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•
•
•

1 Innledning
1.1 Bakgrunn

Km 64.1 - plankryssing av Larkollveien, automatisk helbom
Km 64.6 - plankryssing ved Dillingveien, gang-/sykkel-/landbruksvei
Km 65.8 - plankryssing, gangvei/jordbruksvei

Togtrafikken på banen
Strekningen Moss – Fredrikstad trafikkeres med gods-, region- og utenlandstog. Det er på hverdager i dag ca. 10
godstog, 17 regiontog og 3 utenlandstog i hver retning på strekningen.

I handlingsprogrammet til Jernbaneverket 2010-2019 ligger dobbeltsporparsellen Moss/Kleberget–Såstad på
Østfoldbanen inne med 1040 mill. kr. i perioden 2014-2019. Handlingsprogrammet er en oppfølging av
St.meld.nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019.
Dobbeltspor fra Sandbukta - Moss - Såstad har en lang planhistorie. Det har vært flere planer både i NSB og
JBV som inkluderer strekningen. Noen av planene er nevnt under:

1.3 Avgrensning av tiltaket

•
•
•
•

•

For traseen sør for Moss videre mot Såstad er det tidligere sett på to alternative traseer for dobbeltsporet. Alternativene er kort beskrevet og vist under:

Høyhastighetsprosjektet Oslo – Kornsjø (oppstart 1991, Jernbaneutredning)
Dobbeltspor Sandbukta – Moss – Dilling (oppstart jan. 1992, Jernbane-hovedplan/kommunedelplan)
Dobbeltspor Moss stasjon – Dilling/Såstad (oppstart juni 1993)
Hovedplan Sandbukta – Moss, godkjent februar 2009

•

Hovedplan for dobbeltspor gjennom Moss skulle i utgangspunktet inkludere hele strekningen Sandbukta – Moss
– Såstad. Strekningen Sandbukta – Moss/Kleberget og Moss/Kleberget–Såstad ikke har samme planavklaring i
ihht plan og bygningsloven i henholdsvis Moss kommune og Rygge kommune, derfor ble parsellen delt ved
Kleberget, sør for Moss stasjon. For Moss kommune foreligger det en såkalt samordnet reguleringsplan for vei,
havn og jernbane (alt. 2B) fra 1999, som må oppgraderes i forhold til hovedplan av februar 2009. For parsellen
Moss/Kleberget – Såstad skal det nå utarbeides hovedplan, konsekvensutredning og kommunedelplan for å få en
avklaring for traséføringen på dobbeltsporet gjennom Rygge. For de alternativene som utredes skal det også
vurderes område for hensetting og evt. vendeanlegg for lokaltog sør for Moss.

Daglinje alternativet går i kort tunnel gjennom Kleberget etter Moss stasjon og følger dagens trasé videre
mot Dilling. Like etter Dilling rettes traseen ut med større kurve enn på eksisterende bane.
Carlberg alternativet går i kurve i lang tunnel fra Moss stasjon igjennom Carlbergåsen og ut like nord for
Carlberg gård. Tunnelen avsluttes med kulvert og går videre i rettlinje over dyrket mark mot Såstad.

Begge de to hovedkonseptene vurderes i planleggingen, og det er utviklet nye alternativer som er dokumentert
gjennom denne silingsrapporten. For alle konsepter bør det søkes traseer med høyest mulig hastighet.
Det skal ses på aktuelle områder for vendeanlegg sør for nye Moss stasjon.

Strekningen Sandbukta – Moss – Såstad er fritatt fra KS1, men det pågår et arbeid med en KVU for veisystemet
i Moss hvor en skal se vei og bane i sammenheng.
Jernbaneverket er i gang med å revidere IC-strategien. Strekningen Rygge – Halden inngår. I planarbeidet skal
det sees på konsepter for traseen med hastighet på 200 km/t og 250 km/t. I alternativet med 200 km/t er hastigheten redusert for å komme innom byene.
Jernbaneverket jobber også med strekningsvise utviklingsplaner. I dette planarbeidet vil det bli utarbeidet et
forslag til driftskonsept for Østlandsområdet i 2023. Konseptet er ikke fastlagt, men når det foreligger vil det gi
føringer inn i dette prosjektet.

1.2 Dagens situasjon
Østfoldbanens vestre linje har i dag dobbeltspor mellom Oslo – Ski – Sandbukta og mellom Såstad og Haug.
Resten av banen er enkeltspor med kryssingsspor. Jernbanen ble i dette området anlagt i 1879.
Fra Moss går Østfoldbanen sørover på enkeltspor langs sjøen, før den går i lang kurve østover gjennom et boligområde ved Festestranda. Videre går dagens spor forbi Carlberg gård til Dilling og kobles mot eksisterende
dobbeltspor like nord for Rygge.
På strekningen mellom Moss og Såstad, som er ca 6,5 km, varierer hastigheten mellom 100 og 130 km/h.
Det er 8 plankryssinger på strekningen Moss/Kleberget – Såstad, hvorav 2 har plankryssing med automatisk
helbom, 3 har plankryssing for gang- og jordbruksvei, 2 har gangtunneler og 1 har kjørbar undergang. Plankryssingene er listet opp nedenfor:
•
•
•
•
•

Km 62.2 - gangtunnel ved Festestranda
Km 61.5 - plankryssing ved Festeveien, automatisk helbom
Km 61.9 - gangtunnel ved Dyre Nordre, gangvei/jordbruksvei
Km 62.8 - kjørbar undergang ved Dyreveien (Carlbergundergangen)
Km 63.2 - plankryssing ved Carlberg, jordbruksvei

Silingsrapport Kleberget-Såstad

Figur 1-1: De tidligere vurderte traséalternativene mellom Moss og Såstad er markert med rødt, stiplet der det
er planlagt tunnel. Eksisterende Østfoldbane er vist som svart heltrukket linje.

4

JBV Utbygging, januar 2011

INNLEDNING

Etter siling vil valgte traseer tegnes ut og optimaliseres i forhold til sporgeometri, geologiske og geotekniske
forhold. Det skal også tas hensyn til verneområder og kulturminner evt. foreslå avbøtende tiltak dersom traseen
må gå gjennom slike områder. Det er utarbeidet et program for grunnundersøkelser.

•
•

Konsekvensene ved en etappevis utbygging av Sandbukta – Moss - Såstad er synliggjort i alternativsøket i fase
1 for hovedplan for Sandbukta – Moss. For dagalternativene kan strekningen Sandbukta – Moss – Såstad bygges
i to etapper, hvor kort tunnel gjennom Kleberget må bygges i første etappe. For alternativene med lengre tunnel
må strekningen Sandbukta – Moss – Såstad bygges i en etappe.

Kapasitetsmål
• Det skal kunne tilbys minst kvartersfrekvens i stive ruter mellom Oslo og Ski.
• Videre skal det kunne tilbys halvtimesfrekvens i stive ruter på mellom Oslo og Fredrikstad i førsteomgang
og deretter til Halden.
• Banen skal kunne avvikle en tredobling av dagens godsvolum mellom Oslo og utlandet.

1.3.1 Planområde

Sikkerhetsmål
Det etablerte sikkerhetsnivå for jernbanetransport i Norge skal opprettholdes.

Traseen for dobbeltsporet begynner på nye Moss stasjon jf, hovedplan for dobbeltsporet Sandbukta Moss/Kleberget og går fram til Såstad, dvs fram til den utbygde dobbeltsporparsellen. Områder for vende- og
hensettingsspor er vurdert mellom Moss og Rygge stasjon.

Kjøretiden Oslo-Halden skal reduseres fra dagens 1:42 til under 1:10.
Godstogenes framføringstid skal være under teoretisk kjøretid + 20 %.

Alle endringer skal sikre en utvikling i positiv retning.

Punktlighet
Målet om oppetid i prosent i

1.4 Mål
Målsetting med planarbeidet er å få traséavklaring for dobbeltsporet gjennom Rygge kommune.

2013 er 99,2 %,
2019 er 99,3 %

Planen skal være et grunnlag for etterfølgende detalj- og reguleringsplaner.

Mål om regularitet er i

2013 99,0 %
2019 99,2 %

1.4.1 Samfunnsmål for nytt dobbeltspor
Samfunnet er avhengig av et velfungerende transportsystem der ulike transportmidler samspiller og konkurrerer
med basis i deres respektive fortrinn. Jernbanens roller innenfor persontrafikken baseres på fortrinn knyttet til å
flytte mennesker raskt, komfortabelt, arealeffektivt og miljøvennlig over korte og mellomlange avstander.

Resultatmål
• Gjennom alternativvurderinger skal det fastlegges en dobbeltsporet trasé mellom Moss/Kleberget og Såstad
som på best mulig måte understøtter effektmålene som beskrevet over og i tillegg ta hensyn til livsløpskostnader og punktlighet.
• Tekniske løsninger skal tilfredsstille funksjonskravene til togslagene som skal trafikkere banen.
• Alternativene i trasésøket skal optimaliseres med hensyn til kostnader (inkluderer
livsløpskostnader), samfunnsøkonomi samt konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn.
• Grensesnittet mot dobbeltsporparsellen Sandbukta – Moss vil avklares i planarbeidet. Reguleringsplanen for
dobbeltsporet, Sandbukta – Moss/ Kleberget i Moss kommune gjennomføres av en egen prosjektorganisasjon.
• For alternativene skal det vurderes område for hensetting og evt vendeanlegg for lokaltog sør for Moss.
• Hovedplanleggingen skal følge PPB-prossessen, men siden PPB-prosessen gjennomgås på nytt vil
prosessene tilpasses den nye revisjonen når den er vedtatt. Hovedplanen godkjennes først etter at det foreligger en godkjent KU og kommunedelplan for dobbeltsporet i Rygge kommune.
• Planen skal forankres i Rygge kommune gjennom den offentlige planprosessen.
Planarbeidet skal være ferdig 01.02.2012.

Innenfor godstrafikken er toget et kostnadseffektivt, raskt og miljøvennlig transportmiddel for store godsvolumer over lengre avstander. Disse fortrinnene gir jernbanen grunn for å fylle flere roller innenfor et samlet transportsystem. En effektiv og kundetilpasset jernbane bidrar blant annet til:
(Hentet fra ”Mer på skinner fram mot 2040”, Jernbaneverkets stamnettutredning.)

1 Kortere avstander og større regioner (regionforstørrer)
2 Reduksjon av miljøproblemer og ulykker knyttet til andre transportmidler (miljøvennlig og sikker transport)
3 Et attraktivt transporttilbud for personer som ikke disponerer bil
4 Et alternativt tilbud for å øke konkurransen i transportmarkedet og redusere sårbarhet
5 Lavere transportkostnader for næringslivet (styrket konkurranseevne)

1.4.2 Mål for tiltaket
Prosjektet er i samsvar med de strategier og fokusområder som er styrende for Jernbaneverket under konkurransekraft og samfunnsnytte samt sikkerhet, punktlighet og informasjon.

Effektmål
Prosjektet skal understøtte Jernbaneverkets strategier for utvikling av banenettet som beskrevet i Jernbaneverkets stamnettutredning ”Mer på skinner fram mot 2040”. Stamnettsutredningen vil revideres i forbindelse med
rullering av NTP. I stamnettutredning ligger Østfoldbanen inne med følgende effektmål:

Kjøretidsmål
• Kjøretiden Oslo-Fredrikstad skal reduseres fra dagens 1:05 til 45 minutter

Silingsrapport Kleberget-Såstad
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Det skal også lages en oppsummering for å avklare behov for nødvendige arbeider som første ledd i neste planfase, f.eks. innmålinger, grunnundersøkelser og lignende.

1.5 Planprosess
1.5.1 Planprogram og konsekvensutredning
For parsellen Moss – Såstad er det laget et utkast til en konsekvensutredning av juni 1993. I forbindelse med
traséavklaringen for dobbeltsporet gjennom Rygge vil det kreves en ny konsekvensutredning med tilhørende
planprogram og kommunedelplan før et trasévalg.

1.6 Forhold til andre planer

Planprogrammet utarbeides i samarbeid mellom Rygge kommune og Jernbaneverket. Rygge kommune er planmyndighet og Jernbaneverket er tiltakshaver. Planprogrammet skal på offentlig høring og vedtas av Rygge
kommune som er ansvarlig planmyndighet.

Nasjonal transportplan presenterer hovedtrekkene i transportpolitikken til regjeringa, og er et verktøy for prioritering av utbygging, drift og vedlikehold for den statlige transportinfrastrukturen.

1.6.1 Nasjonal transportplan 2010-2019

Gjennom Nasjonal transportplan for 2010 - 2019 viser Stortinget stor vilje til å satse på jernbanen med en betydelig økning til vedlikehold. Det skal i denne tiårs perioden brukes i alt 321,9 milliarder kroner over statsbudsjettet til utbygging, drift og vedlikehold av vei- og jernbanenettet og til tiltak i havner og fergeleier. Dette er
100 milliarder kroner eller 45 prosent mer enn i forrige Nasjonal transportplan.

Konsekvensutredning utarbeides for alternativene til trasé mellom Moss og Såstad i henhold til planprogrammet.
Grensesnitt og bindinger mot tidligere planer og vedtak skal beskrives i planen.

Figur 1-2:Tidligere vurderte traséer for dobbeltsporet mellom Moss og Såstad.

1.5.2 Hovedplan

Figur 1-3: Bilde er fra konsekvensutredning i 1990 og viser foreslått alternativ 2C i rødt og opprinnelig alternativ 2B vist med blå stiplet linje.

Det skal lages en hovedplan for de aktuelle alternativene med tilhørende konsekvensbeskrivelse i forhold til
standard og innrettninger på trasé, omgivelsene, miljø (støy), kostnader, sikkerhet, samfunnsøkonomisk nytte.
Hovedplanen skal gi rammer for videre planlegging og etterfølgende detaljplaner med evt. tilhørende reguleringsplaner etter PBL.
Hovedplanrapporten skal leveres med et sammendrag av analysene, hvor analysene inngår som vedlegg til hovedrapporten. Retningslinjer for hovedplanlegging JD 202 skal følges.

Silingsrapport Kleberget-Såstad
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1.6.3 Hovedplan Sandbukta-Moss/Kleberget og samordnet reguleringsplan i Moss
Jernbaneverket planlegger nytt dobbeltspor mellom Sandbukta og Moss som ledd i utbyggingen av dobbeltspor
på Østfoldbanen sørover. Prosjektet kompletterer dobbeltsporet mellom Ski og Moss og er en del av dobbeltsporutbyggingen mellom Oslo og Halden. Det vil også bidra til å øke mulighetene for mer gods på bane og fjerne jernbanen som en barriere gjennom Moss by.
I dag går Østfoldbanen på enkeltspor fra Sandbukta, gjennom industri- og boligområder fram til Moss stasjon.
Stasjonen har ikke i dag god nok sporkapasitet for å få til en optimal driftssituasjon. Dagens strekning fra Sandbukta til Moss er ca 2,5 km, mens Moss – Såstad er 6,5 km.
I 1999 ble det utarbeidet en samordnet reguleringsplan for jernbane, riksvei og havn i Moss. I planarbeidet er de
ulike transportformene sett i sammenheng og planforslaget gjelder en samordnet regulering av jernbanetrasé og
havneområdet i Moss, trasé for ny riksvei mellom ferje / havn og tilknytning til E6 i Rygge, og de byutviklingsområdene som de nye trafikkløsningene åpner for. Reguleringsplanen la til grunn alternativ 2B for dobbeltspor
mellom Sandbukta og Moss, som tillater en hastighet på 80 km/t.
Figur 1-4: Skisse av ny Moss stasjon

JBV har i etterkant av reguleringen utarbeidet en ny hovedplan for strekningen Sandbukta – Moss – Kleberget
(2008). I forbindelse med hovedplanarbeidet var det viktig å utbedre geometrien for å oppnå en høyere hastighet. Resultater fra grunnundersøkelser konkluderte med at deler av tunnelen i alt 2B lå i løsmasser. Hovedplanen
viser en justert linje kalt 2C i forhold til reguleringsplanen. Tunnelen er justert for å oppnå høyere hastighet og
bedre fjelloverdekning. Moss stasjon er flyttet ca 200 meter lenger mot sør i forhold til alternativ 2B. Dette er en
direkte følge av den økte kurveradien / hastigheten og krav til plattformer utenfor kurve. Justering i hovedplanen
medfører en hastighet på 120 km/t.

1.6.2 Kommuneplan for Rygge 2007-2018
Rygge kommune prioriterer tunnel under Carlberg. I kommuneplanen er dagens trasé tegnet inn, samt trasé for
tunnel som illustrasjon uten rettsvirkning.

Alternativ 2 C er ikke regulert. Alternativ 2B fra reguleringsplanen og alternativ 2C fra hovedplanen er vist i
figur 1-3.
Prosjektet henger sammen med denne planen i nord ved planlagt ny Moss stasjon, se figur 1-4.

1.6.4 Arbeidet med høyhastighetsbane
Høyhastighetsutredningen har som oppgave å anbefale strategier for fremtidens persontogtransport i Sør-Norge.
Utredningen er organisert som en egen prosjektorganisasjon, men styres av Jernbaneverket. Prosjektet ferdigstilles februar 2012, og vil være en viktig del av grunnlaget for Nasjonal transportplan 2014-2023.
Høyhastighetsutredningen er delt inn i 3 faser. Fase 1 besto av å samle inn og vurdere tidligere utredninger.
Konklusjonen er at de er laget på så forskjellige måter at de ikke kan sammenlignes. Fase 2, som pågår nå, består i å legge premissene på plass før de konkrete strekningene skal vurderes. Premissene danner grunnlaget for
å kunne sammenligne strekningene. Fase 3 er selve utredningen av disse strekningene:
•
•
•
•
•
•

Oslo–Bergen
Oslo–Kristiansand–Stavanger
Oslo–Trondheim
Oslo–Gøteborg
Oslo–Stockholm
Bergen – Haugesund – Stavanger i kombinasjon med Oslo – Bergen og Oslo – Kristiansand - Stavanger

Høyhastighetsbaner bygges i varierende landskap og i land med forskjellige økonomier. Det er ikke lengre et
standardisert produkt. Derfor er det viktig at man gjør en grundig vurdering av både fordeler, ulemper og kostnader som er forbundet med utbygging, før man forplikter seg til en løsning.
Utredningsarbeidet skal omfatte følgende handlingsalternativer:
•
•
•
•

Figur 1-5: Utsnitt av kommuneplanen for Rygge hvor dagens trasé er tegnet inn samt trasé for tunnel under
Carlberg.

Silingsrapport Kleberget-Såstad
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En videreføring av dagens jernbanepolitikk.
En mer offensiv videreutvikling av eksisterende jernbanenett
Høyhastighetskonsepter som delvis bygger på eksisterende nett
Hovedsakelig separate høyhastighetslinjer
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I tilknytning til høyhastighetskonseptene skal utrederne vurdere enkeltspor opp mot dobbeltspor, ren langdistsetrafikk opp mot ulike typer blandet trafikk, og om ny infrastruktur skal erstatte eller komme i tillegg til eksisterende jernbanenett.
Resultatet av denne utredningen kan ha konsekvenser for strekningen Kleberget – Såstad.

1.6.5 Revisjon av InterCity-strategien (Skien-Lillehammer-Halden)
Jernbaneverket har igangsatt et arbeid med å revidere gjeldende IC-strategi fra 1992. Fremtidig mobilitetsbehov
med hovedvekt på arbeidsreise og optimal betjening av byene ligger til grunn for gjeldende strategi. Konklusjonen var at et fremtidig behov bør møtes med en moderne dobbeltsporet jernbane på strekningene Oslo – Halden,
Oslo – Skien og Oslo – Hamar / Lillehammer.
Det foreligger nå en del nye premisser for utviklingen av togtilbudet i IC-området. I tillegg har det siden 1990tallet på regionalt og lokalt nivå blitt utviklet klarere strategier og mål om bærekraftig arealutvikling og transport. Dette må integreres i Jernbaneverkets strategi.
I IC-området er enkeltparseller bygget ut, og traséavklaringer med arealplanvedtak foreligger for delstrekninger.
For å sikre forutsigbarhet og gjennomføring av gjenstående strekninger, ønsker Jernbaneverket å fastlegge en
utviklingsstrategi for hele IC-området. I første omgang revideres IC-strategien for Vestfoldbanen og Østfoldbanen.
I forbindelse med behandlingen av NTP 2010-2019 bestemte Stortinget at det skal gjøres konkrete vurderinger
av om det er mulig å heve hastigheten til minimum 250 km/t i alle nye utbyggingsprosjekter i IC-området. Dette
er konkretisert i Statsbudsjettet for 2010 (Prop.1 S 2009–2010), der det heter:
”St.meld. nr. 16/Innst. S. nr. 300 (2008–2009) Nasjonal transportplan 2010–2019 fastslår hovedprioriteringene til jernbaneutbygging for den kommende tiårsperioden. For de store utbyggingsprosjektene ble
det valgt å videreføre satsingen på å etablere et kapasitetssterkt jernbanenett i InterCity-triangelet. Utbyggingen av IC-triangelet vil bli videreført i henhold til Nasjonal transportplan 2010–2019. Det vil imidlertid være behov for å se framtidige utbygginger langs disse strekningene i lys av mulige høyhastighetskonsepter. IC-utbyggingen bør i størst mulig grad kunne tilpasses og kombineres med mulig fremtidig
høyhastighetstrafikk med hastigheter fra 250 km/t og høyere på fjernstrekningene. For framtidige utbyggingsprosjekter innenfor IC-triangelet vil det bli gjort konkrete vurderinger av om det vil være hensiktsmessig å bygge ut for høyere hastighetsstandard enn 200 km/t.”
Dette betyr at i planer for utbygging i IC-området må vurderes i sammenheng med fremtidig utvikling av fjerntogtrafikk (høyhastighet), med sikte på å finne optimale løsninger for et nasjonalt transportsystem.

1.6.6 Forslag til opprettelse av Værne Kloster landskapsvernområde
Det er startet opp en arbeidsprosess med et landskapsvernforslag for Carlberg-Værne Koster-Årefjorden. Området foreslås vernet som landskapsvernområde i medhold av naturmangfoldsloven §36. I landskapsvernområder
skal det ikke settes i verk tiltak som kan endre landskapets særpreg eller karakter vesentlig. Den foreslåtte avgrensningen er vist på kartet i figur 1-6.
Arbeidet ble startet opp første gang i 2003, etter at kommunestyret i Rygge vedtok å stille seg positiv til arbeidet
om landskapsvern. Det foreslåtte verneområdet inneholder et svært særpreget kulturlandskap med store historiske og biologiske verdier. Områdets nordre del er et herregårdspreget landskap med store, sammenhengende
jorder, store bygnings- og hageanlegg, alléer mm. Områdets søndre del domineres av et jordbrukslandskap med
mindre eiendommer, bekkedrag, lunder, kantsoner mm. Lengs i sør er indre del av Åkrefjorden inkludert i verneforslaget. Området inneholder en rekke fornminner og mange av disse er knyttet til eiendommene Huseby og
Værne Kloster, som begge har hatt sentrale posisjoner i distriktet i et historisk perspektiv, sistnevnte eiendom
både som kloster og krongods.

Figur 1-6: Kart som viser foreslått avgrensning av landskapsverneområdet. Alternativ avgrensning tar med seg
hele Bogslunden samt Feste/Dyre området, da dette tidligere var et viktig utmarksområde tilknyttet Værne Kloster. Kartet er ikke gjengitt målestokkriktig.

Verneforslaget har nylig vært på høring med frist for å uttale seg 5. oktober 2010. JBV har uttalt seg til planen.
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1.6.7 KVU (konseptvalgutredning)
Konseptvalgutredning (KVU) for hovedveisystemet i Moss og Rygge er bestilt av Samferdselsdepartementet og
skal avklare prinsipielle løsninger for hovedveisystemet i Moss og Rygge hvor en ser vei og jernbane i sammenheng. Utredningen skal munne ut i en anbefaling av løsning. Regjeringen vedtar konseptvalg og legger rammer
for videre planlegging. Arbeidet er nå i starten av utredningsfasen.

Figur 1-7: Kart over hovedveisystemet og jernbane i Moss og Rygge.

Silingsrapport Kleberget-Såstad
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2 Metode for siling av traseer
2.1 Plan- og influensområde
2.1.1 Planområde
Traseen for dobbeltsporet begynner på nye Moss stasjon jf, hovedplan for dobbeltsporet Sandbukta Moss/Kleberget og går fram til Såstad, dvs fram til den utbygde dobbeltsporparsellen. Områder for vende- og
hensettingsspor kan ligge utenfor dette området. For hensettingsanlegget er det vurdert alternativer sør til og
med Rygge stasjon.

2.1.2 Influensområde

Figur 2-1: Konseptforslag fra idédugnaden.

Influensområdet varierer fra tema til tema og er spesifisert i metodekapittel for hvert tema i verdianalysene i
vedlegg 1.

Det ble holdt en ny idédugnad med representanter fra NSB, JBV og Multiconsult den 20.08.2010 for vende- og
hensettingsspor. Det kom frem seks konsepter. Disse er beskrevet i kapittel 5.

2.2 Idédugnad

2.3 Vurderingskriterier

En idédugnad ble avholdt 19.08.2010 i Jernbaneverkets lokaler i Moss. Til stede var representanter fra Jernbaneverket, Rygge kommune, Statens vegvesen Region øst, WSP og Multiconsult AS. Hensikten med et slikt møte
var først og fremst å få frem idéer og tanker rundt planarbeidet med utarbeidelse av konseptforslag/traséalternativer til bruk i det videre arbeidet med traséavklaring for dobbeltsporet gjennom Rygge kommune. Deltakerne på idédugnaden representerte ulike faggrupper for å få frem ulike behov og problemstillinger i
prosjektet.
Som en innledning til selve idédugnaden ble det først holdt en presentasjon av prosjektet med historikk, målsettinger og rammebetingelser, prosjektbeskrivelse, organisering og fremdrift. Videre ble det arbeidet med individuelle vurderinger og refleksjoner av prosjektets behov. Det ble også arbeidet med registrering av prosjektets
behov og med vekting av disse. Deltakerne ble organisert i tverrfaglige arbeidsgrupper. Deretter ble det utarbeidet løsningsalternativ/konseptalternativer med konseptvurderinger på ulike tema som kapasitet, sikkerhet, miljøkonsekvenser, teknologi, RAMS og prosjektgjennomføring. Det ble tilsammen foreslått 9 konseptforslag K1K9. Det er i ettertid utarbeidet et konsept, K10, som er et forslag med lang tunnel mellom Kleberget og Dilling.
Konseptalternativene, K1-K10, skal vurderes videre gjennom arbeidet med silingsrapporten.
Tabell 2-1: Identifiserte konsepter:
Konsept
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
Variant

Beskrivelse
Daglinje med optimalt hastighetsprofil.
Daglinje med bygging på en side.
Daglinje med forlenget tunnel ved Dyre, evt. kulvert.
Fjellinje nord for Carlberg.
Fjellinje sør for Carlberg, daglinje langs eksisterende spor.
Fjellinje sør for Carlberg og tilkobling lengre sør (optimalisert daglinje).
Fjellinje som i hovedplan.
Fjellinje som i hovedplan, men lengre tunnel (tilpasset krav til overdekning.)
Fjellinje sør for Carlberg, daglinje over jordet.
To tunneler ved Moss, legge vendespor for gods i fjell. Gjelder alle konsepter.

2.3.1 Spor
Konsekvenser for følgende forhold vurderes for alle konsepter:
• RAMS
• Usikkerhet
• Geotekniske og ingeniørgeologiske forhold
• Kryssinger og veiomlegginger
• Anleggsgjennomføring
• Togfremføring i anleggsfasen
• Landskapsbilde
• Nærmiljø og friluftsliv
• Naturmiljø
• Kulturmiljø
• Naturressurser
Alternativer som ikke har uakseptable konsekvenser i forhold til ovenstående temaer vil bli foreslått å være
gjenstand for videre utredning. Der man har løsninger som funksjonelt sett er likeverdige, vil man prioritere de
variantene som gir minst negative konsekvenser i det videre arbeidet.

2.3.2 Hensettingsareal
For hensettingsareal vil det bli vurdert konsekvenser i forhold til de samme punktene som for spor. I tillegg vil
det bli vurdert hvordan de ulike konseptene ivaretar kapasitet og andre driftsmessige forhold.

Idédugnaden ble avholdt på et tidlig stadium i planprosessen, og dette resulterte i et høyt antall konsepter som nå
vurderes i silingsprosessen. Flere av disse konseptene hadde mest sannsynlig vært silt ut på et tidligere stadium
etter mer kjennskap til planområdet. Dette gjelder spesielt konsept K5, K6 og K9 hvor traseen går nær hovedhuset på Carlberg gård. I tillegg er det dårlig fjelloverdekning for tunnelen, som gjør at tunnelene i disse alternativene vanskelig lar seg gjennomføre (sprekkdannelser i fjellet som gir flere svakhetssoner). Bakgrunn for konseptene var bedre stigningsforhold i tunnelen, og større andel av eksisterende spor kunne benyttes.
De ti konseptene som foreligger er tegnet ut i plan- og profil etter skisserte linjer fra idédugnaden.
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3 Registreringer og verdier

3.1 Landskapsbilde
3.1.1 Registreringer

I forbindelse med silingsrapporten er det registrert verdier for de ikke-prissatte temaene som inngår i utredningsprogrammet, det vil si:
•
•
•
•
•

landskapsbilde
nærmiljø og friluftsliv
naturmiljø
kulturmiljø
naturressurser (landbruk, geo- og vannressurser)

Berikende element
Det finnes flere visuelt gode bygningsmiljø i området, spesielt kan nevnes Værne Kloster, Carlberg gård, den
gamle husmannsplassen til Carlberg gård (Ekholtbruket), Rygge kirke og prestegården på Rygge, Dilling stasjon
og hovedhuset på Gipsund gård. Utover dette finnes også flere andre gårdstun som helt eller delvis inneholder
gode bygningsmiljøer. Noen steder forstyrres opplevelsen av disse som følge av nyere, nærliggende bebyggelse.
Karakteristisk for området er også alléer og åkerkantsoner, som sørger for en inndeling av åkerlandskapet i et
slags rutenettmønster. Flere av disse er særlig verdifulle for landskapsopplevelsen og er markert på registreringskartet i figur 3-23 som viktige vegetasjonselement.

