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En moderne
Østfoldbane
Utbyggingen av Østfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet.
I dag er det dobbeltspor fra Oslo og fram til Sandbukta nord for Moss og en
kort strekning mellom Såstad og Haug rett sør for Moss. Resten av strekningen er
enkeltsporet.
I henhold til Nasjonal transportplan (NTP) 2014 – 2023 skal det være bygget:
• Sammenhengende dobbeltspor fram til Seut ved Fredrikstad innen 2024.
• Dobbeltspor til Sarpsborg innen 2026.
• Dobbeltspor på hele Østfoldbanen fram til Halden innen 2030
Konseptvalgutredningen for InterCity-strekningen Oslo – Halden anbefaler en
dobbeltsporet bane som går innom alle byene langs Østfolbanens vestre linje.
Denne skal være tilrettelagt for 250 km/t på de strekningene der dette er mulig
uten at det gir vesentlige merkostnader sammenliknet med en hastighetsstandard
på 200 km/t.
Av investeringsprosjektene på Østfoldbanen som er med i NTP 2014-2023,
er Follobanen (nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski) under bygging og fire
InterCity-prosjekter under planlegging: Sandbukta – Moss – Såstad og Haug (Råde)
- Seut (Fredrikstad), Seut – Sarpsborg og Sarpsborg – Halden.

Forsidefotos : Hilde Lillejord, Jernbaneverket
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Follobaneprosjektet
Follobaneprosjektet er Norges største samferdselsprosjekt. Med dette prosjektet
ferdigstiller Jernbaneverket innerste del av InterCity-utbyggingen sør-øst for
hovedstaden. Med et firespors linjesystem inn til Oslo S, tredobles kapasiteten
mellom Oslo og Ski.
Når den nye Follobanen står ferdig i
desember 2021, kan tog bruke 11 minutter
mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski
mot dagens 23 minutter. Reisen vil ta kortere
tid enn mange T-banestrekninger innen Oslo.
Slik åpner en effektiv jernbane opp for et
langt større bo- og arbeidsområde.
Den nye Follobanen blir et 22 km langt
dobbeltspor og skal gå gjennom det som blir
Nordens lengste jernbanetunnel. Dette blir
den første lange jernbanetunnelen i Norge
med to atskilte tunnelløp.
Follobaneprosjektet omfatter også en
betydelig oppgradering ved Oslo S og nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen
inn mot Oslo S og mellom den nye tunnelen.
Det er komplisert nærføring til viktige kulturminner i Oslo Middelalderpark, tunneler og
anlegg i Ekebergåsen, i tillegg til bygging av
nye Ski stasjon.
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Veier, broer og kulverter skal bygges og legges om og totalt 64 kilometer nye jernbanespor skal på plass.
Kort om strekningen:
• 22 km nytt dobbeltspor
• Omfatter totalt 64 km nye jernbanespor
• Nordens hittil lengste jernbanetunnel
(20 km)
• Skal bygges/drives med fire
tunnelboremaskiner.
• Deler av tunnelarbeidet skal utføres
med drill & blast og drill & split (uten
sprengstoff)
• Dimensjoneres for hastighet opptil 250
km/t
• Bygges for minst 100 års levetid
• Forberedende arbeid fra 2013 til sommer
2015. Hovedarbeid fra høst 2015
• Skal stå ferdig i desember 2021

Skisse over nye Ski stasjon. Illustrasjon: JBV/Muliticonsult.
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Sandbukta - Moss Såstad
Nytt dobbeltspor fra Sandbukta like nord for Moss til Såstad i Rygge skal stå ferdig
i 2023. Utbyggingen, som binder sammen eksisterende dobbeltsporstrekninger på
Østfoldbanen, omfatter også ny stasjon i Moss.

Fra slutten på dagens dobbeltspor i
Sandbukta blir det ca. 700 meter med spor
i dagen før traseen går inn i en 2,6 km lang
tunnel under Moss sentrum. For de siste 400
meterne av tunnelen i Nyquistbyen graves
det en byggegrop og støpes en betongtunnel
(kulvert) før terrenget tilbakeføres.

Jernbaneverket jobber med forslag til
reguleringsplan for prosjektet, som blir lagt
fram for høring og vedtak i kommunene
første halvår 2016. I henhold til Nasjonal
Transportplan planlegges byggestart i 2018.
Jernbaneverket ser på mulighetene for å gjøre
noen forberedende arbeider i 2016 og 2017.

I betongtunnelen deler sporene seg, og
sydover fra munningen bygges nye Moss
stasjon med fire spor til plattform. Det
bygges også spor til vending og hensetting
(parkering) av tog i dette området, samt
forbindelsesspor til Moss havn. Total lengde
på stasjonen blir ca. 1400 meter.

I planleggingen av nye Moss stasjon
vil Jernbaneverket legge vekt på by- og
knutepunktsutvikling i samarbeid med
Moss kommune og andre aktører. Stasjonen
bygges slik at det i framtida blir mulig med
fire avganger pr. time både for lokaltog og
InterCity-tog, i tillegg til ett godstog.

