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Forord 
Foreliggende rapport er en temarapport for interkommunal kommunedelplan med 

konsekvensutredning for Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme. Ansvarlig for utredningen 

er Statens vegvesen Region sør.   

Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme og kommuner er planmyndighet og skal behandle planforslaget. 
Temarapporten dokumenterer registreringer og verdivurderinger for temaet Naturmangfold og 
vurderer konsekvensene av utbyggingsalternativene.  

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredning er ifølge forskrift til plan- og bygningslovens 
(FOR 2009-06-26):” … å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under 
forberedelsen av planer eller tiltak, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak 
kan gjennomføres”. 

Utredningsarbeidet for prosjektet startet i september 2016. Det ble i forkant gjennomført en 
omfattende silingsprosess. Denne silingsprosessen resulterte i korridorer og veialternativer i forslag 
til planprogram. Planprogram ble fastsatt 15. mars 2016 av kommunestyret i Tønsberg og Nøtterøy 
kommuner, og 11. april 2016 av kommunestyret i Stokke kommune. I tillegg er planprogrammet 
behandlet i Tjøme kommune 15. mars 2016 og i Vestfold fylkeskommune 16. mars 2016. Stokke 
kommune opphørte å eksistere 01.01.2017 da kommunen ble delt mellom Sandefjord kommune og 
Tønsberg kommune. Den delen av kommunen som berøres av tiltaket Fastlandsforbindelsen ligger 
etter sammenslåingen i Tønsberg kommune. Arbeidet med konsekvensutredningen for temaet 
Naturmangfold startet opp høsten 2016. 

I statens vegvesen Region sør er Nina Ambro Knutsen prosjektleder for bypakke Tønsberg-regionen, 
mens Steinar Aspen er prosjektleder for delprosjektet «Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og 
Tjøme». Kari Therese Svinø har vært ansvarlig for ikke prissatte konsekvenser, mens Arne Heggland 
har vært fagansvarlig for naturmangfold.  

Utredningen for temaet Naturmangfold er gjennomført av Asplan Viak AS med Biolog Hallvard 
Holtung som prosjektleder. Rune Solvang, Asplan Viak har hatt ansvar for utredningen av fugl. 
Elisabeth Lundsør, Norconsult har utredet marine naturtyper, Petter Snilsberg Asplan Viak har hatt 
ansvar for utredningen av vannmiljø, Kjetil Flydal Naturrestaurering AS har utredet hjortevilt. 
Kvalitetssikring er gjennomført av Oddmund Wold, Asplan Viak AS, Leif Simonsen, Norconsult og av 
prosjektleder. Arne Follestad i NINA har spesialkompetanse på fugl og konflikter med vei og bane, og 
har hatt en utvidet KS-rolle i prosjektet.   

 

Tønsberg, 14.05.2017 

Revidert: (1) 27. 09.2017 (2) 9.11.2017  

 

 

 

 

Forsidefoto: Øverst fra høyre: 1: Rik edelløvskog i Rambergskogen, 2: Parti fra Jarlsbergbekken, 3: Bøkeskog i 
delområdet Hogsnes. Nederst: Byfjorden og Ilene fotografert fra Slottsfjellet. Alle foto: Hallvard Holtung.  
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1 Sammendrag naturmangfold 
 

1.1 Planprogrammet – krav og oppfølging 
Konsekvenser utredes i henhold til planprogram fastsatt av kommunestyrene i Tønsberg og Nøtterøy 
kommuner 15. mars 2016, i kommunestyret i Stokke kommune 11. april 2016, i kommunestyret i 
Tjøme kommune 15. mars 2016 og i Vestfold fylkeskommune 16. mars 2016.  

Konsekvenser utredes i henhold til fastsatt planprogram for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og 
Tjøme, datert april 2016.  

Planprogrammet stiller en rekke utredningskrav for naturmangfold. Vi anser at vårt arbeid dekker 
samtlige krav på en tilfredsstillende måte. I opplistingen nedenfor vises utredningskravene fra 
planprogrammet, og hvordan vi har svart de ut i vårt arbeid.  

 Konsekvenser for naturmangfoldet med vekt på enkeltlokaliteter og landskapsøkologiske 
trekk, samt konsekvenser for livet i våtmarksområdet på Ilene.  

Eventuelle forekomster av prioriterte arter og utvalgte naturtyper må avklares og belyses.  

Konsekvenser for ålegras og bløtbunnsområder i strandsonen skal vurderes.  

o Plan- og influensområdet har blitt grundig kartlagt for viktige områder for en eller 
flere registreringskategorier. Det er gjennomført marin kartlegging så vel som 
viltbefaringer, fuglebefaringer og tradisjonell arts- og naturtypekartlegging med 
spesielt fokus på utvalgte naturtyper og prioriterte arter. Ilene som våtmarks- og 
fugleområde er tillagt spesiell vekt i utredningene. Landskapsøkologiske trekk er ikke 
behandlet som egen kategori, men konsekvenser for et større område, og system av 
våtmarker er inkludert i vurderingene av tiltakene som berører Ilene.   

 Konsekvenser i anleggsperioden skal omtales.  

o Det er gjort egne vurderinger for konsekvenser av tiltakets anleggsfase. 
Konsekvenser i anleggsfasen er belyst i kapittel 9.2, og bygger på referat fra 
Vegvesenets seminar om anleggsfasen.  

 Konsekvenser av ev. endrede strømnings- og sedimenteringsforhold  

 Konsekvenser og problematikk rundt forurensede sedimenter i planområdet.  

o For å innfri dette kravet er det utarbeidet egne fagrapporter for hhv. 
strømningsforhold og sedimentasjon (Gjevik m.fl. 2017) og forurensning (COWI 
2017).   

 Konsekvenser for bekker (f.eks. ved lukking, økt vannføring) skal vurderes.  

o Konsekvenser for bekker og andre viktige forekomster i influensområdet er utredet 
under kategori vannmiljø. 

 Behov for avbøtende og kompenserende tiltak, eller oppfølgende undersøkelser. 

o Belyst i hhv. delkapittel 9.3 om avbøtende tiltak og 9.4 om kompenserende tiltak.  
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1.2 Metode og forutsetninger 
Temaet er utredet iht. metoden i Statens vegvesen håndbok V712 (Statens vegvesen 2014).  

Norge har forpliktet seg til å gjennomføre en helhetlig og økosystembasert forvaltning av alt 
vannmiljø i Norge (jf. Vannrammedirektivet og Vannforskriften). Alle vannforekomster skal som 
utgangspunkt ha minimum god miljøtilstand.  

Norge har ratifisert internasjonale miljøkonvensjoner og har dermed forpliktet seg til å beskytte 
naturmangfoldet som konvensjonene omfatter. Den viktigste er Konvensjonen for biologisk 
mangfold  

(CBD), med følgende globale mål:  

«Effektiv og umiddelbar handling for å stanse tap av naturmangfold for å sikre at økosystemene i  

2020 er velfungerende og leverer nødvendige økosystemtjenester» 

1.3 Vurderinger etter Naturmangfoldloven  
Naturmangfoldloven av 2009 gir et viktig rammeverk for utredningen av Naturmangfold. Sentralt for 

vår utredning er særlig formålsparagraf (§1), forvaltningsmålene (§§4,5) og aktsomhetsplikten (§6), 

samt prinsipper for offentlig beslutningstaking (§7) der særlig prinsippene om kunnskapsgrunnlaget 

(§8), føre-var-prinsippet (§9) og samla belastning/økosystemtilnærming (§10) kommer til 

anvendelse.  

Utredningen dekker de temaene som metodikk og planprogram krever, samtidig som den er 
tilpasset de verdiene og utfordringene som er aktuelle for nettopp dette prosjektet Utredningen 
peker ut de viktigste delområdene for naturmangfold innenfor planområdet, så vel som de største 
truslene for arter og naturtyper i tiltaket. Sammen med blant annet forslag til avbøtende og 
kompenserende tiltak, gir utredningen et godt grunnlag for å sikre at økosystem, naturtyper (§4), og 
arter (§5) oppfylles. Alle alternativene vil ha negative konsekvenser for naturmangfold, men det er 
særlig de fire alternativene (12 000, 12200, 16200 og 16730), som i stor grad påvirker de viktige 
fugleområdene ved Ilene, som kan sies å være i konflikt med forvaltningsmålet for naturtyper.  Disse 
tiltakene vurderes å kunne svekke et økosystem som er unikt og svært verdifullt også i nasjonal 
sammenheng. 

Utredningen oppfyller kravene til offentlig beslutningstaking, ved å skaffe til veie det nødvendige 
kunnskapsgrunnlaget, definert i §8 som «... vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger».   

I verdivurderingen av rapporten belyser vi verdifulle forekomster av viltområder, 
naturtypelokaliteter truede arter m.m. Verdibeskrivelsene redegjør for økologisk tilstand og 
trusselbilde. 

Kravet til kunnskap om effekten av påvirkninger besvares hovedsakelig under kapitlene om omfang 
og konsekvensvurdering. Omfangsvurderingene belyser hvilke momenter som er spesielt kritiske for 
forekomsten, og belyser viktige usikkerheter i planen. I tråd med føre var-prinsippet i 
Naturmangfoldlovens §9 vil slike usikkerhetsmomenter komme naturverdien til gode, og et «i verste 
fall-scenario» vil som regel legges til grunn i analysen. Utreder er pålagt å belyse eventuelle mangler 
på kunnskap slik at det ikke treffes potensielt skadelige tiltak i tilfeller der det finnes tvil.  
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Naturmangfoldloven (§10) lovfester prinsippet om økosystem og samlet belastning, og fastslår at 
utredninger skal vurdere et tiltak ut fra den samlede belastning det utsetter økosystemet for. Det er 
derfor nødvendig å løfte blikket og ta stilling til om tiltaket kan påvirke forhold i et større perspektiv, 
langt utenfor planområdet. Ved dette prosjektet er det relevant å spørre seg hvordan en forringelse 
av Ilene og Byfjorden påvirker andre fuglelokaliteter i regionen.  

Ilene NR inngår i et større system av svært viktige fugleområder i våtmark på Sør-østlandet.  

Veitraseene som medfører nærføring med Ilene NR og inngrep i Byfjorden vil redusere Ilenes 

egenverdi som fugleområde, men vil også kunne gi regionale konsekvenser for nettverket av 

verdifulle våtmarker. Denne samlede belastningen er inkludert i konsekvensutredningen for de 

enkelte delområdene, og i oppsummeringen av konsekvenser.  Spørsmålet er videre belyst i kapittel 

7.2 og 8.1.  

Naturmangfoldlovens §§11 – 12 oppfattes som mindre sentrale i dette arbeidet, men i kapittel om 

avbøtende tiltak foreslås metoder for å begrense skader på naturmangfold, særlig knyttet til 

avrenning og forurensning av resipienter jf. NML §12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. 

Det forutsettes at avbøtende og oppfølgende tiltak utføres og bekostes av tiltakshaver slik det er 

lovfestet i §11.      

Krav om utredning av relevante og realistiske alternativer etter naturmangfoldloven § 12. Dekkes 

ved at konsekvensvurderingen utreder ulike trasé-alternativer.  
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1.4 Sammendrag av konsekvens 
Tabell 1-1 Oppsummering alle alternativene.  

  
Korridor 1 Korridor 2 

Delo
mr. 

Alternativ 
10 000 

Alternativ 
11 000 

Alternativ 
11 500 

Alternativ 
12 000 

Alternativ 
12 200 

Alternativ 
16 200 

Alternativ 
16 730 

R01 
liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

stor til meget 
stor negativ 
(---/----) 

stor negativ 
(---) 

stor negativ 
(---) 

middels til 
stor negativ 
(--/---) 

V01 
liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

stor til meget 
stor negativ 
(---/----) 

stor negativ 
(---) 

stor negativ 
(---) 

middels til 
stor negativ 
(--/---) 

V02 
liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

stor negativ 
(---) 

stor negativ 
(---) 

stor negativ 
(---) 

middels til 
stor negativ 
(--/---) 

V03   
middels 
negativ (--) 

  
middels til 
stor negativ 
(--/---) 

middels til 
stor negativ 
(--/---) 

    

V04   
liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

Ubetydelig til 
liten negativ 
(0/-) 

    

M01       
liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

    

M02          
liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

M03       
middels 
negativ (--) 

middels til 
stor negativ 
(--/---) 

middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

M05 
liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

        

M10           
liten negativ 
(-) 

middels 
negativ (--) 

M11           
liten til 
middels 
negativ (-/--) 

liten negativ 
(-) 

N02   
Liten til 
middels 
negativ (-/--) 

         

N04   
Liten til 
middels 
negativ (-/--) 

Liten til 
middels 
negativ (-/--) 

        

N05   
middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

        

N06 
middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

        

N07 
middels 
negativ (--) 

            

N08 
Liten negativ 
(-) 

            

N09   
Liten til 
middels 
negativ (-/--) 

Liten til 
middels 
negativ (-/--) 
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Korridor 1 Korridor 2 

Delo
mr. 

Alternativ 
10 000 

Alternativ 
11 000 

Alternativ 
11 500 

Alternativ 
12 000 

Alternativ 
12 200 

Alternativ 
16 200 

Alternativ 
16 730 

N10   
Liten negativ 
(-) 

Liten negativ 
(-) 

        

N11 
middels til 
stor negativ 
(-- /---) 

            

N12   
middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

        

N13 
middels 
negativ (--) 

           

N15 
middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

N16 
liten til 
middels 
negativ (-/--) 

liten til 
middels 
negativ (-/--) 

liten til 
middels 
negativ (-/--) 

liten til 
middels 
negativ (-/--) 

liten til 
middels 
negativ (-/--) 

liten til 
middels 
negativ (-/--) 

liten til 
middels 
negativ (-/--) 

N17 
middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

W01           
liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

W02       

Ubetydelig - 
liten negativ 
konsekvens 
(0/-) 

  
liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

W03         

Ubetydelig - 
liten negativ 
konsekvens 
(0/-) 

Ubetydelig - 
liten negativ 
konsekvens 
(0/-) 

Ubetydelig - 
liten negativ 
konsekvens 
(0/-) 

W04 
liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

    

W05   
liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

    

W06 
liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

liten til 
middels 
negativ (-/--) 

liten til 
middels 
negativ (-/--) 

liten negativ 
(-) 

    

Total 
konse
kvens 

 Middels til 
stor negativ 
(--/---) 

 Middels 
negativ (--) 

Liten til 
middels 
negativ (-/--) 

Stor til 
meget stor 
negativ  
(---/----) 

Stor negativ 
(---) 

Stor negativ 
(---) 

 Middels til 
stor negativ 
(--/---) 

Rang
ering 3 2  1 7 6 5 4 
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Tabell 1-2 Oppsummering og rangering for naturmangfold for alle alternativene. Rangeringen er nærmere kommentert 
og begrunnet i kap 8.1  

Alternativ Oppsummering Konsekvens Rangering  

10 000 Berører ikke de mest verdifulle områdene av 
Vestfjorden, men går gjennom stor og verdifull lokalitet 
ved Ramberg. 

Middels til 
stor negativ (-
-/---) 

3 

11 000 Noe høyere konsekvens enn 11500 pga. konflikter ved 
Smørberg og Jarlsberg. 

Middels 
negativ (--) 

2 

11 500 11500 vurderes som alternativet med lavest samlet 
konsekvensgrad for naturmangfold, og er således det 
best rangerte alternativet.   

Liten til 
middels 
negativ (-/--) 

1 

12 000 Konflikter av arealbeslag og nærhet til Ilene gjør dette til 
alternativet med størst samlet negativ konsekvens for 
naturmangfold.     

Stor til meget 
stor negativ  
(---/----) 

7 

12 200 Store konsekvenser på grunn av nærhet til de viktigste 
delene av Ilene og Byfjorden. Mindre konsekvenser for 
fugl, enn alternativ 12000        

Stor negativ  
(---) 

6 

16 200 Bro gir større konsekvenser for fugl, enn tunnel. Korridor 
2 ligger lenger fra de viktigste delene av Ilene enn 
«12000-alternativene»   

Stor negativ  
(---) 

5 

16 730 Regnes som det beste av alternativene inne i Byfjorden. 
Forutsetter regenerering av ålegras. Konsekvenser 
knyttet til spunt. 

 Middels til 
stor negativ (-
-/---) 

4 
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2 RAMMER OG FØRINGER 

2.1 Fra planprogrammet 
Konsekvenser utredes i henhold til fastsatt planprogram for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og 
Tjøme, datert april 2016.  

Planprogrammet stiller utredningskrav for naturmangfold. Følgende skal inngå i vurderingen av 
tiltakets konsekvenser: 

 Konsekvenser for naturmangfoldet med vekt på enkeltlokaliteter og landskapsøkologiske 
trekk, samt konsekvenser for livet i våtmarksområdet på Ilene. 

 Eventuelle forekomster av prioriterte arter og utvalgte naturtyper må avklares og belyses.  

 Konsekvenser i anleggsperioden skal omtales.  

 Konsekvenser av ev. endrede strømnings- og sedimenteringsforhold  

 Konsekvenser og problematikk rundt forurensede sedimenter i planområdet.  

 Konsekvenser for bekker (f.eks. ved lukking, økt vannføring) skal vurderes.  

 Konsekvenser for ålegras og bløtbunnsområder i strandsonen skal vurderes.  

 Behov for avbøtende og kompenserende tiltak, eller oppfølgende undersøkelser. 

2.2 Avgrensing av fagområdet 
Temaet naturmangfold kan delvis overlappe med temaer som friluftsliv, vannmiljø, eller 

naturressurser. Bruk av naturen ut fra økonomiske interesser, som for eksempel jakt, fiske, 

bærsanking, og skogressurser, vannkvalitet, drikkevatn, berggrunn og løsmasser, tilhører tema 

naturressurser. Geologiske forekomster uten økonomisk verdi hører til naturmangfold. Jakt og fiske 

som friluftsaktivitet blir vanligvis omtalt under tema nærmiljø og friluftsliv, mens vilt (for eksempel 

trekkveier) og fisk er en del av det biologiske mangfoldet og tilhører derfor naturmangfold. 

Forurensing til resipienter med bruksinteresse sorterer vanligvis under tema naturressurser. 

2.3  Krav og retningslinjer 
Regjeringen har gjennom stortingsmeldingen Natur for livet (meld. St. 14(2015-2016)) et uttalt mål 

om å føre en politikk som bidrar til at vi når nasjonale og internasjonale mål for naturmangfold. De 

tre nasjonale målene for Naturmangfold handler om å: 

- Ha god tilstand i økosystemene 
- Ta vare på truet natur 
- Bevare et representativt utvalg av norsk natur 
 
Statens vegvesens har på sin side en miljøvisjon om at transport ikke skal gi alvorlig skade på 
mennesker eller miljø og i stortingsmelding nr. 42 (2000-2001), «Biologisk mangfold – sektoransvar 
og samordning» (Miljøverndepartementet 2001), står det blant annet at inngrep skal  
unngås i true naturtyper, og at viktige økologiske funksjoner skal opprettholdes. Aktuelt lovverk, i 
tillegg til Naturmangfoldloven er:  
 
- Plan og bygningsloven med forskrifter, og spesielt paragraf 4 – 2 om konsekvensutredninger.  
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).  
- Lov om laksefisk og innlandsfiske (lakse- og innlandsfiskloven).   
- Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven).  
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- Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) 
- Forskrift om utvalgte naturtyper etter Naturmangfoldloven (hjemlet i NML§52). 
 

2.4 Mål for tiltaket 
 

Formål med tiltaket er å bygge ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme med tilhørende 
veinett, kryss, tilstøtende terreng, eventuelle massedeponier, anleggsveier, driftsveier med mer. 

En felles målstruktur ligger til grunn for alle delprosjektene i Bypakke Tønsberg-regionen. Ny 
fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme er et av delprosjektene og skal derfor bidra til at målene 
for bypakken nås.  

Målene for Bypakke Tønsberg-regionen er en videreføring av samfunnsmålet og effektmålene for 
«Konseptvalgutredning for transportsystemet i Tønsberg-regionen» (KVU), med noe tilpasning av 
effektmålene i bypakke-fasen. 

Samfunnsmål og effektmål for Bypakke Tønsberg-regionen 

 

  



Temarapport Naturmangfold• Konsekvensutredning for kommunedelplan 
 
 

Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy - Tjøme 
13 

 

Basert på den felles målstrukturen for bypakken utledes følgende hovedmål og effektmål for ny 
fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme: 

Hovedmål og effektmål for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme 

Hovedmål: Håndtere trafikkøkningen fra forventet befolkningsvekst på en miljøvennlig måte 

Effektmål 1 (E1) Redusert klimagassutslipp fra transportsektoren i Tønsberg-regionen 

Effektmål 2 (E2) Mer miljøvennlig reisemiddelfordeling der veksten i persontransport tas med 
kollektivtransport, gåing og sykling 

Effektmål 3 (E3) Avlaste bymiljøet i Tønsberg og på Teie for biltrafikk 

Hovedmål: Robust og samfunnssaker transportløsning 

Effektmål 4 (E4) Redusert risiko for stenging av forbindelsen mellom Nøtterøy og fastlandet 

Hovedmål: Effektiv transportløsning 

Effektmål 5 (E5) Økt framkommelighet for sentrumsrettet kollektivtrafikk 

Effektmål 6 (E6) Økt framkommelighet for syklende 

Effektmål 7 (E7) Økt framkommelighet for gående 

Effektmål 8 (E8) Minst like god framkommelighet for næringstrafikk i rushtid som i dag 

Hovedmål: Trafikksikker transportløsning 

Effektmål 9 (E9) Redusert risiko for trafikkulykker 

Hovedmål: Middelalderbyen og Ramsar-områdene 

Effektmål 10 
(E10) 

Ivareta middelalderbyen og Ramsar-områdene 
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3 METODE 

3.1 Generelt 
Konsekvensutredningen består av en tre trinns prosedyre som følger Statens Vegvesen håndbok 
V712: 

(i) Trinn 1, verdi. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.  

(ii) Trinn 2, omfang. Med omfang menes en vurdering av hvordan et område påvirkes. 

(iii) Trinn 3, konsekvens: Med konsekvens menes fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i 
forhold til alternativ 0. Konsekvens framkommer ved sammenstilling av områdets verdi 
og omfanget av påvirkning på området. 

Vurderingen gjøres først for alle verdisatte delområder, deretter for hvert alternativ.  

Verdivurderingen gjelder i sammenlikningsåret, 2014 (se kap 0). Endringer vurderes i forhold til 
referansesituasjonen (null-alternativet). 

Alle tiltak som inngår i investeringskostnadene skal legges til grunn ved vurderingen av omfang. 
Andre tiltak som fagutreder foreslår omtales som avbøtende eller kompenserende tiltak.  

 

3.2 Definisjon av temaet 
Naturmangfold er definert i Statens Vegvesens Håndbok V712 som biologisk mangfold, 
landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av 
menneskers påvirkning. Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske, limniske og 
marine systemer, inkludert livsbetingelser knyttet til disse.  
 

3.3 0-alternativet 
0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget for vurderingen av konsekvensene ved alternativene. 
Det betyr at 0-alternativet per definisjon har konsekvensen 0. Konsekvensene av alternativene viser 
hvor mye alternativene avviker fra nullalternativet (referansesituasjonen). 0-alternativet for dette 
prosjektet beskrives i kapittel 4. 

 

3.4 Definisjon av plan- og influensområdet 
Planområdet er området som fysisk kan bli berørt av tiltaket. Planområdet er det samme for alle 
tema. 

Influensområdet er det området som kan bli påvirket av tiltaket. Utgjør undersøkelsesområdet og vil 
variere fra tema til tema.  

Registreringen er mer høyoppløselig innenfor planområdet enn i den øvrige delen av 
influensområdet.  

Influensområdet for dette prosjektet er beskrevet i kapittel 6.3. 
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3.5 Registreringskategorier og inndeling i delområder 
I håndbok V712 er temaet naturmangfold delt inn i flere registreringskategorier.  En oversikt over 
disse er vist tabellarisk i Tabell 3-1.  Tabellen viser også kriteriene for verdivurderingen for de ulike 
kategoriene.  

Tabell 3-1. Verdivurdering av de ulike kategoriene for tema naturmangfold. Hentet fra Statens vegvesens håndbok V712. 

Landskapsnivå 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Landskapsøkologiske 
sammenhenger 

Områder uten landskaps-
økologisk betydning 

Områder med lokal eller 
regional 
landskapsøkologisk 
funksjon og arealer med 
noe sammenbindings-
funksjon mellom verdisatte 
delområder (for eksempel 
naturtyper). Grøntstruktur 
som er viktig på 
lokalt/regionalt nivå 

Områder med nasjonal 
landskapsøkologisk 
funksjon og arealer med 
sentral sammen-
bindingsfunksjon mellom 
verdisatte delområder (for 
eksempel 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 

Lokalitetsnivå 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Verneområder nml. Kap. V  Landskapsvernområder 
(nml § 36) uten store 
naturfaglige verdier 

Verneområder (nml §§ 35, 
37, 38 og 39) 

Naturtyper på land og i 
ferskvann 

Areal som ikke kvalifiserer 
som viktig naturtype 

Lokaliteter med verdi-
kategori C, herunder 
utvalgte naturtyper i 
verdikategori C 

Lokaliteter med verdi-
kategori B og A, herunder 
utvalgte naturtyper i 
verdikategori B og A 

Naturtyper i saltvann Areal som ikke kvalifiserer 
som viktig naturtype 

Lokaliteter med verdi-
kategori C 

Lokaliteter med verdi-
kategori 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) 

Funksjonsområder for fisk 
og andre ferskvannsarter 

Ordinære bestander av 
innlandsfisk, 
ferskvannsforekomster 
uten kjente registreringer 
av rødlistearter 

Verdifulle fiskebestander, 
for eksempel laks, sjøørret, 
sjørøye, harr mfl.  
Forekomst av ål. Vassdrag 
med gytebestandsmål/årlig 
fangst av anadrome fiske-
arter <500 kg. Mindre 
viktige områder for 
elvemusling eller 
rødlistearter i kategoriene 
sterkt truet EN og kritisk 
truet CR. Viktig område for 
arter i kategoriene sårbar 
VU, nær truet NT 

Viktig funksjonsområde for 
verdifulle bestander av 
ferskvannsfisk, for 
eksempel laks, sjøørret, 
sjørøye, ål, harr mfl.  
Nasjonale laksevassdrag. 
Vassdrag med gyte-
bestandsmål/årlig fangst av 
anadrome fiske-arter >500 
kg. Viktig område for 
elvemusling eller 
rødlistearter i kategoriene 
sterkt truet EN og kritisk 
truet CR.  

Geologiske forekomster Områder med geologiske 
forekomster som er vanlige 
for distriktets geologiske 
mangfold og karakter 

Geologiske forekomster og 
områder (geotoper) som i 
stor grad bidrar til 
distriktets eller regionens 
geologiske mangfold og 
karakter. Prioriterings-
gruppe 2 og 3 for 
kvartærgeologi 

Geologiske forekomster og 
områder (geotoper) som i 
stor grad bidrar til 
landsdelens eller landets 
geologiske mangfold og 
karakter. Prioriterings-
gruppe 1 for 
kvartærgeologi 

Enkeltforekomster 
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 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

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

 

I utredningen av naturmangfold brukes begrepet «delområde» om lokaliteter/områder med verdi 
for en gitt registreringskategori.  Delområdets størrelse og utforming bestemmes ut fra faglig 
vurderinger og gjeldende retningslinjer. Delområdene i denne utredningen varierer i størrelse og 
kompleksitet fra verdifulle enkelttrær, til store marine bløtbunnsområder, bekkeløp, eller større 
områder med verdi for rastende trekkfugler. Et delområde kan også ha verdi for flere 
registreringskategorier, eller overlappe med andre delområder. Eksempelvis kan en verdifull 
ålegraseng nevnt under marine naturtyper, også inngå i et rasteområde for fugl nevnt under 
viltområder. Delområdene er presentert i verditabeller og verdi-kart for hver registreringskategori i 
kapittel 7. For noen tema er delområdene detaljert beskrevet i egne vedlegg.  

Samtlige registreringskategorier nevnt i første kolonne av tabell 3-1 er vurdert i vårt arbeid. Dette 
betyr imidlertid ikke at det er gjort registreringer innenfor alle kategorier. Eksempelvis er det ikke 
gjort registreringer av funksjonsområder for fisk eller viktige landskapsøkologiske trekk i vårt 
influensområde. Disse kategoriene er følgelig ikke nevnt med eget underkapittel under kapittel 7.  

Landskapsøkologiske trekk er dekket opp ved at det i vurderingene av Ilene og Byfjorden også er tatt 
høyde for hvordan tiltakene vil påvirke systemet av våtmarker som Byfjorden er en del av.  

Funksjonsområder for ferskvannsfisk er ikke nevnt i planprogrammet. Den sjø-ørretførende Auli-elva 
er ikke en del av influensområdet, men fisk på vei inn eller ut av vassdraget kan bli påvirket av 
tiltakene som berører Ilene og Byfjorden. Betydningen for ferskvannsfisk er derfor inkludert i verdi- 
og konsekvensvurderingen av disse områdene.  

Utover dette er ikke planområdet delt inn i geografiske enheter. Konsekvenser er kun vurdert for 

hvert delområde og for planområdet samlet.    

3.6 Verdi 
Verdien blir fastsatt langs en glidende skala som spenner fra liten til stor verdi (figur 3-1). Se også 
tabell 3-1.  

 

 

 

 

Alle verdisatte områder beskrives og verdivurderingen begrunnes. Alle beskrevne delområder er vist 

i verdikart. 

Kartlegging og verdisetting av naturmangfold i plan- og influensområdet er basert på nasjonal 

metodikk for kartlegging av spesielt viktige områder for biologisk mangfold. Den viktigste kilden er 

naturtypelokalitetene gitt i Naturbase. I tillegg er det kartlagt naturtyper etter DN-håndbok 13 

(2007), med reviderte fakta-ark for naturtyper (2014), fra Miljødirektoratet. Utvalgte naturtyper 

etter Naturmangfoldloven er diskutert i eget kapittel.  

Figur 3-1. Skala for verdivurdering. 
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Vilt- og naturtypelokaliteter er vurdert til A, B og C-verdi etter kriterier i Miljødirektoratets 

håndbøker, og deretter gitt verdi i tråd med Statens vegvesens handbok. Kategoriene for 

rødlistearter følger Henriksen & Hilmo (2015), rødlista naturtyper følger Lindgaard & Henriksen 

(2011). Lokalitetsdata for de viktigste artsregistreringene (rødlistet og regionalt sjeldne) rapporteres 

og gjøres tilgjengelige i Artskart.  

3.7 Kriterier for omfang 
Omfangsvurderingene gir uttrykk for hvor stor negativ eller positiv påvirkning det aktuelle tiltaket 
(alternativet) har for et delområde. Omfang vurderes for de samme delområdene som er 
verdivurdert. Vurderingen bygger på kunnskap om verdiene i delområdene, kunnskap om tiltakets 
fysiske utforming og kunnskap om hvordan tiltaket påvirker verdiene i delområdene. 
Omfangsvurderinger skal alltid begrunnes. Omfanget angis på en glidende skala fra stort positivt 
omfang til stort negativt omfang, se Figur 3-2. 

 

 

Inngrep som utføres i anleggsperioden inngår i omfangsvurderingen dersom de gir varig endring av 
delområdene. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden skal beskrives separat. Som regel vil det bli 
gjort tiltak på avlastet vei når en ny vei skal bygges. Hvilke tiltak som inngår i den avlastete veien vil 
variere, men det skal framgå av tiltakskostandene og tiltaksbeskrivelsen. Det skal lages en 
omfangsvurdering av delområder knyttet til avlastet vei.  

For vurdering av omfang for naturmangfold legges det vekt på i hvilken grad tiltaket antas å føre til 
forringelse og ødeleggelse av viktige elementer eller sammenhenger for det enkelte delområdet. 
Tiltaket kan ha et direkte omfang i form av arealbeslag, oppsplitting eller fragmentering av 
naturverdien, eller et mer indirekte omfang i form av luftforurensning, støy eller avrenning til et 
område. Tiltak som ikke direkte berører, men ligger nært på en lokalitet kan ha en barriere-effekt, og 
hindre arter i å bruke lokaliteten som en del av sitt funksjonsområde. God detaljkunnskap om 
delområdene og innsikt i den tekniske gjennomføringen av tiltaket er nødvendig for å gjøre en god 
omfangsvurdering.  

En kommunedelplan er på et plannivå der mange detaljer knyttet til gjennomføring og 
byggemetoder er ukjent. Dette gjør at omfangsvurderingene må ta høyde for at tiltaket kan bli noe 
annerledes enn det som synes mest sannsynlig i denne fasen. Slik usikkerhet resulterer som regel til 
at omfanget for delområdet vurderes som større og mer negativt. Dette oppgis i 
omfangsvurderingen for delområdene.  

  

Figur 3-2.  Linjalfigur som viser skala for omfang 
(øverste del). Veiledende hjelpetekst for 
omfangsvurderinger på pila nederst. 
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3.8 Kriterier for konsekvens 
Konsekvenser er de fordeler og ulemper et tiltak medfører i forhold til alternativ 0.  

Konsekvens for et miljø/område framkommer ved å sammenholde verdi og omfang etter 
konsekvensvifta (Figur 3.3).  

Konsekvens angis på en 9-delt skala fra meget stor positiv konsekvens til meget stor negativ 
konsekvens, og i tillegg er det anledning til å bruke trinnene mellom de 9 kategoriene, for eksempel 
«stor/meget stor” jf. Figur 3.3.  

For hvert tema vurderes konsekvenser først for hvert delområde, deretter sammenstilt for hvert 
alternativ. Alternativene rangeres deretter.  

Antall berørte områder, størrelsen på konfliktene og samlet belastning (sumvirkninger) må legges til 
grunn for vurderingen av alternativets konsekvens. For mer veiledning vises til håndbok V712. 

 

Figur 3-3. Konsekvensvifte, jf. håndbok V712 (tv.), de ulike kategoriene for konsekvens med symbol- og fargebruk iht. 
håndbok V712 (th.). 
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4 BESKRIVELSE AV 0 – ALTERNATIVET 
0-alternativet, også kalt referansesituasjonen, beskriver forholdene i sammenligningsåret 2024 (året 
etter forventet åpningsår) dersom det ikke bygges ny vei. I 0-alternativet inngår derfor 
trafikkveksten fram til sammenligningsåret og gjeldende/vedtatt arealbruk som ventes fullført før 
sammenligningsåret. Dette kan for eksempel være utbygging av andre veier, boligbygging og 
næringsutbygging. Trafikkøkning som følge av utbygging ivaretas gjennom de generelle prognosene 
for trafikkvekst som inngår i trafikkmodellen.  

Referansealternativet (0-alternativet) gir sammenligningsgrunnlag for å vurdere konsekvenser for 
alternativene som utredes. Det betyr at alternativ 0 per definisjon har konsekvensen 0. 
Konsekvensene illustrerer dermed forskjellen mellom hvert enkelt alternativ og alternativ 0. 

 

4.1 Samferdselstiltak 
Følgende endringer i samferdselssektoren legges inn:  

 Dobbeltspor Oslo – Tønsberg med ny jernbanestasjon Skoppum Vest ved Steinbjørnrød 
inkludert parkeringskapasitet på minimum 400 plasser, mer sannsynlig 600-1000 plasser. 

 Rundkjøring i Presterødkrysset/ 4 felt i Presterødbakken (hvorav 2 sambruksfelt) 

 Kollektivfelt i Halfdan Wilhelmsens allé 

 G/S-vei (snarvei) mellom Fv. 300 Tønsberg/Jarlsberg travbane og Fv. 256 Brua/Ås 

 Bomring rundt sentrum avviklet 

 

I Bypakken er de viktige tiltakene for kollektiv, gange og sykkel avhengige av ny fastlandsforbindelse, 
så i 0-alternativet tas ikke bypakke-tiltakene med.   

Likeledes er det valgt å ikke ta med prosjektene Hogsnestunnelen / Hogsnesbakken og Teie sentrum 
fordi det er vurdert som lite sannsynlig at de er ferdigstilte før 2024.  

Ny trasé for ytre Inter City-strekning Tønsberg – Skien ligger ikke inne i Bane Nors handlingsplan for 
perioden før 2024, og tas heller ikke med i 0-alternativet. 

 

4.2 Boligbygging 
Det er valgt å ta utgangspunkt i Statistisk Sentralbyrås prognose for befolkningsvekst. Denne avviker 
noe fra planlagt boligbygging i vedtatte kommuneplaner for de berørte kommunene, men erfaringen 
er at SSBs tall stemmer godt med reell utvikling. Noen justeringer av SSBs prognose vil gjøres i 
Tønsberg kommune etter innspill fra kommunens administrasjon. 

Det er tatt utgangspunkt i prognosen for perioden 2014-2028, beregnet et årlig gjennomsnitt og 
derav hvor stor økningen vil bli for en 8-års periode fra 2016 til 2024. 

Tønsberg 

Tønsberg kommune antas i perioden 2016 - 2024 å få en befolkningsøkning på ca. 4000 mennesker.  

I SSBs prognose vil hovedtyngden av økningen skje øst for Presterødkrysset. Tønsberg kommune har 
imidlertid en målsetning om at 50% av befolkningsveksten skjer i sentrum, dvs. området som 
omfattes av byplanen.  Det ønskes også dreining av utbyggingen mot vest i kommunen.  

Denne interne omfordelingen blir hensyntatt i trafikkberegningene for 0-alternativet.  
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Nøtterøy/Tjøme 

Nøtterøy kommune antas ifølge SSB å få en befolkningsvekst på ca. 1200 personer i perioden fram til 
2024.. Drøyt halvparten av økningen skjer nord for Borgheim. I områdene sør for Borgheim vil 
hovedtyngden av økningen ligge på østsiden av øya.  

For Tjømes del antas befolkningsveksten å være ca. 200 personer i angitt periode.  

Befolkningsøkning til sammen for Nøtterøy og Tjøme i perioden 2016 - 2024: ca. 1400. 

I et 0-alternativ vil alle genererte nye reiser fra Nøtterøy og Tjøme måtte skje via Kanalbrua og 
gangbrua fra Kaldnes til Brygga (g/s-trafikk) 

 

Stokke/Sandefjord 

Her er det tatt med de delene av Stokke kommune som slås sammen med Tønsberg kommune samt 
de nærmeste områdene i framtidig Sandefjord kommune. 

I følge SSB vil området få en befolkningsøkning på ca. 160 personer i perioden 2016 - 2024. I det 
aktuelle området er det imidlertid ferdig regulert for 250 boliger, og bygging er igangsatt. Det er 
derfor valgt å oppjustere forventet befolkningsøkning til 500. 

Atkomsten til Tønsberg vil skje via Hogsnesbakken. 

 

4.3 Næringsutvikling/etablering av nye målpunkt 
Tønsberg  

-Ny Legevakt på Kjelle. 

-Utvikling av Kilen-området (omfatter 20 000 m2 handelsareal) 

Det er valgt å ikke ta med næringsarealer nærheten av E18 siden dette dreier seg om næringsformål 
som ikke er arbeidsintensive, og dermed ikke generer transportbehov av betydning.  

Nøtterøy/Tjøme  

-Borgheim Syd (handel) 

Stokke/Sandefjord 

-Utvidelse av Brunstad konferansesenter 

4.4 Konsekvenser for naturmangfold 
Referansealternativet vil i grove trekk være nokså lik dagens situasjon, da det ikke er vedtatt tiltak 
som medfører betydelige tilleggsbelastninger for naturmangfold. Befolkningsvekst medfører økt 
arealbeslag, og økt trafikkmengde. Problemstillingen er trolig størst i den delen av planområdet som 
ligger på Nøtterøy. Ny legevakt på Kjelle og GS-vei ved Jarlsberg nevnes er trolig de to mest 
nærliggende tiltakene i referansealternativet, men heller ikke disse har innlysende følger for 
naturmangfold i planområdet.  

Derimot, vil en realisering av planene om en ny og dobbeltsporet jernbane mellom Skien og 
Tønsberg (IC Tønsberg – Skien) ha store innvirkninger på naturmangfold i influensområdet, og være 
en betydelig faktor for fremtidig miljøvirkning. Kombinasjonen av Fastlandsforbindelsen og IC 
Tønsberg – Skien antas å kunne ha negative sumvirkninger for naturmangfold, særlig i Byfjorden. 
Dette er grundig omtalt i kapittel 9 av denne rapporten.      
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5 BESKRIVELSE AV TILTAKET 

5.1 Generelt 
Det skal utredes en korridor fra Kolberg på Nøtterøy som krysser Vestfjorden til Vear/Hogsnes 
(korridor 1) og en korridor fra Kolberg til Nøtterøy som krysser byfjorden til Korten/Tønsberg 
(korridor 2).  

Det er allerede utført et omfattende linjesøk innenfor de to korridorene. Etter linjesøket ble det 
gjennomført en silingsprosess og resultatet av denne var seks hovedlinjer innenfor de aktuelle 
korridorene. Disse er vedtatt utredet i planprogrammet for tiltaket. 

I etterkant har den søndre kryssingen over Vestfjorden, som var blitt silt bort i tråd med 
retningslinjer fra vedtatt planprogram, tatt inn igjen etter et politisk vedtak., slik at antallet linjer 
som skal utredes er sju. 

 

5.2 Standard og utforming 
Det er foreløpig ikke besluttet hvilken dimensjoneringsklasse veien skal ha, og om veien skal ha to 

eller fire felt. Konsekvensutredningen skal gi grunnlag for en anbefaling av dimensjoneringsklasse.  

I temarapportene beskrives omfang og konsekvens av en firefelts vei i dimensjoneringsklasse H 6 

(totalbredde 16,0 m) med en tilleggsformulering som beskriver hvor mye mindre omfang og 

konsekvens blir ved en tofelts vei i dimensjoneringsklasse H5 (totalbredde 12,5 m).  

For begge dimensjoneringsklasser for vei kommer gang/sykkelanlegg i tillegg (totalbredde 6,5 m) 

med rabatt mellom vei og g/s-anlegg. 

 

 

H6 

H5 
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Figur 5-1 Tverrprofil 

5.3 Beskrivelse av alternativene 
Det skal utredes sju alternativer i to korridorer for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme. 
Fem alternativer i korridor 1 og to alternativer i korridor 2.  

NB: Kapittelet baserer seg på anleggsbeskrivelser fra en tidlig dokumentmal. Konsulent er kjent med 
at det er gjort justeringer i beskrivelsene etter dette. Kapittelet må derfor kontrolleres før senere 
versjoner av rapporten.    

G/S 
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Figur 5-2. Oversiktskartet viser de syv aktuelle alternativene til ny fastlandsforbindelse. Stiplet linje anviser tunnel. 
Heltrukket linje over sjø indikerer brukrysning. 

 

  



Temarapport Naturmangfold• Konsekvensutredning for kommunedelplan 
 
 

Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy - Tjøme 
24 

 

5.3.1 Korridor 1, alternativ 10 000 Høy bru Ramberg – Vear 

 
10 000 
 

Alternativ 10000 går i fjelltunnel fra Kolberg 
til Munkerekkeveien, som passeres i dagen. 
Her vil det bli kryss i plan. Traséen går videre i 
tunnel gjennom Rambergåsen og i høy bru 
over Vestfjorden mot Vear.  Brua vil få en 
seilingshøyde på ca. 40 m.  
Videre går veien i tunnel gjennom 
Skomakeråsen, under Melsomvik-veien og 
kommer ut av tunnelen ved Firingsmyrene. 
Her vil traséen koble seg på evt. ny Fv. 303 og 
gå i dagen før den fortsetter i tunnel gjennom 
Hogsnesåsen og kommer ut i dagen syd for 
Jarlsberg Travbane hvor det blir et kryss i 
dagen med Bjellandsveien og 
Hogsnesbakken. Videre går veien i dagen 
fram til krysset ved Semslinna.  
 

 
4-felt  2-felt  
Antall kryss d=35m 3 Antall kryss d=35m 3 

Antall kryss d=45-50m 7 Antall kryss d=40m 7 

Antall meter H1 1070 Antall meter H1 1070 

Antall meter H6 1702 Antall meter H5 1702 

Antall meter 2xT9,5 3041 Antall meter 2xT9,5 2661 

Antall meter løsmassetunnel 245 Antall meter T12,5 380 

Antall meter bru 660 Antall meter løsmassetunnel 245 

Antall meter T7,5 (GS) 210 Antall meter bru 660 
Figur 5-3 – Generelle opplysninger alternativ 10 000 
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5.3.2 Korridor 1, alternativ 11 000 Høy bru Ramberg – Smørberg 

 
11 000 
 

Alternativ 11000 går i fjelltunnel fra Kolberg 
til Munkerekkeveien/ Ramdalveien, som 
passeres i dagen. Her vil det bli kryss i plan. 
Traséen går videre i tunnel gjennom 
Rambergåsen og i høy bru over Vestfjorden 
mot Smørberg. Brua vil få en seilingshøyde 
på ca. 40 m. Vegen går i dagen til et kryss på 
Smørbergrønningen med tilknytning til 
lokalvegnett mot Vear og fv. 303. Videre går 
vegen i dagen over Smørberg til syd for 
Jarlsberg travbanehvor det blir et kryss med 
Bjellandsveien. Vegen følger dagens trasé 
fram til krysset ved Semslinna. 
 

