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   ANSVARLIG ENHET Oslo Samferdsel 

 

 

SAMMENDRAG 

Denne utredningen utgjør konsekvensanalyse av temaene naturmangfold og naturressurser for prosjektet fv. 109 Råbekken–Alvim. Det er registrert og beskrevet fem 
miljøer tilknyttet naturmangfold og sju for naturressurser. For naturmangfold er det knyttet verdier til vassdrag og enkeltstående store trær. Alle delområdene for 
naturressurser er fulldyrket jord. For naturmangfold bedømmes konsekvensen av begge planforslagene å være liten negativ. Dette grunnet arealinngrep i 
Råbekken/Evjebekken og ved Alvimdammen. For naturressurser gis begge alternativer middels til stor negativ konsekvens. Det er knyttet til varig beslag av fulldyrket jord. 
I alt medfører fullskala planforslag et beslag på ca. 85 dekar fulldyrket jord, mens nedskalert planforslag tar 81 dekar.  
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1 Sammendrag 

1.1 Tiltaksbeskrivelse 

1.1.1 Innledning 

Fv. 109 var planlagt utvidet til fire kjørefelt mel-

lom Råbekken i Fredrikstad og Alvim i Sarpsborg 

samtidig som veganlegget skulle suppleres med 

høyverdig tilbud for gående og syklende. 

Fremkommelighet for kollektivtrafikk, sykkel og 

gange skulle prioriteres på vegstrekningen. To av 

kjørefeltene var planlagt som kollektiv- eller 

sambruksfelt 2+. Alle kryssinger for fotgjengere 

og syklister skulle skje planskilt og være 

universelt tilrettelagt. Veganlegget ville fått en 

total bredde på 40-50 meter, noen steder enda 

mer på grunn av ramper og tverrforbindelser. 

Det er besluttet politisk at den totale kostnaden 

ved Bypakke Nedre Glomma skal reduseres. Ny 

ramme for fv. 109 Råbekken–Alvim er satt til kr 

3,4 milliarder, mens fullskala planforslag er 

kostnadsregnet til ca. kr 4 milliarder (2021). 

Konsekvensutredningen er derfor supplert med 

et nedskalert planforslag som er tilpasset den 

nye kostnadsrammen. 

1.1.2 Fullskala planforslag Fredrikstad 

Ny fv. 109 følger dagens korridor helt fram til 

Rønningen. Herifra er ny veg lagt lenger vest enn 

i dag, og fra Hatteveien ligger fylkesvegen på 

nordsiden av eksisterende bebyggelse fram mot 

Rolvsøysund. Sundet krysses på ny bru 35-40 

meter oppstrøms dagens kjørebru. Dagens 

fv. 109 blir sykkelveg med fortau fra Østfold-

hallen til Greåker.  

Tett boligbebyggelse nær vegen gir behov for 

langsgående støyskjermer langs hele Råkollen. 

Fra Bjørnengveien og fram mot Rolvsøysund 

skjermes boligområdene vekselvis med skjermer 

og grønne voller. For å sikre trygg passering for 

myke trafikanter etableres seks ny underganger 

under fv. 109 og to nye gangbruer. Ved H. N. 

Hauges vei bygges en bru som avsluttes med en 

sirkulær rampe på østsiden av vegen. Ved 

Rønningen går sykkelveg med fortau i bru skrått 

over fylkevegen.  

Fv. 112 får ny trasé fra Haugtunveien til fv. 109 

med nytt kryss nord for bebyggelsen ved Nes. 

Rostadveien krysser fv. 112 planskilt ved 

Seiersborg skole.  

1.1.3 Nedskalert planforslag Fredrikstad 

Vegalternativet følger samme hovedkorridor som 

fullskala løsning. Langsgående gang- og sykkelveg 

på østsiden av fylkesvegen er fjernet mellom 

Råbekken og Rønningen. Lokket ved Østfold-

hallen er erstattet av gang- og sykkelkulverter 

under fv. 109 og Rådalsveien. Fylkesvegen har tre 

kjørefelt mellom Østfoldhallen og Rolvsøysund, 

og fire felt inn mot kryss. Sekundær gang- og 

sykkelveg mellom Rønningen og Hatteveien er 

tatt ut. Rostadveien krysser fv. 112 i plan. For 

øvrig følger nedskalert planforslag fullskala 

planforslag. 

1.1.4 Fullskala planforslag Sarpsborg 

Ny bru over Rolvsøysund «lander» litt nord for 

dagens, og ny fv. 109 krysser over Greåkerveien. 

Fra dagens kryss med Greåkerveien til Alvim 

følger ny fv. 109 dagens korridor. Opstadveien 

planlegges gjennomgående fram til fv. 109, og 

Greåkerveien kobles inn på denne før kryss med 

fv. 109 i Greåker sentrum. Sentrumsområdet 

markeres med rundkjøring i hver ende, i kryss 

med henholdsvis Opstadveien og Grålumveien. 

Kirkebyveien krysses via ny kulvert sør for 

eksisterende. Sykkelveg med fortau følger 

dagens vegtrase over eksisterende kulvert. 

Firefeltsvegen går inn på dagens tofeltsveg like 

øst for Kirkebyveien.  

Sykkelveg med fortau krysser Rolvsøysund på 

dagens vegbru. Den krysser under ny fylkesveg 

på Greåker, og legges på nordsiden av denne 

fram til Alvim. Her krysses fylkesvegen på nytt, 

og sykkelvegen følger sørsiden av fylkesvegen på 

ny bru over jernbanen og fram til eksisterende 

gang- og sykkelveg i Torsbekkdalen.  

Det er gang- og sykkelveg på sørsiden av fylkes-

vegen gjennom Greåker og frem til Kirkebyveien, 

og på nordsiden forbi Yven til Borg Amfi.  

Det er åtte planskilte kryssinger av ny fv. 109 for 

myke trafikanter på strekningen. Sju av disse er i 
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undergang, mens det blir gangbru ved 

Fredheimveien.  

Som i Fredrikstad må det etableres støy-

skjermingsanlegg. Mellom Greåker og 

Hannestadåsen bygges skjermer på begge sider 

av vegen. Ved Yven bygges skjermer på begge 

sider av vegen. 

Så lenge jernbanen fortsatt går forbi Yven vil 

dagens veganlegg ligge omtrent urørt, med 

unntak av gjennomgående gang- og sykkelveg og 

støyskjermingstiltak. 

1.1.5 Nedskalert planforslag Sarpsborg 

Hovedløsningen for fylkesvegen følger samme 

planprinsipp som fullskala planforslag. Fordi 

videre utbygging ved Yven uansett må avvente 

nedlegging av jernbanen, legger nedskalert 

planforslag opp til at kjøreveganlegget ikke 

endres på strekningen fra Nye Tindlundvei til 

Alvim. Denne vegstrekningen har i dag god 

trafikkavvikling og akseptabel standard med 

unntak av støyskjerming og gang- og 

sykkelanlegg. Det betyr at en rekke boliger i 

Stupveien ikke blir innløst. Planforslaget omfatter 

samme løsning på Greåker som fullskala 

planforslag. Alternativet legger opp til å la 

sykkelveg med fortau krysse Ordfører Karlsens 

vei i plan. Det bygges sykkelveg med fortau langs 

nordsiden av fylkesvegen. Nytt langsgående 

gang- og sykkelanlegg på sørside veg mellom 

Fredheimveien og Kirkebyveien går ut. 

Støyskjermingstiltak gjennomføres på hele 

parsellen. 

 

1.2  Naturmangfold 

1.2.1 Dagens situasjon og verdier 

Store deler av plan- og influensområdet er ned-

bygd og oppdyrket, og har dermed begrensede 

naturverdier. Gjennom dette arbeidet er det 

beskrevet fem delområder som utmerker seg 

med naturverdier. Verdikartene (figur 5-16 og 

figur 5-17 på side 39 og 40) viser disse.  

Råbekken renner fra skogsområdene rundt 

Borredalsdammen, krysses av fv. 109 og 

jernbanen før den renner ut i Glomma. Bekken 

har dårlig vannkvalitet, men er et grøntdrag i 

landskapet som er en viktig økologisk funksjon. 

Det er også registrert noen rødlistearter knyttet 

til bekken. Den er gitt middels til stor verdi.  

Diket er en gren av Råbekken som går gjennom 

næringsområdet ved Dikeveien. Tidvis er det lite 

vann i det som må karakteriseres som en grøft. 

Det er funnet to rødlistete plantearter knyttet til 

bekken. Verdien er satt til liten til middels.  

Ved Østfoldhallen står det to eiketrær mellom 

fv. 109 og gang- og sykkelveg. De har så store 

dimensjoner at de omfattes av forskrift om 

utvalgte naturtyper. Lokaliteten er gitt middels 

verdi.  

Rolvsøysund er en del av vannområde Glomma 

som er et viktig funksjonsområde for arter i vann 

og langs land, inkludert rødlistete arter. Inkludert 

i delområdet inngår også en stor gammel ask i en 

hage på sørsiden av gangbrua over Rolvsøysund. 

Området er gitt stor verdi. 

Den siste naturverdien er Alvimdammen og 

området rundt. Her hekker det en rekke fugl, og 

dammen har en viktig funksjon for mange arter. 

Den er gitt stor verdi.  

1.2.2 Konsekvenser 

Fullskala planforslag 

Fullskala planforslag gir inngrep i og ved 

Råbekken/Evjebekken. Den vil krysses av nye 

gang- og sykkelveger og ny fv. 109, og ny 

rundkjøring Evjebekkveien/Dikeveien har inngrep 

ved bekken. Samtidig er det et behov for 

opprensking i bekkeløpet. Samlet sett blir det 

ingen nye kryssinger av Råbekken, men det vil bli 

inngrep i og ved bekken. Ved rundkjøringen for 

fv. 109 vil to brukryssingene for gang- og 

sykkelvegen gi et åpent bekkeløp, noe som er en 

bedre situasjon enn i dag, og gjør det mulig for 

mindre dyr å passere trygt. Konsekvensen for 

området er satt til liten negativ.  

Tiltaket gir ingen endringer for Diket. Ny fv. 109 

legges i større avstand fra de to eiketrærne ved 

Østfoldhallen, noe som bedømmes med liten 

positiv konsekvens.  
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Kryssing av Rolvsøysund gir inngrep i elveløpet i 

form av brufundamenter. Det vil ikke påvirke 

fiskevandring negativt. Asketreet ved Rolvsøy-

sund berøres ikke. Konsekvensen er liten negativ.  

Ved Alvim vil veganlegget komme noe nærmere 

dammen, og infrastrukturkorridoren blir bredere. 

Dette bedømmes å ha liten negativ konsekvens.  

Samlet sett gis fullskala planforslag liten negativ 

konsekvens for dette temaet.  

Det er gjort en vurderinger av forholdet til de 

mest sentrale bestemmelsene i naturmang-

foldloven, og planforslagene bedømmes ikke å 

være i strid med loven.  

Tiltaket vil heller ikke være til hinder for å nå 

målsetningene i vanndirektivet om god øko-

logiske og kjemisk tilstand i vassdrag. Veganleg-

get får et nytt overvannssystem med rensing i 

sandfang og delvis naturlig infiltrasjon i grunnen. 

Det er heller ikke vegrelatert forurensning som er 

hovedutfordringene i dette området. Tiltaket gir 

direkte inngrep i Råbekken/Evjebekken. Med de 

til tiltak som er lagt inn vil dette ikke forringe 

bekken vesentlig. 

Nedskalert planforslag 

Nedskalert planforslaget har i grove trekke de 

samme konsekvenser som fullskala planforslag, 

og er gitt samme samlet konsekvens, liten 

negativ. Siden inngrepene blir noe mindre, og at 

vegens barriereeffekt dermed blir noe mindre, 

rangeres dette alternativet foran fullskala 

planforslag. Samlet sett gis alternativet liten 

negativ konsekvens (–) for naturmangfold. 

Alternativ 0 

0-alternativet er et sammenligningsalternativ og 

er en situasjon der det ikke bygges ny veg. På sikt 

vil dette likevel bli nødvendig med inngrep i 

naturverdier. Råbekken/Evjebekken må trolig 

renses for å forhindre faren for oppstuving, 

eiketrær ved vegen må beskjæres og på lang sikt 

muligens hogges. Alvimdammen vil fortsatt bli 

påvirket av trafikk (støy og forurensning). I et 

lengre perspektiv kan det også bli nødvendig å 

mudre dammen.  

0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget, og 

har per def. ingen konsekvenser. 

Tabell 1-1: Oppsummering av konsekvenser for naturmangfold. Alternativ 0 har ingen konsekvens og rangeres som det beste. Begge planforslagene er gitt liten negativ 
konsekvens, men nedskalert planforslag rangeres foran fullskala planforslag  

Delområde Verdi 

Alternativ 0 Fullskala planforslag Nedskalert planforslag 

Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens 

1. Råbekken Middels til stor  Intet Ingen (0) Lite negativt Liten negativ (–) Lite negativt Liten negativ (–) 

2. Diket Liten til middels Intet Ingen (0) Intet Ubetydelig (0) Intet Ubetydelig (0) 

3. Rolvsøyveien Middels Intet Ingen (0) Lite positivt Liten positiv (+) Lite positivt Liten positiv (+) 

4. Rolvsøysund Stor Intet Ingen (0) Lite negativt Liten negativ (–) Lite negativt Liten negativ (–) 

5. Alvim Stor Intet Ingen (0) Lite negativt Liten negativ (–) Lite negativt Liten negativ (–) 

Samlet konsekvens Ingen (0) Liten negativ (–) Liten negativ (–) 

Rangering 1 3 2 
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1.2.3 Avbøtende tiltak/oppfølgende 
undersøkelser 

Det er ikke funnet spesielle behov for avbøtende 

tiltak eller oppfølgende undersøkelser for dette 

temaet.  

1.2.4 Konsekvenser i anleggsperioden 

Anleggsfasen medfører fare for forurensning av 

vassdrag. Det er derfor viktig at det innføres 

gode rutiner slik at dette unngås. Masseforflyt-

ting og bruk av anleggsmaskiner medfører fare 

for spredning av fremmede skadelige arter. Det 

må innføres arbeidsrutiner og rutiner for 

behandling av infisert jord som begrenser faren 

for dette.  

 

1.3 Naturressurser 

1.3.1 Dagens situasjon og verdier 

Fredrikstad og Sarpsborg har naturgitte gode 

forhold for landbruksproduksjon.  

Til tross for mye bebyggelse og infrastruktur er 

det en god del fulldyrket høyproduktiv jord i 

influensområdet. Arealene ligger under marin 

grense med store lettdrevne arealer dyrket jord, 

og det kan dyrkes matkorn.  

En god del dyrket jord er imidlertid omdisponert 

til andre formål gjennom vedtatte planer.  

Gjennom arbeidet er det kartlagt og beskrevet 

åtte delområder med landbruksverdier, se figur 

5-32 på side 47 og figur 5-33 på side 48. For dette 

temaet er det kun dyrket jord som har verdi. Alle 

delområdene er derfor jorder.  

Delområde 1 Rå omfatter et lite jorde med 

fulldyrket jord ved fv. 109, men dette er en del av 

et langt større område. Jorda er av svært god 

kvalitet og arealet ligger innenfor kjerneområde 

for jordbruk. Delområdet er gitt middels verdi. 

Omberg (delområde2) omfatter en liten del av 

det store åpne arealet med lettdrevet fulldyrket 

jord mellom jernbanen og Glomma. Her legges 

det opp til å anlegge overvannsgrøft til Glomma. 

Verdien er stor. 

Valle nordre (delområde 3) er dyrket jord på 

begge sider av fv. 109. Lettdrevet og god jord-

kvalitet. Verdien er stor.  

Ved Rolvsøy kirke (delområde 4) ligger et areal 

med lettdrevet jord mellom kirka og fv. 109. 

Dette er omdisponert til framtidig kirkegård, og 

gis derfor liten verdi.  

Delområde 5 Rekustad er et stort område vest 

for fv. 109 på Rolvsøy. Jorda er hovedsakelig av 

svært god kvalitet, med mindre innslag av jord 

med god kvalitet. Verdien er stor.  

Område 6 Yven søndre omfatter et fulldyrket 

jordbruksareal på Yven, sør for fv. 109. Arealene 

er avsatt til fremtidig utbyggingsformål, og gis 

liten verdi som naturressurs. 

Delområde 7 Alvim omfatter deler av et større 

jordbruksareal med fulldyrket jord på Alvim. 

Arealet er stort, sammenhengende og består av 

fulldyrket jord. Delområdet gis stor verdi. 

1.3.2 Konsekvenser 

Fullskala planforslag 

De negative konsekvensene av tiltaket er kun 

knyttet til beslag av dyrket jord. Innenfor 

delområde Rå legges gang- og sykkelveg på et 

jorde langs fv. 109 og beslaglegger vel 2 dekar 

fulldyrket jord. Ny overvannsgrøft gir et lite 

beslag av dyrket jord innenfor delområde 

Omberg (3 dekar). Innenfor delområde 3 beslag-

legges ca. 30 dekar dyrket jord, der halvparten 

allerede er omdisponert til utbygginsformål. 

Areal som i dag beslaglegges av bensinstasjon 

skal omgjøres til landbruksområde. Dette gir en 

«gevinst» på 3 dekar.  

