
gg
g gggg

g

###
#

#####
#####

####
##

########
#

####

#

#
#

#
#

#
#

#
#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

##
#

#

#

#

#
#

#
#

#

#

#

####
#####

#####
###

#####

#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

##
#

#

####

#

#

#

###
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#

#######

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

To
pd

al
se

lva

D

K

C6

C5 F3

F1

B6

B4

B3

Bøen

Hamre

Borga

Myrane

Fugløya

Ravnåsen

Storemyr

Huseheia

Vesholta

Borgeheia

Tømmeråsen

Ospehaugen

GjersdalenKjevikheia

Kalvehaugen

Dønnestadmoen

Timeneskrysset

Skjøringsmyrkrysset

VE

RYEN

HÅNES

KJEVIK

TIMENES

LAUVÅSEN

MONEHEIA

DYREPARKEN

HAMRESANDEN

SØRLANDSPARKEN

Vesvann

Grasvann

Hamrevann

Langetjønn

Ravnåstjerna

Lauvåstjerna

Øygardstjerna

Topdalsfjorden

Eiesdalstjerna

(10

(11

(6

(3

(8

(1

(9

(2

(5

(7

(4

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

R v  4 1 / 4 5 1  K j e v i k v e i e nR v  4 1 / 4 5 1  K j e v i k v e i e n
K o m m u n e d e l p l a n  m e d  K UK o m m u n e d e l p l a n  m e d  K U

Ü
0 1 000 2 000500

m

VERDIKARTVERDIKART
DELTEMA: DELTEMA: 
NATURRESSURSERNATURRESSURSER

Statens vegvesen region sørStatens vegvesen region sør

Kartgrunnlag: Statens kartverk 
(N50/FKB) EUREF 32

Oppdragsnummer:5135506Utarbeidet av: oysko

Tegnforklaring

Verdi

Ingen/ikke vurdert

Liten

Liten/Middels

Middels

Middels/Stor

Stor

UtredningsområdeDato:16.05.2014

Rv.41/451 Ny veg til Kristiansand lufthavn Kjevik
Temarapport naturressurser
Kristiansand kommune

Region sør

01.09.2014

Rv. 41/451 Ny veg til Kristiansand lufthavn Kjevik



Oppdragsnr.: 5135506

Konsekvensutredning naturressurser | RV 41 og Rv 451 Ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik

2

Rev. 005 Dato:

2014.10.07

Beskrivelse:

Opprettinger s 9, 27, 33, 34

Utarbeidet;

aaale

Tverrfaglig

kontroll; tsi

Fagkontroll;

oysko

Godkjent;

tefaa

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult.

Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i

større utstrekning enn formålet tilsier.

Norconsult AS | Pb. 1199, NO-5811 Bergen | Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen



Oppdragsnr.: 5135506

Konsekvensutredning naturressurser | RV 41 og Rv 451 Ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik

3

Innhold

1 Tiltaksbeskrivelse 7

1.1 Vegstandard 7

1.2 Vurderte traseer 8

1.3 Korridor B 9

1.4 Korridor C 9

1.5 Korridor F 10

2 Metode 13

2.1 Avgrensing av fagtemaet 13

2.2 Planområdet og studieområdet 13

2.3 Datagrunnlag 14

2.4 Inndeling i delområder 14

2.5 Kriterier for verdi 14

2.6 Kriterier for omfang 16

3 Naturressursene i planområdet 17

3.1 Jordbruk 17

3.2 Skogbruk 17

3.3 Vannressurser 17

3.4 Fiskeri 17

3.5 Andre naturressurser 18

4 Verdivurdering av delområdene 21

4.1 Delområde 1 – Timenes 23

4.2 Delområde 2 Hamre 23

4.3 Delområde 3 Ve 24

4.4 Delområde 4 Myrane 24

4.5 Delområde 5 Dønnestadmoen 25

4.6 Delområde 6 Borga - Ryen 25

4.7 Delområde 7 Bøen 26

4.8 Delområde 8 Kjevik 26

4.9 Delområde 9 Vesvann 27

4.10 Delområde 11 Tømmeråsen-Ravnåsen 27

4.11 Delområde 11 Topdalsfjorden 27

5 Omfang og konsekvens 29

5.1 Omfang og konsekvenser for alternativer i B-korridoren 29

5.2 Omfang og konsekvenser for alternativer i C-korridoren 32

5.3 Omfang og konsekvenser for alternativer i F-korridoren 34

5.4 Sammenstilling av konsekvensene for naturressurser 35

6 Avbøtende tiltak 37

7 Konsekvenser i anleggsperioden 39



Oppdragsnr.: 5135506

Konsekvensutredning naturressurser | RV 41 og Rv 451 Ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik

4



Oppdragsnr.: 5135506

Konsekvensutredning naturressurser | RV 41 og Rv 451 Ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik

5

Sammendrag

Det skal utarbeides kommunedelplan for rv. 41 og rv. 451, ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik.

Som en del av arbeidet blir det utarbeidet konsekvensutredning for en rekke tema fastsatt i

planprogrammet. Denne rapporten omfatter konsekvensutredning for naturressurser. Naturressurser er

ressurser fra jord, skog og andre utmarksressurser, fisk, vilt, vannforekomster, berggrunn og

mineraler. Med ressursgrunnlaget menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og

sysselsetting innen primærproduksjon og foredlingsindustri.

Planområdet inneholder noen av de beste jordbruksområdene i Kristiansand kommune. De største

arealene med fulldyrket mark er på Ve, Bøen og Kjevik. Jordene er flate og relativt lettbrukte, og

benyttes til dyrking av gras, korn, grønnsaker og jordbær. Det er store skogsområder i planområdet og

en reservevannkilde. Topdalsfjorden med gyteområde for blant annet kysttorsk er viktig for fiskeri.

Det er avgrenset 11 enhetlige delområder som har samme karakter og egenskaper i forhold til

naturressurser. Hvert delområde er vurdert med utgangspunkt i registrerte egenskaper og gitt verdi i

samsvar med kriteriene i håndbok 140.

Nr Navn Egenskaper Verdi

1 Timenes Dyrket mark Middels – stor

2 Hamre Dyrket mark Middels

3 Ve Dyrket mark Stor

4 Gjersdalen-Vesholta og Myrane Dyrket mark Stor

5 Dønnestad Dyrket mark Stor

6 Borga-Ryen Dyrket mark Stor

7 Bøen og del av Borga Dyrket mark Liten

8 Kjevik Dyrket mark Liten

9 Vesvann med nedslagsfelt Reservevannkilde Stor

10 Tømmeråsen-Ravnåsen Skog Liten – middels

11 Topdalsfjorden Fiskeri Middels – stor

B-korridoren berører følgende delområder: 3 Ve (stor verdi), 6 Borga Ryen (stor verdi), 7 Bøen (liten

verdi), 9 Vesvann (stor verdi) og 10 Tømmeråsen-Ravnåsen (liten til middels verdi).

Det er konsekvensene for delområde 3 Ve som er størst. Dette området har stor verdi, og alle tre B-

alternativene vil legge beslag på fulldyrket mark her. I tillegg kommer oppdelingseffekten ved at

jorder blir delt i to av veien og blir vanskeligere å drive effektivt. Det er også noe arealbeslag i

delområdene 6 Borga-Ryen og 7 Bøen. B6 legger totalt sett beslag på 20 daa fulldyrket jord, B4 14

daa og B3 11 daa.