Det er i denne fasen ikke foretatt en fullstendig verdikartlegging, men det er lagt vekt på å avdekke vesentlige
konfliktpotensial som kan ha betydning for valg av løsning.
Statens vegvesens håndbok 140 Konsekvensanalyser er lagt til grunn for registreringer og verdivurderinger.
Metodikken er presentert i vedlegg 1.

Silingsrapport Kleberget-Såstad

Figur 3-1: Bilde viser hovedhuset på Carlberg gård.
Gårdsmiljøet på Carlberg inneholder visuelt gode
bygningsmiljø.

Figur 3-2: Den gamle husmannsplassen til Carlberg
gård, i dag kalt Ekholtbruket.Husmannsplassen
ligger i tilknytning til golfbanen på Ekholt.

Figur 3-3: Ett av Rygges eldste hus, tilfører området
kvaliteter av visuell betydning.

Figur 3-4: Dilling stasjon. Bygningsmiljøet er her
godt bevart og tilfører området estetiske verdier.
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Figur 3-5: Alléen inn mot Bogslunden og Bog gård
er med på å forsterke landskapsopplevelsen i området.

Figur 3-6: Åkerholmer er berikende elementer i det
ellers åpne og flate kulturlandskapet.

Figur 3-11: Åkerkantsone som er berikende for
landskapsbilde og vil kunne oppleves fra større
avstand.

Figur 3-12: Åkerkantsone mellom Carlberg og Dilling. Denne er av mindre karakter og vil ha størst
opplevelse på nært hold.

Utsiktspunkt/siktakser
Området fra Moss/Kleberget til Feste/Dyre henvender seg mot Oslofjorden, og har flere steder god sjøkontakt.
Fra Feste/Dyre går dagens jernbane østover bort fra fjordlandskapet og inn i et mer storskala åkerlandskap ved
Carlberg. På koller og høydedrag i landskapet vil man se langt utover jordbrukslandskapet, særlig fra toppen av
raet er utsikten vid og langstrakt.

Figur 3-7: Atkomsten til Gipsund gård med allétrær
og steingjerde på begge sider. Et berikende element
som har stor verdi for landskapsmiljøet.

Figur 3-8: Allé langs Kirkeveien opp mot Rygge
kirke. En flott allé som har stor verdi for landskapsmiljøet. Gir en herregårdsfølelse opp mot
Rygge kirke. Romdannende element. Linjeførende.

Figur 3-13: Værlevangen med vidt utsyn utover Oslo- Figur 3-14: Området på Feste hvor kontrasten mellom
fjorden og Mossesundet.
kulturlandskapet og det åpne fjordlandskapet gir en
landskapsopplevelse som er mer intens enn hva man
normalt finner i regionen.

Figur 3-9: Atkomsten til Carlberg gård med allétrær, steingjerde og portstolper forsterker landskapsopplevelsen i dette området.

Silingsrapport Kleberget-Såstad

Figur 3-10: Området hvor Carlbergåsen møter
Bogslunden inneholder estetiske /opplevelsesmessige verdier som er utpreget for regionen.

12

JBV Utbygging, januar 2011

REGISTRERINGER OG VERDIER

Figur 3-15: Bilde er tatt fra toppen av raet ved
Dilling og mot Såstad. Området har et vidt utsyn
utover jordbrukslandskapet.

Figur 3-16: Bilde er tatt fra Rygge kirke hvor utsikten er vid og langstrakt.

Landemerker
Rygge kirke er det sterkeste/mest markerte landemerke i området. Noen storgårdsmiljøer kan stedvis fungere
som landemerker, som Værne Kloster og Carlberg gård.

Figur 3-19: Området nord for Kleberget er preget av
jernbanens virksomhet, havnevirksomhet og industri.
Området inneholder dårlige visuelle kvaliteter.

Figur 3-20: Bilde viser høyspentlinjen som
strekker seg gjennom området og oppleves som
negativt for landskapsopplevelsen.

Viktige landskapsformasjoner
Raet er den viktigste landskapsformasjonen i området og strekker seg som en hevet sørvestgående rygg på nordsiden av dagens jernbane. Dagens jernbane følger i dette området foten av raskråningen. Raet vises på figur 3-23
registreringskart for landskap.
Overgangen fra Carlbergåsen til det flate kulturlandskapet ved Carlberg gård består av en markert fjellskrent.
Pga. tett vegetasjon er den fra avstand ikke særlig synlig i landskapet. Kleberget er også en markert rygg som
strekker seg ned mot fjorden.

Figur 3-17: Rygge kirke ligger på et høydedrag og
fungerer som et landemerke for regionen.

Figur 3-18: Kirketårnet på Rygge kirke ligger her
som en siluett i landskapet. Bilde er tatt fra driftsveien ved jernbanesporet på strekningen mellom
Såstad og Rygge stasjon.

Element som reduserer landskapsopplevelsen/tekniske inngrep
Det er et betydelig innslag av ulike høyspennings- og lavspenningstraséer i området samt telefonlinjer. Traseen
for høyspenning strekker seg gjennom området fra Dilling mot Rygge og er stedvis godt synlig i landskapet.
Området rundt trafostasjonen på Dilling har et høyt antall av tekniske inngrep som forstyrrer landskapsbilde og
reduserer opplevelsesverdien. Jernbanen med sine master og kabler er også et teknisk inngrep i landskapet som
virker negativt for verdien av landskapet.

Silingsrapport Kleberget-Såstad

Figur 3-21: Kleberget med en markert brattkant ned
mot fjorden.

Figur 3-22: Bilde viser området på utsiden av Kleberget med dagens jernbanespor. Strandarealene på
utsiden ligger urørt med mye fjell i dagen.

Silhuetter
Det åpne og langstrakte slettelandskapet gir svake silhuetter. Silhuettene kan gjerne sees i fjern horisont. Toppen
av raet danner en silhuett i landskapet. Lavere koller og åsdrag danner også silhuetter, som f.eks. Carlbergåsen
og Bogsåsen.
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3.1.2 Verdier
Analyseområdet/influensområdet er avgrenset til følgende landskapsområder:
•
•
•
•
•
•
•

Kleberget nord

Kleberget
/Værlevangen

LA 1 - Kleberget nord
LA 2 - Kleberget/Værlevangen
LA 3 - Feste/Dyre
LA 4 - Carlbergområdet
LA 5 - Kulturlandskapet mellom Carlberg og Dilling
LA 6 - Dilling/Såstad
LA 7 - Rygge stasjon og kulturlandskapet sør for stasjonsområdet

Områder som vurderes å ha stor verdi i henhold til metodikken i Statens vegvesens håndbok 140 er:
•

Landskapsområdet Carlbergområde har visuelle kvaliteter som utmerker seg i regionen og områdene har
stor verdi.

Feste/Dyre

Carlbergområdet

Kulturlandskapet
Carlberg og Dilling

Områder og elementer som vurderes å ha middels til stor verdi er:

mellom

•

Landskapsområdet Feste/Dyre har gode visuelle kvaliteter og området har middels til stor verdi.

Områder og elementer som vurderes å ha middels verdi er:
•
Dilling/Såstad

Kleberget/Værlevangen, kulturlandskapet mellom Carlberg gård og Dilling, Dilling/Såstad samt Rygge
stasjon og kulturlandskapet sør for stasjonsområdet har visuelle kvaliteter som er vanlig i regionen, og landskapsområdene har middels verdi.

Områder og elementer som vurderes å ha liten verdi er:
•

Rygge kirke

Kleberget nord er i hovedsak preget av jernbanens virksomhet, havnevirksomhet og industribygg med visuelle kvaliteter som er reduserte eller dårligere enn regionen for øvrig. Området fremtrer som lite strukturert
og har liten verdi.

Verdivurderingene er foreløpige og på et overordnet nivå. I konsekvensutredningen vil vurderingene detaljeres
og utdypes.
Rygge stasjon og kulturlandskapet sør
for stasjonsområdet

Figur 3-23: Registreringskart landskapsbilde

Silingsrapport Kleberget-Såstad
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Ryggeheimen-Dyre
Delområdet her har variert bebyggelse og inneholder sykehjemmet Ryggeheimen, eneboliger, noe landbruksbebyggelse og gartneriet på Dyre. Tettheten som boligområde er lav. Ryggeheimen er en type virksomhet med
middels besøksintensitet.

3.2 Nærmiljø og friluftsliv
3.2.1 Registreringer
Boligområder
Kleberget
Kleberget i Moss er et boligområde med dominans av eneboliger. Området er for en stor del sørvendt, stedvis
med utsikt over fjorden. Tettheten er middels. Det er god tilgang til servicetilbud i Moss sentrum. Dagens jernbane medfører støy for bebyggelsen nærmest sporet og er en betydelig barriere mot ferdsel ned mot sjøen.
Kallum - Dyreheia - Værlevangen
Delområdet henger sammen med bebyggelsen på Kleberget, og er et middels tett boligområde dominert av eneboliger, men med innslag av terrasseblokker et par steder. Boligområdet ligger sørvendt med god utsikt og god
tilgjengelighet til friområder i nærmiljøet. Som for Kleberget medfører dagens jernbane støy for bebyggelsen
nærmest sporet og er en betydelig barriere mot ferdsel ned mot sjøen.

Dilling
Området rundt Dilling har en blanding av boligbebyggelse, tradisjonell landbruksbebyggelse og innslag av
næringsbebyggelse. Fv. 119 Larkollveien går gjennom området. Ved Dilling stasjon er det nærbutikk. Tettheten
som boligområde er lav.

Offentlige eller felles uteområder, møtesteder
Ekholt golfbane
Golfbanen på Ekholt gir et viktig tilbud til deler av befolkningen i Mosseregionen. Området har middels til høy
besøks- og bruksintensitet.
Ekholt skole kunstgress
Skolen og kunstgressbanen på Ekholt har høy besøks- og bruksintensitet og er et viktig møtested, spesielt for
barn og unge.

Identitetsskapende elementer
Værne kloster
Godset på Værne kloster er et viktig identitetsskapende element i Rygge. Klosteranlegget har vært krongods og
kloster (se beskrivelse i kapitlet Kulturmiljø) og er i dag i privat eie.

Figur 3-24: Fra boligområdet på Kleberget, sett
nordover mot Moss havn

Figur 3-25: Terrasseblokk nær dagens spor

Bjerke – Ekholt
Boligområdene på det store forholdsvis flate partiet fra Bjerke mot Ekholt er middels tett til tett befolket. Bebyggelsen er en blanding av eneboliger, tettere småhusbebyggelse og enkelte lavblokker. Området har god tilgjengelighet til servicetilbud og friluftsområder, bla. Carlbergskogen.
Vestbakken-Festehøi- Baugsåsen
Boligområdet mellom dagens spor og sjøen sør for Feste er dominert av store eneboliger. Området har kvaliteter
gjennom utsikt, god tilgang til fjorden og friluftsområder. Tettheten er liten til middels, og det er forholdsvis stor
avstand til servicetilbud som butikker, skoler og barnehager. Søndre del av området henger delvis sammen med
nordre del av byggefeltet Baugsåsen, som er et nyere eneboligfelt.

Funksjonsblandede og andre bebygde områder
Norrøna- Festestranda
Langs nedsiden av sporet fra Kleberget og sørover mot Festestranda ligger det noen eneboliger og fabrikkområdet til nå nedlagte Norrøna fabrikker. Området har kvaliteter gjennom utsikt og god tilgang til fjorden, men
jernbanen er en betydelig barriere mot øvrig bebyggelse på oversiden og gir også betydelig støybelastning for
flere av boligene. Området ved gamle Norrøna fabrikker er omregulert til boligformål.

Silingsrapport Kleberget-Såstad

Vei- og stinett for gående og syklende
Kyststien
Kyststien er merket som en gjennomgående rute i nordvestre del av influensområdet. Denne stien er generelt
viktig for allmennhetens tilgang til strandsonen og er en viktig turvei i regionen.
Pilegrimsstien
Pilegrimsstien er en gjennomgående turrute som ligger sør for jernbanen gjennom hele influensområdet. Traséen
sørfra passerer Rygge kirke, går videre forbi Værne kloster og følger østsiden av Bogsåsen og Festeveien –
Stranda videre nordover mot Moss.

Friluftsområder
Festestranda
Friområdet på Festestranda består av badestrand og et stort grasdekket område i bakkant. Området er et attraktivt sted for bading og utfart sommerstid, og det er generelt knapphet på denne type områder i regionen. Parkeringsmulighetene er noe begrenset.
Dyreskogen-Carlbergskogen-Bogslunden-Bogsåsen
Det sammenhengende skogområdet fra Dyreskogen, gjennom Carlbergåsen og videre gjennom Bogslunden og
Bogsåsen sør for jernbanen, er et viktig nærfriluftsområde i distriktet. Området er mye brukt, og det er et tettmasket nett av stier. Det er også skiltet en hovedturvei ("Blomsterveien") gjennom området.
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3.2.2 Verdier
Områder som vurderes å ha stor verdi i henhold til metodikken i Statens veivesens håndbok 140 er:
•
•
•
•
•

Boligområdet Bjerke – Ekholt
Friluftsområdene Dyreskogen-Carlbergåsen-Boglsunden-Bogsåsen
Friområdet Festestranda
Skolen og idrettsanlegget på Ekholt
Værne kloster

Områder og elementer som vurderes å ha middels verdi er:
•
•
•

Boligområdene Kleberget, Vestbakken-Festehøi- Baugsåsen og Kallum - Dyreheia – Værlevangen
Golfbanen på Ekholt
Kyststien

Øvrige områder vurderes å ha liten eller liten til middels verdi.
Verdivurderingene er foreløpige og på et overordnet nivå. I konsekvensutredningen vil vurderingene detaljeres
og utdypes.

Figur 3-26: Registreringskart nærmiljø og friluftsliv

Silingsrapport Kleberget-Såstad

Figur 3-27:Friområdet på Festestranda

Figur 3-28: Gamle Norrøna fabrikker

Figur 3-29:Kyststien er merket gjennom influensområdets vestre del.

Figur 3-30: Turvei like ved Carlberg gård, inn mot
Bogslunden.
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3.3 Naturmiljø
Planområdet domineres av dyrket mark og bebyggelse. Det eneste naturområdet av noe størrelse er ved Carlberg
gård der et grøntdrag krysser dagens jernbane.

3.3.1 Registreringer
Verneområder
Bogslunden ble vernet som naturreservat i 1973. Formålet med vernet er å bevare en edelløvskog i naturlig tilstand. På Feste (91/2) er en sommereik i en hage fredet som naturminne.
Fylkesmannen i Østfold har lagt ut til offentlig høring et forslag om opprettelse av Verne Kloster landskapsvernområde. Høringsfristen var 5.10.10. Formålet med vernet er i følge forslag til verneforskrift.

Dramstad, Mosserød og Gipsund (se figur 3-34 og figur 3-33). Generelt er hele raområdet med vekslingen mellom skogholt, tettere skog, åpen innmark en meget god rådyrbiotop. De små skogsteigene ved Rygge stasjon er
vist som hekkeområde for fugl, hovedsakelig gråhegre. Viltregistreringene er oppsummert i tabell 3-2. Viltområder som overlapper med naturtyper er ikke med i oversikten. I kartlegging av viltforekomster gis de vekt på en
skala fra 1 til 5 der 5 er den høyeste verdien.
I konsekvensutredningen fra 1993 er det vist fire trekkveier for rådyr over jernbanen. To av disse trekkene sammenfaller med trekk vist i figur 3-34, men i tillegg er det vist trekk ved Feste og langs bekkedraget øst for Carlberg. I hvor stor grad disse benyttes i dag er ikke kjent.

Tabell 3-2: Registrerte viltområder

…å ta vare på et kultur- og naturlandskap av økologisk, kulturell eller opplevelsesmessig verdi. Det herregårdspregede jordbrukslandskapet er særlig karakteristisk for området. Til landskapet regnes også kulturminner som bidrar til landskapets egenart.
Naturtyper
Til tross for at området er preget av jordbruk og bebyggelse/infrastruktur er det flere naturtypelokaliteter i området. Naturtyper som ligger i nærheten av vurderte traseer er beskrevet i tabell 3-1 og vist i figur 3-34.

Tabell 3-1: Registrerte naturtyper
NR/TYPE

NAVN

BESKRIVELSE

VERDI

1. Strandeng og
strandsump
2. Småbiotoper

Moss stasjon, stranda
sør for
Feste

Strandparti med den regionalt rødlistede plantearten strandkarse.
Forvillet forekomst av plantearten revebjelle er uvanlig i fylket.

C

3. Dam
4. Dam

Dyre nordre
Dyre

5. Dam
6. Dam
7. Småbiotoper
8 Dam

Ekholt dam
Krokstad
Carlbergundergangen
Fredheim

9. Dam
10.Dam
11. Dam

Såstad
Gipsund
Goen vanningsbasseng

12.Dam
13. Dam

Goen dam
Eskeland

Hagedam intakt iflg. flybilde 1999
Middels næringsrikt kunstig skogstjern med småsalamander
(NT).
Tidligere gårdsdam som er intakt iflg. flybilde 1999.
Gårdsdam intakt iflg. flybilde 1999.
Kystforekomst av plantearten storklokke er uvanlig.
Næringsrik skog-/åkerdam med rødlistearten spissnutefrosk
(NT).
Gårdsdam intakt iflg. flybilde 1999.
Dam
Vanningsdam med tett bestand av karpefisker. Rødlistet øyenstikker og bille er påvist i dammen (bred blålibelle (EN) og
Enochrus quadripunctatus (DD).
Gammel hagedam hvor det påvist liten salamander.
Vanningsdam med følgende rødlisteartet påvist: Libellula
depressa (EN), spissnutefrosk (NT ) og småsalamander (NT)

C
B
A
B
B
C
A
B
B
A

NR

NAVN

BESKRIVELSE

VEKT

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8

Carlbergundergangen
Årvoll – Dramstad
Mosserød
Gipsund
Gon V
Gon Ø
Solberghøgda N
Rør

Trekkvei rådyr
Trekkvei elg og rådyr
Trekkkvei rådyr
Trekkvei elg og rådyr
Gråhegre yngleområde
Gråhegre yngleområde
Gråhegre yngleområde
Yngleområde for gresshoppesanger (VU) og myrsanger. Artsdatabenken
har i tillegg en rekke registreringer av fuglearter her som sanglerke (NT),
varsler (NT), nattergal (NT), steinskvett (NT), vipe (NT) og brushane (DD).

3
3
3
3
3
3
3
3

DN-håndbok 11 er en veileder for viltkartlegging i kommunene. Den beskriver utarbeidelse av viltkart og ulike
produksjonsformer. Gjennom viltkartlegging kartlegges viktige forekomster av fugl, pattedyr, amfibier, insekter,
fisk og annet dyreliv i ferskvann og sjø og deres funksjonsområder (hekke-/yngleområder, trekkveger, beite/næringsområder, reirplasser, etc.).
Ved viltkartlegging etter DN-håndbok 11 gis de kartlagte enhetene (funksjonsområder) vekt etter hvor viktige de
er. Skalaen er femdelt der 1 er den laveste verdien og 5 den høyeste.

Rødlistearter
Artsdatabanken har en rekke registreringer av rødlistearter i området. Det er i hovedsak fugler registrert i
Bogslunden, ved Carlberg og Rør, salamander og spissnutefrosk i dammer og en del insekter sør for Rygge stasjon.

MIS
Gjennom Miljøkartlegging i skog er det avgrenset flere enheter ved Carlberg, se figur 3-32.

A
A

DN-håndbok 13 beskriver 56 naturtyper som er antatt å være spesielt viktig i biologisk mangfold-sammenheng.
Håndboken angir hvordan registreringene skal gjennomføres. Det gis også en anbefaling på hvordan en kan
verdisette ulike data om biologisk mangfold:
•
•
•

svært viktige (A)
viktige (B)
områder med lokal betydning (C)

Viltområder
Flere av naturtypelokalitetene er også vist som viltområder. Dette gjelder noen av salamanderdammene og naturreservatet. Det er vist trekkveier for rådyr og/eller elg over jernbanen ved Carlberg, over E6 ved Årvoll–

Silingsrapport Kleberget-Såstad

Figur 3-31: Dam i Carlbergskogen (nr. 4) med småsalamander og alleen opp mot Carlberg gård
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Figur 3-32: Enheter fra MiS-kartlegging

3.3.2 Verdier
Til tross for at store deler av planområdet er dyrket opp, finnes det biologiske verdier. Dammer i kulturlandskapet og Bogslunden har stor verdi. Carlbergskogen, området sør for Rygge stasjon og andre registrerte
naturtyper og viltområder inklusive trekk. Resterende arealer har liten verdi. De to dammene som er registrert
ved jernbanen på Gipsund er foreløpig ikke undersøkt i felt. Av flyfoto kan de se ut som vanningsdammen i
skogen (nr. 11) ikke finnes.

Figur 3-34: Registreringskart naturmiljø
Figur 3-33: Registreringskart naturmiljø i området for mulige hensettingsspor ved Rygge stasjon

Silingsrapport Kleberget-Såstad
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3.4 Kulturmiljø
3.4.1 Innledning
Analyseområdet er avgrenset til fire kulturhistoriske områder med tilhørende kulturmiljøer. Områdene viser
inngrepets influensområder for fagtemaet og er valgt og avgrenset ut fra relevans for jernbaneplanene i silingsfasen og av hensyn til verdi for fagtemaet. Ikke alle kulturmiljøer med kulturhistorisk verdi innen områdene er
omtalt. Kulturmiljøenes verdi er foreslått ut fra en helhetsvurdering for dette prosjektet. Enkeltelementer i miljøene kan ha høyere verdi enn det som er foreslått samlet. Kulturhistoriske sammenhenger og strukturer som går
ut over kulturmiljønivå er omtalt for seg. Kulturmiljøene har en midlertidig avgrensing.

3.4.2 Registreringer
Parsellen berører så vidt Moss by ved jernbanestasjonsområdet. Moss vokste fram ved munningen av Mosseelva
hvor det var kverner og saltkokerier i middelalderen, fra 1500-tallet sagbruk og trelasthandel. Moss ble kjøpstad
i 1720. Den moderne industrialiseringen er knyttet til siste tredjepart av 1800-tallet og ligger til grunn for utviklingen i bl.a. stasjonsområdet – som var del av Rygge fram til 1937/38.
Den lengste strekningen og de fleste kulturminnene som omtales gjelder ralandskapet i Rygge. Her møter Østfoldraet fjorden sør for Moss. Den slakt skrånende raveien og slettene nedenfor har gitt grunnlag for ett storskala
jordbrukslandskap som har røtter langt bakover i tid. Området har hatt kontinuerlig bosetting fra neolittisk tid.
Den eldste bosettingen var langs raet og mindre høydedrag med sandholdig jord. Gårdsbebyggelsen gjennom
jernalder og vikingtid lå trolig der vi finner gårdstunene i dag. De eldste gårdene ligger nederst i skråningen i
edelløvskogen. Kulturminnebestanden har stor historisk tidsdybde. Enkeltminner, kulturmiljøer og bosettingsspor fra forhistorisk tid dokumenterer en intensiv og ofte kontinuerlig utnyttelse av ressursene i landskapet fram
til våre tider.
Kongeveien følger den urgamle ferdselsveien på toppen av raet. Rahøyden, med skogholt og felt med fortettet
bebyggelse langs den gamle veien, avgrenser området mot øst. Dagens jernbane, Smålensbanen fra 1879, følger
og markerer rafoten. Et nettverk av mindre veier forbinder gårdene med hovedferdselsåren på raet, kysten og går
mellom gårdene. Mange kan være gamle. Den viktigste er Larkollveien. Fortetting med nyere boligbebyggelse
følger bl.a. Larkollveien og enkelte av de andre eldre gårdsmiljøene.

Område 1: Moss by ved jernbanestasjonen
Område 1 er urbant og tettbygd. De største verdiene knyttet til område 1 er KM 1-1 Værlegata. Det er et tettbygd
område med godt bevarte hus fra sveitserstil- og funkisperiode. Et enhetlig miljø med gode eksempler fra sine
epoker, i visuell sammenheng med stasjonsområdet.

Område 2: Kommunegrensen–Dyre
Området er et gammelt jordbruksområde der raet løper ut i fjorden ved Feste. Fornminner dokumenterer lang
bosettingshistorie. I dag representer det en overgangsone mellom tettbebyggelsen og det eldre gårdslandskapet.
Området er variert med tradisjonell gårdsbebyggelse, småbruk, eldre landsteder og med innsalg av industri. Det
er i dag et ettertraktet boligområde og deler er sterkt fortettet. KM2-3 Dyre representer det mest helhetlige
gårdsmiljøet. KM2-1 Norrøna er et lite industrimiljø ved fjorden med preg fra midten av 1900-tallet og med
mindre boliger i tilknytting.

landskapet sammen med bebyggelse for de kondisjonerte på gårder og tidligere landsteder. Rester av plassbebyggelse, bl.a. langs Klosterveien og på Ekholt er med å dokumentere godslandskapets sosiale bosettingsmønster. Værne kloster (KM 3-2) er det historiske tyngdepunktet. Klosteret ble anlagt mot slutten av 1100-tallet og er
i dag en godt synlig ruin. Hovedbygningens eldste del skal være fra 1600-tallet. Carlberg (KM 3-1) ble skilt ut
fra Værne kloster i 1840 og representer med tun og landskap et større mønsterbruk fra andre halvdel av 1800tallet. Smålensbanen preger området, særlig Carlberg, med natursteinsmurt undergang like ved hovedinngangen
til gården. Carlberg vokterstue er revet i senere år. Bogslunden (KM 3-3) har spesielt rike fornminneforekomster
i sammenheng med edelløvskog, gårdsmiljøer, villabebyggelse og landsteder for kondisjonerte.
Kulturminnene er lette å lese, ligger i opprinnelig kontekst i et gammelt kulturlandskap med stor tidsdybde. Enkeltgraver og gravfelt fra ulike perioder gir i dette området et sjeldent bilde av kontinuiteten i eldre gravskikker.
Fornminner og dagens gårdsmiljøer ligger i sammenheng og er gode eksempler på sine epoker.

Område 4 :Dilling – Rygge kirke
Området karakteriseres som et storskala gårdslandskap under raet. Gårdene ligger godt synlige på framskutte
terrasser under raet eller på slake høyderygger ned fra raet. Samlinger av flere bruk er vanlige, noen av gårdstunområdene er fortettet. Rester av plass- og småbruksbebyggelse er bevart. Flere gravfelt ligger i sammenheng
med dagens bebyggelse. Lange steingjerder, trerekker og alleer preger flere miljøer. Viktige overordnende
sammenhenger er knyttet til siktlinjer mellom miljøene, særlig til Rygge kirke, samt de gamle veiforbindelsene
mellom gårdene og raveien.
Middelalderkirkestedet KM 4-13 Rygge kirke er det historiske tyngdepunktet, med kirke, prestegård, fornminner
og tilknyttet museum. Miljøet avgrenser influensområdet i sørvest og er godt synlig fra store deler av området.
Det inngår i en svært viktig kontekst og tilfører landskapet stor tidsdybde. Det samme gjelder de store og rikt
sammensatte gravfeltene i raskråningen markert som KM 4-6 Hestehagen og KM 4-8 Såstadskogen. KM 4-3
Dilling stasjon er et annet viktig og yngre historisk tyngdepunkt. Stasjonen ble anlagt i 1879 ved Larkollveien,
en av de viktigste veiene mellom hovedveien på raet og kysten. Den var i drift til 1970. Miljøet har bevart flere
typiske elementer fra "stasjonsby- epoken" – stasjonsbygninger, kornmagasin og meieri. Dette var en gang et
miljø med stor betydning for jordbruket, industrien og turismen i området. Selv om endringer preger deler av
miljøet begynner det nå å bli sjeldent som helhetlig miljø.
De fleste gårdsmiljøene i området har høy verdi fordi de viderefører et gammelt bosettingsmønster i landskapet.
Samling av flere bruk langs veier som følger de mindre høyderyggene i landskapet er karakteristiske, og her er
særlig KM 4-4 Løken et godt eksempel, med lite fortetting og bygningsmiljøer som er representative for sine
epoker. Bebyggelsen ligger langs en av de godt bevarte gamle veifarene mot raet. I krysset med jernbanen var
det vokterbolig, men den ble revet for noen år siden. Noe av hagen vises.
KM 4-12 Gipsund representer et større tunanlegg med klassisistisk hovedbygning, steingjerder og lang allé,
nyere driftsbygning. KM 11 Søndre Bjølsen har en særlig framskutt beliggenhet, med gamle våningshus og markante, driftsbygninger av ulike aldre.

Viktige større sammenhenger
Viktige større sammenhenger er: De gamle forbindelseslinjene fra gårdene til raveien, eiendomsskiller markert
med steingjerder, siktlinjer mellom de gamle gårdsmiljøene, mellom hovedgårder og plasser, lesbarheten i hvordan kulturminnene fra et langt tidsrom er lokalisert i landskapet, siktlinjer til Rygge kirke, dagens jernbane som
et samferdselshistorisk kulturminne fra andre halvdel av 1800-tallet.
I det åpne, ubebygde jordbrukslandskapet er potensialet for å finne ikke kjente automatiske fredete kulturminner
høyt. Det kan forventes funn fra alle forhistoriske perioder.

