tilstrebe at vegen legges i ytterkant av dyrket mark. 

 Hvis behov for varige massedeponi – vurdere muligheten for oppdyrking av deponiet i 
etterkant.  

 Sikre nødvendige kryssingsveger/driftsveger for jord- og skogbruk.  
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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 T-
kryss 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. 
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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 

Iht. planprogrammet skal kartlegging og vurdering av ikke-prissatte konsekvenser baseres på 
Statens vegvesens Håndbok V712.  

Temaet naturressurser defineres i Hb V712 som ressurser fra jord, skog og andre 
utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, vilt, vannforekomster og georessurser 
(berggrunn og mineraler). Temaet omhandler landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, 
berggrunn og løsmasser i et ressursperspektiv. Det er tema jordbruk, skogbruk og 
georessurser som er omtales i denne utredningen. Som beskrevet i temautredning Vassdrag 
og vassdragsmiljø, er vannressurser og fiskeressurser omtalt der og blir derfor ikke omtalt i 
denne utredningen. De resterende tema som reindrift og havbruk er ikke relevante.  

2.2 Planprogrammet 

Det er i planprogrammet referert til definisjonen av tema i Håndbok V712 – gitt over, samt 
referert hva som menes med ressursgrunnlaget (også tatt fra V712): 

«Med ressursgrunnlaget menes de ressurser som er grunnlaget for verdiskaping og 
sysselsetting innen primærproduskjon og foredlingsindustri. Vurderingen av 
ressursgrunnlaget omfatter både mengde og kvalitet... Det er forhold knyttet til de 
samfunnsmessige nytte/verdien av ressursene som her skal belyses. .. Med fornybare 
ressurser menes vann, fiskeressurser i sjø og ferskvann og andre biologiske ressurser. Med 
ikke-fornybare ressurser menes jordsmonn og georessurser samt deres 
anvendelsesmuligheter.».   

Som omtalt i kap. 2.1, er det bare tema landbruk og georessurser som omtales i denne 
utredningen. Andre relevante tema er omtalt i temautredning Vassdrag og vassdragsmiljø.  

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 

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

       Liten              Middels            Stor 

|------------------|------------------|------------------|  

       ▲ 
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Kriteriene for vurdering av delområdenes verdi for tema naturressurser er gjengitt i Tabell 
2-1. Alle verdisatte områder beskrives og verdivurderingen begrunnes. Områder med 
overflatevann/grunnvann og områder for fiske/havbruk er vurdert i tema Vassdrag og 
Vassdragsmiljø.  

Tabell 2-1: Kriterier for verdisetting av naturressurser etter V712 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Jordbruksområder Innmarksbeite eller 

overflatedyrket jord som 

ikke er dyrkbart  

Fulldyrket/overflatedyrket/ 

innmarksbeite som er dyrkbart 

men som har mindre god 

jordkvalitet eller liten størrelse 

(≤15 daa) 

Fulldyrket 

jord/overflatedyrket/innmarksb

eite som er dyrkbart og har god 

til svært god jordkvalitet og er 

≥ 15 daa 

Skogbruksområder Skogarealer med lav 

bonitet og skogarealer 

med middels bonitet og 

vanskelig driftsforhold 

Skogarealer med middels bonitet 

og gode driftsforhold og 

skogarealer med høy bonitet og 

vanlige driftsforhold 

Skogarealer med høy bonitet og 

gode driftsforhold 

Områder med 

overflatevann/ 

grunnvann* 

Vannressurser som har 

dårlig kvalitet eller liten 

kapasitet. Vannressurser 

som er egnet til 

energiformål.  

Vannressurser med middels til 

god kvalitet og kapasitet til flere 

husholdninger/gårder. 

Vannressurser som er godt egnet 

til energiformål. 

Vannressurser med meget god 

kvalitet, stor kapasitet og som 

det er mangel på i området. 

Vannressurser av nasjonal 

interesse til energiformål. 

Områder for 

fiske/havbruk* 

Lavproduktive fangst- 

eller tareområder 

Middels produktive fangst- eller 

tareområder, viktige gyte- og 

oppvekstområder.  

Store, høyproduktive fangst- 

eller tareområder. Svært viktige 

gyte/oppvekstområder 

Områder med 

bergarter/malmer og 

løsmasser 

Små forekomster av 

egnede bergarter/malmer 

og nyttbare løsmasser 

som er vanlig 

forekommende, større 

forekomster av løsmasser 

av dårlig kvalitet. 

Større forekomster av 

bergarter/malmer og løsmasser 

som er vanlig forekommende og 

godt egnet til mineralutnyttelse 

(bergarter) eller meget godt egnet 

til byggeråstoff (løsmasser). 

Store/rike forekomster av 

bergarter/malmer og løsmasser 

som er av nasjonal interesse 

*Områder med overflatevann/grunnvann og områder for fiske/havbruk er vurdert i tema Vassdrag og Vassdragsmiljø og 
inkluderes ikke her.  