 
4-felt  2-felt  
Antall kryss d=35m 3 Antall kryss d=35m 3 

Antall kryss d=45-50m 5 Antall kryss d=40m 5 

Antall meter H1 1070 Antall meter H1 1070 

Antall meter H6 2310 Antall meter H5 2310 

Antall meter 2xT9,5 2120 Antall meter 2xT9,5 1890 

Antall meter bru 590 Antall meter T12,5 230 

Antall meter T7,5 (GS) 230 Antall meter bru 590 

Antall kryss d=35m 3 Antall meter T7,5 (GS) 230 
Figur 5-4 – Generelle opplysninger alternativ 11 000 
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5.3.3 Korridor 1, Alternativ 11 500 Høy bru/tunnel Ramberg – Smørberg 

 
11 500 
 

Alternativ 11500 går i fjelltunnel fra Kolberg 
til Munkerekkeveien/ Ramdalveien, som 
passeres i dagen. Her vil det bli kryss i plan. 
Traséen går videre i tunnel gjennom 
Rambergåsen og i høy bru over Vestfjorden 
mot Smørberg. Brua vil få en seilingshøyde 
på ca. 40 m. 
 
Vegen går i dagen til et kryss på 
Smørbergrønningen med tilknytning til 
lokalvegnett mot Vear og fv. 303 og 
fortsetter i tunnel fram til kryss i dagen med 
Bjellandveien. Vegen følger så dagens trasé 
fram til krysset ved Semslinna. 
 

 
4-felt  2-felt  
Antall kryss d=35m 3   

Antall kryss d=45-50m 5   

Antall meter H1 1070   

Antall meter H6 1295   

Antall meter 2xT9,5 2940   

Antall meter løsmassetunnel 200   

Antall meter bru 590   

Antall meter T7,5 (GS) 230   
Figur 5-5 – Generelle opplysninger alternativ 11 500 
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5.3.4 Korridor 1, Alternativ 12000 Lav bru Kaldnes – Smørberg 

 
12 000 
 

Alternativ 12000 går i fjelltunnel fra 
Kolberg til Ramdalveien, som passeres i 
dagen. Her vil det bli kryss i plan. 
Traséen går videre i en lav bru over 
Vestfjorden mot Smørberg. Videre går 
den i dagen over Smørberg til syd for 
Jarlsberg Travbane hvor det blir et kryss 
i dagen med Bjellandsveien og 
Hogsnesbakken. Videre går traséen i 
dagen fram til krysset ved Semslinna. 

 

 
4-felt  2-felt  
Antall kryss d=35m 3 Antall kryss d=35m 3 

Antall kryss d=45-50m 5 Antall kryss d=40m 5 

Antall meter H1 1070 Antall meter H1 1070 

Antall meter H6 2082 Antall meter H5 2082 

Antall meter 2xT9,5 2265 Antall meter 2xT9,5 2265 

Antall meter bru  710 Antall meter bru 710 

Antall kryss d=35m 3 Antall kryss d=35m 3 

Antall kryss d=45-50m 5 Antall kryss d=40m 5 
Figur 5-6 – Generelle opplysninger alternativ 12 000 
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5.3.5 Korridor 1, Alternativ 12200 Åpen spunt/kort undersjøisk tunnel Kaldnes – 

Smørberg 

 

12 200 
 

Alternativ 12200 går i fjelltunnel fra 
Kolberg til Ramdalveien, som passeres i 
dagen. Her vil det bli kryss i plan. 
Traséen går videre i en åpen rampe før 
en undersjøisk tunnel under 
Vestfjorden og videre i en åpen rampe 
mot Smørberg. Videre går den i dagen 
langs eksisterende lokalvei nord for 
Smørberg, til syd for Jarlsberg Travbane 
hvor det blir et kryss i dagen med 
Bjellandsveien og Hogsnesbakken. 
Videre går traséen i dagen fram til 
krysset ved Semslinna. 

 

 
4-felt  2-felt  
Antall kryss d=35m 3 Antall kryss d=35m 3 

Antall kryss d=45-50m 5 Antall kryss d=40m 5 

Antall meter H1 1070 Antall meter H1 1070 

Antall meter H6 1815 Antall meter H5 1815 

Antall meter 2xT9,5 2310 Antall meter 2xT9,5 2310 

Antall meter Senketunnel 570 Antall meter Senketunnel 570 

Antall meter rampe/spunt 275 Antall meter rampe/spunt 275 

Antall kryss d=35m 3 Antall kryss d=35m 3 
Figur 5-7 – Generelle opplysninger alternativ 12 200 
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5.3.6 Korridor 2, alternativ 16 200 Lav bru Kaldnes - Korten  

 

16 200 
 

Alternativ 16200 går i fjelltunnel fra 
Kolberg til Kaldnes, som passeres i 
dagen. Her vil det bli kryss i plan med 
Ramdalveien og Kaldnesgaten. Traséen 
går videre i lav bru over byfjorden og 
ved gamle Maritim skole ved Nordbyen. 
Her blir det kryss i plan med Kjelleveien. 
Videre går alternativet ut til 
eksisterende rundkjøring på Kjelle. 

 
4-felt  2-felt  
Antall kryss d=35m 3 Antall kryss d=35m 3 

Antall kryss d=45-50m 4 Antall kryss d=40m 4 

Antall meter H1 1070 Antall meter H1 1070 

Antall meter H6 955 Antall meter H5 955 

Antall meter 2xT9,5 2315 Antall meter 2xT9,5 2315 

Antall meter bru 825 Antall meter bru 825 

Antall kryss d=35m 3 Antall kryss d=35m 3 

Antall kryss d=45-50m 4 Antall kryss d=40m 4 
Figur 5-8 – Generelle opplysninger alternativ 16 200 
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5.3.7 Korridor 2, alternativ 16 730 Åpen spunt/kort undersjøisk tunnel Kaldnes - Nord 

for Slottsfjellet  

 

16 730 
 

Alternativ 16730 går i fjelltunnel fra 
Kolberg til Kaldnes, som passeres i 
dagen. Her vil det bli kryss i plan med 
Ramdalveien og Kaldnesgaten. Traséen 
går videre i en rampe før en undersjøisk 
tunnel under Byfjorden og videre i en 
rampe mot Korten. Det blir kryssløsning 
i plan med Kjelleveien. Videre går 
alternativet ut til eksisterende 
rundkjøring på Kjelle 

 
4-felt  2-felt  
Antall kryss d=35m 3 Antall kryss d=35m 3 

Antall kryss d=45-50m 4 Antall kryss d=40m 4 

Antall meter H1 1070 Antall meter H1 1070 

Antall meter H6 754 Antall meter H5 754 

Antall meter 2xT9,5 2315 Antall meter 2xT9,5 2315 

Antall meter senketunnel 670 Antall meter senketunnel 670 

Antall meter rampe/spunt 190 Antall meter rampe/spunt 190 

Antall kryss d=35m 3 Antall kryss d=35m 3 
Figur 5-9 – Generelle opplysninger alternativ 16 730 
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6 VERDIANALYSE 

6.1 Registreringer 
 

Grunnlaget for verdianalysen er lagt ut fra en kombinasjon av eksisterende og tidligere kartlagte 

data. I forbindelse med konsekvensutredningen av Tønsbergpakken, ble det i 2004 utarbeidet en 

fagrapport for naturmiljø (Mork 2004). Alle lokaliteter innenfor influensområdet som er nevnt i 

fagrapporten, er undersøkt på nytt i forbindelse med vårt arbeid, og flere av lokaliteten er beholdt, 

om enn med endret avgrensning og/eller verdi. Lokalitetene fra Morks rapport er for øvrig ikke 

registrert i Naturbase.   

Viltområder i vår rapport baserer seg i stor grad på intervjuer av lokale ressurser, og 

observasjonsdata fra årelange studier av området. Vi har også hentet verdifulle opplysninger fra 

Norconsults oppsummerende rapport om fuglelivet i Byfjorden ifm. regulering av Kaldnes vest 

(Thorsen 2014). Avgrensninger og verdivurderinger av viltområder er nye, og gjort av Rune Solvang 

og Hallvard Holtung i forbindelse med dette prosjektet og konsekvensanalysen for ny, dobbeltsporet 

jernbane (IC Tønski).         

Marine naturtyper er kartlagt av Elisabeth Lundsør og Håkon Gregersen, Norconsult i august 2016 

som en kombinert kartlegging for IC Tønski og dette prosjektet. Kartleggingen var i hovedsak en 

oppdatering av forekomstene av ålegrasenger i Vestfjorden og Byfjorden. Flere av de marine 

naturtypene i denne rapporten er registrert i Naturbase.  

Naturtyper på land ble kartlagt av Hallvard Holtung med feltarbeid januar - mars 2017. Flere av 

lokalitetene på Smørberg var nylig kartlagt av Holtung (juni 2016) i forbindelse med IC Tønski (Asplan 

Viak og Norconsult 2016), mens eikelokalitetene på Kolberg var tidligere kartlagt i forbindelse med 

eikekartlegging på Nøtterøy (Asplan Viak 2015). Lokalitet N06 og N16 er registrert i Naturbase med 

samme avgrensning som her, men er kartlagt og verdivurdert på nytt i 2017.  

Tema vannmiljø/miljøtilstand baserer seg i stor grad på avgrensninger og tilstandsvurderinger fra 

innsynsløsningen Vann-nett.  
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6.2 Generell beskrivelse av overordnede trekk 
Influensområdet ligger i boreonemoral vegetasjonssone og svakt oseanisk vegetasjonsseksjon (O1) 

Boreonemoral sone danner en overgangssone mellom løvskogsområdene i sør og de typiske boreale 

barskogsområdene i nord, øst og høyereliggende områder. Svakt oseanisk vegetasjonssone er 

likeledes en overgangssone mellom kyst og kontinental vegetasjon.  Influensområdets kombinasjon 

av gunstige klimatiske forhold, variasjoner i naturtyper og sentral beliggenhet med tanke på bl.a. 

trekkruter, gir opphav til et rikt biologisk mangfold i influensområdet.  

Influensområdet er en del av Oslofeltet, og har berggrunn bestående av de magmatiske bergartene 

rombeporfyr og monzonitt. Dette er harde bergarter som forvitres sent og gir lite opphav til viktige 

plantenæringsstoff.  Til gjengjeld er planområdet relativt rikt på kalk- og næringsrike marine 

avsetninger i form av leire. For delområdene som inneholder basekrevende vegetasjon, er dette som 

regel på grunn av næringsrike marine avsetninger fra forhistorisk havbunn.  

 

Figur 6-1. Kart over berggrunnen i influensområdet, samt et større område rundt Tønsberg. Hentet fra NGUs 
berggrunnkart.    
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Figur 6-2. Kart over løsmasser i influensområdet og et større område rundt Tønsberg. Hentet fra NGUs løsmassekart. 

6.3 Influensområde 
Mens planområdet er området som fysisk kan bli berørt av tiltaket, utgjør influensområdet et større 

område utenfor selve planområdet. For naturtyper er det i stor grad benyttet en korridor på 200 meter 

langs de ulike veialternativene. Alle fugleområder i Byfjorden og Vestfjorden fra utløpet av Aulielva til 

ca. 200m sør for 10000-korridoren ved Ramberg er tatt med. Verdier i Kanalen, Træla og 

Presterødkilen er ikke regnet til influensområdet. Marine naturtyper som blir direkte berørt av tiltaket, 

eller ligger så nær at det anses som sannsynlig at de vil kunne påvirkes av strømningsendringer eller 

sedimentering er regnet til influensområdet. Det innebærer alle marine naturtyper i Byfjorden og 

Vestfjorden fra utløpet av Aulielva til rett nord for Munkerekka. Generelt er det kartlagt i et så vidt 

spekter at vi har følt oss sikre på å ha dekket alle naturverdier som potensielt kan bli påvirket av 

tiltaket. Flere av de opprinnelige kartlagte delområdene ble tatt ut av rapporten der tiltaksbeskrivelse 

og notat om anleggsfase tilsa at delområdene ville bli uberørt av tiltaket. Der veitraseene er planlagt i 

tunnel har vi som hovedregel ikke tatt med delområder som ligger oppe på tunneltaket. For vannmiljø 

består influensområdet av bekker nedstrøms tiltaket. Aulielva er ikke en del av influensområdet for 

dette prosjektet. Relevante påvirkninger knyttet til Aulielva (f.eks. ferskvannsfisk) inkluderes i 

vurderingene av Byfjorden.  
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6.4 Beskrivelse av delområdene   
Alle avgrensede og verdivurderte delområder presenteres tabellarisk for hver registreringskategori i 

de følgende delkapitlene. Delområder under temaene vilt, og naturtyper på land, er i tillegg 

beskrevet mer detaljert i vedleggene til denne rapporten.  

6.4.1 Viltområder 

Verditabellen inneholder delområder med betydelig verdi for vilt. Som en del av utredningen er det 

også foretatt kartlegging av hjortevilt. Resultatene av dette foreligger som eget notat, men 

konklusjonene om verdi oppsummeres her: 

Innenfor influensområdet er det tre delområder som har verdi for hjorteviltet. Dette gjelder 

Teieskogen, Rambergåsen og Smørberg-Hogsnes-området. Alle områder innehar kvaliteter som både 

vinterbeite og annet sesongbeite for rådyr. For elg er Smørberg-Hogsnes-området mer sporadisk 

brukt til ulike deler av året, mens Rambergåsen og Teieskogen utgjør for små og isolerte areal til å ha 

verdi for elg. Områdene har verdi for lokale viltbestander. Av vilttrekk innenfor influensområdet er 

disse av lokal betydning for rådyr ved trekk mellom fragmentert grøntstruktur og med kryssing av 

lokale veger og bebygde områder på Smørberg-Hogsnes og mellom Teie og Rambergåsen. De lokale 

trekkveiene og fragmenterte beiteområdene har viltvekt 1-2 og dermed liten verdi iht. Håndbok 

V712. 

Viltområder med liten verdi er ikke inkludert i verditabeller eller analyse av omfang og konsekvens.  

Detaljert beskrivelse av de viktigste delområdene for kategorien er gitt i vedlegg 1.  

Flere av delområdene overlapper med verneområdet, og/eller verdifulle delområder innen andre 

registreringskategorier jf. verdikart for hver registreringskategori. 
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Tabell 6-1. Verditabell over registrerte og verdivurderte viltområder i influensområdet. 

ID Delområde navn Verdibegrunnelse KU-verdi 
Påvirkes av 

alternativ 

V01
R01 

Ilene 
naturreservat 

Naturreservat og Ramsar-område 
(A). Reservatet har en svært viktig 
funksjon som trekk- , raste- og 
næringsområde vår, sommer og 
høst. Området har også en viktig 
funksjonsområde som 
hekkeområde og 
overvintringsområde før isen 
legger seg. Svært mange 
rødlistearter er registrert, spesielt 
av fugl (som er relevant i denne 
sammenheng) 

 

10000 

11000 

11500 

12000 

12200 

16200 

16730 

V02 Byfjorden1 

Svært viktig område (A). Området 
har en svært viktig funksjon som 
trekk- og raste og næringsområde 
vår, sommer og høst. Området 
hører funksjonelt sammen med 
Ilene NR. Også viktig funksjon om 
vinteren før området fryser igjen. 

 

10000 

11000 

11500 

12000 

12200 

16200 

16730 

V03 
Smørberg-
jordene 

Viktig område (B). Området har 
en viktig funksjon som trekk-, 
raste- og næringsområde for fugl. 
Dette gjelder spesielt under dager 
hvor det er dannet flomdammer 
på jordene. 

 

11000 
12000 
12200 
 

V04 
Hekkelokalitet 
vandrefalk2 

Hekkeområde (B). Hekkelokalitet 
for vandrefalk 

 11000 
11500 
12000 
12200 

 

                                                           
1 Avgrensning av viltområdet er basert på avgrensning av marine naturtyper og hvor fugl befinner seg i området.  
2 Informasjon om hekkelokalitet er unntatt offentlighet da arten er utsatt for faunakriminalitet. At vandrefalk- 
hekkingen er omtalt i utredningen er avklart med Fylkesmannen i Vestfold (Lene Berge i e-post). 
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Figur 6-3. Verdikart for viltområder. Jf. verditabell for samme tema. 
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6.4.2 Verneområder 

Med verneområder menes i denne sammenheng naturområder vernet som nasjonalpark, 

landskapsvernområde, eller naturreservat innenfor planområdet. Det er gitt egne 

vernebestemmelser for områdene nedfelt i lokale forskrifter. Innenfor vårt område finnes kun ett 

verneområde; Ilene naturreservat som i denne rapporten også er avgrenset som viltlokalitet. 

Delområdet er derfor omtalt, og vist i verdikart under delkapittel 6.4.1. En utdypende beskrivelse av 

Ilene naturreservat og områdets funksjon for fuglelivet er for øvrig gitt i vedlegg 1. 

Tabell 6-2. Verditabell over registrerte og verdivurderte viltområder i influensområdet. 

ID Delområde navn Verdibegrunnelse KU-verdi 
Påvirkes av 

alternativ 

R01 
Ilene 
naturreservat3 

Naturreservat og Ramsar-område 
(A). Reservatet har en svært viktig 
funksjon som trekk- og raste- og 
næringsområde vår, sommer og 
høst. Området har også en viktig 
funksjonsområde som 
hekkeområde og 
overvintringsområde før isen 
legger seg. Svært mange 
rødlistearter er registrert, spesielt 
av fugl  

 

10000 

11000 

11500 

12000 

12200 

16200 

16730 

 

 

Figur 6-4. Store mengder våtmarksfugl som raster i indre deler av Ilene NR 04.04.2017. Tallmessig dominerer 
kortnebbgås, grågås, gressender og måker bildet.  

  

                                                           
3 Vist i kart i figur 6.3 
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6.4.3 Marine naturtyper 
Tabell 6-3. Verditabell over registrerte og verdivurderte marine naturtyper i influensområdet. 

ID Delområde navn Verdibegrunnelse KU-verdi 
Påvirkes av 
alternativ 

M01 Hogsnes 

Ålegrasenger (B). Forekomsten 
domineres av ålegras, med stort 
innslag av skruehavgras. Ålegras 
fra ca. 1,5 meter og ned til 3,7 
meters dybde. Innerst mot 
elveutløpet av Aulieelva var 
ålegrasenga betydelig mer 
spredt. Avgrensede areal: 70 
dekar. 

 

12200 

M02 Ilene 

Ålegrasenger (A). Forekomsten 
domineres av ålegras, med stort 
innslag av skruehavgras. Det ble 
funnet ålegras fra ca. 1,5 meter 
og ned til 3,7 meters dybde. 
Avgrensede areal: 120 dekar. 

 

12000 
16200 
16730 

M03 Danholmen 

Ålegrasenger (A). Forekomsten 
domineres av ålegras, med stort 
innslag av skruehavgras. Det ble 
funnet ålegras fra ca. 1,5 meter 
og ned til 3,7 meters dybde. 
Avgrensede areal: 96 dekar. 

 

12000 
12200 
16200 
16730 

M05 Vear 

Ålegrasenger (B). Forekomsten 
domineres av ålegras, med stort 
innslag av skruehavgras. Det ble 
funnet ålegras fra ca. 1,5 meter 
og ned til 3,7 meters dybde. 
Avgrensede areal: 14 dekar. 

 

10000 
11000 
11500 

M10 
Nøtterøy Nord 
(BN00061208) 

Bløtbunnsområder i 
strandsonen, strandflater med 
bløtt mudder i beskyttede 
områder (C). Tre små lokaliteter 
som har en del ålegras og er 
viktige rasteområder for fugl. 
Beskrivelse basert på Naturbase. 

 

16200 
16700 

M11 
Ilene bløtbunn 
(BN00061209) 

Bløtbunnsområder i 
strandsonen, strandflater med 
bløtt mudder i beskyttede 
områder (A). Brakkvannsdelta 
med ålegras. Viktig rasteområde 
for fugl, og innløp til viktige 
gyteområder for ferskvannsfisk i 
Aulielva. Del av Ramsar-
verneområde. Beskrivelse basert 
på Naturbase. 

 

16200 
16700 
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Verdivurderingene av marine naturtyper bygger på konklusjonene i eget notat utarbeidet av 

Elisabeth Lundsør og Håkon Gregersen etter kartlegging av ålegrasforekomster i Byfjorden 2016. 

(Norconsult 2016). Flere av delområdene overlapper med verneområdet, og/eller verdifulle 

delområder innen andre registreringskategorier jf. verdikart for hver registreringskategori. 
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Figur 6-5. Verdikart for marine naturtyper Jf. verditabell for samme tema.  
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6.4.4 Naturtyper på land 

Det er registrert 17 naturtypelokaliteter som blir influert av et eller flere av alternativene for ny 

fastlandsforbindelse. De 17 delområdene oppfyller kravene til naturtypelokaliteter etter seneste 

oppdaterte metodikk i håndbok for naturtypekartlegging (Direktoratet for Naturforvaltning 2006). 

Flere av delområdene er tidligere kartlagt i forbindelse med andre prosjekter. For enkelte lokaliteter 

er navn, beskrivelse og/eller utbredelse endret basert på nye data og oppdatert metodikk. Detaljert 

beskrivelse av delområdene er gitt i vedlegg 2.  

Tabell 6-4. Verditabell over registrerte og verdivurderte naturtyper på land i influensområdet. 

ID Delområde navn Verdibegrunnelse KU-verdi 
Påvirkes av 

alternativ 

N02 Hogsnes  

Rik edelløvskog (C). Bøkeskog. Fin 
utforming av sjelden naturtype. 
Enkelte store bøketrær (BHO: 
150cm) Noe dødved, lite utviklet 
feltsjikt. Artsfattig.  

 11000 

11500 

N03 
Smørbergveien 
40  

Store trær, eik (C). Stor eik med 
vid krone stående soleksponert i 
hage. Utvalgt naturtype etter 
Naturmangfoldloven. 

 

 

N04 Smørberg sør 

Gammel furuskog (B). Liten 
lokalitet med eldre furuskog og 
stort innhold av død furuved. 
Funn av rødhalslavspinner (VU). 

 

11000 

11500 

N05 
Smørbergrønning
en 

Dam (B). Kunstig, trolig fiskeløs 
dam omgitt av flomutsatt 
oreskog. Mulig leveområde for 
amfibier.  

 

11000 

11500 

N06 
Rekkevik 
(BN00015721) 

Rik sump- og kildeskog (C). Smal 
stripe med svartor-strandskog i 
strandsonen. Sjelden naturtype, 
men fragmentert og begrenset 
økologisk funksjon.  

 

10000 

11000 

11500 

N07 Rakkevik 2 

Rik edelløvskog (C). Rasmark-
lindeskog. Smal sone med typisk 
rasmark-lindeskog i sørvendt 
skrent. Enkelte store og gamle 
trær i østre del.   

 

10000 

N08 Rakkevik 

Rik edelløvskog (C). Variert 
edelløvskog med enkelte store 
trær. En liten forekomst av 
bøkedominert edelløvskog. Noe 
dødved og potensial for 
rødlistede arter. 

 

10000 



Temarapport Naturmangfold• Konsekvensutredning for kommunedelplan 
 
 

Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy - Tjøme 
42 

 

ID Delområde navn Verdibegrunnelse KU-verdi 
Påvirkes av 

alternativ 

N09 
Ramberg terrasse 
35 

Store gamle trær, hul eik (B). 
Utvalgt naturtype. Gammel, stor 
og flott utformet eik stående 
utilgjengelig og soleksponert. 
Stort potensial for rødlistede 
arter.  

 

11000 

11500 

N10 
Ramberg terrasse 
33 

Store gamle trær, eik (C). Utvalgt 
naturtype. Soleksponert eik med 
omkrets på 220 cm. Viktig for 
kontinuiteten av død og grov 
eikeved i området.  

 

11000 

11500 

N11 Rambergåsen 

Rik edelløvskog (A). Stort område 
med variert og verdifull skog. 
Deler av lokaliteten er gammel og 
urørt, og inneholder mye død ved 
og hule trær. Lokaliteten er unik, 
og inneholder kombinasjoner av 
naturtyper og utforminger som er 
sjeldne. Stort potensial for truede 
arter.   

 

10000 

N12 Ramdal 

Rik edelløvskog (B) Ren bøkeskog 
med flere store trær og relativt 
høyt innhold av dødved. 
Naturtypen er sjelden og har et 
visst potensial for sjeldne, 
spesialiserte arter. 

 

11000 

11500 

N13 Ravnveien 22 

Store gamle trær (C) Utvalgt 
naturtype. Stor eik i hage. Treet 
er soleksponert med grov bark og 
vid krone. Viktig for å sikre 
kontinuiteten av store og hule 
eiker i området. 

 

10000 

N14 
Slottsfjell 
nordvest  

Slåttemark (C). Svak lågurt-
slåtteeng. Fattig vegetasjon på 
grunnlendt og soleksponert mark. 
Arealet holdes åpent med slått og 
har god hevd. Potensial for 
slåttearter.   

 

 

N15 Grindløkka skole 

Store gamle trær (B), Eik. Utvalgt 
naturtype. Lokaliteten med 25 
store eiker, hovedsakelig i en 
trerekke langs vei. Lokaliteten vil 
på sikt bli svært viktig for truede 
arter knyttet til eik.  

 

10000  

11000  

11500  

12000  

12200 16200 

16730  
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ID Delområde navn Verdibegrunnelse KU-verdi 
Påvirkes av 

alternativ 

N16 
Smidsrødvn. 25 – 
33 (BN00090356) 

Store gamle trær (B) Utvalgt 
naturtype. Lokalitet bestående av 
8 store eiketrær. Trærne står 
soleksponert til nært trafikkert 
vei. Potensial for truede arter.   

 

10000 

11000 

11500 

12000 

12200 

16200 

16730 

N17 Frogner 

Store gamle trær (A). Utvalgt 
naturtype. Tolv store eiker i 
parklignende landskap. Et av 
trærne er svært stort og 
lokaliteten er en sjelden samling 
av verdifulle trær. Stort potensial 
for rødlistede arter. 

 

10000 

11000 

11500 

12000 

12200 

16200 

16730 
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Figur 6-6. Verdikart for naturtyper på land. Jf. verditabell for samme tema. 
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Figur 6-7. Delområde N17 Frogner har stor verdi for naturmangfold, og inneholder den utvalgte naturtypen hul eik. 
Bildet viser den østligste delen av delområde. Lokaliteten ligger på Kolberg, og blir påvirket av samtlige alternativer for 
ny fastlandsforbindelse. Foto: Per Marstad. 

 

6.4.5 Vannmiljø / miljøtilstand 

Tema vannmiljø/miljøtilstand baserer seg i stor grad på eksisterende dokumentasjon tilgjengelig i 

Vann-nett og verdivurdert etter kriterier i V712.  

Verdivurdering/tilstandsvurdering 

Ferskvannsforekomstene ligger godt under marin grense (marin grense = ca. 180 moh.) og de fleste 

bekkene renner gjennom jordbrukslandskap og er sterkt påvirket av leirjord og landbruksaktivitet. 

Tiltaket medfører få fysiske inngrep i vannforekomstene, da de fleste alternativene krysser 

vannforekomstene i tilnærmet rett vinkel. Byfjorden, Vestfjorden og til dels Kanalen 

(saltvann/brakkvann) blir påvirket av avrenning fra bekkene, og spesielt avrenning av partikler og 

næringsstoffer fra Aulielva. Aulielva (dårlig økologisk tilstand – bunndyr og begroingsalger) er ikke en 

del av avrenningsområdet, og er derfor ikke med som egen vannforekomst. Aulielva er nedre del av 

Aulivassdraget, der sjøørret og noe laks går opp via Byfjorden (W02), kanalen (W03) og Vestfjorden 

(W06). 

Tilstandsvurderingen i vann-nett er i stor grad basert på analyser av påvirkningsfaktorer av kjemisk 

og økologisk tilstand med varierende pålitelighetsgrad (vann-nett.no), dvs. at det foreligger 

varierende grad av informasjon om de enkelte vannforekomstene. I tillegg til økologisk- og kjemisk 

tilstandsvurdering ut fra dagens situasjon, er vannforekomstene vurdert ut fra påvirkningsanalyse og 

potensialet for å oppnå bedret tilstand. 
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Tabell 6-5. Verditabell over registrerte og verdivurderte vannmiljø i influensområdet. 

ID Delområde navn Verdibegrunnelse KU-verdi 
Påvirkes av 

alternativ 

W01 

Jarsbergbekken 

(014-124-R) 

Moderat økologisk tilstand, 

udefinert kjemisk tilstand. Lav 

pålitelighet (økologisk tilstand) og 

ingen informasjon (kjemisk 

tilstand) i grunnlagsdata. 

Tilstanden er basert på 

påvirkningsanalyse. Bekkefelt 

sterkt påvirket av 

landbruksaktivitet og 

transport/veinett. 

 

16200 

16730 

W02 

Byfjorden 

(0101030101-3-C) 

Moderat økologisk tilstand 

(2010), udefinert kjemisk tilstand. 

Sedimentprøver viste svært dårlig 

tilstand i 2007-2009. Lav 

pålitelighet (økologisk tilstand) og 

ingen informasjon (kjemisk 

tilstand) i grunnlagsdata. 

Tilstanden er basert på 

påvirkningsanalyse. 

Vannforekomsten er i stor grad 

påvirket av tilførsel av partikler og 

næringsstoffer fra Aulielva. 

 

12000 

16200 

16730 

W03 

Kanalen 

(0101030101-2-C) 

Vannforekomsten er sterkt 

modifisert (SMVF) med moderat 

økologisk tilstand basert på 

påvirkningsanalyse med middels 

pålitelighetsgrad. Oppnår ikke 

god kjemisk tilstand. Sterkt 

påvirket av partikler og 

næringsstoffer fra Aulielva. 

 

12200 

16200 

16730 

W04 

Vear bekkefelt 

(014-169-R) - 

Manumsbekken 

Moderat økologisk tilstand basert 

på påvirkningsanalyse med lav 

pålitelighetsgrad. Tilstanden er 

ikke basert på data. Bekkene i 

bekkefeltet er små, og sterkt 

påvirket av jordbruksvirksomhet. 

Udefinert kjemisk tilstand. 

 

10000 

11000 

11500 

12000 

12200 
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ID Delområde navn Verdibegrunnelse KU-verdi 
Påvirkes av 

alternativ 

W05 

Vear bekkefelt 

(014-169-R) - 

Hogsnesbekken 

Moderat økologisk tilstand basert 

på påvirkningsanalyse med lav 

pålitelighetsgrad. Tilstanden er 

ikke basert på data. Bekkene i 

bekkefeltet er små, og sterkt 

påvirket av jordbruksvirksomhet. 

Udefinert kjemisk tilstand. 

 

11000 

11500 

12000 

12200 

W06 

Vestfjorden 

(0101030101-5-C) 

Moderat økologisk tilstand basert 

på delvis klassifiserbare data, 

middels pålitelighetsgrad. 

Vannforekomsten oppnår ikke 

god kjemisk tilstand. Middels 

påvirket av avrenning av partikler 

og næringsstoffer fra Aulielva. 

 

10000 

11000 

11500 

12000 

12200 

 

 
Figur 6-8. W01 Jarlsbergbekken fotografert mot Tønsberg og Slottsfjellet 
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Figur 6-9. Verdikart for viktige vannmiljø. Jf. verditabell for samme tema. 
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7 Omfang og konsekvens  
Kapittel 7 tar for seg konsekvensene for de ulike alternativene. Viltområder knyttet til fugl er spesielt 

beslutningsrelevant for dette oppdraget, og er derfor viet ekstra stort fokus i kapittel 7. Omfang og 

konsekvens beregnes punktvis for hvert delområde, under hvert trasé-alternativ, før samlet 

konsekvens oppsummeres for hver trasé. I kapittel 8 gis en tabellarisk samlet vurdering, og rangering 

av alle alternativ. Vurderinger av konsekvenser i anleggsfasen er også lagt til kapittel 8. 

7.1 Bakgrunn og forutsetninger for konsekvensvurderinger av fugl 
På samme måte som for verdivurderinger og avgrensninger av fugleområder, er vurderinger av 

omfang og konsekvens gjort i samråd med lokalkjente ornitologer og medlemmer av Norsk 

ornitologisk forening i Vestfold. Deres erfaring og kunnskap om fuglenes trekkmønster, atferd, og 

trusselbilde har vært avgjørende for våre analyser. Vi har også samarbeidet med forsker Arne 

Follestad ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Follestad er en nasjonal ressurs på sjøfugl, og 

har mye erfaring med utredninger av hvordan store energi- og samferdselstiltak forstyrrer og 

påvirker økosystem, særlig problemstillinger knyttet til fugl. Follestad har fungert som en faglig 

sparringspartner for våre utredere, og har gjennomført en utvidet kvalitetskontroll av våre analyser.  

På dette planstadiet er det ikke tatt avgjørelser om tekniske utforminger og detaljer som vil være 

avgjørende for endelig konsekvensvurdering. Det mangler eksempelvis detaljkunnskap om utforming 

av bruer (skråstag/wire, antall pilarer etc.), og eksakte bruhøyder. En viktig bakgrunn for vurdering 

av konsekvenser for fugl er at de to sørligste brualternativene (10000/11000) vil ha en 

seilingshøyde/frihøyde på ca. 40 meter mens de to nordre alternativene vil ha en seilingshøyde på 

10-15 m, se for øvrig kapittel 5 beskrivelse av tiltaket. Alle bru-alternativene er planlagt på tvers av 

flygeretningen for fugl sør/nord eller øst/vest. 

7.1.1 Økt ferdsel, inkl. friluftsliv 

 

Dersom tiltaket medfører økt ferdsel av mennesker inn i områder med sårbare fugleforekomster vil 

dette medføre forstyrrelser av fugl. Alle veialternativene inkluderer planer om gang- og sykkelvei, 

som vil føre til ytterligere ferdsel inn i området. Denne ferdselen vil være mindre forutsigbar for 

fuglene enn biltrafikken, særlig hvis gangveien anlegges på nordsida, inn mot Ilene og ferdsel sprer 

seg ut etter brua, for eksempel på Smørberg-siden. Omfanget av dette er vanskelig å vurdere, men 

dette er lagt inn som en tilleggsbelastning ved vurderingene. Dette vil trolig ha størst virkning på 

områdene langs land ved Smørberg-siden, men vil også ha en negativ effekt på Kaldnes-siden og 

nærliggende deler av fjorden. Det er også presentert løsninger og modeller der sjø-utfyllingene i 

forbindelse med undersjøiske tunneler tilrettelegges for rekreasjon med eksempelvis parkarealer, 

bade- og fiskeplasser. Dette vil føre til ytterligere forstyrrelser og vil trolig føre til en negativ 

tilleggsbelastning for fuglelivet. 
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7.1.2 Endrede strømforhold 

 

Det er utrykt bekymring for at utfyllingene i sjø vil påvirke sedimentasjon og produksjon av bunndyr 

slik at verdiene av våtmark- og gruntvannsområdene ved Ilene vil få betydelig redusert verdi. 

Dersom dette medfører nedslamming av ålegrasengene, kan dette påvirke næringstilgangen 

negativt for de artene som beiter på dette (særlig svaner).  

Det ble derfor gjennomført en modellsimulering av endringer i strømforholdene i Byfjorden og 

Tønsberg havn av de undersjøiske tunnel-alternativene (Gjevik m. fl. 2017). For begge alternativene 

konkluderer rapporten med at endringene i strømfeltet er begrenset til områdene rundt utfyllingene 

i sjø ut fra Kaldnes. Det ser ikke ut til at strømmen ellers i Byfjorden og Kanalen vil bli nevneverdig 

påvirket. Gjevik (m. fl. 2017) sier videre at strømforholdene ved utløpet av Aulielva og ved Ilene NR 

er tilnærmet upåvirket. Basert på best tilgjengelig kunnskap gjennom rapporten til Gjevik m. fl. 

(2017) er det liten risiko for redusert produksjon av bunndyr som følge av endrede 

strømningsforhold. Rapporten understreker at det er ønskelig at modellsimuleringene valideres med 

målinger.    

 

Som følge av disse konklusjonene forutsetter vår omfangsvurdering at de planlagte tiltakene ikke vil 

føre til negative konsekvenser i form av nedslamming, endret næringstilgang, endrede isforhold, tap 

av ålegrasenger e.l. som følge av endrede strømningsforhold. 

  

Rapporten om strømforhold peker på at det kan bli seperasjon av strømmen og dannelse av 

bakevjer ved enden av utfyllingene. I bakevjene vil det kunne bli økt sedimentering av finpartikler 

som kommer med strømmen. Her finnes det grunn havbunn med visse verdier som fuglebeite, og 

ålegras-områder. De berørte områdene og verdiene er små, og antas å ha begrenset betydning for 

samlet verdi av viltområdet de er en del av, jf. konsekvensvurdering. 

 

7.1.3 Flygehøyder-trekkretninger 

 

Ilene ligger i hoved-ledelinjen for trekkende fugl langs vestsiden av Oslofjorden. De naturgitte 

forhold men også den geografiske plasseringen gjør dette til et svært viktig område for fugl. Det 

foregår et omfattende trekk av fugl i området. Dette er både trekk av fugl som kommer langveisfra 

og som raster i området noen få dager under vår – og høsttrekket, for eksempel vadefugl fra arktiske 

strøk. Eller det er daglige forflytninger av fugl mellom beiteområder på dyrket mark (som gjess) eller 

forflytninger mellom våtmarksområdene Ilene og Presterødkilen eller forflytninger mellom ulike 

våtmarksområder i regionen i forbindelse med forstyrrelser. Det går et markert hovedtrekk sør-nord 

og også markerte trekk øst-vest.  
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Figur 7-1. Ilene NR og Presterødkilen NR. Kart fra forvaltningsplanen.  

 

Det må poengteres at kunnskapen om trekkretninger ikke er basert på systematiske registreringer, 

for eksempel ved å registrere hva som trekker inn Vestfjorden og i hvilke høyder. Det foreligger 

allikevel god erfaringsbasert kunnskap på trekkretninger basert på informasjon fra lokale 

ornitologer. Det er liten kunnskap om hvordan fuglene trekker om natten i området. Dette gjelder 

blant annet vadefugler. Det må også understrekes at værforholdene i betydelig grad vil påvirke 

fugletrekket trekkretning og flygehøyde selv om hovedtrekk-retningene vil ligge fast. For eksempel 

vil gråvær, lavt skydekke, tåke og regn/yr presse fuglene ned for å raste mens lavtrykket går over. 

Kraftige vinder fra sør vil også «presse» fugler inn til Ilene for å raste. Dette er blant annet typisk at 

under dager med kraftig sønnavind vil måkefugler gå inn og raste i Ilene.  

 

Vår vurdering av konsekvenser legger til grunn at de to sørligste brualternativene (10000/11000) vil 

ha en seilingshøyde/frihøyde på ca. 40 meter mens de to nordre alternativene vil ha en 

seilingshøyde på 10-15 m, se for øvrig beskrivelse av tiltaket i kapittel 5. 

 

Sør-nord 

Hovedtrekket sør-nord følger høydedrag over Nøtterøy og fastlandet der fuglene følger toppene i 

landskapet. Dette er et typisk trekkadferd for svaner, gjess, gressender og rovfugl. En viktig gruppe 

som gressender trekker ofte høyt. Hovedmengdene av fugl som skal inn til Ilene fra sør følger denne 

trekkretningen. Det er også en del fugl som trekker inn Vestfjorden. Dette er typisk ved lokale 

forflytninger av marint tilknyttede arter som ærfugl, marine dykkender som svartand og sjøorre 

samt kvinand og måker og terner. Disse artsgruppene vil i størst grad bli berørt av de ulike bru-

alternativene.  
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Øst-vest 

Det foregår også betydelige forflytninger av fugl øst og vest mellom våtmarksområdene Ilene og 

Presterødkilen eller forflytninger mellom beiteområder på dyrket mark og raste- og hvileområder i 

Ilene. Sistnevnte er typisk for de store mengdene med gjess som oppholder seg i området. Den korte 

avstanden mellom Ilene og Presterødkilen gjør at en betydelig andel av våtmarksfuglene trolig 

veksler mellom å bruke de to områdene, for eksempel ved forstyrrelser. Flokker av ender, gjess, 

svaner, skarv, måkefugler og vadefugler kan til stadighet observeres flygende mellom Ilene og 

Presterødkilen i trekk-periodene. Disse trekkene følger ofte korteste vei, og går forholdsvis lavt over 

byen. Lokale forflytninger av vanntilknyttede arter følger ofte Kanalen og går i lav høyde. 

 

7.2 Ilenes betydning i regional og nasjonal sammenheng 
 

Ilene NR utgjør sammen med Presterødkilen NR svært viktige fugleområder også sett i en regional til 

nasjonal sammenheng. Sammen med andre svært viktige våtmarksområder i Sør-Norge og Øst-

Norge som Åkersvika NR (Hamar), Øra NR (Fredrikstad), Kurefjorden (Råde/Moss), Nordre Øyeren 

NR med flere mindre naturreservat (Fet) og Nordre Tyrifjorden våtmarkssystemer (Hole, Ringerike) 

utgjør Ilene og Presterødkilen særdeles viktige våtmarksområder, spesielt for trekkende 

våtmarksfugl. Flere andre områder i Sør- og Øst-Norge er utpekt som Ramsar-områder, men dette er 

først og fremst viktig hekkeområder i høyereliggende skogsområder eller i fjellet.  

Alternativene som medfører nærføring med Ilene NR og inngrep i Byfjorden har fått høye 

konsekvensgrader. Dette vil redusere Ilene sin betydning for trekkende og rastende fugl som en del 

av dette nettverket av verdifulle områder. Disse konsekvensene er inkludert i 

konsekvensutredningen for de enkelte delområdene, og i den samlede vurderingen. Rent metodisk 

er det dermed ikke gjort en egen vurdering av landskapsøkologiske trekk da både lokale (barrierer 

ved innflyging) og regionale konsekvenser (endret bæreevne for våtmarkssystemet) er inkludert i 

konsekvensvurderingene.  

7.3 Påvirkningsfaktorer for fugl 
 

De viktigste påvirkningsfaktorene for fugl i området er  

 Nedbygging av viktige funksjonsområder/marine naturtyper 

 Forstyrrelser (i både anleggs- og driftsfase) 

 Kollisjoner med bru-installasjoner inklusive wire  

 Barrierevirkninger 

 

I dette kapitelet gis det kortfattet bakgrunnskunnskap om støy og forstyrrelser av fugl og risiko for 

kollisjoner med installasjoner som bruer.  

 

Mange fugler blir forstyrret av menneskelig tilstedeværelse og aktivitet. Ved støy eller annen 

virksomhet som fuglene forbinder med fare (bil- og togtrafikk eller ulike former for menneskelig 

aktivitet/friluftsliv) vil fugler kunne fly opp, oppgi sine aktiviteter eller unngå å ta i bruk områder 

med mye støy. Noen fuglearter holder som regel god avstand til menneskelig aktivitet knyttet til 

menneskeskapte strukturerer som veier, jernbane, flyplasser, vindkraftanlegg, byer og tettsteder, 

mens andre arter forekommer helt inntil (Follestad 2012). Forstyrrelse kan hindre fuglene i å ta i 
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bruk viktige områder som ellers ville kunne ha blitt benyttet til næringssøk, hekking, hvile og 

overnatting (Follestad 2012). Forstyrrelse kan dermed føre til endret arealbruk for fugl.  

 

For fugl er trekket en svært energikrevende prosess og det er viktig med rasteplasser og 

beiteområder som Ilene og Presterødkilen hvor de kan få hvile og få påfyll av energi for videre trekk 

til hekkeområdene eller overvintringsområdene. Det er kjent at forstyrrelse under trekket (for 

eksempel for kortnebbgås) kan redusere hekkesuksess fordi fuglene har for lite energi til å 

gjennomføre hekking etter trekk. Det å legge egg og ruge ut eggene er en energikrevende prosess, 

og mange arter må doble kroppsvekten for å kunne gjennomføre hekking. Dersom fuglene ikke 

oppnår høy nok kroppsvekt kan individer i verste fall stå over hekking. Ro i hekke- og rasteområdene 

er derfor viktig for mange arter.  