Område 3: Carlberg–Værne kloster
Flere av de mest verdifulle kulturmiljøene og viktigste overordnede sammenhengene er knyttet til dette området,
som utgjør et utpreget herregårdslandskap med store jordbruksarealer, tradisjonsrik bebyggelse og rike fornminneforekomster, bl.a. i form av gravhauger. Store alléer, lunder med varmekjære løvtrær og steingjerder preger
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Figur 3-35: Kulturmiljø 3-1, Carlberg (foto: Kulturminnekompaniet)

3.4.3 Verdivurdering
Tabell 3-3 viser registrerte kulturmiljøer med verdi. Kulturmiljøene er også vist i figur 3-37.

Tabell 3-3: Kulturmiljøer med verdi
KULTURMILJØ

KATEGORI

Område 1 Moss by ved jernbanestasjonen
KM 1-1 Værlegata
Ensartede boligmiljøer, gaterelatert og lineært. 1800- og
1900-tallet
KM 1-2 Værlebukta industriområde Industriområde tilknyttet jernbane, godsterminal og havn
KM 1-3 Kleberget
Villaområde, frittliggende, hovedsakelig yngre
Område 2 Moss grense–Dyre
KM 2-1 Norrøna
Industri og boligbebyggelse, hovedsakelig 1900-tallet
KM 2-2 Festeovergangen
Rester av gårdsmiljø, sommersteder, villaområde, fortettet
KM 2-3 Dyre
Gårdsmiljø, fornminner, noe villabebyggelse
Område 3 Carlberg–Værne kloster
KM 3-1 Carlberg, med Ekholt
Gårdsmiljø med herregårdspreg, fornminner
KM 3-2 Værne Kloster
Gårdsmiljø med herregårdspreg, fornminner
KM 3-3 Bogslunden
Gårdsmiljø, fornminner, landsteder for kondisjonerte
Område 4 Dilling–Rygge kirke
KM 4-1 Krokstad
Gårdsmiljø.
KM 4-2 Dillinggårdene
Gårdsmiljø med flere bruk. Noe fortettet med boliger.
KM 4-3 Dilling stasjonsområde
"Stasjonsby" bebyggelse, småbruk, noe fortettet med
boligbebyggelse
KM 4-4 Løken.
Gårdsmiljø med flere bruk
KM 4-5 Holter
Gårdsmiljø
KM 4-6 Hestehagen
Gravfelt i skogholt
KM 4-7 Såstad.
Gårdsmiljø med flere bruk
KM 4-8 Såstadskogen
Fornminner i skogholt
KM 4-9 Østereng
Gårdsmiljø med flere bruk.
KM 4-10 Nordre Bjølsen.
Gårdsmiljø
KM 4-11 Søndre Bjølsen
Gårdsmiljø
KM 4-12 Gipsund.
Gårdsmiljø
KM 4-13 Rygge kirke
Middelalderkirkestedprestegård, fornminner
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Figur 3-36: Registreringer ved hensettingsareal i sør

Liten
Liten
Middels
Middels
Middels
Stor
Stor
Stor
Middels
Middels
Stor til middels
Middels til stor
Middels til liten
Stor
Middels
Stor
Liten
Middels
Middels
Stor
Stor
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Figur 3-37: Registreringskart kulturmiljø
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3.5 Naturressurser
3.5.1 Områdebeskrivelse
På hele strekningen mellom Nordre Feste og kommunegrensen til Råde ligger det store åpne dyrkete arealer.
Jorden er fulldyrket og lettbrukt, og dette er av de bedre landbruksarealer som finnes i landet. I 2010 var det en
allsidig produksjon på disse jordene. Korn dominerer, men også ulike grønnsaker som løk, poteter og rødbeter
dyrkes. Jernbanen deler i dag flere eiendommer.
Av de andre deltemaene som inngår i naturressurser er det begrensede verdier i området. Noe skog finnes, men
det er stort sett små arealer. Boniteten er imidlertid jevn over høy. Ved Carlberg er det en del produktiv granskog som ble avvirket i 2010.
Det er ingen registrerte grusressurser eller drivverdige mineralforekomster i området. Den nasjonale grunnvannsdatabasen, GRANADA, viser en rekke fjellbrønner, spesielt i område Dyre–Feste–Kallum.
Verneforslaget skal i utgangspunktet ikke være til hinder for landbruksdrift, men forslaget til vernebestemmelser
setter visse begrensninger til skogbruket og nyoppføringer av bygg/anlegg til jordbruksdrift.

3.5.2 Verdi
Alle de dyrkete arealene har stor verdi. Resterende arealer er avgrensede skogslokaliteter og bebygde arealer.
Dette gis liten verdi.

Figur 3-38: Utsnitt fra GRANADA, den nasjonale grunnvannsdatabasen
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Figur 3-39: Registreringskart naturressurser
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4 Konseptbeskrivelser traseer
4.1 Standard og utforming

Driftsveier
For tilsyn og vedlikehold av linjen er det ønskelig med atkomst til denne for Jernbaneverkets personell. Ved
daglinje søkes dette løst ved egne driftsveier langs linjen eller ved å benytte annet veinett (jordbruksveier eller
offentlig veinett), eventuelt ved sti langs banen. På enkelte partier kan slik atkomst være vanskelig pga. trang
plass.

4.1.1 Teknisk utforming

Elektro
Kontaktledningsanlegg, lavspentanlegg, tele/kommunikasjon og signalanlegg er ikke detaljert i silingsfasen.

Sporgeometri
Generelt er det et mål å øke hastigheten sør for Moss fra dagens 100-130 km/h til minimum 200 km/h.

Forutsetninger mht sikringsanlegg vil bli gjennomgått (ERTMS, signalanlegg NSI 63 med mer.). Tekniske anlegg antas dimensjonert for 200 km/t.

Sporgeometrien dimensjoneres i henhold til Jernbaneverkets Teknisk regelverk JD 530 Overbygning Prosjektering, inkl. vedlegg, 2010-07-01. Normkrav for 200 km/h er en minsteradius på 2400 m. Dette er ikke oppnåelig for daglinjealternativene, men horisontalkurvaturen søkes optimalisert med færre kurver og større radier.
Ved Moss stasjon er det rimelig å anta at de fleste passasjertog stopper. Ved gjennomkjøring uten stopp forutsettes passeringshastighet opptil 130 km/h

4.1.2 Kobling til prosjektet Sandbukta-Moss

Banen utføres som dobbeltspor med sporsløyfe (overkjøringsspor) der dette er nødvendig av kapasitetshensyn,
fortrinnsvis på rettlinje. Minste sporavstand på rettlinje og i kurver er normalt 4,7 m.
Der nytt spor legges inntil eksisterende spor er det behov for en øking av sporavstanden slik at eksisterende spor
kan ligge mens eksisterende spor bygges. Det anbefales en minsteavstand på 7,0 m for å gi en anleggsmessig
enklere løsning, men dette vurderes videre i hovedplanen.
Krav til vertikalkurvatur for 200 km/h er en største bestemmende stigning på 12,5‰ (gjennomsnittlig stigning
over 1 km).

Tunneler
Krav til tunneltverrsnitt vil variere etter dimensjonerende hastighet. JBV har utarbeidet et notat vedrørende tunnelkonsept, ett- eller toløps tunnel. Ettløpstunnel er valgt. Ved større lengde på tunnelen (mer enn en kilometer)
er det aktuelt med rømningsveier / tverrsalg, som kan benyttes ved eventuell evakuering. Det blir da et rømningskonsept basert på direkte evakueringstunneler ut i dagen for hver 1000 m hovedtunnel. Plassering av rømningsveier / tverrsalg vil bli vurdert under utarbeidelsen av hovedplanen / konsekvensutredningen. Antall meter
tunnel påvirker drift- og vedlikeholdskostnader samt beredskap.

Overbygning
Tykkelsen på ballasten skal være minimum 750 mm opp fra formasjonsplanet til SOK (skinneoverkant laveste
skinne). Det skal være en fri profilbredde for formasjonsplanet fra spor midt til ytterkant formasjonsplan på 3,50
meter. Når det gjelder profilbredde i tunnel med beredskapsplass er kravet 1,5 m bredde og fri høyde på 2,25 m
fra tunnelvegg til stillestående tog.

Startpunktet for prosjektet Kleberget – Såstad, er tunnelpåhugget for alternativ 2C fra hovedplanen Sandbukta –
Moss – Kleberget (2008). Reguleringsplanen i Moss viser jernbanestasjonen plassert ca. 200 meter lenger mot
nord, alternativ 2B. Anbefalingen fra hovedplanen, alternativ 2C, er ikke regulert i Moss kommune. Dette utgjør
en usikkerhet i prosjektet.
Skjematisk sporplan for alternativ 2C viser tre spor i starten av Kleberget tunnel. Årsaken til dette er forbikjøringsspor for godstog på Moss stasjon.
Det er planlagt hensettingsspor for fire doble lokaltogsett ved Moss stasjon. Dette gir for lite hensettingskapasitet i forhold til behovet som NSB ser for seg som nødvendig for optimal drift. Det er begrenset med arealer
rundt Moss stasjon med tanke på å utvide hensettingsområdet i fremtiden.

4.1.3 Trafikkavvikling i anleggsfasen
Målsettingen er at togtrafikken skal gå uhindret i anleggsperioden. Denne målsettingen er det vanskelig å oppnå
av flere årsaker; arbeider foregår nær spor i drift, innkobling/omkobling av tekniske systemer som spor, signalanlegg, KL-anlegg og transmisjonsanlegg, innlegging av anleggsveksler.
For å kunne avvikle tografikken sikkert og med minst mulig forstyrrelser kan følgende tiltak benyttes:
•
•
•
•
•

Fysiske barrierer som avstand til spor i drift eller gjerder, vegger eller hvelv der avstanden blir for liten.
Sikringstiltakene kan bli omfattende.
Midlertidige omlegginger, broer og lignende.
Saktekjøring, når det arbeides nær spor i drift
Togfrie perioder på dag eller natt, gitt for et bestemt tidsrom
Totalbrudd, all togtrafikk innstilles for en bestemt periode

Fysiske barrierer, sikringstiltak og midlertidige anlegg er stort sett et kostnadsspørsmål.
Underbygning
Fyllinger mot tørre og faste undergrunner kan utføres med helning 1:1,5. Fyllinger mot våte og bløte undergrunner og helningen til skjæringsskråning må vurderes av geotekniker. Skjæringer skal utføres etter TR-JD520 med
underliggende informasjon. Fjellskjæring antas utført med helning 10:1. Grøftebredde skal også ivareta snømengder.

Midlertidig nedsatt hastighet, saktekjøring, til 30 km/t gir forsinkelser. Disse må meldes inn i god tid, minimum
1 år, og planlegges nøye. Saktekjøring fører til ca 1,5 min. forsinkelse pr. km. Det vil være vanskelig å få tildelt
mer enn 1,5 min saktekjøring. Omfanget av arbeid nær eksisterende spor må derfor begrenses til maks 1 km.

Veier langs banen
Dersom kjøreveier har nærføring langs banen skal tiltak innarbeides iht Teknisk Regelverk, noe avhengigg av
høydeforskjeller. Sikring mot KL-master (høyspent) vurderes spesielt.

Totalbrudd kan bestilles for opp til 48 timer, og må også bestilles i god tid og planlegges nøye.

Silingsrapport Kleberget-Såstad

Togfrie perioder kan i visse tilfeller tillates. Disse må også meldes inn i god til og planlegges nøye. Både på
dagtid og om natten kan man få inntil 4 timers togfrie perioder. Varigheten av disse periodene bør være så kort
som mulig, maksimalt 3 mnd.
Innkoblinger og omkoblinger av tekniske systemer er kritiske operasjoner som er kostnadsdrivende og kan føre
til feil og forsinkelser. Koblinger må planlegges meget nøye og det må gjennomføres omfattende tester i etterkant av koblingene før trafikk settes på.
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4.1.4 Landskapstilpasning
Som et redskap for å sikre den estetiske og miljømessige målsettingen i prosjektet skal det i neste fase utarbeides
noen prinsipper for utforming og landskapstilpasning. Anbefalinger og føringene der vil bli innarbeidet ved
bearbeiding av linjene etter silingsprosessen.

Mål for utforming av det ferdige anlegget
Mål for utformingen er angitt i følgende punkter:
•
•
•
•
•
•

Jernbanen skal, så langt mulig underordnes landskapet og gis en best mulig tilpasning til landskaps- og terrengformer.
Jernbaneanlegget skal ta hensyn til landskapets særpreg og skala ved utforming av sideterreng, konstruksjoner, materialvalg og teknisk utstyr. Det tilstrebes her at valg av konstruksjoner/estetiske prinsipper tilpasses de ulike miljøene.
Baneanlegget skal sikres en enhetlig utforming av konstruksjoner og bygde elementer, samt valg av tekniske
installasjoner.
Publikumsrettede deler av baneanlegget skal tilrettelegges for universell utforming. Dette gjelder særlig for
krysningspunkter langs linjen.
Utsikten fra den reisende skal "by på områdets kvaliteter".
Det skal søkes etter best mulig løsninger for miljø i all planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold.

Mål for anleggsperioden
• Riggområdene skal fremstå som ryddige.
• Midlertidige inngrep begrenses i areal og tid og gjøres så skånsomt som mulig.
• Vegetasjon som er særlig viktig som landskapselement eller utgjør viktige naturstrukturer skal i størst mulig
grad bevares.
Terrengforming
Det skal i det videre arbeidet utarbeides prinsipper for utforming i en rekke ulike situasjoner, og noen av de mest
aktuelle vil være fyllinger, tilpasninger mot kulturlandskapet, fjellskjæringer, konstruksjoner som tunnelpåhugg,

Silingsrapport Kleberget-Såstad

kulverter, underganger/overganger og broer, materialvalg, støyskjermer, sikringsgjerder/viltgjerder og tekniske
installasjoner/master. Det skal her velges ut en "pallett", slik at baneanlegget vil fremstå som godt og helhetlig.

4.2 Grunnforhold og geoteknikk
Nedenfor følger en kortfattet orientering om grunnforholdene samt en geoteknisk vurdering. Hovedfokus ligger
på strekningen mellom Kleberget og Feste, som har det mest krevende utgangspunktet, med hellende terreng og
bebyggelse og infrastruktur tett inntil aktuell korridor.
Det er planlagt grunnundersøkelser i skråningen øst for jernbanen mellom Kleberget og Feste samt også vest for
denne og ned mot sjøen. Resultatene fra grunnundersøkelsene vil gi bedre grunnlag for å vurdere de geotekniske
sidene ved et eventuelt dobbeltspor i området.

4.2.1 Grunnforhold
Terrenget mellom Kleberget og Feste stiger fra sjøen i vest og mot øst. Midlere helning er rundt 1 : 10, stedvis
noe brattere og stedvis noe slakere. Ved friluftsområdet, selve stranda, er terrenget brattere med midlere helning
rundt 1 : 5 opp til veien som ligger på rundt kote 11 i dette området.
I sør og øst for jernbanen er det fjell i dagen. Her viser noen spredte boringer like vest for jernbanen relativt små
dybder til faste masser, rundt 2 – 4 m. Lenger nord viser boringene ved Norrøna at det er ca. 15 – 30 m til fjell.
Videre mot øst, oppover i skråningen, viser boringene fjelldybder på opptil rundt 14 m like vest for jernbanen og
17.5 m ved Dyreveien ved toppen av skråningen.
Det er tatt opp flere prøveserier av massene i området ved Norrøna. Generelt viser prøveseriene at løsmassene i
området er leire med varierende innhold med silt og sand. Fra rundt 3 – 6 m dybde blir leiren tilnærmet flytende
ved omrøring, dvs. det er kvikkleire.
Det er ikke satt ned piezometre for måling av grunnvannstanden. På grunn av mye silt og sand i massene er det
mulig at det skrånende terrenget kan medfører et poreovertrykk i massene (artesisk overtrykk). Dette overtrykket kan være lokalt der det er mye silt og sand i lag og lommer.
I Moss-Rygge området er det tidligere registrert droppstein i massene (store runde steiner i leirmassene). Ingen
av de utførte boringene angir at dette er registrert her.
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4.2.2 Geoteknisk vurdering
Grunnforholdene i området vil vi betegne som meget dårlige med bløt og middels fast siltig og sandig kvikkleire
og relativt store dybder til fjell. For en geoteknisk vurdering foreligger det kun opplysninger om grunnforholdene nord i området. Vest for jernbanen i sør er terrenget brattere enn lenger nord. Hvis grunnforholdene er tilsvarende dårlige også her, vil stabilitetsforholdene være dårligere enn i nord.
I nord viser overslag over stabilitetsforholdene at det bør være tilfredsstillende sikkerhet mot utglidning i dagens
situasjon, også ved belastning fra tog. Ved utvidelse til dobbeltspor og med belastning på begge sporene, reduseres sikkerheten i nord til et nivå som er lavere enn det som normalt aksepteres ved disse grunnforholdene.
For å bedre stabilitetsforholdene for jernbanen, hadde det enkleste og billigste alternativet vært å masseutskifte i
området med lette masser. Dette krever imidlertid at jernbanen må stenges i en lang periode. Midlertidig flytting
av jernbanen lenger øst (inn i skråningen) antas som uaktuelt på grunn av veier og boliger i området. Videre vil
dette svekke stabilitetsforholdene for skråningen videre mot øst.
På grunn av store dybder til fjell vil en sikringskonstruksjon måtte bli meget kraftig. Det vil bli stor avstand
mellom avstivningene (oppe via stag til og inn i fjell, og mot fjell via bolter inn i fjell). Ved en ”normal” spuntkonstruksjon vil dette medføre store deformasjoner på spunten og dermed også på massene bak og foran spunten. Deformasjonene medfører en risiko for at kvikkleira går til brudd og helt mister sin styrke med de dramatiske konsekvenser dette kan medføre.
Foruten en kraftig sikringskonstruksjon kan det bli aktuelt å forsterke grunnen (kalk-/sementpeler, jet-peler eller
eventuelt annet). Disse arbeidene kan i installeringsfasen forverre stabilitetsforholdene, og medføre etappevis og
meget redusert fremdrift.
Grunnarbeidene kan også punktere lag med artesisk overtrykk, noe som i verste fall kan få store negative konsekvenser med kontrollert utvasking av finstoff. Dette er meget vanskelig å få tettet. Erfaringer viser at ofte vil
vannet finne nye veier etter tetting hvis man først har punktert et slikt lag.
Forholdene kan som angitt foran være enda mer ugunstig lenger sør.
Hvis man skal bygge i slike områder må det være utvidet kontroll under alle faser av arbeidene. Det bør settes
ned målere for kontinuerlig kontroll av poretrykket samt eventuelle bevegelser i massene.

4.3 Bergteknikk/ingeniørgeologi
Alle traséalternativene, K1 – K10 inneholder fjelltunneler. De såkalte dagalternativene, K1 – K3 har kun en kort
fjelltunnel på ca. 600 m gjennom Kleberget, mens tunnelalternativene omfatter fjelltunneler med lengde fra ca.
2200 m til ca. 3700 m.
Berggrunnen i området Kleberget – Carlbergåsen består generelt av finkornet gneis med varierende sammensetning. Stedvis er det registrert pegmatitt- og kvartsganger med mektighet opptil ca. 3m. Gneisen er til dels sterkt
foldet og foliasjonen (parallellorientering av mineralkornene) er orientert med strøkretning NØ – SV og steilt
fall mot NV.
Langs traséen for kort tunnel gjennom Kleberget (alt. K1 – K3) er det tynt løsmassedekke over berg eller berg i
dagen. Traséen krysser enkelte mindre svakhetssoner og én antatt større svakhetssone ved km 60,55. Fjelloverdekningen over tunnelen kan her være mindre enn 5 m lokalt, og det må påregnes meget dårlig fjellkvalitet i
sonen.
Tunnelalternativene, K4 – K10 passerer store områder der det er middels til stor usikkerhet knyttet til fjelloverdekning. Det antas videre at disse traséene vil måtte passere svakhetssoner med til dels stor mektighet. Rådende
strøkretning for svakhetssonene er sammenfallende med foliasjonen, altså NØ – SV.
Alle tunneltraséene passerer under områder med til dels tett bebyggelse (hovedsakelig boliger). Dette gir et behov for å kartlegge løsmassefundamenterte bygg langs en korridor som følger tunneltraséen. Vi forutsetter at
denne kartleggingen utføres etter at det er foretatt et trasévalg. I neste omgang må de enkelte byggene vurderes
mht. setningsømfintlighet. Slike vurderinger vil danne grunnlag for å vurdere grenseverdier for tillatt innlekkasje av grunnvann til tunnelen.

Silingsrapport Kleberget-Såstad

Figur 4-1: Grunnforhold ved Festestranda. Rutet, rødt område har dokumentert kvikkleire,
skravert rødt område sannsynlig kvikkleire. Området med lilla avgrensing er ikke undersøkt.
Grønt område viser gjennom boringer ikke kvikkleire, men fast leire over fjell.
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Tunnelene i tunnelalternativene (K4 – K10) må ha rømningsveier for hver 1000 m. Det er enda ikke avklart om
rømningsveiene må ha universell utforming, dvs. at funksjonshemmede i rullestol skal kunne ta seg fram. I tilfelle universell utforming må rømningsveiene etableres som rømningstunneler med relativt slak stigning. For å
komme ut i dagen på hensiktsmessige steder med rimelig gjennomførbarhet, kan dette medføre at hver enkelt
rømningstunnel kan bli opptil 400 – 500 m lang. Det vil imidlertid bli behov for å utføre supplerende grunnundersøkelser for nærmere vurdering av trasé og gjennomførbarhet.
I alternativene K4 – K9 vil det bli behov for 2 stk. rømningstunneler, mens det for K10 blir behov for 3 stk.
rømningstunneler. En av rømningstunnelene kan kombineres med et tverrslag som benyttes ved driving av hovedtunnelen.
Dersom det ikke blir krav om universell utforming kan det etableres rømningssjakter (ref.: dobbeltspor Lysaker
– Sandvika).
Ved siling av tunnelalternativene er det lagt stor vekt på vurdering av gjennomførbarheten for de ulike traséene.
Det forhold som har veid tyngst i disse vurderingene er hensynet til nødvendig fjelloverdekning for å oppnå en
teknisk – økonomisk rasjonell gjennomføring av tunneldrivingen.

Tabell 4-1, prioriterte hendelser, 9 har høyest usikkerhet, -9 gir størst mulighet
Nr. Usikkerhet
2
3
4
7
8
9
12
17
18
20
22

4.4 RAMS
Det er foretatt en grov RAMS-vurdering av konseptene fra idéfasen basert på arbeidsmøte avholdt 28.9.2010.
Formålet med vurderingen var å kartlegge RAMS-utfordringer det må tas hensyn til, eller som utelukket noen av
konseptene, samt å rangere konseptene etter forventet RAMS-ytelse.

De hendelsene som er identifisert i analysen påvirker alle de tema som silingsnotatet omfatter. Tabell 4-1 gjengir de viktigste hendelsene.

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

24

9

25

Naboer

9

28
29
31
33
35
36

Usikkerhet omkring omfang av sikringstiltak, både inne i tunnelen og ved påhugg.

9

Fjell- og løsmassekvalitet

Konflikter i forhold til støy og estetikk

Omfang av grunnerstatninger og arealbeslag. Konflikter i forhold til andre utbygGrunneiere
gingsinteresser.
Nærføring til spor i drift
Se også punkt 1 og 7.
Grensesnitt mot eksisterende Usikkerheter omkring omfang av utskifting av eksisterende jernbanetekniske anspor
legg
Plassering av teknisk rigg og
Kan bli vanskelig å finne egnede arealer for tunnelpåhugg og rigg for tverrslag.
tverrslag
Massedeponier for dårlige mas- Dårlige masser må sannsynligvis mellomlagres før de kan kjøres vekk eller benytser
tes innenfor anleggsområdet.
Kryssing med vei ved Såstad
Alternativet gir nye løsninger med bro og veiomlegging
Omlegging av eksisterende veinett kan gi konflikter på lik linje med jernbanebygNytt lokalt veinett
ging.

9

9
9
9
9
9
9
9

Kryssing av Larkollenveien

Alle alternativene unntatt K10. Må opprettholde trafikken, estetisk utforming

9

37

Interessentgrupper

Manglende involvering kan medføre motstand mot de valgte løsningene

9

50

Anleggsveier

52
56
16
14
30
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Å legge hensettingsområdet sør for Rygge stasjon kan medføre økt trafikk til RygHensetting sør for Rygge
ge stasjon og dermed behov for 4 spor til plattform.
Rømningsveier
Valg av løsning - 2 løp eller tverrslag eller sjakt ved hver 1000m
Landskapsvernområde
(eks Landskapsvernområdet for området er under behandling hos Fylkesmannen.
K10)
(Sjekke ut status med PRUØ v/Åse Drømtorp)
Mange kryssinger av eksisterenNærføringer og mange provisoriske omkoblinger.
de spor
Inngrep i naturreservat sør for
Kan medføre innsigelse til planen om reservatet berøres.
Carlberg

Risiko

Grunnvannssenkning i forbindelHvor mye tåler omgivelsene.
se med tunneldrift

27

Det er ikke gjort kostnadsanslag for konseptene. Det er utført en kvalitativ usikkerhetsanalyse med hensikt å
identifisere viktige forhold som kan ha store konsekvenser for prosjektkostnaden og gjennomføringstiden. Rapporten vil benyttes i det videre planarbeidet for å fokusere på de viktigste usikkerhetene og å redusere disse. Det
vises til Rapport ”Kvalitativ usikkerhetsanalyse for Nytt dobbeltspor Kleberget-Såstad”.

Forutsetter at vi treffer på kulturminner og at det avsettes tid og ressurser for
Kulturminner
flateavdekking. Vil gjelde alle alternativer. Omfang dersom man finner noe?
Grunnforhold
Forventer kvikkleire langs K1, K2 og K3. Omfang av kvikkleire?
Grunnforhold
Forventer kvikkleire ved påhugg sør. Omfang av kvikkleire?
Anleggsgjennomføring
etter Økt trafikk etter 31.12.2012 vil kunne medføre dårligere tilgang til spor/arbeider
innføring av ny ruteplan 2012
nær spor i drift.
Fjelloverdekning (eksklusive K1, Usikkerheter omkring overdekning/løsmassemektighet. Større usikkerhet hvor
2 og 3)
korte tunnelen er.
Fjelloverdekning
Mulig manglende fjell i sør.

23

26

4.5 Usikkerhet

Beskrivelse av mulige hendelser og forutsetninger.

26

Omfang av anleggsveier og bruk av kommunalt veinett (kapasitet)
RAMS-analyser (Forenklet RAM-analyse) slik de gjennomføres i dag gir ikke
RAMS-analyser
tilstrekkelig beslutningsgrunnlag
Det er sannsynlig at tunnelportalen mot Moss må utvides på grunn av sporløsning
Tverrsnitt tunnelportal Moss
på nye Moss stasjon.
IC-strategi og Høyhastighets- Mulighet for at dette prosjektet overdimensjoneres når det er mulighet for at disse
strategi mangler
strategiene gir nye traseer.
Ved nye Moss stasjon forventes at det er for liten plass for det behovet som er
Hensetting Moss
registrert. Må finne alternative løsninger.
Massedeponier for tunnelmasser Usikkerheter vedrørende plassering

9
9
9
-3
-9
-9
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4.6 Oversikt over konsepter
Figur 4-2 viser en oversiktstegning med de 10 ulike konseptene som er vurdert i silingsfasen.

Figur 4-2: Oversikt over vurderte konsepter (ikke målestokkriktig)

Silingsrapport Kleberget-Såstad
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4.7 Konsept K1: Daglinje med optimalt hastighetsprofil.

Figur 4-3: Konsept K1
Silingsrapport Kleberget-Såstad
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Linjeføring og hastighet
K1 følger daglinjealternativet fra Hovedplan Fase 1- Østfoldbanen Sandbukta-Moss-Såstad (2007-02-21). Dette
konseptet er optimalisering av eksisterende spor og innebærer at sporet går direkte inn i en ca 600 m lang tunnel.

Ingeniørgeologiske forhold
Det forventes minimal fjelloverdekning (< 5m) der den korte tunnelen gjennom Kleberget krysser en svakhetssone ved km 60,55. For øvrig er det observert mye berg i dagen og tilfredsstillende fjelloverdekning oppnås
raskt både fra nordre og søndre påhugg. Det må imidlertid påregnes driving gjennom tett oppsprukket og til dels
forvitret berg i dagfjellsonene nær påhuggene, samt gjennom svakhetssonene.

I tunnelen har alternativ K1 stigning/fall 12,5 ‰. Deretter blir stigningen litt mindre (10 ‰) og linjen tilknyttes
eksisterende spor like før km 62,0 (eksisterende kilometrering).

Kryssinger og veiomlegginger

4.7.1 Trasébeskrivelse

Strekningen med kurver ved Festelandet rettes ut (R 1100 m) og oppfyller da kravet for 130 km/h (normale
krav) samt 150 km/h (minste krav) iht. JD 530, vedlegg 5a. På en avstand av 3 km fra start (Moss stasjon) er det
mulig å oppnå 200 km/h. Dette krever dog at sporet forbi Dilling stasjon og kurven mellom km 65 og km 66
slakes ut til kurveradius R 2400 m. Alternativ K1 tilkobles deretter til eksisterende dobbeltspor ca. en km før
Rygge.
Bygging av K1 innebærer mange arbeider og tilspleisinger/innkoblinger som vil påvirke trafikkavviklingen.
Lengde på ny bane er 6,1 km.