Vurderingen av naturressurstema er basert på befaring (for deltema jordbruk og skogbruk) 
og i tillegg nettbaserte karttjenester (Kilden fra NIBIO (tidligere Skog og Landskap); jord- og 
skogressurser og NGU; berggrunn og løsmasser. 

2.3.2 Kriterier for omfang (påvirkning) 

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.  

Når det gjelder omfangsvurdering av naturressurser, vil arealbeslag være det viktigste 
kriteriet å vurdere. Arealbeslag er foreløpig vurdert utfra beslag av veglinja inklusiv 
skråningsutslag ved skjæring og fylling (vegtegninger som foreligger pr mars-16). Da dette er 
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en kommunedelplan, er det usikkerhet knyttet til om veglinja/kryssingsalternativet blir justert i 
neste fase – etter valg av kryssing av Glomma. Sammenligning mellom forskjellige 
alternative kryssinger vurderes likevel relativt sett å gi et tilstrekkelig bilde med dette som 
utgangspunkt. 

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. 

 
  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 stor negativ 

konsekvens 

- - -/ - - - - 

Ingen / liten positiv konsekvens 0 / + Meget stor negativ konsekvens - - - - 

Ubetydelig konsekvens  0 Ikke relevant / det kartlagte 

området blir ikke berørt 

 

Karakteristikker og fargekoder for konsekvens. 
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2.3.4 Influensområde 

Influensområdet er avgrenset til planområdet og korridorer for de forskjellige alternativene. 

2.3.5 Datagrunnlag 

Utredningen bygger på følgende kilder: 

 www.kilden.no: fra NIBIO (tidligere Skog og Landskap); jord- og skogressurser og  
 www.ngu.no: berggrunn og løsmasser 

 www.lovdata.no 

 Befaring foretatt 13.3.16 av Nina Syversen (sivilagronom/dr.scient jord- og vannfag) 

2.3.6 Usikkerhet 

Verdi- og omfangsvurderingen av naturressurser er gjennomført i tråd med Hb V712 og det 
er foretatt en befaring med en grov vurdering av jordkvalitet i felt. Feltvurderingen er kun en 
visuell bedømming, det er for eksempel ikke tatt ut jordprøver eller foretatt 
jordmonnskartlegging i området. Dette er en usikkerhet i datagrunnlaget, men vi mener at en 
overordnet kartlegging er tilstrekkelig på dette plannivået.  

Det er gjennomført en beregning av arealbeslag for jord- og skogressurser. Arealbeslaget er 
beregnet utfra korridor for hvert kryssingsalternativ minus areal under bru. Da dette er en 
kommunedelplan med flere alternativ, kan det forventes at veglinja/kryssingen som blir valgt 
blir noe justert i neste fase av prosjektet. Dette kan påvirke arealbeslaget noe, og gjør at 
omfangsvurderingene er noe usikre. Vi mener likevel at sammenligning av alternativene og 
omfangsvurderingen av korridorene er på et tilstrekkelig nivå i denne fase.     

http://www.ngu.no/
http://www.lovdata.no/
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3 BESKRIVELSE OG VERDI 

3.1 Overordnet beskrivelse 

Dyrket mark er en knapp ressurs, og kun 3 % av Norges areal er dyrket mark. Tilsvarende er 
37 % av arealet i Norge skogdekket og andelen er økende. Jordvernet står sterkt i 
miljøvernpolitikken og det er en nasjonal målsetting av minst mulig jordbruksjord 
beslaglegges og bygges ned. 

Lov om jord (Jordloven) skal sikre at arealressursene forvaltes miljøforsvarlig og bl.a. ta 
hensyn til vern av jordsmonnet som produksjonsfaktor, og ta vare på areal og kulturlandskap 
som grunnlag for liv, helse og trivsel for mennesker, dyr og planter. I tillegg stiller loven krav 
om miljøforsvarlig drift av jordbruksareal bl.a. med sikte på å hindre erosjon.  
 
Lov om skogbruk (Skogbruksloven) skal sikre en bærekraftig forvaltning av skogressursene, 
sikre det biologiske mangfoldet, landskapet, friluftslivet og kulturverdiene i skogen. I tillegg gir 
den hjemmel til å nekte eller stille vilkår til planting, grøfting, vegbygging mm for å hindre 
forurensning av vannforekomster. 
 
Bergartene i området består av Iddefjordgranitt og løsmassene er hovedsakelig marine 
avsetninger (hav- og fjordavsetninger) med stor mektighet (lys blå farge, Figur 3-1) og noen 
områder med bart fjell (rosa farge; Figur 3-1). Grunnvannspotensialet i løsmassene er svært 
dårlig, og private brønner er fjellbrønner (blå sirkler; Figur 3-1).  