Det største arealbeslaget er knyttet til delområde 

Rekustad. Her vil både ny fv. 109 og fv. 112 

beslaglegge dyrket mark. I alt går nærmere 40 

dekar tapt. Kommuneplanen viser framtidig fv. 

112 i dette området på dyrket jord. Det er 

imidlertid kun satt av som en linje i kommune-

planen, og gir ikke et reelt bilde av arealbehovet 

for omlagt fylkesveg. En del av dagens fv. 112 og 
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fotballbanen skal tilbakeføres til dyrket mark. 

Dette gir en «gevinst» på vel to dekar her.  

På Sarpsborgsiden gir tiltaket et lite beslag på 0,3 

dekar dyrket jord i delområde 6 Yven søndre. 

Dette er uansett regulert til annet formål (rense-

anlegg). Planforslaget beslaglegger ca. 6,6 dekar 

dyrket jord ved dagens fv. 109 på Alvim. Det gir 

en uheldig oppsplitting av Alvimjordet ved ny 

gang- og sykkelveg mot Strømsæthers vei.  

Tabell 1-3 oppsummerer arealbeslaget. Samlet 

arealbeslag er 85 dekar. Av dette er 26 dekar 

avsatt til annet formål gjennom vedtatte 

reguleringsplaner. I tillegg skal 5,3 dekar nedbygd 

areal dyrkes opp. Netto beslag fulldyrket jord blir 

med det 54 dekar, det aller meste på Fredrikstad-

siden. . Omfang og konsekvens fordelt på de 

ulike kartlagte og verdisatte delområder er vist i 

tabell 1-2. Samlet sett bedømmes konsekvensen 

å være middels til stor negativ (– –/– – –).  

Nedskalert plansalternativ 

Nedskalert planforslag har noe mindre påvirkning 

av fulldyrket jord i delområde 3 Valle Nordre og 

delområde 8 Alvim, og beslaglegger ca. 4 dekar 

mindre enn fullskala planforslag. Samlet sett 

bedømmes konsekvensen å være tilsvarende 

middels til stor negativ (– –/– – –). 

Tabell 1-3: Arealbeslag av fulldyrket jord (tall i dekar) 

Parsell LNF Omdis-
ponert 

Ny-
dyrkes 

Råbekken–Rolvsøysund 

Fullskala planforslag 52,7 25,5 5,3 

Nedskalert planforslag 49,1 25,5 5,3 

Rolvsøysund–Alvim  

Fullskala planforslag 6,6 0,3 0 

Nedskalert planforslag 6,3 0 0 

Alternativ 0 

0-alternativet sammenligningsalternativ og skal 

beskrive og analysere hvordan forholdene vil 

utvikle seg på og langs eksisterende veg dersom 

prosjektet ikke blir gjennomført. I dette området 

inngår nedbygging av dyrket jord i flere planer. 0-

alternativet har per def. ingen konsekvenser. 

1.3.3 Konsekvenser i anleggsperioden 

Anleggsfasen medfører fare for forurensning av 

jord og vassdrag. Det er derfor viktig at det inn-

føres gode rutiner slik at dette unngås. Massefor-

flytting og bruk av anleggsmaskiner medfører 

fare for spredning av floghavre, potetål og andre 

uønskede arter i landbruket. Det må på samme 

måte innføres rutiner som begrenser faren for 

dette.  

I forbindelse med anleggsgjennomføringen skal 

det utarbeides en detaljert YM-plan (ytre miljø) 

for å sikre at nødvendige hensyn blir tatt 

gjennom anleggsfasen. 

Tabell 1-2: Oppsummering av konsekvenser for naturressurser. Alt. 0 har ingen konsekvens. Nedskalert planforslag og 
fullskala planforslag gis begge middels til stor negativ konsekvens, men nedskalert planforslag rangeres som best av disse 
grunnet noe mindre arealbeslag  

Delområde Verdi 

Alternativ 0 Fullskala planforslag Nedskalert planforslag 

Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens 

1. Rå Middels Intet 0 
Lite til middels 

negativt 
–/– – 

Lite til middels 
negativt 

–/– – 

2. Omberg Stor Intet 0 Lite negativt –/– – Lite negativt –/– – 

3. Valle nordre Stor Intet 0 Middels negativt – –/– – – 
Middels 
negativt 

– –/– – – 

4. Rolvsøy kirke Liten Intet 0 Intet 0 Intet 0 

5. Rekustad Stor Intet 0 Middels – – – Middels – – – 

6. Yven søndre Liten Intet 0 Intet 0 Intet 0 

7. Alvim Stor Intet 0 Lite negativt –/– – Lite negativt –/– – 

Samlet konsekvens 0 Middels til stor negativ (– –/– – –) Middels til stor negativ (– –/– – –) 

Rangering 1 3 2 
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn 

Utbyggingsprosjektet omfatter vegstrekningen 

fra Råbekken i Fredrikstad til Alvim i Sarpsborg. 

Vegstrekningen er oppdelt i parseller. Det er 

utarbeidet en reguleringsplan for parsellen 

Råbekken–Rolvsøysund i Fredrikstad kommune. 

For parsellen Rolvsøysund–Alvim i Sarpsborg 

kommune er det utarbeidet en plan for 

strekningen Rolvsøysund–Alvim. Strekningen 

Alvim–Torsbekkdalen er regulert tidligere. 

Konsekvensutredningen er felles for de to 

planene fram til Amfi Borg, og den delen av 

utredningen som vedkommer hver plan er 

integrert i de respektive planbeskrivelsene.  

2.2 Alternative planløsninger 

I forbindelse med planprogrammet for fv. 109 

Råbekken–Alvim ble det utarbeidet flere 

alternative løsninger for veganlegget. Ved 

politisk vedtak av planprogram ble alternativene 

redusert til ett. Alternativene er godt belyst i 

planprogrammet og blir derfor ikke nærmere 

omtalt her.  

I konsekvensutredningen sammenlignes fullskala 

planforslag i revisjon 01 og 02 med et 0-

alternativ som tilsvarer dagens situasjon. I 

revisjon 03 og 04 vurderes også et nedskalert 

planforslag, se punkt 2.4.  

2.3 Mål 

Bypakke Nedre Glomma har følgende 

hovedmål/10/:  

• Overføre transport fra bil til gange, sykkel og 

kollektive transportmidler 

• Fokusere på god og sikker framkommelighet 

for gående, syklende og kollektivreisende, og 

for godstransportene 

• Fokusere på et sikkert transportsystem 

• Redusere klimagassutslipp og lokale 

miljøproblemer 

• Utvikle et godt tilgjengelig og universelt 

utformet transportsystem 

Fv. 109 Råbekken–Alvim er ett av mange 

prosjekter i Bypakken. Ingen enkeltprosjekt vil 

føre til at alle målene blir nådd. 

Fv. 109 er den viktigste kollektivåren i Nedre 

Glomma. Det er satt følgende prosjektmål for fv. 

109 Råbekken–Alvim:  

2.4 Revisjoner av konsekvensutredningen  

Konsekvensutredningen ble utarbeidet som en 

del av planmateriale for reguleringsplanen for ny 

fv. 109 mellom Råbekken og Rolvsøysund i 

Fredrikstad kommune, men utredningen dekket 

også fv. 109-parsellen Rolvsøysund–Alvim i 

Sarpsborg.  

Revisjon 02: Det ble i ettertid arbeidet mer 

detaljert med vegprosjektet i Sarpsborg 

kommune. Dette førte til mindre endringer i 

konsekvensutredningen. Det er imidlertid ingen 

endringer i verdisetting og vurdering av omfang 

og konsekvens i den reviderte utgaven.  

Revisjon 03: Politiske vedtak med krav om egen-

andel i bompengeprosjekt ga behov for en 

nedskalering av planforslaget. Utbyggingen av 

fv. 109 er redusert i omfang for å få ned de totale 

kostnadene ved Bypakke Nedre Glomma. 

Revisjon 03 er en utvidelse av den tidligere KU-

rapporten med et nedskalert planforslag. 0-

alternativet (dagens situasjon) sammenlignes i 

denne revisjon med  

 Fullskala planforslag 

Nedskalert planforslag  

I forhold til de tidligere versjonene av rapporten 

er «fullskala planforslag» det samme som det 

tidligere planforslaget.  

Revisjon 04 er en mindre justering av rapporten 

etter gjennomgang av Viken fylkeskommune.

For å bidra til at målene for Bypakke Nedre 

Glomma kan oppnås skal det ferdig bygde 

anlegget gi følgende effektmål overfor brukere, 

omgivelser og samfunnet generelt: 

• Tilgjengelighet, framkommelighet, 

attraktivitet og sikkerhet for kollektiv-

transport, gående og syklende er prioritert 

• Fylkesvegen skal ikke utgjøre en større 

barriere enn i dag. 
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3 Tiltaket  

3.1 Avgrensing  

Vegprosjektet er delt i to parseller. Parsellen i 

Fredrikstad strekker seg fra Stabburet sør for 

krysset fv. 109 x Evjebekkveien til kommune-

grensen i Rolvsøysund. Parsellen i Sarpsborg går 

fra Rolvsøysund til rundkjøringen ved Amfi Borg 

på Alvim.  

3.1.1 Fullskala planforslag 

Eksisterende fylkesveg skal utvides med to 

kollektivfelt. Prosjektet omfatter kryssløsninger, 

og nødvendige omlegginger og påkoblinger på 

sidevegsnettet. Det er planlagt tosidig langs-

gående gang- og sykkelanlegg med nødvendige 

planskilte kryssinger. Gang- og sykkelanlegget 

omfatter en sykkelveg med fortau og en vanlig 

gang-/sykkelveg med mulighet for fremtidig 

separering av trafikantene.  

For å bedre trafikkavviklingen mot Dikeveien ut-

vides Evjebekkveien ved Rå til fire felt og 

Dikeveien ved Østfoldhallen til tre kjørefelt fra 

kryss med fv. 109 og til kryss med Dikeveien. Det 

etableres et lokk over gang- og sykkelvegnett i 

krysset Rådalsveien/fv. 109. 

Fylkesvegen skal krysse Rolvsøysund på ny bru 

nord for eksisterende kjørebru. Dagens kjørebru 

skal bli gang- og sykkelbru. 

I Greåker sentrum fjernes dagens fv. 109-bru 

over Grålumveien. Grålumveien knyttes til 

fv. 109 i nytt kryss. Ved Kirkebyveien blir 

kjørevegen flyttet sørover og dagens fylkesveg 

blir sykkelveg med fortau.  

Dårlige grunnforhold gjør at veganlegget ikke kan 

utvides forbi Yven før jernbanen er 

flyttet/nedlagt. Det kan bygges gang- og 

sykkelanlegg og støytiltak. 

I opprinnelig løsningsforslag ligger sykkelvegen 

nord for fylkesvegen til Yven der den krysser 

under fylkesvegen og etter hvert svinger inn på 

nedlagt jernbanespor og følger dette fram til 

Alvim. Usikkerhet knyttet til avvikling av 

jernbanen gjør at det er planlagt et 

sammenhengende gang- og sykkelveg på 

nordsiden av fylkesvegen mellom Yven og Alvim. 

Grunnet vanskelige grunnforhold i deler av 

planområdet blir det noen steder behov for 

stabiliserende tiltak i grunnen utenfor veglinja. 

Problemene er spesielt store ved Yven der en 

ikke greier å oppnå tilstrekkelig områdestabilitet 

før etter at jernbanen er nedlagt og terrenget er 

avlastet og stabilisert. Ved Yven må utbyggingen 

derfor skje i flere trinn. I første trinn vil en bygge 

gang- og sykkelveg nord for fylkesvegen fram 

mot Alvim og bygge nye støyskjermer. I neste 

trinn kan det gjøres nødvendige stabiliserings-

tiltak før det bygges nytt anlegg for biltrafikk og 

sykkelveg med fortau på nedlagt jernbanespor. 

Usikkerhet knyttet til tidsperspektivet og 

jernbaneanlegget gjør at det ikke fremmes 

planer for et trinn 2. 

Planene omfatter nødvendige anlegg for over-

vannshåndtering ved vegen, inkl. eventuelle sedi-

mentasjonsdammer, samlegrøfter og kulverter 

med utløp til kommunale anlegg og til Glomma. 

Det vil bli utført utbedringer og omlegginger av 

kommunale anlegg for vann og avløp og 

elektrisitetsforsyning. Høyspentlinjer ved Rå vil 

bli lagt om. Øvrige kabeltraseer som blir berørt 

vil i nødvendig grad bli omlagt og rustet opp. 

 

 

Figur 3-1: Tverrprofilet i fullskala planforslag er ca. 40 m bredt uten at en tar hensyn til høydeforskjeller. På sidebratte 
steder øker bredden  
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Planene omfatter også varig og midlertidig 

arealbeslag knyttet til utbygging, trafikkavvikling i 

byggeperioden og øvrig anleggsgjennomføring.  

3.1.2 Nedskalert planforslag 

Med bakgrunn i trafikkberegninger økes 

kapasiteten i Fredrikstad i og inn mot kryss etter 

et hovedprinsipp med to felt inn i kryss og ett felt 

ut. Veganlegget vil variere mellom to, tre og fire 

felt. Det er fire kjørefelt mellom Råbekken og 

Østfoldhallen, og tre mellom Østfoldhallen og 

kryss med fv. 112 på Rolvsøy. Prosjektet omfatter 

nye kryssløsninger i Fredrikstad, og nødvendige 

omlegginger og påkoblinger på sidevegsnettet. 

Det er planlagt en langsgående gang- og 

sykkelveg med fortau med planskilte kryssinger 

gjennom Fredrikstad. Gang- og sykkelvegen på 

østsiden av fylkesvegen mellom Råbekken og 

Rønningen er i hovedsak tatt ut.  

For å bedre trafikkavviklingen mot Dikeveien 

bygges det rundkjøring i krysset Evjebekkveien/ 

Dikeveien, men den nedskaleres og det opprett-

holdes to felt mellom dette og krysset ved 

Råbekken. Dikeveien ved Østfoldhallen får tre 

kjørefelt fra kryss med fv. 109 og til kryss med 

Dikeveien. Lokket ved Østfoldhallen erstattes 

med en kulvert under fv. 109 og en under 

Rådalsveien. 

Fylkesvegen skal krysse Rolvsøysund på ny bru, 

nord for eksisterende kjørebru. Dagens kjørebru 

skal bli gang- og sykkelbru. 

I Greåker sentrum fjernes dagens fv. 109-bru 

over Grålumveien. Det bygges ny rundkjøring i 

kryss med Opstadveien/Greåkerveien og med 

Grålumveien. Fra bakken opp mot Nye Tindlund 

vei opprettholdes dagens veganlegg videre fram 

mot Alvim. Krysset ved Nye Tindlundvei 

kanaliseres og signalreguleres. 

I Greåker er det planlagt tre planskilte kryssinger 

under fv. 109. Ved Nye Tindlundvei 

opprettholdes dagens kulvert under fylkevegen, 

og ved Fredheimveien erstattes eksisterende 

gangbru av en ny. 

Det bygges sammenhengende sykkelveg med 

fortau gjennom Greåker sentrum, og langs 

eksisterende veg opp til Kirkebyveien. 

Kirkebyveien krysses via dagens kulvertløsning, 

og sykkelvegen smalnes inn til dagens gang- og 

sykkelveganlegg langs Hannestadåsen. Øst for 

Hannestadåsen videreføres sykkelveg med fortau 

langs Fjellhøyveien til Ordfører Karlsens vei som 

krysses i plan. Ved Yven føres sykkelveg med 

fortau videre langs sørsiden av Yvenåsen og over 

jordet fram til kulvert under fv. 109 ved Alvim.  

Ved å beholde kulverten ved Kirkebyveien 

unngår en innløsning av en rekke boliger. 

Planene omfatter nødvendige anlegg for over-

vannshåndtering ved vegen, inkl. eventuelle sedi-

mentasjonsdammer, samlegrøfter og kulverter 

med utløp til kommunale anlegg og til Glomma. 

Det vil bli utført utbedringer og omlegginger av 

kommunale anlegg for vann og avløp og 

elektrisitetsforsyning. Kabeltraseer som blir 

berørt vil i nødvendig grad bli omlagt og rustet 

opp.  

 

Figur 3-2: Normalprofil i nedskalert planforslag. Antall kjørefelt vil variere mellom to, tre og fire. Der en gjenbruker 
eksisterende veg bygges ikke midtdeler. 
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3.2 Vegstandard og utforming 

Standard på ny veg skal normalt fastsettes ut fra 

prognoser for trafikk på vegnettet 20 år etter 

åpning og ut fra kravene i håndbok N100. I dette 

prosjektet ligger et krav om nullvekst i 

biltrafikken i forhold til nivået i 2013 til grunn for 

standardvalg og til grunn for planarbeidet. 

Som grunnlag for arkitektur og utforming er 

«Premissdokument for utforming for Bypakke 

Nedre Glomma» benyttet/43/.  

3.2.1 Kjøreveger 

Funksjon, trafikkmengde og fartsgrense er 

avgjørende for valg av dimensjoneringsklasse. 

Som grunnlag for valg av vegklasse på parsellen 

Råbekken–Rolvsøysund ligger en ÅDT på 20-

24 000 og en tungtrafikkandel på 8 % i 2015. For 

strekningen Rolvsøysund–Alvim legges en ÅDT på 

20 000 til grunn.  