RAMS
RAM-vurdering
På daglinjene vil man kunne utføre en del vedlikehold mens det går trafikk med redusert hastighet. Det vil også
være god atkomst for å utføre vedlikehold dersom man viderefører vei som må opparbeides i anleggsfasen.
Sikkerhet
Sikkerhetsmessig er det ikke identifisert særskilte farer ved konseptet.
Antatt høyest sannsynlighet for sammenstøt med dyr ved daglinjekonseptene. Det er (i KU fra 1993) identifisert
4 vilttrekk som berører K1.
Antatt høyest sannsynlighet for sammenstøt tog-objekt og personer skadet i og ved spor er avhengig av andel
daglinje. K1 har lang andel daglinje, og påfølgende risiko for disse hendelsene.
Tunnel for K1 krever ikke rømningstunnel på grunn av lengde L<1000m.
Det er ikke avdekket forhold som utelukker konseptet.

Geotekniske og ingeniørgeologiske forhold
Geotekniske forhold
I området ved Festestranda er det i nord meget sensitiv kvikkleire med innhold av silt og sand. Lenger sør kan
det også være kvikkleire. Det kan være artesisk overtrykk i grunnen, og også droppstein i massene. Nord i dette
området er stabilitetsforholdene sannsynligvis tilfredsstillende i dagens situasjon. Et dobbeltspor vil overveiende
sannsynlig kreve omfattende og kostbare sikringstiltak. Det antas behov for forsterkning av grunnen. Dette kan i
en midlertidig fase forverre stabilitetsforholdene og medføre etappevis og meget redusert (og uoversiktlig)
fremdrift.
Videre kan sikringsarbeidene punktere lag med artesisk overtrykk, noe som i verste fall kan få meget dramatiske
og uoversiktlige konsekvenser. Dette kan også skje ved de supplerende grunnundersøkelsene. Eventuelle droppstein i massene vil forverre situasjonen.
Basert på ovennevnte (meget dårlige grunnforhold, meget kostbare sikringskonstruksjoner, uoversiktlig fremdrift, samt uoversiktlige mulige konsekvenser) fraråder vi i utgangspunktet å bygge dobbeltspor i området ved
Festestranda.
Noen av undergangene som skal bygges videre mot sør vil også komme der det er kvikkleire. Her er imidlertid
stabilitetsforholdene vesentlig bedre enn ved Festestranda. Sikring av undergangene utføres med anerkjente og
godt utprøvde løsninger. Droppstein i massene kan medføre noe vanskelig fremdrift

Silingsrapport Kleberget-Såstad

Kryssende veier
• Km 60,9 (Gangveitunnel): Eksisterende gangtunnel forlenges for to spor.
• Km 61,5 (Festeveien): Ny planskilt kryssing ca 25 m vest for eksisterende plankryssing.
• Km 61,9 (Traktorvei, ved Dyre Nordre): Eksisterende veitunnel for ett spor ligger ca 5 m vest for foreslått
nytt spor i alternativ K1. For å opprettholde atkomst kreves ny planskilt kryssing.
• Km 62,8 (Dyreveien): Eksisterende veitunnel for ett spor forlenges for to spor.
• Km 63,2 (Traktorvei): Eksisterende plankryssing med ett spor. Alternativ K1 medfører forlengelse og omlagt lengdeprofil for planskilt kryssing.
• Km 64,1 (Larkollveien): Eksisterende plankryssing for to spor. Betydelig omlegging og senking av fv. 119
er nødvendig for planskilt kryssing under sporene, med omfattende murkonstruksjoner.
• Km 64,6 (Dillingveien, gang-/sykkel-/gårdsvei): Eksisterende plankryssing med gs-vei/traktorvei for ett
spor. Ved alternativ K1 kreves forlengelse og omlegging med nytt vertikalprofil for planskilt kryssing.
• Km 65,8 (Gangvei/traktorvei): Eksisterende gangpassasje for ett spor. Må i alternativ K1 forlenges for to
spor og omlegges med nytt lengdeprofil for planskilt kryssing. Et alternativ kan være å stenge gangpassasjen.
• Km 66,4 (Kurefjordveien): Eksisterende jernbanebro er anlagt med ett spor, men er bygget for to spor. Ingen
veitiltak kreves.
• Km 67,4 (Bygdetunveien): Eksisterende jernbanebro med to spor. Ingen veitiltak kreves.
Parallelle veier
• Km 61,4 (Stranda): Stranda er atkomstvei for boligene langs sjøen. Veien må omlegges på vestsiden av ny
banetrasé. Omfatter ca 230 m vei med ny tilknytning til Festeveien.
Anleggsgjennomføring
• Problematisk i forhold til kvikkleire, omfattende og kostbare sikringstiltak.
• Mange midlertidige omlegginger av eksisterende spor.
• Bygging langs og tett på eksisterende spor over en lengre strekning. Sporavstand må være større enn minstenormen, dette medfører at korridoren blir bred.
• Bebyggelse tett på sporet vanskeliggjør bygging av midlertidige spor.
• Ett punkt med antatt svært liten fjelloverdekning på kort tunnel Kleberget (km 60,55), men generelt er usikkerheten knyttet til fjelloverdekning liten
• Støy og andre ulemper for nærliggende bebyggelse vil være en vesentlig utfordring
• Atkomst til boliger i anleggsfasen kan være krevende for enkelte hus
• Mange konstruksjoner som berører eksisterende spor
• Sannsynligvis lang byggetid
• Strekningen Sandbukta – Moss – Såstad kan bygges i en eller to etapper.
Togfremføring i anleggsfasen
6 totalbrudd, Moss, Feste, Carlberg og Såstad samt innlegging og fjerning av midlertidig bro ved Larkollveien
(dersom kulvert velges). Det antas 48 timer pr. stk.
5 koblinger mot eksisterende spor (dersom kurve ved Såstad rettes ut). Utføres under totalbrudd.
Togfrie perioder for å grunnforsterke langs Festestranda. Antatt varighet er 1-4 mnd, spunting for kulvert ved
Larkollveien er antatt å ta 3 uker. Samlet arbeid nær spor i drift i 5,3 km.
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4.7.2

Konsekvenser

Landskapsbilde
Området ved tunnelpåhugget på nordsiden av Kleberget er i stor grad preget av jernbanens virksomhet, containerhavn samt flere industribygg og inneholder dårlige visuelle kvaliteter. Tiltaket vil ikke forringe områdets
visuelle kvaliteter i forhold til dagens situasjon, men vil kunne være til stor sjenanse for nærliggende boliger.
Tiltaket vil kunne medføre at bolighus nært opp til tunnelpåhugget må rives.
Tunnel gjennom Kleberget vil frigi verdifulle arealer på utsiden dersom ikke sporet skal opprettholdes til godstrafikk. Disse arealene inneholder estetiske og opplevelsesmessige kvaliteter med direkte sjøkontakt og formidabel utsikt utover Oslofjorden og innover i Mossesundet. Store deler av strandarealene består av urørt natur
med mye fjell i dagen. Dagens spor rundt Kleberget ligger som en barriere mellom boligområdet og strandarealene, en evt. fjerning av sporet vil styrke områdets visuelle kvaliteter og barrierevirkningen vil forsvinne.
Tunnelpåhugget sør for Kleberget vil være betydelig synlig for nærliggende bebyggelse og da særlig for boligene lengst nord i Strandaveien og lengst nord i Norrønaveien. Strekningen videre langs Værlevangen vil landskapsmessig innebære konflikter av betydning. Området er smalt og trangt med bebyggelse på begge sider av
sporet. I tillegg faller terrenget relativt fort mot vest, ned mot fjorden, slik at en breddeutvidelse av traséen vil
flere steder resultere i både støttemurer og fyllinger. Flere internveier må legges om, som problematiserer tiltaket ytterligere. En del store løvtrær og steingjerder må fjernes, særlig i området ved Festestranda. Lokalt vil
jernbaneanlegget bli et mer dominerende element i landskapet.
Området ved Festeovergangen inneholder visuelle kvaliteter av betydning. Kontrasten mellom kulturlandskapet
og det åpne fjordlandskapet gir her en landskapsopplevelse som er mer intens og storslagen enn hva man normalt finner i regionen. Festeovergangen må bygges om pga. krav til planfri kryssing av jernbanen. Dette vil bli
et dominerende element/konstruksjon i et slikt verdifullt og sårbart landskap.
Jernbanen gjennom Feste/Dyreområdet er blitt en integrert del av kulturlandskapet. Et dobbeltspor med master
og kabler vil bli mer synlig og muligens forsterke barrierevirkningen i området. Eksisterende fotgjengerundergang på strekningen vil bli berørt av nytt dobbeltspor. Denne er murt opp av naturstein og er i dag lite dominerende i landskapet.
Området der hvor den skogkledde Carlbergåsen stikker frem fra nord og møter Bogslunden inneholder estetiske/opplevelsesmessige verdier som er utpreget for regionen. Her finnes sjelden fin løvtrevegetasjon på begge
sider av jernbanetraséen med Bogslunden naturreservat i sør og Carlbergåsen i nord. En utvidelse av jernbanesporet på denne strekningen vil kunne medføre fysiske inngrep i Carlbergåsen og/eller Bogslunden. Bogslunden
er et naturreservat hvor formåler er å bevare en edelløvskog i naturlig tilstand.
Eksisterende undergang på Carlberg vil bli berørt. Denne er murt opp med store, hugne steinblokker og er i dag
lite dominerende i landskapet. Tiltaket kommer muligens også i konflikt med atkomsten til Carlberg gård med
portstolper, allétrær og steingjerde, samt en rekke allétrær på sørsiden av jernbanen inn mot Bogslunden og Bog
gård. Ved fjerning av vegetasjon og større enkelttrær i dette området, vil jernbanen med dobbeltspor bli vesentlig mer eksponert enn dagens situasjon. Nærvirkningen av dette vil oppfattes som betydelig.
På Dilling vil ny omlagt fv. 119 (Larkollveien) i undergang ha de mest omfattende virkningene for området.
Sporet vil som følge av undergangen bli liggende på et høyere nivå enn dagens situasjon og resulterer i høyere
fyllinger inn mot krysningspunket. Konstruksjonen i undergangen vil kunne bli dominerende i området.

Nærmiljø og friluftsliv
Alternativ K1 vil forsterke barrierevirkningen av eksisterende spor. Effekten av dette er størst i tettbebyggelsen
mellom Kleberget og Feste. Her blir det betydelige arealbeslag i bolig- og friområder og selv med forventet
behov for omfattende støytiltak, vil støysituasjonen være om lag på nivå med dagens situasjon. Tunnelen under
Kleberget gir avlasting for bebyggelsen der. Dobbeltsporet vil også medføre inngrep i den viktige grøntaksen
Dyreskogen-Carlbergskogen-Bogslunden-Bogsåsen og forsterke barrierevirkningen her.

Silingsrapport Kleberget-Såstad

Kulturmiljø
Område 1 Moss by ved jernbanestasjonen. Tunnelpåhugget nord for Kleberget vil direkte berøre boligmiljøet
KM 1-3 Kleberget, og i hvert fall ett hus går tapt. Konsekvensen anses som liten. Tunnelpåhugget vil ikke påvirke de andre kulturmiljøene i området.
Område 2 Moss grense – Dyre. Tunnelpåhugget sør for Kleberget påvirker ikke kjente kulturminner. Alternativet vil få størst konsekvenser for KM 2-1 Norrøna. Breddeutvidelse vil føre til at veien som forbinder husene må
legges om. Ved KM 2-2 Festeovergangen rettes linjen ut og veier legges om. Området er fortettet og tiltaket vil
neppe få stor virkning på eldre bebyggelse. Det er stort potensial for å skade ikke kjente automatisk fredete kulturminner ved utvidelse over jordveien på Feste og Dyre.
Område 3 Carlberg – Værne kloster. Den viktigste konflikten er ved Carlbergundergangen. Her møtes jernbanen og ferdselsveier med Carlbergåsen og Bogslunden i en kompleks situasjon. En av de gamle natursteinsundergangene på Smålensbanen går tapt. Atkomsten til Carlberg med portstolper, allé og steingjerde blir sterk
berørt. De rike gravfeltene i Carlbergåsen og Bogslunden blir trolig indirekte berørt. Rest av en gravhaug like
ved jernbanen på Carlberg går tapt. En utvidelse av jernbanen vil kunne forsterke skillet som dagens linje skaper mellom Carlberg og Værne kloster.
Område 4 Dilling – Rygge kirke. Alternativet får størst virkning og negativ konsekvens for KM 4-3 Dilling stasjonsområde. Omlegging av Larkollveien vil endre strukturen i "stasjonsbyen". Det er stort potensial for å skade
ikke kjente automatisk fredete kulturminner ved utvidelse over i jordveien.

Naturmiljø
Tunnelen for K1 er så kort og i et området uten naturverdier at den ikke gir en positiv effekt. Videre utvidelse av
dagens spor gir inngrep i naturtypen ved Carlbergundergangen, men det anses ikke å være spesielt negativt.
Storklokke er ikke en truet eller sjelden art, og ved å ta spesielle hensyn i anleggsfasen er det mulig å ta vare på
arten. Noen av de eldre eikene i alleen opp til Carlberg må trolig hogges. Det kan være sjeldne arter (lav/mose)
knyttet til disse trærne. I dette området vil også barriereeffekten øke ved et dobbeltspor, og rådyr vil trolig få
problemer med å benytte grøntdraget mellom Bogslunden og Calrbergskogen.
Videre mot Såstad gir en utvidelse av dagens spor ikke inngrep i registrerte naturverdier. Barriereeffekten vil
imidlertid øke.

Naturressurser
Bortsett fra i starten medfører alternativet beslag av lettdrevet fulldyrket jord på hele strekningen. Siden det er
en breddeutvidelse gir inngrepet ingen nye uheldige oppsplitting av eiendommer, og driftsforholdene forverres
ikke.

4.7.3 Oppsummering
Negative elementer
• Mange veikryssinger må bygges om til over/underganger. Større konstruksjoner enn dagens pga dobbeltspor. Dette er spesielt vanskelig i området ved Carlberg gård / Bogslunden hvor det er trangt og mange verneinteresser, området ved Festeovergangen og området ved Dilling hvor det blir en komplisert kryssing av
Larkollveien (fv. 119).
• Komplisert anleggsgjennomføring, omlegginger og anlegg langs spor i drift.
• Store usikkerheter og høy risiko i forhold til de geotekniske forholdene.
• Kvikkleirefunn i området ved Festestranda.
• Tiltaket vil kreve meget dyre sikringskonstruksjoner, uoversiktlig fremdrift, samt uoversiktlige mulige konsekvenser som følge av kvikkleirefunn.
• Kan gi lengre driftstopp på Østfoldbanen i anleggsfasen.
• Forsterker barrieren i forhold til nærmiljø og friluftsliv ved Festestranda.
• Dobbeltsporet vil forsteke barrieren mellom Bogslunden og naturmiljøet ved Carlberg gård.

30

JBV Utbygging, januar 2011

KONSEPTBESKRIVELSER TRASEER

•
•

•
•
•

Mulig inngrep i Bogslunden naturreservat.
En breddeutvidelse av dagens jernbanetrasé vil ha negativ effekt på landskapsbilde. Flere store konstruksjoner i kryssområder grunnet krav til planfrie kryssinger av sporet. Flere støttemurer og høyere fyllinger langs
sporet, særlig langs Værlevangen hvor det er trangt og smalt og terrenget faller relativt fort ned mot fjorden.
Spor i dagen vil også være betydelig lengre enn for tunnelalternativene.
Dårlig sporgeometri og medfølgende lav hastighet.
Ett av de lengste alternativene med 6,1 km ny bane.
Spor i dagsone gir større fare for påkjørsler av biler, personer og dyr

Positive elementer
• God reiseopplevelse langs sjøen.
• Sandbukta – Moss – Såstad kan bygges i to etapper. Kort tunnel gjennom Kleberget må bygges i første
etappe grunnet plassering av nye Moss stasjon.
• Vedlikehold langs sporet er enklere for daglinjealternativene
• nyttiggjør seg verdien av eksisterende spor, og har dermed positiv effekt på livsløpskostnadene.
Alternativet medfører for ulemper for omgivelsene, driftsmessige ulemper i anleggsfasen, store usikkerheter og
høy risiko i forhold til kvikkleire. Alternativet foreslås likevel videreført, da det grunnet bedre sporgeometri
vurderes som det beste av daglinjealternativene. Da kostnadene for de ulike konseptene ennå er ukjent, bør
minst ett dagalternativ utredes. Daglinjealternativet vil også være det eneste alternativet som muliggjør en etappevis utbygging
.

Silingsrapport Kleberget-Såstad
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4.8 Konsept K2: Daglinje med bygging på en side

Figur 4-4: Konsept K2
Silingsrapport Kleberget-Såstad
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4.8.1 Trasébeskrivelse

•

Linjeføring og hastighet
I dette konseptet beholdes eksisterende spor, og nytt spor legges parallelt. Det er vurdert å legge sporet både på
øst og vestsiden av eksisterende spor. Nytt leilighetsbygg ligger nær eksisterende spor (østsiden), og kan gjøre
det vanskelig å få til et spor på østsiden.

•

På første del av K2 følger linjen samme strekning som K1. Sportraséen oppfyller her kravet for130 km/h iht. JD
530, vedlegg 5b.

•
•

K2 går deretter langs eksisterende spor forbi Dilling stasjon og tilfredsstiller krav til 120 km/h. (vedlegg 5b)
Kurven mellom km 65 og km 66 (mellom Dilling og Såstad) rettes ut til R 1900 m og medfører da 180/200
km/h. Derfra følger K2 eksisterende spor fram til Rygge, geometrien tilsvarer 200 km/h.

•

Lengdeprofilet er det samme som i K1.

•

Bygging av alternativ K2 innebærer mange arbeider nær sporet og tilspleisinger/innkoblinger som vil forstyrre
trafikkavviklingen, men færre enn for K1.
Lengde ny bane for alternativ K2 er 6,1 km..

RAMS
RAM-vurdering
På daglinjene vil man kunne utføre en del vedlikehold mens det går trafikk med redusert hastighet. Det vil også
være god atkomst for å utføre vedlikehold dersom man viderefører vei som må opparbeides i anleggsfasen.
Sikkerhet
Sikkerhetsmessig er det ikke identifisert særskilte farer ved konseptet.
Antatt høyest sannsynlighet for sammenstøt med dyr ved daglinjekonseptene. Det er identifisert 4 vilttrekk fra
KU 1993 som berører K2.
Antatt høyest sannsynlighet for sammenstøt tog-objekt og personer skadet i og ved spor er avhengig av andel
daglinje. K2 har lang andel daglinje, og påfølgende risiko for disse hendelsene.
Tunnel for K2 krever ikke rømningstunnel på grunn av lengde L<1000m.

Km 63,2 (Jordbruksvei): Eksisterende plankryssing med ett spor. Alternativ K1 medfører forlengelse og
omlagt lengdeprofil for planskilt kryssing.
Km 64,1 (Larkollveien): Eksisterende plankryssing for to spor.
Betydelig omlegging og senking av fv. 119 er nødvendig for planskilt kryssing under sporene, med omfattende murkonstruksjoner.
Km 64,6 (Dillingveien, gang-/sykkel-/landbruksvei): Eksisterende plankryssing med gs-vei/traktorvei for ett
spor. Ved alternativ K1 kreves forlengelse og omlegging med ny vertikalprofil for planskilt kryssing.
Km 65,8 (Gangvei/jordbruksvei): Eksisterende gangpassasje for ett spor. Må i alternativ K1 forlenges for to
spor og omlegges med nytt lengdeprofil for planskilt kryssing. Et alternativ kan være å stenge gangpassasjen.
Km 66,4 (Kurefjordveien): Eksisterende jernbanebro er anlagt med ett spor, men er bygget for to spor. Ingen
veitiltak kreves.
Km 67,4 (Bygdetunveien): Eksisterende jernbanebro med to spor. Ingen veitiltak kreves.

Parallelle veier
• Km 61,4 (Stranda): Stranda er atkomstvei for boligene langs sjøen. Veien må omlegges på vestsiden av ny
banetrasé. Omfatter ca 230 m vei med ny tilknytning til Festeveien.
Anleggsgjennomføring
• Problematisk i forhold til kvikkleire, omfattende og kostbare sikringstiltak.
• Kan bli behov for noen midlertidige omlegginger av eksisterende spor.
• Bygging langs og tett på eksisterende spor over en lengre strekning. Sporavstand må være større enn minstenormen, dette medfører at korridoren blir bred.
• Ett punkt med antatt svært liten fjelloverdekning på kort tunnel Kleberget (km 60,55), men generelt er usikkerheten knyttet til fjelloverdekning liten
• Støy og andre ulemper for nærliggende bebyggelse vil være en vesentlig utfordring
• Atkomst til boliger i anleggsfasen kan være krevende for enkelte hus
• Mange konstruksjoner som berører eksisterende spor
• Sannsynligvis lang byggetid
• Strekningen Sandbukta – Moss – Såstad kan bygges i en eller to etapper.

Det er ikke avdekket forhold som utelukker konseptet.

Togfremføring i anleggsfasen
Det forutsettes her at nytt spor bygges øst for eksisterende spor (venstre for utgående spor) i hele lengden. Det er
trangt ved ny støttemur ved Feste og kan vise seg vanskelig å få til.

Geotekniske og ingeniørgeologiske forhold

4 totalbrudd, Moss og Såstad samt innlegging og fjerning av midlertidig bro ved Larkollveien (dersom kulvert
velges). 48 timer pr stk

Geotekniske forhold
Tilsvarende som for K1.

3 koblinger mot eksisterende spor (dersom kurve ved Såstad rettes ut). Utføres under totalbrudd
Togfrie perioder for å grunnforsterke langs Festestranda. 1-4 mnd, og spunte for kulvert ved Larkollveien, 3
uker.

Ingeniørgeologiske forhold
Tilsvarende som for K1.

Arbeid nær spor i drift i 5,3 km

Kryssinger og veiomlegginger

4.8.2 Konsekvenser

Kryssende veier
• Km 60,9 (Gangtunnel): Eksisterende gangtunnel forlenges for to spor.
• Km 61,5 (Festeveien): Ny planskilt kryssing ca 25 m vest for eksisterende plankryssing.
• Km 61,9 (Jordbruksvei, ved Dyre Nordre): Eksisterende veitunnel for ett spor ligger ca 5 m vest for foreslått
nytt spor i alternativ K1. For å opprettholde atkomst kreves ny planskilt kryssing.
• Km 62,8 (Dyreveien): Eksisterende veitunnel for ett spor forlenges for to spor.

Landskapsbilde
Tiltaket vil ha sammenfallende konflikter som i alternativ K1, men da nytt spor skal ligge på innsiden av dagens
linje vil dette noen steder gi seg utslag i større terrenginngrep sammenlignet med K1. Dette gjelder særlig området langs Værlevangen som i utgangspunktet er trangt og med bebyggelse på begge sider. Ett nytt spor på utsiden av dagens spor i dette området vil medføre høyere støttemurer/fyllinger sammenlignet med alternativ K1.
Konfliktene på denne strekningen blir derfor mer omfattende i alternativ K2 enn i alternativ K1. Tiltaket vil
også kreve omlegging av veier.
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Det samme gjelder for området hvor Carlbergåsen stikker frem og møter Bogslunden naturreservat. Den nye
dobbeltsportraséen i alt. K2 ligger i dette området med nytt spor sør for eksisterende linje og tiltaket vil innebære konflikter av stor betydning. Den fine lunden (Bogslunden) med store og staselige løvtrær, hovedsakelig lind,
vil bli delvis ødelagt. Tiltaket vil også få en økt nærføring til herregårdslandskapet ved Værne Kloster, grunnet
store inngrep i vegetasjonssonen som ligger som en buffer langs dagens jernbanespor.

Nærmiljø og friluftsliv
Konsekvensene av K2 vil være som for K1. Det at man bygger bare på en side vil ikke gi vesentlig forskjellige
inngrep.

Naturmiljø
For naturmiljø har K2 stort sett de samme negative konsekvenser som K1 med økt barriereeffekt og inngrep ved
Carlbergundergangen. Utvidelsen på sørsiden gir imidlertid inngrep i Bogslunden naturreservat, noe som har
stor negativ konsekvens for dette temaet.

•

Spor i dagsone gir større fare for påkjørsler av biler, personer og dyr

Positive elementer
• God reiseopplevelse langs sjøen
• Sandbukta – Moss – Såstad kan bygges i to etapper. Kort tunnel gjennom Kleberget må bygges i første
etappe grunnet plassering av nye Moss stasjon.
• Vedlikehold langs sporet er enklere for daglinjealternativene
• nyttiggjør seg verdien av eksisterende spor, og har dermed positiv effekt på livsløpskostnadene.
Alternativet foreslås ikke videreført da K1 vurderes som en bedre løsning for daglinjealternativ grunnet bedre
geometri..

Kulturmiljø
Alternativet vil få sammenfallende omfang og konsekvens som K1 for område 1, 2 og 4. For Område 3 Carlberg – Værne kloster vil det i hovedsak har sammenfallende omfang og konsekvens som for K1. Med nytt spor
sør for eksisterende linje og inngrep i vegetasjonen vil K2 kunne bety større grad av nærføring til Boglunden og
Værne kloster. Det er stort potensial for å skade ikke kjente automatisk fredete kulturminner ved utvidelse i
jordveien.

Naturressurser
K2 sidestilles med K1 når det gjelder naturressurser. Begge følger dagens trasé, og beslaglegger dyrket jord.
Detaljert arealbeslag er ikke beregnet, men forskjellen på K1 og K2 er trolig liten.

4.8.3 Oppsummering og konklusjon
Negative elementer
• Mange vegkryssinger må bygges om til over/underganger. Større konstruksjoner enn dagens pga dobbeltspor. Dette er spesielt vanskelig i området ved Carlberg gård / Bogslunden hvor det er trangt og mange verneinteresser, området ved Festeovergangen og området ved Dilling hvor det blir en komplisert kryssing av
Larkollveien (fv. 119).
• Enklere, raskere og rimeligere anleggsgjennomføring enn for K1 og K3 pga. færre midlertidige omlegginger
i anleggsfasen.
• Store usikkerheter og høy risiko i forhold til de geotekniske forhold.
• Kvikkleirefunn i området ved Festestranda.
• Tiltaket vil kreve meget dyre sikringskonstruksjoner, uoversiktlig fremdrift, samt uoversiktlige mulige konsekvenser som følge av kvikkleirefunn.
• Kan gi lengre driftstopp på Østfoldbanen i anleggsfasen.
• Kan medføre inngrep i Bogslunden naturreservat dersom nytt spor legges på vestsiden.
• Forsterker barrieren i forhold til nærmiljø og friluftsliv ved Festestranda tilsvarende som K1.
• Dobbeltsporet vil forsteke barrieren mellom Bogslunden og naturmiljøet ved Carlberg gård.
• En breddeutvidelse av dagens jernbanetrasé vil ha negativ effekt på landskapsbilde. Flere store konstruksjoner i kryssområder grunnet krav til planfrie kryssinger av sporet. Flere støttemurer og høyere fyllinger langs
sporet, særlig langs Værlevangen hvor det er trangt og smalt og terrenget faller relativt fort ned mot fjorden.
Spor i dagen vil også være betydelig lengre enn for tunnelalternativene.
• Dårlig sporgeometri og medfølgende lav hastighet.
• Ett av de lengste alternativene med 6,1 km ny bane.
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4.9 Konsept K3: Daglinje med forlenget tunnel/kulvert ved Dyre

Figur 4-5: Konsept K3
Silingsrapport Kleberget-Såstad
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4.9.1 Trasébeskrivelse

•

Linjeføring og hastighet
K3 følger samme strekning som K1 men det bygges en forlengelse av tunnelen i K1 og K2, som en kulvert
mellom Kleberget og Dyre.

•

Kulvert og bane senkes for å redusere barrierevirkning langs bebyggelsen. K3s lengdeprofil senkes sammenlignet med eksisterende spor på en lengre strekning, totalt ca. 2 km. K3 stiger med 12,5 ‰ fra tunnelpåhugg og
sørover ca.1,5 km.

•
•

For å kunne bygge K3 kreves et omkjøringsspor under byggetiden. Å bygge et så langt omkjøringsspor (> 2km)
innebærer stor påvirkning på omgivelsene og store kostnader. Å bygge K3 i dette området blir også en utfordring med tanke på grunnforhold og nærhet til beboere.

•

Total lengde av fjelltunnel og betongkulvert i K3 blir ca 1100 m.

•

Hastigheten blir som for alternativ K1.
Lengde ny bane er 6,1 km.

Km 63,2 (Jordbruksvei): Eksisterende plankryssing med ett spor. Alternativ K1 medfører forlengelse og
omlagt lengdeprofil for planskilt kryssing.
Km 64,1 (Larkollveien): Eksisterende plankryssing for to spor.
Betydelig omlegging og senking av fv. 119 er nødvendig for planskilt kryssing under sporene, med omfattende murkonstruksjoner.
Km 64,6 (Dillingveien, gang-/sykkel-/landbruksvei): Eksisterende plankryssing med gs-vei/landbruksvei for
ett spor. Ved alternativ K1 kreves forlengelse og omlegging med ny vertikalprofil for planskilt kryssing.
Km 65,8 (Gangvei/jordbruksvei): Eksisterende gangpassasje for ett spor. Må i alternativ K1 forlenges for to
spor og omlegges med nytt lengdeprofil for planskilt kryssing. Et alternativ kan være å stenge gangpassasjen.
Km 66,4 (Kurefjordveien): Eksisterende jernbanebro er anlagt med ett spor, men er bygget for to spor. Ingen
veitiltak kreves.
Km 67,4 (Bygdetunveien): Eksisterende jernbanebro med to spor. Ingen veitiltak kreves.