B-alternativene går gjennom nedslagsfeltet til reservevannkilden Vesvann, området blir i større grad

åpnet for menneskelig aktivitet og det kan påvirke drikkevannskilden noe negativt. Vegframføring
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gjennom skogsområdene i delområde 10 Tømmeråsen-Ravnåsen kan føre til at området åpnes opp for

skogsdrift og dette kan ha positiv betydning.

C-korridoren berører delområde 1 Timenes (middels/stor verdi), 2 Hamre (middels verdi), 8 Kjevik

(liten verdi) og 11 Topdalsfjorden (middels-stor verdi). Begge C-alternativene legger beslag på

fulldyrket mark på Timenes og Hamre. På Hamre er det C5 som har størst negativ konsekvens på

grunn av rundkjøringens plassering og oppdelingseffekt. Arealbeslaget av fulldyrket mark er totalt sett

11 daa for C5 og 8 daa for C6.

C5D og C6D innebærer fylling i sjø for å komme rundt sørenden av flyplassen. Konsekvensen for

gyteområdet for torsk er vurdert til å være liten til ubetydelig så fremt anleggsarbeidet blir lagt utenfor

gyte- og larveperioden fra januar til juni.

F-korridoren berører delområdene 2 Hamre (middels verdi), 8 Kjevik (liten verdi), 9 Vesvann (stor

verdi), 10 Tømmeråsen-Ravnåsen (liten-middels verdi) og 11 Topdalsfjorden (middels-stor verdi). Det

er konsekvensene for delområde 2 Hamre som er størst. Her skal det legges en rundkjøring på dyrket

mark, dette fører til tap av fulldyrket jord og vanskeligere driftsforhold for arealene som blir igjen. F1

legger totalt sett beslag på 5 daa fulldyrka mark, 4 daa for F3.

F1 går gjennom nedslagsfeltet til reservevannkilden Vesvann, området blir i større grad åpnet for

menneskelig aktivitet og det kan påvirke drikkevannskilden noe negativt. Vegframføring gjennom

skogsområdene i delområde 10 Tømmeråsen-Ravnåsen kan føre til at området åpnes opp for

skogsdrift og dette kan ha positiv betydning.

F1D og F3D innebærer fylling i sjø for å komme rundt flyplassen. Konsekvensen for gyteområdet for

torsk er vurdert til å være liten til ubetydelig så fremt anleggsarbeidet blir lagt utenfor gyte- og

larveperioden fra januar til juni.

Alternativ

Lokalitet

B3 B4 B6 C5D C5K C6D C6K F1D F1K F3D F3K

1 Timenes -/-- -/-- -/-- -/--

2 Hamre -- -- -/-- -/-- -- -- -- --

3 Ve --/--- ---/---- ---/----

6 Borga-Ryen -- - -

7 Bøen og del av

Borga
0/- 0/- 0/-

8 Kjevik 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Vesvann med

nedslagsfelt
0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0 0

10 Tømmeråsen-

Ravnåsen
0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0

11 Topdalsfjorden 0/- 0 0/- 0 0/- 0 0/- 0

SAMLET KONSEKVENS -- --- --- -/-- -/-- - - - - - -
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1 Tiltaksbeskrivelse

1.1 VEGSTANDARD

Valg av standard og geometrisk utforming er basert på Statens vegvesens vegnormaler. Trafikkprognosene

viser at ny rv. 41 må planlegges med fire kjørefelt fra E18 frem til kryss med rv. 451, som er vegen inn til

flyplassen. Rv. 41 er utformet i henhold til dimensjoneringsklasse H7 med linjeføring i tråd med H5. Vegen er

planlagt for skiltet hastighet på 80 eller 90 km/ t avhengig av alternativ. Vegen planlegges med to felt i hver

kjøreretning og areal for fysisk midtdeler som vist i Figur 1.

Gående og syklende skal bruke tilbud langs dagens veg rundt Hamresanden, som igjen er knyttet til gjennom-

gående gang- og sykkelveg langs E18. Det blir ikke tillatt for disse trafikantgruppene langs ny rv. 41.

Tilknytning til E18 skjer i et ombygd planskilt kryss, mens overgangen mellom firefelts rv. 41 og tofelts rv.

451 er planlagt som rundkjøring.

Fi

R

(B

ve

av

fly

Fi
7

gur 1: Tverrprofil for rv. 41, vegklasse H7, 20 meters vegbredde

v. 451 er planlagt som tofelts veg med adskilt gang- og sykkelveg. Aktuelle normalprofiler er vist i Figur 2

- korridoren) og Figur 3 (C- og F- korridorene). I B- korridoren er rv. 451 lagt nord for rullebanen og

gen er planlagt i henhold til dimensjoneringsklasse H5 og skiltet hastighet 80 km/ t fra kryss med rv. 41 til

kjørsel til Forsvarets område. Dette tverrprofilet er vist i Figur 2. Den siste strekningen av rv. 451 inn til

plassterminalen planlegges i tråd med dimensjoneringsklasse H1 og med 60 km/ t som fartsgrense.

gur 2: Tverrprofil for rv. 451 i B- korridoren (til Forsvaret), vegklasse H5, 19 meter samlet vegbredde
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Alternativene i C- og F- korridorene krysser sør for rullebanen og er planlagt etter dimensjoneringsklasse H1

og 60 km/ t skiltet hastighet fra Hamre til flyplassområdet. Tverrprofilet for denne strekningen er i henhold

til vegklasse H4, som vist i Figur 3.

Figur 3: Tverrprofil for rv. 451 i C- og F- korridorene, vegklasse H4, 16.5 meter samlet vegbredde

Det legges opp til planskilte kryssinger for gående og syklende, der det er behov for det. Detaljerte

vurderinger vil bli utført i neste planfase for det valgte alternativet.

1.2 VURDERTE TRASEER

Det er utredet alternative vegtraseer innenfor tre hovedkorridorer og linjene er vist i Figur 4. Tabell 1 viser

lengde på ny veg i de ulike alternativene, enten fra E18 ved Skjøringsmyr eller fra Timenes. Dagens veg fra

E18 ved Timenes til Kjevik er ca. 8 km.

Tabell 1: Strekningslengde for ny veg fra E18 til Kjevik (m)

Alternativ B3 B4 B6 C5D C5K C6D C6K F1D F1K F3D F3K
Fra Skjøringsmyr 6100 5800 6000 5380 5180 4410 4210

Fra Timenes 5420 5220 5140 4940

Figur 4: Oversikt over traseene som er utredet
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1.3 KORRIDOR B

B- korridoren ligger lengst nordøst og består av tre ulike veglinjer som alle er knyttet til E18 ved

Skjøringsmyr, og har adkomst til flyplassen forbi nordenden av rullebanen. Alternativene har felles trase fra

E18 og frem til Storemyr, like vest for Vesvann. Videre ned mot Ve og Bøen er det tre ulike traseer frem til

ny rundkjøring med dagens veg og ny riksveg 451 ved Bøen. Det bygges ny bro over Topdalselva i alle

alternativer.

Alternativ B3 har tunnel under Ve skole, mens alternativ B4 og B6 bygges som daglinjer uten tunnel.

Alternativene i B-korridoren har stort sett samme trase for riksveg 451 inn mot flyplassen. Denne tar hensyn

til planene for fremtidig taksebane langs rullebanen på Kjevik.

Figur 5 viser de ulike veglinjene i B- korridoren.