Vegen skal være avkjørselsfri. Skiltet hastighet 

60-70 km/t.  

Fullskala planforslag: Fv. 109 har fire kjørefelt og 

midtdeler, og skal ha to kollektivfelt.  

Nedskalert planforslag: Fv. 109 har to til fire 

kjørefelt og midtdeler. Der det er tre eller fire 

kjørefelt er det ett eller to kollektivfelt. 

3.2.2 Kryss 

Reguleringsplanen legger opp til at kryss mellom 

fv. 109 og sidevegnettet skal skje i plan.  

Som hovedprinsipp benyttes rundkjøringer i 

kryss. Der en beholder dagens anlegg i nedskalert 

planforslag beholdes dagens T-kryss. Bruk av 

lysregulering avklares i byggeplanen. Trafikk på 

fv. 109 skal om mulig prioriteres foran øvrig 

trafikk.  

Ny bru over Glomma ved Valle vil gi endret 

løsning for Bjørnengveien inn mot fv. 109.  

3.2.3 Gang- og sykkelveger 

Bypakka har som mål at flere mennesker skal gå 

og/eller sykle. Fylkesvegen planlegges med en 

langsgående sykkelveg med fortau, med bredde 

6,5 meter inkl. skulder fram til Kirkebyveien. 

Langs Hannestadåsenbenyttes eksisterende 

gang- og sykkelveg. Fra Yven til Alvim bygges 

sykkelveg med fortau i bredde 5,5 meter. 

Sykkelveg med fortau plasseres der det er flest 

brukere. I tillegg planlegges det i fullskala 

planforslag et langsgående gang- og sykkeltilbud 

på motsatt side av fylkesvegen. Dette reguleres 

med bredde 4,5 meter. I det nedskalerte 

alternativet er dette tatt ut på store deler av 

vegstrekningen. All kryssing av fv. 109 med gang- 

og sykkelveger skjer på bru eller i undergang. 

Sidevegsnettet kan krysses i plan der trafikk-

vurderinger viser at løsningen er akseptabel . 

Ved under- og overganger skal ramper suppleres 

med trapper og snarveger for å redusere avstand 

for de som kan bruke trapp. Gang- og sykkelveg-

nettet skal sikre en god og trygg forbindelse 

mellom skoler, boliger og sentrumsområder.  

3.2.4 Rabatter og sideterreng 

Av hensyn til estetikk, sikkerhet og komfort for 

gående og syklende, samt behov for støyskjer-

ming, etableres grønne rabatter mellom anlegg 

for gang- og sykkeltrafikk og fylkesveg 109. På 

steder hvor det ikke er behov for støyskjerming 

er rabatter minimum fire meter brede. Der det 

skal etableres skjerm er rabattbredde minimum 

seks meter. På steder der det er tilstrekkelig 

areal vil støyskjermer bli erstattet av voller med 

vegetasjon. På grunn av sidebratt terreng vil det 

stedvis være behov for langsgående murer.  

3.2.5 Universell utforming 

Det er lagt til grunn at planskilt kryssing for 

fotgjengere og syklister skal være universelt 

tilrettelagt, jf. Håndbok N100. Det vil si at alle 

nye kryssinger på bru eller i kulvert/undergang i 

hovedsak ikke er bratte enn 7 %. Sykkelveg med 

fortau legges ikke brattere enn 5 %. I Greåker 

med flere alternative kryssingsmuligheter er det 

aksept for at en kan være trappebasert.  

Bruer over fv. 109 skal ha minimum frihøyde 4,9 

meter under konstruksjonen. Kulverter/under-

ganger har frihøydekrav 3,1 meter, men kon-

struksjonstykkelser, vegoverbygging o.l. gjør at 

høydeforskjeller som skal overvinnes tilsvarer ca. 
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6 meter for bruer og 4,5 meter for kulverter/ 

underganger.  

3.2.6 Bruk av vegetasjon 

Standarder for sikkerhet stiller krav om minste-

avstand fra hvit stripe til trær på seks meter ved 

vegklasse «kapasitetssterk gate/veg» og 

hastighet 60 km/t. Der det er rekkverk langs 

vegen eller langsgående støyskjermer kan en 

plante trær nærmere hvit stripe. I sikkerhets-

sonen kan en plante busker og klatreplanter som 

ikke reduserer sikt langs vegen. 

Med stor bredde på vegprofilet vil bruk av 

vegetasjon være viktig for å bryte opp de store 

asfaltflatene. Vegetasjon i rabattene vil også øke 

attraktiviteten til gang- og sykkelvegnettet. 

Det er lagt vekt på å få en grønn midtrabatt som 

bryter opp de store kjørearealene.  
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Figur 3-3: Oversikt over fullskala planforslag i Fredrikstad  
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Figur 3-4: Oversikt over nedskalert planforslag i Fredrikstad 
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Figur 3-5: Oversikt over fullskala planforslag i Sarpsborg  
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Figur 3-6: Oversikt over nedskalert planforslag i Sarpsborg  
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4 Metode 

Statens vegvesens håndbok V712 konsekvens-

analyser 2006/14 er benyttet i arbeidet/2/. En 

detaljert beskrivelse av metodikken finnes i 

håndboka, men det viktigste for tema natur-

mangfold og naturressurser er gjentatt her. I 

2018 kom det en ny utgave av V712 (mindre 

revisjon i 2021). Her benyttes gammel utgave 

siden den var gjeldende da arbeidet ble 

påbegynt. 

 

4.1 Naturmangfold 

4.1.1 Definisjon 

Håndbok V712 definerer naturmangfold 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 mang-

fold 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 

4.1.2 Tematisk avgrensing 

I mange tilfeller vil naturmangfold ha betydning 

for og berøre andre fagtemaer. Skillelinjen 

mellom temaene går på at det er ulike aspekter 

som vektlegges. For å unngå dobbeltvekting ved 

at de samme aspekter konsekvensvurderes 

innenfor flere tema, er det for temaet natur-

mangfold definert følgende avgrensinger: 

Naturmangfold avgrenses til å omfatte naturens 

egenverdi, og ikke dens verdi og funksjon for 

mennesker. Opplevelsesaspektet og visuelle 

forhold behandles under fagtema landskaps-

bilde, mens rekreasjon i naturen under tema 

nærmiljø & friluftsliv.  

Naturen som livsmiljø for planter og dyr samt 

spesielle geologiske forekomster behandles 

under temaet naturmangfold, mens natur-

ressursaspektet (ressurser for mennesker) som 

vilt, fisk, bær, vannmengde og vannkvalitet, 

berggrunn og løsmasser behandles under 

fagtema naturressurser.  

I den grad luft, vann og grunn forurenses er 

betydningen av dette for biologiske mangfoldet 

vurderes under naturmangfold. 

4.1.3 Registreringskategorier 

Kartlegging av naturmangfold kan knyttes til tre 

nivåer: 

• landskapsnivå 

• lokalitetsnivå 

• enkeltforekomster 

 

I det første nivået inngår større områder, 

systemer av områder og sammenhenger 

(grøntstruktur) mellom dem. Det gjelder for 

eksempel villrein, elg, store rovdyr, samt en 

rekke fuglearter.  

På lokalitetsnivå avgrenses delområder. Den 

viktigste biologiske kartleggingsenhet er 

naturtyper. De er definert i DN-håndbok 13 

”Kartlegging av naturtyper, verdisetting av 

biologisk mangfold”/5/. De kartlagte lokalitetene 

er videre verdsatt etter DN sitt system som deler 

lokalitetene i:  

• svært viktige (A) 

• viktige (B)  

• områder med lokal betydning (C)  

Alle naturtyper er videre vurdert i en egen 

rødliste fra 2011/34/. Den har de samme rødliste-

kategorier som rødlista for arter, se tabell 4-1. 

Det er også laget en egen oversikt over truete og 

hensynskrevende vegetasjonstyper i Norge/35/. 
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Viltområder inngår også på lokalitetsnivå. Det er 

leveområder og trekkveger for vilt av for-

valtningsmessig betydning, inkluderer amfibier, 

krypdyr, fugl og pattedyr. Ved viltkartlegging 

etter DN-håndbok 11 gis de kartlagte enhetene 

(funksjonsområder) vekt etter hvor viktige de 

er/6/. Skalaen er femdelt der 1 er den laveste 

verdien og 5 den høyeste. 

Verneområder, funksjonsområder for fisk og 

andre fersk-vannsarter, naturtyper i saltvann og 

geologiske forekomster er også inkludert i 

metodikken. Disse finnes ikke i influensområdet, 

og omtales derfor ikke.  

Enkeltforekomster kan være rødlisteart, 

prioritert art uten økologisk funksjonsområde, 

ansvarsart, fredet art eller art i utkantbestand. 

Rødlistearter er arter som er oppført på Nasjonal 

rødliste for truete arter i Norge fra 2021. 

Rødlistekategoriene er vist i tabell 4-1. For alle 

rødlistete arter som er omtalt her er rødliste-

kategorien tatt med i parentes etter artsnavnet.  

4.1.4 Verdi 

Registreringskategoriene danner utgangspunkt 

for inndeling i områder. Alle områder som blir 

berørt av det aktuelle tiltaket er så gitt verdi. 

Tabell 4-2 viser kriteriene for å bedømme verdi.  

 

 

4.1.5 Omfang 

Omfangsvurderingene er et uttrykk for tiltakets 

påvirkninger på det enkelte delområde. 

Påvirkningene kan være positive eller negative og 

skal vurderes i forhold til nullalternativet. 

Omfanget skal vurderes etter en glidende skala 

som går fra stort negativt til stort positivt 

omfang. Figuren nedenfor viser skalaen for 

omfang. Den nederste pilen viser graden av 

påvirkningen på delområdet.  

 

De to planforslagene sammenlignes med et 

alternativ 0. Alternativ 0 er en situasjon der det 

ikke bygges ny veg. Samtidig skal vedtatte planer 

inngå i alternativ 0. Spesielt i Fredrikstad er dette 

utfordrende. Her viser vedtatte planer ny fv. 109, 

men traseen er lagt ved dagens jernbane. Om ett 

av planforslagene blir vedtatt, vil disse planene 

ikke være aktuelle lengre. På den andre siden er 

det lagt ut flere områder til utbygging i 

kommuneplanene for både Fredrikstad og 

Sarpsborg ved fv. 109. Dette er områder som 

dermed vil forandres i løpet av kort tid. I denne 

utredningen er planer som med stor sann-

synlighet vil bli realisert inkludert i alternativ 0. 

Dette er beskrevet for dette alternativet. 

Alternativ 0 har per definisjon ingen konsekvens.  

 

Tabell 4-1: Rødlistekategoriene/7/ 

Kategori Beskrivelse 

RE Lokalt 
utryddet  

En art er regionalt utdødd når det er svært liten 
tvil om at arten er utdødd. For at arten skal 
inkluderes må den ha vært etablert 
reproduserende i Norge etter år 1800 

CR Kritisk 
truet  

En art er kritisk truet når ett av kriteriene A-E for 
kritisk truet er oppfylt. Arten har da ekstremt høy 
risiko for utdøing 

EN Sterkt 
truet  

En art er sterkt truet når ett av kriteriene A-E for 
sterkt truet er oppfylt. Arten har da svært høy 
risiko for utdøing 

VU Sårbar  En art er sårbar når ett av kriteriene A-E for sårbar 
er oppfylt. Arten har da høy risiko for utdøing 

NT Nær 
truet 

En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen 
av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved 
å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i 
nær framtid 

DD Data-
mangel  

En art settes til kategori datamangel når 
usikkerhet om artens korrekte kategoriplassering 
er svært stor, og klart inkluderer hele spekteret av 
mulige kategorier fra og med CR til og med 
livskraftig (LC) 

Kriteriene som benyttes er: A-populasjonsreduksjon, B-
utbredelsesområde, C-liten populasjon og pågående 
bestandsreduksjon, D-svært liten eller arealmessig meget begrenset 
populasjon og E-kvantitativ analyse 
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4.1.6 Konsekvens 

Konsekvensen framkommer ved å sammen-

holdes verdien av et område/forekomst med 

omfanget av inngrepet. Som det framgår av figur 

4-1 angis konsekvensen på en ni-delt skala fra 

meget stor positiv konsekvens (+ + + +) til meget 

stor negativ konsekvens (– – – –). Midt på figuren 

er en strek som angir intet omfang og ubetydelig 

konsekvens. 

 

4.1.7 Innhenting av informasjon 

I arbeidet er følgende hovedkilder benyttet:  

• egne befaringer 

• bruk av tilgjengelig litteratur og internett for å 

finne relevant informasjon om temaet, inkl. 

databaser som naturbase og artskart 

• kartlegging gjort i forbindelse med IC-

prosjektet  

 

Tabell 4-2: Kriterier for verdisetting naturmangfold. Utdrag fra tabell 6-13 i Håndbok V712 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Landskaps-
økologiske 
sammenhenger 

- Områder uten landskapsøkologisk betydning 

 

- Områder med lokal eller regional landskapsøkologisk 
funksjon. 

- Arealer med noe sammenbindingsfunksjon 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 delområder (f.eks. naturtyper)  

- Grøntstruktur som er viktig på regionalt/nasjonalt nivå 

Vannmiljø/ 
miljøtilstand 

- Vannforekomster i tilstandsklasser svært 
dårlig eller dårlig 

- Sterkt modifiserte forekomster 

- Vannforekomster i tilstandsklassene moderat eller god/ lite 
påvirket av inngrep 

- Vannforekomster nær naturtilstand eller i tilstandsklasse 
svært god 

Naturtyper på 
land og i 
ferskvann 

- Areal som ikke kvalifiserer som viktig 
naturtype 

- 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 2-3 

- Viktige viltområder (verdi B) 

- Viltområder og vilttrekk med viltvekt 4-5 

- Svært viktige viltområder (verdi A) 

Artsforekomster  - Forekomster av nær truede arter (NT) og arter med 
manglende datagrunnlag (DD) etter gjeldende versjon av 
Norsk rødliste  

- Fredete arter som ikke er rødlistet 

- Forekomster av truete arter, etter gjeldende versjon av 
Norsk rødliste: dvs. kategoriene sårbar VU, sterkt truet EN 
og kritisk truet CR 
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Figur 4-1: Konsekvensvifte. Konsekvensgrad finnes ved 
sammenstilling av verdi og omfang. Hentet fra 
håndbok V712 

4.1.8 Planprogram 

Fastsatt planprogram/1/ spesifiserer at følgende 

skal utredes innenfor temaet naturmangfold: 

Naturmangfoldet innenfor influensområdet 

skal kartfestes og beskrives. Det skal vurderes 

hvilke konsekvenser tiltaket medfører 

gjennom direkte inngrep og indirekte 

påvirkning av registrerte naturverdier.  

Forholdet til vassdrag skal vurderes spesielt 

med tanke på bestemmelsene i 

vannforskriften. 

Håndtering av overvann og faren for 

forurensing til vassdrag og grunn fra trafikk i 

driftsfasen skal utredes.  

Planen/tiltaket skal utarbeides etter 

naturmangfoldlovens prinsipper om 

bærekraftig bruk. Vurderingene som gjøres 

skal framgå av plandokumentene, jf. 

naturmangfoldloven § 7. 

Faren for spredning av fremmed arter som en 

følge av tiltaket skal beskrives 

 

4.2 Naturressurser 

4.2.1 Definisjon 

Håndbok V712 definerer naturressurser slik: 

Naturressurser er 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. 

• Med ressursgrunnlaget menes de ressursene 

som er grunnlaget for verdiskaping og 

sysselsetting innen primærproduksjon og 

foredlingsindustri. Vurderingen av ressurs-

grunnlaget omfatter både mengde og 

kvalitet. Vurderingen omfatter ikke den 

økonomiske utnyttelsen av ressursen, dvs. de 

bedriftsøkonomiske (også kalt 

privatøkonomiske) forhold. De vurderes under 

prissatte konsekvenser. 

• Med fornybare ressurser menes vann, 

fiskeressurser i sjø og ferskvann, og andre 

biologiske ressurser. Med vannressurser 

menes ferskvann (overflatevann og 

grunnvann), kystvann, samt deres 

anvendelsesområder. 

• Med ikke-fornybare ressurser menes 

jordsmonn og georessurser (berggrunn og 

løsmasser) samt deres 

anvendelsesmuligheter. 

4.2.2 Tematisk avgrensing 

I mange tilfeller vil naturressurser ha betydning 

for og berøre andre fagtemaer. Skillelinjen 

mellom temaene går på at det er ulike aspekter 

som vektlegges. For å unngå dobbeltvekting ved 

at de samme aspekter konsekvensvurderes 

innenfor flere tema, er det for temaet 

naturmangfold definert følgende avgrensinger: 

Landbrukets rolle for å opprettholde kultur-

landskapet behandles under tema landskaps-

bilde. Gårdstun og andre kulturminner/-miljø-
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er knyttet til utnytting av naturressurser be-

handles under tema kulturmiljø. De biologiske 

verdier knyttet til vassdrag, beiter og lignende 

er behandlet under tema naturmangfold. 

Friluftsliv og rekreasjon knyttet til natur-

ressurser, som fiske, jakt, bærplukking etc. 

behandles under tema nærmiljø og friluftsliv.  