Parallelle veier
• Km 61,4 (Stranda): Stranda er atkomstvei for boligene langs sjøen. Veien må omlegges på vestsiden av ny
banetrasé. Omfatter ca 230 m vei med ny tilknytning til Festeveien.

RAMS
RAM-vurdering
På daglinjene vil man kunne utføre en del vedlikehold mens det går trafikk med redusert hastighet. Det vil også
være god atkomst for å utføre vedlikehold dersom man viderefører vei som må opparbeides i anleggsfasen.
Sikkerhet
Sikkerhetsmessig er det ikke identifisert særskilte farer ved konseptet
Antatt høyest sannsynlighet for sammenstøt med dyr ved daglinjekonseptene. Det er identifisert 4 viltrekk fra
KU 1993 som berører K3.
Antatt høyest sannsynlighet for sammenstøt tog-objekt og personer skadet i og ved spor er avhengig av andel
daglinje. K3 har lang andel daglinje, og påfølgende risiko for disse hendelsene.
Tunnel for K3 krever rømningstunnel på grunn av lengde L>1000m.
Det er ikke avdekket forhold som utelukker konseptet.

Geotekniske og ingeniørgeologiske forhold
Geotekniske forhold
Miljøtunnelen ved Festestranda gjør alternativet enda mer usikkert enn K1.
Ingeniørgeologiske forhold
Som tidligere nevnt forventes det minimal fjelloverdekning (< 5m) der den korte tunnelen gjennom Kleberget
krysser en svakhetssone ved km 60,55. For øvrig er det observert mye berg i dagen og tilfredsstillende fjelloverdekning oppnås raskt både fra nordre og søndre påhugg. Det må imidlertid påregnes driving gjennom tett oppsprukket og til dels forvitret berg i dagfjellsonene nær påhuggene, samt gjennom svakhetssonene.

Anleggsgjennomføring
• Svært krevende og kostbart å bygge med spor i drift. Spunting over lang strekning
• Problematisk i forhold til kvikkleire, omfattende og kostbare sikringstiltak.
• Mange midlertidige omlegginger av eksisterende spor.
• Bygging langs og tett på eksisterende spor over en lengre strekning. Sporavstand må av anleggsmessige
hensyn være større enn minstenormen, dette medfører at korridoren blir bred.
• Bebyggelse tett på sporet vanskeliggjør bygging av midlertidige spor.
• Ett punkt med antatt svært liten fjelloverdekning på kort tunnel Kleberget (km 60,55), men generelt er usikkerheten knyttet til fjelloverdekning liten
• Svært store miljømessige virkninger for nærliggende bebyggelse, spesielt i forhold til støy
• Atkomst til boliger i anleggsfasen kan være krevende for enkelte hus
• Mange konstruksjoner som berører eksisterende spor
• Sannsynligvis lang byggetid
• Strekningen Sandbukta – Moss – Såstad kan bygges i en eller to etapper.
Togfremføring i anleggsfasen
6 totalbrudd, Moss, Feste, Carlberg og Såstad samt innlegging og fjerning av midlertidig bro ved Larkollveien
(dersom kulvert velges). 48 timer pr. stk for Moss, Carlberg og Såstad. Ved Feste må det påregnes minst 4 mnd
totalbrudd for å legge inn kulvert/senke sporet. Det er usannsynlig at dette kan tillates.
5 koblinger mot eksisterende spor (dersom kurve ved Såstad rettes ut). Utføres under totalbrudd.
Togfrie perioder for å spunte for kulvert ved Larkollveien, 3 uker.
Arbeid nær spor i drift i 5,3 km

4.9.2
Kryssinger og veiomlegginger
Kryssende veier
• Km 61,5 (Festeveien): Ny planskilt kryssing ca 25 m vest for eksisterende plankryssing.
• Km 61,9 (Jordbruksvei, ved Dyre Nordre): Eksisterende veitunnel for ett spor ligger ca 5 m vest for foreslått
nytt spor i alternativ K1. For å opprettholde atkomst kreves ny planskilt kryssing.
• Km 62,8 (Dyreveien): Eksisterende veitunnel for ett spor forlenges for to spor.

Silingsrapport Kleberget-Såstad

Konsekvenser

Landskapsbilde
Tiltaket vil i hovedsak ha sammenfallende konflikter som i alternativ K1, unntaket er på strekningen ved Værlevangen hvor nytt dobbeltspor ligger i kulvert helt frem til området like etter Festestranda. En kulvertløsning vil
være positivt for landskapsopplevelsen ved at dagens jernbanespor med master fjernes og erstattes med f.eks. et
grønt lokk. Ved en slik løsning vil dagens visuelle barriereeffekt i området forsvinne. Selve tunnelpåhugget blir
et nytt element som tilføres i landskapet og vil på kort avstand oppfattes som et stort og uheldig inngrep i eksisterende situasjon. Konstruksjonen i tunnelpåhugget vil bli et dominerende element i landskapet pga. lang for-
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skjæring før sporet når bakkenivå eller evt. bruk av støttemurer. Inngrepet forsterkes ved at dette skjer i et området som er trangt og hvor terrenget faller fort ned mot fjorden.

•
•

Nærmiljø og friluftsliv
Alternativ K3 vil som K1 og K2 forsterke barrierevirkningen av eksisterende spor. Effekten av dette er størst i
tettbebyggelsen mellom Dyre og Feste. Her blir det betydelige arealbeslag i bolig- og friområder og selv med
forventet behov for omfattende støytiltak, vil støysituasjonen være om lag på nivå med dagens situasjon. Tunnel
under Kleberget og løsmassekulverten videre sørover mot Dyre gir avlasting for bebyggelsen der. Med fjerning
av eksisterende spor på denne strekningen kan dette skape vesentlig bedre sammenheng mellom boligområdene
på oversiden og nedsiden av dagens spor. Dobbeltsporet vil også medføre inngrep i den viktige grøntaksen Dyreskogen-Carlbergskogen-Bogslunden-Bogsåsen og forsterke barrierevirkningen her.

Sandbukta – Moss – Såstad kan bygges i to etapper. Kort tunnel gjennom Kleberget må da bygges i første
etappe grunnet plassering av nye Moss stasjon.
Vedlikehold langs sporet er enklere for daglinjealternativene

Alternativet foreslås ikke videreført da miljøtunnelen ved Festestranda gjør alternativet enda mer usikkert enn
K1 og med meget høy risiko i anleggsfasen. Tiltaket medfører langvarig driftstans i anleggsfasen (opptil 4 mnd.)
og med stor usikkerhet samt høy risiko vil denne tidsperioden kunne øke.

Naturmiljø
Sammenlignet med K1 har en forlenging av kulverten ingen positiv effekt for naturmiljøet. Alternativet er derfor
likeverdig med K1.

Kulturmiljø
Alternativet vil få sammenfallende omfang og konsekvens som K1 og K2 for område 1 og 4, og som K1 for
område 3. I Område 2 Moss grense – Dyre vil terrengendringer som følge av tunnel med kulvert trolig få større
virkning for miljøet KM 2-1 Norrøna enn K1 og K2.

Naturressurser
Sammenlignet med K1 har en forlenging av kulverten ingen positiv effekt for naturmiljøet. Alternativet er derfor
likeverdig med K1.

4.9.3 Oppsummering og konklusjon
Negative elementer
• Mange veikryssinger må bygges om til over/underganger. Dette er spesielt vanskelig i området ved Carlberg
gård / Bogslunden hvor det er trangt og mange verneinteresser, området ved Festeovergangen og området
ved Dilling hvor det blir en komplisert kryssing av Larkollveien (fv. 119).
• Komplisert anleggsgjennomføring, omlegginger og anlegg langs spor i drift.
• Kulvertløsning langs eksisterende spor gir store utfordringer i anleggsperioden og med store ulemper for
jernbanedriften.
• Store usikkerheter og høy risiko i forhold til de geotekniske forholdene.
• Kvikkleirefunn i området ved Festestranda.
• Tiltaket vil kreve meget dyre sikringskonstruksjoner og særlig i forhold til kulverten, uoversiktlig fremdrift,
samt uoversiktlige mulige konsekvenser som følge av kvikkleirefunn.
• Kan gi lengre driftstopp på Østfoldbanen i anleggsfasen, opptil 4 mnd. Kan fort bli mer pga. høy usikkerhet.
Eksisterende spor må legges om.
• Pga. kulvertløsningen blir reiseopplevelsen langs sjøen noe dårligere enn for K1 og K2.
• Kan medføre inngrep i Bogslunden naturreservat dersom nytt spor legges på vestsiden.
• Dårlig sporgeometri og medfølgende lav hastighet.
• Ett av de lengste alternativene med 6,1 km ny bane.
• Spor i dagsone gir større fare for påkjørsler av biler, personer og dyr
Positive elementer
• Kulvertløsningen reduserer barrierevirkningen mot sjøen, i et verdifullt boligområde- og friluftsområde.
Positiv effekt også på de andre deltemaene sammenlignet med K1 og K2.
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4.10 Konsept K4: Fjellinje nord for Carlberg

Figur 4-6: Konsept K4
Silingsrapport Kleberget-Såstad
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4.10.1 Trasébeskrivelse
Linjeføring og hastighet
K4 går fra Moss stasjon direkte inn i fjellet i en ca 2,3 km lang tunnel. Sporet oppfyller her kravene for 180
km/h (normale krav) samt 200 km/h (minstekrav) i henhold til teknisk regelverk. Lengdeprofilet har en stigning
på 12,5 ‰ gjennom tilnærmet hele tunnelen.
Sporet kommer ut av tunnelen nordøst for Carlberg gård, passerer fv. 119 Larkollveien ca 200 m nord for eksisterende plankryssing, går videre sørover på nordsiden av eksisterende spor fram til ca km 65 ved Såstad. Fra
passering av Larkollveien tilfredsstiller sporgeometrien 200 km/h fram til Rygge.
Lengde ny bane er 5,4 km.

RAMS
RAM-vurdering:
JBV har utarbeidet et notat som konkluderer med ettløpstunnel. Dette kan ha betydning for alternativets RAMSytelse. Dette er ikke vurdert på nåværende tidspunkt.
Sikkerhet:
Sikkerhetsmessig er det ikke identifisert særskilte farer ved konseptene.
Det er identifisert 2 vilqaq1trekk som berører K4-9
Antatt høyest sannsynlighet for sammenstøt tog-objekt og personer skadet i og ved spor er avhengig av andel
daglinje. K4-K9 har middels andel daglinje, og påfølgende risiko for disse hendelsene.
Det forventes høyere konsekvens ved uønskede hendelser ved planlegging av ettløpstunnel.
Det er ikke avdekket forhold som utelukker konseptet.

Geotekniske og ingeniørgeologiske forhold
Geotekniske forhold
I området for tunnelpåhugget ved Carlbergåsen antas at det er kvikkleire, og det kan være relativt store dybder
til fjell. Det antas behov for kraftig sikringskonstruksjon ved påhugget, muligens kombinert med forsterkning av
grunnen ved kalk-/sementpeler og/eller Jet-peler. Gode plassforhold gjør at avlastning i området kan redusere
omfanget av kostbare sikringskonstruksjoner. Stor avstand til nærliggende konstruksjoner (bygg, veier og annet)
gjør at konsekvenser ved deformasjoner i grunnen blir små. Dette er deformasjoner hovedsakelig på grunn av
innbøyning av støttekonstruksjoner (som kommer uansett valgt løsning), og på grunn av en eventuell grunnvannssenkning (midlertidig og permanent).
Noen av undergangene som skal bygges videre mot sør kan komme der det er kvikkleire.
Sikring av påhugget og undergangene utføres med anerkjente og godt utprøvde løsninger. Droppstein i massene
kan medføre noe vanskelig fremdrift.
Ingeniørgeologiske forhold
Dette traséalternativet er et resultat av en ingeniørgeologisk vurdering som ble foretatt av NGI i 2007. Det gjeldende tunnelalternativet på dette tidspunktet (K7) var gjenstand for vurdering, og NGI kom frem til en anbefaling om å flytte tunneltraséen nordøstover for å komme unna et område med liten fjelloverdekning rundt km
61,35.
Fra nordre påhugg stiger berget bratt opp, slik at en fjelloverdekning på 20 – 30 m oppnås raskt. Fra passering
under Dyreveien (ca. km 61,0) og sørover er det meget begrenset med data fra tidligere grunnundersøkelser, og
det er ikke registrert berg i dagen før på Carlbergåsen, ca. km 62,15. I området km 61 – 62 må det lokalt forventes fjelloverdekning ned mot ca. 5m. Dette skal verifiseres gjennom supplerende grunnundersøkelser. Et fjellpåhugg forventes å kunne bli etablert rett øst for Carlbergveien, ca. km 62,25.
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K4 vurderes som det av tunnelalternativene som pr. i dag ligger best an i forhold til gjennomførbarhet. Dette
bildet kan imidlertid endre seg når data fra de supplerende grunnundersøkelsene er innhentet.

Kryssinger og veiomlegginger
Kryssende veier
• Km 63,4 (Fv. 119 Larkollveien): Riksveien omlegges ved å senkes under ny jernbanelinje, men med ca.
samme horisontaltrasé. Planskilt undergang ca 170 m nord for eksisterende planovergang.
• Km 65,2 (Gangvei/jordbrukskryssing): Eksisterende gangtunnel for ett spor. For alternativ K8 kreves forlengelse for to spor og nytt lengdeprofil for planskilt kryssing. Alternativt stenges denne gangkryssingen.
• Km 65,7 (Kurefjordveien): Eksisterende jernbanebro har nå ett spor, men er forberedt for to spor. Ingen
veitiltak er nødvendig.
• Km 67,0 (Bygdetunveien): Eksisterende jernbanebro har to spor. Ingen veitiltak er nødvendig.
Parallelle veier
• Km 63,0 (mindre grusvei for landbruk): Tverrforbindelse mellom Carlbergveien og Larkollveien. Denne
driftsveien foreslås omlagt ca 490 m, med ny trasé sør for foreslått jernbanelinje. Knyttes til Larkollveien
170 m sør for eksisterende veikryss.
Anleggsgjennomføring
• Kan drives uavhengig av eksisterende spor på hele strekningen, kun tilkobling i endene
• Trolig partier i tunnel med liten fjelloverdekning, men bedre enn de fleste andre alternativene
• Noe kvikkleireproblematikk på jordet ved Carlberg
• Sporavstand kan ligge på minstenormen, dette medfører at korridoren ikke blir så bred.
• Lite bebyggelse tett på sporet, små miljømessige utfordringer
• Få konstruksjoner som berører eksisterende spor
• Tverrslag kan være krevende og gi konflikter i forhold til bebyggelse og/eller friluftsområder
• Strekningen Sandbukta – Moss – Såstad må bygges i en etappe.
Togfremføring i anleggsfasen
2 totalbrudd, Moss og Såstad. 48 timer pr. stk
3 koblinger mot eksisterende spor (dersom kurve ved Såstad rettes ut). Utføres under totalbrudd
Arbeid nær spor i drift i 1 km

4.10.2 Konsekvenser
Landskapsbilde
De største terrenginngrepene og de største landskapsmessige konsekvenser oppstår i området nord for Carlberg
gård. Konstruksjonene i kulverten blir et nytt element som tilføres i landskapet og vil på kort avstand oppfattes
som et stort inngrep i eksisterende situasjon. Fjernvirkningen, dvs. oppfattelsen av inngrepet fra naturlige ferdselsårer i Carlbergs omgivelser/Carlbergåsen, vil være mindre fremtredende. Tunnelen munner ut i foreslått
Værne Kloster landskapsvernområde i Rygge kommune.
De store, åpne jordene øst for Carlberg er gjennomskåret av et rettvinklet rutenett av åpne grøfter, driftsveier og
kantvegetasjon. Den nye jernbanetraséen ligger diagonalt i forhold til dette og vil kunne oppleves som et brudd
med eksisterende mønster, men det vil ikke nødvendigvis bli særlig merkbart sett fra bakkenivå. Jernbanelinjen
som strekker seg gjennom det flate, åpne jordbrukslandskapet fra Carlberg, gjennom Dillingområdet blir et nytt
element i landskapsbildet..
På Dilling vil jernbanelinjen krysse Larkollveien (Fv. 119) noe lenger nord enn dagens kryssing med bro/kulvert
over Larkollveien. Larkollveien senkes for å komme under jernbanen. Tiltaket vil som følge av fyllinger samt
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brokonstrukjonen bli dominerende. Tiltaket innfører et helt nytt element som vil endre strukturen og karakteren
til Dillingområdet. På strekningen videre fra Dilling til Såstad vil jernbanelinjen også her bli et nytt element i
landskapet før påkoblingen til eksisterende spor på Såstad. Dobbeltsporet vil her ligge nord for dagens jernbanelinje.
Alternativet gir mulighet for å fjerne dagens spor på strekningen der hvor det er tunnelløsning og er sammenfallende for alle langtunnelalternativene, K4-K10. Dette vil ha positiv innvirkning for landskapet i de aktuelle områdene og særlig for områdene mellom Kleberget og Carlbergundergangen. Spor, master og andre tekniske installasjoner vil bli fjernet samtidig som terrenget arronderes og tilpasses omgivelsene/landskapet rundt.

Nærmiljø og friluftsliv
Konsept K4 gir svært god avlastingseffekt og redusert barrierevirkning og støy langs dagens spor på hele parsellen. Ved Dilling kommer nytt dobbeltspor nærmere bebyggelsen og gir noe økt miljøbelastning for boligene her.
Tunnelpåhugget nordøst for Carlberg vil bli synlig fra friluftsområdene, men ligger i tilstrekkelig avstand til at
støyen ikke vil bli vesentlig.

•

Mer komplisert vedlikehold, som også kan føre til flere stopp i togtrafikken

Positive elementer
• Det alternativet med best fjelloverdekning.
• Eksisterende spor kan benyttes til gang/sykkelveg eller tilbakeføres til jordbruk.
• Anleggsgjennomføring kan drives uavhengig av eksisterende spor på hele strekningen, med unntak av påkoblingene.
• Tilfredsstillende sporgeometri med mulighet for justeringer.
• Lav usikkerhet.
• Ingen konstruksjoner som berører eksisterende spor.
• Store positive virkninger for nærmiljø og friluftsliv ved Festestranda.
• Et av de korteste alternativene med 5,4 km ny bane.
• Lav risiko for påkjørsler av biler, personer og dyr.
Alternativet anbefales videreført med en optimalisering av hvor tunnelportalen bør ligge og med en traséoptimalisering i forhold til kulturmiljøet på Hestehagen.

Naturmiljø
Tunnelføringen er gunstig for naturmiljø, spesielt siden barriereeffekten som dagens bane representerer for
grøntdraget mellom Brogslunden og Carlberg forsvinner. Mindre støybelastning i naturvernområdet er også
positivt. Det forutsettes at tunnelen tettes slik at salamanderdammen i Carlbergskogen ikke dreneres. Dagsonen
videre fram mot Såstad er lagt på dyrket jord uten spesielle naturverdier. Det er registrert vilttrekk ved Dilling,
og alternativet vil øke barriereeffekten for hjortevilt her.

Kulturmiljø
Alternativet vil få sammenfallende omfang og konsekvens som K1 for område 1 og berører ikke område 2.
Område 3 Carlberg – Værne kloster. Tunnelpåhugget vil ligge i jordveien nord for tunet på Carlberg. Linjen vil
bryte med deler av gårdstrukturen som gårdstunet er en integrert del av, og som dels er bestemt av dagens jernbanelinje. Med begge jernbanelinjer bevart brytes gårdsmiljøet ytterligere opp. Det er stort potensial for å skade
ikke kjente automatisk fredete kulturminner ved inngrep i jordveien.
Område 4 Dilling – Rygge kirke. K4 får konsekvenser for KM 4-3 Dilling stasjonsområde. Larkollveien vil
senkes i undergang nord for stasjonen. Det vil endre omgivelsene og strukturen i "stasjonsbyen", men trolig i
noe mindre grad enn ved alternativ K1-K3.
Sør for Larkollveien vil K4 bryte gamle eiendomsgrenser og veifar, bl.a. veien mellom Løken og Dilling som er
en av de best bevarte, KM 4-4 Løken. K4 får sterkt nærføring til det store gravminnefeltet i KM 4-6 Hestehagen. Det er stort potensial for å skade ikke kjente automatisk fredete kulturminner ved inngrep i jordveien.

Naturressurser
Alternativet medfører beslag av dyrket jord mellom Carlberg og Såstad. Nettobeslaget vil begrenses noe om
dagens bane tilbakeføres til jordbruk, men mye jord vil uansett gå tapt. Linjen skaper også en ny barriere for
landbruksdriften, og gir mindre rasjonelle enheter.

4.10.3 Oppsummering og konklusjon
Negative elementer
• Utfordringer mht foreslått landskapsvernområde øst for Carlberg og nærhet til kulturmiljøet på Carlberg
gård.
• Konflikt med kulturmiljøet på Hestehagen, KM 4-6 gravfelt i skogholt, som har stor verdi.
• Sandbukta – Moss – Såstad må bygges i en etappe.
• Kvikkleire på jordet ved Carlberg.

Silingsrapport Kleberget-Såstad
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4.11 Konsept K5: Fjellinje sør for Carlberg, videre langs dagens spor

Figur 4-7: Konsept K5
Silingsrapport Kleberget-Såstad
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4.11.1 Trasébeskrivelse
Linjeføring og hastighet
K5 går fra Moss stasjon direkte inn i fjellet i en ca 2,5 km lang tunnel, sporets stigning blir 10 ‰.
Sporet forlater tunnelen straks etter Carlberg gård og tilkobles eksisterende spor før Dilling. Sporgeometrien
oppfyller her kravet for 180 km/h (normale krav) samt 200 km/h (minste krav) iht. JD 530, vedlegg 5a.
I K5 utslakes sporet forbi Dilling stasjon og kurven mellom Dilling og Såstad. Dette innebærer 200 km/h fra
km 63,5 fram til Rygge.
På en stor del av K5 blir det arbeider nær sporet som påvirker trafikken.
Lengde ny bane er 5,7 km.

RAMS
Som for K4.

•
•
•
•
•
•
•
•

Bygging tett inntil eksisterende spor fra Carlberg til Såstad
Flere partier i tunnel med liten fjelloverdekning, mektige svakhetssoner mellom åsene vest for Carlberg
Noe kvikkleireproblematikk på jordet ved Carlberg
Sporavstand kan ligge på minstenormen fram til møtet med eksisterende spor, dette medfører at korridoren
ikke blir så bred.
Lite bebyggelse tett på sporet, små miljømessige utfordringer
Få konstruksjoner som berører eksisterende spor
Tverrslag kan være krevende og gi konflikter i forhold til bebyggelse og/eller friluftsområder
Strekningen Sandbukta – Moss – Såstad må bygges i en etappe.

Togfremføring i anleggsfasen
4 totalbrudd, Moss og Såstad samt innlegging og fjerning av midlertidig bro ved Larkollveien (dersom kulvert
velges). 48 timer pr. stk
3 koblinger mot eksisterende spor (dersom kurve ved Såstad rettes ut). Utføres under totalbrudd.
Togfrie perioder for å spunte for kulvert ved Larkollveien, 3 uker.

Geotekniske og ingeniørgeologiske forhold

Arbeid nær spor i drift i 3 km.

Geotekniske forhold
Tilsvarende som for K4.

4.11.2 Konsekvenser

Ingeniørgeologiske forhold
Alternativet har mer eller mindre felles tunneltrasé med K6 og K9, med søndre påhugg ved Carlberg gård. Det
er antatt minimal fjelloverdekning ved km 61. Opprinnelig tunnelalternativ (K7) ble i dette området justert
nordøstover (til K4) pga. for liten fjelloverdekning. Da K5, K6 og K9 ligger sørvest for K7, er det rimelig å anta
at fjelloverdekningen over disse alternativene er enda mer kritisk. Under Carlbergåsen må tunnelen krysse noen
meget markerte svakhetssoner, som kombinert med liten fjelloverdekning vil kunne gi store problemer i anleggsgjennomføringen.

Landskapsbilde
De største landskapsmessige konsekvenser oppstår i området ved Carlberg gård. Tunnelpåhugget er lokalisert
like sør for hovedhuset på Carlberg gård og blir et nytt element som tilføres i landskapet. På kort avstand vil
dette oppfattes som et stort inngrep i eksisterende situasjon. Konsekvensene forsterkes ved at dette skjer tett opp
til gårdstunet på Carlberg gård. Flere store eiketrær må hogges samt at atkomsten til Carlberg gård med allétrær
og steingjerde blir ødelagt. Området er en del av et større landskapsområde som nå fremmes med forslag om
Værne Kloster landskapsvernområde i Rygge kommune.

Kryssinger og veiomlegginger
Kryssende veier
• km 62,7 (Carlbergveien): For å opprettholde atkomst kreves ny planskilt kryssing. Alternativ vei finnes.
• Km 62,9 (Jordbruksvei): Eksisterende planovergang på eksisterende spor. For å opprettholde atkomst kreves
ny planskilt kryssing. Alternativ vei finnes.
• Km 63,8 (fv. 119 Larkollveien): Riksveien omlegges ved å senkes under ny jernbanelinje, men med ca.
samme horisontaltrasé. Planskilt undergang ca 170 m nord for eksisterende planovergang. Betydelige murkonstruksjoner.
• Km 64,3 (Dillingveien, gang-/sykkelvei, jordbrukskryssing): For fortsatt atkomst anlegges planskilt kryssing
for eksisterende veitrasé ca 110 m nord for eksisterende planovergang.
• Km 65,5 (Gangvei/jordbrukskryssing): Eksisterende gangtunnel for ett spor. For alternativ K8 kreves forlengelse for to spor og nytt lengdeprofil for planskilt kryssing. Alternativt stenges denne gangkryssingen.
• Km 66,0 (Kurefjordveien): Eksisterende jernbanebro har nå ett spor, men er forberedt for to spor. Ingen
veitiltak er nødvendig.
• Km 67,0 (Bygdetunveien): Eksisterende jernbanebro har to spor. Ingen veitiltak er nødvendig.
Parallelle veier
Ingen parallelle veier.
Anleggsgjennomføring
• Kan drives uavhengig av eksisterende spor på deler av strekningen

Silingsrapport Kleberget-Såstad

Mulighet for å fjerne eksisterende spor ved tunnelstrekningen mellom Kleberget og Carlberg gjelder også for
dette alternativet. Traséen videre mot Såstad vil ha tilsvarende konflikter som i alternativ K1, K2, K3 og K9.

Nærmiljø og friluftsliv
Konsept K5 gir svært god avlastingseffekt og redusert barrierevirkning og støy langs dagens spor fra Kleberget
til Carlberg. Tunnelpåhugget ved Carlberg er konfliktfylt, da det kommer i direkte konflikt med bebyggelse og
turveier her. Traseen vil bli godt synlig fra friluftsområdene og vil også medføre noe støy i Carlbergåsen.

Naturmiljø
K5 har de samme konsekvenser som K4, med en lang tunnel som er positivt for naturmiljøet. Tunnelpåhugget
ved Carlberg gård vil imidlertid medføre at en del av alleen må avvirkes. Det er foreløpig ikke registrert spesielle verdier her, men det kan ikke utelukkes. Den videre føringen langs dagens spor har begrensede negative konsekvenser.

Kulturmiljø
Alternativet vil få sammenfallende omfang og konsekvens som K1 for område 1, berører ikke område 2 og er
sammenfallende med K1 og K2 gjennom område 4.
Område 3 Carlberg – Værne kloster. Tunnelpåhugg og kulvert vil få sterk nærføring til selve gårdstunet, og
skade trær og steingjerder ved atkomsten til gården. Inngrepet får nærføring til gravfeltene i Carlbergåsen og vil
forstyrre forståelsen av hvordan de ligger i landskapet og i forhold til dagens bebyggelse. K5 vil som K4 bryte
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med deler av gårdstrukturen som gårdstunet er en integrert del av. Det er stort potensial for å skade ikke kjente
automatisk fredete kulturminner ved inngrep i jordveien.

Naturressurser
Alternativet gir beslag av dyrket jord mellom Carlberg og Såstad. Føringen her langs dagens spor innebærer at
K5 ikke gir en ny driftsmessige uheldig barriere. Sammenlignet med K1-K3 tar dette noe mindre dyrket jord
siden Festeområdet ikke berøres.

4.11.3 Oppsummering og konklusjon
Negative elementer
• Fjelloverdekningen er antatt å være kritisk, og traseen ligger i et område med noen meget markerte svakhetssoner. Dette vil kunne gi store problemer i anleggsgjennomføringen.
• Kulturmiljøet på Carlberg gård blir direkte berørt
• Utfordringer mht det foreslåtte landskapsvernområdet øst for Carlberg. Tiltaket kommer i direkte konflikt
med turvei i Carlbergområdet og er uheldig i forhold til nærliggende friluftsområder
• Ved tunnelpåhugget går traseene nært til naturområde med stort potensial for funn av rødlistearter. Området
har stort potensial for funn av et omfattende biologisk mangfold.
• Bygging nær eksisterende spor over en lang strekning.
• Sandbukta – Moss – Såstad må bygges i en etappe
• Mer komplisert vedlikehold, som også kan føre til flere stopp i togtrafikken
Positive elementer
• Eksisterende spor kan benyttes til gang/sykkelvei, gjelder fra Kleberget til Carlberg.
• Store positive virkninger for nærmiljø og friluftsliv ved Festestranda.
• Daglinje langs eksisterende spor i dette området reduserer inngrep i naturvernområde.
• Lav risiko for påkjørsler av biler, personer og dyr.
Alternativet foreslås ikke videreført da traséen med tunnelportalen kommer i direkte konflikt med kulturmiljøet
på Carlberg gård. I tillegg er fjelloverdekningen for tunnelen kritisk med noen meget markerte svakhetssoner.