Fra stasjonen går dobbeltsporet videre i
en ca. to km lang tunnel mot Carlberg. De
siste fire kilometerne bygges i dagen fram til
påkobling med eksisterende dobbeltspor ved
Såstad.

Kort om strekningen:
• Ca. 10 kilometer med nytt dobbeltspor
• Tunneler på 2,6 og 2 km
• Ny Moss stasjon i dagen
• Spor for vending og hensetting av tog
• Byggestart i 2018, ferdig i 2023

Jernbaneverket ønsker en god by- og knutepunktsutvikling rundt nye Moss stasjon. Målet er å kunne sikre åpenhet og tilgjengelighet til fjorden samtidig som det skal legges tilrette for å være effektive og korte kollektivbytter
rundt stasjonen.
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Råde - Fredrikstad
I henhold til Nasjonal Transportplan 2014 – 23, skal et nytt dobbeltspor bygges på
strekningen Råde (Haug) – Fredrikstad (Seut) til 2024. Når dette står ferdig, dobles
togkapasiteten og reisetiden til Fredrikstad forkortes med 20 minutter.

Strekningen er 16 km lang og går fra
eksisterende dobbeltspor ved Haug i Råde
kommune til Seut i Fredrikstad kommune.
Ny korridor følger i hovedsak eksisterende
bane, og nærføring til denne vil være et viktig
tema i planarbeidet.
Korridoren vil gå gjennom et åpent
jordbrukslandskap og berører viktige naturog kulturlandskap. Det er også dårlige
grunnforhold i området. Jernbaneverket skal
jobbe med å finne gode løsninger som er
tilpasset disse forholdene.

Reguleringsplan med konsekvensutredning
skal utarbeides i perioden 2016 til 2018.
Kort om strekningen:
• Ca. 16 km dobbeltspor
• Planprogram 2016
• Reguleringsplan med konsekvensutreding 2018
• Mulig byggestart 2019/2020
• Planlagt ferdigstillelse 2023

Det skal i løpet av vinteren 2016 utarbeides
et planprogram for videre planarbeid.
Planprogrammet skal avklare hvilke tema
og konsekvenser for miljø og samfunn
som skal utredes, fremdrift og ikke minst
når og hvordan offentligheten kan bidra i
planarbeidet.
Bildet øverst på motsatt side viser dagens trasé inn mot Fredrikstad stasjon.
Bildet under er fra Haug og viser overgangen fra dobbeltspor til enkeltspor.
Begge foto: Hilde Lillejord/Jernbaneverket.
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Fredrikstad –
Sarpsborg
Det nye dobbeltsporet mellom de to største Østfoldbyene blir ca. 18 kilometer og
omfatter ny stasjon i Fredrikstad og ombygging av eksisterende Sarpsborg stasjon.

Korridoren er tett bebygd og
grunnforholdene i området er stedvis dårlige. I
planprosessen skal Jernbaneverket jobbe med
å finne gode løsninger for både beboere og for
infrastruktur i området.
Det skal utarbeides et planprogram for
kommunedelplan i løpet av vinteren 2016.
Dette skal vise aktuelle trasékorridorer
som skal legges til grunn for planarbeidet.
Planprogrammet skal også avklare hvilke
tema og konsekvenser for miljø og samfunn
som skal utredes, fremdrift og ikke minst
når og hvordan offentligheten kan bidra i
planarbeidet.
Kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen Seut – Fredrikstad
– Sarpsborg skal utarbeides i tidsrommet
2016-2018. Ny Fredrikstad stasjon på Grønli
og ny Sarpsborg stasjon på eksisterende
stasjonsområde samt kryssing av Sarpsfossen
inngår i planleggingen. Nærføring til

eksisterende bane og veg (Rv 110 og Fv 109),
samt kryssing av Glomma rett etter Sarpsborg
stasjon vil være et viktig tema i planarbeidet.
Konsekvensutredningen skal gi oss det
nødvendige beslutningsgrunnlaget for
anbefaling av en korridor. Dette vil innebære
arbeid med optimalisering av linjen innenfor
de ulike forslagene som blir fastsatt i
planprogrammet.
Når det er sammenhengende dobbeltspor
til Sarpsborg, vil kapasiteten kunne dobles og
reisetiden mellom Oslo og Sarpsborg kortes
ned med ca 25 minutter.
Kort om strekningen:
• ca. 18 km dobbeltspor
• Planprogram 2016
• Kommunedelplan med
konsekvensutredning i 2018
• Mulig byggestart 2021/2019
• Planlagt ferdigstillelse 2026

Kartet til øverst til høyre viser anbefalt konsept for nytt dobbeltspor mellom Haug og Halden (fra konseptutredningen). Korridoren går gjennom alle Østfoldbyene og gir dermed flest reisende og best mulig samfunnsnytte.
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Bildet til høyre
viser stasjonen
og dagens trasé
gjennom Fredrikstad. Jernbaneverket planlegger
å flytte stasjonen
til Grønli. Denne
plasseringen gir
kortest reisetid
og god tilknytning til dagens
sentrum.
Foto: Hilde
Lillejord/Jernbaneverket.