 

Hvilken påvirkning støy har på fugl og annet vilt i et gitt område synliggjøres i første omgang som 

direkte responser i form av oppflukt og stresset adferd. Fugl kan også få en fysiologisk stressreaksjon 

med økt hjerterytme uten at den synlige adferden endres. Disse responsene avgjøres av flere forhold 

der støynivå bare er en av dem. Andre faktorer spiller inn, som visuell effekt av støykilden, ferdsel, 

eventuelle vibrasjoner, årstid, livsstadiet til arten, interspesifikke forskjeller i sensitivitet for og evne 

til å tilvenne seg støy, flokk- og kolonistørrelse med mer. Det er relativt liten kunnskap med klare 

overføringsverdier om terskelverdier og toleransegrenser for støy, da dette vil variere med hensyn til 

mange faktorer som art, tidspunkt og geografiske forhold. Det er krevende å finne eksakt kunnskap 

om hvordan forstyrrelser og redusert habitatkvaliteter gir langsiktige effekter på populasjonsnivå. 

Det er lettere å dokumentere bestandsendringer, selv om det kan være vanskelig å påpeke hva som 

forårsaker nedgang i bestandene til ulike arter. Hvilke endringer etablering av nye bruløsninger ved 

Ilene NR og Byfjorden vil få er det derfor vanskelig å si noe presist om uten systematiske før, under – 

og etterundersøkelser.  

 

7.3.1 Effekter av støy og forstyrrelser på rastende og beitende våtmarksfugl  

 

Fugl forstyrres hovedsakelig av lyd- og synsinntrykk. Støy har generelt negativ påvirkning på 

hekkende, rastende, mytende og trekkende fugler gjennom forstyrrelseseffekter. Det er en lang 

rekke studier som har påpekt dette, og kunnskapsgrunnlaget om fugl og forstyrrelser er også 

oppsummert i enkelte rapporter (se blant annet Naturvårdsvärket 2004, Follestad 2012). Det er også 

utgitt en norsk rapport om kunnskapsgrunnlag om effekter av forstyrrelser på fugl (Follestad 2012). 

Hovedkonklusjoner fra de ulike studiene er kort oppsummert i dette kapittelet.  

Rastende våtmarksfugler vil i stor grad tolerere forutsigbar støy i en viss avstand fra et «linjetiltak»4, 

spesielt dersom området er av en viss størrelse slik at artene kan ha intern forflytning innenfor et 

område ved forstyrrelser. Dette er tydelig for blant annet rastende og næringssøkende fugler ved 

både veier, jernbaner og flyplasser. Erfaringsmessig vil for eksempel rastende våtmarksfugl i et 

våtmarksområde tolerere biltrafikk og kan opptre ganske nært vegen, mens fuglene vil lette dersom 

mennesker går ut av bilene og ferdes til fots. Samtidig er rastende våtmarksfugler svært vare for 

uforutsigbar menneskelig ferdsel i våtmarksområder, kjøring med vannscooter, kiting, brettseiling 

eller lavtflyging med helikopter eller fly. Arter som er avhengig av habitater som er ekstra utsatt for 

                                                           
4 Med linjetiltak menes vei eller jernbane eller en lufthavn med faste innflygningskorridorer. 
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forstyrrelser, som for eksempel sandstrender ved kysten vil være svært utsatte fordi disse 

hekkeparene vil utsettes for gjentatte forstyrrelser. Spesielt ugunstig er det dersom disse habitatene 

er sjeldne i regionen slik at det er få alternative områder som kan «avløse» dersom arten blir 

forstyrret. Sistnevnte gjelder for eksempel små grunne brakkvannsdammer/pytter langs 

Skagerakkysten.  

Generelt ser det ut til at dyrearter som lever i åpne områder (som våtmarker) er mer følsomme for 

forstyrrelser enn arter som lever i skog, kratt og andre biotoper som gir godt skjul (Smith & Visser 

1984). En del studier av oppflukt- og reaksjonsavstander hos vadere, ender, gjess og terner i respons 

til menneskelig ferdsel på bakken, er påfallende like (diverse referanser i Follestad 2012, 2015 og 

Follestad m.fl. 2016). Reaksjonsavstanden kan være 100-200 m for forstyrrelser på bakkenivå, og det 

er reaksjonsavstander som ofte erfares i felt av feltornitologer for vadere, ender og gjess. 

Forskjellene kan dog være store fra art til art, og enkelte studier har vist at noen arter er særlig 

sårbare for forstyrrelser. En dansk undersøkelse i Tipperne fuglereservat viste at daglig ferdsel langs 

en sti var nok til at det ble færre hekkende par av svarthalespove innenfor en avstand på 500 m fra 

nærmeste sti (Holm & Lauresen 2009). I andre tilfeller kan man komme nærmere innpå disse 

fuglegruppene før de flyr opp (under 100 m). På Botnia-banen (jernbane) er det gjennomført 

omfattende etterundersøkelser av rastende fugl innenfor Natur2000-området Ume-elvens delta. 

Hovedkonklusjon herfra er at fugl (gjennom undersøkelser av sårbare arter som sædgås) i stor grad 

unngikk å raste nærmere enn 50 m fra jernbanen. I en sone på 50-150 m lettet rastende fugler iblant 

når toget passerte, mens det var en viss forstyrring i en sone på 350 m, men med sjeldnere 

hendelser. De største virkningene av Botnia-banen var innenfor en sone på 0 til 150 m fra inngrepet 

med gradvis avtagende effekt. En amerikansk gjennomgang av kunnskapsstatus om menneskelig 

forstyrring på vannfugl anbefaler en «set-back distance» på 250 m for å minimalisere de negative 

effektene for vannfugl (Borgmann udatert). Det vil si at 250 m ble anbefalt som en 

minimumsavstand mellom aktiviteter som kan medføre forstyrrelser og leveområder for spesielt 

sårbare fuglearter, blant annet fugler under trekk. Trolig vil de største konsekvensene være innenfor 

250 m fra vei og bane (se blant annet Follestad 2012 og Follestad et al. 2016 om fugl og forstyrrelser 

generelt). Nærmere enn 100-150 m vil det trolig være spesielt stor unnvikelsesadferd, særlig i 

anleggsfasen. Nyere erfaringer fra båttrafikk viser imidlertid at selv en utpreget tolerant art som 

ærfugl kan reagere på en avstand opp mot 700 m i myteperioden, noe som kan få betydning for hvor 

mange andefugler som vil myte i verneområdet ved alternativ 12000 eller 12200. 

Generelt viser trekkende arter større negativ respons til forstyrrelser enn lokale og hekkende arter 

ved at de trekkende artene ikke har vendt seg til (habituert) støy og ferdsel i et område. Ofte er 

nyankomne trekkfugler ekstra vare og sky, og kan fly ved ganske liten grad av forstyrrelser. De kan 

enten forflytte seg internt i området hvis våtmarksarealene er store (som Ilene NR) eller fly helt vekk 

fra området hvis forstyrrelsen er stor. Våtmarksfugl som lom, skarver, gjess, ande- og vadefugl, 

rovfugl, måke- og ternefugler er generelt sårbare for forstyrrelser med store artsspesifikke forskjeller 

(flere referanser; blant annet Follestad 2012). I mange tilfeller vil det være slik at den «reddeste» 

fuglen styrer flokken, og når en fugl går på vingene vil mange andre fugler også fly av gårde. 

Vannfugl er en av fuglegruppene hvor det er registrert sterkest effekt av forstyrrelse, men gruppen 

er også en av de gruppene av fugl som er lettest å studere. Påvirkning varierer fra små responser i 

adferd til endret områdebruk for vannfugl. Overføringsverdien er varierende, og direkte studier på 

norske forhold er den beste kunnskapskilden.  



Temarapport Naturmangfold• Konsekvensutredning for kommunedelplan 
 
 

Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy - Tjøme 
55 

 

7.3.2 Effekter av støy og forstyrrelser på hekkende fugl 

Fugler som hevder territorium ved sang er direkte påvirket av støy ved at den territorielle sangen 

ikke når fram ved høy vedvarende støy fra veier med høy ÅDT (årlig døgntrafikk). Dette vil dermed 

virke direkte inn på territoriell adferd, parbinding og hekkesuksess. Her er det publisert en norsk 

undersøkelse fra våtmarksområdet Presterødkilen naturreservat og Ilene naturreservat ved 

Tønsberg (begge Ramsar-områder). Denne studien viser at områder som hadde mer støy enn 70 

desibel ikke hadde territorielle fugler (Røv m.fl. 2004). I støyområdet mellom 61 og 70 desibel var 

forekomsten meget lav (Røv m.fl. 2004). ÅDT her var hhv. 14 500 og 21 500 (trafikktall KU Ringvei 

Tønsberg). Studier fra Presterødkilen antyder at støynivå høyere enn 60 desibel er kritisk grense for 

våtmarksfugl, og at territoriehevdende spurvefugler i våtmark har liten toleranse for trafikkstøy over 

60 desibel. Denne trafikkstøyen er konstant når trafikken er stor. En studie i Nederland (Watermann 

m.fl. 2004) påviste grenseverdier for flere arter i området 42-50 dB. Støy over dette nivået førte til 

en signifikant nedgang i antall fugler. Flere andre studier har vist en terskelverdi på 45 dB for 

forstyrrelser av fugl på grunn av støy (Naturvårdsverket 2004). På den andre siden er det velkjent at 

for eksempel rastende fugl kan være relativt tilpasningsdyktig til forutsigbar støy fra veier og 

jernbane ved at fugl oppholder seg relativt tett på for eksempel veier gjennom verdifulle 

våtmarksområder. 

7.3.3 Støy og forstyrrelser i verneområder 

Støy og forstyrrelser i verneområder er spesielt negativt siden slike områder nettopp skal være 

fristeder for fugl, og støy- og forstyrrelsessensitivt biologisk mangfold. Verneområder med Ramsar-

status er vernet nettopp av hensyn til at fugl bruker slike områder som viktige hekke-, beite-, raste-, 

myte- og hvileområder, og inngrep i randsonene til disse verneområdene vil ha effekter inn i 

verneområdene.  

7.3.4 Habituering/sensiblisering 

Det er store forskjeller mellom ulike arters respons til støy og forstyrrelser og evnen til å tilpasse seg. 

Dette gjelder også mellom ulike hekkepar knyttet til samme art. Effektene av gjentatt eller 

kontinuerlige forstyrrelser er vanskelige å forutsi (Follestad 2012). Kontinuerlige forstyrrelser kan 

lede til en tilvenning og nedsatt følsomhet (habituering) eller motsatt, til en forhøyet følsomhet 

(sensibilisering). Generelt vil spesialiserte arter som stiller strenge habitatkrav, være sårbare for 

inngrep og forstyrrelser i sine leveområder. Mange av disse artene er i tillegg rødlistet. Generalistene 

derimot er tilpasningsdyktige og vil være mindre sårbare. Arter kan tilvenne seg til forutsigbare 

forstyrrelser som opptrer periodiske og langs bestemte traséer, slik som veier og jernbane. Av den 

grunn ser vi ofte til dels store mengder fugl som kan oppholde seg tett inntil bane eller vei fordi 

forstyrrelsen er forutsigbar.  

7.3.5 Kollisjoner med bruer 

Generelt vil strukturer som kabler, vaiere og ledningstrekk kunne medføre fare for kollisjoner for 

fugler i flukt. Dette gjelder spesielt i områder hvor bruer er planlagt eller bygd på tvers av 

trekkretningene og innflygningsretningene for fugl, som for eksempel ved trekk og innflygning til 

Ilene NR. De største kildene til kollisjoner er ifølge Arup (2002) kraftledninger over trekk-korridorer, 

vinduer, samt biler og tog i fart. Dette er godt dokumentert for kraftledninger, men det finnes 

relativt lite dokumentasjon fra bruer. Risikoen for kollisjon med bruinstallasjoner er generelt liten 

under gode værforhold og god sikt. Bruer utgjør kollisjonsrisiko under værforhold med dårlig sikt 

med lavt skydekke, tåke og yr/regn. Dette gjelder ikke minst for nattetrekkende fugler. Fugl kan da 
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kollidere med vaiere for eksempel på skråstag-bruer, med kjøreledninger på bruer med tog, opplyste 

høye brutårn og til og med i selve brukonstruksjonene.  

Det er velkjent at trekkfugler under slike dårlige værforhold trekkes mot lyskilder, som fyrlykter, 

oljeplattformer, gassflammer eller radiomaster m.m. med varsellys (se referanser i Follestad 2014).  

Etter det vi kjenner til foreligger det få systematiske undersøkelser av kollisjoner med bruer i Norge. 

Det finnes en vurdering av ulike brualternativer for kryssing av Kroksund i Tyrifjorden 

våtmarkssystemer (Reitan 1998), men det foreligger lite data som kan belyse eventuelle negative 

effekter i Norge. For kraftledninger derimot foreligger det mer kunnskap med overføringsverdi til 

bruer. En publikasjon fra Øresundbrua illustrerer problemets omfang der fugletrekket på enkelte 

dager er svært omfattende. I løpet av høsten passerer ca. 10 millioner trekkfugler denne brua, og 

store mengder fugl rapporteres drept etter kollisjoner med kabler eller lys på brutårnene 

(pylonerne) på dager med tett tåke. På slike dager kan mange fugler få problemer med navigeringen 

og søke seg inn mot lampene på brua og følgelig kollidere med brukonstruksjonen. Høsten 2000 

døde for eksempel ca. 1000 småfugler på bare ei natt ved Øresundsbrua (Ekenberg 2002). Dette 

resulterte i at lyset på brua slås av i perioder med ugunstige værforhold under trekktidene for fugl. 

Problemene med høy dødelighet synes å være størst på klare netter, med gode forhold for trekk, 

som etterfølges av plutselig tåkedannelse tidlig om morgenen. Se for øvrig 

https://www.b.dk/danmark/hundreder-af-fugle-draebt-paa-oeresundsbrua. 

På samme måte som ved Øresund ble antall kretsende fugler rundt en plattform i Nordsjøen 

påvirket ved å slå av og på lyset. Når lyset ble slått på, kunne det i løpet av 20 minutter samle seg 

flere tusen fugler som kretset rundt plattformen. Etter at lyset ble slått av, forsvant alle fuglene i 

løpet av få minutter. Ingen andre påvirkninger på fuglenes atferd ble observert (Marquenie et al. 

2004). Effekten av lyset ble estimert til å ha en effekt så langt ut som 3-5 km fra plattformen. På 

oljeplattformene har man gjort tiltak ved å skjerme lyskildene slik at kraftig lys ikke stråler ut over 

havet. I tillegg fikk mange lyskilder lys med en ny farge, lavt i det røde spekteret, sammenliknet med 

det originale hvite lyset (tube lights) og oransje (sodium high pressure lights). Forsøk viste at dette 

hadde flere positive effekter for fuglene. Det ble derfor utviklet en ny type lys, som tok hensyn til 

fuglenes sensitivitet for den røde delen av spekteret, men samtidig også tok hensyn til sikkerheten 

for de som arbeidet ombord på plattformene. 

I tilfeller der glasskjermer er brukt som eksempelvis støyskjermer på broer, utgjør dette en ekstra 

stor kollisjonsrisiko. Dette må unngås.  

  

https://www.b.dk/danmark/hundreder-af-fugle-draebt-paa-oeresundsbroen
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Oppsummert er kollisjonsrisiko knyttet til følgende  

 liten synlighet (kraftledninger, barduner, vaiere).  

 synsbedrag (vinduer).  

 forvirret adferd (i tåke og dårlig vær, typisk værforhold høy luftfuktighet, totalt skydekt 
himmel, tåkedis til dels regn og dårlig sikt). 
 

Belysning kan øke risiko for påflygning. Generelt bør man derfor unngå belysning på bruer som 

krysser viktige trekkretninger og fuglehabitater, spesielt i situasjoner med dårlig vær og dårlig sikt. 

Belysning av de deler som kan utgjøre mest fare for kollisjoner har dog vist seg å få fugler til å unngå 

hindringer i større grad enn når de er mørklagt. Dette gjelder for eksempel skråstagkabler. Ettersom 

mye av trekkaktiviteten ofte skjer i mørket, vil belysning av konstruksjoner som medfører 

kollisjonsfare redusere konflikt mellom bru og fugl. Når det er mye annen lysforurensning rundt 

konstruksjonen, for eksempel lys fra nærliggende tettsteder, kan effekten av belysning reduseres. 

Sterke lys som lyser fra brukonstruksjoner i mørke landskapsrom (dvs. ut fra brua) kan derimot ha en 

tiltrekkende effekt på fugler og dermed medføre risiko for kollisjon. Mer diffus belysning ved f.eks. 

lyskaster på den aktuelle kollisjonsrisikoen har bedre effekt.  

 

7.4 Bakgrunn og forutsetninger for vurderinger av marine naturtyper 
 

Konsekvensvurderingen av marine naturtyper er basert på tilgjengelig informasjon hovedsakelig fra 

Naturbase, rapporter og tiltaksbeskrivelse. Andre antagelser og estimater er innhentet gjennom 

muntlig kommunikasjon med SVV. Ut fra dette er følgende lagt til grunn for vurdering av 

konsekvens: 

Senketunell: Det legges til grunn sidekanter i byggegropen på sjøbunnen med fall på 1:9 og at 

tunellen på det dypeste må graves 10 meter ned i sjøbunnen. Dette gir en estimert maksimalt 

anleggsbredde på 180 meter. I tillegg må det forventes en anleggssone utenfor dette igjen slik at det 

her legges til grunn en samlet utgrav eller sterkt påvirket bredde på 200 meter. Det må antas at 

denne bredden i realiteten kan bli noe mindre når tunellen kommer opp i dagen, men her vil det bli 

andre tiltak som kan kreve stor bredde. Det legges derfor til grunn at senketunell gjennomgående vil 

gi en direkte arealpåvirkning på 200 meters bredde også i grunne områder inn mot land. Det 

planlegges å fylle først med stein og grus over tunellen og deretter tilføre stedegne masser. Det skal 

tilstrebes å tilbakeføre substrat og vanndyp som før tiltaket. 

Etablering av brufundamenter vil medføre påvirkning på sjøbunn. Hvor mange og hvor store slike 

brufundamenter vil bli er ikke klart i denne fasen av prosjektet. Foreløpige planer tyder likevel på at 

det enten vil bli hengebru uten brufundament i sjø, eller en understøttet brutype med 7-8 

fundamenter hvorav flere i sjø 

Det er knyttet noe usikkerhet til eventuelle endringer i strømforhold. For både lav bro og tunell er 

endringene i strømfeltet begrenset til områdene nær påkjøringene og spuntveggene ut fra Kaldnes 

på Nøtterøy-siden (Gjevik 2017). Modeller av strømforholdene viser ikke nevneverdig påvirkning for 

strømforhold ellers i Byfjorden eller i Kanalen. Strømforhold ved utløpet av Aulielva og områder 

rundt Ilene påvirkes også lite av utbyggingen. Ved endene av spuntveggene for tunellene og ved 
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utfyllingen ved Kaldnes er det imidlertid mulig at det kan oppstå seperasjon av strømmen, og at 

dette fører til dannelse av bakevjer i kjølvannet av disse. Modellen som er benyttet kan ikke vise 

detaljer i slike forhold. I slike bakevjer vil det kunne bli økt sedimentering av finpartikler som fraktes 

med vannet. Om dette vil danne nye områder med egnet dyp for ålegras eller om de vil bli for 

grunne er usikkert. Det er altså noe usikkerhet rundt strømeffekter i de grunnere områdene nær 

land der ålegras og bløtbunnsområder i strandsonen forekommer. For slike arealer som ikke blir 

direkte nedbygget vil føre-var-prinsippet (§9 i naturmangfoldloven) tas med i vurderingen av 

omfanget av tiltaket.  

Ålegras, påvirkninger og rekolonisering 

Ålegras trenger lys for å overleve, og er derfor følsomme for økt turbiditet som begrenser 

lystilgangen til sjøbunnen, og økt sedimentering som kan føre til nedslamming av plantene. I 

tiltaksområdet er turbiditet fra elvene en vesentlig faktor som påvirker dybdeutbredelsen til ålegras. 

Det er observert i felt at ålegras vokser mellom 2 og 4 meters dyp i disse indre delene av byfjorden. 

Eventuell forurensning som spres under slike tiltak kan også føre til effekter for ålegras dersom disse 

er toksiske.  

I etterkant av et tiltak kan ålegras rekolonisere tidligere vokseområder dersom forutsetningen er 

gunstige. Länsstyrelsen i Västra Götaland i Sverige har beskrevet muligheter for reetablering av 

ålegrasenger (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2009) basert på erfaringer fra prosjekter i hele verden. 

Det er stor usikkerhet om dette, men erfaringene viser at ålegrasenger kan rekolonisere et område 

etter bortfall, men at det kan ta tid på grunn av langsom vegetativ tilvekst og at ålegras kan spre 

frøene sine over relativt korte avstander. Tidshorisont for rekolonisering av ålegrasenger har blitt 

estimert til ca. 10 år forutsatt riktige miljøforhold (Borum, 2000). Dette forutsetter at substratet er 

stabilisert og av samme type som tidligere, samt at vanndypet er tilsvarende som før tiltaket. 

I dette prosjektet er det i hovedsak tre typer aktuelle tiltak; høy bru, lav bru og senketunell. For 

brualternativene er vurderingene basert på at dagens vanndyp ikke blir vesentlig endret. 

Anleggsarbeider for brufundamenter i fjorden kan føre til påvirkning av ålegrasforekomster, enten 

på grunn av direkte arealtap som følge av arealbeslag fra brufundamenter eller mer indirekte tap i 

nærliggende områder på grunn av nedslamming og økt turbiditet i vannsøylen. Forskjellige metoder 

for anleggsgjennomføring kan være styrende for hvor sterkt påvirkningen blir og hvor stort areal 

som påvirkes. Etter at ei bru er etablert vil lystilgang under brua blant annet avhenge av høyden. En 

høy bru vil ha mindre betydning for lystilgangen under brua og dermed gi mindre påvirkning på 

ålegras. En lav bru vil i større grad hindre lystilgangen, hvilket kan gjøre at ålegras ikke vokser i den 

mest skyggefulle sonen. Ålegrasets evne til rekolonisering vil også påvirkes av hvilken type bru som 

etableres. Vurderingene tar utgangspunkt i at ålegras ikke evner å rekolonisere under lav bru. 

Anlegg av senketunell vil innebære fullstendig radering av naturtypene ålegras og bløtbunnsområder 

i strandsonen der det gjøres gravearbeider eller andre, direkte arealbeslag. Det er oppgitt at 

byggegrop for tunell kan bli så mye som 180m bred og at denne vanligvis fylles igjen med større 

stein og grus. Det er usikkert hvilket nivå på sjøbunnen som vil etableres etter et slikt inngrep. Det 

legges til grunn at det vil etterfylles med et topplag på minst 0,5 m med lokale bløtbunnsmasser og 

sikrer et vanndyp tilsvarende det som var før tiltaket slik at substratet kan reetableres som tidligere. 

Dette kan gjøre rekolonisering av ålegras og bløtbunnsamfunn mulig over tid.  
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7.5 Bakgrunn for konsekvensvurderinger av vannmiljø 
Omfang og konsekvens for vannmiljø i berørte vassdrag/vannområder påvirkes i stor grad av økende 

ÅDT. Overvann fra vei fører med seg en rekke forurensende stoffer, se tabell under. Ofte vil 

overvannet komme i store mengder etter kraftige regnbyger og «oppsamlet/gammel» forurensning i 

veigrøftene/veibanen vil vaskes vekk og ut i vassdrag.  

Informasjon om vannforekomstenes sårbarhet for forurensning fra vei er gjort etter Norwat rapport 

597 (Norwat 2016). Sårbarhet kan kun benyttes for innsjøer, bekker og elver, ikke kystvann og 

grunnvann. Sårbarheten beskriver hvor godt vannforekomsten tåler forurensning fra en ny vei og 

bygger på informasjon om vassdraget som;  

 Økologisk og kjemisk tilstand, hentet fra vann-nett.no   

 Hydrologisk informasjon (størrelse, kalkinnhold, innhold av humus),  

 Eksisterende påvirkninger av vannforekomsten,  

 Brukerinteresser,  

 Nærhet til vei langs forekomsten og kantvegetasjon mellom vei og vann.  

 

Tabell 7-1. Oversikt over påvirkningsfaktorer i avrenningsvann fra anlegg- og driftsfase (Norwat 2016). 
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Belastning av forurensning fra vei på vannforekomstene kan beregnes etter utslippsfaktorer fra vei 

til vann og jord (Vedlegg i Vannbeskyttelse i veiplanlegging og veibygging, Statens vegvesen 2014). 

Dette bør gjøres når veitrase er valgt. Vannforekomstene er beregnet til middels sårbarhet. På 

veistrekninger med ÅDT mellom 3000 og 30 000 vil det si at overvann må ledes vekk fra 

vannforekomst eller renses før utslipp til forekomsten der denne har middels sårbarhet. Det bør 

gjennomføres en detaljert beregning av tilførte forurensningsstoffer til vassdragene basert på økning 

i ÅDT når alternativ er valgt. For avrenning til vassdrag med god eller svært god økologisk tilstand, 

samt viktige brukerinteresser må det sikres spesielt at avrenningen ikke forringer tilstanden 

uavhengig av sårbarhet. Vannforskriften §4 sier at «Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot 

forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god 

økologisk og god kjemiske tilstand …».  

Det forutsettes at tunnelvaskevann renses i egnet renseløsning.   

Omfangsvurderingen er gjort uten å vite i detalj hvor overvann fra veitraseen drenerer. Omfanget 

for de ulike vannforekomstene kan derfor justeres noe, både positivt og negativt, avhengig av hvor 

mye av veien som drenerer mot/ut i vannforekomsten. Det er lite sannsynlig at en eventuell endring 

i omfang utgjør endring i konsekvensvurderingen. 
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7.6 Korridor 1 

7.6.1 Alternativ 10 000  

 

DELOMRÅDE R01/V01 Ilene naturreservat og V02 Byfjorden (vurderes samlet) 

Verdi:  Stor 
Beskrivelse omfang: Alternativet vil ikke påvirke viktige funksjonsområder for fugl i Byfjorden og ved 

Ilene NR. Brualternativet vil kunne påvirke innflygning til Byfjorden og Ilene NR. Det vil være stor 

frihøyde under brua (40 m), og fugl som følger Vestfjorden under forflytning og som beveger seg 

nær vannflata vil kunne forflytte seg under brua. Fugl som på trekk kommer i flygehøyde med brua 

vil på avstand bøye av og fly over brua eller under brua. En betydelig del av forflytningene inn mot 

Ilene vil som nevnt gå over de høyeste punktene over Nøtterøy og på vestsiden av fjorden, og ikke 

bli berørt av alternativet. Som for alle alternativ vil det kunne være en risiko for påflygning på 

brukonstruksjon, spesielt i dårlig vær. Kollisjonsrisiko vil øke ved skråstag på brua. Belysning på brua 

vil øke risiko for påflygning under dårlige værforhold da fugler på trekk da kan trekkes mot slike 

belyste konstruksjoner. Omfanget er ved en samlet vurdering vurdert som liten negativ.  

 

Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-) 

DELOMRÅDE M05 Vear 

Verdi: Stor 
Beskrivelse omfang: Dette er et smalt langstrakt gruntvannsområde der både naturtypen 

ålegraseng og bløtbunnsområder i strandsonen er registrert. Anleggsarbeider og eventuelle 

etableringer av brufundamenter i sjø nær land kan føre til direkte påvirkning og tap av et areal på 

omtrent 90 m2. Arealtapet kan antagelig bli relativt lite, men det kan i verste tilfelle gi et brudd i den 

langsmale og sammenhengende naturtypen. Det vurderes likevel ikke å gi større negative effekter 

for f.eks. spredning av arter i denne lokaliteten eller mellom lokaliteter av naturtypen i samme 

område. Tiltaket vurderes derfor å ha lite negativt omfang og selv om verdien er stor gir dette liten 

negativ konsekvens. Justering av tiltaket slik at brukar blir plassert på land og ikke i sjø kan føre til at 

omfanget blir intet og konsekvensen ubetydelig.  

 

Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-) 
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DELOMRÅDE N06 Rekkevik (BN00015721) 

Verdi:  Middels 
Beskrivelse omfang:  Traseen vil skjære gjennom deler av lokaliteten og forringe verdier og 

økologiske sammenhenger. Nordre del av lokaliteten blir trolig uberørt og vil kunne stå igjen som en 

liten fragmentert forekomst med svekket verdi. Middels til stort negativt omfang. 

 

Konsekvens: Middels negativ konsekvens (- -)  

DELOMRÅDE N07 Rakkevik 2 

Verdi:  Middels 
Beskrivelse omfang: Traseen vil skjære gjennom lokaliteten og forringe verdier og økologiske 

sammenhenger. Nordre del av lokaliteten blir trolig uberørt og vil kunne stå igjen som en liten 

fragmentert forekomst med betydelig svekket verdi. Middels negativt omfang. 

 

Konsekvens: Middels negativ konsekvens (- -) 

DELOMRÅDE N08 Rakkevik 

Verdi:  Middels 
Beskrivelse omfang:  Traseen vil ikke gå gjennom -, men legges nært inntil lokaliteten. Faren for at 

lokaliteten blir påvirket negativt anses som liten. Omfanget vurderes derfor som lite negativt. 

 

Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-) 
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DELOMRÅDE N11 Rambergskogen 

Verdi:  Stor 
Beskrivelse omfang:  Traseen vil gå gjennom en betydelig del av lokaliteten der det finnes store 

naturverdier knyttet til gammel, særegen edelløvskog, og hule eiketrær. Tiltaket vil forringe og splitte 

opp viktige elementer for biologisk mangfold. Det er en fare for fragmentering og brudd på 

økologiske sammenhenger i lokaliteten. Omfanget vurderes derfor som middels til stort negativt. 

 

Konsekvens: Middels til stor negativ konsekvens (- -/- - -)   

DELOMRÅDE N13 Ravnveien 22 

Verdi:  Middels   
Beskrivelse omfang:  Det legges opp til at traseen skal gå helt inntil treet, men det er usikkert om 

treet kan bevares eller om lokaliteten blir ødelagt. På grunn av usikkerhet settes omfang til middels 

negativt. 

 

Konsekvens: Middels negativ konsekvens (- -) 

DELOMRÅDE N15 Grindløkka skole 

Verdi:  Stor 
Beskrivelse omfang:  Veitraseen vil krysse alleen ved Grindløkka, og trolig fjerne en eller flere av de 

store eikene i øvre og nedre del av lokaliteten. Det er også sannsynlig at noen av trærne som ikke blir 

direkte berørt av traseen blir påført varige skader som følge av anleggsarbeid. Samtidig vil flere av 

de verdifulle trærne stå igjen. Omfanget bedømmes som middels negativt. 

  

Konsekvens: Middels negativ konsekvens (- -)  
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DELOMRÅDE N16 Smidsrødveien 25 – 33 (BN00090356) 

Verdi:  Middels til stor  
Beskrivelse omfang:  Den planlagte veitraseen vil følge eksisterende vei ved lokaliteten, og antas 

ikke å føre til vesentlige skader på eiketrærne langs Smidsrødveien. Usikkerheten som alltid 

medfølger tiltak som legges så nært til en viktig lokalitet gjør at omfanget allikevel settes til lite til 

middels negativt. 

 

Konsekvens: Liten til middels negativ konsekvens (-/- -) 

DELOMRÅDE N17 Frogner 

Verdi:  Stor 
Beskrivelse omfang: De mest verdifulle eikene på lokaliteten står godt utenfor den planlagte 

veitraseen. Det er allikevel fare for at deler av lokaliteten vil kunne påføres varige skader i forbindelse 

med anleggsarbeidet med ny vei, samt evt. oppdatering av eksisterende veier. Omfanget beregnes 

som middels negativt.     

 

Konsekvens: Middels negativ konsekvens (- -)  

DELOMRÅDE W04 Vear bekkefelt, Manumbekken 

Verdi:  Liten 
Beskrivelse omfang: Dagens veitrase krysser bekken. Alternativet medfører økning i ÅDT. Vei fra 

tunnelpåslag ved Hogsnes (sør) og nordover har avrenning mot vassdraget. Middels sårbarhet 

(Norwat, 2016). Lite til middels negativt omfang.  

       

Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-) 

DELOMRÅDE W06 Vestfjorden 

Verdi:  Middels 
Beskrivelse omfang: Bru over fjorden. Vet ikke noe om avrenning av overvann fra bru, men vei fra 

tunnelpåslag ved Hogsnes har avrenning mot fjorden.  Lite negativt omfang.  

 

Konsekvens:  Lite negativ konsekvens (-) 
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7.6.1.1 Konsekvenser av anleggsgjennomføring for alternativ 10 000 

Alternativet medfører et svært omfattende anleggsarbeid på Vear-siden av fjorden. Det må drives 

fjelltunnel og delvis løsmassetunnel der det er lite eller ingen overdekning. For naturmangfold er 

konsekvensene knyttet til arealbeslag i forbindelse med anleggs- og omkjøringsveier, samt et 

gedigent rigg- og anleggsområde som nærmest nødvendigvis må plasseres i naturområder dersom 

man skal unngå boligområder. Tiltaket gjøres i nedslagsfeltet til flere av de omtalte bekkene og 

vannmiljøene her vil avrenning være et tema. På andre siden av fjorden, ved Ramberg vil trolig de 

største anleggs-relaterte konsekvensene for naturmangfold inntreffe da traseen, som omtalt i 

konsekvensvurderingen, går gjennom den viktige naturtypelokaliteten Rambergskogen. Dette er et 

bratt og utilgjengelig område der atkomst med anleggsmaskiner vil være en stor utfordring. Det 

antas at det vil bli behov for anleggsveier som berører et langt større område enn selve traseen. 

Dette vil føre til varige så vel som midlertidige konsekvenser for naturmangfold. Omfanget antas å 

være stort negativt for dette delområdet, og konsekvensgraden vil følgelig være stor negativ. 

Hvordan man løser anleggsfasen i dette enkeltområdet vil være svært utslagsgivende for den totale 

konsekvensvurderingen av anleggsfasen for alternativ 10 000. Anleggsfasen vil kunne berøre marine 

naturtyper i forbindelse med brubygging. Det antas imidlertid at man ved ordinær boring av 

stålpeler ikke berører et særlig større område av havbunnen i anleggsfasen enn det som arealet som 

blir varig beslaglagt av pelen. Støy, særlig i forbindelse med ramming, og peling av brufundamenter 

vil kunne føre til konsekvenser for fugl. (se eget avsnitt om støy under påvirkningsfaktorer). For 

10 000-alternativet vil imidlertid bruplasseringen ligge relativt langt sør for de viktigste 

fugleområdene, og vil derfor trolig ha langt mindre negative konsekvenser i anleggsfasen enn de 

andre alternativene.   

Anleggsarbeidet på Kolberg blir omfattende. Tunnel gjennom Teieskogen vil drives fra Kolbergsiden 

noe som medfører massiv anleggstrafikk og transport av overskuddsmasse fra tunnelene. Riggplass, 

anleggsveier og mobile knuseverk antas å være aktuelle på Kolberg, hvilket igjen fører til støy, 

luftforurensning og arealbeslag. Med tanke på naturverdiene på Kolberg er det trolig arealbeslaget 

som vil medføre størst negative konsekvenser i anleggsfasen. Skader på verdifulle trær i 

delområdene rundt Kolberg må regnes som varige konsekvenser, og er derfor regnet inn under 

omfangsvurderingene.   

I sum anses anleggsfasen for alternativ 10 000 å være omfattende, og gi betydelige konsekvenser for 

naturmangfold. Det er særlig tiltakene rundt dellokaliteten Rambergskogen som vil få store 

konsekvenser for biologisk mangfold.   
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7.6.1.2 Sammendrag av konsekvens for alternativ 10 000  
Tabell 7-2. Tabellarisk sammenstilling av konsekvens for alternativ 10000. Jf. vurderinger gitt i foregående delkapittel. 

ID 
Delområde/navn Sammendrag av konsekvens  Konsekvens 

R01 Ilene naturreservat 
Viktige funksjonsområder for fugl ved Ilene NR 
blir i liten grad påvirket. Også liten risiko for 
kollisjoner for fugl som skal til Ilene/Byfjorden.  

Liten negativ (-) 

V01 Byfjorden 
Viktige funksjonsområder for fugl i Byfjorden 
blir i liten grad påvirket. Også liten risiko for 
kollisjoner for fugl som skal til Ilene/Byfjorden. 

Liten negativ (-) 

V02 Byfjorden 
Viktige funksjonsområder for fugl i Byfjorden 
blir i liten grad påvirket. Også liten risiko for 
kollisjoner for fugl som skal til Ilene/Byfjorden. 

Liten negativ (-) 

M05 Vear 

Konsekvens er avhengig av plassering av 
brufundament. Fundamentet kan i verste fall 
bryte opp det langsmale gruntvannsområde, 
men vurderes ikke å gi større negative effekter 
for spredning av arter m.m.   

Liten negativ (-) 

N06 
Rekkevik 
(BN00015721) 

Negativ omfang knyttet til antatt arealbeslag og 
fragmentering av naturtype med relativt små 
gjenværende verdier.   

Middels negativ (--) 

N07 Rakkevik 2 
Middels negativ omfang knyttet til arealbeslag, 
deler av lokaliteten uberørt.  

Middels negativ (--) 

N08 Rakkevik 
Trasé nært inntil lokalitet. Fare for arealbeslag, 
noe usikkerhet. 

Liten negativ (-) 

N11 Rambergskogen 
Relativt store konsekvenser på grunn av 
betydelige arealbeslag og stor forringelse i 
deler av lokaliteten.   

Middels til stor 
negativt (--/---) 

N13 Ravnveien 22 
Trasé ligger nært inntil lokalitet. En viss fare for 
arealbeslag. Alvorlig forringelse kan trolig 
unngås  

Middels negativ (--) 

N15 Grindløkka skole 
Konsekvens knyttet til arealbeslag og fjerning 
av trær i deler av eikeallé.  

Middels negativ (--) 

N16 
Smidsrødveien 25 - 
33 (BN00090356) 

Trasé nært inntil lokalitet. Fare for skade på 
eller felling av trær. Fare for varige skader i 
anleggsfase. Stor usikkerhet. 

Liten til middels 
negativ (-/--) 

N17 Frogner 
Trasé gjennom, og inntil lokalitet. Store verdier 
kombinert med risiko for arealbeslag i deler av 
lokalitet. Fare for varige skader i anleggsfase.  

 
 
 
Middels negativ (--) 
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ID 
Delområde/navn Sammendrag av konsekvens  Konsekvens 

W04 
Vear bekkefelt 
(014-169-R) 
Manumsbekken 

Trasé krysser bekkefeltet på tvers og påvirker i 
begrenset grad. Anleggsfasen kan gi negative 
effekter. 

Liten negativ (-) 

W06 
Vestfjorden 
(0101030101-5-C) 

 Trasé krysser Vestfjorden i høy bru, og påvirker 
fjorden i mindre grad. 

 Liten negativ (-) 

 

 

Figur 7-2. Vestfjorden fotografert fra Rakkevik mot Ilene. De tre sørligste alternativene for en ny Fastlandsforbindelse 
forutsetter brukrysning fra Ramberg (til høyre i bildet) til skogområdene nord for Rakkevik (til venstre i bildet). Foto: 
Hallvard Holtung. 

  



Temarapport Naturmangfold• Konsekvensutredning for kommunedelplan 
 
 

Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy - Tjøme 
68 

 

7.6.2 Alternativ 11 000  

 

DELOMRÅDE R01/V01 Ilene naturreservat og V02 Byfjorden (vurderes samlet)  

Verdi:  Stor 
Beskrivelse omfang: Alternativet har tilsvarende vurderinger som alternativ 10 000. Alternativet 

ligger noe nærmere Ilene NR, men omfanget for viltområdet ved Byfjorden eller Ilene NR er ikke 

vurdert som vesensforskjellig. Lite negativt omfang  

                                              

Konsekvens:  Liten negativ konsekvens (-) 

DELOMRÅDE V03 Smørberg-jordene 

Verdi: Middels til stor   
Beskrivelse omfang: Dette alternativet vil medføre nærføring med de verdifulle Smørberg-jordene, 

spesielt i nord. Jordene har først og fremst en funksjon for rastende og næringssøkende fugler og 

ikke hekkende fugler som hevder territorium ved sang. I de sørlige delene av viltområdet vil tiltaket 

passere noe lenger fra de verdifulle delene av Smørberg-jordene, og disse partiene ligger også 

nærmest Ilene NR, enn alternativene 12000 og 12200. Derfor er konsekvensgraden også lavere.  

Viltområdet vil ligge innenfor rød og gul sone, og det er å forvente noe mindre fugl i området i en 

framtidig situasjon som en konsekvens av vegstøy og nærhet til veg. Rastende og næringssøkende 

fugler av flere arter vil trolig oppholde minimum 30-50 m fra ny veg, men ulike responsavstander for 

ulike arter og individer. Gjenværende areal av viltområdet blir mindre og området vil miste noe av 

sin bæreevne. (Dette forutsetter samme arealbruk som i dag med hestebeite i de viktigste 

områdene). Fugler som hevder territorium ved sang vil i liten grad bli påvirket av tiltaket da få viktige 

arter hekker i området, bortsett fra sanglerke (VU). Disse støyvurderingene gjelder for alle 

alternativene over Smørberg-jordene.  

Viltområdet vil få redusert verdi eventuelt etter at veien er bygd. Det vil bli betydelige forstyrrelser i 

anleggsfasen.  Middels negativt omfang. 

 

Konsekvens: Middels negativ konsekvens (- -)  
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DELOMRÅDE V04 hekkelokalitet vandrefalk 

Verdi:  Middels til stor 
Beskrivelse omfang: Dette alternativet ligger relativt nær en hekkeplass for vandrefalk5. Paret 

hekker relativt bynært og «tolererer» således betydelig med støy og ferdsel såfremt det ikke er 

aktivitet tett på reiret.  Enkelte par med vandrefalk kan være svært tolerante overfor menneskelig 

aktivitet relativt nært hekkeplassen. Dette ble blant annet registrert ved byggingen av tunnel ved 

Øysand ved Trondheim, der for eksempel vandrefalken bare fløy av akkurat i det varsellyden gikk for 

sprenging, og den la seg raskt på igjen (Arne Follestad pers. medd.). Vandrefalken er kanskje også 

den rovfuglen som i størst grad har etablert seg og hekker i byer. Lite negativt omfang  

                                                 

Konsekvens:  Liten negativ konsekvens (-) 

DELOMRÅDE M05 Vear 

Verdi:  Stor 
Beskrivelse omfang: Dette er et smalt langstrakt gruntvannsområde der både naturtypen 

ålegraseng og bløtbunnsområder i strandsonen er registrert. Anleggsarbeider og eventuelle 

etableringer av brufundamenter i strandsonen vil føre til direkte påvirkning og tap av et mindre areal 

i utkanten av naturtypene. Etablering av brufundamenter innebærer et permanent beslag av areal 

som ikke muliggjør reetablering/ rekolonisering i etterkant. Det bør likevel være mulig å begrense 

påvirkningene dersom brufundamenter flyttes til områder utenfor forekomsten eller etableres på 

land fremfor i strandkanten. Det vurderes likevel ikke å gi større negative effekter for f.eks. 

spredning av arter i denne lokaliteten eller mellom lokaliteter av naturtypen i samme område. 

Tiltaket vurderes derfor å ha lite negativt omfang og selv om verdien er stor gir dette liten negativ 

konsekvens.  

 

Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-)   

DELOMRÅDE N02 Hogsnes 

Verdi:  Middels 
Beskrivelse omfang:  Traseen vil ikke gå gjennom selve lokaliteten, men legges nært inntil skogen 

på nedsiden av lokaliteten. Det vurderes å være en viss fare for at lokaliteten blir påvirket negativt 

av tiltaket. Omfanget vurderes derfor som lite til middels negativt. 

 

                                                           
5 Informasjon om hekkelokalitet er unntatt offentlighet da arten er utsatt for faunakriminalitet. At vandrefalk- 
hekkingen er omtalt i utredningen er avklart med Fylkesmannen i Vestfold (Lene Berge i e-post).  



Temarapport Naturmangfold• Konsekvensutredning for kommunedelplan 
 
 

Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy - Tjøme 
70 

 

Konsekvens: Liten til middels negativ konsekvens (-/ - -)  

DELOMRÅDE N04 Smørberg sør 

Verdi:  Stor 
Beskrivelse omfang:  Traseen vil ikke gå gjennom selve lokaliteten, men legges nært inntil skogen 

på nedsiden av lokaliteten. Det vurderes å være en viss fare for at lokaliteten blir påvirket negativt 

av tiltaket. Forurensning av grunnforhold og luft vil kunne påvirke lokaliteten. Omfanget vurderes 

derfor som lite til middels negativt. 