Når det gjelder georessurser er det ett registrert pukkverk innenfor planområdet 
(www.ngu.no); Borg pukkverk som ligger på Kjølåsen (iht. NGU) på vestsiden av Glomma 
hvor det har vært uttak av granitt – se Figur 3-2. Dette pukkverket er nå nedlagt. Det er i 
tillegg tatt ut leire til produksjon av lettklinker og Leca-produkter innenfor planområdet (nord 
for Torp).   

Det dyrkes hovedsakelig korn på jordbruksområdene i området, og det er flere områder med 
større, sammenhengende dyrka mark av svært god jordkvalitet. Dette gjelder spesielt 
områdene på vestsiden av Glomma ved Omberg-Hauge, samt ved Torp og rundt Sandem på 
østsiden av Glomma. Områdene med skog er svært fragmenterte og består hovedsakelig av 
blandingsskog med middels til lav bonitet. Se for øvrig Figur 3-3.  

 

http://www.ngu.no/
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Figur 3-1: Løsmassekart over aktuelt område. Løsmasser består hovedsakelig av tykke marine avsetninger (lys 
blå farge) og noe bart fjell (rosa farge). Grunnvannsbrønner i fjell vises ved mørkere blå sirkler (se tegnforklaring) 
(Kilde: www.ngu.no).  

http://www.ngu.no/
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Figur 3-2: Opplysninger fra tidligere Borg pukkverk, lokalisert ved Kjølåsen mellom Fredrikstadbrua og Lisleby – 
på vestsiden av Glomma (www.ngu.no).  

 

 
 
Figur 3-3: Kart over jordbruks og skogbruksressurser i aktuelt område. Jordbruksområdene er i følge Kilden 
(www.kilden.nibio.no) hovedsakelig av svært god kvalitet (rød farge), mens skogressursene er av middels til lav 
bonitet (lys grønn farge).  

 

http://www.ngu.no/
http://www.kilden.nibio.no/
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3.2 Verdivurdering 

3.2.1 Delområde A 

Delområde A omfatter alternativ 1.2, 1.3 og 1.5, se for øvrig Figur 3-4 for oversikt over jord- 
og skogbruksområder innenfor delområdet.  

 

Figur 3-4: Kart over jordbruks og skogbruksressurser i delområde A. Jordbruksområdene er i følge Kilden 
(www.kilden.nibio.no) hovedsakelig av svært god kvalitet (rød farge), mens skogressursene er av varierende  
bonitet (løvskog), men svært fragmentert og neppe drivverdig. 

Verdivurderingen for dette delområde er vurdert etter følgende tema – med følgende 
verdivurdering: 

Tema Begrunnelse Verdi 

Jordbruk  Større, sammenhengende 
jordbruksarealer av svært høy 
kvalitet på vestsiden av Glomma 
(Hauge-Omberg), samt noe 
mindre arealer nord for Torp 
med høy kvalitet. Det dyrkes 
korn på arealene.  

Stor 

Skogbruk  Fragmenterte skogsarealer av 
varierende kvalitet. Hovedsakelig 
høy bonitet, men av liten 
skogbruksmessig betydning. 
Kantsoner mot elva og løvskog. 
Av denne grunn nedjustert 
verdimessig. 

Liten 

Georessurser Det er ingen registrerte 
georessurser innenfor området 
som blir berørt.  

Ingen 

 

Samlet vurdering innenfor delområde A:  

       Liten              Middels            Stor 

|------------------|------------------|------------------|  

                                            ▲ 

http://www.kilden.nibio.no/
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Figur 3-5: Verdivurdering delområde A (alternativ 1.2, 1.3 og 1.5) for jordbruk og skogbruksressurser. Det er 
ingen registrerte georessurser innenfor området. Skogbruksressursene er pga. mindre fragmenterte områder med 
løvskog nedskalert til samlet verdi «liten» for området. 
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3.2.2 Delområde B 

Delområde B omfatter alternativ 2.4 og 2.5, se for øvrig Figur 3-6 for oversikt over jord- og 
skogbruksområder innenfor delområdet.  

 

Figur 3-6: Kart over jordbruks og skogbruksressurser i delområde B. Jordbruksområdene er i følge Kilden 
(www.kilden.nibio.no) hovedsakelig av svært god kvalitet (rød farge), men av mindre størrelse enn i område A. 
Lite skogressurser i området av varierende bonitet (løvskog) og neppe drivverdig. 

Verdivurderingen for dette delområde er vurdert etter følgende tema – med følgende 
verdivurdering: 

Tema Begrunnelse Verdi 

Jordbruk  Enkelte sammenhengende 
jordbruksarealer av svært høy 
kvalitet på østsiden av Glomma, 
samt noe mindre arealer på 
vestsiden. Det dyrkes korn på 
arealene. Pga. færre større 
sammenhengende 
jordbruksarealer enn i område A, 
gis samlet verdi for område B 
middels-stor. 