4.2.3 Registreringskategorier 

Naturressurser har mange undertemaer. I denne 

utredningen er kun jordbruk relevant. Det 

omfatter følgende kategorier: 

Jordbruk: Her registreres egenskaper om 

arealtilstand (fulldyrket/overflatedyrket/ 

innmarksbeite) fra FKB-AR5. Egenskaper om 

dyrkbar jord skal også registreres. Jordkvalitet 

registreres i områder der det er foretatt 

detaljert jordsmonnkartlegging. Teigstørrelse 

og klimasone er også relevant for dyrkings-

potensial. 

4.2.4 Verdi 

Registreringskategoriene danner utgangspunkt 

for inndeling i områder. Alle områder som blir 

berørt av det aktuelle tiltaket er så gitt verdi. 

Tabell 4-3 viser kriteriene for å bedømme verdi.  

4.2.5 Omfang og konsekvens  

Metoden er den samme som for naturmangfold. 

Se kap. 4.1.5 og 4.1.6. 

Tabell 4-3: Kriterier for verdisetting jordbruk. Utdrag 
fra tabell 6-18 i Håndbok V712 

Beskrivelse Verdi 

- Innmarksbeite som ikke er dyrkbar Liten 

- Overflatedyrket jord som ikke er dyrkbar Middels 

- Fulldyrket jord, overflatedyrket jord som er 
dyrkbar  

- Innmarksbeite som er dyrkbar 

- Andre områder med dyrkbar jord 

Stor 

 

4.2.6 Innhenting av informasjon 

I arbeidet er følgende hovedkilder benyttet:  

• kontakt med fagpersoner i kommunene 

• egne befaringer 

• bruk av tilgjengelig litteratur og Internett for å 

finne relevant informasjon om temaet, inkl. 

databaser som NGU og Nibio 

4.2.7 Planprogram 

Fastsatt planprogram/1/ spesifiserer at følgende 

skal utredes innenfor temaet naturresurser: 

Utredningen innenfor dette temaet begrenses 

til landbruk. Det skal utarbeides et areal-

regnskap som viser avgang av jordbruks-

arealer. Arealbeslag til restarealer som på 

grunn av arrondering ikke kan utnyttes til 

jordbruksformål skal inkluderes i regnskapet. 

Eventuelle arronderingsmessige konsekvenser 

for landbruket skal vurderes. Mulig avbøt-

ende tiltak som flytting av matjord og ny-

dyrking skal utredes. Eventuell nydyrking skal 

veies opp mot andre interesser som friluftsliv 

og naturmangfold 

4.2.8 Vedtatt omdisponering av dyrket jord 

Nullalternativet utgjør sammenligningsgrunn-

laget som alternativene skal sammenlignes med. 

Iht. metodikken i V712 skal dette inkludere andre 

vedtatte planer som vil bli gjennomført uavhen-

gig av tiltaket. I influensområdet er det flere 

vedtatte regulerings- og kommuneplaner som 

viser ny arealbruk (utbygging) på dyrket mark. 

Dyrket mark innenfor influensområdet som er 

omdisponert gjennom vedtatte planer har derfor 

per definisjon ingen verdi for dette temaet. 

Planer kan imidlertid endres. I denne utredning 

har vi lagt til grunn at landbruksareal som er 

omdisponert til annet formål enn LNF gjennom 

vedtatt reguleringsplan ikke har verdi for dette 

temaet. For arealer vist som omdisponert i 

kommune(del)planer er det ikke tatt hensyn til 

mulig ny arealbruk.  

I oversikten av beslag av dyrket jord er dette delt 

på LNF, det vil si områder som skal være land-

bruksområder i framtida og omdisponert, det vil 

si dyrket jord som er omdisponert til annet 

formål i vedtatt reguleringsplan.  
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5 Dagens situasjon og 
verdivurderinger 

5.1 Naturmangfold 

5.1.1 Influensområdet 

Planområdet er det området de faktiske tiltakene 

skal gjennomføres, og er det arealet som 

omfattes av reguleringsplanene. Tiltaket kan i 

tillegg til dette også ha virkninger utenfor plan-

området. Det samlede området som tiltaket kan 

påvirke kalles influensområdet. Eksempelvis kan 

en veg krysse viktige vilttrekk, da vil influens-

området omfatte leveområder som forbindes av 

trekket, et areal som er langt større enn 

planområdet. På samme måte kan tiltak i vass-

drag ha betydning for store deler av vassdraget 

om vandringsveger for fisk påvirkes. Trafikkstøy 

kan også ha virkninger i lang avstand fra selve 

vegen.  

Verdikartene (figur 5-16 og figur 5-17 på side 39 

og 40) viser influensområdet. Råbekken/Evje-

bekken fra og med planområdet og ned til 

Glomma er inkludert. I sørøst danner jernbanen 

grensen for influensområdet fram til Rolvsøysund 

med unntak av Omberg der influensområdet er 

trukket ned til Glomma. Årsaken til det er at 

overvann fra veganlegget skal føres ned til Glom-

ma i åpen grøft her. På nordvestsiden er influens-

området trukket et godt stykke fra dagens veg. 

Det strekker seg enda mer ut i Rekustadområdet 

for å få med ny trasé for fv. 112. På Sarpsborg-

siden utgjør jernbanen og Greåkerveien den 

sørlige grensen. I nord er den trukket ca. 200 

meter fra dagens veg. Ved Alvim er influens-

området utvidet for å få med bekkedrag og 

viltområde her.  

Glomma er ikke inkludert i influensområdet. Alt 

vegvann vil til slutt havne i Glomma. Det er en så 

stor resipient at ev. forurensning fra veganlegget 

ikke vil påvirke vassdraget. 

5.1.2 Generell områdebeskrivelse 

Planområdet ligger kystnært i boreonemoral 

vegetasjonssone/25/. Berggrunnen består av 

grunnfjellsbergarter som ulike granitter/26/. Det 

er skrinn furuskog på åsryggene, som på det 

høyeste er 70-80 meter, barskog med gran finnes 

der det er dypere jordsmonn. Langs elver og 

bekkedrag er det leirstrender med arter som 

takrør og starr. Edelløvskog er vanlig på gunstige 

steder. I tettstedsmiljøene er det store 

frittstående edelløvsarter.  

5.1.3 Naturtyper 

Begge kommunene har gjennomført vilt- og 

naturtypekartlegging (DN-13), og dataene er til-

gjengelig på Miljødirektoratets naturbase/4/. I 

tillegg foreligger det materiale fra IC-utredninger 

på parsellene Seut–Rolvsøy og Rolvsøy–Klavestad 
/32/,/33/. I 2019 utførte Rambøll naturtypekart-

legging etter Miljødirektoratets instruks (NiN) 

Tabell 5-1: Registrerte naturtyper. Fra naturbasen/4/ og kartlegging i forbindelse med InterCity/32/,/33/ 

Navn Type Beskrivelse Verdi 

1. 
Råbekken
/Stordiket 

Viktig 
bekkedrag 

Rå-/Evjebekken har økologisk funksjon som spredningskorridor i utbygd område, 
sammenbinding mellom Glomma og Borredalsvannet. Bekkesystemet er moderat 
forurenset. Det er foretatt betydelige lukkinger og noen senkningstiltak. Rødliste-
artene firling (VU), krusfrø (NT) (1955), lerkefalk (NT) og stær (NT) er registrert i 
tilknytting til bekken. I naturtypekartlegging fra 1996 heter det at vannkvaliteten 
er for dårlig for fisk  

Viktig (B) 

2. Dike-
veien N 

Dam/ 
bekkedrag 

Kanalisert bekkedrag. Beskrevet gjennom kartletting for IC. Naturbase har en 
observasjon av nikkebrønsle Bidens cernua (EN) i diket 

Lokalt 
viktig (C) 

3. Rolvs-
øyveien- 

Store gamle 
trær. Hule eiker 

To eiketrær mellom fv. 109 og gang- og sykkelvegen med omkrets 210 og 295 cm. 
De har ikke synlig hulhet, og grener er kappet i nyere tid 

Lokalt 
viktig (C) 

4. Opstad-
mo 

Store gamle 
trær 

Stor gammel ask på østsiden av elven ved Rolvsøysund, i hage på sydsiden av 
gangbrua. Kartlagt gjennom InterCity 

Viktig (B) 

5. Alvim-
dammen 

Dam Stor dam i kulturlandskapet med rik fuglefauna, ikke nærmere undersøkt for 
botanikk eller andre dyregrupper enn fugl. Ikke avgrenset som naturtype gjennom 
NiN-kartlegging i 2019 

Viktig (B) 
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langs Glomma og Visterflo. Denne kartleggingen 

omfattet også deler av influensområdet; mellom 

Valle og Tindlund og området Alvim/Alvimdam-

men. Denne kartleggingen resulterte ikke i funn 

av naturtyper i influensområdet/4/.  

Selv om området er sterkt preget av bebyggelse 

og inngrep finnes spredte naturverdier. Disse er 

stort sett knyttet til vann og vassdrag, natur-

beitemark og store eiketrær. Naturtyper i 

området er vist i figur 5-6 og figur 5-7. De som 

ligger innenfor influensområdet er nummerert og 

beskrevet i tabell 5-1.  

I nærheten av influensområdet finnes en rekke 

hule eiker, naturbeitemark ved Rolvsøysund, 

grotter i tilknytting til Greåker fort og dam ved 

Tindlund som alle er registrert som naturtyper.  

5.1.4 Viltlokaliteter 

Gjennom eldre viltkartlegginger er det registrert 

tre viltlokaliteter. Det er Greåker fort, dam ved 

Tindlund og Alvimdammen. Greåker fort og 

Alvimdammen er sammenfallende med 

naturtypene, og beskrives derfor ikke nærmere. 

Dammen ved Tindlund er definert å ligge utenfor 

influensområdet. Det skal etablerers boliger i 

dette gamle steinbruddet. Som en del av 

boligplanene skal det reetableres en dam/20/. 

Hjorteviltregisteret/23/ har noen registrerte på-

kjørsler på veg og jernbane i området, se figur 

5-3. Data i femårsperioden 1.1.2017 til 1.1.2022 

viser fem rådyrpåkjørsler på fv. 109 på Fredrik-

stadsiden. Disse er spredd på hele strekningen. I 

Sarpsborg er det registrert nærmere 30 påkjørs-

ler. Disse er også spredd på hele strekningen, 

men det er et tydelig tyngdepunkt i Alvimdalen. I 

tillegg er noen grevlinger og rødrev påkjørt. Vilt-

områdekart for Fredrikstad viser «viktig trekkvei 

for hjortevilt» over fv. 109 ved Østfoldhallen/40/. 

Kartet er fra 1997, og baserer seg på enda eldre 

registreringer. Siden den gang er det bygd ut mye 

næring i dette området, og trekket har nok 

mistet sin betydning. Viltkart for Sarpsborg har 

ingen trekk over fv. 109/41/.  

5.1.5 Rødlistearter 

Det er registrert en rekke rødlistede/7/ arter i 

området/8/. Figur 5-4 viser registreringer fra 

artskart, og de er listet opp i tabell 5-2. 

Lokalitetsbeskrivelse og år for siste registrering 

inngår også. Det er flest fugler, og mange av 

disse registreringer er mer eller mindre tilfeldige. 

De sier ikke noe om området er spesielt viktig for 

artene. Det er flere rødlistede planter knyttet til 

vassdrag/våtmark i området.  

Noen arter er det lang tid siden er registrert, 

f.eks. åkerrødtopp i 1921. Denne arten finnes 

mest sannsynlig ikke i området i dag.  

 

Figur 5-1: Avblomstrede hagelupiner i vegkanten ved 
Alvim 

 

Figur 5-2: Det er store mengder kanadagullris i 
området 
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Figur 5-3: Rådyr påkjørt av motorkjøretøy og tog i femårsperioden 2017-2022. Utsnitt fra hjorteviltregisteret/23/ 
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Tabell 5-2: Rødlistede arter registrert i influensområdet. Hentet fra Artskart/8/  

Navn Vitenskapelig navn Kategori Beskrivelse År 

Nikkebrønsle Bidens cernua EN I diket (mellom Østfollhallene) 2007 

Muserumpe Myosurus minimus EN I bed med mye åpen jord mellom busker ved Dikeveien 36  2012 

Dvergforglemmegei Myosotis stricta VU Øst for Valleveien 1. Også funnet på Alvim i 1899 1979 

Perleforglemmegei Myosotis discolor EN Rekustad 2015 

Nyresildre Saxifraga granulata NT Alvim 1899 

Ask Fraxinus excelsior EN Rekustad, Opstadmo, Visterflo, Greåker 2019 

Åkerrødtopp Odontites vernus CR Rolvsøy. Ikke nærmere beskrevet. Også funnet i 1948 Glemmen og 1912 Alvim brygge 1921 

Kranstusenblad Myriophyllum verticillatum VU Visterflo, på vestsiden litt nord for Greåker, spredt på 50-60 cm dyp 1966 

Nordlig evjeblom Elatine orthosperma EN Visterflo ved Greåker, spredt 1966 

Korsandemat Lemna trisulca VU Saksegård 2019 

Myrstjerneblom Stellaria palustris VU Visterflo 1978 

Trefelt evjeblom Elatine triandra EN Visterflo 1978 

Korsevjeblom Elatine hydropiper EN Visterflo 2011 

Froskebitt Hydrocharis morsus-ranae NT Ved Dikeveien 19 2019 

Firling Crassula aquatica VU Dikeveien 1981 

Gulspurv Emberiza citrinella VU Hauge, Rekustad, Heigård, Solheim, Rolvsøy kirke, Greåker, Alvimdammen 2022 

Gråspurv Passer domesticus NT Rolvsøy, Liljeveien, Østfoldhallen, Rolvsøysund. Greåker, Yven 2022 

Grønnfink Chloris chloris VU Hauge, Greåker, Yven, Alvimdammen 2022 

Granmeis Poecile montanus VU Rolvsøy, Solheim 2018 

Krykkje Rissa tridactyla EN Visterflo 2011 

Gråmåke Larus argentatus VU Østfoldhallen, Greåker, Alvimdammen 2021 

Tjeld Haematopus ostralegus NT Heigård 2002 

Havelle Clangula hyemalis NT Visterflo 2016 

Hettemåke Chroicocephalus ridibundus CR Hauge, Rolvsøysund, Alvimdammen 2020 

Sothøne Fulica atra VU Alvimdammen 2021 

Sivhøne Gallinula chloropus VU Alvimdammen 2019 

Knekkand Spatula querquedula EN Alvimdammen 2021 

Bergand Aythya marila EN Alvimdammen 2020 

Stjertand Anas acuta VU Alvimdammen 2020 

Horndykker Podiceps auritus VU Alvimdammen 2020 

Storskarv Phalacrocorax carbo NT Rolvsøy bru, Tindlund, Alvimdammen 2021 

Dvergmåke Hydrocoloeus minutus VU Dikeveien 2012 

Dverglo Charadrius dubius VU Rolvsøy kirke, Greåker 2007 

Makrellterne Sterna hirundo EN Nes 2009 

Fiskemåke Larus canus VU Østfoldhallen, Rolvsøy kirke, Rolvsøysund, Greåker, Alvimdammen 2013 
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Navn Vitenskapelig navn Kategori Beskrivelse År 

Fiskeørn Pandion haliaetus VU Rønningen Rolvsøy 2013 

Hønsehauk Accipiter gentilis VU Rønningen Rolvsøy, Østfoldhallen, Greåker 2021 

Sivhauk Circus aeruginosus NT Heigård 2003 

Lerkefalk Falco subbuteo NT Heigård, Greåker, Visterflo, Råbekken 2017 

Vepsevåk Pernis apivorus NT Rønningen 2003 

Stær Sturnus vulgaris NT Dikeveien, Rekustad, Rolvsøy, Rolvsøy kirke, Greåker, Tindlund, Alvimdammen 2021 

Rosenfink Carpodacus erythrinus NT Rønningen Rolvsøy 1985 

Konglebit Pinicola enucleator NT Østfoldhallen 2020 

Trelerke Lullula arborea NT Rønningen Rolvsøy 1995 

Sanglerke Alauda arvensis NT Rekustad, Rolvsøy kirke, Råbekken, Alvimdammen 2021 

Tyrkerdue Streptopelia decaocto NT Rekustad, Rolvsøy kirke, Grønli, Greåker,Yven 2019 

Vaktel Coturnix coturnix VU Heigård 2015 

Åkerrikse Crex crex CR Heigård 2002 

Kornkråke Corvus frugilegus VU Heigård, Greåker 2020 

Vipe Vanellus vanellus CR Greåker, Alvimdammen 1998 

Taksvale Delichon urbicum NT Rolvsøy kirke, Rolvsøysund, Alvimdammen 2013 

Tårnseiler Apus apus NT Greåker, Alvimdammen 2013 

Sandsvale Riparia riparia VU Rolvsøysund 2013 

Nattergal Luscinia luscinia NT Visterflo, Råbekken 2008 
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Figur 5-4: Utsnitt fra Artskart som viser rødlistete og fremmede arter  
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5.1.6 Fremmede arter 

Det er en rekke registreringer av 

fremmede plantearter/7/ i området/8/, se 

figur 5-4. Både langs fv. 109 og Greåker-

veien er det mange forekomster av høy-

risikoarter som hagelupin, kanadagullris og 

parkslirekne. Kjempebjørnekjeks og 

rynkerose finnes også. Statens vegvesen 

har også kartlagt uønskede arter langs 

vegnettet, se figur 5-5. Tabell 5-3 viser 

registrerte fremmede arter innenfor 

kategoriene svært høy risiko, høy risiko og 

potensiell risiko i influensområdet.  