 

Konsekvens: Liten til middels negativ konsekvens (- / - -)  

DELOMRÅDE N05 Smørbergrønningen 

Verdi:  Middels til stor 
Beskrivelse omfang:  Traseen vil ikke gå gjennom eller direkte i nærheten av selve lokaliteten, 

men nærområdet er aktuelt som anleggsrigg. Anleggstrafikk og lagring av maskiner antas å gi 

negative konsekvenser, særlig i anleggsfasen, men trolig også av mer varig karakter. Sannsynligheten 

for negativ påvirkning synes som relativt stor, og omfanget vurderes som middels negativt. 

 

Konsekvens: Middels negativ konsekvens (- -)  
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DELOMRÅDE N06 Rekkevik (BN00015721) 

Verdi:  Middels 
Beskrivelse omfang: Traseen vil ikke gå gjennom selve lokaliteten, men legges nært inntil skogen på 

nedsiden av lokaliteten. Det vurderes å være en viss fare for at lokaliteten blir påvirket negativt av 

tiltaket. Luftforurensning og støy vil kunne påvirke lokaliteten. Omfanget vurderes derfor som 

middels negativt. 

 

Konsekvens: Middels negativ konsekvens (- -) 

DELOMRÅDE N09 Ramberg terrasse 35 

Verdi: Stor   
Beskrivelse omfang:  Lokaliteten ligger i nærheten av planlagt trasé, men består av en isolert 

forekomst med begrenset funksjonsområde. Ut fra dette virker det sannsynlig at man kan unngå 

skader på lokaliteten. Tiltaket vurderes allikevel som lite negativt.   

 

Konsekvens: Liten til middels negativ konsekvens (-/- -)  

DELOMRÅDE N10 Ramberg terrasse 33 

Verdi: Middels  
Beskrivelse omfang:  Lokaliteten ligger svært nært planlagt trasé, men består samtidig av en så 

isolert forekomst uten særlig funksjonsområde at det virker sannsynlig at man kan unngå skader på 

lokaliteten. Omfanget av tiltaket vurderes allikevel som lite negativt.   

 

Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-)  

DELOMRÅDE N12 Ramdal 

Verdi: Middels til stor  
Beskrivelse omfang:  Traseen vil trolig gå utenom, eller helt i ytterkant av lokaliteten. Det er 

allikevel sannsynlig at tiltaket vil kunne medføre tap av arealer, fragmentering og brudd av 

økologiske sammenhenger i deler av lokaliteten. Omfanget vurderes derfor som middels negativt.

 

Konsekvens: Middels negativ konsekvens (- -)  
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DELOMRÅDE N15 Grindløkka skole 

Se vurderinger for alternativ 10 000  
Konsekvens: Middels negativ konsekvens (- -)  

 DELOMRÅDE N16 Smidsrødveien 25 – 33 (BN00090356) 

Se vurderinger for alternativ 10 000  
Konsekvens: Liten til middels negativ konsekvens (-/- -)   

DELOMRÅDE N17 Frogner 

Se vurderinger for alternativ 10 000  
Konsekvens: Middels negativ konsekvens (- -)  

DELOMRÅDE W04 Vear bekkefelt, Manumbekken 

Verdi: Liten 
Beskrivelse omfang: Dagens veitrase krysser bekken. Alternativet medfører økning i ÅDT. Vei vest 

fra topp bru har avrenning mot vassdraget. Middels sårbarhet (Norwat, 2016). Lite til middels 

negativt omfang. 

 

Konsekvens:  Liten negativ konsekvens (-) 

DELOMRÅDE W05 Vear bekkefelt, Smørbergbekken 

Verdi: Liten 
Beskrivelse omfang: Alternativ krysser bekken. Usikker hvor stor del av veien som drenerer hit. 

Middels sårbarhet (Norwat, 2016). Lite negativt omfang. 

 

Konsekvens:  Liten negativ konsekvens (-) 

DELOMRÅDE W06 Vestfjorden 

Verdi: Middels 
Beskrivelse omfang: Bru over fjorden. Usikkerhet knyttet til avrenning av overvann fra bru. Vei 

har avrenning vekk fra fjorden på begge sider av brua. Lite negativt omfang. 

 

Konsekvens:  Liten negativ konsekvens (-) 
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7.6.2.1 Konsekvenser av anleggsgjennomføring for alternativ 11 000 

11 000 og 11500-alternativene går i bru over Vestfjorden. Videre herfra går 11000-alternativet i 

dagen forbi Smørbergjordene mot Jarlsberg, mens 11500 går i tunnel mot Vear. På Smørberg-siden 

medfører begge alternativene en stor riggplass, antageligvis i nærheten av delområdet 

Smørbergrønningen. Dette er belyst i konsekvensvurdering, da det antas å medføre varig forringelse 

av naturverdier, men må i tillegg nevnes her da det antas at tiltaket vil få midlertidige skader og 

forstyrrelser, blant annet knyttet til faren for avrenning til dammen og sumpskogen rundt. 11000 og 

11500 går nært inntil flere delområder med naturtyper, det er derfor avgjørende hvilke inngrep som 

gjøres utenfor selve traseen i disse områdene. Det legges til grunn i vurderingene at man med god 

varsling og kommunikasjon kan unngå arealbeslag inn i de mest sårbare områdene. Støy og 

luftforurensning er trolig ikke avgjørende for naturverdiene i disse delområdene, og konsekvensene 

av anleggsarbeidet ansees derfor som relativt små. 11000 anses som noe verre også i anleggsfasen 

fordi traseen går nært inntil N02 Hogsnes, og viltområdet Smørbergjordene (se egen omtale).  

Anleggsfasen vil også kunne berøre marine naturtyper i forbindelse med brubygging. Det antas 

imidlertid at man ved ordinær boring av stålpeler ikke berører et særlig større område av havbunnen 

i anleggsfasen enn det arealet som blir varig beslaglagt av pelen. Støy, særlig i forbindelse med 

ramming, og peling av brufundamenter vil kunne føre til konsekvenser for fugl. (se eget avsnitt om 

støy under påvirkningsfaktorer). For 11 000 og 11500-alternativet vil bruplasseringen ligge 300-

400m. sør for grensen vi har satt for fugleområdet i Byfjorden. Støy i anleggsfasen vil nødvendigvis 

påvirke fugl i dette området. Særlig sårbare er fugler på trekk og under myting. Influensområdet er 

ikke spesielt viktig for hekkende fugl, bortsett fra den kjente hekkelokaliteten for vandrefalk (V04) 

som med stor sannsynlighet vil kunne påvirkes av anleggsstøy. I tillegg vil 11000-alternativet 

anlegges rett vest for Smørbergjordene (V03) som er et viktig rasteområde for fugl, særlig på trekk. 

Det legges ikke opp til spesielt krevende eller støyende tiltak i dette området, men ordinær 

anleggsstøy og trafikk av mennesker, særlig gående, vil antageligvis skremme opp rastende og 

furasjerende fugl. Forstyrrelser av fugl anses derfor som den største konsekvensen i anleggsfasen for 

dette alternativet.  

Anleggsarbeidet på Kolberg blir omfattende. Tunnel gjennom Teieskogen vil drives fra Kolbergsiden 

noe som medfører massiv anleggstrafikk og transport av overskuddsmasse fra tunnelene. Riggplass, 

anleggsveier og mobile knuseverk antas å være aktuelle på Kolberg, hvilket igjen fører til støy, 

luftforurensning og arealbeslag. Med tanke på naturverdiene på Kolberg er det trolig arealbeslaget 

som vil medføre størst negative konsekvenser i anleggsfasen. Skader på verdifulle trær i 

delområdene rundt Kolberg må regnes som varige konsekvenser, og er derfor regnet inn under 

omfangsvurderingene.   

Anleggsfasen for alternativ 11 000 vil ha betydelig negative konsekvenser for naturmangfold. Det er 

særlig støy i forbindelse med bruarbeid som antas å ha størst negativt omfang. Konsekvensene anses 

å være noe verre enn for 11500 pga. påvirkningene mellom Smørberg og Jarlsberg. 
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7.6.2.2 Sammenstilling av konsekvens for alternativ 11 000  
Tabell 7-3. Tabellarisk sammenstilling av konsekvens for alternativ 11 000. Jf. vurderinger gitt i foregående delkapittel. 

ID Delområde/navn Sammendrag av konsekvens  Konsekvens 

R01 
V01 

Ilene naturreservat 
Viktige funksjonsområder for fugl ved Ilene NR 
blir i liten grad påvirket. Også liten risiko for 
kollisjoner for fugl som skal til Ilene/Byfjorden.  

Liten negativ (-) 

V02 Byfjorden 
Viktige funksjonsområder for fugl i Byfjorden 
blir i liten grad påvirket. Også liten risiko for 
kollisjoner for fugl som skal til Ilene/Byfjorden. 

Liten negativ (-) 

V03 Smørbergjordene 
Nærføring med de verdifulle Smørberg-
jordene, spesielt i nord. Viltområdet vil få 
redusert verdi etter at veien er bygd. 

Middels negativ (--) 

V04 
Hekkelokalitet 
vandrefalk 

 Paret hekker relativt bynært og «tolererer» 
således betydelig med støy og ferdsel såfremt 
det ikke er aktivitet tett på reiret. 

 Liten negativ (-) 

M05 Vear 

Konsekvensgraden avhenger av plassering av 
brufundament. Fundamentet kan i verste fall 
bryte opp det langsmale gruntvannsområdet, 
men vurderes ikke å gi større negative effekter 
for spredning av arter m.m.   

Liten negativ (-) 

N02 Hogsnes 
Fare for arealbeslag og forurensning av deler av 
lokaliteten. Traseen ligger nært inntil, men går 
ikke gjennom verdifullt skogsmiljø. 

Liten til middels 
negativ (-/--) 

N04 Smørberg sør 
Liten og isolert lokalitet, nærliggende trasé. 
Fare for arealbeslag og forurensning av luft og 
grunnforhold. 

Liten til middels 
negativ (-/--) 

N05 Smørbergrønningen 
Konsekvenser er hovedsakelig knyttet til antatt 
varige skader etter riggplass og anleggstrafikk.  

Middels negativ (--) 

N06 
Rekkevik 
(BN00015721) 

Konsekvenser knyttet til arealbeslag og 
fragmentering av naturtype.   

Middels negativ (--) 

N09 
Ramberg terrasse 
35 

Liten og isolert lokalitet, nærliggende trasé, noe 
fare for varige skader knyttet til anleggsfase.  

Liten til middels 
negativ (-/--) 

N10 
Ramberg terrasse 
33 

Liten og isolert lokalitet, nærliggende trasé, 
fare for varige skader knyttet til anleggsfase. 
Stor usikkerhet. 

Liten negativ (-) 

N12 Ramdal 
Konsekvenser knyttet til arealbeslag og 
traseføring som med stor sikkerhet vil forringe 
deler av naturtypen.   

Middels negativ (--) 
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ID Delområde/navn Sammendrag av konsekvens  Konsekvens 

N15 Grindløkka skole 
Konsekvens knyttet til arealbeslag og fjerning 
av trær i deler av eikeallé.  

Middels negativt (--) 

N16 
Smidsrødveien 25 - 
33 (BN00090356) 

Trasé nært inntil lokalitet. Fare for skade på 
eller felling av trær. Fare for varige skader i 
anleggsfase. Stor usikkerhet. 

Liten til middels 
negativ (-/--) 

N17 Frogner 
Trasé gjennom, og inntil lokalitet. Store verdier 
kombinert med risiko for arealbeslag i deler av 
lokalitet. Fare for varige skader i anleggsfase.  

Middels negativt (--) 

W04 
Vear bekkefelt 
(014-169-R) 
Manumsbekken 

 Trasé krysser bekken på tvers. Lokal påvirkning  Liten negativ (-) 

W05 
Vear bekkefelt 
(014-169-R) 
Smørbergbekken 

 Trasé krysser liten sidegren av bekken på tvers. 
Lokal påvirkning 

Liten negativ (-) 

W06 
Vestfjorden 
(0101030101-5-C) 

 Høy bru gir liten direkte påvirkning. Avrenning 
bort fra  fjorden på begge siden. 

Liten negativ (-) 

 

 

Figur 7-3. Utsnitt av 3D-modell for alternativ 11000. Høy bru over Vestfjorden med innslag i fjellet ved Ramberg,  
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7.6.3 Alternativ 11 500  

 

DELOMRÅDE R01/V01 Ilene naturreservat og V02 Byfjorden (vurderes samlet) 

Beskrivelse omfang: Alternativet har tilsvarende vurderinger som alternativ 10 000 og 11 000. 
Alternativet ligger noe nærmere Ilene NR, men omfanget for viltområdet ved Byfjorden eller Ilene 
NR er ikke vurdert som vesensforskjellig.  
Konsekvens:  Liten negativ konsekvens 

DELOMRÅDE V04 hekkelokalitet vandrefalk 

Se vurderinger for alternativ 11 000  
Konsekvens:  Liten negativ konsekvens (-) 

DELOMRÅDE M05 Vear 

Se vurderinger for alternativ 11 000  
Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-)  

DELOMRÅDE N04 Smørberg sør  

Verdi: Stor  
Beskrivelse omfang: Traseen vil ikke gå gjennom selve lokaliteten, men legges nært inntil skogen på 
nedsiden av lokaliteten. Det vurderes å være en viss fare for at delområdet blir påvirket negativt av 
tiltaket. Luftforurensning og støy vil kunne påvirke lokaliteten. Omfanget vurderes derfor som lite til 
middels negativt.  
 

 
 
Konsekvens: Lite til middels negativ konsekvens (- / - -)  
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DELOMRÅDE N05 Smørbergrønningen  

Verdi: Middels til stor  
Beskrivelse omfang: Traseen vil ikke gå gjennom eller direkte i nærheten av selve lokaliteten, men 
nærområdet er aktuelt som anleggsrigg. Anleggstrafikk og lagring av maskiner vil ganske sikkert ha 
negative konsekvenser, særlig i anleggsfasen, men trolig også av mer varig karakter. Sannsynligheten 
for betydelig negativ påvirkning synes som relativt stor, og omfanget vurderes som middels 
negativt.  
 

 
Konsekvens: Middels negativ konsekvens (- -)  
 

DELOMRÅDE N06 Rekkevik (BN00015721)  

Verdi: Middels  
Beskrivelse omfang: Traseen vil ikke gå gjennom selve lokaliteten, men legges nært inntil skogen på 
nedsiden av lokaliteten. Det vurderes å være en viss fare for at lokaliteten blir påvirket negativt av 
tiltaket. Luftforurensning og støy vil kunne påvirke lokaliteten. Omfanget vurderes derfor som 
middels negativt.  

 

Konsekvens: Middels negativ konsekvens (- -) 

DELOMRÅDE N09 Ramberg terrasse 35 

Se vurderinger for alternativ 11 000  
Konsekvens: Liten til middels negativ konsekvens (-/- -)  

 DELOMRÅDE N10 Ramberg terrasse 33 

Se vurderinger for alternativ 11 000  
Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-)  

DELOMRÅDE N12 Ramdal 

Se vurderinger for alternativ 11 000  
Konsekvens: Middels negativ konsekvens (- -)  

DELOMRÅDE N15 Grindløkka skole 

Se vurderinger for alternativ 10 000  
Konsekvens: Middels negativ konsekvens (- -)  

 DELOMRÅDE N16 Smidsrødveien 25 – 33 (BN00090356) 

Se vurderinger for alternativ 10 000  
Konsekvens: Liten til middels negativ konsekvens (-/- -)   
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DELOMRÅDE N17 Frogner 

Se vurderinger for alternativ 10 000  
Konsekvens: Middels negativ konsekvens (- -)  

DELOMRÅDE W04 Vear bekkefelt, Manumbekken 

Se vurderinger for alternativ 11 000  
Konsekvens:  Liten negativ konsekvens 

DELOMRÅDE W05 Vear bekkefelt, Smørbergbekken 

Se vurderinger for alternativ 11 000  
Konsekvens:  Liten negativ konsekvens 

DELOMRÅDE W06 Vestfjorden 

Verdi: Middels 
Beskrivelse omfang: Bru over fjorden. Usikkerhet knyttet til avrenning av overvann fra bru. Vei 

har avrenning vekk fra fjorden på begge sider av brua. Lite til middels negativt omfang. 

 

Konsekvens:  liten til middels negativ konsekvens (-/- -)  

 

7.6.3.1 Konsekvenser av anleggsgjennomføring for alternativ 11 500 

11 000 og 11500-alternativene går i bru over Vestfjorden. 11000-alternativet går her i dagen forbi 

Smørbergjordene mot Jarlsberg, mens 11500 går i tunnel mot Vear. På Smørberg-siden medfører 

begge alternativene en stor riggplass, antageligvis i nærheten av delområdet Smørbergrønningen. 

Dette er belyst i konsekvensvurdering, da det antas å medføre varig forringelse av naturverdier, men 

må i tillegg nevnes her da det antas at tiltaket vil få midlertidige skader og forstyrrelser, blant annet 

knyttet til faren for avrenning til dammen og sumpskogen rundt. 11000 og 11500 går nært inntil 

flere delområder med naturtyper, det er derfor avgjørende hvilke inngrep som gjøres utenfor selve 

traseen i disse områdene. Det legges til grunn i vurderingene at man med god varsling og 

kommunikasjon kan unngå arealbeslag inn i de mest sårbare områdene. Støy og luftforurensning er 

trolig ikke avgjørende for naturverdiene i disse delområdene, og konsekvensene av anleggsarbeidet 

ansees derfor som relativt små. Tunneldrift fra Smørbergsiden (11500) medføre et stort 

masseoverskudd som trolig må knuses og transporteres ut fra området på Smørbergsiden, med støy 

og økt trafikk som uunngåelig biprodukt.   

Anleggsfasen vil også kunne berøre marine naturtyper i forbindelse med brubygging. Det antas 

imidlertid at man ved ordinær boring av stålpeler ikke berører et særlig større område av havbunnen 

i anleggsfasen enn det arealet som blir varig beslaglagt av pelen. Støy, særlig i forbindelse med 

ramming, og peling av brufundamenter vil kunne føre til konsekvenser for fugl. (se eget avsnitt om 

støy under påvirkningsfaktorer). For 11 000 og 11500-alternativet vil bruplasseringen ligge 300-

400m. sør for grensen vi har satt for fugleområdet i Byfjorden. Støy i anleggsfasen vil nødvendigvis 
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påvirke fugl i dette området. Særlig sårbare er fugler på trekk og under myting. Influensområdet er 

ikke spesielt viktig for hekkende fugl, bortsett fra den kjente hekkelokaliteten for vandrefalk (V04) 

som med stor sannsynlighet vil kunne påvirkes av anleggsstøy. Forstyrrelser av fugl anses derfor som 

den største konsekvensen i anleggsfasen for dette alternativet. Anleggsarbeidet på Kolberg blir 

omfattende. Tunnel gjennom Teieskogen vil drives fra Kolbergsiden noe som medfører massiv 

anleggstrafikk og transport av overskuddsmasse fra tunnelene. Riggplass, anleggsveier og mobile 

knuseverk antas å være aktuelle på Kolberg, hvilket igjen fører til støy, luftforurensning og 

arealbeslag. Med tanke på naturverdiene på Kolberg er det trolig arealbeslaget som vil medføre 

størst negative konsekvenser i anleggsfasen. Skader på verdifulle trær i delområdene rundt Kolberg 

må regnes som varige konsekvenser, og er derfor regnet inn under omfangsvurderingene.   

I sum beregnes anleggsfasen for alternativ 11 500 å gi betydelige konsekvenser for naturmangfold. 

Det er særlig støy i forbindelse med bruarbeid som antas å ha størst negativt omfang. 

Konsekvensgraden beregnes som noe bedre enn for 11000 fordi man slipper påvirkningene mellom 

Smørberg og Jarlsberg. 

 

 

 
Figur 7-4. Utsnitt av 3D-modell over alternativ 11000 ved Smørberg/Hogsnes 
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7.6.3.2 Sammenstilling av konsekvens for alternativ 11 500  
Tabell 7-4. Tabellarisk sammenstilling av konsekvens for alternativ 11500. Jf. vurderinger gitt i foregående delkapittel. 

ID Delområde/navn Sammendrag av konsekvens  Konsekvens 

R01 
V01 

Ilene naturreservat 
Viktige funksjonsområder for fugl ved Ilene NR 
blir i liten grad påvirket. Også liten risiko for 
kollisjoner for fugl som skal til Ilene/Byfjorden.  

Liten negativ (-) 

V02 Byfjorden 
Viktige funksjonsområder for fugl i Byfjorden 
blir i liten grad påvirket. Også liten risiko for 
kollisjoner for fugl som skal til Ilene/Byfjorden. 

Liten negativ (-) 

V04 
Hekkelokalitet 
vandrefalk 

Paret hekker relativt bynært og «tolererer» 
således betydelig med støy og ferdsel såfremt 
det ikke er aktivitet tett på reiret. 

Liten negativ (-) 

M05 Vear 

Konsekvensgraden avhenger av plassering av 
brufundament. Fundamentet kan i verste fall 
bryte opp det langsmale gruntvannsområdet, 
men vurderes ikke å gi større negative effekter 
for spredning av arter m.m.   

Liten negativ (-) 

N04 Smørberg sør 
 Liten og isolert lokalitet, nærliggende trasé. 
Fare for arealbeslag og forurensning av luft og 
grunnforhold. 

Liten til middels 
negativ (-/--) 

N05 Smørbergrønningen 
Konsekvenser er hovedsakelig knyttet til antatt 
varige skader etter riggplass og anleggstrafikk.  

Middels negativ (--) 

N06 
Rekkevik 
(BN00015721) 

Konsekvenser knyttet til arealbeslag og 
fragmentering av naturtype.   

Middels negativ (--) 

N09 
Ramberg terrasse 
35 

Liten og isolert lokalitet, nærliggende trasé, noe 
fare for varige skader knyttet til anleggsfase.  

Liten til middels 
negativ (-/--) 

N10 
Ramberg terrasse 
33 

Liten og isolert lokalitet, nærliggende trasé, 
fare for varige skader knyttet til anleggsfase. 
Stor usikkerhet. 

Liten negativ (-) 

N12 Ramdal 
Konsekvenser knyttet til arealbeslag og 
traseføring som med stor sikkerhet vil forringe 
deler av naturtypen.   

Middels negativ (--) 

N15 Grindløkka skole 
Konsekvens knyttet til arealbeslag og fjerning 
av trær i deler av eikeallé.  

Middels negativt (--) 

N16 
Smidsrødveien 25 - 
33 (BN00090356) 

Trasé nært inntil lokalitet. Fare for skade på 
eller felling av trær. Fare for varige skader i 
anleggsfase. Stor usikkerhet. 

Liten til middels 
negativ (-/--) 

N17 Frogner 
Trasé gjennom, og inntil lokalitet. Store verdier 
kombinert med risiko for arealbeslag i deler av 
lokalitet. Fare for varige skader i anleggsfase.  

Middels negativt (--) 
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ID Delområde/navn Sammendrag av konsekvens  Konsekvens 

W04 
Vear bekkefelt 
(014-169-R) 
Manumsbekken 

Trasé krysser bekken på tvers. Lokal påvirkning 
md økt ÅDT 

Liten negativ (-) 

W05 
Vear bekkefelt 
(014-169-R) 
Smørbergbekken 

 Trasé krysser liten sidegren av bekken på tvers. 
Lokal påvirkning 

Liten negativ (-) 

W06 
Vestfjorden 
(0101030101-5-C) 

 Høy bru gir liten direkte påvirkning. Avrenning 
bort fra  fjorden på begge siden. 

Liten til middels 
negativ (-/--) 

 

7.6.4 Alternativ 12 000  

 

DELOMRÅDE R01-V01 Ilene NR 

Verdi: Stor verdi.  

Beskrivelse omfang: Dette alternativet vil medføre en lang bru over Vestfjorden sør for Ilene NR. 

Brukryssinga er ca. 710 m. Tiltaket vil medføre arealtap av ålegrasenger under brua da brua er lav og 

lite lys vil slippe ned til sjøbunnen. I tillegg vil alternativet gå relativt nært et av kjerneområdene i 

Ilene NR ved Vestre Ilene. Alternativet vil også gå nært utløpet av Hogsnesbekken (bekken ved 

Jarlsberg travbane). Dette er et spesielt viktig delområde for fugl når det dannes råker på våren, og 

mye fugl oppholder seg i råkene. Avstanden fra traseen til reservatgrensa ved Ilene NR er midt i 

Byfjorden på det korteste ca. 200 m. Ved Smørberg vil alternativet gå helt i grensa mot reservatet, 

og det er kun ca. 100-150 meter ut til der råkene dannes. Råk-utbredelse vil variere mellom år og det 

kan også være råker som går nærmere land. (Vi har etterspurt bildedata som viser råk-utbredelse 

men har ikke fått fremskaffet noe). Det er også ca. 250 m fra trasé til naturlig strandsone mot Ilene 

(ved Smørberg er det utfylt et stort areal med stein langs vestsiden av reservatet).  Brua vil medføre 

en barrierevirkning for fugl som flyr inn til Ilene NR, og kollisjoner med kjøretøy og brukonstruksjon, 

spesielt i dårlig vær. Kraftig belysning ved et av bru-alternativene kan skape en barriereeffekt for 

fugler som skal fly inn mot Ilene fra sør om natta, dersom dette blender fuglene og fuglene ikke ser 

landskapet i bakgrunnen.  

Hvorvidt brua i seg selv vil medføre enn så stor barriere at enkelte arter eller individer av 

våtmarksfugl ikke vil gå ned og raste i Ilene er vurdert som liten. Dette skyldes at områdene i 

reservatet fremdeles vil være attraktive raste- og beiteområder fuglene vil ta i bruk til tross for brua 

ligger i innflygningen for fugl. Et sentralt element her er at brua vil ligge flere hundre meter fra de 

delene av Ilene som brukes mye av våtmarksfugl.  

Støy er også en negativ faktor for fuglene i Ilene NR. Ved alternativ 12 000 vil hverken gul sone eller 

rød sone gå inn i naturreservatet. Dette representerer en gjennomsnitts støysituasjon med en 

kontinuerlig sus fra biltrafikk over bruene eller dagsone nedløpstunneler. Kontinuerlig bakgrunnstøy 

fra trafikk vil i større grad påvirke territoriehevdende fugler som hevder territorium ved sang enn 

rastende og næringssøkende fugler. Slik forutsigbar bakgrunnsstøy og rød og gul sone et stykke unna 

områdene for rastende og næringssøkende fugl vil i liten grad bidra til negative konsekvenser for 
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fugl sammenlignet med arealtap, barrierevirkninger og kollisjonsrisiko. Maks-støy er mer relevant å 

vurdere for rastende og trekkende fugler, og det kan være sjeldne tilfeller der fugl skremmes 

kortvarig i reservatet (ved oppflukt) ved høye lydnivåer fra vegen som for eksempel defekte 

eksosanlegg (men det bidrar også minimalt til samlet konsekvensgrad).  

Tilsvarende vurderinger gjelder for alle de andre alternativene ved Ilene NR og Byfjorden, og effekter 

av støy omtales derfor kun for 12 000.  

Omfanget av tiltaket på Ilene NR er totalt sett vurdert som stort negativt omfang.  

 

Konsekvens:  Stor til meget stor negativ konsekvens. Tiltaket får store til meget store negative 

konsekvenser da tiltaket vil gå tett på Ilene NR, og spesielt de verdifulle delområdene ved Vestre 

Ilene/Smørberg. Det økologisk sammenhengende området Ilene NR-Byfjorden blir påvirket av 

arealbeslag og fragmentering i et betydelig areal som medfører redusert økologisk funksjon.  

DELOMRÅDE V02 Byfjorden 

Verdi: Stor verdi  
Beskrivelse omfang: Se beskrivelse av brua over. Dette alternativet vil ved direkte arealbeslag 

berøre det svært viktige viltområdet i Byfjorden. Inngrepet vil berøre de viktigste delene av 

viltområdet inn mot Ilene NR. Råker på våren (både fra Aulielva og Hogsnesbekken), som er viktige 

for fugl, vil strekke seg ut i dette viltområdet. Etter ferdig utbygging vil fugl vise en unnvikelsesadferd 

til det brua. Dette gjelder spesielt de mest sårbare artene som marine dykkender som sjøorre, 

svartand og bergand, som alle er rødlistet. Det er også store antall av kvinand og toppand i deler av 

Byfjorden som vil bli påvirket negativt. Det vil til dels også gjelde ærfugl, men i hvert fall lokale 

ærfugl er mindre sårbare for forstyrrelse da de er tilpasset det lokale forstyrrelsesregimet.  Hvor stor 

unnvikelsesadferd de ulike artene vil vise er vanskelig å forutsi, men det er å forvente at det blir 

betydelig mindre fugl i en sone på minst 50-100 m ut fra ferdig utbygd bru6. I forbindelse med 

oppfølgende undersøkelser utbygging av Botnia-banen i Sverige ble det registrert mindre fugl i en 

sone på 50 m fra ferdig utbygd jernbane (Alseryd 2015). Denne studien gjelder først og fremst 

sædgås som raster på jorder/våtmark, og gjelder ikke marine dykkender, men en viss 

overføringsverdi er det antatt å være. Unnvikelsessonen kan utvilsomt bli større og sonen for 

unnvikelsesadferd vil variere fra art til art, og vil også avhenge av om det er lokale fugler eller 

besøkende trekkfugler som blir berørt. Dersom man legger et minimum på 50 m unnvikelsessone 

med kraftig negativ effekt for fugl vil dette vil si at minimum 8,5 daa (710 m x 120 m inkl. 

unnvikelsessone på 50 m på hver side) av viltområdet i Byfjorden vil gå ut av bruk eller miste en 

betydelig del av sin økologiske funksjon. I tillegg til tap av viktige viltområde og unnvikelsesadferd vil 

det være risiko for kollisjoner. Brua vil gå lavt over vannet med liten frihøyde (10 m-15 m) og det 

                                                           
6 I noen studier av ferdsel langs vei ble det vist at fordelingen av brunnakke som beitet på strandenger i 
nærheten, endret seg etter en forstyrrelse. I den nærmeste sonen (0-150 m) forsvant nesten alle brunnakkene 
og kom bare i liten grad tilbake i løpet av den første timen etter forstyrrelsen. Derimot økte antallet i den 
ytterste sonen (251-400 m), noe som indikerte at mange av fuglene som ble skremt, flyttet seg lenger vekk fra 
forstyrrelsen (Bregnballe et al 2009, se omtale i Follestad et al. 2016). 
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meste av fugl vil fly over brua. Fugl som følger vannflata på trekk og forflytning vil måtte løfte seg 

over bru ved innflygingen fra sør mot Ilene. I tillegg kommer risiko for kollisjon med kjøretøy, 

brukonstruksjoner (spesielt wire eller annen mindre synlig konstruksjoner).  

Omfanget er på bakgrunn av dette samlet sett vurdert til middels til stort negativt. Omfanget ville 

vært vurdert som svært stort negativt dersom tiltaket gikk nærmere Ilene NR (slik jernbanebru er 

planlagt). Middels til stort negativt omfang. 

 

Konsekvens:  Stor negativ konsekvens  

DELOMRÅDE V03 Smørberg-jordene  

Verdi: Middels til stor verdi.  
Beskrivelse omfang: Dette alternativet vil medføre ny vei på østsiden av dagens lokalvei og 

tilhørende GS-vei. Dette vil medføre et betydelig arealbeslag og i tillegg vil rastende fugler unngå 

områdene nærmest veien på grunn av forstyrrelser. Gjenværende areal vil bli betydelig redusert og 

få en betydelig redusert funksjon som rasteområde for fugl. Omfanget er vurdert til middels til tort 

negativt. Middels til stort negativt omfang. 

 

Konsekvens: Middels til stor negativ konsekvens. 

 

Figur 7-5. Hestebeitet på Smørberg-jordene. Slike åpne og fuktige områder nær Ilene NR er viktige raste- og 
beiteområder for fugler knyttet til åpent landskap. Gjess og enkelte vadefugler beiter i området og trekker ut i Ilene NR 
for rasting.  

DELOMRÅDE V04 hekkelokalitet vandrefalk 

Verdi:  Middels til stor 
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Beskrivelse omfang: Dette alternativet ligger relativt nær en hekkeplass for vandrefalk7. Paret 

hekker relativt bynært og «tolererer» således betydelig med støy og ferdsel såfremt det ikke er 

aktivitet tett på reiret.  Enkelte par med vandrefalk kan være svært tolerante overfor menneskelig 

aktivitet relativt nært hekkeplassen. Dette ble blant annet registrert ved byggingen av tunnel ved 

Øysand ved Trondheim, der for eksempel vandrefalken bare fløy av akkurat i det varsellyden gikk for 

sprenging, og den la seg raskt på igjen (Arne Follestad pers. medd.). Vandrefalken er kanskje også 

den rovfuglen som i størst grad har etablert seg og hekker i byer. Lite negativt omfang.  

 

Konsekvens:  Liten negativ konsekvens 

DELOMRÅDE M01 Hogsnes 

Verdi: Stor  
Beskrivelse omfang: Etablering av en lav bru vil medføre en del brufundamenter og dermed 

moderate direkte inngrep på sjøbunnen. Hvor mange og hvor store slike brufundamenter kan bli er 

ikke klart i denne fasen av prosjektet, men det er å anta at brufundamentene vil etableres i 

forekomsten og føre til direkte arealtap. Det antas videre at reetablering under brua etter 

anleggsfasen ikke vil skje da det blir for lite lys her. Tapet antas derfor å bli permanent i de delene av 

naturtypen som beslaglegges av brufundamenter eller skygges av brua. Gitt at bruas utstrekning er 

20-30 m bredde vil et estimert tap av ålegrasenger ligge på at ca. 2-5 daa. Dette kan også føre til at 

forekomsten blir oppstykket.  Det anses likevel at en slik mindre forekomst vil kunne bestå da det er 

flere enkeltstående småflekker av ålegras i området og at det vil være en viss økologisk 

sammenheng mellom områdene nord og syd for brua. For naturtypen «bløtbunnsområder i 

strandsonen» vil konsekvensen bli mindre, men det er sannsynlig at brukarene vil kunne føre til både 

akkumulering og/eller utvasking av sedimenter fra Aulielva, noe som kan føre til endring i vanndyp 

og noen steder tørrlegging.  Det bør likevel være mulig å begrense påvirkningene dersom brukarene 

flyttes til områder utenfor forekomsten eller brufundamenter etableres på land og i dypere områder 

og ikke i strandkanten.  

Usikkerhet knyttet til anleggsbredde og effekt på strømforhold og dermed tilstøtende vanndyp m.m. 

gjør at det tas føre-var-hensyn i vurderingen og at beregnet arealtap legges til grunn. Tiltaket kan gi 

en oppsplitting av M01 i to separate områder. Dette kan gi negative effekter med tanke på vandring 

og spredning hos arter som lever i ålegrasenga. Videre vil det gi et reelt arealtap av slike livsmiljøer, 

men tapet vil være relativt lite og det vil det fortsatt vil være et relativt stort areal med ålegras og 

bløtbunnsområdet. Omfanget vurderes derfor til å bli lite negativt for denne lokaliteten da 

arealtapet er relativt lite og det fortsatt vil bli en viss økologisk utveksling mellomålegrasområdene 

nord og syd for brua.  Lite negativt omfang. 

 

                                                           
7 Informasjon om hekkelokalitet er unntatt offentlighet da arten er utsatt for faunakriminalitet. At vandrefalk 
hekker i området omtalt i utredningen og avklart med Fylkesmannen i Vestfold (Lene Berge i e-post).  
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Konsekvens:  liten negativ (-) 

DELOMRÅDE M03 Danholmen 

Verdi:  Stor 
Beskrivelse omfang: Etablering av en lav bru vil medføre en del brufundamenter og vil derfor 

medføre moderate inngrep på sjøbunnen. Hvor mange og hvor store slike brufundamenter er ikke 

klart i denne fasen av prosjektet, men det antas at reetablering under brua ikke vil skje da det blir for 

lite lys her. Det antas derfor at tapet blir permanent i de delene av naturtypen som dekkes til eller 

skygges av brua. Gitt at brua er 30 m bredde vil et estimert arealtap av ålegraseng ligge på at ca. 10-

15 daa. Dette kan også føre til at forekomsten blir oppstykket.  Det anses likevel at en mindre 

forekomst syd for brua vil kunne bestå da det er flere enkeltstående småflekker av ålegras i området 

og at det vil være en viss økologisk sammenheng mellom områdene nord og syd for brua. Det bør 

likevel være mulig å begrense påvirkningene dersom brofundamentene forskyves til områder 

utenfor forekomsten eller etableres på land og ikke i strandkanten. 

Usikkerhet rundt anleggsbredde og effekt på strømforhold og dermed tilstøtende vanndyp m.m. gjør 

at det tas føre-var-hensyn i vurderingen og at beregnet arealtap legges til grunn. Tiltaket kan gi en 

oppsplitting av ålegrasforekomsten i området M03 til to separate områder. Dette kan gi negative 

effekter med tanke på vandring og spredning hos arter som lever i ålegrasenga. Videre vil det gi et 

reelt tap av areal av slike livsmiljøer. Selv om det fortsatt vil være et relativt stort areal med ålegras 

og bløtbunnsområdet vurderes omfanget til å bli lite til middels negativt for denne lokaliteten fordi 

et stort og viktig område større enn 100 daa deles opp og det kan bli et arealtap på naturtypen 

ålegrasenger. Lite til middels negativt omfang. 

 

Konsekvens: Middels negativ 

DELOMRÅDE N15 Grindløkka skole 

Se vurderinger for alternativ 10 000  
Konsekvens: Middels negativ konsekvens (- -)  

 DELOMRÅDE N16 Smidsrødveien 25 – 33 (BN00090356) 

Se vurderinger for alternativ 10 000  
Konsekvens: Liten til middels negativ konsekvens (-/- -)   

DELOMRÅDE N17 Frogner 

Se vurderinger for alternativ 10 000  
Konsekvens: Middels negativ konsekvens (- -)  

 DELOMRÅDE W02 BYFJORDEN  
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Verdi: Liten - middels 
Beskrivelse omfang: Bru over fjorden. Det er ukjent om det vil bli avrenning fra bru. Flatt terreng på 

begge sider av bru, så trolig lite avrenning av vann mot fjorden. Alternativ ligger på grensen mellom 

Byfjorden og Vestfjorden. Strømningsforhold er ut mot Vestfjorden. Intet til lite negativt omfang. 

 

Konsekvens:  Ubetydelig - liten negativ konsekvens (0/-) 

DELOMRÅDE W04 Vear bekkefelt, Manumbekken 

Verdi:  Liten – middels 

Beskrivelse omfang: Dagens veitrase krysser bekken. Terrenget er flatt og det er usikkert hvor 

mye av veien som vil drenere mot vassdraget. Alternativet medfører økning i ÅDT. Middels sårbar 

(Norwat). Lite negativt omfang. 

 

Konsekvens:  Liten negativ konsekvens (-) 

DELOMRÅDE W05 Vear bekkefelt, Smørbergbekken 

Verdi:  Liten - middels 
Beskrivelse omfang: Alternativ krysser bekken. Usikker hvor stor del av veien som drenerer hit. Vil 

være eventuelt være fra topp bru og til bekkekryssing. Middels sårbarhet (Norwat, 2016). Lite 

negativt omfang. 

 

Konsekvens:  Liten negativ konsekvens 
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DELOMRÅDE W06 Vestfjorden 

Verdi:  Middels 
Beskrivelse omfang: Bru over fjorden. Vet ikke noe om avrenning fra bru. Flatt terreng på begge 

sider av bru så trolig lite avrenning av vann mot fjorden. Alternativ ligger på grensen mellom 

Byfjorden og Vestfjorden. Strømningsforhold er ut mot Vestfjorden. 

 

Lite til middels negativt omfang  

Konsekvens:  Liten til middels negativ konsekvens 

7.6.4.1 Konsekvenser av anleggsgjennomføring for alternativ 12 000 

1200-alternativet går i lav bru fra Kaldnes til Smørberg. Brua går gjennom område V02, og tett inntil 

V01 og Ilene Naturreservat. I tillegg til de varige konsekvensene for fugl vil anlegg av en bru i dette 

området medføre store forstyrrelser gjennom støy. Støyen antas å være spesielt stor i forbindelse 

med ramming, og peling av brufundamenter. Slik støy er trolig høyere og mer uforutsigbar enn jevn 

trafikkstøy. I tillegg vil 12000-alternativet anlegges rett vest for Smørbergjordene (V03) som er et 

viktig rasteområde for fugl, særlig på trekk. Det legges ikke opp til spesielt krevende eller støyende 

tiltak i dette området, men ordinær anleggsstøy, og trafikk av mennesker, særlig gående, vil 

antageligvis skremme opp rastende og furasjerende fugl. De anleggsrelaterte konsekvensene for fugl 

antas derfor å være betydelige, og er nærmere omtalt under eget avsnitt om støy under 

påvirkningsfaktorer. Bygging av bru medfører et betydelig riggområde, og medfølgende arealbeslag.  

Anleggsfasen vil også kunne berøre marine naturtyper i forbindelse med brubygging. Det antas 

imidlertid at man ved ordinær boring av stålpeler ikke berører et særlig større område av havbunnen 

i anleggsfasen enn det arealet som blir varig beslaglagt. Anleggsarbeidet må ta hensyn til 

problematikken med forurensede masser som kan virvles opp ved boring av pel. Anleggsarbeidet på 

Kolberg blir omfattende. Tunnel gjennom Teieskogen vil drives fra Kolbergsiden noe som medfører 

massiv anleggstrafikk og transport av overskuddsmasse fra tunnelene. Riggplass, anleggsveier og 

mobile knuseverk antas å være aktuelle på Kolberg, hvilket igjen fører til støy, luftforurensning og 

arealbeslag. Med tanke på naturverdiene på Kolberg er det trolig arealbeslaget som vil medføre 

størst negative konsekvenser i anleggsfasen. Skader på verdifulle trær i delområdene rundt Kolberg 

må regnes som varige konsekvenser, og er derfor regnet inn under omfangsvurderingene.   

Det antas at anleggsfasen for alternativ 12000 vil gi store negative konsekvenser for naturmangfold. 

Konsekvensene er særlig knyttet til støy for fugl på Ilene, Byfjorden og Smørbergjordene, og 

nærheten til disse lokalitetene er utslagsgivende.  
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7.6.4.2 Sammenstilling av konsekvens for alternativ 12 000  

 

Tabell 7-5. Tabellarisk sammenstilling av konsekvens for alternativ 12 000. Jf. vurderinger gitt i foregående delkapittel. 

ID Delområde/navn Sammendrag av konsekvens  Konsekvens 

R01 

V01 
Ilene naturreservat 

Tiltaket vil gå tett på Ilene NR, og spesielt de 

verdifulle delområdene ved Vestre 

Ilene/Smørberg. Det økologisk 

sammenhengende området Ilene NR-Byfjorden 

blir påvirket av arealbeslag og fragmentering i 

et betydelig areal som medfører en redusert 

økologisk funksjon. Kollisjonsrisiko med bru, 

belysning bru og kjøretøy og barriere-effekter 

som følge av bru for fugl som skal inn til Ilene 

NR.  

Stor til meget stor 

negativ 

(---/----) 

V02 Byfjorden 

Tiltaket vil medføre betydelig arealbeslag og 

barriereeffekter i Byfjorden i tillegg til risiko for 

kollisjoner for fugl som raster både i Byfjorden 

og Ilene NR.  

Stor negativ (---) 

V03 Smørbergjordene 

Betydelig arealbeslag og i tillegg vil rastende 

fugler unngå områdene nærmest veien på 

grunn av forstyrrelser 

Middels til stor 

negativt (--/---) 

V04 
Hekkelokalitet 

vandrefalk 

 Paret hekker relativt bynært og «tolererer» 

således betydelig med støy og ferdsel såfremt 

det ikke er aktivitet tett på reiret. 

Konsekvensgraden er dermed vurdert som 

liten. 

Liten negativ (-) 

M01 Hogsnes 

Arealbeslag på grunn av brufundamenter, 

utskygging av viktige ålegrasmiljøer og 

omfattende anleggsarbeid vil kunne forringe og 

oppstykke en viktig lokalitet. Tiltaket vil kun 

ramme en relativt liten andel av arealet og 

konsekvensen vurderes derfor som liten til 

middels negativ.      

Liten negativ (-) 

M03 Danholmen 

Et relativt stort område med bløtbunn og 

ålegras står i fare for å bli varig eller midlertidig 

forringet av tunnelutbygging. Byggemetoder og 

avbøtende tiltak vil avgjøre om effektene blir 

varige, eller om verdiene vil kunne regenereres.   

Middels negativ (--) 
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N15 Grindløkka skole 
Konsekvens knyttet til arealbeslag og fjerning 

av trær i deler av eikeallé.  
Middels negativ (--) 

N16 
Smidsrødveien 25 - 

33 (BN00090356) 

Trasé nært inntil lokalitet. Fare for skade på 

eller felling av trær. Fare for varige skader i 

anleggsfase. Stor usikkerhet. 