Middels-stor 

Skogbruk  Hovedsakelig kantsoner mot 
elva med løvskog. Av liten 
skogbruksmessig betydning.  

Liten 

Georessurser Det er ingen registrerte 
georessurser innenfor området 
som blir berørt.  

Ingen 

 

Samlet vurdering innenfor delområde B:  

       Liten              Middels            Stor 

|------------------|------------------|------------------|  

                                ▲ 

http://www.kilden.nibio.no/
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Figur 3-7: Verdivurdering delområde B (alternativ 2.4 og 2.5) for jordbruk og skogbruksressurser. Det er ingen 
registrerte georessurser innenfor området. Jordbruksressursene vurderes samlet sett for område B å ha middels-
stor verdi (mindre og mer fragmenterte områder enn i A). Skogbruksressursene er neppe drivverdige (løvskog) og 
har totalt sett fått liten verdi for området.  
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3.2.3 Delområde C 

Delområde C omfatter alternativ 3.3 og 3.5, se for øvrig Figur 3-8 oversikt over jord- og 
skogbruksområder innenfor delområdet.  

 

Figur 3-8: Kart over jordbruks og skogbruksressurser i delområde C. Jordbruksområdene (østsiden av Glomma) 
er i følge Kilden (www.kilden.nibio.no) hovedsakelig av svært god kvalitet (rød farge), men er fragmenterte og 
vurdert av varierende kvalitet ved befaring. Et større dyrkbart skogsområde mot Glomma (på østsiden) som 
består av løvskog. Området er neppe drivverdig skogbruksmessig og neppe aktuelt å dyrke opp.  

Verdivurderingen for dette delområde er vurdert etter følgende tema – med følgende 
verdivurdering: 

Tema Begrunnelse Verdi 

Jordbruk  Områder på østsiden av 
Glomma registrert med svært 
høy kvalitet, men relativt små og 
fragmenterte med variabel 
kvalitet ved befaring. Enkelte 
våte områder. Deler av 
skogbruksområde dyrkbart, men 
neppe aktuelt (del av kantsonen 
og friluftsareal mot Glomma).  

Middels 

Skogbruk  Skogbruksområde del av 
kantsone mot Glomma 
(friluftsområde) med løvskog. 
Deler av områder dyrkbart. Av 
liten skogbruksmessig 
betydning. Også skogområde på 
vestsiden av varierende kvalitet, 
men registrert som naturtype. 
Neppe drivverdig.  

Liten 

Georessurser Det er et nedlagt pukkverk i 
området – Borg pukkverk på 
vestsiden av Glomma. Det meste 
som var drivverdig er iflg. NGU 
tatt ut (se Figur 3-2). 

Ingen 

 

Samlet vurdering innenfor delområde C:  

       Liten              Middels            Stor 

|------------------|------------------|------------------|  

                     ▲ 

http://www.kilden.nibio.no/


 28 

 

Fredrikstad kommune Asplan Viak AS 

 

 

Figur 3-9: Verdivurdering delområde C (alternativ 3.3 og 3.5) for jordbruk og skogbruksressurser. Det er et 
nedlagt pukkverk innenfor området. Jordbruksressursene vurderes samlet sett for område C å ha middels verdi 
(mindre og mer fragmenterte områder enn i B). Skogbruksressursene er neppe drivverdige (løvskog) og har totalt 
sett fått liten verdi for området.  
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Figur 3-10: Verdivurdering delområde C (alternativ 3.3 og 3.5) for jordbruk og skogbruksressurser. Det er et 
nedlagt pukkverk innenfor området. Jordbruksressursene vurderes samlet sett for område C å ha middels verdi 
(mindre og mer fragmenterte områder enn i B). Skogbruksressursene er neppe drivverdige (løvskog) og har totalt 
sett fått liten verdi for området.  
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4 OMFANG OG KONSEKVENS 

Tabell 4-1 viser oversikt over de forskjellige alternative kryssingene med tilhørende beslag av 
jordbruks- og skogbruksarealer. Beslaglagt areal er beregnet utfra fra korridor for hvert 
kryssingsalternativ. Areal under bru er ikke medtatt i regnskapet.  

Tabell 4-1: Oversikt over beslaglagte jordbruks- og skogbruksarealer for de forskjellige alternative kryssingene 
over Glomma. Beslaglagte arealer inkluderer korridor for hvert alternativ minus område under bru.  

 Areal daa, alternativer 

Arealtypebeskrivelse A1.2 A1.3 A1.5 A2.4 A2.5 A3.3 A3.5 

Fulldyrka jord 21,0 42,8 1,2 13,4 25,9 0,0 0,0 

Innmarksbeite 2,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skog 7,0 4,8 6,4 4,7 4,7 22,0 47,7 

4.1 Delområde A 

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 Bjørnengveien, følger innkjøringen til godsterminalen på 
Valle og dreier østover og krysser Glomma like nord for Ombergfjellet. På østsiden ligger 
traseen i bru over dyrket mark like syd for industriområdene på Torp. Ca. 900 m av traseen 
på ca. 1800 m er bru og høybrekket er midt på brua. Ca. 600 m av vegen drenerer mot øst 
og den resterende andelen mot vest. Det er ikke bestemt utforming av brua eller hvor 
brufundamenter skal plasseres. 