 

 
 
 

Tabell 5-3: Svartlistede arter med svært høy risiko (SE), høy risiko (HI) og potensiell risiko (PH) registrert i influensområdet. Hentet 
fra Artskart/8/  

Navn Vitenskapelig navn Kategori Beskrivelse År 

Kjempebjørne-
kjeks 

Heracleum 
mantegazzianum 

SE Fv. 109 ved Råbekken, Valle og Greåker 2020 

Tromsøpalme Heracleum persicum SE Ved Rolvsøy kirke 2019 

Kanadagullris Solidago canadensis SE Spredt langs hele fv. 109 på Sarpsborgsiden. Alvim. Ved Østfoldhallen 
og Valle i Fredrikstad. Også ved Bjørnengveien og Greåkerveien 

2019 

Parkslirekne Reynoutria japonica SE Fv. 109 ved HN Hauges vei, Greåker, Yven. Hauges minde, på motsatt 
side av vegen litt nedenfor 

2021 

Taggsalat Lactuca serriola SE Dikeveienen, langs jernbanen ved Greåker 2020 

Hagelupin Lupinus polyphyllus SE Ved Bjørnengveien, Råbekken, Heigård alle, Fv.109 ved Rolvsøysund, 
Rekustad, Greåker, Yven og Alvim 

2021 

Vårpengeurt Noccaea caerulescens PH Råbekken, Rekustad 2021 

Gravbergknapp Phedimus spurius SE Rekustad 2015 

Orientveronika Veronica persica PH Rekustad, Saksegård 2019 

Kjempesøtgras Glyceria maxima HI Visterflo ved Greåker og «Greåker ved elven og stasjonen» og Alvim 
(1926) 

2019 

Mongolspringfrø Impatiens parviflora SE Greåker, Yven 2019 

Kjempespringfrø Impatiens glandulifera SE Greåker, Alvim 2021 

Engrødtopp Odontites vulgaris SE Haug, Greåker, Alvim 2017 

Fagerfredløs Lysimachia punctata SE Greåker, fv. 109 ved Saksegård 2019 

Ugrasmjølke Epilobium ciliatum 
ciliatum 

SE Rå, Hauge, Greåker 2020 

Hestehamp  Conyza canadensis PH Rå, Saksegård, Greåker 2020 

Tunbalderbrå Lepidotheca suaveolens PH Hauge, Saksegård, Greåker, Alvim 2021 

Hvitsteinkløver Melilotus albus SE Hauge, Saksegård, Greåker, Alvim 2019 

Rødhyll Sambucus racemosa SE Greåker 2019 

Sprikemispel Cotoneaster divaricatus SE Haugeåsen 2017 

Bladfaks Bromopsis inermis SE Greåker 2019 

Rynkerose Rosa rugosa SE Grønli, Saksegård, Greåker 2019 

Høstberberis Berberis thunbergii SE Haugeåsen, Greåker 2017 

Klistersvineblom Senecio viscosus SE Hauge, Saksegård, Greåker, Alvim 2019 

Moskuskattost Malva moschata HI Hauge, Saksegård 2019 

Småtorskemunn Chaenorhinum minus PH Hauge, Greåker 2019 
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Figur 5-5: Grønn strek viser i hovedsak forekomst av kanadagullris langs vegnettet. Ved Alvim er det også mye hagelupin. Punktene refererer til punktforekomster av fremmed arter. 
Her inngår bl.a. kjempebjørnekjeks, rynkerose, park- og hybridslirekne. Utsnitt fra vegkart/3/ 
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Figur 5-6: Naturtyper og viltområder på strekningen Råbekken–Rolvsøysund 
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Figur 5-7: Naturtyper og viltområder på strekningen Rolvsøysund–Alvim  
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5.1.7 Delområde 1 Råbekken 

Kategori: Naturtyper på land og i ferskvann. 

Råbekken består av tre hovedgrener som renner 

sørvestover (se figur 5-9). Øvre gren omfatter 

utløpet av Borredalsdammen, den midtre 

Rådalen mens det nedre er et bekkeløp/grøft 

som renner gjennom næringsområdet ved 

Dikeveien. De to øvre løpene renner sammen 

ved Rå før fv. 109 krysses. Ved Evje kommer 

grenen fra næringsområdet inn i bekken. Herifra 

renner bekken noen hunder meter før den 

munner ut i Glomma. Den østligste delen av 

bekken kalles Evjebekken.  

 

Figur 5-9: Oransje strek er vannstrenger som tilhører 
Råbekken/Evjebekken. Utsnitt fra Vann-nett/21/ 

De vestre delene av nedbørfeltet består av 

utmarksområder. Store deler av bekkeløpet 

ligger i dyrket mark og i områder med nærings-

bygg/tett bebyggelse. Det er foretatt betydelige 

lukkinger og noen senkningstiltak. Til tross for at 

bekken er sterkt påvirket, er det en god del 

kantvegetasjon langs den (se figur 5-8).  

Bekken har økologisk funksjon som sprednings-

korridor i utbygd område med sammenbinding 

mellom Glomma og Borredalsvannet. Den er 

kartlagt som en naturtype med verdi viktig (B) i 

Naturbasen/4/. Utbyggingen i området har stedvis 

ødelagt og påvirket naturmiljøet sterkt langs 

bekken. Det ble etablert dammer i bekken i på 

1980-tallet. Disse er nå delvis gjenfylt/nedgrodd. 

Rødlisteartene firling (VU) og krusfrø (NT) er 

registrert i tilknytting til bekken/8/.  

Råbekken/Evjebekken er vannforekomst 002-

4142-R. I Vann-nett heter det om bekken at den 

økologiske tilstanden er "dårlig", mens den 

kjemiske tilstanden er "udefinert". Negativ 

påvirkning fra diffus avrenning fra byer/tett-

steder og punktutslipp fra regnvannsoverløp/21/. 

Bunnfaunaene er dårlig utviklet, og bekken er 

forurenset av næringsstoffer. Det er også et høyt 

innhold av termotolerante koliforme bakterier. 

 

Figur 5-8: Nedre deler av Råbekken/Evjebekken. Som det går fram av bildet krysses bekken flere steder av veger  
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Miljømål for både økologisk og kjemisk tilstand 

er "god", og frist for å nå målet er 2022-27/44/. 

I naturtypekartlegging som er gjort i Fredrikstad 

heter det at vannkvaliteten er for dårlig for 

fisk/22/. Selv om disse opplysningen er gamle 

(1996), er de nok fortsatt gjeldende.  

I Fredrikstad viser kommuneplanen hensynsone 

naturmiljø langs Råbekken/Evjebekken/11/.  

Naturtypelokaliteten er vurdert som viktig (B-

verdi). Utbyggingen i området har stedvis ødelagt 

naturmiljøet langs bekken. Grad av påvirkning i 

og langs lokaliteten reduserer verdien noe. 

Delområdet gis middels til stor verdi. 

5.1.8 Delområde 2 Diket 

Kategori: Naturtyper på land og i ferskvann. 

Delområdet omfatter diket som går langs Dike-

veien. Det starter ved XXL som en liten grøft 

mellom parkeringsareal og Dikeveien. Det er her 

plantet en trerekke langs grøfta, og det er 

skjøttet plenareal. Våtmarksplanter som takrør 

vokser i grøfta. Forbi Expert og Bohus er det ikke 

etablert trær, og videre er grøfta plassert mellom 

parkeringsareal og bygninger. Fra rundkjøringa 

ved Østfoldhallen kommer det inne noe mer 

vann. Grøfta er omgitt av asfalterte flater på 

begge sider, og fremstår som en grønn grøft med 

et lite vannspeil. Diket krysses av en rekke veger. 

Lengden på grøfta er omtrent 1300 meter. 

Mellom Skeidar og Råbekken er diket lukket, en 

strekning på ca. 700 meter. Bredden på grøft og 

sider er i snitt 10 meter. 

 

 

Figur 5-10: Råbekken rett oppstrøms fv. 109 

 

Figur 5-11: Råbekken rett nedstrøms fv. 109 

 

Figur 5-12: Diket 

Verdien av denne grøfta for naturmangfold er 

begrenset. Vannføringen er liten, den er omgitt 

av asfalterte flater og bygninger og har en dårlig 

utviklet kantvegetasjon. Det er også plantet en 

rekke hageplanter langs grøfta. Det er imidlertid 

funnet nikkebrønsle Bidens cernua og muse-

rumpe Myosurus minimus i diket ved Østfold-

hallen. Dette planter tilknyttet vann som er rød-

listet som sterkt truet (EN). På grunn av at diket 

er en liten bekk i et ellers nedbygd område med 
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forekomst av rødlistearter, er det definert som 

en naturtype. Den er gitt lokal verdi (C) som 

naturtype.  

Delområdet gis liten til middels verdi. 

5.1.9 Delområde 3 Rolvsøyveien 

Kategori: Naturtyper på land og i ferskvann. 

Delområdet omfatter to eiketrær i Rolvsøyveien 

(sørøst for Rolvsøyveien 316), se . De har 

omkrets på 210 cm og 295 cm. Det er ikke synlig 

hule, og har greiner kappet i nyere tid. Siden 

omkretsen er på over 200 cm er de en utvalgt 

naturtype.  

Begge eikene er vurdert som lokalt viktige (C-

verdi) gjennom naturtypekartleging. 

Delområdet gis middels verdi. 

5.1.10 Delområde 4 Rolvsøy 

Kategori: Landskapsøkologiske sammenhenger 

og Naturtyper på land og i ferskvann. 

Delområdet omfatter Visterflo/Rolvsøy fra der 

Visterflo smaler inn og ned til jernbanebrua. 

Dette er en del av Glomma, og arter tilknyttet 

vassdraget finnes også her. Fiskesamfunnet i 

nedre del av Glomma er artsrikt, med over 20 

arter. Laks og sjøørret, og de rødlistete artene ål 

(EN) og havniøye (NT) finnes i vassdraget.  

Eldre data (1966-81) viser funn av rødlistete 

karplanter tilknyttet vassdraget som korsevje-

blom Elatine hydropiper (EN), trefelt evjeblom 

Elatine triandra (EN), nordlig evjeblom Elatine 

orthosperma (EN), kranstusenblad Myriophyllum 

verticillatum (VU), firling Crassula aquatica (VU) 

og myrstjerneblom Stellaria palustris (VU)/8/. Det 

er også registrert en rekke rødlistete fuglearter 

knyttet til vassdraget, se tabell 5-2.  

Under befaring ble det observert eldre bever-

gnag ved vannkanten. Det er ikke kjent om det 

opptrer bever i området i dag.  

Delområdet inngår i vannforekomst Glomma fra 

Greåker til sjøen (002-4230-R). Vannforekomsten 

starter ved avsmalingen av Visterflo og forsetter 

til Glommas utløp i sjøen. Området er registrert 

med "dårlig" økologisk tilstand. Vannforekomst-

en er påvirket av forurensing fra punktutslipp fra 

industri, regnvannsoverløp, utslipp fra rensean-

legg, avrenning fra by/tettsted, nedlagt industri 

og avrenning fra transport og infrastruktur/37/. 

Inkludert i delområdet inngår også en stor gam-

mel ask i en hage på sørsiden av gangbrua over 

Rolvsøysund (Opstadmo, naturtype nr. 4).  

Rolvsøysund er en del av vannområde Glomma 

som er et viktig funksjonsområde for arter i vann 

og langs land, inkludert rødlistete arter. Det 

brukes av anadrome (laks og sjøørret) og 

katadrome (ål) arter på vandring. 

Delområdet gis stor verdi. 

 

Figur 5-13: Rolvsøysund. Stor ask vises til høyre i bildet 

5.1.11 Delområde 5 Alvim 

Kategori: Naturtyper på land og i ferskvann og 

Viltområder. 

Alvimdammen er en viktig lokalitet for fugl. En 

egen brosjyre lister opp 60 ulike arter som er 

registrert i tilknytting til dammen/24/. Av disse er 

21 rødlistede: fiskeørn (NT), bergand (EN), 

fiskemåke (VU), hettemåke (CR), gråmåke (VU), 

gulspurv (VU), tårnseiler (NT), grønnfink (VU), 

storskarv (NT), sanglerke (NT), sivhøne (VU), 

sothøne (VU), knekkand (EN), stjertand (VU), 

horndykker (VU), sivspurv (NT), grønnfink (VU), 

gråspurv (NT), stær (NT), taksvale (NT) og vipe 

(CR). Dammen fungerer både som yngleområde, 

beiteområde, overnatting- og rasteområde for 

forskjellige arter, og er spesielt viktig for ender.  
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Figur 5-14: Alvimdammen 

I tillegg inngår dammen i et litt større område 

som er registrert som et viltområde. I dette inn-

går Alvimbekken med kantvegetasjon. Store 

deler av bekken er lukket, men den er åpen på de 

nedre delene av Alvimjordene. Den har en lang 

lukking under fv. 109, og er videre lukket fra 

Alvimdammen og ned til Glomma.  

Alvimbekken/-dammen inngår nå ikke i Vann-

nett, men har tidligere inngått i vannforekomst 

002-3562-R Småbekker til Glomma sør for 

Sarpsfoss. Økologisk tilstand har vært oppgitt 

som dårlig. Vannkvaliteten i dammen er svært 

dårlig, og den fungerer som en fangdam for 

landbruksarealene oppstrøms.  

Hare (NT), rådyr, rev og vånd har dette som et 

leveområde/24/. 

I kommuneplanen for Sarpsborg er dammen og 

draget nord for denne vist med «svært høy 

verdi»/12/.  

Selve dammen måler 7 dekar, og det totale 

arealet på delområdet er på ca. 86 dekar. 

Naturtypen er vurdert som viktig (B-verdi). 

Delområdet gis stor verdi. 

 

Figur 5-15: Alvimbekken 

 

 

Tabell 5-4: Verdivurderte delområder. Nummereringen henviser til verdikartene på de neste sidene 

Område Beskrivelse Verdi  

1. Råbekken Råbekken er et viktig bekkedrag. Utbyggingen i området har stedvis ødelagt 
naturmiljøet langs bekken, men det er fortsatt et viktig grøntdrag. Delområdet gis 
middels til stor verdi 

 

   
Liten Middels Stor 

 

2. Diket Grøft ved Dikeveien i handels-/næringsområde. Rødlistearter er registrert. 
Verdien er liten til middels  

 

   
Liten Middels Stor 

 
3. Rolvsøy-
veien 

Delområdet omfatter to hule eiketrær i Rolvsøyveien. Begge eikene er vurdert 
som lokalt viktige naturtyper (C-verdi). Delområdet gis middels verdi 

 

   
Liten Middels Stor 

 
4. Rolvsøy Delområdet består av Rolvsøysund som er en viktig økologisk korridor for 

ferskvannstilknyttete arter. Stor gammel ask i hage på Sarpsborgsiden av 
gangbrua inngår i delområdet. Verdien er stor 

 

   
Liten Middels Stor 

 

5. Alvim Alvimdammen og -bekken har et rikt fugleliv. Området tjener en rekke funksjoner 
for de ulike artene, og fungerer som både yngleområde, beiteområde, 
overnatting- og rasteområde. Delområdet gis stor verdi 

 

   
Liten Middels Stor 
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Figur 5-16: Verdikart naturmangfold Råbekken–Rolvsøysund 
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Figur 5-17: Verdikart naturmangfold Rolvsøysund–Alvim 
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5.2 Naturressurser 

5.2.1 Influensområdet 

Utredninger for naturressurser er, i tråd med 

planprogrammet, begrenset til landbruk. Følgelig 

er influensområdet også avgrenset av landbruks-

ressurser. Influensområdet omfatter derfor 

dyrket jord som kan bli påvirket av de to 

alternativene. Alle verdisatte delområder faller 

derfor innenfor kategorien Jordbruk iht. V712.  

5.2.2 Generelle områdebeskrivelse 

Fredrikstad og Sarpsborg har naturgitte gode 

forhold for landbruksproduksjon. Området ligger 

under marin grense med store lettdrevne arealer 

dyrket jord. Sett ut fra norske forhold er klimaet 

gunstig slik at det også kan dyrkes matkorn. Berg-

grunnen består av næringsfattige bergarter, men 

de marine avsetningen gir likevel et godt jords-

monn. Generelt er raet godt egnet til grønnsaks-

produksjon med sandholdig jord. Nedenfor raet 

dominerer leirjord, og her er kornproduksjon 

dominerende. Generelt kan en si at mye av den 

dyrkete jorda er av «nasjonal verdi». 

Til tross for mye bebyggelse og infrastruktur er 

det en god del fulldyrket høyproduktiv jord i 

planområdet, det aller meste på Fredrikstadsiden 

av Visterflo.  

 

 

Kjerneområde 
landbruk 

Begge kommuner har 

utarbeidet temakart 

«kjerneområder for 

landbruk» /27/,/28/. De 

viser de viktigste jord-

bruksområdene, se 

figur 5-18 og figur 

5-19. I Fredrikstad 

inngår dyrket jord ved 

Råbekken, Omberg og 

Rekustad i kjerne-

området, mens Alvim 

inngår i Sarpsborg.  