Liten til middels 

negativ (-/--) 

N17 Frogner 

Trasé gjennom, og inntil lokalitet. Store verdier 

kombinert med risiko for arealbeslag i deler av 

lokalitet. Fare for varige skader i anleggsfase.  

Middels negativ (--) 

W02 Byfjorden 
 Lav bru med flere påler kan gi påvirkning i 

anleggsfasen. 

Ubetydelig til liten 

negativ (0/-) 

W04 

Vear bekkefelt 

(014-169-R) 

Manumsbekken 

 Trasé krysser bekken på tvers. Lokal påvirkning  Liten negativ (-) 

W06 
Vestfjorden 

(0101030101-5-C) 
Strøm fra Byfjorden og ut Vestfjorden.  

Liten til middels 

negativ (-/--) 

 

 

Figur 7-6. Smørberg og byfjorden fotografert mot Slottsfjellet. Alternativ 12000 og 12200 er planlagt å knyttes til 
fastlandet i dette området. Foto: Hallvard Holtung. 
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7.6.5 Alternativ 12 200  

 

DELOMRÅDE R01-V01 Ilene NR 

Verdi:  Stor 

 
Figur 7-7. 3D-modell som viser nedløp for senketunnel for alternativ 12 200.  

 

Beskrivelse omfang: Dette alternativet vil medføre en undersjøisk tunnel under Byfjorden. 

Kryssingen av Byfjorden er ca. 800 m. I tillegg til vurderingene ved alternativ 12 000 vil dette 

alternativet medføre en 275 m (opprinnelig 415 m) utfylling for nedførselsområder (spunt) for 

senketunneler i Byfjorden. Dette alternativet vil gå relativt nært et av kjerneområdene i Ilene NR ved 

Vestre Ilene. Nedløpet for senketunnel fra Smørberg vil ligge helt i reservat-grensa og i grensa 

mellom sjø og land. I anleggsfasen vil en betydelig del av ålegras-engene både på Smørberg-siden og 

Kaldnes-siden måtte graves bort (se kap. 9.4 anleggsfasen). Dette vil påvirke næringsområder for 

fugl i lang tid etter utbygging, men ålegressenger kan innenfor en tidshorisont på 20 år eller mer ha 

etablert seg på deler av arealet. Bortfall av ålegressenger og endret sedimentasjon rundt 

nedløpstunnelene vil gi en tilleggsbelastning sammenlignet med bro som vil medføre mindre tap av 

ålegressenger i anleggsfasen.  

Etter ferdig utbygging vil tiltaket ikke medføre barrierevirkninger for fugl som skal inn til Ilene NR. 

Dette er en fordel ved dette alternativet sammenlignet med bro.  

Omfanget av tiltaket på Ilene NR er totalt sett vurdert som middels til stort negativt omfang, se for 

øvrig vurderinger anleggsfase. Middels til stort negativt omfang (i driftsfase).  

 

Konsekvens:  Stor negativ konsekvens. 
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DELOMRÅDE V02 Byfjorden 

Verdi:  Stor 
Beskrivelse omfang: Se beskrivelse av senketunnel over. Dette alternativet vil ved direkte 

arealbeslag berøre det svært viktige viltområdet i Byfjorden. Inngrepet vil berøre de sørlige delene 

av viltområdet. Hele sjøbunnen vil bli gravd ut i anleggsfasen, og dekket til igjen slik at marine 

naturtyper på sikt vil reetablere seg. Marine naturtyper har trolig større evne til å regenerere seg 

enn terrestriske naturtyper. Terrestriske naturtyper som er betydelig endret i en anleggsfase vil ofte 

kunne få betydelig innvandring av fremmede arter og ugress. 8-10 daa av ålegrasengene ved 

Smørberg (M01) og en stor del av ålegrasengene ved Kaldnes vil gå tapt. Regenerering av 

ålegrasenger ved Smørberg (M01) er antatt å ta 15-20 år. Mangler foreløpige tall for Kaldnes. 

Bløtbunnsområder vil også gå tapt.  

 

Etter ferdig utbygging vil fugl vise en unnvikelsesadferd til det utbygde tiltaket (nedløpet) på Kaldnes 

siden. Nedløpet ligger sør for skipsleia, men en del fugl holder seg i dette området. Dette gjelder 

blant annet sårbare arter som marine dykkender som sjøorre, svartand og bergand, som alle er 

rødlistet. Det er også store antall av kvinand og toppand i deler av Byfjorden som vil kunne bli 

påvirket negativt. Det vil til dels også gjelde ærfugl, men i hvert fall lokale ærfugl er mindre sårbare 

for forstyrrelse da de er tilpasset det lokale forstyrrelsesregimet.  Hvor stor unnvikelsesadferd 

fuglene vil vise er vanskelig å forutsi, men det er å forvente at det blir betydelig mindre fugl i en sone 

på minst 50 m ut fra ferdig utbygd nedløp. I forbindelse med oppfølgende undersøkelser utbygging 

av Botnia-banen i Sverige ble det registrert mindre fugl i en sone på 50 m fra ferdig utbygd jernbane 

(Alseryd 2015). Denne studien gjelder først og fremst sædgås som raster på jorder/våtmark, og 

gjelder ikke marine dykkender, men det er vurdert at det vil være en viss overføringsverdi. Dette vil 

si at minimum 3,3 daa (275 m x 120 m inkl. unnvikelsessone på 50 m på hver side) av viltområdet i 

Byfjorden ved Kaldnes vil gå ut av bruk eller miste en betydelig del av sin økologiske funksjon. 

Nedløpet vil være på Kaldnes-siden og nedløpet på Smørberg-siden vil i liten grad føre til permanent 

arealbeslag i sjø. Ved senketunnel vil det være en strekning på ca. 500 m hvor tunnelen går under 

sjøen og det vil dermed ikke være noen kollisjonsrisiko eller barrierevirkning på denne strekningen. 

Dette er en fordel for fuglenes innflygning til Ilene NR og opphold i Byfjorden. Sammenlignet med 

alternativ 12 000 er det også negativt at tiltaket vil gå noe nærmere Ilene NR ved Vestre Ilene (ca. 40 

m nærmere). En mulig følgeeffekt av dette alternativet er at nedførselsområdet for senketunnel vil 

tilrettelegges for friluftsliv (bade- og fiskeplasser etc.). En slik tilrettelegging er ikke lagt til grunn i vår 

omfangsvurdering, men dersom dette gjennomføres vil det trolig medføre økt ferdsel på land og i sjø 

som vil påvirke fuglelivet ytterligere negativt. Dette gjelder spesielt ved Smørberg.  

 

Endret sedimentasjon og produksjon av bunndyr er vurdert å være av underordnet betydning for 

fugl sammenlignet med arealbeslag og fragmentering som følge av utfyllingen, jfr. utredningen fra 

Gjevik m. fl. (2017). Utfyllingen vil endre strømbildet, men Gjevik m. fl. (2017) konkluderer med at 

det ikke vil medføre endret nedslamming i store områder i Byfjorden, kun lokalt i bakevjer ved 

spuntvegger og ved utfyllingen. Av den grunn er også undersjøisk tunnel rangert som et bedre 

alternativ enn bru over Vestfjorden fordi en undersjøisk tunnel ikke vil medføre en barriere slik en 

bru vil gjøre. På den andre siden vil den undersjøiske tunnelen ligge nærmere Ilene NR og berøre 

ålegrasenger i anleggsfasen (se 9.4), men dette er ikke vurdert å veie tyngre enn bru på hele 

strekningen i driftsfasen.  
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Omfanget er samlet sett vurdert som middels til stort negativt, se for øvrig anleggsfasen.  

 

 

Konsekvens: Stor negativ konsekvens (---) 

 

 

DELOMRÅDE V03 Smørberg-jordene  

Verdi: Middels til stor verdi.  
Beskrivelse omfang: Dette alternativet vil medføre ny vei på østsiden av dagens lokalvei og 

tilhørende GS-vei. Dette vil medføre et betydelig arealbeslag og i tillegg vil rastende fugler unngå 

områdene nærmest veien. Gjenværende areal vil bli betydelig redusert og få en betydelig redusert 

funksjon som rasteområde for fugl. Middels til stort negativt omfang. 

 

Konsekvens: Middels til stor negativ konsekvens. (--/---) 

DELOMRÅDE V04 hekkelokalitet vandrefalk 

Verdi:  Middels til stor 
Beskrivelse omfang: Dette alternativet ligger relativt nær en hekkeplass for vandrefalk8. Paret 

hekker relativt bynært og «tolererer» således betydelig med støy og ferdsel såfremt det ikke er 

aktivitet tett på reiret.  Dette alternativet ligger lenger mot nord enn alternativ 12 000 og omfanget 

vurderes som marginalt lavere. Se for øvrig vurderinger alternativ 12 000.  Lite til ubetydelig 

negativt omfang. 

                                           

Konsekvens:  Ubetydelig til liten negativ konsekvens 

DELOMRÅDE M01 Hogsnes 

Verdi: Stor  
Beskrivelse omfang: En løsning med spunt/tunnel vil føre til store inngrep på sjøbunnen, siden det 

må fjernes store mengder sedimenter. En løsning med spunt og tunnel over Vestfjorden vil i sjø 

omfatte en strekning på om lag 800 meter. Detaljerte løsninger for hvordan spuntene skal utformes i 

hver ende er ikke klare. Foreløpig beregnes derfor berørt areal i sjø ut fra en tiltaksbredde på hhv. 90 

til 180 m avhengig av dyp. Det er ikke planlagt utfylling i strandkanten på denne siden av fjorden noe 

som betyr at dette ikke innebærer et permanent arealbeslag. Anleggsarbeidet vil innebære et 

                                                           
8 Informasjon om hekkelokalitet er unntatt offentlighet da arten er utsatt for faunakriminalitet. At vandrefalk 
hekker i området omtalt i utredningen og avklart med Fylkesmannen i Vestfold (Lene Berge i e-post).  
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direkte berørt areal i ålegrasengene på minst 8-10 daa i ålegrasforekomsten. Dersom tiltaket 

gjennomføres som skissert med tilbakefylling av stedegne masser og opprettholdelse av vanndyp vil 

strømforhold ikke påvirkes.  

Usikkerhet rundt anleggsbredde, substrat og vanndyp i etterkant av tiltaket tas føre-var-hensyn i 

vurderingen. Det antas derfor at rekolonisering/etablering av ålegrasforekomsten til tilvarende 

utstrekning som før tiltaket vil kunne skje i løpet av 15-20 år. Selv om et betydelig areal med 

naturtypene ålegras og bløtbunnsområder i strandsonen vil ødelegges vil det fortsatt være et relativt 

stort areal av naturtypene tilbake og tiden det tar for regenerering er kort i forhold til tiltakets 

levetid. Derfor vurderes omfanget til å bli lite negativt for denne lokaliteten. 

 

Konsekvens: liten negativ (-)  

DELOMRÅDE M03 Danholmen 

Verdi:  Stor 
Beskrivelse omfang: En løsning med spunt/tunell vil føre til store inngrep i lokalitet M03. Eksakt 

byggemetode er ikke kjent, men modellen viser spunting for veien med utfylling av masser mellom 

spunt og sjø frem til overgangen til tunnelen i delområde M03. Dermed vil et større areal bli 

nedbygget. I tillegg kan selve overgangen til tunnelen føre til gravearbeider ut over den bredden som 

beslaglegges av spunt og utfylling.. I omfangsvurderingen legges det til grunn at en bredde på til 

sammen 200 meter gjennom lokalitet M03 vil bli permanent beslaglagt. En løsning med spunt og 

tunnel fra Kaldnes til Smørberg vil i sjø omfatte en strekning på om lag 60 meter gjennom 

bløtbunnsområer i strandsonen og 160 meter gjennom ålegrasenger. Dette vil gi et arealbeslag på 12 

daa bløtbunnsområder og 32 daa ålegrasenger. Noe areal kan nok reetableres over tid siden reel 

bredde av tiltaket etter ferdigstilling kan være noe mindre.  

Likevel, det er stor usikkerhet rundt anleggsbredde og effekt på strømforhold og dermed tilstøtende 

vanndyp m.m. Dette gjør at det tas føre-var-hensyn i vurderingen og at beregnet arealtap legges til 

grunn. Tiltaket kan gi en oppsplitting av M03 i to separate områder og det er mindre direkte 

økologisk sammenheng ved utfylling enn under brualternativene. Dette kan gi negative effekter med 

tanke på vandring og spredning hos arter eller livsstadier hos arter som lever i ålegrasenga. Videre vil 

det gi et reelt arealtap av slike livsmiljøer. Selv om det fortsatt vil være to relativt store areal med 

ålegras vurderes omfanget å bli middels negativt for denne lokaliteten fordi et stort og viktig område 

deles opp og det samtidig vil bli et betydelig arealtap av naturtypen ålegrasenger. Stor verdi og 

middels negativt omfang gir middels til stor negativ konsekvens.  

 

Konsekvens:  Middels til stor negativ (- -/- - -) 
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DELOMRÅDE N15 Grindløkka skole 

Se vurderinger for alternativ 10 000  
Konsekvens: Middels negativ konsekvens (- -)  

 DELOMRÅDE N16 Smidsrødveien 25 – 33 (BN00090356) 

Se vurderinger for alternativ 10 000  
Konsekvens: Liten til middels negativ konsekvens (-/- -)   

DELOMRÅDE N17 Frogner 

Se vurderinger for alternativ 10 000  
Konsekvens: Middels negativ konsekvens (- -)  

DELOMRÅDE W03 Kanalen 

Verdi:  Liten 
Beskrivelse omfang: Vei bygger ut i Byfjorden før tunnel. Alternativ ligger på grensen mellom 

Byfjorden og Vestfjorden.  Strømningsforhold gjør at vann i denne delen teoretisk kan ledes til 

Kanalen grunnet rampene ut i fjorden.  Intet til lite negativt omfang. 

 

Konsekvens:  Ubetydelig – liten negativ konsekvens (0/-) 

DELOMRÅDE W02 Byfjorden  

Verdi:  Liten - middels 

Beskrivelse omfang: Vei bygger ut i Byfjorden før tunnel. Alternativ ligger på grensen mellom 

Byfjorden og Vestfjorden.  Endret strømningsforhold. Intet til lite negativt omfang. 

 

Konsekvens:  Ubetydelig - liten negativ konsekvens (0/-) 

DELOMRÅDE W04 Vear bekkefelt, Manumbekken 

Verdi:  Liten - middels 
Beskrivelse omfang: Dagens veitrase krysser bekken. Terrenget er flatt og det er usikkert hvor 

mye av veien som vil drenere mot vassdraget. Alternativet medfører økning i ÅDT. Middels sårbar 

(Norwat). Lite negativt omfang. 

  

Konsekvens:  Liten negativ konsekvens (-) 
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DELOMRÅDE W05 Vear bekkefelt, Smørbergbekken 

Verdi:  Liten - middels 
Beskrivelse omfang: Dagens veitrase krysser bekken. Terrenget er flatt og det er usikkert hvor 

mye av veien som vil drenere mot vassdraget. Alternativet medfører økning i ÅDT. Middels sårbar 

(Norwat). Lite negativt omfang. 

 

Konsekvens:  Liten negativ konsekvens (-) 

 

DELOMRÅDE W06 Vestfjorden 

Verdi:  Middels 
Beskrivelse omfang: Vei bygger ut i Byfjorden før tunnel. Alternativ ligger på grensen mellom 

Byfjorden og Vestfjorden. Strømningsforhold er ut mot Vestfjorden.  Lite negativt omfang. 

 

Konsekvens:  Liten negativ konsekvens (-) 

7.6.5.1 Konsekvenser av anleggsgjennomføring for alternativ 12 200 

Alternativ 12200 planlegges å gå i senketunnel fra Kaldnes til Smørberg. Tunnelen medfører massive 

inngrep på havbunnen i dette området. For å plassere senketunnel må det graves en slakt hellende 

skråning hvilket fører til at et betydelig bredere korridor enn selve tunnelbredden må graves opp. 

Den marine konsekvensvurderingen legger til grunn at et ca. 200 meter bredt belte vil bli fjernet i de 

grunne delene av havbunnen, og at dette medfører et tap av over 50 daa med verdifulle bløtbunn- 

og ålegrassområder. De marine verdiene antas å kunne regenerere dersom forholdene blir lagt til 

rette for det, men dette vil, basert på tidligere erfaringer kunne ta 15 – 20 år. Konsekvensene regnes 

derfor delvis om midlertidige og knyttet til anleggsfasen. Tap av marine naturtyper vil ha negative 

konsekvenser også for fuglelivet, da bløtbunnsområder er et viktig matfat for vannlevende fugl, og 

en forutsetning for Ilene og Byfjordens betydning som fugleområder. I tillegg er anlegg av en 

senketunnel ventet å forårsake betydelig støy i forbindelse med blant annet spunting av rampe, og 

sammenslåing av tunnel-elementer på havbunnen. Videre vil 12200-alternativet anlegges rett vest 

for Smørbergjordene (V03) som er et viktig rasteområde særlig for trekkende fugl. Det legges ikke 

opp til spesielt krevende eller støyende tiltak i dette området, men ordinær anleggsstøy, og trafikk 

av mennesker, særlig gående, vil antageligvis skremme opp rastende og furasjerende fugl. 

Konsekvensene for fugl/viltområder i anleggsfasene er derfor betydelige også ved dette alternativet. 

Håndtering av forurensede masser og fare for avrenning til fjorden er aktuell problematikk ved 

oppgraving ved Kaldnes. Det legges til grunn i utredningen at arbeidet håndterer disse på en slik 

måte at det ikke vil føre til betydelig avrenning fra grunnen ut i resipientene.   

Anleggsarbeidet på Kolberg blir omfattende. Tunnel gjennom Teieskogen vil drives fra Kolbergsiden 

noe som medfører massiv anleggstrafikk og transport av overskuddsmasse fra tunnelene. Riggplass, 
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anleggsveier og mobile knuseverk antas å være aktuelle på Kolberg, hvilket igjen fører til støy, 

luftforurensning og arealbeslag. Med tanke på naturverdiene på Kolberg er det trolig arealbeslaget 

som vil medføre størst negative konsekvenser i anleggsfasen. Skader på verdifulle trær i 

delområdene rundt Kolberg må regnes som varige konsekvenser, og er derfor regnet inn under 

omfangsvurderingene.   

På lik linje med 12000-alternativet, får anlegg av en senketunell store negative konsekvenser for 

naturmangfold i byggefasen. Konsekvensene av de to senketunellene er særlig knyttet til tiltakene 

på havbunnen og anleggsstøy i- og tett inntil viktige fugleområder. 

7.6.5.2 Sammenstilling av konsekvens for alternativ 12 200  
Tabell 7-6. Tabellarisk sammenstilling av konsekvens for alternativ 12200. Jf. vurderinger gitt i foregående delkapittel. 

ID 
Delområde/navn Sammendrag av konsekvens  Konsekvens 

R01 
V01 

Ilene naturreservat 

Tiltaket vil gå tett på Ilene NR, og spesielt de 
verdifulle delområdene ved Vestre 
Ilene/Smørberg. Senketunnel vil medføre 
arealbeslag i marine naturtyper med risiko for 
redusert fødetilgang for fugl ved Smørberg. 
Mulig arealbeslag på sjøbunnen innenfor Ilene 
NR. Redusert kollisjonsrisiko og barriere-
virkninger sammenlignet med bru.   

Stor negativ (---) 

V02 Byfjorden 

 Senketunnel vil medføre arealbeslag i marine 
naturtyper med risiko for redusert fødetilgang 
for fugl både ved Smørberg og Kaldnes. Også 
betydelig arealbeslag på sjøbunn i Byfjorden 
utenfor marine naturtyper (areal som har 
betydning for fugl). Redusert kollisjonsrisiko og 
barriere-virkninger sammenlignet med bru.    

Stor negativ (---) 

V03 Smørbergjordene 
Betydelig arealbeslag og i tillegg vil rastende 
fugler unngå områdene nærmest veien på 
grunn av forstyrrelser 

Middels til stor 
negativ (--/---) 

V04 
Hekkelokalitet 
vandrefalk 

Paret hekker relativt bynært og «tolererer» 
således betydelig med støy og ferdsel såfremt 
det ikke er aktivitet tett på reiret. 
Konsekvensgraden er dermed vurdert som liten 
til ubetydelig.  

Ubetydelig til liten 
negativ (-/0) 

M01 Hogsnes 

Arealbeslag på grunn av brufundamenter, 
utskygging av viktige ålegrasmiljøer og 
omfattende anleggsarbeid vil kunne forringe og 
oppstykke en viktig lokalitet. Tiltaket vil kun 
ramme en relativt liten andel av arealet og 
konsekvensen vurderes derfor som liten til 
middels negativ.      

Liten negativ (-) 

M03 Danholmen 

Et relativt stort område med bløtbunn og 
ålegras står i fare for å bli varig eller midlertidig 
forringet av tunnelutbygging. Byggemetoder og 
avbøtende tiltak vil avgjøre om effektene blir 
varige, eller om verdiene vil kunne regenereres.  

Middels til stor 
negativ (--/---) 
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ID 
Delområde/navn Sammendrag av konsekvens  Konsekvens 

N15 Grindløkka skole 
Konsekvens knyttet til arealbeslag og fjerning 
av trær i deler av eikeallé.  

Middels negativ (--) 

N16 
Smidsrødveien 25 - 
33 (BN00090356) 

Trasé nært inntil lokalitet. Fare for skade på 
eller felling av trær. Fare for varige skader i 
anleggsfase. Stor usikkerhet. 

Liten til middels 
negativ (-/--) 

N17 Frogner 
Trasé gjennom, og inntil lokalitet. Store verdier 
kombinert med risiko for arealbeslag i deler av 
lokalitet. Fare for varige skader i anleggsfase.  

Middels negativ (--) 

W03 Kanalen 
 Undersjøisk tunnel med utfylling kan gi 
påvirkning i anleggsfase 

Ubetydelig til liten 
negativ (0/-) 

W04 
Vear bekkefelt 
(014-169-R) 
Manumsbekken 

 Trasé krysser bekken. Lokal påvirkning  Liten negativ (-) 

W05 
Vear bekkefelt 
(014-169-R) 
Smørbergbekken 

 Trasé krysser liten sidegren av bekken på tvers. 
Lokal påvirkning 

Liten negativ (-) 

W06 
Vestfjorden 
(0101030101-5-C) 

 Undersjøisk tunnel med utfylling kan gi 
avrenning i anleggsfase 

Liten negativ (-) 
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7.7 Korridor 2 

7.7.1 Alternativ 16 200  

 

DELOMRÅDE R01-V01 Ilene NR 

Verdi: Stor  

Beskrivelse omfang: Alternativet innebærer en lav bru over Byfjorden fra Kaldnes til Korten. Brua er 

ca. 825 m. Brua vil gi arealbeslag innenfor Ilene NR i øst (utenfor den maritime skolen). Ålegrasenger 

med et anslått areal av 2-5 daa vil gå tapt innenfor reservatet (M02). Arealbeslaget innenfor Ilene NR 

vil berøre et område med noe mindre verdi for fugl enn de øvrige deler av reservatet. Denne delen 

av fugleområdet ligger nært Tønsberg by og Korten, og det er mindre fugl og færre arter som 

oppholder seg her på grunn av større grad av forstyrrelser fra mennesker (eventuelt også dårligere 

kvalitet på næringsforhold). Alternativet vil krysse vestlige deler av Kanalen og gå over til det store 

gruntvannsområdet ved Kaldnes (Skjæret). Strandsonen ved Nordbyen og ved den Maritime skolen 

(og Skjæret og gruntvannsområdene ved Skjæret) vil miste sin funksjon som viltområde. De viktige 

delområdene/kilene ved Korten og Ollekilen vil opprettholde sin økologiske funksjon.  

I tillegg til tap av viktige viltområde og unnvikelsesadferd vil det være risiko for kollisjoner. Som 

tidligere omtalt under kapittel 8.1.2 er det en betydelig bevegelse av fugl mellom Presterødkilen og 

Ilene NR og noe fugl vil også følge Kanalen, trolig mest måker, svaner og gressender. Brua vil gå lavt 

over vannet med liten frihøyde (10-15 m) og det meste av fugl vil trolig fly over brua (eventuelt noe 

under ved korte forflytninger). Fugl som følger vannflata på trekk og forflytning vil måtte løfte seg 

over bru ved innflygingen fra øst mot Ilene. Noe fugl vil også fly under, trolig spesielt ved korte 

forflytninger. I tillegg kommer risiko for kollisjon med kjøretøy, brukonstruksjoner (spesielt wire eller 

annen mindre synlig konstruksjoner i dårlig vær).  

Omfanget er samlet sett vurdert som middels til stort negativt. Omfanget er lavere enn omfanget for 

Ilene NR ved kryssing av Byfjorden i retning øst og vest da mindre viktige fugleområder berøres ved 

alternativ 16200, men viktige fugleområder berøres også i øst. Middels til stort negativt omfang. 

 

 

Konsekvens: Stor negativ konsekvens (- - -) 
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Konsekvens:   DELOMRÅDE V02 Byfjorden 

Verdi: Stor  
Beskrivelse omfang: Se beskrivelse av brua over. Dette alternativet vil ved direkte arealbeslag 

berøre de østlige delene av det svært viktige viltområdet i Byfjorden, men i en del av viltområdet 

som har noe lavere verdi enn de sentrale områdene. Denne delen av viltområdet ligger nærmest 

Tønsberg by og arter som storskarv, knoppsvane, ærfugl, kvinand og toppand dominerer i antall. 

Marine dykkender som sjøorre, svartand og bergand, som alle er rødlistet, er observert i området 

men er trolig mindre tallrike enn i sentrale deler av Byfjorden. Bløtbunnsområder med et anslått 

areal av 5-8 daa vil gå tapt ved Skjæret (M10). Det er her flekkvise forekomster av 

bløtbunnsområder. Skjæret og gruntvannsområdet ved Skjæret er et viktig raste- og beiteområde 

for storskarv, ærfugl og knoppsvane blant annet. 

Etter ferdig utbygging vil fugl vise en unnvikelsesadferd til det utbygde tiltaket. Hvor stor 

unnvikelsesadferd fuglene vil vise er vanskelig å forutsi, men det er å forvente at det blir noe mindre 

fugl i en sone på minst 50 m ut fra ferdig utbygd bru. I forbindelse med oppfølgende undersøkelser 

utbygging av Botnia-banen i Sverige ble det registrert mindre fugl i en sone på 50 m fra ferdig utbygd 

jernbane (Alseryd 2015). Denne studien gjelder først og fremst sædgås som raster på 

jorder/våtmark, og gjelder ikke marine dykkender, men det er antatt overføringsverdi. 

Unnvikelsessonen kan utvilsomt bli større og sonen for unnvikelsesadferd vil variere fra art til art og 

vil også avhenge av om det er lokale fugler eller fugler som har trukket langt som blir berørt. Dette 

vil si at minimum 9,9 daa (825 m x 120 m inkl. unnvikelsessone på 50 m på hver side) av viltområdet i 

Byfjorden vil gå ut av bruk eller miste en betydelig del av sin økologiske funksjon. Arealbeslaget vil 

skje i utkanten av det viktige viltområdet i Byfjorden nærmere Tønsberg by, og omfanget vurderes 

derfor som klart lavere enn 12000 og 12 200 som berører mer sentrale deler. Middels til stort 

negativt omfang. 

 

Konsekvens: Stor negativ konsekvens (- - -)  

DELOMRÅDE M02 Ilene 

Verdi:  Stor 
Beskrivelse omfang: Dette alternativet vil føre til moderate inngrep på sjøbunnen, siden det må 

etableres en del brufundamenter. Hvor mange og hvor store slike brufundamenter er ikke klart i 

denne fasen av prosjektet, men det er å anta at reetablering under denne lave brua ikke vil skje da 

det blir for lite lys her. Tapet vil derfor antatt bli permanent i de delene av de nasjonalt viktige 

ålegrasforekomsten (kategori A), KU-verdi «stor» BN00057380 som dekkes til eller skygges av brua. 

Gitt at bruas utstrekning er 20-30 m vil en antakelse ligge på at ca. 2-5 daa av ålegrasengene samlet 

sett vil gå tapt. Det er stor sannsynlighet for at det akkumuleres sedimenter fra elver og bekker ved 

brukarene noe som kan føre til endring i vanndyp og dermed grad av tørrlegging.  Det bør likevel 

være mulig å begrense påvirkningene dersom de forskyves til områder utenfor forekomsten eller om 

brufundamenter etableres på land og ikke i strandkanten. 
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Usikkerhet rundt anleggsbredde og effekt på strømforhold og dermed tilstøtende vanndyp m.m. gjør 

at det tas føre-var-hensyn i vurderingen og at beregnet arealtap legges til grunn. Tiltaket kan gi en 

reduksjon av M02 noe som fører til et reelt tap av areal av ålegras-samfunn. Siden det fortsatt vil 

være et relativt stort areal med ålegras tilbake vurderes omfanget til å bli lite negativt for denne 

lokaliteten fordi størrelsen på denne ålegrasforekomsten og statusen for ålegrasengene ikke 

påvirkes. Stor verdi og lite negativt omfang gir liten negativ konsekvens.  

 

Konsekvens: Liten negativ (-) 

DELOMRÅDE M03 Danholmen 

Verdi: Stor 
Beskrivelse omfang: Dette alternativet vil føre til moderate inngrep på sjøbunnen, siden det må 

etableres en del brufundamenter. Hvor mange og hvor store slike brufundamenter er ikke klart i 

denne fasen av prosjektet, men det er å anta at reetablering under denne lave brua ikke vil skje da 

det blir for lite lys her. Tapet vil derfor antatt bli permanent i de delene av de nasjonalt viktige 

ålegrasforekomsten (kategori A), KU-verdi «stor» BN00057352 som dekkes til eller skygges av brua. 

Gitt at bruas utstrekning er 20-30 m vil en antakelse ligge på at ca. 5-8 daa av ålegrasengene samlet 

sett vil gå tapt.  

Usikkerhet rundt anleggsbredde og effekt på strømforhold og dermed tilstøtende vanndyp m.m. gjør 

at det tas føre-var-hensyn i vurderingen og at beregnet arealtap legges til grunn. Etablering av 

brufundamenter innebærer et permanent beslag av arealet og umuliggjør reetablering. Videre vil 

dette gi et reelt tap av areal av slike livsmiljøer. Det er også usikkert om dette vil påvirke statusen for 

ålegrasengene som er klassifisert som «kategori A; svært viktig». 

Selv om det fortsatt vil være et relativt stort areal med ålegras og bløtbunnsområde, vurderes 

omfanget til å bli middels negativt for denne lokaliteten fordi et stort og viktig område reduseres og 

det kan bli et arealtap på naturtypen ålegrasenger.  Stor verdi og lite til middels negativt omfang gir 

middels negativ konsekvens. 

 

Konsekvens: middels negativ konsekvsens (- -) 
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DELOMRÅDE M10 Nøtterøy nord (BN00061208) 

Verdi:  Middels 
Denne forekomsten er et mindre areal med flekkvise bløtbunnsforekomster. Bru-alternativet vil føre 

til arealmessig moderate inngrep på sjøbunnen, siden det må etableres en del brufundamenter. 

Hvor mange og hvor store slike brufundamenter blir er ikke klart i denne fasen av prosjektet. For 

naturtypen «bløtbunnsområder i strandsonen» vurderes omfanget som lite selv om det er 

sannsynlig at det akkumuleres sedimenter ved brukarene noe som kan føre til endring i vanndyp og 

dermed grad av tørrlegging. Middels verdi og lite negativt omfang gir liten negativ konsekvens.  

 

Konsekvens: liten negativ konsekvens (-) 

DELOMRÅDE M11 Ilene bløtbunn (BN00061209) 

Verdi:  Stor 
Beskrivelse omfang: Dette alternativet vil føre til moderate inngrep på sjøbunnen, siden det må 

etableres en del brufundamenter. Hvor mange og hvor store slike brufundamenter er ikke klart i 

denne fasen av prosjektet. For naturtypen «bløtbunnsområder i strandsonen» vurderes omfanget 

som lite selv om det er stor sannsynlighet for at det akkumuleres sedimenter ved brukarene noe 

som kan føre til endring i vanndyp og dermed grad av tørrlegging.   

Stor verdi og lite negativt omfang gir liten til middels negativ konsekvens. Det bør likevel være mulig 

å begrense påvirkningene dersom brufundamenter flyttes til områder utenfor forekomsten eller 

etableres på land fremfor i strandkanten. 

 

Konsekvens: Liten til middels negativ konsekvens (-/--) 

DELOMRÅDE N15 Grindløkka skole 

Se vurderinger for alternativ 10 000  
Konsekvens: Middels negativ konsekvens (- -)  

 DELOMRÅDE N16 Smidsrødveien 25 – 33 (BN00090356) 

Se vurderinger for alternativ 10 000  
Konsekvens: Liten til middels negativ konsekvens (-/- -)   

DELOMRÅDE N17 Frogner 

Se vurderinger for alternativ 10 000  
Konsekvens: Middels negativ konsekvens (- -)  
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DELOMRÅDE W01 Jarlsbergbekken) 

Verdi:  Liten - middels 
Beskrivelse omfang: Kun en liten sidebekk blir berørt. Det er i dag et godt stykke fra vei til bekken, 

nytt alternativ vil ikke endre situasjonen nevneverdig. Middels sårbarhet på vannforekomst (Norwat, 

2016). Lite negativt omfang.  

 

Konsekvens:  Liten negativ konsekvens (-) 

DELOMRÅDE W02 BYFJORDEN  

Verdi:  Liten - middels 
Beskrivelse omfang: Bru over fjorden. Vet ikke noe om avrenning fra bru. Usikkert hvor mye av 

veien som vil ha avrenning til fjorden, men det heller mot fjorden fra omtrent midt av tunnel under 

Teieskogen. Lite negativt omfang. 

 

Konsekvens:  Liten negativ konsekvens (-) 

DELOMRÅDE W03 Kanalen 

Verdi:  Liten 
Beskrivelse omfang: Bru over fjorden. Strømningsforhold i Byfjorden innebærer at overvann fra 

veialternativ kan påvirke forholdene i Kanalen. Vet ikke noe om avrenning fra bru. Usikkert hvor mye 

av veien som vil ha avrenning til fjorden, men det heller mot fjorden fra omtrent midt av tunnel 

under Teieskogen. Intet til lite negativt omfang. 

 

Konsekvens:  Ubetydelig – liten negativ konsekvens (0/-) 

7.7.1.1 Konsekvenser av anleggsgjennomføring for alternativ 16 200 

16200 går i bru fra Kaldnes til Korten. Brua går gjennom område V02, og tett inntil V01 og Ilene 

Naturreservat. I tillegg til de varige konsekvensene for fugl vil anlegg av en bru i dette området 

medføre store forstyrrelser gjennom støy. Støyen antas å være spesielt stor i forbindelse med 

ramming, og peling av brufundamenter. Slik støy er trolig høyere og mer uforutsigbar enn jevn 

trafikkstøy. De midlertidige konsekvensene for fugl antas derfor å være betydelige, og er nærmere 

utredet under eget avsnitt om støy under påvirkningsfaktorer.  

16200 forutsetter bygging av bru fra begge sider, og således riggområde på begge sider av fjorden, 

det er imidlertid ingen delområder med verdifull natur i disse områdene, slik at konsekvensene av 

riggområdene antas å være små utover ytterligere støypåvirkning som også kan påvirke hekkende 

spurvefugl i takrørområdene nordøstre del av Ilene naturreservat.  Anleggsfasen vil også kunne 
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berøre marine naturtyper i forbindelse med brubygging. Det antas imidlertid at man ved ordinær 

boring av stålpeler ikke berører et særlig større område av havbunnen i anleggsfasen enn det arealet 

som blir varig beslaglagt. Anleggsarbeidet må ta hensyn til problematikken med forurensede masser 

som kan virvles opp ved boring av pel.  

Anleggsarbeidet på Kolberg blir omfattende. Tunnel gjennom Teieskogen vil drives fra Kolbergsiden 

noe som fører til massiv anleggstrafikk og transport av overskuddsmasse fra tunnelene. Riggplass, 

anleggsveier og mobile knuseverk antas å være aktuelle på Kolberg, hvilket igjen fører til støy, 

luftforurensning og arealbeslag. Med tanke på naturverdiene på Kolberg er det trolig arealbeslaget 

som vil medføre størst negative konsekvenser i anleggsfasen. Skader på verdifulle trær i 

delområdene rundt Kolberg må regnes som varige konsekvenser, og er derfor regnet inn under 

omfangsvurderingene.   

I sum beregnes anleggsfasen for alternativ 16 200 å gi stor negativ konsekvens for naturmangfold. 

Konsekvensene er nærmest utelukkende knyttet til konsekvenser av støy for fugl i Ilene og 

Byfjorden.  
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7.7.1.2 Sammenstilling av konsekvens for alternativ 16 200  
Tabell 7-7. Tabellarisk sammenstilling av konsekvens for alternativ 16200. Jf. vurderinger gitt i foregående delkapittel. 

ID Delområde/navn Sammendrag av konsekvens  Konsekvens 

R01 
V01 

Ilene 
naturreservat 

Tiltaket vil gi arealbeslag innenfor Ilene NR i øst. 
Strandsonen ved Nordbyen og ved den Maritime 
skolen vil miste sin funksjon som viltområde.  

Stor negativ (---) 

V02 Byfjorden 

Betydelig arealbeslag og barriereeffekter i Byfjorden 

samt risiko for kollisjoner for rastende fugl i Byfjorden 

og Ilene NR. Tiltaket gir arealbeslag innenfor NR i øst. 

Strandsonene i Nordbyen og gruntvannsområdene 

ved Skjæret vil miste sin funksjon som viltområde. 

Kollisjonsrisiko for fugl. 

Stor negativ (---) 

M02 Ilene 

Tiltaket gir varige konsekvenser for et relativt lite areal 
gjennom utskygging og pilarplassering.   Et betydelig 
areal verdifulle gruntvannsområder vil bli berørt, men 
forringelsen antas å være midlertidig og knyttet til 
anleggsfasen.   

Liten negativ (-) 

M03 Danholmen 

Konsekvensen er knyttet til varige inngrep i form av 
utskygging og pilarbygging i et område med stor verdi. 
Konsekvensvurderingen legger vekt på at kun en 
mindre andel av delområdet vil bli varig berørt av 
tiltaket.   

Middels negativ (-
-) 

M10 
Nøtterøy nord 
(BN00061209) 

Konsekvensen er knyttet til varige inngrep i en relativt 
liten andel av bløtbunnsområde med middels verdi. 
Kun områder med brufundamenter blir varig berørt. 
Konsekvensene av tørrlegging og sedimentering 
vurderes som små.    

Liten negativ (-) 

M11 
Ilene bløtbunn 
(BN00061209) 

Konsekvensen er knyttet til varige inngrep i en relativt 
liten andel av bløtbunnsområde med stor verdi. Kun 
områder med brufundamenter blir varig berørt. 
Konsekvensene av tørrlegging og sedimentering 
vurderes som små.    

Liten til middels 
negativ (-/--) 

N15 Grindløkka skole 
Konsekvens knyttet til arealbeslag og fjerning av trær i 
deler av eikeallé.  

Middels negativ (-
-) 

N16 
Smidsrødveien 
25 - 33 
(BN00090356) 

Trasé nært inntil lokalitet. Fare for skade på eller 
felling av trær. Fare for varige skader i anleggsfase. 
Stor usikkerhet. 

Liten til middels 
negativ (-/--) 

N17 Frogner 
Trasé gjennom, og inntil lokalitet. Store verdier 
kombinert med risiko for arealbeslag i deler av 
lokalitet. Fare for varige skader i anleggsfase.  

Middels negativ (-
-) 

W01 Jarlsbergbekken  Påvirker sidebekk med kryss og økt avrenning. Liten negativ (-) 

W02 Byfjorden  Lav bru med flere påler vil gi påvirkning i anleggsfase Liten negativ (-) 

W03 Kanalen Lav bru med flere påler vil gi påvirkning i anleggsfase 
Ubetydelig til liten 
negativ (0/-) 
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7.7.2 Alternativ 16 730  

 

DELOMRÅDE R01-V01 Ilene NR 

Verdi: Stor  
Beskrivelse omfang: Dette alternativet vil medføre en undersjøisk tunnel over Byfjorden fra Kaldnes 

over til Korten. Nedførselsområdet (rampe/spunt) for senketunnelen vil være ca. 190 m (opprinnelig 

320 m) og gå gjennom gruntvanssområdet utenfor Kaldnes (området som omtales som Skjæret). 

Den undersjøiske tunnelen vil gi arealbeslag i Ilene NR i øst etter kryssing av Byfjorden og krysse 

vestlige deler av Kanalen. Det er ikke planlagt utfylling i strandkanten på Korten-siden av fjorden noe 

som betyr at dette ikke innebærer et permanent arealbeslag her. Anleggsarbeidet vil innebære et 

direkte berørt areal i ålegrasengene på minst 15-20 daa i ålegrasforekomsten. Det antas at en 

rekolonisering/etablering av ålegrasforekomsten til tilvarende utstrekning som før tiltaket vil kunne 

skje i løpet av 15-20 år. De viktige delområdene/kilene ved Korten og Ollekilen vil opprettholde sin 

økologiske funksjon. Det vil ikke bli noen barrierevirkninger eller risiko for kollisjoner da dette 

alternativet vil medføre tunnel under sjøen i det meste av trekk-korridoren.  

Endret sedimentasjon og produksjon av bunndyr er vurdert å være av underordnet betydning for 

fugl sammenlignet med arealbeslag og fragmentering som følge av utfyllingen, jfr. utredningen fra 

Gjevik m. fl. (2017). Av den grunn er også undersjøisk tunnel rangert som et bedre alternativ enn bru 

over Byfjorden fordi en undersjøisk tunnel ikke vil medføre en barriere slik en bru vil gjøre. Middels 

negativt omfang (- -) i driftsfase.  

 

Konsekvens:  Middels til stor negativ konsekvens (--/---)  

 
Figur 7-8. 3D-modell som viser nedløp for senketunnel for alternativ 12 200. 
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DELOMRÅDE V02 Byfjorden 

Verdi: Stor  
Beskrivelse omfang: Se beskrivelse av undersjøisk tunnel over.  Det viktige delområdet ved Skjæret 

vil gå ut av bruk som viltområde for fugl. Ved og rundt Skjæret er det ofte mye fugl, blant annet 

rastende måker, rastende skarver og næringssøkende knoppsvaner.  Denne delen av viltområdet 

ligger nærmest Tønsberg by og arter som storskarv, knoppsvane, ærfugl, kvinand og toppand 

dominerer i antall. Marine dykkender som sjøorre, svartand og bergand, som alle er rødlistet, er 

observert i området men er trolig mindre tallrike enn i sentrale deler av Byfjorden. Etter ferdig 

utbygging vil fugl vise en unnvikelsesadferd til det utbygde tiltaket. Hvor stor unnvikelsesadferd 

fuglene vil vise er vanskelig å forutsi, men det er å forvente at det blir betydelig mindre fugl i en sone 

på minst 50 m ut fra ferdig utbygd nedløp for senketunnel. Dette vil si at minimum 2,3 daa (190m x 

120 m inkl. unnvikelsessone på 50 m på hver side) av viltområdet i Byfjorden vil gå ut av bruk eller 

miste en betydelig del av sin økologiske funksjon. Unnvikelsessonen kan utvilsomt bli større og 

sonen for unnvikelsesadferd vil variere fra art til art og også avhenge av om det er lokale fugler eller 

fugler som har trukket langt som blir berørt. Arealbeslaget vil skje i utkanten av det viktige 

viltområdet i Byfjorden mot Tønsberg by, og omfanget vurderes derfor som lavere enn 12000 og 

12 000 som berører mer sentrale deler av dette viltområdet. Endret sedimentasjon og produksjon av 

bunndyr er vurdert å være av underordnet betydning for fugl sammenlignet med arealbeslag og 

fragmentering som følge av utfyllingen, jfr. utredningen fra Gjevik m. fl. (2017). Av den grunn er også 

undersjøisk tunnel rangert som et bedre alternativ enn bru over Byfjorden fordi en undersjøisk 

tunnel ikke vil medføre en barriere slik en bru vil gjøre. Middels negativt omfang. 

 

Konsekvens:  Middels til stor negativ konsekvens (- -/- - -) 

DELOMRÅDE M02 Ilene 

Verdi:  Stor 
Beskrivelse omfang: Det er ikke planlagt utfylling i strandkanten på denne siden av fjorden noe som 

betyr at dette ikke innebærer et permanent arealbeslag. Anleggsarbeidet vil innebære et direkte 

berørt areal i ålegrasengene på minst 15-20 daa i ålegrasforekomsten. Dersom tiltaket gjennomføres 

som skissert med tilbakefylling av stedegne masser og opprettholdelse av vanndyp vil strømforhold 

ikke påvirkes. Usikkerhet rundt anleggsbredde, substrat og vanndyp i etterkant av tiltaket tas føre-

var-hensyn i vurderingen. Det antas derfor at rekolonisering/etablering av ålegrasforekomsten til 

tilvarende utstrekning som før tiltaket vil kunne skje i løpet av 15-20 år. Selv om et betydelig areal 

med naturtypene ålegras og bløtbunnsområder i strandsonen vil ødelegges det fortsatt vil være et 

relativt stort areal av naturtypene tilbake og tiden det tar for regenerering er kort i forhold til 

tiltakets levetid. Derfor vurderes omfanget til å bli lite negativt for denne lokaliteten. Stor verdi og 

lite negativt omfang gir liten negativ konsekvens.  