Tabell 4-2 viser arealbeslaget for alternativ 1.2. Arealbeslaget er i denne sammenheng 
definert som korridor for hvert kryssingsalternativ minus areal under bru. Arealbeslag som 
følge av brufundamenter osv. er ikke inkludert i arealbeslaget (vil detaljeres i neste fase av 
prosjektet), tallene er derfor noe lave i forhold til denne problemstillingen. På den annen side 
kan det forventes at deler av sidearealet til vegen som er satt av som korridor kan dyrkes 
etter at tiltaket er gjennomført, noe som vil føre til lavere beslag. Tallene er derfor foreløpige.  

Arealbeslaget av jordbruksmark er på ca. 21 dekar med jord av svært god kvalitet. I tillegg vil 
et lite område med innmarksbeite beslaglegges. Når det gjelder jordbruksmark, blir et mindre 
areal i kanten av et stort jorde på vestsiden av Glomma beslaglagt, og den nordre delen av 
et jordstykke ved Torp blir beslaglagt på østsiden (rundkjøring og fylling mot bru). 
Restarealene nord for beslaglagte arealer på østsiden blir fragmenterte.  

Det er svært lite skog som blir berørt og omfanget vurderes som intet for dette tema isolert.  

Tabell 4-2: Oversikt over arealbeslag (tilsvarende korridor minus areal under bru) for jord- og skogbruksressurser.  

Alt Arealtypebeskrivelse AR5_skogbonitet Jordkvalitet Areal daa 

A1.2 Fulldyrka jord  Svært god 21,0 

 Innmarksbeite  Ukjent 2,2 

 Skog Høy bonitet  2,0 

 Skog Impediment  5,0 

 

Omfanget vurderes samlet sett til å bli lite-middels negativt da det hovedsakelig er arealet på 
østsiden som får negativ effekt. I tillegg kan det påregnes noe avlingstap som følge av 
skyggevirkninger fra brua. 
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    Stort negativt          Middels negativt      Lite negativt     Intet    Lite positivt          Middels positivt         Stort positivt          

|---------------|---------------|---------------I---------------|---------------|---------------| 

                                    ▲ 

Konsekvens basert på verdi og omfang: Liten til middels negativ (-/--) 

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. 

Tabell 4-3 viser arealbeslaget for alternativ 1.3. Arealbeslaget er i denne sammenheng 
definert som korridor for hvert kryssingsalternativ minus areal under bru. Arealbeslag som 
følge av brufundamenter osv. er ikke inkludert i arealbeslaget (vil detaljeres i neste fase av 
prosjektet), tallene er derfor noe lave i forhold til denne problemstillingen. På den annen side 
kan det forventes at deler av sidearealet til vegen som er satt av som korridor kan dyrkes 
etter at tiltaket er gjennomført, noe som vil føre til lavere beslag. Tallene er derfor foreløpige. 

Arealbeslaget av jordbruksmark er høyest i dette alternativet – hvor over 40 dekar med jord 
av svært god kvalitet (se Figur 4-1) og et lite område med innmarksbeite beslaglegges. Når 
det gjelder jordbruksmark, følger kryssingen et jorde (noe innpå jordet) på vestsiden, og den 
søndre delen av et jordstykke ved Torp blir beslaglagt på østsiden (se Figur 4-2). 
Restarealene hhv. nord for kryssingen på vestsiden og syd for kryssingen på østsiden blir 
dårlig arrondert hvis gjennomføring av tiltaket.  
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Figur 4-1: Jordbruksområde på vestsiden av Glomma som blir berørt ved valg av dette alternativet.  
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Figur 4-2: Jordbruksområde på østsiden av Glomma som blir berørt ved valg av dette alternativet.  

Det er svært lite skog som blir berørt og omfanget vurderes for dette tema isolert som intet.  

Tabell 4-3: Oversikt over arealbeslag (tilsvarende korridor minus areal under bru) for jord- og skogbruksressurser.  

Alt Arealtypebeskrivelse AR5_skogbonitet Jordkvalitet Areal daa 

A1.3 Fulldyrka jord  Svært god 42,8 

 Innmarksbeite  Ukjent 1,2 

 Skog Høy bonitet  0,9 

 Skog Impediment  4,0 

 

Omfanget vurderes samlet sett til å bli stort negativt da mye jordbruksmark blir berørt. I 
tillegg kan det påregnes noe avlingstap som følge av skyggevirkninger fra brua. 