Figur 5: Veglinjer i B- korridoren

1.4 KORRIDOR C

C- korridoren ligger lengst sørvest og har fire veglinjer som alle er knyttet til E18 ved Timeneskrysset. Alle

har adkomst til flyplassen sør for rullebanen. Alternativene har felles trase gjennom Bjønndalen, der det

planlegges nytt toplanskryss ved Lauvåsen. Videre går traseen i tunnel under Moneheia til Hamre. Det er to

alternative tunneltraseer som leder til to ulike plasseringer av nytt kryss med ny riksveg 451 og dagens veg.

Krysset utformes som rundkjøring.

Riksveg 451 krysser Topdalselva på ny bro og bøyer sørover og rundt søndre ende av rullebanen. Forbi

enden av rullebanen er det vurdert to ulike alternativer, enten å gå på utvidet fylling i elven og
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Topdalsfjorden, eller i kulvert under sikkerhetssonen på rullebanen. Begge løsningene her kan kombineres

med begge tunnelalternativene under Moneheia.

Alternativene i C-korridoren benevnes C5D, C5K, C6D og C6K, der tallet viser til de to tunnelene og

bokstavene D og K forteller om det er dagløsning eller kulvert forbi rullebanen. Alternative veglinjer i C-

korridoren fremgår av Figur 6.

Figur 6: Veglinjer i C- korridoren

1.5 KORRIDOR F

F- korridoren ligger mellom B- og C- korridorene, og har fire veglinjer som alle er knyttet til E18 ved

Skjøringsmyr, som i B- korridoren, og går inn mot Kjevik sør for flyplassområdet, som C- korridoren. Fra

Skjøringsmyr er det to prinsipielt ulike alternativer. F1 er en lang daglinje som går felles med B- korridoren

frem til kryss ved Storemyr, derfra til Hamre og kryss med ny riksveg 451 og dagens veg, som i C-

korridoren. Det andre alternativet er F3 som utgjør en lang tunnel direkte fra Skjøringsmyr til Hamre, under

søndre ende av Hamrevann. Her er det ingen mellomliggende kryss.

Mot flyplassen er F- korridoren sammenfallende med C- korridoren. Alternative veglinjer i F- korridoren

fremgår av Figur 7.
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Figur 7: Veglinjer i F- korridoren
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2 Metode

2.1 AVGRENSING AV FAGTEMAET

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksressurser, fisk, vilt, vannforekomster, berggrunn

og mineraler. Med ressursgrunnlaget menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og

sysselsetting innen primærproduksjon og foredlingsindustri. Det legges vekt på ressursgrunnlaget i

utredningen, ikke det enkelte bruks økonomi. I planprogrammet er det lagt til grunn at

konsekvensutredningen for naturressurser vil omfatte landbruk (jordbruk og skogbruk) og vannressurser.

2.2 PLANOMRÅDET OG STUDIEOMRÅDET

Planområdet omfatter flyplassområdet på Kjevik, Topdalselva og alt areal ned til E 18, avgrenset av

dyreparken i øst og fjorden i vest. Den planlagte vegutbyggingen kan ha konsekvenser utenfor planområdet

derfor kan det være nødvending å se utover planområdet for å vurdere konsekvensene av planen, for

eksempel store sammenhengende jordbruksområder, skogsområder og nedbørsfelt.

Figur 8.
Studieområdet med traseene.
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2.3 DATAGRUNNLAG

Vurderingene av naturressurser er basert på kart, flyfoto, skråfoto, befaring og kontakt med Kristiansand

kommune og ATP-prosjektet i Kristiansand-regionen. Informasjon om arealtype, bonitet, aldersklasser osv er

hentet fra Institutt for Skog og landskap. Gårdskart er benyttet til informasjon om teiger knyttet til de ulike

gards- og bruksnummer. Data fra Fiskeridirektoratet er lagt til grunn for vurdering av fiskeriressurser.

2.4 INNDELING I DELOMRÅDER

Innenfor planområdet er det avgrenset delområder som har verdi knyttet til naturressurser. Dette kan være

dyrka mark, skogbestand eller vannressurser. Inndelingen i delområder blir gjort på grunnlag av registrerte

egenskaper. Det kan være variasjon innenfor hvert delområde, men det er lagt vekt på å kartlegge

sammenhengende produksjonsareal i større delområder.

2.5 KRITERIER FOR VERDI

I forbindelse med arbeidet med Regional plan for Kristiansandsregionen i regi av Areal‐ og

transportprosjektet (ATP‐prosjektet) i Kristiansandsregionen (2007) er jordbruksarealene i alle 7 kommuner

som er med i "Knutepunkt Sørlandet" blitt kartlagt. Arealene er klassifisert som A‐, B‐, og C‐områder i

forhold til størrelse, form og biologisk produksjonsevne. A‐områdene angir de viktigste jordbruksarealene i

regionen. Dette er vurdert som store sammenhengende arealer hvor det er mulig å dyrke korn. B‐arealer er

jordbruksarealer av god kvalitet som er for små til å være regionalt viktige, eller store arealer som ikke er

egnet for kornproduksjon. C‐arealer er «Andre jordbruksarealer», beitemark etc. Det aller meste av

jordbruksarealene i planområdet er klassifisert som A‐områder. Det er verdt å merke seg at vegvesenets

metodikk i Håndbok 140 legger større vekt på størrelsen av jordene, slik at noen av A-områdene ikke blir gitt

stor verdi i denne konsekvensutredningen.
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Tabell 2 Kriterier for å bedømme verdi av naturressurser (Håndbok 140).

iddels verdi Stor verdiLiten verdi Middels verdi Stor verdi

Jordbruks-

områder

- Jordbruksarealer i
kategorien 4-8 poeng

- Jordbruksarealer i
kategorien 9-15 poeng

- Jordbruksarealer i
kategorien 16-20 poeng

Skogbruks-

områder

- Skogarealer med lav
bonitet

- Skogarealer med middels
bonitet og vanskelige
driftsforhold

- Større skogarealer med
middels bonitet og gode
driftsforhold

- Skogarealer med høy
bonitet og vanlige
driftsforhold

- Større skogarealer med
høy bonitet og gode
driftsforhold

Områder

med utmarks-

ressurser

- Utmarksarealer med liten
produksjon av matfisk og
jaktbart vilt eller lite
grunnlag for salg av
opplevelser.

- Utmarksarealer med liten
beitebruk

- Utmarksarealer med
middels produksjon av
matfisk og jaktbart vilt
eller middels grunnlag for
salg av opplevelser

- Utmarksarealer med
middels beitebruk

- Utmarksarealer med stor
produksjon av matfisk og
jaktbart vilt eller stort
grunnlag for salg av
opplevelser

- Utmarksarealer med mye
beitebruk

Reindrifts-

områder

- Reindriftsområder med
liten produksjon av
næringsplanter

- Reindriftsområder med
lav bruksfrekvens

- Reindriftsområder med
middels produksjon av
næringsplanter

- Reindriftsområder med
middels bruksfrekvens

- Reindriftsområder med
stor produksjon av
næringsplanter

- Reindriftsområder med
høy bruksfrekvens.

- Beiteressurser som det er
mangel på i et område.
(Minimumsbeite)

Områder for

fiske/

havbruk

- Lavproduktive fangst-
eller tare- områder

- Middels produktive
fangst- eller tareområder

- Viktige gyte-/oppvekst-
områder

- Store, høyproduktive
fangst- eller tareområder

- Svært viktige gyte-/
oppvekstområder.

