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1 Konsekvenser for jordbruk 

Forslaget til detaljreguleringsplan for E39 Harestadkrysset legger til rette for et 

omfattende vegtiltak som medfører store konsekvenser for jordbruksareal. Mye 

areal blir beslaglagt permanent, mens en del vil bli benyttet som rigg- og 

anleggsområde midlertidig, og senere tilbakeført til jordbruk. I det følgende 

presenteres en oversikt over endringer i jordbruksareal på ulike eiendommer, og 

det beskrives andre konsekvenser for jordbruksareal. 

Ved kommuneplanutvalgets behandling av planforslaget i desember ble det vedtatt 

at avkjørsel i vest legges om. Dette og andre mindre endringer har medført at man 

legger beslag på ca 3 daa mindre areal. Hvor mye av dette som er jordbruk er ikke 

detaljert. 

2 Arealregnskap 

Det er laget en grov arealoversikt som viser for hvor mye jordbruksareal som 

beslaglegges midlertidig og permanent, samt hvilke arealer som kan omdisponeres 

fra dagens arealbruk til nytt jordbruksareal. Oversikten er laget på bakgrunn av 

Skog og landskaps markslagskart sett i sammenheng med tegninger for 

grunnerverv i prosjektet. Skog og landskaps markslagskart har følgende 

kategorier: Beite, fulldyrka mark, overflatedyrka mark og dyrkbar mark. I vår 

arealoversikt er fulldyrka og overflatedyrka mark slått sammen. Innenfor 

planområdet er det ikke areal registrert som beite, dette er derfor ikke en del av 

oversikten.  

Nøyaktighetsgraden på beregningene avhenger av nøyaktighetsgraden på 

grunnlaget fra Skog og landskap. Beregningene gir en grov oversikt over omfang 

av konsekvenser for jordbruksareal som følge av utbyggingen ved 

Harestadkrysset, men kan ikke sees på som helt nøyaktig mht. arealstørrelser. 
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Figur 1 Markslagskart fra Skog og landskap. Planområdet er vist med rød strek, og er delt opp i 4 

kvadranter for vurdering av jordbruksareal. 

Oversikten nedenfor viser at innenfor planområdet for detaljreguleringsplanen for 

E39 Harestadkrysset vil jordbruksareal som beslaglegges være følgende: 

   Midlertidig Permanent Nytt dyrkbart 

areal 

Dyrka mark 73 047 m²  123 281 m²  

Dyrkbar mark 1 061 m²  1 510 m²  2817 m²  
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Fordelt på eiendommer får vi følgende oversikt: 

 

Figur 2 Oversikt over beslag av jordbruksareal ved gjennomføring av planforslaget for E39 

Harestadkrysset. 

For de ulike kvadrantenes plassering, se figur 1. 

3 Øvrige konsekvenser for jordbruk 

Foruten de åpenbare konsekvenser med beslaglegging av jordbruksareal nevnt i 

kapittel 2 vil det også kunne bli andre driftsmessige virkninger for en del 

jordbrukseiendommer. Dette utdypes i det videre. 

I planforslaget opprettholdes eksisterende jordbruksavkjørsel for gnr./bnr. 49/2 øst 

for Torvmyrveien, slik at tilgangen fra Torvmyrveien til disse arealene vil bli som før 

(se figur 3). På motsatt side av Torvmyrveien vil imidlertid eksisterende atkomstvei 

inn ved Speiderhuset stenges og erstattes med ny vei over 49/2 (gnr./bnr. finnes 

også på denne siden av veien). 
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Figur 3 Atkomstforhold for 49/2 som følge av planforslaget (utsnitt av plankart for 

Harestadkrysset). 

 

Ved gnr./bnr. 49/16 vil det etableres ny atkomst over 49/2 slik at man vil kunne 

opparbeide tidligere atkomstvei som jordbruksareal.  

For gnr./bnr. 49/12 vil det kun bli små arealer igjen å drive etter at grunnerverv er 

foretatt, og flere av gårdens bygninger vil bli innløst. 

For gnr./bnr. 48/984 vil eksisterende rampe fra E39 kunne omdisponeres til 

jordbruksformål. Det vil være naturlig at dette arealet overføres til gnr./bnr. 48/20 

og man vil dermed få bedre sammenheng mellom teigene på denne eiendommen. 

Omlegging av sykkelveg nettet fra forrige runde gjør at 48/20 blir mindre berørt av 

vegareal. 
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Figur 4 Omdisponering av areal fra dagens rampe til jordbruk (utsnitt av plankart for 

Harestadkrysset). 

Ved gnr./bnr. 48/28 vil det etableres støyvoll langs vestsiden av E39. Arealene på 

innsiden av vollen utformes imidlertid med skråning 1:8, slik at maskinell drift vil 

være mulig. 

For gnr./bnr. 48/6 vil ny atkomstvei beslaglegge mer jordbruksareal enn 

eksisterende atkomster gjør, uten at man får omdisponert areal for atkomstene til 

nytt jordbruksareal. 

Ved gnr./bnr. 48/68 vil flytting av atkomstvei medføre mulig omdisponering av den 

gamle veien til jordbruksareal. Ny atkomst vil beslaglegge mindre jordbruksareal.  
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Figur 5 Atkomstforhold sør for Torvmyrveien (utsnitt av plankart for Harestadkrysset). 

Ved utforming av vegskråninger bør det tilstrebes helning 1:8 for muliggjøre 

maskinell drift. Arealer som omgjøres til jordbruksareal må sikres tilstrekkelig 

drenering. 
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