I Fredrikstad er 

områder med dyrket 

jord vist med 

hensynsone (510) i 

kommuneplanen/11/.  

 

 

  

 

Figur 5-18: Utsnitt fra temakart landbruk Fredrikstad. Grønn skravur viser kjerneområder 
landbruk  

 

Hauge 

Glomma 

Evje 

Glemmen 

Nes 

Rolvsøy 

Rå 

Rekustad 

Valle 

Omberg 
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Figur 5-19: Utsnitt fra temakart landbruk Sarps-
borg/28/. Mørk grønn viser kjerneområder landbruk 

Omdisponering av dyrket jord 

Kommuneplan for Fredrikstad 

En stor del av de dyrkede arealene innenfor 

planområdet er avsatt til utbyggingsformål 

gjennom kommunale planer/11/,/12/,/13/,/14/.  

På Valle er jorder på begge sider av fv. 109 satt 

av til fremtidig bebyggelse/anlegg i kommune-

planen (område BA202 Valle nord på figur 5-20).  

Dyrket jord i Rekustadområdet (mellom Hatte-

veien og fv. 112) er avsatt til LNF-område bort-

sett fra ny tilkobling av fv. 112. Vegtraseen er 

kun vist som en ren illustrasjonslinje på kom-

muneplankartet (figur 5-20), og forutsettes lagt 

med større hensyn til dyrka mark ved detalj-

planlegging av vegen.  

 

Figur 5-20: Utsnitt fra kommuneplanen for 
Fredrikstad/11/. Område BA07 er satt av til framtidig 
byggeområde, mens G3 er utvidelse av kirkegården. 
På begge disse områdene er det dyrket jord i dag. Ny 
trasé for fv. 112 og fv. 109 er vist med rød strek over 
LNF-område ved Rekustad 

Reguleringsplaner i Fredrikstad 

Det ble i 1989 regulert ny firefelts trasé for fv. 

109 mellom Valle og Rolvsøysund. Denne 

reguleringsplanen viser beslag av dyrket jord på 

Valle og Rekustad, se figur 5-21. 

 

Figur 5-21: Utsnitt av kartportalen for Fredrikstad 
kommune. Regulert trasé for firefelts fv. 109 vises på 
utsnittet 

Område G3 er dyrket og i drift i dag. Dette ble 

regulert til ny kirkegård gjennom reguleringsplan 

for Rolvsøysund – Kirkestien i 1989/15/.  

Sarpsborg 

I Sarpsborg er det dyrket jord på Yven og Alvim. 

Et jorde på Yven er regulert til framtidig areal for 

renseanlegget/17/, mens dyrket jord sør for 

Greåker 

Alvim 

Tunevannet 

Visterflo 
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jernbanen er regulert til industri/havne-

område/16/. Alvimjordene er vist som LNF-område 

(se figur 5-22). 

 

Figur 5-22: Oversikt over reguleringsplaner ved 
Yven/Alvim. Lyserødt området markert med X er et 
dyrket areal som er regulering til renseanlegg, mens 
brunt område markert med Y er regulert til 
industri/havneområde 

5.2.3 Dyrkbar jord 

Det er ikke angitt dyrkbar jord i området av 

Nibio/31/. Noe jord som har vært dyrket ligger 

brakk. Dette kan defineres om dyrkbart, men er i 

områder der det er planlagt utbygging, og det er 

dermed ikke aktuelt å benytte dette til 

landbruksproduksjon.  

5.2.4 Uønskede arter og plantesykdommer 

Floghavreregisteret viser at det forekommer 

floghavre i planområdet. Bl.a. finnes gårds-

navnene Hauge, Nes og Alvim i floghavre-

registeret/29/. En rask gjennomgang av potetål-

registeret viser ingen funn i området/30/.  

Fredrikstad kommune har en egen nettside med 

registrering av floghavre og hønsehirse/42/. I 2013 

ble det innenfor influensområdet registrert 

floghavre på Omberg og Rekustad/Nes.  

Plantesykdommer har ingen betydning for 

konsekvensutredningen, og omtales derfor ikke 

nærmere. Det vi bli gjort met detaljerte under-

søkelser rundt dette før anleggsfasen, slik at det 

kan sette inn tiltak for å forhindre spredning.  

5.2.5 Delområde 1 Rå 

Delområdet består av et lite jorde (6,6 dekar) 

mellom dagens fylkesveg og transformator-

stasjonen. Det er en del av jorden til bruket Rå 

(738/10), og inngår som en del av et større 

sammenhengende jordbruksområde med svært 

god jordkvalitet, se figur 5-23. 

Jorda er fulldyrket og av svært god kvalitet. 

Arealet er svært lite, og gis derfor middels verdi. 

 

Figur 5-23: Jordkvalitet i delområde 1 Rå (kilde: 
Nibio/31/) 

 

Figur 5-24: Delområde 1 Rå. Dyrket jord mellom fv. 
109 og Rå/transformatorstasjonen ved Råbekken 

 

X 

Y 
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5.2.6 Delområde 2 Omberg 

Delområdet omfatter en meget liten del av de 

store jordbruksarealene mellom jernbanen og 

Glomma. Dette inngår i influensområdet siden 

overvann fra veganlegget skal ledes til Glomma 

her.  

All denne jorda har svært god kvalitet. Arealet er 

stort, sammenhengende og består av fulldyrka 

jord. Delområdet gis stor verdi. 

 

Figur 5-25: Jordkvalitet i delområde 3 til 5 (kilde: 
Nibio/31/) 

5.2.7 Delområde 3 Valle nordre 

Delområdet omfatter jordbruksarealene på 

begge sider av fv. 109 tilhørende bruket Nordre 

Valle (728/1). Jordkvaliteten er svært god (se 

figur 5-25). Arealet er noe over 90 dekar. Som 

beskrevet er dette vist som utbyggingsformål i 

kommuneplanen, og en del areal langs dagens fv. 

109 ble i 1989 regulert til framtidig trasé for 

fylkesvegen. Verdien settes likevel til stor siden 

området ikke er omdisponert gjennom vedtatt 

reguleringsplan. 

 

Figur 5-26. Delområde 3 Valle nordre 

5.2.8 Delområde 4 Rolvsøy kirke 

Delområdet er et jorde mellom Rolvsøy kirke og 

fv. 109. Det er 20 dekar stort og jordkvaliteten er 

svært god (se figur 5-25). Området er regulert til 

fremtidig kirkegård.  

Siden delområdet er definert som omdisponert 

gjennom vedtatt reguleringsplan er verdien satt 

til liten. 

 

 

Figur 5-27: Dyrket jord ved Valle (øverst) og Rolvsøy 
kirke 
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5.2.9 Delområde 5 Rekustad  

Delområdet består av et sammenhengende jorde 

på 284 dekar på Rekustad. Jordkvaliteten er 

svært god og god, se figur 5-25. Området er vist 

som LNF-område på kommuneplanen, men ny fv. 

112 er vist som framtidig veg over dyrket jord. 

Reguleringsplan fra 1989 viser vegutvidelse langs 

Orions vei på dyrket jord. Disse vegplanene er 

gamle og utdaterte, og ny arealbruk knyttet til 

disse vektlegges ikke. Delområdet gis derfor stor 

verdi. 

 

Figur 5-28: Fra delområder 5 Rekustad 

5.2.10  Delområde 6 Yven søndre 

Delområdet omfatter et fulldyrket jordbruksareal 

på Yven, sør for fv. 109. Det totale jordbruksare-

alet er på ca. 60 dekar, se figur 5-29. Det meste 

av dette arealene er regulert til framtidig utbyg-

gingsområde (renseanlegg, industri), men de tre 

småteigene rundt bruket ikke er regulert. De inn-

går imidlertid i et område vist som utbygging i 

kommuneplanen. 

Jorda er hovedsakelig av svært god kvalitet, med 

mindre innslag av jord med god kvalitet (se figur 

5-30). Siden området er avsatt til fremtidig 

utbyggingsformål gis det liten verdi som 

naturressurs. 

5.2.11 Delområde 7 Alvim 

Delområdet omfatter deler av et større jord-

bruksareal med fulldyrket jord nord for fv. 109 på 

Alvim. Det totale arealet med dyrket jord er på 

1300 dekar. Delområdet utgjør 250 dekar, hvorav 

det meste er dyrket opp. Et mindre jorde ved 

Alvimdammen sør for fv. 109 er også tatt med i 

delområdet.  

Jorda er hovedsakelig av svært god kvalitet, med 

mindre innslag av jord med god kvalitet (se figur 

5-30). Arealet er stort, sammenhengende og 

består av fulldyrka jord. Delområdet gis stor 

verdi. 

 

Figur 5-29: Dyrket jord ved Yven Søndre 

9,8 dekar 

43 dekar 

1 dekar 

4,4 dekar 

2,1 dekar 
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Oppsummering 

Tabell 5-5 oppsummerer de verdisatte del-

områdene, mens figur 5-32 og figur 5-33 viser 

disse på kart.  

 

Figur 5-30: Jordkvalitet på Yven og Alvim. Merk at 
datasettet er gammelt (1995). Nedbygde områder på 
Borg Amfi er f.eks. markert med svært god jordkvalitet 
(kilde: Nibio/31/) 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 5-5: Verdivurderte delområder. Nummereringen henviser til verdikartene på de følgende sidene. 

Område Beskrivelse Verdi  

1. Rå Delområdet omfatter et lite jorde med fulldyrket jord ved fv. 109, men dette 
er en del av et langt større landbruksområde. Jorda er av svært god kvalitet 
og arealet ligger innenfor kjerneområde for jordbruk. Siden delområdet er 
så lite gis det bare middels verdi 

 

   
Liten Middels Stor 

 

2. Omberg Delområdet omfatter en del av det store åpne arealet med lettdrevet 
fulldyrket jord mellom jernbanen og Glomma. Verdien er stor 

 

   
Liten Middels Stor 

 
3. Valle 
nordre 

Dyrket jord på begge sider av fv. 109. Lettdrevet og god jordkvalitet. 
Omdisponert til annet formål i kommuneplanen og deler allerede regulert til 
ny fv. 109. Verdien er stor 

 

   
Liten Middels Stor 

 

4. Rolvsøy 
kirke 

Jorde mellom Rolvsøy kirke og fv. 109. Lettdrevet og flatt, men er 
omdisponert til annet formål i kommuneplanen, og gis derfor liten verdi 

 

   
Liten Middels Stor 

 
5. Rekustad Stort delområde vest for fv. 109 på Rolvsøy. Jorda er hovedsakelig av svært 

god kvalitet, med mindre innslag av jord med god kvalitet. Verdien er stor 

 

   
Liten Middels Stor 

 
6. Yven 
søndre 

Delområdet omfatter et fulldyrket jordbruksareal på Yven, sør for fv. 109. 
Det totale arealet er på ca. 60 dekar. Arealene er avsatt til fremtidig 
boligformål i kommuneplanens arealplan, og gis liten verdi som naturressurs 

 

   
Liten Middels Stor 

 

7. Alvim Delområdet omfatter deler av et større jordbruksareal med fulldyrket jord 
nord for fv. 109 på Alvim. Arealet er stort, sammenhengende og består av 
fulldyrka jord. Delområdet gis stor verdi 

 

   
Liten Middels Stor 

 

 

Figur 5-31: Nordre og vestre Alvim 
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Figur 5-32: Verdikart naturressurser Råbekken–Rolvsøysund 
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Figur 5-33: Verdikart naturressurser Rolvsøysund–Alvim 
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6 Omfang og konsekvenser 

6.1 Tema naturmangfold 

6.1.1 Delområde 1 Råbekken 

Fullskala planforslag 

Tiltaket medfører inngrep i Rå-/Evjebekken fra 

dagens kryssing og ned til Glomma. Bekken 

legges i rør/kulvert under ny gang- og sykkelveg 

(nr. 1 på figur 6-1). Videre krysser fv. 109 bekken 

på bru (nr. 2 på figur 6-1). Her blir bekken åpen, 

og gang- og sykkelveg legges langs bekken. 

Videre krysses vassdraget av Evjebekkveien to 

ganger (nr. 3 og 4 på figur 6-1). Den øvre krys-

ningen blir tilsvarende som den forrige ved at 

gang- og sykkelveg legges langs bekken under 

vegbrua. Den nedre kryssingen blir som i dag, 

men dagens rør (trolig 800 mm) erstattes med et 

rør med større dimensjon (2000 mm). Bekken er 

lukket under jernbanen (nr. 5 på figur 6-1). Her 

blir det ikke endringer. Rett nedstrøms jernbanen 

krysser en landbruksveg bekken (nr. 6 på figur 

6-1). Like før Glomma er bekken på nytt lukket 

under Evjebekkveien (nr. 7 på figur 6-1). Ca. 50 

meter av bekken er lukket. Det er ikke planlagt 

endringer på de to nedre kryssingene, men 

videre detaljering og flomberegning kan gi behov 

for det.  

Samlet sett blir det ingen nye kryssinger av 

Råbekken/Evjebekken, men ved rundkjøringen 

for Evjebekkveien og Dikeveien fv. 109 blir 

inngrepet større enn i dag. De to brukryssingene 

som gir et åpent bekkeløp vil imidlertid gi en 

bedre situasjon enn i dag, og gjør det mulig for 

andre dyr å passere trygt. Det vil også en ev. 

økning av rørdimensjoner lenger ned gjøre. 

Reguleringsbestemmelsene krever også at 

bekkeløpet skal etableres på en naturlik måte, 

bl.a. med bruk av stein og grus i bekkeløpet. For 

selve vannstrengen bedømmes derfor tiltaket å 

ha ned mot ubetydelig konsekvens. Tiltaket har 

inngrep i kantvegetasjonen til bekken. Det er 

også behov for noe opprenskning i bekkeløpet 

for å unngå problemer med oppstuving ved stor 

vannføring. Til sammen gir dette inngrep i og ved 

bekken.  

Omfanget vurderes som lite negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er middels til stor. Konsekvensen blir 

liten negativ (–). 

 

 

 

 

Figur 6-1: Råbekken/Evjebekken mellom fv. 109 og Glomma. Kryssinger er nummerert fra 1 til 7 
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Figur 6-2: Nytt vegsystem ved Råbekken/Evjebekken 

for fullskala planforslag 

Nedskalert planforslag 

Nedskalert planforslag bygger på samme 

hovedprinsipp som fullskala planforslag. Evje-

bekkveien beholdes som tofelts veg, og rund-

kjøringen i krysset med Dikeveien skaleres ned. 

Gang- og sykkelveg på østsiden av fv. 109 stop-

per ved undergangen under fv. 109. Dette gir 

noe mindre inngrep enn fullskala planforslag.  

Omfanget vurderes som lite negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er middels til stor. Konsekvensen blir 

liten negativ (–). 

 

Figur 6-3: Nytt vegsystem ved Råbekken/Evjebekken 

for nedskalert planforslag 

 

Alternativ 0 

Alternativ 0 er dagens situasjon. Det berører ikke 

Råbekken. Krysningene blir som i dag. Det er 

imidlertid sannsynlig at det blir behov for 

opprensking i bekken for å begrense faren for 

oppstuving. Alternativet har ingen konsekvens. 

 

6.1.2 Delområde 2 Diket 

Fullskala planforslag 

Planforslaget har ikke inngrep i delområdet, det 

blir som i dag. Noe av overvannet som i dag går i 

diket vil avskjæres i fv. 109 og ledes rett til 

Råbekken/Evjebekken, mens det på andre steder 

blir større flater som medfører mer vann til diket. 

Det er ikke gjort detaljert beregninger av dette, 

men det ser ikke ut som prosjektet vil endre 

vannføringen i diket vesentlig. 

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen 

blir ubetydelig (0). 

Nedskalert planforslag  

Vurderingene blir tilsvarende som for fullskala 

planforslag. Siden alternativet har noe færre 

tette flater, vil det potensielt kunne tilføre noe 

mindre vann til diket enn fullskala planforslag.  

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen 

blir ubetydelig (0). 

 

Dikeveien 

Stabburet 

Evjebekkveien 

Råbekken Stabburet Råbekken 
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Alternativ 0 

Alternativ 0 har ingen påvirkning på diket. Det vil 

som i dag bli tilført vann fra de store asfalterte 

flatene i området. Alternativet har ingen 

konsekvens. 

6.1.3 Delområde 3 Rolvsøyveien 

Fullskala planforslag  

De to eikene som i dag står mellom fv. 109 og 

gang- og sykkelvegen vil ikke bli berørt av noen 

av alternativene. Dagens fylkesveg blir framtidig 

sykkelveg, noe som medfører at det blir større 

avstand mellom eikene og biltrafikk, noe som er 

positivt. Flere arter (lav) knyttet til gamle eiker er 

sårbare for luftforurensning. Ved å flytte 

biltrafikken lenger unna eiken er også behovet 

for å fjerne større greiner mindre siden det ikke 

passerer store kjøretøyer på gang- og 

sykkelvegen.  

Omfanget vurderes som lite positivt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

liten positiv (+). 

Nedskalert planforslag  

Som for fullskala planforslag vil de to eikene ikke 

bli berørt, og avstanden mellom fylkesvegen og 

trærne blir større. Dette alternativet har ikke 

gang- og sykkelveg på østsiden av fylkesvegen, 

men det har ingen betydning for vurderingene 

for dette delområdet.  