Områder med

bergarter/

malmer

- Små forekomster av
egnete bergarter/
malmer som er vanlig
forekommende

- Større forekomster av
bergarter/malmer som er
vanlig forekommende og
godt egnet for
mineralutvinning eller til
bygningsstein/
byggeråstoff (pukk)

- Store/rike forekomster av
bergarter/malmer som er
av nasjonal interesse.

Områder med

løsmasser

- Små forekomster av
nyttbare løsmasser som
er vanlig forekommende,
større forekomster av
dårlig kvalitet

- Større forekomster av
løsmasser som er vanlig
forekommende og meget
godt egnet til
byggeråstoff
(grus/sand/leire)

- Store løsmasse-
forekomster som er av
nasjonal interesse

Områder med

overflate-

vann/grunn-

vann

- Vannressurser som har
dårlig kvalitet eller liten
kapasitet.

- Vannressurser som er
egnet til energiformål

- Vannressurser med
middels til god kvalitet og
kapasitet til flere
husholdninger/ gårder

- Vannressurser som er
godt egnet til
energiformål

- Vannressurser med
meget god kvalitet, stor
kapasitet og som det er
mangel på i området

- Vannressurser av nasjonal
interesse til energiformål

Områder

med kystvann

- Vannressurser som er
egnet til fiske eller
fiskeoppdrett

- Vannressurser som er
meget godt egnet til fiske
eller fiskeoppdrett

- Vannressurser som er
nasjonalt viktige for fiske
eller fiskeoppdrett
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Tabell 3. Bedømming av verdi for jordbruksarealer (Håndbok 140).

Verdi Liten (4-8) Middels (9-15) Stor (16-20)

Arealtilstand Overflatedyrket (1) Fulldyrket (5)

Driftsforhold Tungbrukt (1) Mindre lettbrukt (3) Lettbrukt (5)

Jordsmonn-
kvalitet

Uegnet (1) Dårlig egnet (2) Egnet (3) Godt egnet (4) Svært godt egnet (5)

Størrelse Små (1) Middels (3) Store (5)

2.6 KRITERIER FOR OMFANG

Omfanget skal vurderes i forhold til effekten tiltaket vil få med hensyn til arealbeslag, oppdeling av arealer,

forurensning av jord og avlinger, og eventuelt endrede vekstvilkår som følge av veganlegget. I tilfeller der

vegtraséer deler opp et større areal med dyrket mark, vil man i tillegg til det direkte arealbeslaget få en

oppdelingseffekt, og man kan miste "stordriftsfordeler" ved høsting av arealene. Tilkomst til arealene med

maskiner kan også bli vanskeligere.

Arealbeslag av produktiv jord beregnes og vurderes for hvert alternativ. Driftsmessige ulemper på overordnet

nivå blir kort beskrevet. Virkninger i forhold til skogbruk blir vurdert på et overordnet nivå.

Vannressursdelen omfatter hensynet til Vesvannet som drikkevannskilde. Omfangsvurderingen er knyttet

opp mot brukerinteresser (drikkevannskilde) og regelverk knyttet til dette.

Tabell 4. Kriterier for å bedømme omfang for naturressurser (Håndbok 140).

Stort positivt

omfang

Middels

positivt

omfang

Lite/intet

omfang

Middels

negativt

omfang

Stort negativt

omfang

Ressurs-

grunnlaget og

utnyttelsen av

det

Tiltaket vil i stor

grad øke ressurs-

grunnlagets

omfang og/eller

kvalitet

(Neppe aktuelt)

Tiltaket vil øke

ressursgrunn-

lagets omfang

og/eller kvalitet

Tiltaket vil stort

sett ikke endre

ressursgrunn-

lagets omfang

og/eller kvalitet

Tiltaket vil

redusere ressurs-

grunnlagets

omfang og/eller

kvalitet

Tiltaket vil i stor

grad redusere eller

ødelegge ressurs-

grunnlagets

omfang og/eller

kvalitet
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3 Naturressursene i planområdet

3.1 JORDBRUK

I planområdet finner vi noen av de beste jordbruksområdene i Kristiansand-regionen. De største arealene med

dyrket mark er på Ve, Bøen og Kjevik. Jordene er flate og relativt lettbrukte, og benyttes til dyrking av gras,

korn, grønnsaker og jordbær. Kommunens største jorde ligger inne på flyplassområdet. Generelt er

jordsmonnkvaliteten god, og arealene er fulldyrket. Områdene holdes i god hevd. Mye av jorda leies bort til

bønder som ikke eier den.

En del av arealene som tidligere ble slått og beitet er i dag gjengrodd med skog. Mye av den dyrkete jorda

ligger langs dagens rv. 41. Det er noe husdyrhold; sau og hest, lite storfe og ingen melkeproduksjon. Noen

arealer benyttes til beite for sauer og hester, dette er arealer i skrått terreng, eller mindre jorder.

3.2 SKOGBRUK

Områdene i Ravnåsen, Huseheia og rundt Hamrevann og Vesvann er skogsområder med produktiv skog. Det

er for det meste barblandingsskog på middels til høg bonitet, de største volumene er av furu, med mindre

områder plantet med gran. I dalsidene er det stort innslag av lauvskog. Skogsarealene har en

eiendomsstruktur med mange små eiendommer. Det er bygget få skogsveger, og det er relativt liten

skogbruksaktivitet i området i dag. Store deler av det som i dag er skogsarealer ble tidligere brukt til beite og

slåttemark. Det meste av skogen som står i dag er i aldersklassen mellom 40 og 80 år, med lommer av eldre

skog. Overgangen mellom natur- og kulturlandskap er derfor mange steder noe diffus, med en gradvis

overgang fra åpen mark til lauvskogsareal.

3.3 VANNRESSURSER

Vesvann er kommunal krisedrikkevannskilde og vannet er også oppgradert til å kunne benyttes som

reservevannkilde. Ved økning av menneskelig aktivitet rundt Vesvann kan vannkilden bli mindre egnet som

drikkevannskilde. Kommuneplanens arealdel har avsatt hensynssone innenfor nedslagsfeltet til Vesvann. Det

tillates ikke ny aktivitet eller fysiske inngrep som kan medføre fare for forurensing av vannkilden. I

bestemmelsene heter det at vegbygging 200 m fra vannkilder er forbudt, men korridor for ny veg er vist på

plankartet. Overvann må ledes ut av nedslagsfeltet ved selvfall.

Grunnvann i løsmasser fins først og fremst langs Topdalselva, men denne ressursen er i dag lite utnyttet. De

aller fleste husstander er koplet til kommunalt nett. Overflatevann fra Topdalselva benyttes ikke til vanning

av landbruksarealer, da saltinnholdet er for høyt. I noen grad benyttes vann fra bekkene til dette formålet.

3.4 FISKERI

Topdalsfjorden er gyte- og oppvekstområde for blant annet kysttorsk. Havforskningsinstituttet har kartlagt

området. Gyteområder er vesentlig som del av ressursgrunnlaget for fiske.



Oppdragsnr.: 5135506

Konsekvensutredning naturressurser | RV 41 og Rv 451 Ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik

18

3.5 ANDRE NATURRESSURSER

Topdalselva er ei god fiskeelv, og det selges fiskekort. Elva er lakseførende i hele planområdet, og helt opp

til Herefossfjorden. Det drives omfattende kultiveringstiltak (kalking og utsetting av lakserogn). Fiske i elva

er viktig som rekreasjon, men spiller ingen/liten økonomisk rolle for grunneierne i planområdet.