 

 

    Stort negativt          Middels negativt      Lite negativt     Intet    Lite positivt          Middels positivt         Stort positivt          

|---------------|---------------|---------------I---------------|---------------|---------------| 

        ▲ 

Konsekvens basert på verdi og omfang: Stor negativ (---) 
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Alternativ 1.5 

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. 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.  

Tabell 4-4 viser arealbeslaget for alternativ 1.5. Arealbeslaget er i denne sammenheng 
definert som korridor for hvert kryssingsalternativ minus areal under bru. Arealbeslag som 
følge av brufundamenter osv. er ikke inkludert i arealbeslaget (vil detaljeres i neste fase av 
prosjektet), tallene er derfor noe lave i forhold til denne problemstillingen. På den annen side 
kan det forventes at deler av sidearealet til vegen som er satt av som korridor kan dyrkes 
etter at tiltaket er gjennomført, noe som vil føre til lavere beslag. Tallene er derfor foreløpige.  

Det er så å si ikke beslagleggelse av jordbruksmark ved dette kryssingsalternativet og det er 
også begrenset med skog som går tapt.  

Tabell 4-4: Oversikt over arealbeslag (tilsvarende korridor minus areal under bru) for jord- og skogbruksressurser.  

Alt Arealtypebeskrivelse AR5_skogbonitet Jordkvalitet Areal daa 

A1.5 Fulldyrka jord  Svært god 1,2 

 Skog Høy bonitet  4,4 

 Skog Høy bonitet Dyrkbar 0,0 

 Skog Impediment  2,0 

 

Omfanget vurderes samlet sett til å bli lite negativt-intet for naturressurser.  

    Stort negativt          Middels negativt      Lite negativt     Intet    Lite positivt          Middels positivt         Stort positivt          

|---------------|---------------|---------------I---------------|---------------|---------------| 

                                                    ▲ 

Konsekvens basert på verdi og omfang: ubetydelig (0) 

4.2 Delområde B 

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 trasé 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. 

Tabell 4-5 viser arealbeslaget for alternativ 2.4. Arealbeslaget er i denne sammenheng 
definert som korridor for hvert kryssingsalternativ minus areal under bru. Arealbeslag som 
følge av brufundamenter osv. er ikke inkludert i arealbeslaget (vil detaljeres i neste fase av 
prosjektet), tallene er derfor noe lave i forhold til denne problemstillingen. På den annen side 
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kan det forventes at deler av sidearealet til vegen som er satt av som korridor kan dyrkes 
etter at tiltaket er gjennomført, noe som vil føre til lavere beslag. Tallene er derfor foreløpige. 

Det er noe beslagleggelse av jordbruksmark av svært god kvalitet på østsiden av Glomma. 
Arealet som blir beslaglagt ligger imidlertid helt i kanten av jordet. Det må påregnes noe 
nedgang i avling under brua som følge av skygge. Det er ikke drivverdig skog som går tapt.  

Tabell 4-5: Oversikt over arealbeslag (tilsvarende korridor minus areal under bru) for jord- og skogbruksressurser.  

Alt Arealtypebeskrivelse AR5_skogbonitet Jordkvalitet Areal daa 

A2.4 Fulldyrka jord  Svært god 13,4 

 Skog Impediment  4,7 

 

Omfanget vurderes samlet sett til å bli lite negativt for naturressurser.  

    Stort negativt          Middels negativt      Lite negativt     Intet    Lite positivt          Middels positivt         Stort positivt          

|---------------|---------------|---------------I---------------|---------------|---------------| 

                                              ▲ 

Konsekvens basert på verdi og omfang: Liten (-) 

Alternativ 2.5 

Tabell 4-6 viser arealbeslaget for alternativ 2.5. Arealbeslaget er i denne sammenheng 
definert som korridor for hvert kryssingsalternativ minus areal under bru. Arealbeslag som 
følge av brufundamenter osv. er ikke inkludert i arealbeslaget (vil detaljeres i neste fase av 
prosjektet), tallene er derfor noe lave i forhold til denne problemstillingen. På den annen side 
kan det forventes at deler av sidearealet til vegen som er satt av som korridor kan dyrkes 
etter at tiltaket er gjennomført, noe som vil føre til lavere beslag. Tallene er derfor foreløpige. 

Dette alternativet skiller seg noe fra alternativ 2.4 for dette tema, ved at noe mer dyrka mark 
blir beslaglagt (kanten av jordet nær Evjebekken – på vestsiden av Glomma, se Figur 4-3), 
og at jordene på østsiden av elva blir berørt noe lenger nord. Omfanget vurderes derfor noe 
mer negativt enn alternativ 2.4; dvs. lite-middels negativt. 



 36 

 

Fredrikstad kommune Asplan Viak AS 

 

 

Figur 4-3: Jordbruksområde nær Evjebekken som blir berørt ved denne kryssingen.  

Tabell 4-6: Oversikt over arealbeslag (tilsvarende korridor minus areal under bru) for jord- og skogbruksressurser.  