Omfanget vurderes som identisk med fullskala 

planforslag, lite positivt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

liten positiv (+). 

 

Figur 6-4: Delområde 3, to eiketrær ved Østfoldhallen 

 

Alternativ 0 

Alternativ 0 er dagens situasjon. I et langsiktig 

perspektiv vil de to eikene ved Østfoldhallen 

påvirkes negativt selv om det ikke bygges ny veg. 

Greiner må kappes for å unngå at de blir en 

direkte hindring eller gir dårlig sikt for trafikant-

er. Når trærne blir gamle kan de også i seg selv 

være en trussel ved et greiner kan falle ned i 

vegbanen eller i verste fall hele treet, noe som 

medfører at de til slutt må felles. Alternativet har 

ingen konsekvens. 

6.1.4 Delområde 4 Rolvsøysund 

Fullskala planforslag  

Ny bru over Rolvsøysund gir inngrep i vassdraget 

i form av brufundamenter og -pilarer. Dette vil gi 

lokale endringer i strømforhold ved fundament-

er/pilarer. Strømninger i dette området er 

imidlertid komplekse siden tidevannet påvirker 

disse. Ut fra biologiske forhold kan vi ikke se at 

inngrep i form av brufundamenter vil ha særlig 

betydning. Ved fundamentene vil det bli store 

endringer, men det vil kun dreie seg om et lite 

område. Fundamenter vil ikke påvirke fiskevandr-

ing negativ. Det er ikke gjort detaljerte under-

søkelser, men basert på vannhastighet og sub-

strat er det ikke gyteområder for laksefisk her.  

Kantvegetasjonen vil også påvirkes i form av 

skyggevirkning fra brua.  
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Tiltaket kommer ikke i berøring med asketreet på 

Opstadmo.  

Omfanget vurderes som lite negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er stor. Konsekvensen blir liten negativ 

(–). 

Nedskalert planforslag  

Det er liten forskjell på fullskala og nedskalert 

planforslag for dette delområdet.  

Omfanget vurderes som lite negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er stor. Konsekvensen blir liten negativ 

(–). 

Alternativ 0 

Alternativ 0 har ingen påvirkning av Rolvsøysund 

eller asketreet. Det står ikke like utsatt til som de 

store eikene ved Østfoldhallen, men siden det 

står i en hage er det mulig at det vil beskjæres, 

og på den måten forringes. Når asken blir 

gammel og medfører en fare vil treet trolig felles. 

Alternativet har ingen konsekvens. 

6.1.5 Delområde 5 Alvim 

Fullskala planforslag  

I Alvimområdet blir det en breddeutvidelse av 

fv. 109. Denne utvidelsen blir ikke mot dammen, 

men det legges ny gang- og sykkelveg mellom 

fylkesvegen og dammen. Noe kantvegetasjon vil 

berøres, og det blir inngrep nærmere dammen. 

Fuglelivet i dammen er allerede tilpasse trafikk 

og forstyrrelse siden den er omgitt av fv. 109, 

jernbanen og parkeringsareal til Borg Amfi. Det 

er lite sannsynlig at tiltaket vil endre dammen 

som viktig biotop. Tiltaket vil gi en forsterket 

barriere. Dagens veg sammen med jernbane og 

bebyggelse er imidlertid allerede en meget sterk 

barriere, og en utvidelse av fv. 109 vil ikke gjøre 

situasjonen særlig verre.  

Det er mulig at jordet mellom Alvimdammen og 

fv. 109 vil falle ut av produksjon. Det vil da 

etablere seg naturlig vegetasjon her, noe som vil 

være positivt for naturverdiene.  

Rådyr har opphold i dette området. Det nye 

veganlegget vil bli en større barriere enn i dag, og 

dyr vil trolig vegre seg mer for å krysse vegen enn 

i dag. Det legges ikke opp til tiltak i form av 

viltgjerding. Hastigheten er lav, og det er veldig 

vanskelig å etablere funksjonelle viltgjerder i 

dette området.  

Overvann fra vegen vil som i dag havne i Alvim-

dammen. Dammen fungerer som en fangdam, og 

holder tilbake en del vegrelatert forurensning 

(tungmetaller). Siden vegarealet vil øke kan man 

forvente en økt tilførsel av forurensning. Om 

målsettingen som nullvekst i biltrafikken lykkes 

vil forurensingen ikke øke, men heller avta. Dette 

på grunn av at det nye dreneringssystemet vil ha 

bedre renseeffekt, bl.a. med sandfang, og 

fornying/modernisering av bilparken gir nedgang 

i utslipp. Det samlede effekten vil dermed trolig 

bli bedre enn i dag.  

Omfanget vurderes som lite negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir liten 

negativ (–). 

Nedskalert planforslag  

Dette alternativet har ny sykkelveg med fortau 

mellom fv. 109 og Alvimdammen. Inngrepet blir 

derfor noe større siden bredden er én meter 

større. Utover dette er alternativet tilsvarende 

som fullskala planforslag. Omfanget vurderes om 

lite negativt, men noe lenger mot venstre på 

skalaen.  

Omfanget vurderes som lite negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir liten 

negativ (–). 
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Alternativ 0 

Dyrelivet i dammen vil som i dag blir forstyrret av 

trafikk, og dammen tilføres vegrelatert forurens-

ning. Alternativet har ingen konsekvens. 

6.1.6 Forholdet til naturmangfoldloven 

Naturmangfoldloven har en rekke bestemmelser 

som er relevante for arealinngrep som vegbyg-

ging. I det følgende gjennomgås forholdet til de 

mest sentrale bestemmelsene som angår dette 

tiltaket. 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt. Det 

består av en rekke registreringsdata fra Natur-

base og Artsdatabanken, med data knyttet til 

naturtyper, artsregistreringer, viltområder osv. I 

tillegg er det gjort egne befaringer gjennom 

dette arbeidet, samt egne undersøkelser i 

forbindelse med konsekvensutredning for 

InterCity.  

§ 9 Føre-var-prinsippet 

Som beskrevet over vurderes kunnskapsgrunn-

laget godt. Dette er bruk i konsekvensvurdering-

ene. Disse vurderingene er konservative og 

virkningene av vegtiltaket er i all hovedsak godt 

kjent og beskrevet. 

§ 10 Samlet belastning  

I influensområdet er det flere vedtatte planer om 

utbygging. Dette er på områder uten vesentlige 

naturverdier, og vi har ikke funnet at andre tiltak 

sammen med ny fv. 109 gir en samlet belastning 

som ikke er omtalt i denne utredningen.  

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres 
av tiltakshaver  

Gjennom planleggingen av ny fv. 109 tiltaket er 

et lagt inn tiltak og forutsetninger om tiltak for å 

begrense skade på naturmangfoldet. Dette går 

første rekke på rensing av overvannssystemet 

gjennom sandfang og oppbygging av grøft med 

rensemedium der det benyttes naturlig infiltra-

sjon. Grøft til Glomma skal bygges med terskler. 

Dette gir en rensing av vann og etablering av 

vannspeil som vil være positivt for naturmang-

foldet.  

Anleggsfasen innebærer fare for forurensning og 

spredning av fremmede skadelige arter. Det skal 

legges inn tiltak for å begrense faren for dette. 

Alt dette er kostnader som dekkes av 

tiltakshaver.  

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Som beskrevet under forrige paragraf vil det 

iverksette tiltak for å begrense faren for negativ 

påvirkning i anleggsfasen. Ytre miljø-plan vil 

beskrive dette mer inngående.  

6.1.7 Forholdet til vannforskriften 

Det foreligger få opplysninger overvannssyste-

met til dagens veg. Befaring i området har avdek-

ket svært få sluk og kummer i og langs vegen. Det 

er derfor grunn til å tro at vegen ikke er drenert 

med lukket system, og at dagens overvanns-

håndtering er basert på infiltrasjon til grunn. 

Vanndirektivet har som hovedmål at det skal 

sikres sikre god tilstand i overflatevann og 

grunnvann/19/. Vassdragene Råbekken og 

Alvimdammen/-bekken er beskrevet i kap. 4. 

Vannkvaliteten her er dårlig.  

Glomma er hovedresipient i området. Gjennom 

arbeidet som er gjort som en del av implemen-

tering av vanndirektivet i Norge er miljøstatus i 

Glomma fra Sarpsfossen til samløp Visterflo ved 

Greåker (vannforekomst: 002-3549-R) 

karakterisert med «dårlig» økologisk tilstand. 

Den kjemiske tilstanden angis som «god»/36/.  

Glomma fra Greåker til sjøen (vannforekomst: 

002-4230-R) har "dårlig" økologisk tilstand og 

udefinert kjemisk tilstand/37/. Begge disse vann-

forekomsten har utsatt frist for å nå miljømålene 

(god) grunnet at det er uforholdsmessig 

kostnadskrevende (jf. vannforskriften § 9)/44/. 

Den dårlige tilstanden kommer bl.a. utslipp fra 

industri. Det vil ta lang tid før en ser gode nok 

resultater her selv om det er satt i verk tiltak. 
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Vi kan ikke se at tiltaket skal være til hinder for å 

nå målsetningene i vanndirektivet. Veganlegget 

får et nytt overvannssystem med rensing i sand-

fang og delvis naturlig infiltrasjon i grunnen. Det 

er heller ikke vegrelatert forurensning som er 

hovedutfordringene i dette området.  

Tiltaket gir direkte inngrep i Råbekken/Evje-

bekken. Med de tiltak som er lagt inn vil dette 

ikke forringe bekken vesentlig. 

6.1.8 Oppsummering av konsekvenser  

Alternativ 0 

0-alternativet er et sammenligningsalternativ og 

er en situasjon der det ikke bygges ny veg. På sikt 

vil det likevel bli nødvendig med inngrep i natur-

verdier. Råbekken/Evjebekken må trolig renses 

for å forhindre oppstuving. Eiketrær ved vegen 

må beskjæres og på lang sikt muligens hogges. 

Alvimdammen vil fortsatt bli påvirket av trafikk 

(støy og forurensning). I et lengre perspektiv kan 

det også bli nødvendig å mudre dammen for å 

opprettholde et vannspeil.  

0-alternativet har per def. ingen konsekvenser. 

Fullskala planforslag  

Planforslaget har begrensede konsekvenser for 

naturmangfold. Det innebærer noen inngrep i 

Råbekken/Evjebekken og Rolvsøysund, og 

nærføring og fortsatt forurensning av Alvim-

dammen.  

Ny fv. 109 blir en større barriere enn i dagens veg 

grunnet økt bredde, flere støyskjermer og midt-

deler. Den økte barriereeffekten vil trolig 

medføre at trekk over fv. 109 avtar, og at viltets 

leveområder blir mindre / mer fragmentert. 

En åpen overvannsgrøft til Glomma anses å være 

positivt for dette temaet. Det vil gi et vannspeil 

der det er i dag er dyrket jord, og vil øke 

diversiteten her. Samlet sett gis alternativet liten 

negativ konsekvens (–) for naturmangfold.  

Nedskalert planforslag  

Nedskalert planforslaget har i grove trekke de 

samme konsekvenser som fullskala planforslag, 

og er gitt samme samlet konsekvens, liten 

negativ. Siden inngrepene blir noe mindre, og at 

vegens barriereeffekt dermed blir noe mindre, 

rangeres dette alternativet foran fullskala 

planforslag. Samlet sett gis alternativet liten 

negativ konsekvens (–) for naturmangfold. 

6.1.9 Konsekvenser i anleggsperioden 

Anleggsfasen medfører fare for forurensning av 

vassdrag. Det er derfor viktig at det innføres 

Tabell 6-1: Oppsummering av konsekvenser for naturmangfold  

Delområde Verdi 

Alternativ 0 Fullskala planforslag Nedskalert planforslag 

Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens 

1. Råbekken Middels til stor  Intet Ingen (0) Lite negativt Liten negativ (–) Lite negativt Liten negativ (–) 

2. Diket Liten til middels Intet Ingen (0) Intet Ubetydelig (0) Intet Ubetydelig (0) 

3. Rolvsøyveien Middels Intet Ingen (0) Lite positivt Liten positiv (+) Lite positivt Liten positiv (+) 

4. Rolvsøysund Stor Intet Ingen (0) Lite negativt Liten negativ (–) Lite negativt Liten negativ (–) 

5. Alvim Stor Intet Ingen (0) Lite negativt Liten negativ (–) Lite negativt Liten negativ (–) 

Samlet konsekvens Ingen (0) Liten negativ (–) Liten negativ (–) 

Rangering 1 3 2 
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gode rutiner slik at dette unngås. Masse-

forflytting og bruk av anleggsmaskiner kan spre 

fremmede skadelige arter. Det er store fore-

komster av kanadagullris i området. Det må 

innføres rutiner for behandling av infisert jord 

som begrenser faren for dette.  

I forbindelse med anleggsgjennomføringen skal 

det utarbeides en detaljert YM-plan (ytre miljø) 

for å sikre at nødvendige hensyn blir tatt 

gjennom anleggsfasen.  

Nedskalert planforslag gir et noe mindre 

veganlegg, noe som gir en noe mindre 

omfattende anleggsperiode. Konsekvensen i 

denne perioden bedømmes derfor å være noe 

mindre enn for fullskala planforslag, men 

forskjellen er liten.  

6.1.10 Usikkerhet 

Kunnskapen om naturmangfold bedømmes å 

være god i dette området. Det er gjort flere 

undersøkelser. Sjansen for at det skal finnes 

ukjente naturverdier innenfor planområdet 

anses å være liten, ikke minst siden det for en 

stor del er nedbygd og dyrket opp.  

 

 

6.2 Naturressurser 

6.2.1 Delområde 1 Rå 

Fullskala planforslag  

Gang- og sykkelveg legges på det omlag 6 dekar 

store jordet som grenser til fv. 109 ved Rå. 

Beslaget er på ca. 2,4 dekar, se figur 6-5. Det 

gjenværende arealet blir mellom 3 og 4 dekar 

stort. Det kan fortsatt drives.  

I tillegg tar gang- og sykkelveg på sørsiden av 

rundkjøringen 1,7 dekar av et jorde. Her fore-

ligger det en vedtatt reguleringsplan. Jorden er 

med andre ord allerede omdisponert til annet 

formål.  

Omfanget vurderes som lite til middels negativt. 

 Stort 

negativt 
Middels 

negativt 
Lite el. 

intet 
Middels 

positivt 

Stort 

positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

liten til middels negativ (–/– –). 

Nedskalert planforslag 

Nedskalert har identisk omfang som fullskala 

planforslag for delområde 1.  

Omfanget vurderes som lite til middels negativt. 

 Stort 

negativt 
Middels 

negativt 
Lite el. 

intet 
Middels 

positivt 

Stort 

positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

liten til middels negativ (–/– –). 

Alternativ 0 

Alternativ 0 er dagens situasjon, og medfører 

ikke beslag av dyrket jord her. På sikt er det 

imidlertid en fare for at et så lite område med 

dyrket jord vil falle ut av produksjon. Alternativet 

har ingen konsekvens. 

 

Figur 6-5: Beslag av dyrket jord i delområde Rå er 
identisk for begge planforslagene. Grønn skravur viser 
areal som allerede er omdisponert til utbyggings-
formål, mens rød skravur er LNF-område  
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6.2.2 Delområde 2 Omberg 

Fullskala planforslag  

Som en del av tiltaket skal overvann fra deler av 

det nye veganlegget ledes til Glomma via en 

åpen grøft i dette delområdet. Dette gir beslag av 

dyrket jord langs en arm av Bjørnengveien (figur 

6-6). Grøfta er her 300 meter lang. Her blir det et 

beslag på nærmere tre dekar dyrket jord. 

Omfanget vurderes som lite negativt siden bare 

en liten del av det samlede landbruksarealet 

berøres, samt at beslaget er i utkanten av jordet.  

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir liten til 

middels negativ (–/– –). 

 

Nedskalert planforslag 

Nedskalert har identisk omfang som fullskala 

planforslag for delområde 1.  

Omfanget vurderes som lite til middels negativt. 

 Stort 

negativt 
Middels 

negativt 
Lite el. 

intet 
Middels 

positivt 

Stort 

positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

liten til middels negativ (–/– –). 

 

 

Figur 6-6: Beslag av dyrket jord i delområde Omberg 
er identisk for begge planforslager 

Alternativ 0 

De store arealene med dyrket jord mellom jern-

banen og Glomma ligger innenfor kjerneområder 

for landbruk. Det er likevel en mulighet for at 

deler av disse arealene blir berørt i framtida ifm. 

med utbygging av InterCity-strekningen mellom 

Fredrikstad og Sarpsborg. Om det nye dobbelt-

sporet legges på østsiden av dagens spor vil det 

gi arealbeslag av dyrket jord i dette delområdet. 

Kommer det på vestsiden av dagens spor vil 

området ikke berøres. En eventuell utvidelse av 

Rolvsøy godsterminal vil også berøre dyrket jord 

her. Området kan også bli påvirket ny Glomma-

kryssing. Alternativet har ingen konsekvens. 