 

Konsekvens: Liten negativ (-) 
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DELOMRÅDE M03 Danholmen 

Verdi:  Stor 
Beskrivelse omfang: En løsning med spunt og tunnel fra Kaldnes til Korten vil i sjøen omfatte en 

strekning på om lag 800 meter, og berørt areal i sjø beregnes ut fra tiltaksbredder på 90 – 180 

meter. Detaljerte løsninger for hvordan spuntene skal utformes i hver ende viser at ved Danholmen 

kan det bli etablert et friområde på hver side av spunten på nærmere 20 000 m². I 

omfangsvurderingen legges det til grunn at vil totalt ca. 8 daa av lokalitet M03 vil bli permanent 

beslaglagt. Siden det må fjernes store mengder sedimenter for dette alternativet vil det medføre 

store inngrep på sjøbunnen. Dersom tiltaket gjennomføres som skissert med tilbakefylling av 

stedegne masser og opprettholdelse av vanndyp antas ikke strømforhold å bli påvirket utenfor 

utfyllingen, men det kan skje at sedimenter akkumuleres ved fyllingen noe som kan føre til endring i 

vanndyp og dermed grad av tørrlegging.  

Usikkerhet rundt anleggsbredde og effekt på strømforhold og dermed tilstøtende vanndyp m.m. gjør 

at det tas føre-var-hensyn i vurderingen og at beregnet arealtap legges til grunn. Tiltaket kan gi en 

reduksjon av M03 noe som fører til et reelt tap av areal av ålegras- og bløtbunnsamfunn. Stor verdi 

og middels negativt omfang gir middels negativ konsekvens.   

 

Konsekvens: middels negativ (- -) 

DELOMRÅDE M10 Nøtterøy nord (BN00061208) 

Verdi:  Middels 
Beskrivelse omfang: Denne forekomsten er et mindre areal med flekkvise bløtbunnsforekomster. En 

løsning med spunt og tunnel fra Kaldnes til Korten vil i sjøen omfatte en strekning på om lag 800 

meter, og berørt areal i sjø beregnes ut fra tiltaksbredder på 90 – 180 meter. Ved Nøtterøy Nord vil 

dette medføre et inngrep som berører ca. 12 daa av forekomsten. Eksakt byggemetode er ikke kjent, 

men det kan bli behov for å fjerne store mengder sedimenter for dette alternativet, særlig ved 

overgangen til tunnelen. Det medføre store inngrep på sjøbunnen og kan gi en større påvirkning på 

naturtypene. En betydelig andel av arealet med bløtbunnsområder i strandsonen og noe ålegras vil 

ødelegges permanent.  Omfanget vurderes å bli middels negativt for denne lokaliteten. Middels 

verdi og middels negativt omfang gir middels negativ konsekvens.  

 

Konsekvens:  Middels negativ (- -) 
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DELOMRÅDE M11 Ilene bløtbunn (BN00061209) 

Verdi:  Stor 
Beskrivelse omfang: Det er ikke planlagt utfylling i strandkanten på denne siden av fjorden noe som 

betyr at dette ikke innebærer et permanent arealbeslag. Anleggsarbeidet vil innebære et direkte 

berørt areal i ålegrasengene på minst 12 daa i bløtbunnsforekomsten. Dersom tiltaket gjennomføres 

som skissert med tilbakefylling av stedegne masser og opprettholdelse av vanndyp vil strømforhold 

ikke påvirkes. Usikkerhet rundt anleggsbredde, substrat og vanndyp i etterkant av tiltaket tas føre-

var-hensyn i vurderingen. Det antas derfor at rekolonisering/etablering av ålegrasforekomsten til 

tilvarende utstrekning som før tiltaket vil kunne skje i løpet av 15-20 år. Selv om et betydelig areal 

med naturtypen bløtbunnsområder i strandsonen vil ødelegges det fortsatt vil være et relativt stort 

areal av naturtypene tilbake og tiden det tar for regenerering er kort i forhold til tiltakets levetid. 

Derfor vurderes omfanget til å bli lite negativt for denne lokaliteten. Stor verdi og lite negativt 

omfang gir liten negativ konsekvens.  

 

Konsekvens: liten negativ (-) 

DELOMRÅDE N15 Grindløkka skole 

Se vurderinger for alternativ 10 000  
Konsekvens: Middels negativ konsekvens (- -)  

 DELOMRÅDE N16 Smidsrødveien 25 – 33 (BN00090356) 

Se vurderinger for alternativ 10 000  
Konsekvens: Liten til middels negativ konsekvens (-/- -)   

DELOMRÅDE N17 Frogner 

Se vurderinger for alternativ 10 000  
Konsekvens: Middels negativ konsekvens (- -)  

DELOMRÅDE W01 Jarlsbergbekken 

Verdi:  Liten - middels 
Beskrivelse omfang: Kun en liten sidebekk blir berørt. Det er i dag et godt stykke fra vei til bekken, 

nytt alternativ vil ikke endre situasjonen nevneverdig. Middels sårbarhet på vannforekomst (Norwat, 

2016). Lite negativt omfang. 

 

Konsekvens:  Liten negativ konsekvens (-) 
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DELOMRÅDE W02 BYFJORDEN  

Verdi:  Liten - middels 
Beskrivelse omfang: Vei bygger ut i Byfjorden før tunnel. Usikkert hvor mye av veien som vil ha 

avrenning til fjorden, men det heller mot fjorden fra omtrent midt av tunnel under Teieskogen. Lite 

negativt omfang. 

 

Konsekvens:  Liten negativ konsekvens (-) 

DELOMRÅDE W03 Kanalen 

Verdi:  Liten 
Beskrivelse omfang: Vei bygger ut i Byfjorden før tunnel. Strømningsforhold i Byfjorden fører til at 

overvann fra veialternativ kan påvirke forholdene i Kanalen. Usikkert hvor mye av veien som vil ha 

avrenning til fjorden, men det heller mot fjorden fra omtrent midt av tunnel under Teieskogen. Intet 

- lite negativt omfang  

 

Konsekvens:  Ubetydelig – liten negativ konsekvens (0/-)  

7.7.2.1 Konsekvenser av anleggsgjennomføring for alternativ 16 730 

16730 går i senketunnel fra Kaldnes til Korten, og fører til massive inngrep på havbunnen i dette 

området. For å plassere senketunnel må det graves en slakt hellende skråning hvilket fører til at et 

betydelig bredere korridor enn selve tunnelbredden må graves opp. Den marine 

konsekvensvurderingen legger til grunn at et ca. 200 meter bredt belte vil bli fjernet i de grunne 

delene av havbunnen, og at dette fører til et tap av nesten 50 daa med verdifulle bløtbunn- og 

ålegrassområder. De marine verdiene antas å kunne regenerere dersom forholdene blir lagt til rette 

for det, men dette antas, basert på tidligere erfaringer å kunne ta 15 – 20 år. Konsekvensene regnes 

derfor delvis om midlertidige og knyttet til anleggsfasen. Tap av marine naturtyper vil ha negative 

konsekvenser også for fuglelivet, da bløtbunnsområder er et viktig matfat for vannlevende fugl, og 

en forutsetning for Ilene og Byfjordens betydning som fugleområder. I tillegg er også anlegg av en 

senketunnel ventet å forårsake betydelig støy i forbindelse med blant annet spunting av rampe og 

montering av tunnel-elementer. Håndtering av forurensede masser og fare for avrenning til fjorden 

er også en problematikk ved oppgraving ved Kaldnes. Det legges til grunn i utredningen at arbeidet 

håndterer disse på en slik måte at det ikke vil føre til betydelig avrenning fra grunnen ut i 

resipientene 

Anleggsarbeidet på Kolberg blir omfattende. Tunnel gjennom Teieskogen vil drives fra Kolbergsiden 

noe som fører til massiv anleggstrafikk og transport av overskuddsmasse fra tunnelene. Riggplass, 

anleggsveier og mobile knuseverk antas å være aktuelle på Kolberg, hvilket igjen fører til støy, 

luftforurensning og arealbeslag. Med tanke på naturverdiene på Kolberg er det trolig arealbeslaget 

som vil medføre størst negative konsekvenser i anleggsfasen. Skader på verdifulle trær i 
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delområdene rundt Kolberg må regnes som varige konsekvenser, og er derfor regnet inn under 

omfangsvurderingene.   

Anleggsfasen for alternativ 16730 vil gi store negative konsekvenser (---) for naturmangfold. 

Konsekvensene er særlig knyttet til tiltakene på havbunnen og anleggsstøy i- og tett inntil viktige 

fugleområder. 
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7.7.2.2 Sammenstilling av konsekvens for alternativ 16 730  
 

Tabell 7-8. Tabellarisk sammenstilling av konsekvens for alternativ 16730. Jf. vurderinger gitt i foregående delkapittel. 

ID Delområde/navn Sammendrag av konsekvens  Konsekvens 

R01 
V01 

Ilene 
naturreservat 

Tiltaket vil gi arealbeslag innenfor Ilene NR i øst. 
Strandsonen ved Nordbyen og ved den Maritime 
skolen vil miste sin funksjon som viltområde. 

Middels til stor 
negativ (--/---) 

V02 Byfjorden 

 Tiltaket vil medføre arealbeslag og 
barriereeffekter i Byfjorden. Tiltaket vil gi 
arealbeslag innenfor Ilene NR i øst. Strandsonen 
ved Nordbyen og ved den Maritime skolen og 
Skjæret og gruntvannsområdene ved Skjæret vil 
miste sin funksjon som viltområde.  

Middels til stor 
negativ (--/---) 

M02 Ilene 

Et betydelig areal verdifulle gruntvannsområder 
vil bli berørt, men forringelsen antas å være 
midlertidig samtidig som et relativt stort areal av 
naturtypene vil stå igjen. Permanente virkninger 
antas å være små. 

Liten negativ (-) 

M03 Danholmen 

Konsekvensene er hovedsakelig knyttet til varige 
arealbeslag i et område med stor verdi. 
Konsekvensvurderingen legger vekt på at selv om 
så mye som 8 dekar av naturtypen kan bli 
permanent berørt av tiltaket vil store verdier stå 
uberørt eller antas å kunne regenereres.  

Middels negativ (--) 

M10 
Nøtterøy nord 
(BN00061209) 

Konsekvensvurderingen legger vekt på at kun en 
andel av lokaliteten berøres av varige arealbeslag, 
og at mye av arealene som påvirkes i anleggsfasen 
antas å kunne regenerere.    

Middels negativ (--) 

M11 
Ilene bløtbunn 
(BN00061209) 

Konsekvensen er knyttet til et inngrep i et 
bløtbunnsområde med stor verdi. Tiltaket antas 
hovedsakelig å være midlertidig og knyttet til 
anleggsfasen. Vurderingen forutsetter at de 
marine verdiene regenereres innen relativt kort 
tid.  

Liten negativ (-) 

N15 Grindløkka skole 
Konsekvens knyttet til arealbeslag og fjerning av 
trær i deler av eikeallé.  

Middels negativ (--) 

N16 
Smidsrødveien 
25 - 33 
(BN00090356) 

Trasé nært inntil lokalitet. Fare for skade på eller 
felling av trær. Fare for varige skader i 
anleggsfase. Stor usikkerhet. 

Liten til middels 
negativ (-/--) 

N17 Frogner 
Trasé gjennom, og inntil lokalitet. Store verdier 
kombinert med risiko for arealbeslag i deler av 
lokalitet. Fare for varige skader i anleggsfase.  

Middels negativ (--) 

W01 Jarlsbergbekken Liten sidearm påvirkes lokalt Liten negativ (-) 

W02 Byfjorden 
Utfylling vil påvirke i anleggsfase og strømning vil 
endres noe. Tunnel er positivt 

Liten negativ (-) 

W03 Kanalen  Fjernpåvirkning av utfylling med avrenning. 
Ubetydelig til liten 
negativ (0/-) 
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8 SAMLET VURDERING ALLE ALTERNATIVENE 
Tabell 8-1. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens for alle alternativene. 

  
Korridor 1 Korridor 2 

Delo
mr. 

Alternativ 
10 000 

Alternativ 
11 000 

Alternativ 
11 500 

Alternativ 
12 000 

Alternativ 
12 200 

Alternativ 
16 200 

Alternativ 
16 730 

R01 
liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

stor til meget 
stor negativ 
(---/----) 

stor negativ 
(---) 

stor negativ 
(---) 

middels til 
stor negativ 
(--/---) 

V01 
liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

stor til meget 
stor negativ 
(---/----) 

stor negativ 
(---) 

stor negativ 
(---) 

middels til 
stor negativ 
(--/---) 

V02 
liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

stor negativ 
(---) 

stor negativ 
(---) 

stor negativ 
(---) 

middels til 
stor negativ 
(--/---) 

V03   
middels 
negativ (--) 

  
middels til 
stor negativ 
(--/---) 

middels til 
stor negativ 
(--/---) 

    

V04   
liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

Ubetydelig til 
liten negativ 
(0/-) 

    

M01       
liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

    

M02          
liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

M03       
middels 
negativ (--) 

middels til 
stor negativ 
(--/---) 

middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

M05 
liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

        

M10           
liten negativ 
(-) 

middels 
negativ (--) 

M11           
liten til 
middels 
negativ (-/--) 

liten negativ 
(-) 

N02   
Liten til 
middels 
negativ (-/--) 

         

N04   
Liten til 
middels 
negativ (-/--) 

Liten til 
middels 
negativ (-/--) 

        

N05   
middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

        

N06 
middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

        

N07 
middels 
negativ (--) 

            

N08 
Liten negativ 
(-) 

            

N09   
Liten til 
middels 
negativ (-/--) 

Liten til 
middels 
negativ (-/--) 
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Korridor 1 Korridor 2 

Delo
mr. 

Alternativ 
10 000 

Alternativ 
11 000 

Alternativ 
11 500 

Alternativ 
12 000 

Alternativ 
12 200 

Alternativ 
16 200 

Alternativ 
16 730 

N10   
Liten negativ 
(-) 

Liten negativ 
(-) 

        

N11 
middels til 
stor negativ 
(-- /---) 

            

N12   
middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

        

N13 
middels 
negativ (--) 

           

N15 
middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

N16 
liten til 
middels 
negativ (-/--) 

liten til 
middels 
negativ (-/--) 

liten til 
middels 
negativ (-/--) 

liten til 
middels 
negativ (-/--) 

liten til 
middels 
negativ (-/--) 

liten til 
middels 
negativ (-/--) 

liten til 
middels 
negativ (-/--) 

N17 
middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

middels 
negativ (--) 

W01           
liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

W02       

Ubetydelig - 
liten negativ 
konsekvens 
(0/-) 

  
liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

W03         

Ubetydelig - 
liten negativ 
konsekvens 
(0/-) 

Ubetydelig - 
liten negativ 
konsekvens 
(0/-) 

Ubetydelig - 
liten negativ 
konsekvens 
(0/-) 

W04 
liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

    

W05   
liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

    

W06 
liten negativ 
(-) 

liten negativ 
(-) 

liten til 
middels 
negativ (-/--) 

liten til 
middels 
negativ (-/--) 

liten negativ 
(-) 

    

Total 
konse
kvens 

 Middels til 
stor negativ 
(--/---) 

 Middels 
negativ (--) 

Liten til 
middels 
negativ (-/--) 

Stor til 
meget stor 
negativ  
(---/----) 

Stor negativ 
(---) 

Stor negativ 
(---) 

 Middels til 
stor negativ 
(--/---) 

Rang
ering 3 2  1 7 6 5 4 
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8.1 Samlet vurdering og rangering av alternativer 
Samlet konsekvensgrad og rangering av de 7 alternativene for fastlandsforbindelsen er gitt i tabell 8-

2. Under følger vurderingene som er lagt til grunn for rangeringen. Se også vurderingene for hvert 

delområde i kapittel 7.6 og 7.7. 

10000 er den sørligste traseen, som ligger relativt langt fra de største verdiene for marint liv og fugl. 

Alternativet innebærer bru med stor frihøyde og en viss risiko for at fugl kolliderer med 

brukonstruksjonen. 10000 regnes som det beste alternativet med hensyn til fugleverdier, og har 

relativt små konsekvenser for marine miljø. Den største negative konsekvensen er knyttet til 

naturtyper på land. Konsekvensgraden dras særlig opp av at delområdet Rambergskogen, en av de 

aller mest verdifulle terrestriske naturtypene i planområdet, trolig vil bli betydelig forringet på grunn 

av linjeføring gjennom lokaliteten, og behov for anleggsveier gjennom delområdet. Alternativet 

berører totalt 14 ulike delområder, og inneholder også den største enkeltkonsekvensen for 

vannmiljø. 10000 vurderes som det mest negative av de tre sørligste alternativene.  

11000 er i all hovedsak lik som alternativ 11500, men går i dagen mellom Smørberg og Jarlsberg, og 

kommer her i konflikt med naturtyper og viltområder blant annet gjennom å forårsake økt støynivå 

inn i fugleområdene ved Ilene vest.  Alternativ 11000 vurderes derfor som et alternativ med større 

negativ konsekvens enn 11500, og noe mindre konsekvens enn 10000.  

11500 vurderes som alternativet med lavest samlet konsekvensgrad for tema naturmangfold.   

Alternativet innebærer bru med stor frihøyde over Byfjorden. Veien berører ikke verdifulle 

viltområder, men gir en viss risiko for kollisjoner med brukonstruksjon. Nærføring med hekkeområde 

vandrefalk teller også negativt. Relativt små konsekvenser for marine naturtyper. 11500 er det 

alternativet som berører flest verdivurderte delområder (17), men de største konsekvensene 

inntreffer på Kolberg der alle alternativene har samme traséløsning.  

12 000 forutsetter lav bru til Smørberg, som forårsaker et betydelig arealbeslag i det svært viktige 

fugleområdet i Byfjorden. Samtidig forstyrres et viktig delområde for fugl ved Smørbergjordene (en 

del av området Vestre Ilene). Risiko for kollisjoner med brukonstruksjoner og kjøretøy ved 

innflygningen til Ilene, samt en markant nedbygging og varig skygge-effekt for viktige områder med 

ålegras og marin bløtbunn vil være en følge av tiltaket.  Alternativet rammer ikke naturtyper på land 

bortsett fra på Kolberg (felles for alle alternativene). De store konfliktene gjennom arealbeslag og 

nærhet til Ilene gjør dette til alternativet med størst samlet negativ konsekvens for naturmangfold. 

Tiltaket kan også ha ringvirkninger for fugl i en større, regional sammenheng, da tilgangen på viktige 

rasteområder er med på å bestemme rutene for trekkfugl. Denne samla belastningen er inkludert i 

vurderingene av de ulike linjene.       

12 200 er det tunellbaserte alternativet mellom Kaldnes og Smørberg. Krysningen med tunnel antas 

å gi mindre forstyrrelser og kollisjoner for fugl. Tunnel fører dog til store inngrep på havbunnen og 

tap av marine områder. Konsekvensvurderingen forutsetter at det legges til rette for regenerering av 

ålegras og at tunnelen ikke fører til store endringer i strømningsforhold og sedimentering innover i 

fjorden. Konsekvensene av tunnelen vil bli ytterligere redusert dersom den oversjøiske utbyggingen 

kortes ned.       
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16200-alternativet baserer seg på en brukrysning i samme trasé som 16730. Korridor 2 vil ligge 

lenger fra de vestre delene av Ilene der verdiene mht. fugl er størst, og dette er direkte avgjørende 

for at disse alternativene kommer bedre ut enn 12000-alternativene. En bru til Korten vil også ligge i 

en mindre viktig trekkrute enn bru over til Smørberg. Konsekvensene for naturmangfold er knyttet til 

støy og arealbeslag av fugleområdene i Byfjorden, særlig rundt grunnene vest for Nordbyen, og 

regnes som betydelig verre enn ved tunnel til Korten. Konsekvensene for marine naturtyper er store 

da Korten-alternativene berører en rekke bløtbunn- og ålegras-områder. Brualternativet kommer 

dårligst ut av disse to blant annet fordi det vil medføre varige ødeleggelser (skygge) av ålegras. 

Alternativene i korridor 2 berører ikke viktige naturtyper på land med unntak av på Kolberg (felles 

for alle alternativer).     

16730 ligger i korridor 2, og innebærer krysning av Byfjorden fra Kaldnes til Korten i senketunnel. 

Dette fører til mindre forstyrrelser og kollisjoner for fugl i forhold til bru. Tunnel fører imidlertid til 

store inngrep på havbunnen og (midlertidige) tap av marine områder. Konsekvensvurderingen 

forutsetter at det legges til rette for regenerering av ålegras og at tunnelen ikke fører til store 

endringer i strømningsforhold og sedimentering innover i fjorden. Konsekvensene av tunnelen vil bli 

ytterligere redusert dersom den oversjøiske utbyggingen (spunten) kortes ned. Alternativet rangeres 

som det beste av de fire nordlige alternativene.       

Tabell 8-2. Rangering av trasé-alternativene fra lav til høy samlet konsekvens for naturmangfold  

Alternativ Oppsummering Konsekvens Rangering  

10 000 Berører ikke de mest verdifulle områdene av 
Vestfjorden, men går gjennom stor og verdifull lokalitet 
ved Ramberg. 

Middels til 
stor negativ (-
-/---) 

3 

11 000 Noe høyere konsekvens enn 11500 pga. konflikter ved 
Smørberg og Jarlsberg. 

Middels 
negativ (--) 

2 

11 500 11500 vurderes som alternativet med lavest samlet 
konsekvensgrad for naturmangfold, og er således det 
best rangerte alternativet.   

Liten til 
middels 
negativ (-/--) 

1 

12 000 Konflikter av arealbeslag og nærhet til Ilene gjør dette til 
alternativet med størst samlet negativ konsekvens for 
naturmangfold.     

Stor til meget 
stor negativ  
(---/----) 

7 

12 200 Store konsekvenser på grunn av nærhet til de viktigste 
delene av Ilene og Byfjorden. Mindre konsekvenser for 
fugl, enn alternativ 12000        

Stor negativ  
(---) 

6 

16 200 Bro gir større konsekvenser for fugl, enn tunnel. Korridor 
2 ligger lenger fra de viktigste delene av Ilene enn 
«12000-alternativene»   

Stor negativ  
(---) 

5 

16 730 Regnes som det beste av alternativene inne i Byfjorden. 
Forutsetter regenerering av ålegras. Konsekvenser 
knyttet til spunt. 

 Middels til 
stor negativ (-
-/---) 

4 
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8.2 Usikkerhet 
De største usikkerhetene i utredningen antas å være knyttet til vurderinger av omfang og 

konsekvens, spesielt knyttet til indirekte konsekvenser. Dette skyldes særlig at vi i nåværende 

planfase ikke kjenner til detaljene rundt byggemetoder, utforming av bruer og senketunneler 

spesielt, anleggsveier, riggplasser o.l. For naturtyper på land er det flere delområder som antas å 

ligge nært inntil en eller flere av trasé-alternativene, men det er vanskelig å avgjøre hvorvidt 

området blir berørt i anleggsfasen. Og videre om skader fra anleggsfasen vil føre til varige eller 

midlertidig forringelse. Dette gjelder blant annet for delområdene på Kolberg der traseene er like for 

alle alternativene. Det gjelder også i større grad for alternativene i høy bru, fordi det er disse 

alternativene som legges i områdene på Ramberg og Smørberg der det er kartlagt en rekke 

lokaliteter hvor omfanget er usikkert. Som nevnt under avbøtende tiltak vil man antageligvis kunne 

unngå skader på en del av disse lokalitetene ved tett oppfølging i byggefasen og merking av grenser 

for verdifulle områder i felt (med for eksempel sperregjerder). Det er imidlertid usikkert hvorvidt 

forslagene til avbøtende tiltak blir fulgt. Usikkerheten er spesielt utslagsgivende for alternativ 10000 

der den største negative konsekvensen for naturmangfold er knyttet til delområdet Rambergskogen. 

Dette er et bratt og utilgjengelig område der atkomst med anleggsmaskiner vil være en stor 

utfordring. Det antas at det vil bli behov for anleggsveier som berører et langt større område enn 

selve traseen. Dette vil føre til varige så vel som midlertidige konsekvenser for naturmangfold. 

Omfanget antas å være stort negativt for dette delområdet, og konsekvensgraden vil følgelig være 

stor negativ. Hvordan man løser anleggsfasen i dette enkeltområdet vil være utslagsgivende for den 

totale konsekvensvurderingen av anleggsfasen for alternativ 10 000. 

For utredningene av marine naturtyper er det knyttet noe usikkerhet til eventuell endring i 

strømforhold. For både lav bru og tunnel er endringene i strømfeltet begrenset til områdene nær 

påkjøringene og spuntveggene ut fra Kaldnes på Nøtterøy-siden ifølge Gjevik m.fl. (2017). 

Modellerte strømforhold viser ikke nevneverdig påvirkning for strømforhold ellers i Byfjorden eller i 

Kanalen. Strømforhold ved utløpet av Aulielva og områder rundt Ilene påvirkes også lite av 

utbyggingen. Ved endene av spuntveggene for tunnelene og ved utfyllingen ved Kaldnes er det 

imidlertid mulig at det kan oppstå seperasjon av strømmen, og at dette fører til dannelse av bakevjer 

i kjølvannet av disse. Modellen som er benyttet kan ikke vise detaljer i slike forhold. I slike bakevjer 

vil det kunne bli økt sedimentering av finpartikler som fraktes med vannet. Om dette vil danne nye 

områder med egnet dyp for ålegras eller om de vil bli for grunne er usikkert. Det er altså noe 

usikkerhet rundt strømeffekter i de grunnere områdene nær land der ålegras og bløtbunnsområder i 

strandsonen forekommer. For slike arealer (som ikke blir direkte nedbygget) er føre-var-prinsippet 

(§9 i naturmangfoldloven) tatt med i omfangsvurderingen av tiltaket. 

For alternativene med senketunnel gjøres det noen forutsetninger om anleggsfase og regenerering 

av sjøbunn som blir avgjørende for konsekvensgraden.  

Bygging av senketunneler innebærer bortfall av marine naturtyper gjennom oppgraving av ålegras 

og bløtbunnsområder i strandsonen. Det legges til grunn at senketunnel gjennomgående vil gi en 

direkte arealpåvirkning på så mye som 200 meters bredde også i grunne områder inn mot land. Det 

planlegges å fylle først med stein og grus over tunnelen og deretter tilføre et topplag på minst 0,5 m 

med lokale bløtbunnmasser. Videre er det avgjørende at det sikres et vanndyp tilsvarende det som 

var før tiltaket slik at substratet kan reetableres som tidligere. 
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I etterkant av et tiltak kan ålegras rekolonisere tidligere vokseområder dersom forutsetningen er 

gunstige. Länsstyrelsen i Västra Götaland i Sverige har beskrevet muligheter for reetablering av 

ålegrasenger (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2009) basert på erfaringer fra prosjekter i hele verden. 

Det er stor usikkerhet rundt dette, men erfaringene viser at ålegrasenger kan rekolonisere et 

område etter bortfall, men at det kan ta tid på grunn av langsom vegetativ tilvekst og at ålegras kun 

kan spre frøene sine over relativt korte avstander. Tidshorisont for rekolonisering av ålegrasenger 

har blitt estimert til ca. 10 år, forutsatt riktige miljøforhold (Borum, 2000). Dette forutsetter at 

substratet er stabilisert og at både substrat og vanndyp er tilsvarende som før tiltaket. 

8.3 Oppsummering av konsekvenser av anleggsperioden 
Her oppsummeres, sammenlignes og rangeres konsekvenser av anleggsperioden fordelt på de 

viktigste registreringskategoriene i influensområdet. Konsekvenser i anleggsperioden er også belyst 

under konsekvensvurderingene for hvert av de syv alternativene. 

Fugl/vilt 

I likhet med den generelle omfang- og konsekvensvurderingen, er de største og mest negative 

konsekvensene i anleggsperioden knyttet til fugleområdene ved Ilene NR og Byfjorden. Den største 

negative påvirkningen på fugl i anleggsfasen antas å komme gjennom støy, og det antas at 

støypåvirkningen vil være spesielt stor ved ramming og peling av brufundamenter. Også ved bygging 

av senketunneler vil støy, blant annet gjennom spunting av ramper og sammenslåing av 

tunnelelementer være en betydelig forstyrrelsesfaktor. Alternativene som innebærer denne type 

tiltak, og som samtidig ligger nært inntil de viktigste fugleområdene innerst i Fjorden vil ha de største 

konsekvensene for fugl. Dette gjelder for alternativene 12000, 12200, 16200 og 16730. Av disse er 

det de to brualternativene (12000 og 16200) som antas som verst for fugl, da anlegg av bru fører til 

spesielt mye støy og forstyrrelser i en lang anleggsfase. Alternativ 12000 og 12200 anlegges i de 

mest sentrale fugleområdene og går i tillegg rett vest for Smørbergjordene (V03) som er et viktig 

rasteområde særlig for trekkende fugl. Det legges ikke opp til spesielt krevende eller støyende tiltak i 

dette området, men ordinær anleggsstøy, og trafikk av mennesker, særlig gående, vil antageligvis 

skremme opp rastende og furasjerende fugl. Anleggsfasen vil for alternativ 12 000 og 12 200 også 

påvirke fugl i de viktige råkene som dannes på våren. I tillegg vil anleggsfasen for senketunnel ved 

Smørberg medføre gravearbeid godt ut i sjøen selv om tiltaket etter utbygging vil ligge i 

strandkanten. Konsekvenser for fugl i anleggsfasen antas derfor å være størst negativ for alternativ 

12000, 16200, 12200 og 16730 i den rekkefølgen fra størst til minst negativ konsekvens.  

Av de tre alternativene som krysser Vestfjorden med høy bru er alternativ 10000 det som ligger 

lengst fra de viktige fugleområdene, og som antas å gi minst konsekvenser for fugl. Alternativ 11000 

og 11500 ligger nærmere fugleområdene i Byfjorden, og vil også ha negativ påvirkning for paret med 

vandrefalk som hekker i nærheten av denne traseen. 11000 vil ha størst negativ konsekvens av de 

tre fordi den følger den tidligere omtalte traseen forbi Smørbergjordene. 
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Marine naturtyper 

Marine naturtyper i form av viktige ålegrasenger og bløtbunnsområder vil bli betydelig negativt 

berørt av anleggsfasen. Som for fugl, ligger de største marine naturverdiene i området innerst i 

Byfjorden, der de fire nordligste alternativene er planlagt å gå. Det er særlig alternativene i 

senketunnel som fører til massive inngrep på havbunnen. For å plassere tunnelelementene må det 

graves en slakt hellende skråning hvilket fører til at et betydelig bredere korridor enn selve 

tunnelbredden må graves opp. Den marine konsekvensvurderingen legger til grunn at et ca. 200 

meter bredt belte vil bli fjernet i de grunne delene av havbunnen hvilket fører til at et betydelig areal 

med viktige marine naturtyper må fjernes midlertidig. Dersom forholdene blir lagt til rette for det, 

antas regenereringen av ålegras å kunne ta 15 – 20 år. For alternativene i lav bru blir 

konsekvensbildet på mange måter det omvendte. Lav bru vil skygge ut ålegras og føre til varige tap 

av marine naturtyper i et lite område, men anleggsfasen vil være langt mer skånsom enn 

senketunnel. Ved ordinær boring av stålpeler vil man normalt ikke berøre et særlig større område av 

havbunnen enn det arealet der pelen blir boret ned. Størrelsen og plasseringen av peler er ikke kjent 

i nåværende planfase. 

For marine naturtyper vil altså de to alternativene med senketunnel 12200 og 16730 ha størst 

negative konsekvenser i anleggsfasen.  Begge senketunnelene anslås å medføre oppgraving av store 

områder med verdifulle bløtbunn- og ålegrassområder hver, og det er vanskelig å avgjøre hvem av 

de to som vil få størst negative konsekvenser i anleggsfasen. Det er også vanskelig å rangere de 5 

brualternativene uten å kjenne flere detaljer rundt utforming og fundamentering. Det antas allikevel 

at anleggskonsekvensene blant disse er størst for de to lave brualternativene, og at de tre 

alternativene i høy bru gir minst negative konsekvenser for marine naturtyper i anleggsfasen.  

Naturtyper på land 

Alle alternativene er like for området Kolberg. Tunnel gjennom Teieskogen vil drives fra Kolberg, og 

påvirke området gjennom riggplass, anleggstrafikk og transport av overskuddsmasse. For 

naturtypelokalitetene på Kolberg er det trolig arealbeslag som vil medføre størst negative 

konsekvenser i anleggsfasen. Utover tiltakene på Kolberg innebærer ikke de fire sørligste 

alternativene nevneverdige konflikter med naturtyper på land. Alternativene 12000, 12200, 16200 

og 16730 har derfor den mest skånsomme anleggsfasen for denne registreringskategorien. 

Alternativene 11000 og 11500 går gjennom eller nært inntil flere delområder med naturtyper, det er 

derfor avgjørende for konsekvensgraden hvilke inngrep som gjøres utenfor selve traseen i disse 

områdene. Det forutsettes at man med god varsling og kommunikasjon kan unngå arealbeslag inn i 

mange av de mest sårbare områdene. Støy og luftforurensning er trolig ikke avgjørende for 

naturverdiene i de fleste av disse delområdene og konsekvensene av anleggsarbeidet ansees derfor 

som relativt små. Noen enkeltområder skiller seg imidlertid ut som kritiske. For 11000 og 11500 

legges det opp til stor riggplass som antas å kunne ha negative konsekvenser for delområdet 

Smørbergrønningen, blant annet knyttet til faren for avrenning til dammen og sumpskogen rundt.  

Det største anleggs-relaterte konsekvensene for naturtyper på land inntreffer trolig der 10000-

alternativet går gjennom den viktige naturtypelokaliteten Rambergskogen. Det antas at det i dette 

utilgjengelige området vil bli behov for anleggsveier som berører et langt større område enn selve 

traseen. Dette vil føre til varige så vel som midlertidige konsekvenser for naturmangfold. 
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Konsekvensen antas å være stor negativ for dette delområdet, og er avgjørende for at trasé 10000 

vurderes som alternativet med størst negative konsekvenser for naturtyper på land knyttet til 

anleggsfasen.  

Vannmiljø 

For vannmiljø vil anleggsdriften føre til påvirkning på resipienter. Flere av resipienten er små og 

sårbare og med liten vannføring. De mest aktuelle problemene for resipientene ved 

anleggsvirksomhet er: 

 Utslipp av sprengstoffrester i form av nitrogen. Dersom dette kombineres med høy pH fra 
f.eks. betongarbeider, kan det gi giftige konsentrasjoner av ammoniakk. Syrenøytralisering 
av tunnelavløp kan motvirke dette. 

 Sprengning i berggrunnen i området kan gi flisete steinrester og skarpkantede partikler som 
spres til resipientene. Siltgardiner kan hindre spredning. 

 Graving i leire vil gi partikler og slam som gir høy turbiditet, suspendert stoff og 
igjenslamming. Sedimentbasseng, siltgardiner og god kontroll med overvann inn og ut av 
anleggssonen kan redusere problemene. 

 Spill og søl av olje-komponenter fra anleggsmaskiner vil forekomme. Egne områder for 
lagring og påfylling av drivstoff, absorpsjonsmidler må være lett tilgjengelig og fast på alle 
maskiner. Problematikken er særlig stor på riggområder. 

 Graving i forurensede masser kan gi avrenning. Riktig utført - med tiltak mot avrenning – vil 

opprydding i forurensede masser bidra positivt til vannmiljø på sikt.  

 Deponier, mellomlagring, knusing og sortering kan gi avrenning av partikler og nitrogen. God 

håndtering av overvann og avrenning vil redusere problemene. 

 

Både for brualternativene 12000 og 16200 og alternativene i senketunnel (12200 og 16730) vil 

anleggsarbeid på Kaldnes kunne gi avrenning av forurensede masser i anleggsfasen. Senketunnel-

alternativene vil grave i forurensede sedimenter, og mudring med oppvirvling av forurensede 

partikler vil kunne medføre spredning. Lagring på land eller i sjø gir behov for store arealer og fare 

for ytterligere spredning av forurensninger.  

Utredningen av forurensede sedimenter (Cowi 2017) slår imidlertid fast at tiltakene kan 

gjennomføres uten nevneverdig spredning av forurensede sedimenter forutsatt at det brukes 

ressurser på sikringstiltak.  For samtlige av de fire alternativene vil dessuten oppryddingen i området 

gi bedre forhold på lang sikt. 

For alternativene 10000, 11000 og 11500 slipper man mudring eller nevneverdig oppvirvling i sjø. 

Tiltakene ligger dessuten i områder med mindre risiko for forurensede sedimenter. Alternativene 

11000 og 11500 vil føre til noe sprengning, men har også relativ kort vei til knusing og lagring. 

Alternativ 10000 gir mye graving og sprengning, som igjen fører til avrenning til resipientene. Det 

legges også opp til store riggområder med tilhørende fare for avrenning av olje og drivstoff.  

I sum vurderes det at de tre alternativene som går i høy bruløsning gir minst negative konsekvenser i 

anleggsfasen. Samtlige av de tre alternativene vurderes å få middels til stor negativ konsekvens i 

anleggsfasen. 11500 anses som det beste alternativet fremfor 11000 og 10000. Sistnevnte har 

mindre negative konsekvenser for fugl, men er verre for naturtyper på land.  
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De fire nordligste fjordkrysningene antas å ha store negative konsekvenser i anleggsfasen. Av disse 

rangeres 12200 som alternativet med størst samlet negative konsekvenser, foran 16730, 12000 og 

16200 i rangert rekkefølge. I rangeringen er det lagt vekt på de store inngrepene i havbunnen som 

må til for å plassere en senketunnel, og de dramatiske følgende dette vil få både for marint liv, og for 

fuglene som bruker området som matfat. En viktig, manglende opplysning for vurderingene av 

anleggsfasen er hvor lang tid de forskjellige traseene vil ta å bygge, og hvor store forskjeller det er i 

anleggstid mellom alternativene.             

8.4 Avbøtende tiltak  
Utredningen legger til grunn at prosjekteringen vil inkludere normalt god kvalitet på miljøtiltak i 

prosjekteringen, slik som rensing av overvann, riktig dimensjonering av anlegg for tunellvaskevann 

etc.  

I tillegg foreslås ytterligere avbøtende tiltak. Disse er av betydning for den samla belastningen på 

naturmangfoldet, men er ikke av en slik karakter at det vil kunne endre rangering av alternativene 

eller være direkte beslutningsrelevant for prosjektet.    

Avbøtende tiltak for fugl 

 For begge alternativer med undersjøiske tunneler bør utfylling i sjø minimaliseres. Begge 

alternativer vil berøre det viktige viltområdet i Byfjorden, og enhver reduksjon vil øke arealet 

som er tilgjengelig for fugl og øke det arealet hvor fuglene oppholder seg og finner ro og næring. 

Dette vil dermed redusere konsekvensgraden. Dette gjelder spesielt alternativet Kaldnes-Korten.  

 Det anbefales ikke belysning på brua for å redusere risiko for kollisjoner i dårlig vær med dårlig 

sikt. Alternativt, med lyspunkter i rekkverket, som vil være lite synlig fra utsiden. Det i dag også 

teknisk mulig å styre lyset slik at det er avslått uten trafikk på brua. Man kan også slå av lysene 

på broa under dager hvor man forventer stort trekk av fugl, spesielt på dager klarvær på dagen 

og som går over i tåke og regn utover natten og øker risiko for kollisjoner (jfr hendelser på 

Øresundsbroen, se kap 7.3.5.). Dermed vil den i perioder på natta være mørklagt, noe som løse 

eventuelle konflikter med utvandrende smolt (av sjøørret) og reduserer risiko for kollisjoner med 

fugl. Man kan også velge en type belysning som er gunstig for fuglene. 

 Det anbefales å bygge rekkverk som i stor grad vil skjule mye av trafikken på brua. Ved bygging 

av gang- og sykkelvei over brua, kan man vurdere å anlegge fortauet på sørsida, som vender 

vekk fra Ilene NR.  

 Ved bygging av fyllinger anbefales det å gjøre disse vanskelig tilgjengelige for bading og fisking. 

Dette vil være aktiviteter som kan være forstyrrende for mange fugler, og kanskje også mer 

forstyrrende enn biltrafikken på ei bru. 

 Det anbefales å styre eventuell båttrafikk i tilknytning til anleggsarbeidet slik at den foregår på 

en måte som skaper minst mulig forstyrrelse av fuglelivet.  

 Det bør arbeides videre med tiltak som kan redusere risiko for kollisjoner med bru og belysning, 

som for eksempel lystype, skjerming av lyskildene og deres plassering (på lyktestolper eller som 

lyspunkt i rekkverk) etc. 

  



Temarapport Naturmangfold• Konsekvensutredning for kommunedelplan 
 
 

Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy - Tjøme 
121 

 

Avbøtende tiltak for naturtyper 

 Flere av forstyrrelsene som det er tatt høyde for i omfangsvurderingen er trolig unngåelige med 

god kommunikasjon. Merking og avsperring av enkeltlokaliteter som eksempelvis store trær, kan 

hindre varige konsekvenser i anleggsfasen.  

 Der verdifulle trær må fjernes kan et godt avbøtende tiltak være å bevare den døende stammen 

som et viktig livsmiljø for vedboende nedbrytere. Død ved, særlig av eik, har stor verdi for 

biologisk mangfold.    

Avbøtende tiltak for vannmiljø  

 Avskjærende grøfter oppstrøms anleggsområde for å lede overflatevann utenom området 

 Mellomlagring av sprengstein, for å redusere mengden skarpkantede partikler og nitrogenrester 

fra ikke-omsatt sprengstoff. 

 Gode rutiner og strenge krav for oppsamling ved evt. uhell/spill av olje/drivstoff 

NORWATs anbefalte håndtering av avrenningsvann i driftsfasen er basert på trafikkmengde og 

vannforekomstens sårbarhet. Ved veier med ÅDT > 30 000 bør avrenningsvann alltid renses. Ved 

ÅDT < 3000 er infiltrasjon over veiskulder et godt nok tiltak. For veier med ÅDT mellom 3000 og 

30 000, hvor sårbarheten til vannforekomsten er middels eller høy bør avrenningsvann renses. 

Vaskevann fra tunnel bør alltid renses. 

 

8.5  Kompenserende tiltak  
Planprogrammet nevner ikke krav om kompenserende tiltak, og det anses ikke som aktuelt i denne 

sammenhengen. 

Kompensasjon er imidlertid et teoretisk mulig verktøy for å kompensere forringelse av natur. Det må 

i så fall bli gjenstand for en egen utredning hvilken påvirkning som skal avbøtes og på hvilken måte 

dette er mulig i dette området. 

9 Sumvirkning av jernbane og veg  

9.1  Innledning 

Bakgrunn 

BaneNOR planlegger InterCity-strekningen mellom Tønsberg og Larvik. Planfasen for vei- og 

baneprosjektene overlapper, men utredning av fastlandsforbindelsen vil ferdigstilles på et tidligere 

tidspunkt enn BaneNor sitt planprosjekt.  

I området sør for Tønsberg, med fjordkrysningene, ligger jernebane- og veikorridorene til dels tett. 

Det er samtidig nærhet til, dels inngrep i, svært viktige delområder for miljøtemaene. 

Konsekvensanalysen for veitiltaket kan ikke legge til grunn en framtidig jernbanekorridor, siden 

BaneNor velger korridor på et senere tidspunkt. Det er likevel viktig at beslutningstaker har 

kunnskap om de mulige framtidsvirkningene av bane og vei samlet. Dette fordi første planvedtak 

indirekte kan legge føringer og beskrankninger for neste planvedtak. Alle temautredere for 
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fastlandsforbindelsen gjør derfor en overordnet vurdering av sumvirkningen av jernbane og vei, også 

kalt «tilleggsbelastningen».  

BaneNor sin utredning vil forholde seg til valgt veikorridor som en del av sitt referansealternativ. 

Vurderingen av sumvirkning som beskrives under har m.a.o. betydning først og fremst for 

utredningen av veitiltaket. Vurderingen er et resultat av samarbeid mellom Statens vegvesen og 

BaneNor, der sistnevnte sitter på førstehånds kunnskap om miljøvirkningen av jernbaneprosjektet. 