Alt Arealtypebeskrivelse AR5_skogbonitet Jordkvalitet Areal daa 

A2.5 Fulldyrka jord  Svært god 25,9 

 Skog Impediment  4,7 

 

Omfanget vurderes samlet sett til å bli lite-middels negativt for naturressurser.  

    Stort negativt          Middels negativt      Lite negativt     Intet    Lite positivt          Middels positivt         Stort positivt          

|---------------|---------------|---------------I---------------|---------------|---------------| 

                                    ▲ 

Konsekvens basert på verdi og omfang: Liten til middels (-/--) 
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4.3 Delområde C 

Alternativ 3.3 

De søndre kryssingene har to alternativer hvorav alternativ 3.3 er det sørligste som er 
nærmest dagens Fredrikstad bru. 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. 

Tabell 4-7 viser arealbeslaget for alternativ 3.3. Arealbeslaget er i denne sammenheng 
definert korridor for hvert kryssingsalternativ minus areal under bru. Arealbeslag som følge 
av brufundamenter osv. er ikke inkludert i arealbeslaget (vil detaljeres i neste fase av 
prosjektet), tallene er derfor noe lave i forhold til denne problemstillingen. På den annen side 
kan det forventes at deler av sidearealet til vegen som er satt av som korridor kan dyrkes 
etter at tiltaket er gjennomført, noe som vil føre til lavere beslag. Tallene er derfor foreløpige. 

Det er ikke beslagleggelse av jordbruksmark for denne kryssingen. Noe skog av variabel 
bonitet går tapt, men dette er neppe drivverdig skog (løvskog som ligger mellom bebyggelse 
og jordbruksområder – på østsiden – og i Mørkdalen på vestsiden).  

Tabell 4-7: Oversikt over arealbeslag (tilsvarende korridor minus areal under bru) for jord- og skogbruksressurser.  

Alt Arealtypebeskrivelse AR5_skogbonitet Jordkvalitet Areal daa 

A3.3 Fulldyrka jord  Svært god 0 

 Skog Høy bonitet  9,2 

 Skog Impediment  1,0 

 Skog Impediment  7,1 

 Skog Lav bonitet  4,7 

 

Omfanget vurderes samlet sett til å bli intet for naturressurser.  

    Stort negativt          Middels negativt      Lite negativt     Intet    Lite positivt          Middels positivt         Stort positivt          

|---------------|---------------|---------------I---------------|---------------|---------------| 

                                                       ▲ 

Konsekvens basert på verdi og omfang: Ubetydelig (0) 

Alternativ 3.5 

Dette alternativet skiller seg svært lite fra alternativ 3.3 for dette tema, med unntak av noe 
lenger tunnel (ca. 550 m).  

Tabell 4-8 viser arealbeslaget for alternativ 3.5. Arealbeslaget er i denne sammenheng 
definert som korridor for hvert kryssingsalternativ minus areal under bru. Arealbeslag som 
følge av brufundamenter osv. er ikke inkludert i arealbeslaget (vil detaljeres i neste fase av 
prosjektet), tallene er derfor noe lave i forhold til denne problemstillingen. På den annen side 
kan det forventes at deler av sidearealet til vegen som er satt av som korridor kan dyrkes 
etter at tiltaket er gjennomført, noe som vil føre til lavere beslag. Tallene er derfor foreløpige. 
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Det er ikke beslagleggelse av jordbruksmark for denne kryssingen. Noe skog av variabel 
bonitet går tapt, og noe er definert som dyrkbar i Kilden. Dette er neppe aktuelt å dyrke da 
det ligger inn mot Sorgenfridammen. I dag bærer dette området preg av å være tipp-plass for 
ulike masser. Skogen som beslaglegges vurderes å ikke være drivverdig.  

Tabell 4-8: Oversikt over arealbeslag (tilsvarende korridor minus areal under bru) for jord- og skogbruksressurser.  

Alt Arealtypebeskrivelse AR5_skogbonitet Jordkvalitet Areal daa 

A3.5 Fulldyrka jord  Svært god 0 

 Skog Høy bonitet  16,0 

 Skog Impediment  11,1 

 Skog Impediment Dyrkbar 9,6 

 Skog Lav bonitet  4,8 

 Skog Middels bonitet  6,3 

 

Omfanget vurderes samlet sett til å bli intet for naturressurser.  

    Stort negativt          Middels negativt      Lite negativt     Intet    Lite positivt          Middels positivt         Stort positivt          

|---------------|---------------|---------------I---------------|---------------|---------------| 

                                                       ▲ 

Konsekvens basert på verdi og omfang: Ubetydelig (0) 
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5 SAMMENSTILLING 

Konsekvensgrad henger sammen med andel jordbruksareal som blir beslaglagt for de 
forskjellige alternativene – dvs. høyest negativ konsekvensgrad har høyest beslaglagt 
jordbruksareal. Det er hovedsakelig jord som er karakterisert å ha svært god kvalitet i 
området, og spesielt kryssingene i område A og B har en del større sammenhengende 
jordbruksareal.  