Tovdalsvassdraget nord for Heresfoss er vernet vassdrag. Den sørlige delen er påvirket av kraftutbygging.

Den nærmeste kraftstasjonen er ved Boenfossen, et stykke nord for planområdet.

Det drives noe jakt i planområdet, hovedsakelig på rådyr og elg, som det er en relativt bra bestand av. Jakt i

planområdet er hovedsakelig å anse som en fritidsaktivitet. Det er stort sett grunneierne selv som jakter.

Planområdet ligger i det sørnorske grunnfjellsområdet, der hovedbergartene er gneis og migmatitt. Det er i

dag ikke uttak av stein til byggeråstoff i planområdet, og kommuneplanen har heller ikke avsatt arealer for

dette.

Områdene langs Topdalselva er dekket av elveavsatt og breelvavsatt materiale. Marin grense ligger på kote

ca 25‐ 30. Det er pr i dag ikke massetak av grus i drift av betydning i planområdet, og kommuneplanen har

ikke avsatt arealer for dette.
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Figur 9. Registreringskart for naturressurser.
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4 Verdivurdering av delområdene

Det er avgrenset 11 enhetlige delområder som har samme karakter og egenskaper i forhold til naturressurser.

Hvert delområde er vurdert med utgangspunkt i registrerte egenskaper og gitt verdi i samsvar med kriteriene i

håndbok 140.

Nr Navn Egenskaper Verdi

1 Timenes Dyrket mark Middels – stor

2 Hamre Dyrket mark Middels

3 Ve Dyrket mark Stor

4 Gjersdalen-Vesholta og Myrane Dyrket mark Stor

5 Dønnestad Dyrket mark Stor

6 Borga-Ryen Dyrket mark Stor

7 Bøen og del av Borga Dyrket mark Liten

8 Kjevik Dyrket mark Liten

9 Vesvann med nedslagsfelt Reservevannkilde Stor

10 Tømmeråsen-Ravnåsen Skog Liten – middels

11 Topdalsfjorden Fiskeri Middels – stor



Oppdragsnr.: 5135506

Konsekvensutredning naturressurser | RV 41 og Rv 451 Ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik

22

Figur 10. Verdikart for naturressurser
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4.1 DELOMRÅDE 1 – TIMENES

Timenes er blant de siste store landbruksområdene i Randesund. Veger og bebyggelse har beslaglagt store

arealer, men fremdeles er mye dyrket jord bevart. Den dyrkete jorda består av forholdsvis små, flate jorder

innimellom små koller og spredt bebyggelse/gårdstun. Det dyrkes korn og gras og det er noe hestehold og

vedproduksjon her, samt en gårdsbarnehage og en skolehage. Jorda er fordelt på flere grunneiere, men holdes

godt i hevd. Arealene ligger sentralt plassert i forhold til store boligområder på Strømme, Hånes og

Lauvåsen, og er verdifulle i en pedagogisk sammenheng.

Dagens fire felts E18 deler Nedre Timenes i to og vanskeliggjør driftsforholdene noe.

Området er i ATP‐prosjektet klassifisert som A‐områder. Etter vegvesenets metodikk har området middels

til stor verdi.

Liten Middels Stor

4.2 DELOMRÅDE 2 HAMRE

Den dyrkete jorda på Hamre er oppdelt i forholdsvis små teiger og med forskjellige eiere. Arealene ligger sør

for Vesbekken langs rv 41 og er noe oppsplittet av bebyggelse og veger. Dette vanskeliggjør driftsforholdene

noe, men arealene holdes godt i hevd. En del beiting av hester og sauer. Områdene er i ATP-prosjektet

klassifisert som A- og B-områder, samlet sett er jordbruksarealene på Hamre gitt middels verdi.

Liten Middels Stor

Figur 11. Hester beiter på Hamre (foto:Statens vegvesen).
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4.3 DELOMRÅDE 3 VE

Det meste av den dyrkete jorda på Ve består av flate, lettbrukte arealer. Jordbruksarealene er forholdsvis store

og sammenhengende, men også her er jorda noe oppstykket av bebyggelse og veger, og det er relativt mange

eiere. Jorda holdes godt i hevd, her produseres korn, gras, bær og grønnsaker. Områdene klassifisert som A-

områder (ATP) og har stor verdi.

Liten Middels Stor

Figur 12. Jordbærproduksjon på Ve (foto: Statens vegvesen)

4.4 DELOMRÅDE 4 MYRANE

På Myrane dyrkes korn på deler av arealene, jordene er ikke så store som for eksempel på Ve, men har

likevel stor verdi på grunn av at de kan benyttes til korn. Områdene er i ATP-prosjektet klassifisert som A-

områder.

Liten Middels Stor
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4.5 DELOMRÅDE 5 DØNNESTADMOEN

Dønnestadmoen er et stort sammenhengende jordbruksområde. Den dyrkete jorda er flat og lettbrukt og i god

hevd. I dette området er det et større anlegg for vedproduksjon. Den dyrkete jorda er klassifisert som A‐

områder (ATP) og har stor verdi.

Liten Middels Stor

Figur 13. På Dønnestadmoen er jordene store og lettbrukte. Vedproduksjon og lager kan skimtes i
bakgrunnen. (Foto: Statens vegvesen)

4.6 DELOMRÅDE 6 BORGA - RYEN

Dette er et stort sammenhengende jordbruksområde, Bøensbekken og ravinedaler skjærer ned i det flate

terrenget. Landbruksarealene er også noe oppstykket av veger, spredt bebyggelse og gårdstun. For det meste

er dette flate, lettbrukte, store jorder, med godt jordsmonn. Her produseres gras, korn, grønnsaker og jordbær.

Deler av området ligger inne i reguleringsplan for Kristiansand flyplass, Kjevik. Disse arealene ligger

innenfor sikkerhetssonen til flyplassen, men er regulert til landbruk og kombinert formål landbruk/flyplass.

Innenfor sikkerhetssonen kan det ikke oppføres bygninger, men det er ellers ikke restriksjoner på

landbruksdriften. Områdene er i ATP‐prosjektet klassifisert som A‐områder og har stor verdi.

Liten Middels Stor

Figur 14. Dyrket mark med korndyrking på Ryen (foto: Statens vegvesen).
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4.7 DELOMRÅDE 7 BØEN

På Bøen er det noen små bruk og spredt bebyggelse. Den dyrkete jorda består av forholdsvis små teiger, som

er oppstykket av veger, spredt bebyggelse og kantsoner med vegetasjon. Områdene er i ATP‐prosjektet

klassifisert som A‐områder. Deler av området er regulert til flyplass i reguleringsplan for Kristiansand

Lufthavn, Kjevik. Arealet som ligger nærmest Topdalselva er avsatt som grønnstruktur i kommuneplanen. På

grunn av den umiddelbare nærheten til flyplassen, og at deler av arealene alt er omdisponert til flyplass i

reguleringsplan, har området fått liten verdi.