Silingsrapport Kleberget-Såstad
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4.12 Konsept K6 Fjellinje sør for Carlberg og tilkobling lengre sør

Figur 4-8: Konsept K6
Silingsrapport Kleberget-Såstad
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4.12.1 Trasébeskrivelse
Linjeføring og hastighet
K6 følger K5 fram til straks før Carlberg gård der K6 går lengre sørover og krysser eksisterende spor ved km
63. Sporet går deretter sør for eksisterende spor fram til sørøst for Kurefjordveien, K6 medfører dermed at ny
jernbanebro må bygges som erstatning for bro tatt i bruk ca. år 2000 (Såstad – Haug-prosjektet). Dette konseptet
kan optimaliseres slik at man unngår bygging av ny bro.
Sporets geometri tilsvarer 180 til 200 km/h på hele strekningen.

•
•

Tverrslag kan være krevende og gi konflikter i forhold til bebyggelse og/eller friluftsområder
Strekningen Sandbukta – Moss – Såstad må bygges i en etappe.

Togfremføring i anleggsfasen
3 totalbrudd, Moss, Carlberg og Såstad. 48 timer pr. stk
3 koblinger mot eksisterende. Utføres under totalbrudd.
Arbeid nær spor i drift i 0,5 km.

Alternativ K6 innebærer kryssinger med eksisterende jernbane som krever togstopp for å kunne ferdigstilles.
Antall kilometer ny bane er 6,4.

4.12.2 Konsekvenser
RAMS
Tilsvarende som for K4.

Geotekniske og ingeniørgeologiske forhold
Geotekniske forhold
Tilsvarende som for K4.
Ingeniørgeologise forhold
Tilsvarende som for K5 og K9.

Kryssinger og veiomlegginger
Kryssende veier
• km 62,7 (Carlbergveien): For å opprettholde atkomst kreves ny planskilt kryssing. Alternativ vei finnes.
• Km 62,9 (Jordbruksvei): Eksisterende planovergang på eksisterende spor. For å opprettholde atkomst kreves
ny planskilt kryssing. Alternativ vei finnes.
• Km 63,8 (fv. 119 Larkollveien): Riksveien omlegges ved å senkes under ny jernbanelinje, men med ca.
samme horisontaltrasé. Planskilt undergang ca 170 m nord for eksisterende planovergang.
• Km 64,6 (Dillingveien, gang-/sykkelvei, jordbrukskryssing): For fortsatt atkomst anlegges planskilt kryssing
for eksisterende veitrasé ca 110 m nord for eksisterende planovergang.
• Km 65,5 (Gangvei/jordbrukskryssing): Eksisterende gangtunnel for ett spor. For alternativ K8 kreves forlengelse for to spor og nytt lengdeprofil for planskilt kryssing. Alternativt stenges denne gangkryssingen.
• Km 66,0 (Kurefjordveien): Eksisterende jernbanebro har nå ett spor, men er forberedt for to spor. Ingen
veitiltak er nødvendig.
• Km 67,0 (Bygdetunveien): Eksisterende jernbanebro har to spor. Ingen veitiltak er nødvendig.
Parallelle veier
Ingen parallelle veier.
Anleggsgjennomføring
• Kan drives uavhengig av eksisterende spor på hele strekningen
• Flere partier i tunnel med liten fjelloverdekning, mektige svakhetssoner mellom åsene vest for Carlberg
• Mulig noe kvikkleireproblematikk fra Carlberg og sørover
• Sporavstand kan ligge på minstenormen, dette medfører at korridoren ikke blir så bred.
• Lite bebyggelse tett på sporet, små miljømessige utfordringer
• Få konstruksjoner som berører eksisterende spor
• Kryssing ved Såstad må legges om, eksisterende bro rives (kan være mulig å justere)

Silingsrapport Kleberget-Såstad

Landskapsbilde
Tiltaket får tilsvarende konsekvenser som alternativ K5 og K9 med tunnelpåhugg som i stor grad berører de
visuelle kvalitetene ved Carlberg gård. Til forskjell fra alternativ K5 og K9 krysser traséen dagens spor like etter
Carlberg og blir liggende på sørsiden av eksisterende jernbanelinje helt frem til Såstad. Jernbanen vil derfor
krysse fv. 119 (Larkollveien) lenger sør enn dagens kryssing på Dilling og vil kunne medføre riving av nærliggende boliger.
Nedlegging av dagens spor på strekningen der hvor det er foreslått tunnel, vil som for de andre langtunnelalternativene ha positiv innvirkning for landskapsopplevelsen.

Nærmiljø og friluftsliv
Konsept K6 gir svært god avlastingseffekt og redusert barrierevirkning og støy langs dagens spor fra Kleberget
til Carlberg. Tunnelpåhugget ved Carlberg er konfliktfylt, da det kommer i direkte konflikt med bebyggelse og
turveier her. Traseen vil bli godt synlig fra friluftsområdene og vil også medføre noe støy i Carlbergåsen. Traseen på vestsiden av eksisterende spor mellom Carlberg og Såstad gir konflikt med 2-3 boliger ved Dilling.

Naturmiljø
Alt. K6 blir som K5 fram til Carlberg, her krysses dagens jernbane. Ingen naturverdier berøres på sørsiden siden
alternativet hovedsakelig er lagt på dyrket jord. Banen blir imidlertid liggende nærmere dammen på Fredheim
(nr. 8), men dammens funksjon vil ikke endres.

Kulturmiljø
Alternativet vil få sammenfallende omfang og konsekvens som K1 for område 1 og berører ikke område 2.
Område 3 Carlberg – Værne kloster. I hovedsak samme omfang og konflikt som ved alternativ K5, men med
noe mindre omfang for gårdsstruktur. Rest av en gravhaug like ved jernbanen går tapt. Det er stort potensial for
å skade ikke kjente automatisk fredete kulturminner ved inngrep i jordveien.
Område 4 Dilling – Rygge kirke. K6 legges sør for dagens jernbane med Larkollveien i undergang. KM 4-3
Dilling stasjonsområde blir mindre berørt ved dette alternativet. Sør for Larkollveien vil K6 bryte gamle eiendomsgrenser og veifar, bl.a. veien mellom Løken og Dilling som er en av de best bevarte. Ved Lyby /Østereng
blir trolig en gravhaug direkte berørt. Det er stort potensial for å skade ikke kjente automatisk fredete kulturminner ved inngrep i jordveien.

Naturressurser
Mellom Carlberg og Såstad tar dette alternativet også stort beslag av dyrket jord. Føringen er uheldig siden det
blir liggende arealer med dyrket jord mellom dagens jernbane og alternativet. Om dagens trasé ikke tilbakeføres
til jordbruksareal vil dette restarealet bli liggende brakk.
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4.12.3 Oppsummering og konklusjon
Negative elementer
• Fjelloverdekningen er antatt å være kritisk, og traseen ligger i et område med noen meget markerte svakhetssoner. Dette kan gi store problemer i anleggsgjennomføringen.
• Kulturmiljøet på Carlberg gård blir direkte berørt.
• Utfordringer mht foreslått landskapsvernområde øst for Carlberg
• Mye ny trasé i daglinje, ligger nærmere Værne Kloster enn dagens trasé.
• Ved tunnelpåhugget går traseene nært til naturområde med stort potensial for funn av rødlistearter. Område
har stort potensial for funn av et omfattende biologisk mangfold.
• Sandbukta – Moss – Såstad må bygges i en etappe
• Mer komplisert vedlikehold, som også kan føre til flere stopp i togtrafikken
Positive elementer
• Eksisterende spor kan benyttes til gang/sykkelveg eller tilbakeføres til jordbruk, gjelder fra Kleberget til
Såstad.
• Bedre hastighetsprofil enn for K5
• Store positive virkninger for nærmiljø og friluftsliv ved Festestranda.
• Få konflikter med eksisterende spor i drift i anleggsfasen.
• Lav risiko for påkjørsler av biler, personer og dyr.
Alternativet foreslås ikke videreført da det vurderes uakseptabelt med samme begrunnelse som K5.

Silingsrapport Kleberget-Såstad
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4.13 Konsept K7: Fjellinje som i hovedplan

Figur 4-9: Konsept K7
Silingsrapport Kleberget-Såstad

47

JBV Utbygging, januar 2011

KONSEPTBESKRIVELSER TRASEER

4.13.1 Trasébeskrivelse
Linjeføring og hastighet
Alternativ K7 følger fjelltunnelalternativet fra eldre hovedplaner (1993 – 1998).
K7 går direkte inn i fjellet i en ca 2,4 km lang tunnel der sporets stigning blir 10 ‰.
Tunnelen avsluttes like nordøst for Carlberg gård og fortsetter som daglinje på nordsiden av eksisterende spor
fram til Såstad der det tilknyttes ved ca.km 65.

•
•
•
•
•
•
•

Trolig partier i tunnel med liten fjelloverdekning i området km 61-62, spesielt ved km 61,35
Noe kvikkleireproblematikk på jordet ved Carlberg
Sporavstand kan ligge på minstenormen, dette medfører at korridoren ikke blir så bred.
Lite bebyggelse tett på sporet, små miljømessige utfordringer
Få konstruksjoner som berører eksisterende spor
Tverrslag kan være krevende og gi konflikter i forhold til bebyggelse og/eller friluftsområder
Strekningen Sandbukta – Moss – Såstad må bygges i en etappe.

Sporets geometri tillater 200 km/h på hele strekningen.
En stor del av K7 kan bygges uten å forstyrre togtrafikken, men det blir etappeløsninger og arbeider nær sporet
på siste del av strekningen.

Togfremføring i anleggsfasen
4 totalbrudd, Moss og Såstad samt innlegging og fjerning av midlertidig bro ved Larkollveien (dersom kulvert
velges). 48 timer pr. stk

Lengde ny bane er 5,5 km.

3 koblinger mot eksisterende spor (dersom kurve ved Såstad rettes ut). Utføres under totalbrudd.
Togfrie perioder for å spunte for kulvert ved Larkollveien, 3 uker.

RAMS
Som for K4.

Arbeid nær spor i drift i 1 km.

Geotekniske og ingeniørgeologiske forhold

4.13.2 Konsekvenser

Geotekniske forhold
Tilsvarende som for K4.
Ingeniørgeologiske forhold
K7 og K8 har identisk tunneltrasé. K7 er det opprinnelige tunnelalternativet og det er tidligere foretatt en del
grunnundersøkelser langs denne traséen. En vurdering utført av NGI i 2007 konkluderte med at det ville bli tilnærmet ingen fjelloverdekning ved kryssing av en dyprenne ved km 61,35. Denne vurderingen ledet til anbefalingen om å flytte tunneltraséen et stykke nordøstover til omtrent der alternativ K4 ligger.
Etter at det er utført supplerende grunnundersøkelser er det ikke utenkelig at en optimal tunneltrasé kan ligge et
sted mellom K4 og K7/K8.

Kryssinger og veiomlegginger
Kryssende veier
• Km 63,5 (fv. 119 Larkollveien): Riksveien omlegges ved å senkes under ny jernbanelinje, men med ca.
samme horisontaltrasé. Planskilt undergang ca 170 m nord for eksisterende planovergang.
• Km 64,0 (Dillingveien, gang-/sykkelvei, jordbrukskryssing): For fortsatt atkomst anlegges planskilt kryssing
for eksisterende veitrasé ca 110 m nord for eksisterende planovergang.
• Km 65,3 (Gangvei/jordbrukskryssing): Eksisterende gangtunnel for ett spor. For alternativ K8 kreves forlengelse for to spor og nytt lengdeprofil for planskilt kryssing. Alternativt stenges denne gangkryssingen.
• Km 65,8 (Kurefjordveien): Eksisterende jernbanebro har nå ett spor, men er forberedt for to spor. Ingen
veitiltak er nødvendig.
• Km 66,8 (Bygdetunveien): Eksisterende jernbanebro har to spor. Ingen veitiltak er nødvendig.
Parallelle veier
• 63,0 (mindre grusvei for landbruk): Tverrforbindelse mellom Carlbergveien og Larkollveien. Denne driftsveien foreslås omlagt ca 600 m, med ny trasé sør for foreslått jernbanelinje. Knyttes til Larkollveien 165 m
sør for eksisterende veikryss.
Anleggsgjennomføring
• Kan drives uavhengig av eksisterende spor på hele strekningen, kun tilkobling i endene

Silingsrapport Kleberget-Såstad

Landskapsbilde
Konsept K7 har tilsvarende konflikter som K4, hvor tunnelpåhugget nord for Carlberg gård gir de største visuelle ulempene. Tunnelpåhugget ligger med større nærføring til Carlberg gård i konsept K7 enn K4 og er derfor til
større ulempe i forhold til landskapsopplevelsen ved Carlberg gård. I konsept K7 har traséen en bedre linjeføring
over jordene øst for Carlberg enn i K4, da sporet i større grad følger terrenget langsetter kotene og gjennom
kulturlandskapets naturlige rutenettmønster. Tunnelutløpet vil få en lengre forskjæring i K7 og K8 sammenlignet med K4. Dette skyldes at sporet ligger lavere i tunnelen for å oppnå tilstrekkelig fjelloverdekning og vil
kreve lengre forskjæring for å komme opp i terrenghøyde.

Nærmiljø og friluftsliv
Konsept K7 gir svært god avlastingseffekt og redusert barrierevirkning og støy langs dagens spor på hele parsellen. Ved Dilling kommer nytt dobbeltspor nærmere bebyggelsen og gir noe økt miljøbelastning for boligene her.
Tunnelpåhugget nordøst for Carlberg ligger nær friluftsområdene og tett inntil turveien forbi Carlberg, og vil
redusere verdien av denne, blant annet som følge av økt støy.

Naturmiljø
K7 har de samme konsekvenser som K4. Tunnelen er positiv, og arealet som beslaglegges er dyrket jord uten
spesielle verdier for naturmiljøet.

Kulturmiljø
Alternativet vil få sammenfallende omfang og konsekvens som K1 for område 1 og berører ikke område 2.
Område 3 Carlberg – Værne kloster. Mange av de samme konfliktene ved Carlberg er som ved alternativ K4,
men forsterket ved ytterligere nærføring til gårdstunet og med større virkning for gårdsstrukturen.
Område 4 Dilling – Rygge kirke. K7 har sammenfallende omfang og konsekvens som K4.

Naturressurser
K7 har de samme konsekvenser som K4. Mellom Carlberg og Såstad beslaglegges mye fulldyrket jord, og alternativet splitter driftsenheter.
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4.13.3 Oppsummering og konklusjon
Negative elementer
• Partier i fjell med liten overdekning
• Utfordringer i henhold til foreslått landskapsvernområder øst for Carlberg
• Tiltaket har nærføring til kulturmiljøet på Carlberg gård
• Tiltaket berører kulturmiljøet på Hestehagen (gravfelt i skogholt) som har stor verdi.
• Gir lang forskjæring pga dårlig fjelloverdekning
• Kvikkleire på jordet ved Carlberg.
• Sandbukta – Moss – Såstad må bygges i en etappe.
• Mer komplisert vedlikehold, som også kan føre til flere stopp i togtrafikken
Positive elementer
• Eksisterende spor kan benyttes til gang/sykkelveg eller tilbakeføres til jordbruk.
• Anleggsgjennomføring kan drives uavhengig av eksisterende spor på hele strekningen med unntak av påkoblingene.
• Ingen konstruksjoner som berører eksisterende spor.
• Store positive virkninger for nærmiljø og friluftsliv ved Festestranda.
• Lav risiko for påkjørsler av biler, personer og dyr.
Alternativet anbefales videreført med en optimalisering av hvor tunnelportalen bør ligge og med en traséoptimalisering i forhold til kulturmiljøet på Hestehagen.

Silingsrapport Kleberget-Såstad
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4.14 Konsept K8: Fjellinje som hovedplan, lengre tunnel

Figur 4-10: Konsept K8
Silingsrapport Kleberget-Såstad
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4.14.1 Trasébeskrivelse
Linjeføring og hastighet
K8 følger samme strekning som K7 men har et dypereliggende lengdeprofil. Dette medfører bygging av en kulvert i forlengelsen av fjelltunnelen. Tunnelen blir ca 500 m lengre.

Togfremføring i anleggsfasen
4 totalbrudd, Moss og Såstad samt innlegging og fjerning av midlertidig bro ved Larkollveien (dersom kulvert
velges). 48 timer pr. stk
3 koblinger mot eksisterende spor (dersom kurve ved Såstad rettes ut). Utføres under totalbrudd.

Sporgeometrien tilsvarer 200 km/h på hele strekningen.

Togfrie perioder for å spunte for kulvert ved Larkollveien, 3 uker.

En stor del av K8 kan bygges uten at togtrafikken forstyrres, men det blir etappeløsninger og arbeider nær sporet
på siste del av strekningen.

Arbeid nær spor i drift i 1 km.

Lengde ny bane er 5,5 km.

4.14.2 Konsekvenser
RAMS
Tilsvarende som for K4.

Landskapsbilde
Traséen er tilsvarende som for K7, men hvor tunnelmunningen er flyttet lenger ut på jordet bort fra Carlberg
gård. Tunnelutløpet vil få en lang forskjæring og skyldes dårlig fjelloverdekning. Tiltaket vil utover dette ha
tilsvarende konflikter som for alternativ K7 og tildels K4.

Geotekniske og ingeniørgeologiske forhold
Geotekniske forhold
Tilsvarende som for K4.
Ingeniørgeologiske forhold
Tilsvarende som for K7.

Kryssinger og veiomlegginger
Kryssende veier
• Km 63,5 (Fv. 119 Larkollveien): Riksveien omlegges ved å senkes under ny jernbanelinje, men med ca.
samme horisontaltrasé. Planskilt undergang ca 170 m nord for eksisterende planovergang.
• Km 64,0 (Dillingveien, gang-/sykkelvei, jordbrukskryssing): For fortsatt atkomst anlegges planskilt kryssing
for eksisterende veitrasé ca 110 m nord for eksisterende planovergang.
• Km 65,3 (Gangvei/jordbrukskryssing): Eksisterende gangtunnel for ett spor. For alternativ K8 kreves forlengelse for to spor og nytt lengdeprofil for planskilt kryssing. Alternativt stenges denne gangkryssingen.
• Km 65,8 (Kurefjordveien): Eksisterende jernbanebro har nå ett spor, men er forberedt for to spor. Ingen
veitiltak er nødvendig.
• Km 66,8 (Bygdetunveien): Eksisterende jernbanebro har to spor. Ingen veitiltak er nødvendig.
Parallelle veier
• Km 63,0 (mindre grusvei for landbruk): Tverrforbindelse mellom Carlbergveien og Larkollveien. Denne
driftsveien foreslås omlagt ca 600 m, med ny trasé sør for foreslått jernbanelinje. Knyttes til Larkollveien
165 m sør for eksisterende veikryss.

Nærmiljø og friluftsliv
Konsept K8 gir svært god avlastingseffekt og redusert barrierevirkning og støy langs dagens spor på hele parsellen. Ved Dilling kommer nytt dobbeltspor nærmere bebyggelsen og gir noe økt miljøbelastning for boligene her.
Tunnelpåhugget nordøst for Carlberg vil bli synlig fra friluftsområdene, men ligger i tilstrekkelig avstand til at
støyen ikke vil bli vesentlig.

Naturmiljø
K8 har en lengre tunnel enn de foregående tunnelalternativene. Dette medfører at banen trekkes enda lengre bort
fra grøntdraget mellom Bogslunden og Carlberg. Dette en liten bedring sammenlignet med K4 og K7, men forskjellen er liten.

Kulturmiljø
Alternativet vil få sammenfallende omfang og konsekvens som K1 for område 1, berører ikke område 2 og er
sammenfallende med K4 og K7 gjennom område 4.
Område 3 Carlberg – Værne kloster. Tunnelpåhugget er flyttet lenger ut fra bebyggelsen på Carlberg i forhold
til K7. Om tiltaket innebærer kulvert inn mot gården vil direkte inngrep bli like stort som ved K7, men kan reduseres på lang sikt.

Naturressurser
Lang tunnel medfører at beslaget av dyrket jord blir noe enn for de andre tunnelalternativene.

4.14.3 Oppsummering og konklusjon
Anleggsgjennomføring
• Kan drives uavhengig av eksisterende spor på hele strekningen, kun tilkobling i endene
• Trolig partier i tunnel med liten fjelloverdekning i området km 61-62, spesielt ved km 61,35
• Noe kvikkleireproblematikk på jordet ved Carlberg, etablering av kulvert her kan medføre behov for sikringstiltak
• Sporavstand kan ligge på minstenormen, dette medfører at korridoren ikke blir så bred.
• Lite bebyggelse tett på sporet, små miljømessige utfordringer
• Få konstruksjoner som berører eksisterende spor
• Tverrslag kan være krevende og gi konflikter i forhold til bebyggelse og/eller friluftsområder
• Strekningen Sandbukta – Moss – Såstad må bygges i en etappe.

Silingsrapport Kleberget-Såstad

Negative elementer
• Partier i fjell med liten overdekning.
• Utfordringer med henhold til foreslått landskapsvernområdet øst for Carlberg.
• Tiltaket berører kulturmiljøet på Hestehagen (gravfelt i skogholt) som har stor verdi.
• Lang forskjæring og lang kulvert pga dårlig fjelloverdekning.
• Kvikkleire ved Carlberg.
• Sandbukta – Moss – Såstad må bygges i en etappe
• Mer komplisert vedlikehold, som også kan føre til flere stopp i togtrafikken
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Positive elementer
• Eksisterende spor kan benyttes til gang/sykkelveg eller tilbakeføres til jordbruk.
• Anleggsgjennomføring kan drives uavhengig av eksisterende spor på hele strekningen.
• Ingen konstruksjoner som berører eksisterende spor.
• Kulturmiljøet på Carlberg gård er bedre ivaretatt enn for K7.
• Store positive virkninger for nærmiljø og friluftsliv ved Festestranda.
• Lav risiko for påkjørsler av biler, personer og dyr.
Alternativet anbefales videreført med en optimalisering av hvor tunnelportalen bør ligge og med en traséoptimalisering i forhold til kulturmiljøet på Hestehagen.

Silingsrapport Kleberget-Såstad
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4.15 Konsept K9: Fjellinje sør for Carlberg, videre langs eks. spor

Figur 4-11: Konsept K9
Silingsrapport Kleberget-Såstad
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4.15.1 Trasébeskrivelse
Linjeføring og hastighet
Alternativ K9 følger stort sett samme trasé som K5, men legges nordøst for eksisterende spor helt fram til østenden av Dilling stasjon. Der krysser linjen nåværende bane og kurven mellom Dilling og Såstad utslakes til
R 3000 m som tillater 200 km/h.
I tunnelen stiger sporet med 10 ‰, deretter gradvis mindre helning mot eksisterende spor.
K9 vil i anleggsfasen krysse eksisterende spor og medføre anleggsarbeider nær sporet på en stor del av strekningen. Dvs. noe forstyrrelser av trafikkavviklingen i anleggsperioden.

•
•
•
•
•
•
•

Flere partier i tunnel med liten fjelloverdekning, mektige svakhetssoner mellom åsene vest for Carlberg
Noe kvikkleireproblematikk på jordet ved Carlberg
Sporavstand kan ligge på minstenormen på størsteparten av strekningen, dette medfører at korridoren ikke
blir så bred.
Lite bebyggelse tett på sporet, små miljømessige utfordringer
Få konstruksjoner som berører eksisterende spor
Tverrslag kan være krevende og gi konflikter i forhold til bebyggelse og/eller friluftsområder
Strekningen Sandbukta – Moss – Såstad må bygges i en etappe.

Slik linjen ligger vil det medføre at stasjonsbygget på Dilling må rives, og store deler av parkeringsplassen forsvinner. Linjen kan optimaliseres slik at dette unngås.

Togfremføring i anleggsfasen
4 totalbrudd, Moss og Såstad samt innlegging og fjerning av midlertidig bro ved Larkollveien (dersom kulvert
velges). 48 timer pr. stk

Lengde ny bane er 5,7 km.

3 koblinger mot eksisterende spor (dersom kurve ved Såstad rettes ut). Utføres under totalbrudd.
Togfrie perioder for å spunte for kulvert ved Larkollveien, 3 uker.

RAMS
Som for K4.

Arbeid nær spor i drift i 2,8 km.

4.15.2 Konsekvenser
Geotekniske og ingeniørgeologiske forhold
Geotekniske forhold
Tilsvarende som K4.
Ingeniørgeologiske forhold
Tilsvarende som K5 og K6.

Kryssinger og veiomlegginger
Kryssende veier
• Km 62,6 (Carlbergveien): For å opprettholde atkomst kreves ny planskilt kryssing. Alternativ vei finnes,
men gir omvei.
• Km 62,9 (Jordbrukskryssing): Eksisterende planovergang på dagens spor. For fortsatt atkomst kreves ny
planskilt kryssing. Alternativ vei finnes.
• Km 63,7 (Larkollveien): Ny planskilt kryssing ca 10 m nord for eksisterende planovergang.
• Km 64,0 (Dillingveien, gang-/sykkelvei, jordbrukskryssing): For fortsatt atkomst kreves ny planskilt kryssing for eksisterende vei. Antatt ca 10 m sør for eksisterende planovergang.
• Km 65,5 (Gang-/sykkelvei/jordbrukskryssing): For å opprettholde atkomst kreves ny planskilt kryssing ca.
10 m sør for eksisterende planovergang. Alternativt må planovergangen stenges.
• Km 66,0 (Kurefjordveien): Eksisterende jernbanebro er forberedt for to spor (ett spor i bruk i dag). Ingen
tiltak nødvendig mht. vei..
• 67,1 (Bygdetunveien): Eksisterende jernbanebro med to spor. Ingen tiltak nødvendig mht. vei.

Parallelle veier
Ingen parallelle veier.

Anleggsgjennomføring
• Kan drives uavhengig av eksisterende spor på størsteparten av strekningen
• Bygging tett inntil eksisterende spor ved kryssing ved Dilling

Silingsrapport Kleberget-Såstad

Landskapsbilde
Tiltaket er tilsvarende som for alternativ K5, men hvor tunnelpåhugget får en ytterligere nærføring til hovedbygningen og gårdstunet på Carlberg gård. En slik løsning vil ødelegge gårdstunet på Carlberg gård og landskapsopplevelsen vil reduseres i vesentlig grad.
Jernbanetraséen videre mot Dilling vil delvis bli et nytt element i landskapet, men følger i hovedsak eksisterende
linje frem til Såstad. På Dilling vil jernbanen ligge med begge de nye dobbeltsporene på nordsiden av eksisterende linje og kommer i direkte konflikt med stasjonsbygningen på Dilling og det tilhørende bygningsmiljøet.
Fv. 119 (Larkollveien) må legges i undergang i kryssingspunktet med jernbanen. Konstruksjonen i undergangen
vil lokalt kunne bli et dominerende element.

Nærmiljø og friluftsliv
Konsept K9 gir svært god avlastingseffekt og redusert barrierevirkning og støy langs dagens spor fra Kleberget
til Carlberg. Tunnelpåhugget ved Carlberg er konfliktfylt, da det kommer i direkte konflikt med bebyggelse og
turveier her. Traseen vil bli godt synlig fra friluftsområdene og vil også medføre noe støy i Carlbergåsen.

Naturmiljø
Dette konseptet er identisk som K5 for tema naturmiljø.

Kulturmiljø
Alternativet vil ha tilsvarende omfang og konsekvens som K1 for område 1, berører ikke område 2 og er sammenfallende med K1 og K2 gjennom område 4.
Område 3 Carlberg – Værne kloster. Mange av de samme konfliktene ved Carlberg er som ved alternativ K5,
men forsterket ved ytterligere nærføring til gårdstunet og med større virkning for gårdsstrukturen.
Område 4 Dilling – Rygge kirke. Gjennom KM 4-3 Dilling stasjonsområde vil K9 ligge med begge de nye dobbeltsporene på nordsiden av eksisterende linje og kommer i direkte konflikt med stasjonsbygningen og det tilhørende bygningsmiljøet. Fv. 119 (Larkollveien) må legges i undergang. Gjennom resten av området i hovedsak
som K1 og K3.
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Naturressurser
Dette konseptet er tilnærmet identisk som K5 for tema naturressurser. Utrettingen mellom km 66,0 og 67,0 gir et
restareal dyrket jord mellom alternativet og dagens bane. Ved å tilbakeføre dagens sporområde til jordbruk forhindres det.

4.15.3 Oppsummering og konklusjon
Negative elementer
• Fjelloverdekningen er antatt å være kritisk, og traseen ligger i et område med noen meget markerte svakhetssoner. Dette vil kunne gi store problemer i anleggsgjennomføringen.
• Kulturmiljøet på Carlberg gård blir direkte berørt
• Mer inngrep i naturområde enn K5
• Utfordringer med henhold til foreslått landskapsvernområde øst for Carlberg.
• Sandbukta – Moss – Såstad må bygges i en etappe.
• Kvikkleire på jordet ved Carlberg.
• Ved tunnelpåhugget går traseene nært til naturvernområde med stort potensial for funn av rødlistearter. Område har stort potensial for funn av et omfattende biologisk mangfold.
• Mer komplisert vedlikehold, som også kan føre til flere stopp i togtrafikken
Positive elementer
• Høyere hastighetsprofil enn for K5
• Eksiterende spor kan benyttes til gang/sykkelveg eller jordbruk.
• Store positive virkninger for nærmiljø og friluftsliv ved Festestranda.
• Kun en kryssing av eksisterende spor (Dilling).
• Lav risiko for påkjørsler av biler, personer og dyr.
Alternativet foreslås ikke videreført da det vurderes uakseptabelt med samme begrunnelse som for K5 og K6.