Sarpsborg – Halden
Denne strekningen inngår i det siste trinnet av InterCity-utbyggingen, hvilket
innebærer at den skal ferdigstilles innen 2030.

Strekningen er totalt ca 23 km og omfatter
ombygging av eksisterende Halden stasjon.
Jernbaneverket skal i planleggingen legge til
rette for mulig videreføring av dobbeltsporet
til Sverige.
Når denne strekningen ferdigstilles vil
reisetiden fra Halden til Oslo kunne være 1
time og 8 minutter (mot 1 time og 45 minutter
i dag).
Korridoren vil i stor grad gå utenom tettbygd
strøk. Ved innføring til Halden vil det imidlertid
være utfordringer med å finne den mest
optimale korridoren.
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Det skal utarbeides et planprogram for
videre planarbeid i 2016/2017. Planprogrammet
skal avklare hvilke tema og konsekvenser for
miljø og samfunn som skal utredes, fremdrift
og ikke minst når og hvordan offentligheten
kan bidra i planarbeidet.
Kort om strekningen:
• Ca 23 km. dobbeltspor
• Planprogram 2016-2017
• Kommunedelplan med
konsekvensutredning er ikke avklart
• Byggestart ikke avklart
• Planlagt ferdig 2030

Det nye dobbeltsporet til Halden planlegges for å også kunne knyttes opp mot sporet videre til Sverige.
Foto: Hilde Lillejord/Jernbaneverket.
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Tidsplan
Mars 1992 Planarbeidet for
moderniseringen av Østfoldbanen
startet med jernbaneutredningen for hele
Østfoldbanen

2015 Forstudie for Haug – Halden

2007 Follobanen planlegges

2020 Planlagt åpning
Sandbukta – Moss – Såstad

2016/2018 Reguleringsplan for Haug – Seut
og kommunedelplan for Seut – Sarpsborg

2011 Jernbaneverket reviderer sin
InterCity-strategi med en ny
mulighetsstudie

2024 Ferdig dobbeltspor mellom
Haug – Seut

2012 Konseptvalgutredning for InterCitystrekningen Oslo - Halden er klar

2026 Ferdig dobbeltspor mellom Seut –
Sarpsborg

2013 Byggestart for Follobanen og nye Ski
stasjon. Jernbaneverket etablerer en egen
InterCity-organisasjon

2030 Ferdig dobbeltspor mellom Sarpsborg
– Halden. Modernisering av Østfoldbanen
er avsluttet

2014 Planarbeidet igang for strekningen
Sandbukta – Moss – Såstad

Bilde til venstre illustrerer de mange planprosessene et utbyggingsprosjekt må gjennom før det er klart for å
bygges. På strekninger med flere alternative trasékorridorer, er det gjennom arbeidet med konsekvensutredning
vi kommer frem til hvilken korridor vi anbefaler. Denne legges frem for kommunestyrene for fastsetting av kommunedelplan. Foto: Hilde Lillejord/JBV
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Kontaktpersoner
Det er tre enheter i Jernbaneverket som planlegger og bygger ut Østfoldbanen.
InterCity-entheten har ansvar for prosjektene til og med kommunedelplan.
Utbyggingsprosjekter Øst overtar prosjektet når reguleringsplanarbeidet starter opp.
Follobaneprosjektet står for byggingen av det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski.

Anne Siri Haugen
Prosjektdirektør
InterCity

Ingunn Monstad
Kommunikasjonssjef
InterCity
Telefon: 97612100
moning@jbv.no

Elisabeth Nordli
Planleggingsleder
InterCity
Haug - Sarpsborg

Iselin Eng
Planleggingsleder
InterCity
Sarpsborg - Halden

16

Anne Kathrine Kalager
Prosjektleder Tunnel TBM
Adler Enoksen
Prosjektleder tunnel D&B

Erik Smith
Prosjektdirektør
Follobaneprosjektet

Kathrine Kjelland
Kommunikasjonssjef
Follobaneprosjektet
Telefon: 913 98 178
Kjekat@jbv.no

Erik Nilsen
Prosjektdirektør
Utbyggingsprosjekter Øst

Jarle Midjås Rasmussen
Prosjektsjef
Utbyggingsprosjekter Øst

Anne Marie Dyrøy
Prosjektleder innføring
Oslo S
Janette Brask
Prosjektleder Ski

Olav Nordli
Kommunikasjonsleder
Utbyggingsprosjekter Øst
Telefon: 916 55 930
oln@jbv.no

Telefon sentralbord: 05280
Postadresse: Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 HAMAR
E-post: postmottak@jbv.no
Jernbaneverkets kundesenter kan kontaktes på
kundesenter@jbv.no, SMS/MMS send kodeord jbv til 26112
Mer informasjon om prosjektene finnes på Jernbaneverkets nettsider
www.jernbaneverket.no
www.jernbaneverket.no/Follobanen
www.jernbaneverket.no/intercity
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