Siden BaneNor sitt planarbeid er i en tidligere fase enn veiutredningen, kan vurderingene knyttet til 

miljøvirkning fra jernbane være beheftet med noe større usikkerhet enn vurderingene knyttet til vei.  

Hva menes med «sumvirkninger»? 

Begreper som «sumvirkning», «samlet belastning» og «samlede virkninger» brukes i mange 

sammenhenger. Ofte brukes begrepet «kumulativ effekt» om opphopningseffekter som inntreffer 

når flere faktorer virker samtidig.  

I denne rapporten forstås sumvirkninger som den merbelastningen som påkommer innenfor et 

fagtema som følge av at både vei og jernbane kan komme i samme område. Med merbelastning 

forstås ytterligere effekter eller mereffekter innenfor et fagtema når både veg og jernbane bygges i 

samme område.  

 Vurdering av «samla belastning» etter Naturmangfoldloven §10 gjøres for noen tema etter egne 

metodebeskrivelser og kommer i tillegg til vurderingen av sumvirkninger slik den er definert for kap 

9.2.  

Vurderingsområde for sumvirkninger 

Vurderingsområdet for sumvirkninger omfatter i grove trekk området fra Tønsberg by og Byfjorden 

sørover Vestfjorden med landområder på Nøtterøy- og fastlandssiden. Vurderingsområdet kan 

variere mellom fagtemaene, og hvert fagtema må beskrive utstrekningen av vurderingsområdet for 

sumvirkninger. 

 

Metode for vurdering av sumvirkninger 

Sumvirkninger omtales for de tenkelige kombinasjonene av tiltak (vei + bane) i dette området. Det 

skal vurderes hvilke tilleggsbelastninger de ulike kombinasjonene kan medføre. Dersom 

miljøvirkningen i det aktuelle området i liten grad påvirkes av korridorvalg for det andre tiltaket, skal 

sumvirkning beskrives som liten negativ eller ubetydelig. Dersom den samlede virkningen av de to 

tiltakene introduserer vesentlige tilleggsbelastninger skal situasjonen beskrives som tydelig negativ 

eller stor negativ.  

Det presiseres at det ikke er en ny samlet konsekvensvurdering ved realisering av kombinasjonene 

som skal beskrives, men om det er relevante og viktige tilleggsbelastninger («mer-virkninger») som 

følge av at to tiltak virker i det samme området. 

Skala for vurdering er forklart i tabell 9-1:  

Tabell 9-1: Skala for vurderinger av sumvirkning.  



Temarapport Naturmangfold• Konsekvensutredning for kommunedelplan 
 
 

Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy - Tjøme 
123 

 

Farge Forklaring 

 En stor negativ tilleggsbelastning for temaet om denne kombinasjonen 
realiseres 

 En tydelig negativ tilleggsbelastning for temaet om denne 
kombinasjonen realiseres 

 En liten negativ tilleggsbelastning for temaet om denne kombinasjonen 
realiseres 

 Ubetydelig tilleggsbelastning for temaet om denne kombinasjonen 
realiseres 

 En positiv bidrag (avlastning) for temaet om denne kombinasjonen 
realiseres 

 Kombinasjonen er uaktuell 

 

Sumvirkningen omtales ikke på delområdenivå. Vurderingen skal være en skjønnsmessig, men 

begrunnet samlevurdering for hver av de tenkelige kombinasjonene av vei og bane innenfor det 

felles vurderingsområdet. Det vil likevel være viktig å se hen til konsekvensgradene for berørte 

delområder når grad av sumvirkning fastsettes. 

  



Temarapport Naturmangfold• Konsekvensutredning for kommunedelplan 
 
 

Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy - Tjøme 
124 

 

 

9.2 Vurdering av sumvirkning for Naturmangfold 

Avgrensning av vurderingsområde 

Vurderingsområdet tilsvarer i grove trekk de områdene som inngår i influensområdet for begge de 

to prosjektene. Altså områder som kan bli påvirket av begge tiltakene. Avgrensningen av 

influensområdet avgjøres med skjønn, og varierer med artsgrupper og type tiltak, og er nærmere 

beskrevet i fagrapport. I utgangspunktet inngår hele fjordsystemet Vestfjorden/Byfjorden og en bred 

korridor langs traseene i det undersøkte området, men i mange tilfeller blir verdiene innenfor dette 

området tatt ut av analysen fordi de antas å ikke bli berørt.  

De fleste sumvirkningene er geografisk knyttet til Vestfjorden og Byfjorden, eller til viltarter som 

bruker disse områdene.      

Beskrivelse av sumvirkning 

Vurdering av sumvirkning for Naturmangfold bygger blant annet på et eget arbeidsmøte om samla 

belastning for temaet, gjennomført i april 2017. Til stede på møtet var biologene som har ansvar for 

utredningene av Naturmangfold for de to prosjektene, og representanter fra prosjektenes 

oppdragsledelse.  

For jernbaneprosjektet eksisterer to aktuelle traseer gjennom planområdet; Vear-alternativet som 

krysser Byfjorden fra Slottsfjellet til Smørberg rett utenfor reservatsgrensa ved Ilene. Og Nøtterøy-

alternativet som i hovedsak går i tunnel gjennom Nøtterøy, og krysser Vestfjorden i bru fra 

Munkerekka til Rakkevik et stykke sør for Vegvesenets sørligste alternativ 10 0000. Alternativene for 

Fastlandsforbindelsen er beskrevet i innledningen av tema-rapporten.       

Det er verdiene for fugl og marine naturtyper som antas å bli verst rammet av negative 

sumvirkninger Det er i hovedsak kombinasjonene av Bane NORs Vear-alternativ, og tre av de 

sørligste alternativene for fastlandsforbindelse (12000, 12200, 16730) som gir størst sumvirkninger 

for naturmangfold. Kombinasjonen av alternativ 16200 (lav bru Kaldnes – Korten) og Vear-

alternativet er ikke teknisk gjennomførbar og er derfor ikke vurdert.  Verst samlet konsekvens og 

størst negativ tilleggseffekt er forventet ved kombinasjonen av lav bilbru fra Kaldnes til Smørberg og 

jernbanebru over Byfjorden. Dette vil fullstendig fragmentere dagens sammenhengende 

fugleområder i Ilene – Byfjorden – Smørberg, og gi forstyrrelser og negative påvirkninger fra flere 

kanter. Det samme vil gjelde for den samme kombinasjonen av traseer, men med senketunnel. 

Denne kombinasjonen vurderes i sum som noe bedre, fordi den gir mindre visuell forstyrrelse, og 

unngår en lav bru som stenger inne fugleområdet mellom de to bruene. Senketunnelen vil allikevel 

ha stort arealbeslag av viktige fugleområder og marine naturtyper.     

Kombinasjonen av Vear-alternativet og senketunnel til Korten gir noe av den samme effekten, men 

vil ligge lenger fra de verdifulle, vestlige delene av Ilene og mindre arealbeslag og forstyrrelser for 

fuglelivet i Byfjorden.  Vear-alternativet kombinert med 11000-alternativet gir en negativ sumeffekt 

for fugl på Smørberg og Ilene vest gjennom støy og visuelle forstyrrelser. Disse to kombinasjonene er 

hhv. nr. 3 og 4 om man rangerer etter størrelsen på det negative bidraget de antas å ha til samla 

konsekvens.   
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Øvrige alternativer er vurdert å ha liten eller ubetydelig tilleggseffekt. For flere av kombinasjonene 

som innebærer to bruer i Vestfjorden antas dette å føre til en viss effekt for fuglers innflygning til 

Ilene jf. tabell 10-1. Her antas det at bruhøyder har mye å si, og kombinasjonen av to bruer med ulik 

høyde antas å gi størst negativ effekt på samla belastning. Kombinasjonen av 10000-alternativet og 

Nøtterøy-korridoren som gir to høye bruer relativt langt sør i planområdet antas således ikke å ha 

betydelige negative sumvirkninger, fordi de to i praksis utgjør samme type hinder, og at de begge 

ligger langt sør i Vestfjorden. Intervjuer og erfaringer fra lokale ornitologer slår også fast at de 

viktigste trekkrutene ikke følger Vestfjorden, men snarere åsryggene på Nøtterøy. Dette er nærmere 

omtalt under kapittel 8 i fagrapporten.    

Tabell 9-2: Vurdering av sumvirkning jernbane + vei for tema naturmangfold. 

Tema: Naturmangfold Banealternativ 

 Vearkorridoren Nøtterøykorridoren 

V
e

ia
lt

e
rn

at
iv

 

10000 (bro) Ubetydelig  bidrag til samlet 
konsekvens. 

Ubetydelig bidrag til samlet 
konsekvens. 

11000 (bro) Betydelig negativt bidrag til 
samlet konsekvens. 

Ubetydelig til lite negativt 
bidrag til samlet konsekvens. 

11500 (bro) Ubetydelig til lite negativt 
bidrag til samlet konsekvens. 

Ubetydelig til lite negativt 
bidrag til samlet konsekvens. 

12000 (bro) Stort negativt bidrag til 
samlet konsekvens. 

Ubetydelig bidrag til samlet 
konsekvens. 

12200 (senketunnel) Stort negativt bidrag til 
samlet konsekvens. 

Ubetydelig bidrag til samlet 
konsekvens. 

16200 (bro) 
Kombinasjonen er uaktuell 

Ubetydelig bidrag til samlet 
konsekvens. 

16730 (senketunnel) Betydelig til stort negativt 
bidrag til samlet konsekvens. 

Ubetydelig bidrag til samlet 
konsekvens. 
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Nettbaserte kilder: 

Vann-nett  Vann-nett.no/saksbehandler 

Aulielva  http://vann-nett.no/portal/Water?WaterbodyID=014-33-R 

Byfjorden  http://vann-nett.no/portal/Water?WaterbodyID=0101030101-3-C 

Jarsbergbekken  http://vann-nett.no/portal/Water?WaterbodyID=014-124-R 

Kanalen  http://vann-nett.no/portal/Water?WaterbodyID=0101030101-2-C 

Robergbekken  http://vann-nett.no/portal/Water?WaterbodyID=014-164-R 

Bekkefelt Vear  http://vann-nett.no/portal/Water?WaterbodyID=014-169-R 

Vestfjorden  http://vann-nett.no/portal/Water?WaterbodyID=0101030101-5-C 

  



Temarapport Naturmangfold• Konsekvensutredning for kommunedelplan 
 
 

Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy - Tjøme 
128 

 

 

Vedlegg 1: Beskrivelse Ilene Naturreservat og Byfjorden 

R01/V01 Ilene NR 
Vernestatus 

Ilene naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon av 2. oktober 1981, og forskriften ble siden 

endret 25. oktober 1988. Forskrift og vernegrense ble sist revidert desember 2012. Vernet areal 

utgjør ca. 1084 dekar, hvorav ca. 327 dekar er landareal. Fylkesmannen i Vestfold er 

forvaltningsmyndighet for reservatet. Ilene våtmarksenter er et nasjonalt godkjent våtmarksenter.  

Nærliggende Presterødkilen naturreservat ble opprettet i 1969. 

 

 

Figur 0-1. Ilene NR. Store råker ved utløpet av elvene 10.03.2017.  

 

Formålet med forvaltningen av Ilene (og Presterødkilen) naturreservater er å ivareta naturtyper og 

økosystemer, områdenes egenart og karakter, samt områdenes verdi som hekke-, raste- og 

overvintringsplass for tallrike fuglearter. Ilene og Presterødkilen naturreservater ble i 1985 opptatt 

som ett samlet Ramsarområde. Ramsarkonvensjonen er en internasjonal avtale for bevaring og 

bærekraftig bruk av våtmarker av internasjonal betydning, med vektlegging av truede og sårbare 

arter og økosystemer. Ilene har vært beitet i århundrer. Strandengene holdes åpne også i dag ved 
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beite med storfe på Tjuvholmen og hester på Vestre Ilene. Det er viktig for mange våtmarksfugler 

som bruker de fuktige og åpne engene som hekke-, raste- og beiteområde.  

Formålet med Ilene naturreservat er, ifølge ny verneforskrift” … å bevare et våtmarksområde med 

sitt naturmangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 

Området har også en særskilt naturvitenskapelig betydning som referanseområde og har særskilt 

betydning for trekkende fugl langs Oslofjorden.  

Videre er formålet med naturreservatet å ta vare på:  

- de viktige naturtypene strandeng og strandsump, inkludert brakkvassmudderflate  

- en grunn fjordarm hvor store mudderflater blottlegges ved lavvann  

- gruntvannsområder som er viktige rasteplasser og tilholdssteder for vadefugl, ender, gjess og 

svaner  

- strandsump med takrør som er viktig hekkeplass og tilholdssted for fugler tilpasset denne 

naturtypen  

Forvaltningsplanen for Ilene og Presterødkilen naturreservater er nylig utarbeidet og godkjent av 

Miljødirektoratet. Denne planen er godkjent av Miljødirektoratet fordi dette er et Ramsarområde. 

Ilene er også et IBA-område (Important Bird Area). Ilene er et av ca. 80 IBA-er i Norge. Områdene 

velges ut på bakgrunn av en faglig anerkjent metodikk utarbeidet av BirdLife International, som også 

sørger for den endelige godkjennelsen av IBA-ene som blir meldt inn. 

Datagrunnlag 

 

Fuglelivet i og rundt Ilene NR er svært godt undersøkt, på grunn av omfattende registreringer av fugl 

utført av medlemmer i Norsk Ornitologisk forening gjennom mange år. De siste årene er det gjort et 

omfattende arbeid med å offentliggjøre fugletellinger fra Ilene gjennom Artsdatabankens portal 

Artsobservasjoner. Ca. 70 000 observasjoner er pr 15.03.2017 innlagt i Artsobservasjoner.  Det er 

fugledata fra Ilene helt tilbake til 1950. Fra 1962-63 er det gjennomført regelmessige tellinger ved 

Ilene. Det er svært få andre (om noen) tidsserier på våtmarks- og vannfugl i Norge hvor det er 

gjennomført tellinger av fugl regelmessig også på 1960-tallet. Svært store antall av en lang rekke 

arter er registrert i området. På grunn av et omfattende tallmateriale tilbake til 1960-tallet kan dette 

i stor grad belyse bestandsendringer for fugl. Disse bestandsendringene er hovedsakelig av regional 

til nasjonal karakter, og skyldes i liten grad lokale endringer.  

 

Til tross for dette store datasettet er det gjennomført få oppsummerende rapporter vedrørende 

statusen til fuglelivet på Ilene, men mye kan leses ut av datamaterialet som er tilgjengeliggjort via 

Artsobservasjoner. Dataene kan heller ikke uten videre benyttes til målrettede oppfølgende 

undersøkelser av tiltakets konsekvenser for fugl. Til det må det gjennomføres mer spissede tellinger 

inndelt i soner eller adekvat inndeling av tellesoner. Dette er relevant for oppfølgende 

undersøkelser. Det er også i liten grad gjennomført systematiske tellinger av hekkende fugler.  

 

Datamaterialet på spurvefugler som benytter Ilene som hekke-, raste- og næringsområde er også 

mindre. Spesielt gjelder dette spurvefugler som raster i takrørområdene og i viersumpskoger i 

http://datazone.birdlife.org/site/ibacriteuro
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trekktidene. Det ble dog gjennomført ringmerking av fugl med mist-nett i en periode på ca. 5 år på 

1980-tallet (1983-1987) som kaster lys over områdets betydning som raste- og næringsområde 

under trekket for spurvefugler. Det foreligger ikke noen rapporter som oppsummerer dette arbeidet.  

 

 
Figur 0-2. Ilene og Byfjorden flybilde Vestfold 1959-1979. Kilde: Norge i Bilder.  

 

Viktige delområder 

 

Det viktigste området for fugl i Ilene NR er gruntvannsområdet ved utløpet av Aulielva fra Holmen til 

utløpet av Hogsnesbekken. Dette området inkluderer øya utenfor Vestre Ilene (øya med web-

kamera som ikke har noe navn). Dette viktige området inkluderer også råkene som dannes på 

ettervinteren/våren. Ollekilen og Kilen ved Korten er også viktige områder, men spesielt ved Korten 

er det trolig mindre fugl enn tidligere på grunn av utbyggingene ved Korten de siste 10-årene og 

stien rundt Korten. Det er også viktige strandsoner ved Smørberg og Nordbyen, men med hhv 

gradvis avtagende verdi/funksjon hhv utover mot Vestfjorden og inn mot Tønsberg by.  

 

Ilenes funksjon for vannfugl, spesielt vår- og høsttrekk 

 

Ilene naturreservat er i forhold til størrelsen en av de mest artsrike fuglelokalitetene i Norge. Til tross 

for sin bynære beliggenhet er hele 261 forskjellige fuglearter registrert pr. 15.03.2017 (jfr. 

Artsobservasjoner; ifølge nettsiden http://toensbergfugl.blogspot.no/p/artsliste-ilene.html er 267 

arter observert). Svært mange rødlistearter av fugl er registrert i området, og for mange 

rødlistearter er Ilene et viktig område. Området har først og fremst en svært viktig funksjon som 

http://toensbergfugl.blogspot.no/p/artsliste-ilene.html
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trekk-, raste- og beiteområde vår, sommer og høst. Området er også et viktig funksjonsområde som 

hekkeområde og som overvintringsområde før isen legger seg. De store, sammenhengende 

gruntvannsområdene med ålegrasenger og bløtbunnsområdene som blottlegges ved fjære sjø er en 

viktig årsak til det rike fuglelivet (se for øvrig den marine kartleggingen som i stor grad overlapper 

med viktige beiteområder for fugl). Det er særlig andefugler (svaner, gjess og ender), vadere, måker- 

og terner som er knyttet til verneområdet, men alle typer våtmarks- og vannfugler er registrert inkl. 

hegrefugler, riksefugler, alkefugler og våtmarkstilknyttede spurvefugler. Takrørområder (blant annet 

ved Korten), som produserer store mengder bladlus og andre insekter, er et viktig matfat for 

spurvefugl i hekketiden og på vår- og høsttrekket.  

 

De store gåseflokkene i området må omtales særskilt. De senere år har svært store flokker med gjess 

(spesielt grågås, kortnebbås og hvitkinngås) brukt Ilene som rasteplass under trekket og i 

hekketiden. Kortnebbgjess går ned og raster i et økende antall. Ilene har blitt tilholdssted for et 

firesifret antall grågjess og tresifret antall hvitkinngås etter avsluttet hekking og før høsttrekket 

setter inn. Gjessene benytter hovedsakelig omkringliggende dyrket mark til næringssøk, men trekker 

ut i Ilene for å hvile, raste og pusse seg. Rødlistede og sjeldne gjess som sædgås (VU) og tundragås er 

også registrert.  

 

Islegging har «alt» å si for områdets funksjon under vintermånedene. Området har en viktig funksjon 

som overvintringsområde straks det er danner seg åpne råker i området. Da vil fugl fort respondere 

på at åpne råker er dannet. For eksempel responderer toppender raskt på at råker dannes på 

vinteren. Hele Vestfjorden og Byfjorden islegges ved en normal vinter. På grunn av stor 

ferskvannspåvirkning fra spesielt Aulielva vil isen legge seg raskt ved lengre kuldeperioder. Isen kan 

legge seg allerede i november. De senere år er det typisk at isen legger seg midt i januar. Isen kan da 

ligge til begynnelsen av mars, men ved mildt vintervær kombinert med for eksempel kraftig vind fra 

nord kan isen lett brekkes opp. I februar-mars dannes det normalt råker med viktig funksjon for 

fuglelivet.  

 
Tabell 0-1. Makstall for utvalgte våtmarksfugler i Ilene vår og høst. Basert på oversikt fra Axelsen (2011) og fra søk i 
Artsobservasjoner. 

Art Vår Høst Vinter Kommentar 

Storskarv 220 (1989) 150 (2002)   

Gråhegre 10 (1989) 89 (1990) 31 (1983)  

Knoppsvane 107 (1984) 263 (1990)   

Grågås 500 (2008) 4000 (2011)   

Kortnebbgås 4300 (2011) 2100 (2011)  Tallene kan også inkludere overflygende 

individer 

Hvitkinngås 7 (2007) 1000 (2014)   

Gravand 200 (2007) 60 (1981)   

Stokkand 800 (2002) 2000 (1987)   

Stjertand  21 (1975)   

Brunnakke 50 (1972) 300 (1988)   

Krikkand 450 (1982) 800 (1987)   

Kvinand 200 (1974) 170 (2011)   

Toppand 105 (2009)  145 (2011)  
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Bergand  35 (1963)   

Laksand 67 (1983) 28 (1988) 60 (1965)  

Siland 34 (2017) 30 (mange)   

Ærfugl 150 (2011) 550 (2010)  Sommer: 700 (3.7.2010).  

Tjeld 80 (1989) 45 (2011)   

Storspove 1090 (1999)    

Lappspove  36 (1990)   

Sandlo 87 (1973) 55 (1963)   

Heilo 700 (2003) 200 (1951)  Mest knyttet til dyrket mark 

Vipe 500 (flere) 4000 (1987)   

Polarsnipe  40 (1973)   

Tundrasnipe  20 (1985)   

Myrsnipe 50 (1973) 450 (1973)   

Temmincksnipe 45 (1988) 6 (1952)   

Enkeltbekkasin 80 (2004) 115 (1963)   

Gluttsnipe 150 (2014) 100 (1986)   

Grønnstilk 40 (2014) 100 (1984)   

Rødstilk 50 (1966) 57 (2012)   

Brushane 35 (1969) 700 (1986)   

Hettemåke 1200 (1983)    

Fiskemåke 2000 (2003)    

Gråmåke 700 (1984) 2600 (1986)   

Sildemåke 150 (1983)    

Svartbak 150 (1985)    

Makrellterne 110 (2015)    

     

 

De grunne sjøområdene utenfor er kilen viktige oppvekstområder for fisk (som igjen har betydning 

for fiskespisende fugler). Homannsbekken og Aulielva har oppgang av sjøørret, men dette omtales 

ikke nærmere i denne fugleutredningen.  

Hekkefugler 

Det har skjedd store endringer i Ilene NR sin hekkefuglfauna. En lang rekke arter som tidligere 

hekket er nå helt forsvunnet som hekkefugler. Dette gjelder vadefugler som storspove (siste sikre 

hekking i 1982, på Vestre Ilene), brushane (siste sikre hekking i 1966), myrsnipe (1974 og 1975, av 

underarten schinzii sørlig myrsnipe som er knyttet til strandenger, på Vestre Ilene) og sandlo (1957 

og 1958). Enkeltbekkasin var en vanlig hekkefugl frem til slutten av 1960-tallet. Områdene fra 

Grevestien ut til Semslinna var beitemark for kyr helt fram til 66/67. Dette var et eldorado for vader 

og andefugler før området ble dyrket opp. Makrellterne og fiskemåke har også forsvunnet som 

hekkefugler. Makrellterna hekket også på Vestre Ilene. Oppdyrkingen nord for Ilene (utenfor 

reservatet) har selvfølgelig redusert hekkebestanden til mange arter, men attraktive hekkeområder 

for flere av disse artene opptrer fremdeles i dag innenfor reservatet, men på grunn av 

bestandsendringer og andre ikke kjente årsaker har disse artene forsvunnet som hekkefugler. Fram 
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til 1952 gikk strandengene på Ilene fram til dagens jernbanelinje., men dette ble drenert og dyrket 

opp, blant annet med hjelp fra hollandske ingeniører.  

Av spurvefugler er gulerle, buskskvett (tidligere svært vanlig), sivsanger (hekket tidligere vanlig, siste 

hekkefunn trolig i 1986) og tornskate (tidligere regelmessig hekkefugl (minst fram til 60-tallet) også 

forsvunnet. Sivhøne har også hekket, men det er usikkert hvor dette hekkefunnet ble gjort. 

Sannsynligvis hekket sivhøna ved Ollekilen (Terje Axelsen, NOF, pers. medd.).  

 

Vipe, rødstilk, strandsnipe og tjeld hekker fremdeles i Ilene, men i mindre bestander enn tidligere. 

Vipe hekker også i dyrket mark som grenser opp mot reservatet. I 1985 hekket 20 par vipe rundt 

Ilene. I dag er det kun noen få par med varierende hekkesuksess. Dette er i samsvar med en 

betydelig bestandsnedgang for vipa i hele landet. Sikkert hekkefunn av rødstilk ble gjort i 2013, men 

senest i 1985 hekket tre par.  

 

Av spurvefugler som hekker i takrørskogen kan nevnes sivspurv, rørsanger og sivsanger. Også den 

sjeldne skjeggmeisen er i ferd med å etablere seg i området og kan lettest observeres høst og vinter, 

men det er ennå ikke påvist hekking.  

 

Ilene NR i en regional sammenheng 

 

Ilene NR utgjør sammen med Presterødkilen NR svært viktige fugleområder lokalt, men også i en 

regional til nasjonal sammenheng (og dermed også i et nettverk av viktige våtmarksområder 

internasjonalt, og bakgrunn for at området er utpekt som et Ramsar-område). Sammen med andre 

svært viktige våtmarksområder i Sør-Norge og Øst-Norge som Åkersvika NR (Hamar), Øra NR 

(Fredrikstad), Kurefjorden (Råde/Moss), Nordre Øyeren NR med flere mindre naturreservat (Fet) og 

Nordre Tyrifjorden våtmarkssystemer (Hole, Ringerike) utgjør Ilene og Presterødkilen særdeles 

viktige våtmarksområder, spesielt for trekkende våtmarksfugl.   
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V02 Byfjorden 
Byfjorden utenfor Ilene NR er også et svært viktig område for fugl og verdisatt som svært viktig (A), 

på grunn av at dette området økologisk sett er en del av Ilene NR og har til dels store mengder fugl i 

hele den isfrie perioden. På senvinteren/våren er det isforholdene som styrer fuglens områdebruk. 

Med en gang det danner seg råker utenfor Aulielva og Hogsnesbekken (bekken ved Jarlsberg 

travbane) kommer det fugl til området.   

 

Dette viltområdet dekker grovt sett Byfjorden fra vernegrensa i nord, og sørover til Vestfjorden ved 

Ramberg der fjorden blir dypere og dermed har mindre betydning for fugl. De bynære 

fjordområdene ved Nordbyen og sørover er inkludert i viltområdet men har gradvis mindre 

betydning på grunn av bynær beliggenhet med mye ferdsel og støy.  Store deler av dette viltområdet 

er relativt grunt. Det lå tidligere registrert i Naturbase, men gjenfinnes ikke og ingen beskrivelse er 

knyttet til dette viltområdet. Grensene for viltområdet er justert i dialog med NOF om hvilke 

delområder som er av verdi for fuglelivet. Dette viltområdet er et viktig raste- og beiteområde for 

spesielt knoppsvane og ærfugl. Betydelige antall av storskarv registreres også. Opptil 400-500 ærfugl 

er registrert på sommeren på lokaliteten. Tre-sifret antall av knoppsvane er også registrert. 

Vinterstid holder bl.a. en stor knoppsvanebestand til i og ved Ilene naturreservat og Byfjorden så 

lenge Byfjorden ligger isfri. Også antall oversomrende knoppsvaner er stort. Betydelig mengder 

dykkender av toppand og kvinand opptrer også innenfor viltområdet, avhengig av isforhold om 

vinteren og værforhold og forstyrrelsesregime. På sommeren er det registrert opptil 200-300 individ 

av kvinand som trolig myter i området. Marine dykkender som svartand, sjøorre og bergand ses også 

i dette området. Litt avhengig av værforhold holder de marine dykkendene seg ofte i grensa eller på 

utsiden av verneområdet, men registreres også innenfor verneområdet. En lang rekke truede arter 

er registrert i viltområdet: som bergand (VU), sjøorre (NT), svartand (NT), dvergdykker (NT), 

lappfiskand (VU), toppdykker (NT), dvergdykker (NT), lappfiskand (VU) og i tillegg til truede arter 

innenfor gruppene lommer, måker, terner og gjess. Disse truede artene opptrer imidlertid i all 

hovedsak sjelden eller sporadisk og med få individer, med unntak av svartand, makrellterne og 

hettemåke som er mer tallrike og regelmessige. Alkefugler blir en sjelden gang registrert i området, 

men både lomvi og alke opptrer sjeldnere nå på grunn av bestandsnedgang. På grunn av de store 

gruntvannsområdene får fuglene være relativt i fred for båttrafikken som følger skipsleden rett nord 

av Kaldnes (og sør av reservatgrensa) og således deler sjøarealet i og utenfor Ilene naturreservat i to. 

Sommerstid er det mye båttrafikk gjennom Byfjorden og fuglene finner ro nord og sør for skipsleia. 

Vinterstid samles sjøfugl ofte i grunne, produktive områder som ikke fryser til. På grunn av stor 

ferskvannspåvirkning fra Aulielva fryser imidlertid Byfjorden vinterstid og har lite tilgjengelige arealer 

om vinteren.  Det er noen små steinsatte grunner i området og disse er attraktive hvile- og 

rasteplasser for fugl som storskarv, ærfugl og måkefugler spesielt. Et annet moment er at 

landhevningen gjør at landet stiger 20-30 cm på 100 år og som inn i framtiden vil gjøre Byfjorden 

grunnere og dermed viktigere, men dette vil også motvirkes av havnivåstigning som en del av 

klimaendringene. På lang sikt vil de viktige delene av Ilene NR forskyve seg sørover.  
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Figur 0-3. Byfjorden med skipsleia markert.  

 

Det er ikke kjent hvorvidt Byfjorden har en viktig (regional) funksjon som myteområde for fugl. Som 

nevnt over myter trolig kvinand i området, og trolig gjelder dette også ærfugl. Det er ikke kjent 

hvorvidt andre arter har spesielt store myteflokker i området. Større flokker av siland, laksand eller 

marine dykkender er ikke observert om sommeren. Dette vil da være en periode for fuglene mister 

sin flygeevne, og disse fuglene vil da generelt være langt mer sky og sårbare for forstyrrelser fra 

menneskelig aktivitet. Fjærfellingen varer i 3-7 uker og fuglene er i denne perioden ikke flygedyktige. 

Myteperioden faller normalt i juli/august og gjess og ender samles da i store flokker på grunne 

sjøflater langs kysten. Fuglene er svært sårbare i denne perioden og velger normalt relativt rolige, 

uforstyrrede områder i denne tiden.   
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Vedlegg 2: Lokalitetsbeskrivelser Naturtypelokaliteter 
 

N02 Hogsnes  

Naturtype: Rik edelløvskog  

Verdi: C 

KU-Verdi: Middels  

 
Innledning: 
Lokaliteten er kartlagt og registrert som naturtypelokalitet for første gang av Hallvard Holtung 

Asplan Viak AS den 16.06. 2016. Kartleggingen er en del av konsekvensutredningen av ny 

veiforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg.   

Beliggenhet og naturgrunnlag: 
Lokaliteten består av en stripe med rik edelløvskog i den østvendte lia rett vest for gården Hogsnes 

ved Byfjorden i Tønsberg. Området grenser mot dyrka mark og yngre skog i øst, og mot skrinnere, 

fattigere barskog høyere opp i lia (vest) 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av naturtypen rik edelløvskog. Dominerende delnaturtype er lågurt-bøkeskog.  

Artsmangfold:  
Tresjiktet domineres av bøk, med innslag av furu, gran, hassel og lønn. Feltsjiktet er glissent og dekt 

av dødt lauv, typisk for bøkeskoger. Flekkvise forekomster av hvitveis, liljekonvall, fingerstarr, smyle, 

blåbær og hengeving.  

Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter er registrert 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten består av et "glemt" skogområde som trolig har hatt liten økonomisk verdi og har fått 

utvikle seg fritt. Nærmere jordekant er det ryddet slik at området domineres av yngre krattskog. 

Lenger opp i lia skifter naturtypen til fattig lyng-barskog. Skogen er ikke spesielt gammel, og mangler 

særlige forekomster av død ved og grove trær. 

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten er en av flere "flekker" med gjenværende naturlig løvskog i et påvirket og fragmentert 

kulturlandskap. Disse flekkene synes for små og for spredt til å kunne fungere som et 

sammenhengende landskap eller metalokalitet.     

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør i størst mulig grad holdes urørt. Det er særlig viktig at ikke død ved fjernes fra 

området.  

Verdisetting:  
Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi). Naturtypen er relativt sjelden og særegen for 

regionen, men i dette tilfellet mangler en del verdifulle karakterer og egenskaper som ville økt 

lokalitetens verdi. Dette gjelder særlig mangelen på død ved, fraværet av store trær og spesialisert 

eller sjeldne arter. 
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N04 Smørberg sør 

Naturtype: Gammel furuskog  

Verdi: B 

KU-Verdi: middels  

 

Innledning: 
Lokaliteten er tidligere kartlagt av Multiconsult på oppdrag fra Statens vegvesen i 2004, men ikke 

registrert i Naturbase. Lokaliteten er senere kartlagt den 16.06.2016, og oppdatert etter dagens 

metodikk av Hallvard Holtung Asplan Viak AS.  Kartleggingen er en del av konsekvensutredningen av 

ny veiforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg.   

Beliggenhet og naturgrunnlag: 
Lokaliteten ligger på vestsiden av Byfjorden i Tønsberg like sør for fyret "Smørberg lykt". Lokaliteten 

ligger ned mot strandkanten og består av svaberg og rabber med gammel furuskog. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består hovedsakelig av naturtypen gammel furuskog. Artsfunn kan tyde på at 

jordsmonnet er noe kalkholdig.  

Artsmangfold:  
Tresjiktet i lokaliteten består hovedsakelig av furu og eik. Osp, rogn og bjørk finnes som mindre 

innslag. Feltsjiktet er flekkvis rikt. Gulaks, engtjæreblom, hårsveve, knollerteknapp, blodstorkenebb 

og jonsokkoll finnes enkelte steder. Ved befaring i 2016 ble den sjeldne og rødlistede arten 

rødhalslavspinner oppdaget tilfeldig. Arten er knyttet til gammel furuskog, og lever av lavarter på 

trestammer.  

Fremmede arter: 
Det er ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten er liten og består av en samling gamle trær i et begrenset område. Lokaliteten ligger 

nærme kyststien, men er så kupert og utilgjengelig at menneskelig påvirkning ser ut til å være 

minimal. Det ser ut til at kalkinnholdet i lokaliteten er høyere enn for omkringliggende skog. Både 

rødhalslavspinner og noen av de registrerte plantene er arter som ofte assosieres med høyt 

kalkinnhold i berggrunnen.   

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten er nokså enestående i sitt slag i dette området. Og inngår i et landskapsbilde med andre 

lokaliteter med samme naturtype. 

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør ikke skjøttes aktivt, men overlates til fri utvikling.  

Verdisetting:  
Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi). Naturtypen er sjelden i området, og lokaliteten er en av få 

funnsteder for den rødlistede sommerfuglen rødhalslavspinner. Lokaliteten er imidlertid svært liten, 

noe som drar verdien ned.   

 



Temarapport Naturmangfold• Konsekvensutredning for kommunedelplan 
 
 

Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy - Tjøme 
138 

 

N05 Smørbergrønningen 

Naturtype: Dam  

Verdi: B 

KU-Verdi: middels til stor  

 

Innledning: 
Lokaliteten er tidligere kartlagt av Multiconsult på oppdrag fra Statens vegvesen i 2004, men ikke 

registrert i Naturbase. Lokaliteten ble kartlagt på nytt den 9.1. 2017 som en del av 

konsekvensutredningen av ny veiforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg. Kartleggingen ble 

gjennomført av Hallvard Holtung Asplan Viak AS, og resulterte i ny avgrensning og vurdering.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: 
Lokaliteten består av en mindre dam og omkringliggende flommark og sump like øst for turvei ved 

Smørbergrønningen på Vear i Tønsberg kommune.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten tilhører naturtypen dam, utforming fiskeløs dam. Naturtypen omfatter også kantsoner 

med svartordominert flommarksskog. 

Artsmangfold:  
Dammen er befart i januar, det er derfor uvisst hvilke arter som finnes i og rundt dammen. 

Kantsonen består av gråor, svartor og bøk, samt ask og korsved. Det kan være potensial for 

salamandere i dammen.   

Fremmede arter: 
Det er ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Det er gjennomført hogst i området rundt dammen. Trolig har mye av det som ble registrert som 

sumpskog i 2004 blitt hogd de siste årene. I dag er det kun en tynn stripe med sumpskog som står 

igjen rundt dammen. Dammen er trolig kunstig, ligger i nærheten av en brønn og ser ut til å være 

grunn. Det antas at dammen er fisketom, og at den således har potensial for salamandere.    

Del av helhetlig landskap: 
Det er langt til nærmeste dam eller sumpskog, lokaliteten kan derfor ikke sies å inngå i et større 

sammenhengende dam eller våtmarksystem.  

Skjøtsel og hensyn:  
Dammen ser ut til å klare seg godt uten aktiv skjøtsel. Da den ikke er særlig gjengrodd synes det ikke 

nødvendig å mudre eller rense dammen. Kantsonene bør holdes så brede og intakte som mulig. 

Granskogen sør for dammen har imidlertid ingen verdi for naturmangfold. 

Verdisetting:  
Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi). Fiskeløse dammer er en viktig naturtype og artsrike innslag 

i kulturlandskapet. Flommarksskog er en sjelden og artsrik naturtype, men finnes kun som fragment 

rundt dammen i dag. Sikre forekomster av småsalamander, storsalamander eller spissnutefrosk vil 

dra opp verdien på lokaliteten. 

N06 Rekkevik (BN00015721) 
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Naturtype: Rik edelløvskog  

Verdi: C 

KU-Verdi: middels  

 

Innledning: 
Lokaliteten er tidligere kartlagt av Naturplan i 2004, og registrert i Naturbase med begrenset 

lokalitetsbeskrivelse. Lokaliteten er senere kartlagt og oppdatert av Hallvard Holtung Asplan Viak AS 

den 9. januar 2017. Kartleggingen er en del av konsekvensutredningen av ny veiforbindelse mellom 

Nøtterøy og Tønsberg.   

Beliggenhet og naturgrunnlag: 
Lokaliteten består av en smal stripe med en rest av svartorskog som strekker seg langs stranda på de 

ca. 500 meterne mellom Rakkevik og Sandodden på Vear i Tønsberg.   

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten tilhører naturtypen rik sump- og kildeskog. Delnaturtypen er svartor-strandskog.  

Artsmangfold:  
Tresjiktet i lokaliteten består nærmest utelukkende av svartor, men det finnes enkelte innslag av 

blant annet lind og bøk.   

Fremmede arter: 
Det er ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten består av en svært smal sone, nærmest en trerekke, av svartor. Trærne er små og står 

klemt mellom enn skjelldekt littoralsone, og granskog på innsiden.  Det ser ut til at svartorskogen er 

satt igjen ved tidligere hogst i området. Lokaliteten er så smal og fragmentert at det kan diskuteres 

om den i det hele tatt har noen økologisk funksjon.   

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten er en isolert forekomst av svartorskog som ikke kan sees som en del av en større 

helhetlig lokalitet. 

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør ikke skjøttes aktivt, men overlates til fri utvikling. Helst bør det settes av en 

buffersone på innsiden av lokaliteten der det ikke plantes skog, og hvor man rydder bort store 

grantrær for å gi svartorskogen mulighet til å spre seg.  

Verdisetting:  
Lokalitetens verdi vurderes som begrenset, og settes under tvil til lokalt viktig (C). Lokaliteten 

strekker seg noen hundre meter langs strandsonen, men er svært smal og fragmentert. Naturtypen 

er truet og uvanlig i området. Det er mulig at lokaliteten kan spre seg til en bredere sone, og dermed 

øke i verdi, dersom det ryddes og legges opp til spredning på innsides av dagens sone.    

 

N07 Rakkevik 2 
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Naturtype: Rik edelløvskog  

Verdi: C 

KU-Verdi: middels  

 

Innledning: 
Lokaliteten er kartlagt og registrert som naturtypelokalitet for første gang av Hallvard Holtung 
Asplan Viak AS den 9. januar 2017. Kartleggingen er en del av konsekvensutredningen av ny 
veiforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg.   
 
Beliggenhet og naturgrunnlag: 
Lokaliteten består av en smal, sørvendt skrent med lindeskog inne i turområdet nord for Rakkevik på 
Vear, Tønsberg kommune.   
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten tilhører naturtypen rik edelløvskog, og består nærmest utelukkende av delnaturtypen 

rasmark-lindeskog.  

Artsmangfold:  
Tresjiktet består nærmest utelukkende av lind. Noe innslag av andre løvtrær som eik, ask og hassel. 

Feltsjiktet er glissent og lite utviklet, men det vokser flekker med blåbær, smyle, fingerstarr og 

sisselrot i skråningen. Lokaliteten er kartlagt utenfor vekstsesongen.    

Fremmede arter: 
Det er ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten består av en skrent med rasmark-lindeskog, og bærer preg av å være en gjenstående, 

ikke-drivbar rest i et område med tradisjonell skogdrift. Trærne har en omkrets på ca. 150cm i 

omkrets, og det finnes lite død. Et eiketre midt i lokaliteten og en stor lind nede mot strandkanten er 

betydelig større. Lokaliteten ligger i et turområde, men er lite påvirket av menneskelig ferdsel.   

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten er en isolert forekomst av rasmark-lindeskog som ikke kan sees som en del av en større 

helhetlig lokalitet. 

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør ikke skjøttes aktivt, men overlates til fri utvikling.  

Verdisetting:  
Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi). Naturtypen er relativt sjelden med egne spesialiserte 

arter. Begrenset størrelse og artsmangfold, samt mangel på død ved drar ned verdien.   

N08 Rakkevik 

Naturtype: Rik edelløvskog  

Verdi: C 

KU-Verdi: middels  
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Innledning 
Lokaliteten er kartlagt og registrert som naturtypelokalitet for første gang av Hallvard Holtung 

Asplan Viak AS den 9. januar 2017. Kartleggingen er en del av konsekvensutredningen av ny 

veiforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg.   

Beliggenhet og naturgrunnlag: 
Lokaliteten er en del av et større skogområde nord for Rakkevik på Vear, Tønsberg kommune. I 

denne begrensede delen helt sør i området finnes 2 - 3 store, gamle løvtrær, og noe rik vegetasjon. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av rik edelløvskog. Dominerende naturtype er lågurt-bøkeskog 

Artsmangfold:  
Tresjiktet domineres av eik og bøk, med innslag av furu og mindre forekomster av ask, hassel og 

spisslønn. Feltsjiktet er glissent og dekket av dødt bøkeløv. Hvitveis, blåbær, fingerstarr og sisselrot 

var blant artene som ble registrert under befaringen i januar. 

Fremmede arter: 
Det er ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten består av et midre skogområde med gjennomgående litt større og mer verdifulle trær 

enn omkringliggende bøkeskog. Det er trolig drevet tradisjonell skogsdrift eller beiting i lokaliteten, 

men det er ikke plantet til med gran.  Noen store enkelttrær av bøk (BHO=220 cm) og bøk (250cm) 

har fått stå igjen i lokaliteten.  Bøketreet inneholder noe død ved og kan ha potensial vedboende 

spesialist-arter. 

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten er ikke vesentlig annerledes enn omkringliggende skog, men inneholder enkelte store 

trær som drar verdien opp. Over tid med fri utvikling vil hele skogområdet kunne være en stor 

sammenhengende lokalitet av verdifull edelløv- og blandingsskog.  

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør ikke skjøttes aktivt, men overlates til fri utvikling.  

Verdisetting:  
Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi). Verdien er hovedsakelig knyttet til de store trærne 

som kan være potensielt leveområde for spesialiserte vedboende arter. Begrenset størrelse og 

artsmangfold, samt mangel på død ved drar ned verdien for lokaliteten.   

 

N10 Ramberg terrasse 33 

Naturtype: Store gamle trær  

Utvalgt naturtype 

Verdi: C 

KU-Verdi: middels  

 

Innledning: 
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Lokaliteten er kartlagt og registrert som naturtypelokalitet for første gang av Hallvard Holtung 

Asplan Viak AS den 3. januar 2017. Kartleggingen er en del av konsekvensutredningen av ny 

veiforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg.   

Beliggenhet og naturgrunnlag: 
Lokaliteten består av en stor eik som står inneklemt i en vestvendt fjellskrent ved Ramberg terrasse 

33, nordvest på Nøtterøy. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten hører til naturtypen store gamle trær, delnaturtype eik. Utvalgt naturtype etter 

Naturmangfoldloven. 

Artsmangfold:  
Det er ikke registrert spesielt interessante arter på treet. 

Fremmede arter: 
Det er ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Treet er en sommereik med omkrets på 220 cm målt i brysthøyde. Treet har en relativt smal, og er 

kraftig beskjært. Stammen mangler grov sprekkbark, og er lite bevokst av mose. Treet er friskt og 

vitalt, uten synlige skader eller hulheter. Treet står trengt inntil en fjellvegg, og er derfor trolig ekstra 

eksponert for sol og varme. Dette kan være en positiv faktor for en del insektarter.   