Silingsrapport Kleberget-Såstad
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4.16 Konsept K10: Lang tunnel

Figur 4-12: Konsept K10
Silingsrapport Kleberget-Såstad

56

JBV Utbygging, januar 2011

KONSEPTBESKRIVELSER TRASEER

4.16.1 Trasébeskrivelse

Kryssinger og veiomlegginger

Linjeføring og hastighet
K10 er et alternativ som tar av litt krappere mot øst ved Moss stasjon og ligger lengre mot nord/øst enn øvrige
traséer. Opptegnet sporgeometri medfører hastighet på 140-160 km/h nær Moss stasjon (den første kilometeren).
Deretter kan 200 km/h oppnås.

Kryssende veier
• Km 65,0 (Gang-/sykkelvei/jordbrukskryssing): For å opprettholde atkomst kreves ny planskilt kryssing ca.
10 m sør for eksisterende planovergang. Alternativt må planovergangen stenges.
• Km 65,6 (Kurefjordveien): Eksisterende jernbanebro er forberedt for to spor (ett spor i bruk i dag). Ingen
tiltak nødvendig mht. vei.
• Km 66,6 (Bygdetunveien): Eksisterende jernbanebro med to spor. Ingen tiltak nødvendig mht. vei.

Den krappe kurven inn mot Moss stasjon medfører problemer i forbindelse med sikt til signal. Denne problemstillingen må vurderes nærmere evt. ved å øke radien inn mot stasjonen.
Tunnelengde antas å bli ca 3,8 km, men det vil avhenge av grunnforholdene som foreløpig ikke er undersøkt.
Lengdeprofilet viser litt slakere stigning enn øvrige tunnelalternativer, med ca 6 ‰.
Sporet tilkobles eksisterende bane ved Såstad, km 65.
En stor del av alternativ K10 kan bygges uten å forstyrre togtrafikken, men det blir etappeløsninger og arbeider
nær sporet på siste del av strekningen.
Lengde ny bane er 5,2 km.

RAMS
RAM-vurdering
JBV har utarbeidet et notat som konkluderer med ettløpstunnel. Dette kan ha betydning for alternativets RAMSytelse. Dette er ikke vurdert på nåværende tidspunkt.

Parallelle veier
Ingen parallelle veier.

Anleggsgjennomføring
• Kan drives uavhengig av eksisterende spor på hele strekningen, kun tilkobling i endene
• Lang strekning med stor usikkerhet om fjelloverdekning
• Parti med bebyggelse over tunnel med sannsynlig liten overdekning, problematisk i forhold til setninger,
strukturlyd m.m
• Sporavstand kan ligge på minstenormen, dette medfører at korridoren ikke blir så bred.
• Lite bebyggelse tett på sporet, små miljømessige utfordringer
• Få konstruksjoner som berører eksisterende spor
• Tverrslag kan være krevende og gi konflikter i forhold til bebyggelse og/eller friluftsområder
• Strekningen Sandbukta – Moss – Såstad må bygges i en etappe.

Sikkerhet
Sikkerhetsmessig er det ikke identifisert særskilte farer ved konseptet.

Togfremføring i anleggsfasen
2 totalbrudd, Moss og Såstad. 48 timer pr. stk

Det er ikke identifisert vilttrekk som berører K10.

2 koblinger mot eksisterende spor (dersom kurve ved Såstad rettes ut). Utføres under totalbrudd

Antatt høyest sannsynlighet for sammenstøt tog-objekt og personer skadet i og ved spor er avhengig av andel
daglinje. K10 har lav andel daglinje, og påfølgende risiko for disse hendelsene.

Arbeid nær spor i drift i 0,5 km.

Det forventes høyere konsekvens ved uønskede hendelser ved planlegging av ettløpstunnel.
Det er ikke avdekket forhold som utelukker konseptet.

4.16.2 Konsekvenser

Geotekniske og ingeniørgeologiske forhold

Landskapsbilde
Traséen ligger i tunnel på størstedelen av strekningen, slik at den eneste ulempen i dette alternativet visuelt sett
vil være i området der hvor tunnelen kommer ut i dagen. Selve konstruksjonene i kulverten/tunnelpåhugget blir
et nytt element som tilføres i landskapet og vil på kort avstand oppfattes som et stort inngrep i eksisterende situasjon. Fjernvirkningen av inngrepet vil være mindre fremtredende.

Geotekniske forhold
Det største inngrepet i grunnen blir ved tunnelpåhugget. Det er her sannsynlig at det ikke er kvikkleire og det
kan være relativt gode grunnforhold (må bestemmes ved supplerende grunnundersøkelser). Det antas at sikringskonstruksjonen ved påhugget blir enklere enn for K4 t.o.m. K9.
Ingeniørgeologiske forhold
Foreløpig kan man ikke si så mye om geologiske forhold og fjelloverdekning i dette alternativet. Fra ca. km 60,7
og sørover langs tunneltraséen er det ikke registrert berg i dagen. For å få verifisert om K10 er gjennomførbart,
må det i første omgang foretas grunnundersøkelser i det søndre påhuggsområdet. Dersom det viser seg at et egnet fjellpåhugg kan etableres, bør det i neste omgang foretas fjellkontrollboringer og seismikk langs resten av
traséen.

Nærmiljø og friluftsliv
Konsept K10 gir svært god avlastingseffekt og redusert barrierevirkning og støy langs dagens spor på hele parsellen. K10 er det eneste konseptet som også fjerner jernbanen som barriere ved Dilling.

Naturmiljø
Lang tunnel mellom Kleberget og Dilling er positivt for naturmiljøet. Barriereeffekten til dagens jernbane vil
opphøre over en lang strekning. Ingen registrerte naturverdier berøres av konseptet. Dette er også det eneste
alternativet som ikke gir inngrep i det planlagte landskapsvernområdet.

Kulturmiljø
Alternativet vil få sammenfallende omfang og konsekvens som K1 for område 1, berører ikke område 2 og trolig heller ikke område 3.
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Område 4 Dilling – Rygge kirke. K10 vil ved tunnelpåhugget skjære seg sentralt gjennom et av de største gravfeltene i rasiden, KM 4-6 Hestehagen. Mange gravminner vil gå tapt og verdien blir sterkt svekket. I tillegg er
det stort potensial for å skade ikke kjente automatisk fredete kulturminner ved inngrep i jordveien, alt etter hvor
lang påhuggssonen for tunnelen vil bli.

Naturressurser
Lang tunnel mellom Kleberget og Dilling er positivt for naturressurser. Noe dyrket jord går tapt frem mot
Såstad, men det er forholdsvis små arealer. Ved å tilbakeføre dagens jernbane på denne strekningen til jordbruk,
vil alternativet gi et netto økning i jordbruksareal.

4.16.3 Oppsummering og konklusjon
Negative elementer
• Stor usikkerhet i grunnforholdene på den søndre strekningen.
• Tunnelportalen vil direkte berøre et av de største gravfeltene i rasiden på Hestehagen.
• Sandbukta – Moss – Såstad må bygges i en etappe
• Mer komplisert vedlikehold, som også kan føre til flere stopp i togtrafikken
Positive elementer
• Unngår konflikt med foreslått landskapsvernområde.
• Best i forhold til de ikke prissatte konsekvensene med unntak av kulturmiljø.
• Eksiterende spor kan benyttes til gang/sykkelveg eller landbruk.
• Anleggsgjennomføring kan drives uavhengig av eksisterende spor på hele strekningen.
• Ingen konstruksjoner som berører eksisterende spor.
• Store positive virkninger for nærmiljø og friluftsliv ved Festestranda.
• Det korteste alternativet med 5,2 km ny bane.
• Alternativet med lavest risiko for påkjørsler av biler, personer og dyr.
Alternativet foreslås videreført i kommunedelplanen med konsekvensutredning inntil fjelloverdekning er avklart. Plassering av tunnelportalen må optimaliseres med hensyn på kulturmiljøet på Hestehagen.
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5 Konseptbeskrivelser hensetting
5.1 Hovedforutsetninger for løsninger
5.1.1 Generelt for hensettingsanlegg

Sporlengder
• Spor 1: 680 m (3 togsett)
• Spor 2: 450 m (2 togsett)
• Spor 3: 220 m
• Spor 4: 220 m
• Spor 5: 220 m
• Spor 6: 110 m (spor for ”gule maskiner”)
• Sikkerhetsspor (fra avsporingsveksel): 50 m

Alternativer fra idédugnad
På idédugnad 20.08.2010 ble det utarbeidet 6 ulike konsepter for hensettingsanlegg. Hensetting vil kreve store
arealer, og man valgte et bredt søk etter mulige løsninger. Ved nærmere gjennomgang av disse viser det seg at
ikke alle kan tilfredsstiller relevante krav, kfr. beskrivelsen for hvert enkelt konsept.

Sikkerhetsavstand
Ved hensetting er det forutsatt en sikkerhetsavstand på 10 m mellom togsettene.

Lokalisering
Hensettingsanlegg plasseres på venstre side (sett fra Oslo) for å lette kjøring av tog fra hensetting inn på sporet
mot Moss/Oslo. Togene kommer direkte inn på riktig spor uten å krysse hovedspor.

Sporstoppere
Sporstoppere skal være av type glidende sporstopper. Sporstoppere plasseres i enden av hvert spor, 10 m før
sporslutt. Totalt 7 stk. sporstoppere.

Antall togsett
Hensettingsanlegget skal dimensjoneres for hensetting av 8 stk. togsett, hvert med lengde 220 m. I tillegg kommer 110 meter for arbeidsmaskiner på eget spor. Til dette sporet må det være kjøreatkomst for liten lastebil, og
mulig å lagre materiell i en sone på 10 meter langs sporet.

RAMS
Ved vurdering av forventet RAMS-ytelse for hensettingsområdene ble det foretatt en generell vurdering. Følgende forhold ble pekt ut som viktige faktorer for videre vurdering og planlegging:

Arealbehov
Det er utarbeidet en skjematisk plan for nødvendig areal til hensettingsanlegg. Med behov for hensetting av 8
doble togsett vil det være behov for et areal på 1000 m * 40 m = 40.000 m2

Sporavstand
Det er planlagt med sporavstand på vekselvis 4,7 m og 7 m. Annenhver sporavstand bør være 7 m for å tilrettelegge for vedlikehold/service, gi plass til driftsveier og for utrustning tilknyttet togdrift og vedlikehold.
•
•
•
•
•
•
•

Sporavstand dobbelspor/hovedspor: 4.7 m
Sporavstand inngående spor - spor 1: 7 m
Spor 1- spor 2: 4.7 m
Spor 2- spor 3: 7 m
Spor 3- spor 4: 4.7 m
Spor 4- spor 5: 7 m
Spor 5- spor 6: 4,7 m.

Sporveksler
I begge ender av hensettingsanlegg og i tilknytningsveksel benyttes sporveksel med stigning 1:18.4. Dette gir 3
stk sporveksler 1:18,4.

Konsekvens for trafikken på banen:
• Flere sporveksler medfører økt risiko for kritisk feil på linjen
• Utkjør fra hensettingsområdet til hovedspor kan redusere kapasitet for annen togtrafikk
• Hensetting langt fra startsted kan være tidkrevende og ta unødvendig kapasitet
Sikring
• Det må avklares hvordan hensettingsområdet skal sikres. Anbefalinger søkes hentet fra pågående prosjekt
vedrørende veileder for driftsbanegårder (JBV).
Sikkerhet
• Antatt sikrere mot villede/ondsinnede handlinger med hensetting i fjell. Området kan være utsatt ved avsides
beliggenhet

5.1.2 Nødvendig infrastruktur
Vei og parkering
Hensettings- og vendeanlegget må ha veiatkomst og parkering for 30 biler.

Servicebygg
I tilknytning til hensettingsspor må det etableres servicebygg på om lag 300 m2, med vann, avløp, strøm etc.
Funksjoner i bygget vil være garderober, dusj, kontor, spiserom samt mulighet for overnatting for ca 5 personer.

I andre veksler benyttes stigning 1:9. Dette gir 6 stk 1:9, inklusive 1 stk avsporingsveksel/dekningsveksel.

Stigning
JBV regelverk, JD530, krever at hensettingspor har et maksimalt fall på 2‰. Det anbefales 0‰.
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5.1.3 Delt løsning
Hovedplanen for strekningen Sandbukta – Moss (2008) viser også et hensettingsområde tilknyttet Moss stasjon.
Det gir plass til fire doble lokalsett, hvilket i følge NSB ikke er tilstrekkelig. Hensettingssporene har en lengde
på 220 meter. Det er planlagt at ett togsett skal hensettes i spor 4 (nordre spor) ved plattform. Dette forutsetter at
kontaktledningsanlegget må bygges slik at strømmen kan slås av lokalt for dette sporet. Denne løsningen er i
følge NSB ikke optimal for å kunne håndtere avvik. Tog kan ikke fritt kjøres ut og inn av hensettingsspor. Dette
kan være forstyrrende for driften.
Spor 4 (nordre spor) er planlagt som vendespor for lokaltog. Dette medfører ”uriktig kjøring” over ca. 700 meter
inn mot Moss stasjon fra nord. En slik løsning binder opp kapasitet på hovedsporet og legger bindinger for ruteplanleggingen. Uriktig kjøring gir de reisende en uoversiktlig stasjonsplan, og avviker fra et prinsipp om å legge
til rette for retningsdrift. Det er begrenset areal rundt Moss stasjon slik at det vil være vanskelig å evt. utvide
hensettingsområdet i fremtiden.
Hovedplanen fra 2008 konkluderer med at det bør utredes muligheter for vending og hensetting utenfor Moss
stasjon. På hensettingsområder vil det forekomme støy om natta. Dette er uheldig nær boligområder. Hensettingsområdet ved Moss stasjon ligger på en bynær tomt, nær boligbebyggelse.
Når det gjelder delt løsning vil det innebære at fire togsett hensettes ved Moss stasjon, mens fire togsett hensettes sør for stasjonen.
Det ses som en fordel å samle all hensetting på ett sted. Dersom hensettingen deles må man anlegge dobbelt opp
av nødvendig infrastruktur som servicebygg, vann- og avløpsnett, strømforsyning og utstyr for oppvarming/tining.

Figur 5-1: Skjematisk plan for vende-/hensettingsspor
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5.2 Oversikt over vurderte konsepter
Områder hvor hensettingsspor kan tenkes plassert er angitt med sirkel og nr. 1 – 6 på figuren, og benevnes konsept H1 – H6 i teksten.

Figur 5-2: Konsepter for hensettingsspor

Silingsrapport Kleberget-Såstad

61

JBV Utbygging, januar 2011

KONSEPTBESKRIVELSER
HENSETTING

5.3 Konsept H1- hensetting sør for Rygge og mulig vending på Rygge
5.3.1 Beskrivelse av konseptet
Teknisk beskrivelse
Konsept H1 innebærer etablering av nytt hensettingsspor sør for Rygge, ved km 69, 7 – 70,7 og med mulighet
for vending på Rygge stasjon (krever ombygging av stasjon). Strekningen ligger på en rettlinje, med fall på 02,0 ‰. Atkomstvei legges i tilknytning til eksisterende veinett.

5.3.3 Oppsummering og konklusjon
Konsept H1 har lite fall og kan enkelt tilknyttes eksisterende veinett og infrastruktur. Løsningen kan gi bedre
togforbindelse til Rygge flyplass.
Alternativet foreslås videreført i kommunedelplanen med konsekvensutredning

Driftsforhold og kapasitet
Konseptet kan utformes med den generelt ønskede utformingen av hensettingsanlegg, med bra driftsforhold og
kapasitet.
En eventuell framtidig løsning med vending ved Rygge muliggjør flere togstopp på strekningen Oslo – Rygge
og kan gi bedre togforbindelse til Rygge flyplass.

Anleggsgjennomføring
Anlegget legges nær eksisterende spor, det medfører restriksjoner i anleggsperioden.

5.3.2 Konsekvenser
Landskapsbilde
Areal for hensetting vil være synlig fra Ryggeveien og til stor ulempe for nærliggende bebyggelse. Sett fra Ryggeveien vil anlegget være noe mindre synlig enn H3, som vil ligge meget eksponert i landskapet. Areal for hensetting vil ha en visuell kontakt mot Rygge stasjon og sentrum, som gir en noe bedre visuell forankring til omgivelsene sammenlignet med de andre alternativene.
En løsning med vending på Rygge stasjon medfører ombygging av stasjonen og en utvidelse til flere spor. Dette
vil gi begrensede konsekvenser for landskapsbildet. En god utforming vil i stor grad kunne avbøte de negative
virkningene. Vending av tog på Rygge vil ikke påvirke/redusere arealet for hensetting.

Nærmiljø og friluftsliv
Hensettingssporet på Rygge berører en bolig på et gårdsbruk og innebærer nærføring til Pilegrimsstien som går
på sørsiden av jernbanen. En barnehage ligger om lag 300 m nord for dagens spor og vil i liten grad berøres.

Naturmiljø
Hensettingsspor sør for Rygge stasjon vil gi inngrep i en skogteig som er hekkeområde for gråhegre og leveområde for flere andre fuglearter. Det er sannsynlig at lokaliteten blir så forringet av sporet at den ikke vil fungere
som hekkebiotop. To dammer med flere rødlistete arter som er gitt stor verdi vil også trolig gå tapt. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til om dammene er intakte i dag.

Kulturmiljø
Hensettingsspor sør for Rygge stasjon er ikke befart. Anlegget ser ikke ut til å komme i konflikt med kjente
kulturminner, men sporet kan få nærføring til miljø med eldre bygninger.

Naturressurser
En stor del av hensettingssporet vil legges på dyrket mark, noe som vil redusere ressursgrunnlaget
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5.4 Konsept H2- vende- og hensettingsanlegg sør for Rygge
5.4.1 Beskrivelse av konseptet
Teknisk beskrivelse
Konsept H2 innebærer et kombinert vende- og hensettingsanlegg sør for Rygge stasjon , ved km 69, 5 – 70,5.
Strekningen ligger på en rettlinje, med fall på 0-2,0 ‰. Atkomstvei kan tilknyttes eksisterende veinett.

Driftsforhold og kapasitet
Konseptet kan utformes med den generelt ønskede utformingen av hensettingsanlegg, med bra driftsforhold og
kapasitet.
En løsning med vending ved Rygge muliggjør flere togstopp på strekningen Oslo – Rygge og kan gi bedre togforbindelse til Rygge flyplass.

Anleggsgjennomføring
Anlegget legges nær eksisterende spor, det medfører restriksjoner i anleggsperioden.

5.4.2 Konsekvenser
Landskapsbilde
Tilsvarende konsekvenser som for konsept H1 med unntak av ombygging på Rygge stasjon.

Nærmiljø og friluftsliv
Som konsept H1, se dette.

Naturmiljø
Som konsept H1, se dette.

Kulturmiljø
Som konsept H1, se dette.

Naturressurser
Som konsept H1, se dette.

5.4.3 Oppsummering og konklusjon
Konsept H2 har lite fall og kan enkelt tilknyttes eksisterende veinett og infrastruktur. Ved eventuell vending på
Rygge kan løsningen gi bedre togforbindelse til Rygge flyplass.
Alternativet foreslås ikke videreført da alternativet er tilsvarende som H1. Det har liten hensikt å legge opp til en
løsning med vending på hensettingsanlegg da det vil være komplisert og tidkrevende.
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Figur 5-5: Utsikt fra Ryggeveien mot foreslått hensettingsområde i H3.

5.5 Konsept H3- hensetting mellom Såstad-Rygge
5.5.1 Beskrivelse av konseptet
Teknisk beskrivelse
Konsept H3 innebærer etablering av hensettingsanlegg mellom Såstad og Rygge, ved km 67,6 – 68,6. Strekningen ligger på en rettlinje, med fall på 0-2,0 ‰. Vending av tog skjer på Moss stasjon. Atkomstvei kan tilknyttes eksisterende veinett.

Driftsforhold og kapasitet
Konseptet kan utformes med den generelt ønskede utformingen av hensettingsanlegg, med bra driftsforhold og
kapasitet.
Vending ved Moss stasjon vil si at økt antall tog Oslo – Rygge/Rygge flyplass ikke er aktuelt.

Anleggsgjennomføring
Anlegget legges nær eksisterende spor, det medfører restriksjoner i anleggsperioden.

5.5.2 Konsekvenser
Landskapsbilde
Areal for hensetting vil liggende svært eksponert i landskapet, særlig sett fra Ryggeveien. Den ligger på toppen
av raet med vidt utsyn utover kulturlandskapet med kirketårnet i bakkant. Tiltaket vil også kunne være meget
synlig fra Rygge kirke - særlig i høst og vinterhalvåret når vegetasjonen i området ikke fungerer som visuell
buffer. Gipsund er et av de visuelt beste gårdsmiljøene i området og vil ligge nær hensettingsarealene. Adkomsten til Gipsund gård består av en praktfull allé med steingjerde på begge sider. Alléen er verdifull for landskapsopplevelsen i området og tilfører i stor grad området visuelle kvaliteter. Hovedhuset på gården er også et berikende element for området.

Nærmiljø og friluftsliv
Hensettingssporet vil i dette konseptet ligge forholdsvis nær 5-6 boliger ved Gipsund og Bjølsen. Utover dette
har det små konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv.

Naturmiljø
Mellom Såstad og Rygge stasjon legges hensettingssporet på dyrket jord uten spesielle naturverdier. Det er
imidlertid registrert et vilttrekk her. Et inngjerdet hensettingsspor med 40 meters bredde vil øke barriereeffekten,
og medføre at dette trekket vil opphøre. Trekket vil uansett bli sterkt forringet av nytt dobbeltspor som mest
sannsynlig blir inngjerdet. Det betyr at det er nytt dobbeltspor som øker barriereeffekten, og ikke hensettingssporene.

Kulturmiljø
Hensettingssporene vil gi nærføring til tunet i kulturmiljø KM 4-12 Gipsund, og vil gripe sterkt inn i gårdslandskapet.

Naturressurser
Så godt som hele arealet tenkt til hensetting er fulldyrket jord.

5.5.3 Oppsummering
Konsept H3 har lite fall og kan enkelt tilknyttes eksisterende veinett og infrastruktur. Løsningen vil fungere som
hensettingsområde.
Det er imidlertid negative konsekvenser mht landskapsbilde og inngrep.
Alternativet foreslås videreført i kommunedelplanen med konsekvensutredning, men hvor anlegget foreslås lagt
på vestsiden av dagens spor for å redusere konsekvensene for Gipsund gård.
Figur 5-3: Alléen frem til Gipsund gård tilfører områ- Figur 5-4: Hovedhuset på Gipsund gård. Ligger vendt
det visuelle kvaliteter og er av stor verdi for opplevel- mot foreslått hensettingsareal mellom Såstad og Rygsen av landskapet. Steingjerdet langs veien er med på ge.
å forsterke alléen.
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5.6 Konsept H4 - hensetting på Såstad
5.6.1 Beskrivelse av konseptet
Teknisk beskrivelse
Konsept H4 innebærer etablering av hensettingsanlegg på Såstad, ved km 66,4 – 67,4. Strekningen ligger i en
kurve med R≥1900m. Alternativene for dobbeltspor viser fall 2,0-3,5 ‰ i denne kurven. Dette er brattere enn
kravet for hensettingsspor.

5.6.3 Oppsummering og konklusjon
Konseptet er negativt for landskapsbildet, men berører i liten grad bebyggelsen. Siden stigningen i kurven er for
stor er imidlertid dette konseptet ikke aktuelt.
Konsept H4 foreslås ikke videreført dels på grunn av inngrep, men i hovedsak på grunn av for stort fall.

Vending av tog skjer på Moss stasjon.
Det må bygges atkomstvei til anlegget fra Kurefjordveien.

Driftsforhold og kapasitet
Horisontalgeometri for anlegget synes å kunne løses. Vertikalkurvaturen er imidlertid ugunstig, med for stort
fall. Det synes å være vanskelig å tilpasse anlegget slik at fallet tilfredsstiller kravene.

Anleggsgjennomføring
Anlegget legges nær eksisterende spor, det medfører restriksjoner i anleggsperioden.

5.6.2 Konsekvenser
Landskapsbilde
Hensettingsanlegget vil lokalt være til stor ulempe og sjenanse for nærliggende bebyggelse. Anlegget vil være
mindre eksponert mot omgivelsene enn H3 grunnet skogsområder/vegetasjon som fungerer som visuell buffer
mot Ryggeveien og nærliggende boliger. Et mindre vegetasjonsområde på sørsiden av hensettingsanlegget kan
tildels fungere som visuell skjerm mot bebyggelse/gårdsmiljø. Anlegget vil være svært synlig fra Rygge kirke,
dette vil være uheldig.

Nærmiljø og friluftsliv
Hensettingsspor etter dette konseptet vil ligge mer enn 100 m unna nærmeste bolig ved Såstad. Konseptet har
små konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv.

Naturmiljø
Hensettingssporet legges på dyrket jord uten naturmiljøverdier. Tilsvarende som for H3 vil et vilttrekk bli berørt. Vurderingene blir dermed som for H3.

Kulturmiljø
Hensettingsspor ved KM 4-7 Såstad vil gripe sterkt inn i gårdslandskapet.

Naturressurser
Ved å bruke eksisterende spor som ikke inngår i nytt dobbeltspor begrenses beslaget av dyrket jord. Traséalternativene som er lagt forutsetter imidlertid at arealet tilbakeføres til jordbruk. Konsept H4 er dermed ikke vesentlig bedre enn de andre alternativene som er lagt på dyrket jord.
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5.7 Konsept H5-hensetting på Dilling
5.7.1 Beskrivelse av konseptet
Teknisk beskrivelse
Konsept H5 innebærer etablering av hensettingsanlegg sørøst for Larkollveien ved Dilling, ved km 65,3-66,3.
Strekningen ligger dels i kurve. Fallet varierer fra 0 – 2 ‰ i daglinjealternativene og 6 – 12,5 ‰ i tunnelalternativene. Ved valg av sporalternativ K10 tenkes hensettingssporet å ligge delvis i tunnel, ved andre sporalternativer legges det i dagen. Vending av tog skjer på Moss stasjon.
Atkomstvei antas tilknyttet eksisterende veinett ved fv. 119 Larkollveien.

Driftsforhold og kapasitet
Horisontalgeometri for anlegget synes å kunne løses. Vertikalkurvaturen er imidlertid ugunstig i tunnelalternativene, hvor det synes vanskelig å tilpasse anlegget til kravene.

Kulturmiljø
For daglinjene K1, K2, K3 og K5 vil hensettingsspor ved Dilling forsterke alternativenes konflikter ved stasjonsmiljøet vesentlig. Ved kulturmiljøområdet KM 4-2 Dillinggårdene vil hensettingsspor også bety et vesentlig inngrep i gårdslandskapet og svekke viktige historiske strukturer i landskapet.
For tunnellinjene K4, K7 og K8 vil hensettingssporet forsterke banens nærføring til det store gravminnefeltet i
KM 4-6 Hestehagen og trolig føre til direkte skade på kulturminner. Her er det også stort potensial for at ikke
kjente automatisk fredete kulturminner blir skadet ved inngrepet.
Hensettingssporet vil forsterke K6-traséens konflikter med gamle eiendomsgrenser og veifar. Barrieren mellom
Dilling og Løken som dagens bane skaper forsterkes. Det oppveier at K6 gir mindre konflikt med stasjonsmiljøet.
Tunnelalternativ K9 vil gi store negative konsekvenser for Dilling stasjonsmiljø. Hensettingsspor H5 ved Dilling
forsterker dette. Konfliktene med historiske strukturer i ralandskapet og med forbindelsen mellom Løken og
Dillinggårdene vil også være stor.
Tunnellinjen K10 vil trolig sterkt skade et av de største gravfeltene i rasiden, KM 4-6 Hestehagen. Med hensettingsspor i tilknytning til banen vil miljøet trolig bli helt utradert.

Anleggsgjennomføring
De fleste traséalternativene for dobbeltspor vil ligge utenfor eksisterende spor, slik at hensettingsanlegget i liten
grad berører togfremføringen i anleggsperioden. Enkelte alternativer går imidlertid nær nåværende spor.

5.7.3 Oppsummering og konklusjon

Det er partier med kvikkleire i området og tiltak kan bli nødvendig.

Konsept H5 vil medføre betydelige inngrep i landskap, kulturminner og i boligområder.
Tekniske krav til stigning synes ikke å kunne løses for tunnellinjene. Daglinjene kan gi akseptabel stigning i
hensettingsarealet, men her vil konsept H5 gi svært store inngrep i landskapsbilde og kulturmiljø.

5.7.2 Konsekvenser
Landskapsbilde
Areal for hensetting vil ha stor utstrekning og ligge svært eksponert mot omgivelsene, med betydelig ulempe og
sjenanse for landskapsopplevelsen. Dillingområdet vil forandre karakter som følge av tiltaket. Anlegget vil være
svært synlig fra Rygge kirke, dette vil være uheldig.

Konseptet foreslås ikke videreført da det vurderes uakseptabelt i forhold til inngrep.

Den landskapsmessige ulempen blir mindre i traséalternativ K10 ved hensetting delvis plassert i tunnel.
For tunnelalternativene K4, K7 og K8 vil hensettingsarealene bli liggende i hellende terreng (raskråningen), noe
som bidrar til å forsterke inngrepet som følge av større terrenginngrep og dårligere linjeføring.
Foreslått hensettingareal i dagalternativ K1-K3, K5 og K9 medfører at stasjonsbygningen på Dilling må rives
evt. flyttes. Dette vil være uheldig for området, da Dilling stasjon med tilhørende bygningsmiljø tilfører området
visuelle kvaliteter og bidrar til å forsterke landskapsopplevelsen på stedet.
Hensettingskonsept H5 vil i traséalternativ K6 ligge svært nær eksisterende boligbebyggelse. Flere bolighus vil
måtte rives som følge av tiltaket. Tiltaket vil også ved denne plasseringen bidra til å redusere opplevelsesverdien
av det gamle stasjonsmiljøet på Dilling.