Liten Middels Stor

4.8 DELOMRÅDE 8 KJEVIK

Det er store sammenhengende jorder inne på flyplassområdet. Jordene er helt flate og lettbrukte. Avinor leier

ut jordene til en bonde som driver jorda. Det hviler sterke restriksjoner på utnyttelsen av jorda, som kun kan

benyttes til grasproduksjon. Arealene er regulert til flyplassområde. Jordloven gjelder ikke for arealene, det

er bl.a ikke driveplikt, og det er ikke nødvendig å søke dispensasjon for å omdisponere arealene. Områdene

er i ATP‐prosjektet klassifisert som C‐områder og er gitt liten verdi.

Liten Middels Stor

Figur 15. Stort jorde med grasproduksjon på flyplassen, her gjelder ikke jordloven (Skråfoto 2013).
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4.9 DELOMRÅDE 9 VESVANN

Vesvann er kommunens krise drikkevannskilde, og er også oppgradert til å kunne benyttes som

reservevannkilde. Vannkvaliteten er god. Dette er et stort vann, ca 250 daa, omgitt av et nedslagsfelt på ca

3000 daa, bestående av uberørte skogsarealer. Det er gitt restriksjoner slik at forurensing av vannet og hele

nedslagsfeltet ikke er tillatt. Vesvannet er gitt stor verdi.

Liten Middels Stor

Figur 16. Vesvann sett mot nordvest. Vannset har sitt utløp til Vesbekken, midt på bildet i bakgrunnen (Foto:
Statens vegvesen).

4.10 DELOMRÅDE 10 TØMMERÅSEN-RAVNÅSEN

Skogsområdene i influensområdet har varierende bonitet og driftsforhold. Topografien er småkollete og gir

noen utfordringer for moderne skogsdrift. Det er få skogsveger inn i området i dag og det blir i liten grad

drevet aktivt skogbruk. Det er få sammenhengende områder med høy bonitet. Skogsområdene gis liten –

middels verdi.

Liten Middels Stor

4.11 DELOMRÅDE 11 TOPDALSFJORDEN

Innerst i Topdalsfjorden, vest for Kjevik flyplass, ligger det et gyteområde for torsk. Havforskningsinstituttet

gjennomførte strandnottrekk i Topdalsfjorden i 2007, konsentrasjonen av torskeyngel er 3-4- ganger nivåene

i fjordens ytre deler, og er de høyeste som er registrert i Kristiandsand kommune. Området er et meget viktig

gyte – og oppvekstområde blant annet for kysttorsk, og gis middels til stor verdi.

Liten Middels Stor
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5 Omfang og konsekvens

5.1 OMFANG OG KONSEKVENSER FOR ALTERNATIVER I B-KORRIDOREN

B-korridoren berører følgende delområder: 3 Ve (stor verdi), 6 Borga Ryen (stor verdi), 7 Bøen (liten verdi),

9 Vesvann (stor verdi) og 10 Tømmeråsen-Ravnåsen (liten til middels verdi).

B-korridoren har felles trasé fram til kryss ved Storemyr. Traséen går i daglinje gjennom nedslagsfeltet til

Vesvann. Øygardtjønn ligger oppstrøms Vesvann i sørvest. B-korridoren passerer ca 75 m fra Øygardstjønn.

Fra Storemyr går B3 og B4 videre nokså parallelt til grensen av nedslagsfeltet til Vesvann. B3 går ca 80 m

fra Vesvann på det nærmeste. Det er forutsatt at veganlegget blir bygget slik at overvann blir ledet vekk fra

nedslagsfeltet ved selvfall. I normalsituasjonen vil det ikke bli utslipp til vannkilden eller nedslagsfeltet.

Uønskede hendelser knyttet til for eksempel ekstremnedbør eller akutt forurensing blir vurdert i ROS-

analysen. Nedslagsfeltet vil i større grad enn tidligere bli åpnet for menneskelig aktivitet med ny veg, og

dette kan påvirke kvaliteten på drikkevannskilden. Omfanget for delområde 9 Vesvann er for alle alternativ i

B-korridoren satt til lite negativt (-).

Figur 17. Vesvann og Hamrevann med Sørlandsparken og Dyreparken i bakgrunnen, Tømmeråsen ca midt i
bildet, (skråfoto 2013).

Arealbeslag for skog er beregnet 25 meter til hver side fra senterlinje veg. Det er bare gjort beregninger for

skog med høy og særs høy bonitet. For traséene i B-korridoren er arealbeslaget for skog på høy og særs høy

bonitet nokså likt på rundt 150 daa. Området har fra før lite skogsveger og ny veg inn i området kan åpne opp
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for skogsdrift. Arealbeslag veid opp mot nye muligheter

for skogsdrift gir dermed et noe positivt omfang (0/+)for

delområde 10 Tømmeråsen-Ravnåsen.

B3 går videre fra Vesvann rett nord og inn i tunnel.

Tunnelen kommer ut på dyrket mark i Gjersdalen,

(delområde 3 Ve- stor verdi). Denne teigen med

kornareal som er på 31 daa blir redusert i den ene enden.

Det vil ligge igjen en mindre del med dyrket areal

mellom den nye vegen og tilstøtende areal. I tillegg til

direkte arealbeslag får man en oppdelingseffekt og

driftsforholdene blir noe dårligere. Videre går B3 over

tunet på gbnr 99/14, og fraskilt boligtomt gbnr 99/171.

Dyrket mark (0,9 daa) og innmarksbeite (2,4 daa) på

dette småbruket vil gå tapt. Omfanget for delområde 3,

Ve er satt til middels negativt (--).

Figur 19. Kornareal på gbnr 99/30 og tun med innmark på gbnr 99/14 blir berørt av B3 (skråfoto 2013).

Traséen går videre over bro til Bøen ved "Soldatheimen", (delområde 6 Bøen – stor verdi). Her er det en

mindre teig (2,3 daa) med dyrket mark på gbnr 113/36 som blir berørt, denne er omdisponert til byggeformål

i reguleringsplan for Soldatheimen, og blir ikke tatt med i utregningen av arealbeslag.

Videre krysser B3 rv 41 Topdalsvegen med rundkjøring. Rundkjøringen og videre trasé vestover kommer i

berøring med innmarksbeite og dyrket mark på gbnr 113/1 og 113/15. På gbnr 113/1 vil vegen dele opp en

teig med fulldyrket mark på 6,4 daa. Disse arealene er regulert til landbruk og landbruk/flyplass i

reguleringsplan for Kristiansand flyplass, Kjevik. Omfanget av B3 på delområde 6 Borga Ryen er satt til

lite/middels negativt (-/--).

Figur 18. Tegningen viser hvor tunnelen kommer
ut i Gjersdalen og videre til småbruket ved
Topdalselva (gbnr 99/14),



Oppdragsnr.: 5135506

Konsekvensutredning naturressurser | RV 41 og Rv 451 Ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik

31

B3 går over noe dyrket mark i delområde 7 Bøen, det meste av denne jorda er regulert til flyplass og

omfanget er dermed satt til intet/lite negativt (0/-) for dette delområdet.

B4 går videre fra Vesvann gjennom skog til Ve, her kommer den ut på innmarksbeite ved alpinsenteret, og

videre på dyrket mark (delområde 3 Ve – stor verdi). Traséen vil legge beslag på kornareal på de to teigene

mellom Vesbekken og Kalvåsvegen, og mellom Kalvåsvegen og Topdalsvegen. I tillegg til direkte

arealbeslag vil de to teigene som i dag er på henholdsvis 6,7 og 18 daa, bli delt opp, dette kan føre til

driftsmessige ulemper. Det er planlagt rundkjøring og påramping fra Kalvåsvegen til ny veg, denne vil også

kreve areal parallelt med B4. Videre vil B4 legge beslag på noe dyrket mark i kanten av teig på gbnr 99/15 på

nedsiden av eksisterende rv. 41. Omfanget for delområde 3 Ve er satt til stort negativt (---).