Del av helhetlig landskap: 
Treet vokser i et område der det finnes flere store og gamle eiker. I lokaliteten Rambergåsen finnes 

flere store og hule eiketrær.  

Skjøtsel og hensyn:  
Treet bør kun beskjæres når dette er uunngåelig ut fra sikkerhetshensyn. All død ved fra treet bør 

behandles som en ressurs for biologisk mangfold, og plasseres på egnet plass i nærheten.  

Verdisetting:  
Verdien på treet settes til lokalt viktig (C-verdi). Da det, til tross for stor stammedimensjon, ikke 

innehar spesielt verdifulle eller sjeldne egenskaper. Treet er først og fremst viktig for å sikre 

kontinuiteten av store og hule eiker i området. 

 

N11 Rambergåsen 

Naturtype: Rik edelløvskog  

Verdi: A 

KU-Verdi: Stor 

 

Innledning 
Lokaliteten er tidligere kartlagt av Multiconsult på oppdrag fra Statens vegvesen i 2004, men ikke 

registrert i Naturbase. Lokaliteten er senere kartlagt og avgrenset på nytt den 16.06.2016, og 

oppdatert etter dagens metodikk av  Hallvard Holtung Asplan Viak AS.  Kartleggingen er en del av 

konsekvensutredningen av ny veiforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg.   
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Beliggenhet og naturgrunnlag: 
Lokaliteten består av et større skogområde i den vestvendte og til tider svært bratte lia ved Ramberg 

Terrasse, helt nordvest på Nøtterøy. Lokaliteten avgrenses først og fremst av bebyggelse og yngre 

skog. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av ulike skogstyper. Lågurt-eikeskog, kystfuruskog og lågurt bøkeskog er de tre 

dominerende delnaturtypene. Rasmark lindeskog og strand-svartorskog finnes i mindre forekomster.  

Artsmangfold:  

Variasjon i naturtyper innenfor lokaliteten. Tresjiktet domineres av Eik, Furu, og Bøk. Lind dominerer 

i bratte deler av lokaliteten. Svartor er vanligste treslag nederst i strandsonen. Lokaliteten er kartlagt 

på et tidspunkt med lite tydelig feltsjikt. Funn av blant annet fingerstarr, skogsvingel, blåveis og 

knollerteknapp tilsier at lokaliteten har noe rikt jordsmonn. Feltsjiktet er stedvis svært glissent og 

fattig, dette gjelder særlig der bøkeskogen dominerer. Her finnes stort sett blåbærlyng og vanlige 

småbregner. Potensialet for sopp og insekter knyttet til død eikeved er stort.    

Fremmede arter: 
Det er ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten består av gammel og nokså urørt skog i ulendt terreng. Det antas at området tidligere 

har vært beitet. Lokaliteten har et usedvanlig høyt innhold av gamle og hule trær, hovedsakelig eik. 

Lokaliteten ligger i et populært turområde, men dette har i liten grad skadet lokaliteten. Det er 

ryddet i søndre del av lokaliteten, dette ser imidlertid ut til å ikke ha forårsaket særlig skade, da det 

sørger for økt lysinnstråling til flere av de hule eikene.   

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten er antageligvis representativ for den naturen som har bekledd store deler av Nøtterøy i 

eldre tider. Med dagens situasjon er lokaliteten imidlertid mer eller mindre enestående og inngår 

ikke i et større landskap med samme eller lignende naturtyper. 

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør i størst mulig grad holdes urørt. Det bør fokuseres på å forby og forhindre dumping 

av hageavfall i lokaliteten, selv om dette ikke ser ut til å være et problem i 2017. Rydding i lokaliteten 

bør i utgangspunktet unngås, og det er særlig viktig at ikke død ved fjernes fra området.  

Verdisetting:  
Lokaliteten gis høy verdi hovedsakelig på grunn av stor tetthet av gamle hule eiker, og potensialet 

for artsmangfold som disse utgjør. Videre er lokaliteten relativt stor og inneholder flere sjeldne 

naturtyper, deriblant en nokså unik utforming av kystnær furu/eik/bøkeskog, som ikke finnes mange 

andre steder i landet. Befaring på en mer gunstig årstid vil trolig resultere i flere interessante 

artsfunn   

 

N12 Ramdal 

Naturtype: Rik edelløvskog  
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Verdi: B 

KU-Verdi: middels til stor 

 

Innledning: 
Lokaliteten er kartlagt og registrert som naturtypelokalitet for første gang av Hallvard Holtung 

Asplan Viak AS den 6. januar 2017. Kartleggingen er en del av konsekvensutredningen av ny 

veiforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg.   

Beliggenhet og naturgrunnlag: 
Lokaliteten består av et lite skogholt klemt inne mellom bebyggelsen i Munkerekkeveien og skrenten 

opp mot Valhalla nord på Nøtterøy. Overgangene mot hage og annen skog er relativt tydelige.   

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten tilhører naturtypen rik edelløvskog, og består nærmest utelukkende av delnaturtypen 

blåbær-bøkeskog.  

Artsmangfold:  
Tresjiktet domineres av bøk. Feltsjiktet er glissent og fattig, hvilket er typisk for naturtypen. Det 

finnes enkelte bregner som ormetelg, hengeving og sisselrot, samt blåbær og smyle. Vegetasjonen 

tyder på et relativt fattig jordsmonn. Det vokser knuskkjuke og ulike barksopper på dødved i 

lokaliteten.  

Fremmede arter: 
Det er ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Skogen i lokaliteten fremstår som relativt gammel. Bøketrærne har dimensjoner på over 200 cm i 

omkrets.  Lokaliteten inneholder mye dødved, både som gadd og læger. Det er tynnet og ryddet i 

lokaliteten i nyere tid. Selv om lokaliteten bør få utvikle seg fritt ser den ikke ut til å ha tatt skade av 

skjøtselen. Småkratt er ryddet bort og lokaliteten har fått større solinnstråling. Det er uheldig 

dersom dødved er fjernet ved skjøtselen.  

Del av helhetlig landskap: 
Naturtypen finnes flere steder i området som små flekker mellom bebyggelse og inngrep. Det er 

imidlertid få steder hvor skogen har fått stå urørt som i dette tilfellet.   

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør i størst mulig grad holdes urørt. Det bør fokuseres på å forby og forhindre dumping 

av hageavfall i lokaliteten, selv om dette ikke ser ut til å være et problem i 2017. Rydding i lokaliteten 

bør i utgangspunktet unngås, og det er særlig viktig at ikke død ved fjernes fra området.  

Verdisetting:  
Lokaliteten gis relativt høy verdi fordi den består av en typisk utforming av en sjelden naturtype som 

er representativ for den "opprinnelige" naturen som i mange tilfeller har måttet vike for bebyggelse i 

dette området. Skogholtet er en "renraset" og typisk og bokeskog med store trær og innslag av 

dødved. Lokaliteten har potensial for spesialistarter på bøk. 
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N13 Ravnveien 22 

Naturtype: Store gamle trær 

Utvalgt naturtype 

Verdi: C 

KU-Verdi: middels  

 

Innledning: 
Lokaliteten er verdivurdert og beskrevet av Hallvard Holtung, Asplan Viak på grunnlag av feltarbeid 

gjennomført av Per Marstad og Turid N. Kristiansen den 18. juni 2015. Lokaliteten er ikke tidligere 

kartlagt. Registreringen er en del av et større arbeid med kartlegging av den utvalgte naturtypen hul 

eik for Nøtterøy kommune 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: 
Lokaliteten består av en sommereik i hagen tilhørende Ravnveien 22 på Munkerekka, Nøtterøy 

kommune.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
En eik med omkrets på 330 cm står i en hage i tettbygd område. Lokaliteten er utvalgt naturtype 

etter Naturmangfoldloven.  

Artsmangfold:  
Det er ikke registrert sjeldne eller forvaltningsrelevante arter ved treet.  

Fremmede arter: 
Det er ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Treet er en sommereik med omkrets på 330 cm målt i brysthøyde. Treet har en vid krone, og er ikke 

beskjært. Stammen har noe grov sprekkbark (ca. 30 mm), og er lite bevokst av mose. Treet er friskt 

og vitalt, uten synlige skader eller hulheter.  

Del av helhetlig landskap: 
I denne delen av Teie finnes det flere store eiker. Trærnes verdi økes i lys av dette. 

Skjøtsel og hensyn:  
Treet bør kun beskjæres når dette er uunngåelig ut fra sikkerhetshensyn. All død ved fra treet bør 

behandles som en ressurs for biologisk mangfold, og plasseres på egnet plass i nærheten.  

Verdisetting:  
Verdien på treet settes til lokalt viktig (C-verdi). Da det, til tross for stor stammedimensjon, ikke 

innehar spesielt verdifulle eller sjeldne egenskaper. Treet er først og fremst viktig for å sikre 

kontinuiteten av store og hule eiker i området. 

 

N14 Slottsfjell nordvest  

Naturtype: Slåttemark  

Verdi: C 
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KU-Verdi: middels  

 

Innledning: 
Lokaliteten er tidligere registrert av Biofokus i 2010 som en del av en større lokalitet på 

Slottsfjellplatået, men ble senere tatt ut av denne lokaliteten. I 2016 er lokaliteten igjen avgrenset 

som naturtypelokalitet  i forbindelse med konsekvensutredningen av ny veiforbindelse mellom 

Nøtterøy og Tønsberg.   

Beliggenhet og naturgrunnlag: 
Lokaliteten ligger nord i Slottsfjellområdet ved Tønsberg sentrum. Den består av ubeitet 

engvegetasjon på det nedre Slottsfjellplatået mellom gangveien til det øverste platået, og skrenten 

ned mot Ringveien.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten føres til naturtypen slåttemark. Delnaturtypen kan best karakteriseres som svak 

lågurtslåtteeng. 

Artsmangfold:  
Enga består av lite- eller middels krevende eng-arter gulaks er svært utbredt, enghavre, smørbukk, 

engtjæreblom, smalkjempe, markmalurt og prestekrage vokser spredt i lokaliteten. Det er innslag av 

ulike rosebusker, einer, slåpetorn og små trær - hovedsakelig ask og furu.  

Fremmede arter: 
Den fremmede arten gravbergknapp vokser spredt i lokaliteten og på Slottsfjellet generelt. Arten 

utgjør en svært høy risiko (SE) etter Artsdatabankens vurdering, og trives på de tørre skrinde 

bergene ved Slottsfjellet. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Enga er ikke beitet, men holdes trolig åpen ved ferdsel, rydding og av at vekstforholdene for skog er 

noe begrenset av tørke og tynt jordsmonn. Enga ligger utenfor områdene med mest ferdsel, men 

opplever tidvis høy slitasje under den årlige Slottsfjellfestivalen. Det kan også være av betydning for 

lokaliteten at sanitæranleggene til festivalen har sin faste plassering innenfor lokaliteten, hvilket kan 

føre til en kuriøs, men allikevel betydelig endring i næringsinnholdet i lokaliteten. Forhøyede nivåer 

av Nitrogen kan føre til uønskede endringer i vegetasjonen.   

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten må sees i sammenheng med øvrige englokaliteter på Slottsfjell, og ligger nærme nok 

bergskrentene i Kjellelia til at lokalitetene kan inngå i habitatet til eksempelvis spesialiserte insekter. 

Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør først og fremst holdes åpen. Slått eller rydding der "avfallet" fraktes ut av lokaliteten 

er positivt for utviklingen av lokaliteten. Det ser ikke ut til at den periodevis intensive ferdselen i 

området har skadet lokaliteten, men man bør overvåke og ha fokus på dette, inkludert virkningene 

av sanitæranlegg fra festivaler og konserter. Se for øvrig skjøtselsråd i Biofokus-notat 2015-6. 

Verdisetting:  
Lokaliteten består av en nokså ordinær eng, og har markant lavere verdi for biologisk mangfold enn 

engene på topp-platået dette kommer til uttrykk i artssammensetning og utforming. Allikevel 



Temarapport Naturmangfold• Konsekvensutredning for kommunedelplan 
 
 

Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy - Tjøme 
147 

 

verdsettes lokaliteten som naturtype med verdi C. Lokaliteten har en rolle i det helhetlige 

englandskapet rundt Slottsfjell og Kjellelia, og har potensial for høyere verdi ved riktig skjøtsel over 

tid.   

 

N15 Grindløkka skole 

Naturtype: Store gamle trær  

Utvalgt naturtype 

Verdi: B 

KU-Verdi: middels til stor 

 

Innledning: 
Lokaliteten er verdivurdert og beskrevet av Hallvard Holtung, Asplan Viak på grunnlag av eget 

feltarbeid, samt målinger gjennomført av Nøtterøy kommune. Lokaliteten er ikke tidligere kartlagt. 

Registreringen er en del av et større arbeid med kartlegging av den utvalgte naturtypen hul eik for 

Nøtterøy kommune 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: 
Lokaliteten består av 25 store eiker i et område rundt Grindløkka skole på Nøtterøy. Lokaliteten 

består hovedsakelig av en trerekke i veikanten langs Eikeveien og Bekkeveien.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av 25 store eiker i hage-/ parklanskap i et boligområde. 21 av disse er utvalgt 

naturtype etter Naturmangfoldloven.  

Artsmangfold:  
Eikehårskål, smaragdlav og stor lindelav er vanlig på flere av trærne. Det ble ikke registrert andre 

sjeldne eller forvaltningsrelevante arter på lokaliteten. 

Fremmede arter: 
Det er ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten består av 25 store eiker med omkrets på mellom 160 og 410 cm målt i brysthøyde. I 

tillegg står det flere halvstore eiker (med omkrets mindre enn kravet for utvalgt naturtype) på 

lokaliteten. Trærne er vitale og friske, trekronene inneholder noen få døde greiner, og er noe 

beskjærte. Trærne mangler grov sprekkebark, og det er relativt lite mose på trærnes stammer. 

Eikene har middels til vide kroner og står i all hovedsak åpent og solrikt til. To av eikene står 

imidlertid mindre åpent til i en gjengrodd kantsone ved krysset av Eikeveien og Bekkeveien. Trærnes 

nøyaktige plassering og omkrets er oppgitt i tabellen under. 

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten må sees i sammenheng med de mange samlingene av eiker og enkelttrærne som finnes 

rundt Kolberg, langs Smidsrødveien og mot Teie.  

Skjøtsel og hensyn:  
Trærne må kun beskjæres når dette er uunngåelig ut fra sikkerhetshensyn. All død ved fra trærne 

bør behandles som en ressurs for biologisk mangfold, og plasseres på egnet plass i nærheten. 
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Trærne som står i kantsonen langs Bekkeveien bør ryddes rundt og fristilles slik at de får økt 

solinnstråling og inngår i det åpne eikelandskapet rundt Grindløkka.  

Verdisetting:  
Verdien på lokaliteten settes til viktig (B-verdi) fordi den utgjør en samling av relativt store eiker. 

Lokaliteten mangler sjeldne arter, hulheter eller død ved, dette gjør at lokaliteten ikke får høyeste 

verdi. 

 

N16 Smidsrødveien 25 - 33 (BN00090356) 

Naturtype: Store gamle trær  

Utvalgt naturtype 

Verdi: B 

KU-Verdi: middels til stor 

 

Innledning: 
Lokaliteten ble kartlagt den 22.11.2012 av Statens vegvesen ved Tore Felin i forbindelse med 

verdivurdering og skjøtsel av eiketrær på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: 
Lokaliteten består av 8 store eiketrær som står i areal mellom vei og støyskjerm langs Smidsrødveien 

(fv. 309) på Smidsrød, Nøtterøy kommune.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Store sommereik med stammeomkrets over 2,70m. Kun èn med hulhet, men framtidig potensiale 

for framtidig viktig biomangfold. 

Artsmangfold:  
foreløpig mulig begrenset som følga av trærnes alder og trafikkforurensing.  

Fremmede arter: 
Det er ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten består av 8 store sommereiker med stammeomkrets over 2,70m. Ett av trærne er hule. 

Lokaliteten antas å ha potensial som leveområde for truede arter. 

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten må sees i sammenheng med de mange samlingene av eiker og enkelttrærne som finnes 

rundt Kolberg, langs Smidsrødveien og mot Teie.  

Skjøtsel og hensyn:  
hold træne soleksponert. Ikke fjern døde greiner fra trekronen så fremt de ikke utgjør en åpenbar 

sikkerhetsrisiko. Kontrollert i 2012. Enkelte av trærne er i sikkerhetsmessig dårligere forfatning enn 

de andre og må følges spesielt. 

Verdisetting:  
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Framtidig stort potensial fordi det er mange trær av samme størrelse. Vurderes derfor til viktig (B-

verdi) 

 

N17 Frogner 

Naturtype: Store gamle trær  

Utvalgt naturtype 

Verdi: A 

KU-Verdi: stor 

 

Innledning: 
Lokaliteten er verdivurdert og beskrevet av Hallvard Holtung, Asplan Viak på grunnlag av feltarbeid 

gjennomført av Per Marstad og Turid N. Kristiansen den 24. juni 2015. Lokaliteten er ikke tidligere 

kartlagt. Registreringen er en del av et større arbeid med kartlegging av den utvalgte naturtypen hul 

eik for Nøtterøy kommune 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: 
Lokaliteten består av tolv store eiker i hage og på gårdstun rundt Frogner gård, Kirkeveien 60 ved 

Kolberg på Nøtterøy. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Tolv store eiker står i parklignende landskap i et boligområde. Ti av eikene er utvalgt naturtype etter 

Naturmangfoldloven.  

Artsmangfold:  
Et av trærne (156 se tabell) hadde stor forekomst av eikehårskål. Ellers ble det ikke registrert sjeldne 

eller forvaltningsrelevante arter på lokaliteten, men det er sannsynlig at det kan finnes rødlistede 

arter dersom lokaliteten undersøkes på en annen tid av året. 

Fremmede arter: 
Det er ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten består av en stor samling store eiker med omkrets mellom 180 og 475 cm målt i 

brysthøyde. Alle trærne er vitale og friske uten tegn til skader eller hulheter, men mange av trærne 

har tørre greiner i kronen. De fleste trekronene er middels vide, et fåtall av trærne har vide 

kroner.  De fleste trærne er noe beskjærte. Trærne mangler grov sprekkebark, ingen av trærne har 

bark dypere enn 30 mm. Eikene står åpent og har god soltilgang. Det står også en svært stor ask på 

lokaliteten, som ikke er inkludert i denne beskrivelsen.  

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten må sees i sammenheng med de mange samlingene av eiker og enkelttrærne som finnes 

rundt Kolberg, langs Smidsrødveien og mot Teie.  

Skjøtsel og hensyn:  
Trærne må kun beskjæres når dette er uunngåelig ut fra sikkerhetshensyn. All død ved fra trærne 

bør behandles som en ressurs for biologisk mangfold, og plasseres på egnet plass i nærheten. 
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Sprøytingen av gress rundt stammene må opphøre da dette dreper epifytter på treets bark, og 

røtter, samt markboende sopp rundt treet.  

Verdisetting:  
Verdien på lokaliteten settes under tvil til svært viktig (A-verdi) verdien er på grensen til B-verdi, men 

fordi lokaliteten har en sjeldent stor samling av store eiketrær, kombinert med et veldig stort eiketre 

(475 cm) får den høyeste verdi. Det som drar verdien ned, er fraværet av dødved og hule trær, det er 

heller ikke registrert sjeldne eller rødlistede arter på lokaliteten. Eikehårskål er en tidligere rødlistet, 

men lokalt utbredt art som ikke påvirker verdisettingen nevneverdig. Dersom lokaliteten får lov til å 

eldes naturlig og gå gjennom en naturlig nedbrytingsfase, vil den kunne bli en helt unik 

eikelokalitet.    
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Vedlegg 3 Notat: Konsekvensvurderinger for hjortevilt  
 

Konsekvensutredningen for hjortevilt avdekket at området ikke inneholdt spesielt verdifulle 

hjorteviltområder eller trekkveier. Samt at en planlagt fastlandsforbindelse følgelig ikke vil ha 

vesentlige konsekvenser for hjortevilt. Derfor er ikke denne kategorien nevnt i verdi- eller 

konsekvensvurdering i hovedrapporten, men inkludert som et frittstående vedlegg.  

Metode 

Metoden som er benyttet i denne utredningen følger Statens vegvesens håndbok V712 for 

konsekvensanalyser og Miljødirektoratets håndbok 11 for viltkartlegging. I tillegg har Vegvesenets 

håndbok V134 Veger og dyreliv, vært et metodegrunnlag ved vurderinger av avbøtende tiltak. 

Området ble befart av utreder 3. mars 2017. Her ble det registrert hvordan lokale terreng- og 

beiteforhold legger forutsetninger for viltets arealbruk. Samme dag ble det gjennomført møter med 

Jan Gunnar Hogsnes og Jørn Kjølner fra Aker-Melsom vald, Trond Mathisen fra viltnemnda i 

Tønsberg og Lars Bøen fra Nøtterøy kommune. C.N. Wedel Jarlsberg fra Jarlsberg vald har vært 

kontaktet pr tlf. Muntlige kilder er oppgitt i referanselisten til slutt i rapporten. 

Tiltaksbeskrivelse 

Det henvises til beskrivelser av tiltaket gitt i hoveddokumentet for konsekvensutredning 

naturmangfold. 

Kort oppsummert inngår 7 alternative løsninger innenfor 2 korridorer for ny fastlandsforbindelse 

Tønsberg-Nøtterøy. 

Korridor 1: Kolberg på Nøtterøy – Kaldnes – Hogsnes/Jarlsberg i Tønsberg (5 alternativer) 

Korridor 2: Kolberg på Nøtterøy – Kaldnes – Korten i Tønsberg (2 alternativer) 

I utredningen benyttes samme nummerering pr. alternativ som er gitt i Figur 1, dvs. 10000, 11000, 

11500, 12000, 12200, 16200 og 16700. 

 

Status og verdivurdering 

I Tønsberg og Nøtterøy kommuner er det tette bestander av rådyr. For elg inngår beiteområder i 

kommunene innenfor større hjemmeområder for dyrene. På Nøtterøy er forekomsten og jaktuttaket 

lavt, mens i Tønsberg er det høyere forekomst og elgen forvaltes gjennom storvald med 

nabokommuner. Det er lite hjort, men arten kan være på vei inn, og det er større tetthet lenger vest 

i fylket. Tabellene under angir fellingstall for hjortevilt de siste ti årene. For rådyr er det angitt tall pr 

kommune. For elg er det angitt tall for storvaldet hvor Aker-Melsom vald inngår. Dette valdet har 

areal i den delen av Tønsberg som er berørt av vegalternativene fra Jarlsberg og frem til kryssing av 

fjorden. For Aker-Melsom vald alene er det årlig kvote på 26 rådyr og et par elg, men fellingstallene 

har vært lavere de siste årene.  
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På nordsiden av Aulielva er det eget vald innenfor Jarlsbergeiendommen. Her har rådyrkvoten de 

siste årene ligget på 12 dyr, men redusert til 9 i 2016. Det har vært felt færre dyr enn dette (5 dyr i 

2016). Det er meget bra rådyrhabitat på denne eiendommen, bl.a. i skogområdet Storkronen, og det 

drives også fôring.  For elg kan et par dyr oppholde seg på eiendommen (spesielt sommerstid), men 

det er ikke elgkvote i Jarlsberg vald. Det er liten forekomst av hjort, men spor har vært observert. 

Tabell 1. Fellingstall for hjortevilt. Data fra hjorteviltregisteret. 

År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Felte rådyr, 
Nøtterøy 

35 58 50 53 31 37 42 47 44 46 

Felte rådyr, 
Tønsberg 

80 100 109 87 90 110 125 134 131 131 

Felte elg, Nøtterøy    2    1   

Felte elg, Stokke-
Sandefjord storvald 

19 18 14 12 10 13 15 16 18 19 

 

TØNSBERG 

Rådyr 

For hjorteviltet er det primært rådyr som vil være berørt av vegalternativene fra Jarlsberg travbane 

og frem til kryssing av fjorden (Fig. 1). Skogområder og innmarksnære beiter i området Hogsnes-

Smørberg har verdi som rådyrbeite. I området her er det typisk 2-3 familiegrupper»av rådyr som har 

tilhold. Antallet kan variere avhengig av hvordan dyr trekker til/fra de gode rådyrbeitene ved 

Akersvannet, mot Akersmyra, og fra Rakkevik og ned mot Golfbanen. I Fig. 2 er det angitt hvor rådyr 

ofte passerer på lokale trekk i området Hogsnes-Smørberg. Det er også angitt hvordan trekk kan 

passere over fjorden, noe som oftest vil skje når det legger seg stabil is. Hans Gunnar Hogsnes (pers. 

medd.) har erfart hvordan rådyr antakelig trekker over isen fra Nøtterøy i perioder om vinteren da 

han har lagt ut fôr til dyra ved Smørberg, mellom gartneriet og fjorden.  Under drevjakt (Jørn Kjølner, 

pers. medd.) er erfaringen at dyr trekker ut fra Smørberg mot sør gjennom grøntstrukturen langs 

fjorden og over til golfbanen/Akersvannet, eller mot nord og øst ved å passere i kant av jordene nord 

for Hogsnes (kryssing veg 303). De trekk som kan angis for rådyr i området er av lokal verdi og binder 

sammen den mosaikken av beiter som er fragmentert av bebyggelse, veger og fulldyrka åpen mark i 

området.  Generelt kan det sies at området her gir godt beitehabitat for rådyr gjennom hele året.  

Trond Mathisen i viltnemnda har også erfart at rådyr kan trekke over veg 300, jernbanen og Aulielva, 

vest for krysset ved travbanen. Her er også en del påkjørsler registrert. C.N. Wedel Jarlsberg (pers. 

medd.) har ikke observert dyr som krysser Aulielva, men ser ikke bort fra at det skjer utveksling av 

dyr til/fra beiteområdene på sørsiden av veg 300. Det vurderes derfor at noe trekk av rådyr skjer i 

dette området langs nord-sør aksen ved Rønningen og Aulilund vest for travbanen og rundkjøringen, 

men store åpne jorder med mangel på skjul, samt infrastrukturen og elva gir ingen god 

passasjemulighet for dyra her. 

 



Temarapport Naturmangfold• Konsekvensutredning for kommunedelplan 
 
 

Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy - Tjøme 
153 

 

 

Figur 2. Lokale trekkveier for rådyr ved Smørberg-Hogsnes-området, blå streker angir hvor dyr oftest vil passere. 

 

Elg 

Etter etablering av ny E18 stoppet de regionale elgtrekkene opp for en lengre periode i denne delen 

av Vestfold, slik at beiter mot kysten ble isolert fra beiter lenger inn i fylket. De siste årene har 

imidlertid trekkene tatt seg opp over faunapassasjene som er etablert ved Bjørnerød, Tassebekk, 

Gjennestad og Ramsum. De sistnevnte bidrar til at elgen nå reetablerer seg i områdene ved 

Akersvatnet, og en trekkveg for elg og rådyr kan i prinsippet følges fra faunapassasjen ved Ramsum 

over/forbi Akersvannet og videre ned mot fjorden ved Olsåsen der Tønsbergfjorden er på sitt 

smaleste over mot Nøtterøy, og der det er skogområder på hver side. Fallviltdata for rådyr viser 

mange påkjørsler på veg 303 mellom Akersvatnet og golfbanen, noe som bekrefter at det er en 

trekk-korridor i dette området. Langs denne aksen i landskapet er det mulig å opprettholde 

dynamisk arealbruk for en elgbestand, med veksling i bruk av beiter fra kysten og inn i landet. Siden 

dette trekket ligger om lag 3 km sør for vegalternativene som utredes her er det strengt tatt utenfor 

influensområdet, men bør likevel legges for en helhetsforståelse av landskapsøkologiske 

sammenhenger og samlet belastning av utbygging på hjortevilt. Høsten 2016 var det 6 elg som i en 

periode benyttet arealer nord for Akersvannet, elgen vil sporadisk trekke inn i områder mot Hogsnes 

og Smørberg, men dette er ikke spesielt viktig habitat. 

NØTTERØY 
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Opplysninger gitt i møte med viltansvarlig i kommunen, tilsier gode rådyrhabitat og meget høy 

tetthet av dyr i Teieskogen og også på Rambergåsen. Begge disse skogområdene ligger isolert i 

landskapet grunnet tettbebyggelse og bilveger, og det drives ikke jakt i området. Dette medfører i 

praksis at rådyrene har et refugium i Teieskogen og andre skogsarealer på denne delen av øya. Mye 

bebyggelse og menneskelig tilstedeværelse gir også stor grad av tilvenning og mange kan oppleve 

det som et problem når dyrene beiter på innmark og i hager rundt bolighus. I følge viltansvarlig hos 

kommunen har det vært forsøkt å øke jaktkvotene for rådyr på den sørlige delen av øya uten at 

dette har medført redusert tetthet av dyr i Teieskogen og omegn. Det er uvisst om rådyr drives inn 

mot disse jaktfrie områdene under jakta, eller om det er liten utveksling av dyr mellom beiter her og 

lenger sør. Lokale rådyrtrekk mellom Teieskogen og Rambergåsen vil være styrt av tilgang på 

skjulhabitat og landskapshindringer med brattskrenter. Fallviltdata viser hvor påkjørsler er registrert 

på Ramdalvegen (Fig. 3), og gir indikasjon på hvor trekk oftest skjer. Siden vegalternativer er planlagt 

i tunnel under Rambergåsen og/eller Teieskogen, er det primært ved tunnellinnganger og ved 

kryssløsninger ved Ramdalvegen at tiltaket kan påvirke rådyr direkte. Ved Kolberg hvor ny veg 

kommer ut i dagen etter tunnelføring under Teieskogen er det mindre funksjonelle beiter for rådyr 

med boligområder og store åpne jorder. 

 

Figur 3. Fallvilt rådyr (røde punkter), langs bilveg rundt Teieskogen. 
 

Det er lite elg på Nøtterøy, noe som også fremgår av fellingstallene i Tabellen over.  Som beskrevet 

ovenfor vil det kunne skje utveksling av dyr med fastlandet over fjorden og langs trekkveg som 

passerer Akersvatnet og E18 over faunapassasje ved Ramsum. De lokale skogshabitatene ved Teie og 

Rambergåsen er ikke funksjonelt beitehabitat for elg, derimot finnes slikt habitat lenger sør på 

Nøtterøy og derav utenom influensområdet av vegalternativene som utredes her. 

Verdivurdering 
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Innenfor influensområdet av de ulike vegalternativene er det tre delområder som har beiteverdi for 

hjorteviltet. Dette gjelder Teieskogen, Rambergåsen og Smørberg-Hogsnes-området. Alle områder 

innehar kvaliteter som både vinterbeite og annet sesongbeite for rådyr. For elg er Smørberg-

Hogsnes-området mer sporadisk brukt til ulike deler av året, mens Rambergåsen og Teieskogen 

utgjør for små og isolerte areal til å ha verdi for elg. Områdene har verdi for lokale viltbestander. Av 

vilttrekk innenfor influensområdet er disse av lokal betydning for rådyr ved trekk mellom 

fragmentert grøntstruktur og med kryssing av lokale veger og bebygde områder på Smørberg-

Hogsnes og mellom Teie og Rambergåsen. De lokale trekkveiene og fragmenterte beiteområdene 

har viltvekt 1-2 og dermed liten verdi iht. Håndbok V712. 

Omfang og konsekvensvurdering 

Det er vesentlige forskjeller i rådyrs og elgs responser på mennesker og bruk av beiter nær bebygde 

områder. Rådyr er generelt mindre sky, noe som antakelig har sammenheng med at dyrene er så 

små at de kan nyttegjøre små arealer med godt beite i den grøntstrukturen som inngår i tett 

bebygde områder med mye menneskelig ferdsel. De blir her tilvendt mennesker. Elgen er derimot et 

dyr som er avhengig av større beiteområder med klare sesongvekslinger i beitepreferanse. Dette 

betyr at dyrene for det meste er innenfor arealer utenfor tett bebygde områder der det også er 

mindre forstyrrelser fra folk. Elgen vil da ikke utsettes for en tilvenningsprosess slik som rådyr i 

tettbebygde strøk. Dyrene er da også mer sky i møte med folk. Det er i første rekke rådyrhabitat 

innenfor influensområdet av de utredete vegalternativene, men elg kan også benytte arealer i 

områdene ved Hogsnes og Smørberg. 

Omfangs- og konsekvensvurderingene for de ulike vegalternativene gjøres ved sammenligning 

med 0-alternativet. 

Konsekvensvurdering pr. alternativ 

Her gir en vurdering pr. vegalternativ etterfulgt av en samlet konsekvenstabell (Tabell 2). 

10000 

Veg i dagen fra Jarlsberg passerer åpne jorder i første del, men vil fra Hogsnes gå i tunnel under 

boligområder og arealer med en viss beiteverdi fram til dagens kraftledning der vegen går i 

dagen med to kryssløsninger ved passering Vestfold golfhall, så i tunnel under boligområdet på 

Vear og i dagen ut til fjorden ved Smørberg. Vegalternativet gir direkte beitetap og gir økt 

kollisjonsrisiko ved å krysse naturlige trekk-korridorer for rådyr. I sum vurderes 

vegalternativet til å gi middels negativt omfang på Tønsbergsiden, mens brua i seg selv vurderes 

ikke å være til hinder for viltets bevegelser over fjorden. Etter kryssing av fjorden vil vegen gå 

inn i tunnel i en del av Rambergåsen med beiteverdi for rådyr og kan dermed gi noe negativ 

virkning i overgang bru-tunnel.  Kryssløsning Fv. 428 kan sperre noe for rådyr som trekker 

mellom Teieskogen og Rambergåsen, mens tunnelføring under Teieskogen kan redusere 

kollisjonsrisiko for rådyr i Teieskogens omegn grunnet redusert trafikk på deler av Fv. 428 og 

308/309. I sum vurderes omfanget av vegalternativet på Nøtterøysiden som intet til lite 

negativt. Konsekvensen for vegalternativet under ett vurderes som liten negativ (-) for 

hjortevilt. 

11000 
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Veg i dagen fra Jarlsberg passerer åpne jorder i første del, men vil fra Hogsnes berøre områder 

med beiteverdi og ved Smørberg vil veg i dagen kunne danne en barriere som forhindrer viltet 

fra å benytte beitene ut mot fjorden. Trekkmønsteret for rådyr tilsier økt kollisjonsrisiko i 

området. Omfanget av vegalternativet på Tønsbergsiden vurderes derfor som middels negativt. 

Etter kryssing av fjorden vil vegen gå inn i tunnel i en brattskrent hvor det vil være lite reelt 

beitetap. Kryssløsning Fv. 428 kan sperre noe for rådyr som trekker mellom Teieskogen og 

Rambergåsen, mens tunnelføring under Teieskogen kan redusere kollisjonsrisiko for rådyr i 

Teieskogens omegn grunnet redusert trafikk på deler av Fv. 428 og 308/309. I sum vurderes 

omfanget av vegalternativet på Nøtterøysiden som intet. Konsekvensen for dette vegalternativet 

under ett vurderes som liten negativ (-). 

11500 

Veg i dagen fra Jarlsberg passerer åpne jorder i første del, men vil fra Hogsnes gå i tunnel under 

de arealene som har beiteverdi fram til Smørberg der vegen går i dagen forbi gartneriet og ut til 

fjorden. Tunnelføringen vil sikre viltpassasje og dermed redusere både barrierevirkning og 

kollisjonsrisiko. Direkte beitetap og risiko for kollisjon begrenses til området forbi gartneriet og 

ned til fjorden. Dette gir lite negativt omfang av vegalternativet på Tønsbergsiden. Etter 

kryssing av fjorden vil vegen gå inn i tunnel i en brattskrent hvor det vil være lite reelt beitetap. 

Kryssløsning Fv. 428 kan sperre noe for rådyr som trekker mellom Teieskogen og Rambergåsen, 

mens tunnelføring under Teieskogen kan redusere kollisjonsrisiko for rådyr i Teieskogens 

omegn grunnet redusert trafikk på deler av Fv. 428 og 308/309. I sum vurderes omfanget av 

vegalternativet på Nøtterøysiden som intet. Konsekvensen for dette vegalternativet under ett 

vurderes som ubetydelig til liten negativ (0/-). 

12000 

Veg i dagen fra Jarlsberg og forbi Hogsnes frem til fjorden passerer åpne jorder med fulldyrka 

mark. Dette ligger perifert i forhold til aktuelle rådyrbeiter og trekkmønsteret ved Smørberg-

Hogsnes. Både beitetap, barrierevirkning og kollisjonsrisiko blir større for veg i dagen enn for 

tunnel, men den perifere lokaliseringen gir liten forringelse. Omfanget her blir lite negativt. 

Tunnelføringene på Nøtterøy kan redusere kollisjonsrisiko for rådyr i Teieskogens omegn 

grunnet redusert trafikk på deler av Fv. 428 og 308/309. Omfanget her blir intet til lite positivt. 

Med liten verdi for berørte areal gir vegalternativet ubetydelig til liten negativ konsekvens (0/-

).  

12200 

Veg i dagen fra Jarlsberg og forbi Hogsnes frem til fjorden passerer åpne jorder med fulldyrka 

mark. Dette ligger perifert i forhold til aktuelle rådyrbeiter og trekkmønsteret ved Smørberg-

Hogsnes. Både beitetap, barrierevirkning og kollisjonsrisiko blir større for veg i dagen enn for 

tunnel, men den perifere lokaliseringen gir liten forringelse. Omfanget her blir lite negativt. 

Tunnelføring på Nøtterøy kan redusere kollisjonsrisiko for rådyr i Teieskogens omegn grunnet 

redusert trafikk på deler av Fv. 428 og 308/309. Omfanget her blir intet til lite positivt. Med 

liten verdi for berørte areal gir vegalternativet ubetydelig til liten negativ konsekvens (0/-).  

16200 



Temarapport Naturmangfold• Konsekvensutredning for kommunedelplan 
 
 

Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy - Tjøme 
157 

 

Ingen beitetap eller barrierevirkninger på Tønsbergsiden i områder uten verdi for hjortevilt. 

Tunnelføring på Nøtterøy kan redusere kollisjonsrisiko for rådyr i Teieskogens omegn grunnet 

redusert trafikk på deler av Fv. 428 og 308/309. Omfanget her blir intet til lite positivt. 

Alternativet samlet sett får ubetydelig konsekvens (0).  

16700 

Ingen beitetap eller barrierevirkninger på Tønsbergsiden i områder uten verdi for hjortevilt. 

Tunnelføring på Nøtterøy kan redusere kollisjonsrisiko for rådyr i Teieskogens omegn grunnet 

redusert trafikk på deler av Fv. 428 og 308/309. Omfanget blir intet til lite positivt. Alternativet 

samlet sett får ubetydelig konsekvens (0).  

Tabell 2. Sammenstilling av konsekvens på hjortevilt for de 7 ulike vegalternativene  

Alternativ Delomr. Verdi Omfang Konsekvens Konsekvensgrad 

10000 

Tønsb. Liten 
Middels 

neg. 

Økt kollisjonsrisiko, sperre lokalt 
vilttrekk, tap av beitehabitat Vear-

Smørberg 

Liten neg. (-) 

Nøtter. Liten 
Intet-lite 

neg. 

Kryss Ramdalvegen kan sperre noe 
for trekk mellom Teieskogen og 

Ramdalsåsen. Noe tapt beitehabitat 
Ramdalsåsen. Redusert 

kollisjonsrisiko på deler av Fv. 428 
og 308/309 

11000 

Tønsb. Liten 
Middels 

neg. 

Økt kollisjonsrisiko, sperre lokalt 
vilttrekk, tap av beitehabitat 

Hogsnes-Smørberg 

Liten neg. (-) 

Nøtter. Liten 
Intet 
neg. 

Kryss Ramdalvegen kan sperre noe 
for trekk mellom Teieskogen og 

Ramdalsåsen. Redusert 
kollisjonsrisiko på deler av Fv. 428 

og 308/309 

11500 

Tønsb. Liten 
Lite 
neg. 

Tunnelføring Hogsnes-smørberg 
sikrer viltpassasje, likevel noe tapt 

beitehabitat, barriere og/eller 
kollisjonsrisiko i området fra 

gartneriet mot fjorden. Ubetydelig – liten 

neg. (0/-) 

Nøtter. Liten 
Intet 
neg. 

Kryss Ramdalvegen kan sperre noe 
for trekk mellom Teieskogen og 

Ramdalsåsen. Redusert 
kollisjonsrisiko på deler av Fv. 428 

og 308/309 

12000 

Tønsb. 
Ingen-
liten 

Lite 
neg. 

Veg i dagen gir kollisjonsrisiko og 
barrieredannelse, men perifer 

lokalisering ift. Vilttrekk og 
beitehabitat gir redusert 

konsekvens 

Ubetydelig – liten 

neg. (0/-) 

Nøtter. Liten 
Intet-lite 

pos. 

Tunnelføringen under Teieskogen 
kan gi redusert kollisjonsrisiko på 
deler av Fv. 428 og 308/309 

12200 Tønsb. 
Ingen-
liten 

Lite 
neg. 

Veg i dagen gir kollisjonsrisiko og 
barrieredannelse, men perifer 

lokalisering ift. Vilttrekk og 
beitehabitat gir redusert 

konsekvens 

Ubetydelig – liten 

neg. (0/-) 
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Nøtter. Liten 
Intet-lite 

pos. 

Tunnelføringen under Teieskogen 
kan gi redusert kollisjonsrisiko på 

deler av Fv. 428 og 308/309 

16200 

Tønsb. Ingen Intet Ikke habitat for hjortevilt 

Ubetydelig (0) 
Nøtter. Liten 

Intet-lite 
pos. 

Tunnelføringen under Teieskogen 
kan gi redusert kollisjonsrisiko på 

deler av Fv. 428 og 308/309 

16700 

Tønsb. Ingen Intet Ikke habitat for hjortevilt 

Ubetydelig (0) 
Nøtter. Liten 

Intet-lite 
pos. 

Tunnelføringen under Teieskogen 
kan gi redusert kollisjonsrisiko på 

deler av Fv. 428 og 308/309 

 

Anleggsfase 

Generelt vil arbeidene som utføres i anleggsfase virke skremmende på hjortevilt og derav medføre 

unnvikelse fra omkringliggende beitehabitat, og vilttrekk i nærområdet kan midlertidig gå ut av bruk. 

Hele influensområdet er sterkt preget av infrastruktur, bebyggelse, jordbruk og menneskelig 

aktivitet, noe som medfører at de lokale bestandene av spesielt rådyr er tilvendt forstyrrelser. 

Unnvikelse av areal omkring anleggsarbeidene antas derfor å være begrenset til om lag 100 m 

avstand for rådyr, mens for elg som bruker områdene mer sporadisk kan unnvikelsesavstandene 

være større. I tiden etter anleggsfase er rask tilvenning sannsynlig. Basert på dette kan alle omfangs- 

og konsekvensgrader som er gitt for driftsfasen økes med et trinn i negativ retning når det gjelder 

anleggsfase. 

Samlet belastning 

For hjorteviltet vil ivaretakelse av større landskapsøkologiske sammenhenger være avgjørende for 

opprettholdelse av bærekraftige bestander. Dette gjelder spesielt elg og hjort som har langt større 

hjemmeområder enn rådyr.  

Utbygging av ny jernbane vil sammen med ny vegforbindelse til Nøtterøy kunne virke begrensende 

for bestandsutvekslingen mellom Nøtterøy, kystnære deler av Tønsberg og Stokke kommuner, og 

innlandsområdene i Vestfold. Dette vil primært påvirke elg, men også på hjort hvis den øker i antall i 

denne regionen i årene som kommer. Vegalternativ 10000, 11000 og 11500 er i første rekke de som 

kan ha en negativ sumvirkning i kombinasjon med jernbane, men fordi hovedtrekket for vilt mellom 

Nøtterøy og fastlandet ligger om lag 3 km sør for disse er den negative tilleggseffekten fra ny veg 

ganske begrenset. 

Avbøtende tiltak 

Følgende tiltak vil kunne virke avbøtende når det gjelder hjortevilt: 

1. Etablere viltgjerde på sørvestlig side av vegalternativ 12000 og 12200 der de passerer 

jordene ved Hogsnes. Dette eliminerer kollisjonsrisikoen samtidig som beitehabitatet ut mot 

fjorden er veldig begrenset. 

2. Revegetering etter anleggsfase med stedegne arter som har beiteverdi for hjortevilt. Tiltaket 

må vurderes opp i mot krav til åpenhet langs vegen for å redusere kollisjonsrisiko. 

3. Etablere fyllinger og skjæringer på en slik måte at de ikke er til hinder for vilttrekk. 
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4. Etablere gjerder som leder hjorteviltet over tunnel og ikke ut i vegbanen. 

5. Eventuelle viltgjerder og tilrettelegginger for faunapassasje bør planlegges i samråd med 

fagkyndig, viltnemnda og lokalkjente.  
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