Når det gjelder skogbruksressurser, består disse hovedsakelig av løvskog/blandingsskog av 
varierende bonitet, og disse er i hovedsak neppe drivverdig. Innenfor georessurser er det 
kun et nedlagt pukkverk innenfor planområdet.  

Tabell 5-1: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens for delområder og samlet konsekvens av 
alternativene. 

Naturressurser 
Delområde 

Verdi Konsekvenser 

  Alt 1.2 Alt 1.3 Alt 1.5 Alt 2.4 Alt 2.5 Alt 3.3 Alt 3.5 
A Nordre kryssing Middels-

stor 
-/-- --- 0     

B Midtre kryssing Middels    - -/- -   

C Søndre kryssing Liten-
middels 

     0 0 

Samlet konsekvens  -/-- --- 0 - -/- - 0 0 

Rangering  6 7 1 4 6 1 1 
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6 KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN 

For jordbruksområder er dette et område med svært høy jordkvalitet. Matjorda bør derfor tas 
av og benyttes på sidearealer eller områder som reetableres etter at tiltaket er gjennomført. 
Matjorda bør benyttes innenfor samme eiendom for å unngå evt. spredning av sykdommer 
og uønskede arter. Bevaring av matjorda vil være i tråd med uttalte nasjonale føringer.  
Evt. flytting av matjorda må håndteres så skånsomt som mulig for å sikre at strukturen i 
massene blir best mulig bevart. Komprimeringsskader som følge av kjøring med 
anleggsmaskiner er erfaringsmessig den viktigste årsaken til at en ikke oppnår det 
forventede avlingsnivå etter flytting eller midlertidige beslaglagte arealer som skal 
tilbakeføres til jordbruksdrift. En bør av den grunn ha så robuste planer at en ikke er tvunget 
til å kjøre under våte forhold. Faste kjøreveger og evt. jordløsning med gravemaskin etter 
fjerning av kjørevegene, er mulige tiltak på områder der det er oppstått 
komprimeringsskader. For jordbruksarealer bør matjorda tas av før anleggsveger anlegges.  

Drensystem må plugges og legges om før anleggsstart, slik at anlegget ikke skaper 
vannproblemer for arealer oppstrøms anlegget. Drenssystem som ødelegges av anlegget, 
etableres på nytt etter anleggsgjennomføring.  

Det må sørges for at adkomst til jordbruksarealene opprettholdes under anleggsperioden.  

Avbøtende tiltak i anleggsfasen må detaljeres i prosjekteringsfasen. 

For skogsområder er det viktig at beslaget av skogsområder i anleggsperioden for bygging 
av ny kryssing av Glomma ikke blir større enn nødvendig. I tillegg bør det hensyntas 
tidspunkt for avskoging av områdene, slik at kjøreskader i skog som skal tas vare på ikke blir 
større enn nødvendig. Avskoging av områdene i perioder med tele i jorda er å foretrekke. 
Dette for å hindre strukturskader /pakkingsskader/kjøreskader, se råd om tidspunkt for 
masseflytting over. Dette gjelder særlig i skogsområder som også har andre funksjoner – 
f.eks. er viktige ifb. friluftsformål. 
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7 AVBØTENDE TILTAK 

Se kap. 6 for råd om avtaking av matjord. Dette bør gjennomføres i dette området da 
jordbruksjorda har høy kvalitet.  

Inneværende fase er en oversiktsplan hvor kunnskapsstatus må være god nok til å sikre 
beslutningsgrunnlag for valg av korridor/korridor. Etter at korridorvalg er avgjort vil det være 
nødvendig med videre miljøoppfølging, bl.a. ved at datagrunnlaget i konsekvensutredningen 
forsterkes for den valgte traséen. Følgende forhold vil være særlig viktig i det videre arbeidet 
med naturressurser på reguleringsplannivå: 

 «Stramme opp» vegfyllinger slik at minst mulig jordbruksareal (og skogbruksareal) går 
tapt.  

 Vurdere muligheten for mindre omlegging av vegen slik at ikke jordbruksarealer blir 
delt i to. Tilstrebe at vegen legges i ytterkant av dyrket mark. 

 Hvis behov for varige massedeponi – vurdere muligheten for oppdyrking av deponiet i 
etterkant.  

 Sikre nødvendige kryssingsveger/driftsveger for jord- og skogbruk.  
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8 KILDER 

http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/  Bergrunnskart 
 
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ løsmassekart 
 
www.kilden.no Opplysninger om dyrkingsforhold, jordkvalitet, skogbonitet mm 
 
www.lovdata.no: Jordloven, Skogloven og Mineralressursloven 
 
Gjennomført befaring av temautreder 13.3.2016.  
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