6.2.3 Delområde 3 Valle nordre 

Fullskala planforslag  

Det nye veganlegget tar beslag i dyrket jord på 

begge sider av fv. 109, se . Samlet beslag er på 31 

dekar av disse i alt 90 dekar store arealene med 

dyrket jord. Av dette er 17 dekar allerede 

regulert til vegformål i tidligere vedtatt arealplan, 

mens 14 dekar er LNF-område. På positiv side 

skal dagens bensinstasjon tilbakeføres til 

landbruk. Dette gir en «gevinst» på 3,1 dekar. 

Omfanget er middels negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir middels 

til stor negativ (– –/– – –).  
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Figur 6-7: Beslag av dyrket jord i delområde Valle nor-
dre og Rolvsøy kirke for fullskala planforslag. Grønn 
skravur viser areal som er omdisponert til utbyggings-
formål gjennom vedtatt reguleringsplan, mens rød 
skravur er LNF-område. Lilla skravur viser 
bensinstasjonstomt som skal dyrkes opp 

Nedskalert planforslag 

Nedskalert planforslag har ikke gang- og 

sykkelveg på vestsiden av fv. 109 mellom 

Rønningen og Hatteveien, og en litt annen 

utforming av gang- og sykkelvegnettet ved 

rundkjøringen i delområdet. Det gir et noen 

redusert arealbeslag i delområdet, alternativet 

tar 3,6 dekar mindre i et LNF-området.  

Omfanget er middels negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir middels 

til stor negativ (– –/– – –). 

 

Figur 6-8: Beslag av dyrket jord i delområde Valle nor-
dre og Rolvsøy kirke for fullskala planforslag. Grønn 
skravur viser areal som er omdisponert til utbyggings-
formål gjennom vedtatt reguleringsplan, mens rød 
skravur er LNF-område. Lilla skravur viser 
bensinstasjonstomt som skal dyrkes opp 

Alternativ 0 

Kommuneplanen for Fredrikstad åpner for at 

dette arealet blir bygget ned. Om det skjer vil all 

dyrket jord beslaglegges. I denne utredningen er 

dette ikke inkludert i alternativ 0, og det er forut-

satt at arealet opprettholdes som landbruks-

areal. Alternativet har ingen konsekvens. 

6.2.4 Delområde 4 Rolvsøy kirke 

Fullskala planforslag  

Omlegging av Kirkestien gir et lite beslag av dyr-

ket jord på jordet mellom Rolvsøy kirke og fv. 

109. Samlet beslag er på noe over 1 dekar dyrket 

mark, se . Dette arealet er imidlertid regulert til 

framtidig kirkegård, og er med det allerede 

omdisponert til annet formål. Dette gir intet 

omfang. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0).  

Nedskalert planforslag 

Alternativet har en litt annen føring enn fullskala 

planforslag, siden men forskjellen er så liten at 

det ikke gir vesentlige utslag på arealbeslag eller 

omfang. Området er dessuten omdisponert til 

annet formål.  

Omfanget bli intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0).  

 



Fv. 109 Råbekken–Alvim multiconsult.no 

Konsekvensutredning naturmangfold og naturressurser 6 Omfang og konsekvenser 

 

126531-PLAN-RAP-005 24. juni 2022 Side 58 av 64 

Alternativ 0 

Iht. til vedtatt reguleringsplan vil dette arealet 

inngå som en del av kirkegården, og dermed falle 

ut av produksjon. Alternativet har ingen 

konsekvens. 

6.2.5 Delområde 5 Rekustad 

Fullskala planforslag  

Innenfor dette delområdet vil ny fv. 109 og fv. 

112 beslaglegge dyrket mark. Fv. 109 tar dyrket 

jord langs Orions vei, i alt 20 dekar. Her er noe 

dyrket jord allerede vedtatt utbygd gjennom ved-

tatt reguleringsplan, dette omfatter neste 6 

dekar av dette arealet. Ny fv. 112 tar 18,7 dekar. 

I dette beslaget ligger også etablering av ny fot-

ballbane til erstatning for den som går tapt som 

en følge av ny trasé til fv. 112.  

Fv. 112 gir også en uheldig oppsplitting av jorder 

ved at det blir liggende igjen arealer mellom 

fylkesvegen og bebyggelse. Disse blir på 15,9 og 

5,6 dekar, noe som er tilstrekkelig areal for 

framtidig jordbruksdrift. Kommuneplanen viser 

framtidig fv. 112 i dette området på dyrket jord. 

Det er imidlertid kun satt av som en linje i 

kommuneplanen, og gir ikke et reelt bilde av 

arealbehovet for omlagt fylkesveg.  

Her blir det også nødvendig å etablere en motfyl-

ling for å oppnå tilstrekkelig områdestabilitet. 

Denne legges på dyrket jord. Matjorda skaves av 

og lagres for seg selv. Motfyllingsmasser 

plasseres i området og planeres ut. Matjord 

legges så tilbake. Ved en skånsom håndtering av 

matjord og en korrekt oppbygging av jordprofilet 

vil jordet reetableres og benytte som i dag.  

En del av dagens fv. 112 og fotballbanen skal 

tilbakeføres til dyrket mark. Dette gir en 

«gevinst» på vel to dekar her.  

Omfanget er middels negativt.  

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir stor 

negativ (– – –).  

Nedskalert planforslag 

Nedskalert har identisk omfang som fullskala 

planforslag for delområde 5.  

Omfanget er middels negativt.  

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir stor 

negativ (– – –). 

Alternativ 0 

Det aller meste av delområdet er vist som LNF-

område, og det foreligger ingen utviklingsplaner 

bortsatt fra ny trasé for fv. 112. Alternativet har 

ingen konsekvens. 

 

 

 

Figur 6-9: Beslag av dyrket jord i delområde Rekustad 
for begge utbyggingsalternativer. Grønn skravur viser 
arealet som er omdisponert til utbyggingsformål 
gjennom vedtatt reguleringsplaner, mens rød skravur 
er LNF-område Lilla skravur viser arealer som skal 
dyrkes opp 
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6.2.6 Delområde 6 Yven søndre 

Fullskala planforslag  

Tiltaket medfører et lite beslag av dyrket jord i 

delområdet, i alt 0,3 dekar (se figur 6-10). Dette 

arealet er regulert til annet arealformål (rense-

anlegg). Dagens jernbanetrasé skal benyttes til 

framtidig sykkelveg med fortau. Jernbanen er her 

lagt gjennom dyrket jord, men det er ikke 

nødvendig med breddeutvidelse, slik at det ikke 

blir tatt beslag i mer dyrket jord her. Det er 

knyttet usikkerhet til omfanget av geotekniske 

stabiliseringstiltak, men så langt ser det ikke ut til 

at dyrket jord påvirkes av dette. Omfanget blir 

intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0).  

Nedskalert planforslag 

Nedskalert planforslag har ikke inngrep i 

delområdet. Omfanget blir intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0).  

Alternativ 0 

Iht. til vedtatte reguleringsplaner vil landbruks-

arealer i dette delområdet bli bygget ned, og 

dyrket jord beslaglegges. Alternativet har ingen 

konsekvens. 

6.2.7 Delområde 7 Alvim 

Fullskala planforslag  

Fullskala planforslag beslaglegger ca. 6,6 dekar 

dyrket jord ved dagens fv. 109 (figur 6-10). Jordet 

mellom fv. 109 og Alvimdammen har i dag en 

dårlig arrondering, og den blir ytterligere 

forverret som en følge av tiltaket. Jordet kan 

imidlertid drives som i dag. Alternativet gir også 

en uheldig oppsplitting av Alvimjordet ved ny 

gang- og sykkelveg mot Strømsæthers vei.  

En del av arealet nord for fv. 109 eies av et bruk 

på sørsiden av vegen. I framtidig situasjon må 

landbruksmaskiner kjører ut på fv. 109 ved 

renseanlegget, følge fylkesvegen til rundkjøring 

ved Amfi Borg. Her etableres adkomst til dyrka 

mark på nordsiden av fv. 109 via Hundskinn-

veien. Returen blir via den samme rundkjøringa, 

så vestover på fv. 109 til ny rundkjøring ved Yven 

for så å kjøre tilbake til avkjøringen til rense-

anlegget. Dette gir en mer tungvint drift enn i 

dag.  

Omfanget er lite negativt.  

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir liten til 

middels negativ (–/– –).  

 

Figur 6-10: Beslag av dyrket jord i delområde Yven 
søndre (0,3 dekar) og Alvim (6,6 dekar) for fullskala 
planforslag 

 

Figur 6-11: Jordet mellom Alvimdammen og fv. 109 
kan fortsatt drives som i dag 
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Nedskalert planforslag 

Alternativet har én meter bredere gang- og 

sykkelvegen enn fullskala alternativ, men gang- 

og sykkelveg mot Strømsæthers vei unngås. 

Arealbeslaget blir tilsvarende som for fullskala 

planforslag, men man unngår uheldig 

oppsplitting av Alvimjordet.  

Omfanget er lite negativt.  

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir liten til 

middels negativ (–/– –).  

Alternativ 0 

Dette området er vist som LNF-område i 

gjeldende planer. Sarpsborg kommune ønsket i 

forbindelse med rullering av kommuneplanen 

byggeformål her. Fylkesmannen fremmet 

innsigelse mot det, og innsigelsen ble tatt til 

følge. Alternativet har ingen konsekvens. 

 

Figur 6-12: Beslag av dyrket jord i delområde Alvim 
(6,3 dekar) for nedskalert planforslag 

6.2.8 Oppsummering av konsekvenser 

Alternativ 0 

0-alternativet sammenligningsalternativ og skal 

beskrive og analysere hvordan forholdene vil 

utvikle seg på og langs eksisterende veg dersom 

prosjektet ikke blir gjennomført. I dette området 

inngår nedbygging av dyrket jord i flere planer. 0-

alternativet har ingen konsekvenser. 

Fullskala planforslag 

Fullskala planforslag beslaglegger fulldyrket jord 

på Rå, Omberg, Valle og Rekustad og Alvim/Yven. 

Tabell 6-3 oppsummerer arealbeslaget. Samlet 

arealbeslag er 85 dekar. Av dette er 26 dekar 

Tabell 6-2: Oppsummering av konsekvenser for naturressurser  

Delområde Verdi 

Alternativ 0 Fullskala planforslag Nedskalert planforslag 

Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens 

1. Rå Middels Intet 0 
Lite til middels 

negativt 
–/– – 

Lite til middels 
negativt 

–/– – 

2. Omberg Stor Intet 0 Lite negativt –/– – Lite negativt –/– – 

3. Valle nordre Stor Intet 0 Middels negativt – –/– – – 
Middels 
negativt 

– –/– – – 

4. Rolvsøy kirke Liten Intet 0 Intet 0 Intet 0 

5. Rekustad Stor Intet 0 Middels – – – Middels – – – 

6. Yven søndre Liten Intet 0 Intet 0 Intet 0 

7. Alvim Stor Intet 0 Lite negativt –/– – Lite negativt –/– – 

Samlet konsekvens 0 Middels til stor negativ (– –/– – –) Middels til stor negativ (– –/– – –) 

Rangering 1 3 2 
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avsatt til annet formål gjennom vedtatte 

reguleringsplaner. I tillegg skal 5,3 dekar nedbygd 

areal dyrkes opp. Netto beslag fulldyrket jord blir 

med det 54 dekar, det aller meste på Fredrikstad-

siden. Omfang og konsekvens fordelt på de ulike 

kartlagte og verdisatte delområder er vist i . 

Samlet sett bedømmes konsekvensen å være 

middels til stor negativ (– –/– – –).  

Nedskalert planforslag 

Nedskalert planforslaget har et noe mindre 

arealbeslag og påvirkning av fulldyrket jord. 

Samlet arealbeslag er 81 dekar. Av dette er 26 

dekar avsatt til annet formål gjennom vedtatte 

reguleringsplaner. I tillegg skal 5,3 dekar nedbygd 

areal dyrkes opp. Netto beslag fulldyrket jord blir 

med det 50 dekar, det aller meste på Fredrikstad-

siden. Samlet sett bedømmes konsekvensen å 

være som for fullskala planforslag, middels til 

stor negativ (– –/– – –), men dette alternativet 

rangeres foran grunnet et noe mindre areal-

beslag.  

Tabell 6-3: Arealbeslag av fulldyrket jord. Alle tall i 
dekar 

Parsell LNF Omdis-
ponert 

Ny-
dyrkes 

Råbekken–Rolvsøysund 

Fullskala planforslag 52,7 25,5 5,3 

Nedskalert planforslag 49,1 25,5 5,3 

Rolvsøysund–Alvim  

Fullskala planforslag 6,6 0,3 0 

Nedskalert planforslag 6,3 0 0 

6.2.9 Konsekvenser i anleggsperioden 

Anleggsfasen medfører fare for forurensning av 

jord. Det er derfor viktig at det innføres gode 

rutiner slik at dette unngås. Masseforflytting og 

bruk av anleggsmaskiner medfører fare for 

spredning av floghavre, potetål og andre 

uønskede arter i landbruket, samt ødeleggelse av 

jordstruktur. Det må på samme måte innføres 

rutiner som begrenser faren for dette.  

I forbindelse med anleggsgjennomføringen skal 

det utarbeides en detaljert YM-plan (ytre miljø) 

for å sikre at nødvendige hensyn blir tatt gjen-

nom anleggsfasen.  

6.2.10 Usikkerhet 

Kunnskapen om naturressurser bedømmes å 

være god i dette området. Det finnes gode 

kartverktøy, og det er gjort egne befaringer. Det 

er knyttet en viss usikkerhet til områder som er 

forutsatt omdisponert til annet formål i andre 

planer. Det er ikke gitt at alle disse arealene går 

ut av landbruksproduksjon.  

 

6.3 Avbøtende tiltak 

6.3.1 Naturmangfold 

Som beskrevet har planforslaget små virkninger 

for naturmangfoldet. Det er derfor ikke funnet 

spesielle avbøtende tiltak for dette temaet.  

6.3.2 Naturressurser 

Nydyrking 

Nydyrking er et avbøtende/kompenserende tiltak 

for dette temaet. Det kan være oppdyrking av 

skog og utmark og/eller oppdyrking av masse-

deponier etter at de er fylt med masser. I dette 

området har det ikke lyktes å finne arealer som 

er egnet til oppdyrking, med unntak av de 

mindre arealer som er vist som nydyrking ved 

Valle og Rekustad. Arealene i nærheten av fv. 

109 stort sett enten dyrket opp eller bebygd. Ved 

Hauge ned mot Glomma er et areal vist som 

dyrkbart i Nibios kart «Kilden» /31/. Det er i dag et 

beite og rik sump- og kildeskog. Området er 

kartlagt som to naturtyper, og beskrives som et 

av få større gjenværende varierte områdene med 

potensial for biologisk mangfold i ulike 

organismegrupper langs Glommas vestside. Det 

er derfor konfliktfylt å dyrke opp dette. En kan 

også tenke seg oppdyrking av skogsområder øst 

for fv. 109 i Fredrikstad. Det vil kreve store 

terrengarbeider grunnet det småkollete land-

skapet med mye berg i dagen. Innimellom koll-

ene finnes mindre området med mer løsmasser 

med tykkere jordsmonn som er markert som 

dyrkbart. En oppdyrking her vil også være i 

konflikt med friluftsliv og landskapsbilde.  

På Sarpsborgsiden er det heller ikke mange 

gunstige arealer ledige for oppdyrking. Nord for 

Greåker skole er det kartlagt to dyrkbare arealer. 
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Det ene av disse er regulert til boligbebyggelse, 

mens det andre er vist som framtidig utbyggings-

område i kommuneplanen. I Greåkerdalen er det 

noen mindre smale langstrakte arealer med 

kantskog vist som dyrkbar mark. Hensyn til 

bebyggelse og gjeldende reguleringsplaner gjør 

det sammen med begrenset større lite aktuelt å 

dyrke opp dette. Det største området er Lang-

myr. Dette er imidlertid regulert til frilufts-

område. Samtidig har oppdyrking av myr blitt 

mindre aktuelt. Forslag til ny forskrift om 

nydyrking innebærer forbud mot oppdyrking av 

større myrområder/38/. 

Det er med andre ord ikke funnet arealer i 

områder som er egnet til nydyrking.  

 

 

Figur 6-13: Omlagt fv. 112 er lagt på dyrket jord ved 
Rekustad for begge utbyggingsalternativer 

 

 

Figur 6-14: Dyrkbar mark ved Hauge (rød skravur). 
Hentet fra Kilden/31/ 

Bruk av matjord 

Tiltaket vil gi et overskudd av matjord der 

veganlegget legges på dyrket jord. Dette er en 

ressurs som må utnyttes. Det kan brukes som 

jordforberedning på eksisterende arealer eller til 

nydyrking. Detaljer rundt bruk av matjord er ikke 

avklart, men vil bli en del av byggeplanarbeidet.  

 

6.4 Oppfølgende undersøkelser 

6.4.1 Naturmangfold 

Det anses ikke å være nødvendig med oppfølg-

ende undersøkelser for dette temaet.  

6.4.2 Naturressurser 

Som en del av den videre planleggingen må 

disponering av overskudd av matjord avklares. 

Som beskrevet her er dette et ressurs som bør 

utnyttes. 

Forekomst av floghavre og ev. potetål må under-

søkes slik at jord med disse uønskete artene ikke 

spres.  

 

 

Figur 6-15: Fra delområde 3 Valle nordre. Dagens 
fv. 109 går i venstre billedkant 
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