Figur 20. B4 og B6 krysser større sammenhengende område med kornareal på Ve (skråfoto, atlas.no).

B6 går fra Storemyr gjennom skog til den møter Vesbekken og dyrket mark ved gbnr 99/19 (delområde 3 Ve

– stor verdi). I tillegg til arealbeslag vil vegen dele opp teiger med fulldyrket areal som i dag blir benyttet til

jordbær og juletreproduksjon. Her er eksisterende veg (som vil fungere som lokalveg etter at ny veg er

anlagt), foreslått flyttet opp mot ny veg for å samle inngrepene. Dette vil gi en større sammenhengende teig

med dyrket mark på nedsiden av vegen. Omfanget for B6 er satt til stort negativt (---).

Figur 21. Rundkjøring på Ve, alternativ B6 (t.v.). Dagens rv. 41 er foreslått flyttet nærmere ny rv. 41, for å
redusere oppdeling av fulldyrket mark. Alternativ B4 (t.h), fører til noe mindre arealbeslag enn B6.
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B4 og B6 går sammen videre i bro over Topdalselva, like nord for eksisterende bro. Den kommer i land på

Borga i delområde 6 – Borga Ryen (stor verdi). Traséen krysser Borgevegen og bekk før rundkjøring som vil

legge beslag på et mindre stykke av teig med fulldyrket mark på gbnr 113/1. En liten del av denne teigen er

tidligere regulert til vegformål i reguleringsplan for Kristiansand flyplass, Kjevik. Omfanget for delområde 6

er satt til lite negativt (-).

Videre vil B4/B6 legge beslag på noe dyrket mark i delområde 7 Bøen – liten verdi. Mesteparten av arealene

som blir berørt er regulert til flyplass, og omfanget for dette delområdet er satt til intet/lite negativt (0/-).

Arealbeslag for jordbruksareal er beregnet for kjørebanen i tillegg til 5 m på hver side av vegen.

Arealbeslagene for dyrket mark blir størst for B6. Både B4 og B6 vil med krysset på Ve legge beslag på

større sammenhengende areal med dyrka mark. Både B6 og B4 deler opp arealer og vil slik gjøre

driftsforholdene vanskeligere. Dagens rv 41 er foreslått flyttet nærmere ny veg slik at arealet på nedsiden av

vegen blir noe større. Noe eksisterende vegareal blir da tilbakeført til dyrket mark.

Tabell 5:Arealbeslag (daa), B-korridoren for ulike arealkategorier.

Arealtype B3 B4 B6

Fulldyrka jord 10,8 14,1 20,1*

Overflatedyrka jord 0 0 0

Innmarksbeite 4,9 5,3 3,2

Skog (høy og særs høy bonitet) 142 147 154

* Arealbeslaget inkluderer ikke området som kan bli tilbakeført fra vei til dyrket mark ved omlegging av
lokalveg.

Tabell 6. Omfang og konsekvens for B-korridoren.

5.2 OMFANG OG KONSEKVENSER FOR ALTERNATIVER I C-KORRIDOREN

C-korridoren berører delområde 1 Timenes (middels/stor verdi), 2 Hamre (middels verdi), 8 Kjevik (liten

verdi) og 11 Topdalsfjorden (middels-stor verdi).

C-korridoren går i dagens trasé for rv 41 Topdalsvegen fram til Sandehaven. Det blir noe tap av dyrka mark

på Øvre Timenes, gbnr 64/3,4, delområde 1 Timenes. Det er teigen på bnr 4 (1,9 daa) i sør som blir mest

berørt. Omfanget for delområde 1 er satt til lite/middels negativt (-/--).

Berørte delområder

Omfang Konsekvens

B3 B4 B6 B3 B4 B6

3 Ve - - - - - - - - - -/- - - - - -/- - - - - - -/- - - -

6 Borga Ryen -/- - - - - - - -

7 Bøen 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/-

9 Vesvann - - - 0/- 0/- 0/-

10 Tømmeråsen Ravnåsen + + + 0/+ 0/+ 0/+

Samlet vurdering - - - - - - - -
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Figur 22. Øvre Timenes. C-korridoren får påkjøringsrampe og dagens veg blir utvidet, slik at dyrka mark til
venstre i bildet vil gå tapt(skråfoto, atlas.no).

Dyrka mark i Bjønndalen sør for tunnelpåslaget er allerede omdisponert til byggeformål gjennom

reguleringsplan for Lauvåsen. Videre deles C-korridoren i to forskjellige tunnelalternativ C5 og C6.

C5 kommer ut i delområde 2 Hamre (middels verdi) på innmarksbeite og videre på dyrka mark på gbnr 98/4.

Det er planlagt rundkjøring på 98/15 og 98/36, her er noe fulldyrka mark på bruk 15. På grunn av rundkjøring

med tilførselsveier vil hele denne teigen på 3,9 daa gå tapt. Omfanget av C5 for delområde 2 blir middels

negativt (--).

Videre går C5 på bro over elva og inn på Kjevik flyplass. Her vil det gå med ca 5,5 daa dyrka mark i kanten

på delområde 8. Her gjelder ikke jordloven, og dette arealet er dermed ikke med i oversikten over

arealbeslag. Omfanget av C5 for delområdet 8 er satt til lite negativt (-).

Tunnelen i C6 kommer ut i skog ved delområde 2 Hamre. Rundkjøring kommer på dyrka mark på gbnr 98/1,

to smale teiger på hver side av eksisterende rv 41 blir berørt. Omfanget av C6 for delområde 2 er satt til

lite/middels negativt (-/--).

Videre krysser C6 Topdalselva noe sør for C5. Inne på flyplassen går det med ca 1,7 daa dyrka mark, men

dette er ikke med i arealbeslaget, da jordloven ikke gjelder her. Skogen rundt flyplassen er heller ikke med i

beregningsgrunnlaget. Omfanget av C6 for delområde 8 er satt lite negativt (-).

C-korridoren har to alternativer for å komme rundt sørenden av flyplassen. Det ene alternativet medfører

utfylling i sjø (C5D og C6D). Fyllingen i sjø kommer ikke i direkte berøring med det som er definert som

gyteområde for torsk, og utfyllingen vil ha liten påvirkning på dette området. Anleggsperioden bør legges

utenom gyteperioden (januar-april). Økt partikkelmengde i vannmassene kan dessuten påvirke larvene,

dermed bør man unngå anleggsvirksomhet som fører til økt partikkelmengde helt frem til juni. Forutsatt at
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anleggsperioden legges utenfor perioden januar- juni vil tiltaket sannsynligvis ha ubetydelig til liten

påvirkning for gyteområde for torsk. Omfanget av C5D og C6D er satt til intet/lite negativt (0/-).

Løsningen med kulvert (C5K og C6K) medfører ikke utfylling i sjø, og har ingen påvirkning på delområde

11 Topdalsfjorden.

Tabell 7. Arealbeslag (daa), for C-korridoren, for ulike arealtyper.

Arealtype C5D C5K C6D C6K

Fulldyrket jord 10,7 10,7 7,7 7,7

Overflatedyrket jord 0 0 0 0

Innmarksbeite 2,9 2,9 0 0

Skog (høy og særs høy bonitet) 64 64 67 67

Tabell 8. Omfang og konsekvens for C-korridoren.

5.3 OMFANG OG KONSEKVENSER FOR ALTERNATIVER I F-KORRIDOREN

F-korridoren berører delområdene 2 Hamre (middels verdi), 8 Kjevik (liten verdi), 9 Vesvann (stor verdi), 10

Tømmeråsen-Ravnåsen (liten-middels verdi) og 11 Topdalsfjorden (middels-stor verdi).

F1 går i samme trasé som B6 gjennom nedslagsfeltet til reservannkilden Vesvann. Nedslagsfeltet vil i større

grad enn tidligere bli åpnet for menneskelig aktivitet med ny veg, og dette kan påvirke kvaliteten på

drikkevannskilden. Omfanget av F1 på delområde 9 Vesvann er derfor satt til lite negativt (-).

Ved Hammerfjellet skiller F1 lag med B6 og går rett vestover inn på dyrket mark på gbnr 98/7 i delområde 2

Hamre. Her blir to teiger med grasproduksjon berørt. Rundkjøring i kryss med eksisterende rv. 41 vil også

berøre noe dyrket mark. Omfanget av F1 på delområde 2 er satt til middels negativt (--). Videre går F1 i bro

over Topdalselva. På Kjevik går F1 sammen med C5. Omfanget for delområdet 8 er lite negativt (-), og for

daglinje med utfylling i sjø (F1D), er omfanget intet til lite negativt (0/-).

F3 er lang tunnel fram til Hamre. Dette alternativet har dermed ingen påvirkning på delområde 9 Vesvann og

Delområde 10 Tømmeråsen-Ravnåsen, og omfanget er derfor satt til intet (0). Tunnelpåslaget i delområde 2

Hamre er samme som for C5, omfanget er middels negativt (--). Videre følger F3 samme trasé som C5,

omfanget er lite negativt (-) for delområde 8 Kjevik. For delområde 11 Topdalsfjorden er omfanget for

daglinje (F3D) intet/lite negativt (0/-).

Berørte delområder

Omfang Konsekvens

C5D C5K C6D C6K C5D C5K C6D C6K

1 Timenes -/- - -/- - -/- - -/- - -/- - -/- - -/- - -/- -

2 Hamre - - - - -/- - -/- - - - - - -/- - -/- -

8 Kjevik - - - - 0 0 0 0

11 Topdalsfjorden 0/- 0 0/- 0 0/- 0 0/- 0

Samlet vurdering -/- - -/- - - -
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Tabell 9. Arealbeslag (daa), for F-korridoren, for ulike arealtyper.

Arealtype F1D F1K F3D F3K

Fulldyrket jord 5,0 5,0 4,2 4,2

Overflatedyrket jord 0 0 0 0

Innmarksbeite 0 0 3 3

Skog (høy og særs høy bonitet) 119 119 20 20

Tabell 10. Omfang og konsekvenser for F-korridoren.

5.4 SAMMENSTILLING AV KONSEKVENSENE FOR NATURRESSURSER

Vegprosjektet har negative konsekvenser for naturressurser uansett hvilket alternativ som blir valgt, på grunn

av tap av fulldyrket jord. B-korridoren har størst negativ konsekvens da alle traséene vil legge beslag på areal

som blir benyttet til kornproduksjon. B4 og B6 har stor negativ konsekvens og er rangert som de dårligste

alternativene for naturressurser. Begge alternativene vil føre til oppdeling og tap av kornareal på Ve. B3

kommer noe bedre ut, men fører til oppdeling av kornareal i Gjersdalen og på Borga.

For C- og F-korridorene er det rundkjøring på Hamre som vil føre til tap av fulldyrket jord. Konsekvensene

her blir noe mindre enn for B-korridoren, det går med mindre areal og jorda har ikke like stor verdi som på

Ve. C6, F1 og F3 er rangert som de beste alternativene for naturressurser.

Tabell 11. Rangeringstabell naturressurser

Alternativ B3 B4 B6 C5D C5K C6D C5K F1D F1K F3D F3K

Konsekvens - - - - - - - - -/- - -/- - - - - - - -

Rangering 9 10 10 7 7 1 1 1 1 1 1

Berørte delområder

Omfang Konsekvens

F1D F1K F3D F3K F1D F1K F3D F3K

2 Hamre - - - - - - - - - - - - - - - -

8 Kjevik - - - - 0 0 0 0

9 Vesvann - - 0 0 0/- 0/- 0 0

10 Tømmeråsen Ravnåsen + + 0 0 0/+ 0/+ 0 0

11 Topdalsfjorden 0/- 0 0/- 0 0/- 0 0/- 0

Samlet vurdering - - - -
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6 Avbøtende tiltak

Redusere driftsmessige ulemper – oppdeling av teiger kan føre til at tilkomsten til disse blir vanskeliggjort.

Avbøtende tiltak er å sikre god tilkomst med landbruksmaskiner og eventuelt beitedyr. Dette må avklares

nærmere i dialog med bøndene som disponerer arealene og grunneiere. God tilkomst til jordbruksarealene

bør sikres gjennom bestemmelsene til kommunedelplanen.

Redusere avgang av dyrket mark – vegskråninger kan slakes ut slik at det går an å drive arealene. Ofte vil

slike areal få dårligere avlinger på grunn av at jordstrukturen i matjordlaget ikke vil bli like god som før, i

tillegg kan arealene bli tørkeutsatte. Likevel vil et tiltak med oppdyrkede vegskråninger bidra positivt. På

noen strekninger kan det være aktuelt å mure slik at vegskråningene blir mindre, og tapet av dyrket mark blir

redusert.

Erstatningsareal for fulldyrket mark – de arealene som går tapt som følge av vegprosjektet kan erstattes

ved oppdyrking av nye arealer. Kornareal av den kvaliteten som finnes for eksempel på Ve kan vanskelig

erstattes ved nydyrking og eventuelt flytting av matjordlaget. Tiltaket bør likevel vurderes i det videre

planarbeidet. Det er flere areal i nærområdet som tidligere har vært beite og som er i gjengroing, det kan

derfor være mulig å finne aktuelle areal for nydyrking.

Legge til rette for skogsdrift – ny veg gjennom skogsområder kan løse ut skogsdrift i disse områdene. Det

bør i det videre planarbeidet undersøkes om det med relativt enkle grep er aktuelt å legge til rette for tilkomst

til potensielle velteplasser mm. Aktuelle tiltak bør avklares med skogeierne.
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7 Konsekvenser i anleggsperioden

Riggplasser og lignende bør i minst mulig grad legges på dyrket mark. Flytting av matjordlaget bør unngås

der arealene ikke permanent skal være en del av tiltaket. Det bør, dersom det er mulig, tas hensyn til onnene,

slik at arealene i størst mulig grad kan høstes i anleggsperioden. For jordbærprodusentene vil støv

sannsynligvis bli et problem der veiarbeidet utføres i vekstsesongen.

Ved utfylling i sjø (C5D, C5D, F1D, F3D) må anleggsperioden legges utenfor gyteperioden for torsk og den

første tiden etter klekking. Økt partikkelmengde i vannet kan skade larvene. Det vil si at anleggsperioden for

denne delen av tiltaket, må legges utenfor perioden januar-juni.
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