Nærmiljø og friluftsliv
Med tunnelalternativ K4, K7 og K8 vil hensettingssporet ligge forholdsvis nær boligene på Dilling, og medføre
ulemper i form av støy samt visuell og funksjonell barrierevirkning. I daglinjene K1, K2, K3, K5 og K9 vil
butikk og stasjonsbygning måtte rives med hensettingsspor iht konsept H5. Traséalternativ K6 berører bolig.

Naturmiljø
Hensettingssporet legges på dyrket jord uten registrert naturmiljøverdi. Som for H3 og H4 er det et vilttrekk her,
se vurderinger under H3. Eventuelt hensettingsspor for K10 i tunnel berører ingen naturverdier.
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5.8 Konsept H6-hensetting i fjelltunnel ved nye Moss stasjon

Naturressurser
Hensettingsspor i tunnel kan i noen alternativer berøre brønner.

5.8.1 Beskrivelse av konseptet
Teknisk beskrivelse
Konsept H6 innebærer etablering av hensettingsanlegg i fjelltunnel sør for nye Moss stasjon. Ved sporalternativ
K1 eller K2 vil anlegget ligge i dagen sør for Kleberget. Alternativ K3 ligger delvis i løsmassetunnel, og hensetting H6 antas også å legges i kulvert. Strekningen ligger i en kurve med R≥1900m, og fall på 0-12,5 ‰. Vending av tog skjer på Moss stasjon.

5.8.3 Oppsummering

For daglinjealternativet vil hensetting i tunnel under Kleberget være problematisk. Tunnelen vil ikke være lang
nok til en fullgod løsning for hensetting og hensettingsarealene vil derfor på en kortere strekning bli liggende i
dagen i området sør for Kleberget. Det er meget begrenset plass på stedet. Adkomst vil også medføre betydelige
konflikter og behov for konstruksjoner.

Konsept H6 foreslås ikke videreført da det ikke er en realistisk løsning.

Gjennomgang av konsept H6 viser at det ikke lar seg gjennomføre anleggsteknisk for daglinjealternativene og at
det for tunnellinjene er uheldig enten teknisk, anleggsmessig eller ved landskapsinngrep.

Driftsforhold og kapasitet
Det er begrenset plass i dagsonene, og utvidelse i tunnel lar seg ikke gjennomføre med aktuell fjelloverdekning.

Anleggsgjennomføring
Konseptet vurderes ikke å være gjennomførbart.

5.8.2 Konsekvenser
Landskapsbilde
Eventuell hensetting i tunnel har ingen visuelle virkninger for landskapsbilde og landskapsopplevelse. Tunnelportalen endres ikke i størrelse og utstrekning som følge av tiltaket dersom arealene for hensetting lokaliseres
innenfor tunnelportalen. Hensetting i tunnel vil i så fall ikke medføre visuelle ulemper for landskapet/omgivelsene.
Hensettingsarealer utenfor tunnel får store konsekvenser for området lengst nord på Værlevangen og vil landskapsmessig nesten være umulig å anlegge uten vesentlige inngrep i omgivelsene. Området er i dag trangt og
smalt samtidig som terrenget faller bratt ned mot fjorden. Boligbebyggelse ligger nær sporet. Et slikt omfattende
inngrep på denne strekningen vil også være skjemmende for de som ferdes på fjorden.

Nærmiljø og friluftsliv
Et anlegg som ligger delvis i dagen sør for Kleberget vil ha meget store negative konsekvenser for nærmiljø.
Konseptet medfører store arealinngrep og innløsning av en rekke hus. Barriereeffekten av anlegget vil bli stor,
og det vil bli støykonflikter i forhold til nærliggende bebyggelse. Eventuell kulvert reduserer barriere og støy,
men har mange av de samme arealkonfliktene i forbindelse med anleggsgjennomføringen. Hensetting i tunnel
gir dog ubetydelige konflikter i forhold til nærmiljø og friluftsliv.

Naturmiljø
Hensettingsspor i tunnel berører ingen naturverdier.

Kulturmiljø
Hensettingsspor i tunnel berører ingen kulturverdier. Alternativ K4 med eventuell hensetting i dagsone gir inngrep i kulturmiljøet Carlberg.
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6 Oppsummering og anbefaling
6.1 Dobbeltspor
Alternativene K1, K2 og K3 følger dagens trasé med unntak av en kort tunnel ut fra nye Moss stasjon. Det er
knyttet meget stor usikkerhet til grunnforholdene for disse alternativene. Geotekniske vurderinger viser at området nord ved Festestranda har meget sensitiv kvikkleire med innhold av silt og sand. Lenger sør kan det også
være kvikkleire. Tiltaket vil kreve meget dyre sikringskonstruksjoner, usikker fremdrift og har høy risiko.
Daglinjealternativene har også de største negative konsekvensene for de ikke-prissatte tema, bl.a. barrierevirkning for friluftsliv og nærmiljø ved Festestranda – Dyre og mulig arealinngrep i Bogslunden naturreservat. I
tillegg har daglinjealternativene dårligst sporgeometri og dermed lavest hastighet, samt størst ulemper for togfremføring på spor i anleggsfasen. Alternativene kan trolig medføre at banen må stenges over et langt tidsrom,
opptil 4 måneder er antatt. Da tiltaket innebærer stor usikkerhet og høy risiko vil dette tidsrommet fort kunne bli
lengre.
På bakgrunn av store usikkerheter også i forhold til tunnelalternativene anbefales det likevel å gå videre med ett
av daglinjealternativene, særlig da kostnadene for de ulike konseptene ennå er ukjent. Daglinjealternativene
nyttiggjør seg verdien av eksisterende spor. Det anbefales å utrede videre K1, som er en optimalisering av dagens linje. Daglinjealternativet har vært med i hele den tidligere prosessen og er det eneste alternativet som muliggjør en etappevis utbygging. Første etappe vil da inkludere tunnel gjennom Kleberget grunnet plassering av
nye Moss stasjon.
Alternativene K5, K6 og K9 har en mellomlang tunnel med søndre portal rett ved Carlberg gård. Traseene vil
være svært skjemmende for kulturmiljøet på Carlberg. Tunnelpåhugg og kulvert får sterk nærføring til selve
gårdstunet og skader alleen og steingjerdene. Alternativene kommer også i direkte konflikt med turveier i Carlbergområdet og traseene vil bli godt synlig fra nærliggende friluftsområder. I tillegg har dette området et stort
potensial for rødlistearter. Fjelloverdekningen i disse alternativene er antatt å være kritisk. Under Carlbergåsen
må tunnelen krysse noen meget markerte svakhetssoner, som kombinert med liten fjelloverdekning vil kunne gi
store problemer i anleggsgjennomføringen. Vi anbefaler at disse tre alternativene siles ut og ikke tas med i det
videre hovedplanarbeidet.

Tabell 2: Tabellen nedenfor gir en forenklet oversikt av konsekvensene for alle vurderte parametre . Det er benyttet en skala fra -3 (mest negativt) til +3 (mest positiv).
Tema

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

Anleggskostnader
Støy
Landskapsbilde
Nærmiljø og friluftsliv
Kulturmiljø
Naturmiljø
Naturressurser
RAMS
Usikkerhet
Togfremføring i anleggsfasen
Geologi
Geoteknikk
Sporgeometri hastighet
Konstruksjoner
Anleggsgjennomføring
Oppsummering

1
0
-2
-3
-2
-2
-1
+1
-3
-3
-1
-3
1
-2
-3
-22

1
0
-3
-3
-3
-3
-1
+1
-3
-3
-1
-3
0
-2
-3
-26

-1
1
-1
-2
-2
-2
-1
+1
-3
-3
-1
-3
1
-3
-3
-22

0
2
2
2
-1
1
-2
0
0
0
-1
-1
2
-1
-1
+2

-2
2
-3
1
-3
1
-2
0
-2
-2
-3
-1
2
-1
-2
-15

-2
2
-3
1
-3
1
-2
0
-2
-1
-3
-1
2
-1
-2
-14

-1
2
1
2
-2
1
-2
0
-1
0
-2
-1
3
-1
-1
-2

-2
2
2
2
-1
1
-1
0
-1
0
-2
-2
3
-1
-1
-1

-2
2
-3
1
-3
1
-2
0
-2
-2
-3
-1
2
-1
-2
-15

-3
3
3
3
-3
1
2
0
-3
0
-2
0
2
1
0
+4

Antall kilometer ny bane
- derav lengde ny tunnel

6,1
0,7

6,1
0,7

6,1
1,2

5,4
2,3

5,7
2,6

6,4
2,6

5,5
2,4

5,5
2,9

5,7
2,6

5,2
3,9

6.2 Hensettingsspor
Plassering av hensettingsspor i områdene H4, H5 og H6 anbefales ikke som følge av tekniske krav, inngrep og
anleggsmessige forhold. H2 foreslås ikke videreført, da det ligner på H1 men hvor vending vil foregå på hensettingsanlegget. Det har liten hensikt å legge opp til en løsning med vending på hensettingsområde, da det vil være
mer komplisert og tidkrevende.
Konseptene H1 og H3 anbefales vurdert videre for de traséene som tas videre til hovedplanen. Det må vurderes
om anlegget ved H3 skal plasseres på vestsiden på grunn av nærføring til Gipsund gård.

Alternativene K7 og K8 er traseen som er lagt inn i kommuneplanen for Rygge. Alternativene har en mellomlang tunnel med tunnelportal i sør ved Carlberg gård. I K7 ligger tunnelportalen nord for driftsbygning til Carlberg gård og i K8 ligger tunnelportalen et stykke ut på jordet øst for driftsbygningen. Alternativene bør videreføres med optimalisering av hvor tunnelpåhugget/tunnelportalen bør ligge. Alternativ K4 kan sees på som en variant av K7/K8 dersom det er ønskelig/nødvendig med bedre fjelloverdekning. Det anbefales at de tre variantene,
K4, K7 og K8, legges frem som ett alternativ hvor det søkes om en best mulig variant av disse med hensyn på
fjelloverdekning, sporgeometri og kulturmiljøet på Carlberg gård. Traséen må også optimaliseres med hensyn på
kulturmiljøet på Hestehagen, KM 4-6 gravfelt i skogholt, som har stor verdi.
Alternativ K10 er lagt frem i idéfasen for å unngå det foreslåtte landskapsvernområdet. Alternativet har en lang
tunnel med stor usikkerhet i grunnforholdene på den søndre strekningen. Alternativet vil også berøre en god del
bebyggelse hvor det er usikre grunnforhold. K10 er den beste traséen i forhold til omgivelsene/ytre miljø med
minimale ulemper, bortsett fra for kulturmiljø der foreslått tunnelportal vil berøre et av de største gravfeltene i
rasiden på Hestehagen. Vi anbefaler at alternativ K10 utredes videre inntil fjelloverdekning er avklart. Plassering av tunnelportalen i området ved Hestehagen må også optimaliseres med hensyn på gravfeltene med stor
verdi. Dersom grunnundersøkelsene ikke viser tilstrekkelig fjelloverdekning, vil ikke alternativet videreføres.
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7.2 Vedlegg 1: Metodebeskrivelser for verdianalyse
Metodikken i Statens vegvesens Håndbok 140 om konsekvensanalyser legges til grunn for verdivurderingene.
Hovedtrekk i metodikken gjengis under det enkelte fagtema.

7.2.1 Landskapsbilde
I Håndbok 140 er landskapsbilde definert som:
Landskap er et område som er formet under påvirkning fra og samspill mellom naturlig og menneskelige
faktorer. Byen er i denne betydning en type landskap. Begrepene landskapsbilde og bybilde brukes i denne sammenhengen om de visuelle omgivelsene.
Reiseopplevelse er ikke tatt med som et tema i silingsrapporten, da det ikke skal være avgjørende i forhold til
siling av traséer. Ved utbygging av dobbeltsporet er god reiseopplevelse ikke vektlagt som målsetting i prosjektet. Farten vil også bli for høy i forhold til at den reisende skal klare å danne seg et klart bilde av motivet.

Tematisk avgrensning
De visuelle forhold knyttet til kulturlandskapet, kulturminner og kulturmiljø omtales og vektlegges under landskapsbilde. Landskapets historiske innhold og forståelsen av historien, vektlegges under tema kulturmiljø.

Naturlandskapet

Tabell 7-1: Verdikriterier for delområder innen tema landskapsbilde
Verdi

Kriterier

L

-

med reduserte visuelle kvaliteter

-

med visuelle kvaliteter som er typiske/ representative for landskapet i
et større område/region
med visuelle kvaliteter som utgjør et vanlig godt totalinntrykk

-

Spredtbygde strøk
By og tettbygde strøk

•
•
•
•
•

landform/terrengform (daldrag, lier, skrenter, fjell, rygger m.m.)
vegetasjon (sammenhengende vegetasjonsdekker, skogsarealer, vegetasjonsbelter, parker, alleer m.m.)
vann (innsjøer, bekker og elver)
bebyggelse (bebyggelsestyper, bebyggelsesstruktur, samt rommene mellom bygningene m.m.)
andre elementer (veier, gater, kraftlinjer, akser, utsiktspunkter, siktakser, landemerker, monumentalbygg
m.m.)
Hvert element skal kartfestes og beskrives i korte trekk. Det kan bl.a. redegjøres for skalaforhold, retninger,
romvirkninger og strukturer.

Verdi
For å fastsette verdien av landskapsbildet er det nødvendig å se på de ulike komponentene i landskapsbildet, slik
de er nevnt over. De ulike komponentene tillegges vekt etter hvilken betydning de har for landskapsbildet i det
aktuelle landskapet.
områder der naturlandskapet er dominerende
områder i spredtbygde strøk

-

med reduserte visuelle kvaliteter
hvor landskap og bebyggelse/anlegg til sammen utgjør et mindre
godt totalinntrykk

Det er utarbeidet kriterier for hver områdetype, kriteriene er gjengitt i tabell 7-1 Utgangspunktet for verdivurderingen er at områder som er typiske eller vanlige for stedet har middels verdi. Det skal spesielt redegjøres
for hvert enkelt områdes klassifisering.

-

med visuelle kvaliteter og som er typiske/ representative for landskapet i et større område/region
hvor landskap og bebyggelse/anlegg til sammen utgjør et vanlig
godt totalinntrykk

-

-

med spesielt gode visuelle kvaliteter enn det som er vanlig i et større
område/region
hvor landskap og bebyggelse/anlegg til sammen utgjør et spesielt
godt eller unikt totalinntrykk

L

-

bryter med byformen og utgjør et mindre godt totalinntrykk
med reduserte eller dårlige visuelle kvaliteter eller utgjør et mindre
godt totalinntrykk.

M

-

som er tilpasset byformen og utgjør et vanlig godt totalinntrykk
med visuelle kvaliteter som er vanlige eller utgjør et vanlig godt
totalinntrykk

S

Registreringskategorier
Følgende elementtyper skal registreres:

områder i by og tettbygde strøk

S

S

De visuelle forholdene knyttet til naturlandskapet og vegetasjon som visuelt element i landskapet behandles
under tema landskapsbilde, mens artenes betydning i et økologisk perspektiv behandles under tema naturmiljø.

med spesielt gode visuelle kvaliteter enn det som er vanlig i et større
område/region
der landskapet er unikt i nasjonal sammenheng

-

M

De visuelle virkningene av for eksempel et støyskjermingstiltak sett fra veien og fra veiens omgivelser omtales
under landskapsbilde. Reduksjon av utearealenes funksjonelle kvaliteter som følge av støy, støv, luftforurensning og lokalklimatiske endringer, omtales under nærmiljø og friluftsliv.

Verdivurderingen tar utgangspunkt i tre ulike områdetyper:

M

L

Byens/stedets sosiale liv og betydning for de som bor i eller er brukere av et område er behandlet under temaet
nærmiljø og friluftsliv. I tema landskapsbilde, er det områdenes visuelle kvaliteter som blir behandlet.

-

som forsterker byformen og utgjør et spesielt godt totalinntrykk
området har spesielt gode visuelle kvaliteter eller utgjør et spesielt
godt totalinntrykk

Silingsrapport Kleberget-Såstad

Hvert delområde skal plasseres i en av de tre områdetypene.

Innhenting av grunnlagsinformasjon
Moss og Rygge kommune, Jernbaneverket, Statens vegvesen Region øst og Fylkesmannens miljøvernavdeling i
Østfold har vært kontaktet. Disse har formidlet relevante planer og dokumenter.

Influensområde
Influensområde for landskapsbilde defineres som det området som visuelt berøres av jernbanelinjene.

7.2.2

Nærmiljø og friluftsliv

I metodikken i håndbok 140 defineres nærmiljø og friluftsliv slik:
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Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Begge disse definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og tettstedsnære uteområder, byrom, parker og
friluftsområder.
Registreringskategorier
På bakgrunn av registreringer inndeles influensområdet i enhetlige delområder. Følgende registreringskategorier
ligger til grunn:

Influensområde
På dette planleggingsnivået er det definert et stort influensområde, som omfatter de områder som kan berøres av
støy (inklusive strukturlyd), arealbeslag og/eller barrierevirkninger av de alternative traséene som behandles i
silingsrapporten.

Tabell 7-2: Verdikriterier for delområder innen tema nærmiljø og friluftsliv
Verdi

Kriterier

•

boliger og heldøgnsinstitusjoner (antall boliger, tetthet, boligenes uteplasser, fellesområder for opphold og
lek mellom husene)
• skoler, barnehager, kulturinsitusjoner, arbeidsplasser, butikker og servicetilbud (bygninger der mange oppholder seg store deler av dagen)
• møtesteder (type, aktivitet, brukergrupper, beliggenhet, klimatiske forhold, opplevelseskvaliteter og bruksfrekvens)
• felles uteområder (type, aktivitet, brukergrupper, beliggenhet, klimatiske forhold, opplevelseskvaliteter og
bruksfrekvens)
• vei- og stinett for gående og syklende (type/funksjon, målpunkter, bruksfrekvens/trafikkomfang, framkommelighet, hindre og barrierer, ubehag/utrygghet for brukerne, betydning som innfallsport til turområder,
opplevelseskvaliteter)
• identitetsskapende områder og elementer (beskrivelse av hva som gjør at området/elementet er identitetsskapende, hvor mange som kjenner til området/ elementet, og hvem området har betydning for)
• friluftsområder (omfatter områdetype, størrelse, aktivitet, brukergrupper, beliggenhet, sti- og løypenett, opplevelseskvaliteter og bruksfrekvens)
Alle boliger har stor verdi for dem som bor der uavhengig av standard, utsikt, solforhold og miljøproblemer. Det
er ikke slik at det er mindre alvorlig å belaste en bolig med reduserte kvaliteter enn en bolig med gode kvaliteter,
eller av mindre betydning å bedre forholdene for disse.

-

lav tetthet av boliger og få boliger (plasser på heldøgnsinstitusjon regnes
også som bolig)

M

-

vanlige boligfelt og boligområder

S

-

tette konsentrasjoner av boliger

-

lav bruks- og oppholdsintensitet

-

ingen skoler, barnehager, lite fritidstilbud for barn og unge

-

virksomheter med middels bruks- og besøksintensitet

-

virksomheter med svært stor bruks- og besøksintensitet

-

grunnskoler eller barnehager

-

uteområder som er lite brukte

-

få aktivitetsmuligheter

-

brukes ofte (i deler av året) og har ulike aktivitetsmuligheter

-

områder eller elementer som noen grupper knytter stedsidentitet til

-

mye brukt og har spesielle kvaliteter

-

har betydning for et større område

-

områder eller elementer som svært mange knytter stedsidentitet til

-

lite brukt eller oppleves utrygge, flere barrierer eller omveier

-

mye brukt

-

til sentrale målpunkter

-

svært mye brukt, god framkommelighet og oppleves som trygge.

-

viktige forbindelse til områder og målpunkter, spesielle opplevelseskvaliteter.

L

-

Områder/elementer som få knytter stedsidentitet til

M

-

Områder/elementer som noen knytter stedsidentitet til

S

-

Områder/elementer som mange knytter stedsidentitet til

Innhenting av informasjon
I arbeidet er følgende hovedkilder benyttet:

L

-

områder som er mindre brukt til friluftsliv

•

M

-

områder som brukes av mange til friluftsliv

-

regionale friluftsområder som er særlig godt egnet til friluftsliv 3)

-

områder som brukes svært ofte eller av svært mange til friluftsliv

-

området som er en del av større sammenhengende områder for langturer
over flere dager

-

områder som er attraktive nasjonalt og som i stor grad tilbyr stillhet og
naturopplevelse

Offentlige eller felles uteområder, møtesteder

Funksjosnblandes og
andre bebygde områder

Boligområder

L

Vei- og stinett for
gående og syklende

Tematisk avgrensing
Luftforurensing og innendørs støy behandles som prissatte konsekvenser. Støy på uteplass, støy i områder med
spesielle krav til stillhet og konsentrasjoner av luftforurensning, skal inngå i vurderingene for nærmiljø og friluftsliv. Eventuell støy i følsomme naturområder må beregnes spesielt.
Transportsyklistenes behov behandles også under nærmiljø og friluftsliv.

kartmateriale (turkart, løypekart m.v.) frå Fylkesmannen i Østfold og kommunene, samt kommersielle internettkart (Google Earth, Gule sider m.v)
plandokumenter fra kommunene
egne befaringer
bruk av tilgjengelig litteratur og relevante nettsteder for å finne informasjon om temaet

Silingsrapport Kleberget-Såstad

Friluftsområder

•
•
•

Identitetsskapende elementer

Verdi
Håndbok 140 har kriterier for verdisetting av områder i forhold til nærmiljø og friluftsliv. Kriteriene er gitt i
tabell 7-2.
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7.2.3

Naturmiljø

Håndbok H140 definerer naturmiljø slik:
Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters leveirunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle terrestriske (landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og saltvann), og biologisk mangfold knyttet til disse.

Tematisk avgrensing
I mange tilfeller har naturmiljøet betydning for, og dermed være en del av, andre fagtemaer. Skillelinjen går på
at det er ulike aspekter som vektlegges under de ulike temaer. For å unngå dobbeltvekting ved at de samme aspekter konsekvensvurderes innenfor flere tema, er det for temaet naturmiljø definert følgende avgrensinger (fra
Håndbok 140):

Naturtyper er den viktigste biologiske kartleggingsenhet slik det er definert i DN-håndbok 13-1999. ”Kartlegging av naturtyper, verdisetting av biologisk mangfold”. De kartlagte lokalitetene er videre verdsatt etter DN
sitt system som deler lokalitetene i:
•
•
•

svært viktige (A)
viktige (B)
områder med lokal betydning (C)

Det er også laget en egen oversikt over truete og hensynskrevende vegetasjonstyper i Norge.

Tabell 7-3: Rødlistekategorier

De visuelle forhold knyttet til naturlandskapet og vegetasjon og den landskapsmessige betydningen av disse
behandles under tema landskapsbilde, mens artenes betydning i et økologisk perspektiv behandles under tema
naturmiljø.

Rødlistekategorier
Lokalt utryddet –
RE (Regionally
extinct)
Kritisk truet – CR
(Critically endangered)
Sterkt truet – EN
(Endangered)
Sårbar – VU (Vulnerable)
Nær truet – NT
(Near threatened)

I den grad luft, vann og grunn forurenses skal betydningen av dette for biologiske mangfoldet vurderes under
naturmiljø.

Datamangel – DD
(Data deficient)

Naturmiljøet avgrenses til å omfatte naturens egenverdi, og ikke dens verdi og funksjon for mennesker. Opplevelsesaspektet behandles her under fagtema landskapsbilde (reiseopplevelsen 2.2.5).
Naturen som livsmiljø for planter og dyr samt spesielle geologiske forekomster behandles under temaet naturmiljø, mens naturressursaspektet (ressurser for mennesker) som vilt, fisk, bær, vannmengde og vannkvalitet,
berggrunn og løsmasser behandles under fagtema naturressurser.

Registreringskategorier
Kartlegging av naturmiljø kan knyttes til to nivåer:
•
•

landskapsnivå, dvs. større områder og systemer, samt regional grønnstruktur
viktige enkeltområder

Landskapsnivå
Både viktige enkeltarter og økosystemer er avhengig av større områder, systemer av områder og sammenhenger
mellom dem. Det gjelder for eksempel villrein, elg, store rovdyr, samt en rekke fuglearter. Følgende registreringskategorier legges til grunn:
Inngrepsfrie områder (INON): Områder i en viss avstand fra tyngre inngrep som veier, jernbane, kraftlinjer,
vassdragsutbygginger etc. i henhold til Direktoratet for naturforvaltnings oversikt over inngrepsfrie områder i
Norge.

Arter som tidligere har reprodusert i Norge, men som nå er utryddet (gjelder ikke arter utryddet før år 1800).
Arter som i følge kriteriene har ekstrem høy risiko for utdøing (50 % sannsynlighet for utdøing innen 10 år).
Arter som i følge kriteriene har svært høy risiko for utdøing (20 % sannsynlighet for utdøing
innen 20 år).
Arter som i følge kriteriene har høy risiko for utdøing (10 % sannsynlighet for utdøing innen
100 år).
Arter som i følge kriteriene ligger tett opp til å kvalifisere for de tre ovennevnte kategoriene
for truethet, eller som trolig vil være truet i nær fremtid (5 % sannsynlighet for utdøing innen
100 år).
Arter der man mangler gradert kunnskap til å plassere arten i en enkel rødlistekategori, men
der det på bakgrunn av en vurdering av eksisterende kunnskap er stor sannsynlighet for at
arten er truet i henhold til kategoriene over.

Rødlistearter: Arter som er oppført på Nasjonal rødliste for truete arter i Norge fra 2006. Rødlistekategoriene er
vist i tabell 7-3. For alle rødlistete arter som er omtalt her er rødlistekategorien tatt med i parentes etter artsnavnet.
Vilt/dyreliv: Andre viktige forekomster av fugl, pattedyr, amfibier, insekter, fisk og annet dyreliv i ferskvann og
sjø og deres funksjonsområder (hekke-/yngleområder, trekkveier, beite-/næringsområder, reirplasser, etc.). Ved
viltkartlegging etter DN-håndbok 11 gis de kartlagte enhetene (funksjonsområder) vekt etter hvor viktige de er.
Skalaen er femdelt der 1 er den laveste verdien og 5 den høyeste.
Vegetasjon: Viktige forekomster av karplanter, moser, sopp og lav, herunder både naturlig forekommende planteliv og eventuelle menneskelig introduserte arter.
Arts- og individmangfold: Områder med spesielt stort arts- og eller individmangfold.
Funksjonsområder: Kantsoner, grønnstruktur, sammenhengende naturområder og andre områder med betydning
for biologisk mangfold etc.

Store viltområder: Leveområder og trekkveier for hjortevilt og andre arter som utnytter store arealer og/eller
framviser faste sesongmessige trekk.
Landskapsøkologiske sammenhenger: Fordeling av ulike naturtyper (antall, størrelse og innbyrdes avstander) og
funksjonsområder, og deres betydning for artsmangfoldet. Vurderingene bygger på registrering av naturtyper (se
nedenfor).

Viktige enkeltområder (relevant fra H140)
Som grunnlag for registrering og verdisetting er viktige enkeltområder lagt til grunn (se også tabell 3-2):

Silingsrapport Kleberget-Såstad

Verdi
Håndbok 140 har kriterier for verdisetting av naturområder. Kriteriene er gitt i tabell 7-4.

Innhenting av informasjon
I arbeidet er følgende hovedkilder benyttet:
•
•
•
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Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase. http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/
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•

Krog, O.M.W. 2007. Biologisk mangfold i Moss, Rygge og Råde kommuner. Rapport nr.:3, 2007.

Influensområde
Influensområdet vil variere avhengig av hvilke arter og livsmiljøer man snakker om. For vegetasjon/planteliv og
mindre arealkrevende dyrearter kan en jernbane gi begrensede virkninger når man kommer noen få meter vekk
fra selve inngrepet. Influensområdet til dobbeltsporet vil i dette tilfellet være lite. For mer arealkrevende dyr vil
influensområdet være langt større. Dette gjelder for eksempel hjortedyr som har trekkruter som krysses av tiltaket og en del fuglearter.
Influensområdet her er grovt sett anslått å være om lag 200 meter ut i fra de ulike linjetraseene.
Tabell 7-4:

Verdikriterier tema naturmiljø (utdrag fra håndbok 140)

Inngrepsfrie og sammenhengende naturområder,
landskapsøkologiske
sammenhenger

Verdi Kriterier
L

M

S

Områder med arts og individmangfold

Naturtypeområder/veietasjonsområder

L

7.2.4

M
S

L

M

S

-

ordinær landskapsøkologisk betydning

-

over 1 km fra nærmeste tyngre inngrep

-

Sammenhengende områder (over 3 km2) med et urørt preg

-

områder med lokal eller regional, landskapsøkologisk betydning

-

over 3 km fra nærmeste tyngre inngrep

-

områder med nasjonal landskapsøkologisk betydning

-

biologisk mangfold som er representativ for distriktet

-

naturtyper eller vegetasjonstyper i verdikategori B eller C for biologisk mangfold

-

naturtyper eller vegetasjonstyper i verdikategori A for biologisk
mangfold

-

representativt for distriktet

-

viltområder og vilttrekk med viltvekt 1

-

stort artsmangfold i lokal eller regional målestokk

-

arter i kategoriene ”nær truet” eller ”datamangel””

-

arter på fylkesvis rødliste.

-

viltområder og vilttrekk med viltvekt 2-3

-

stort artsmangfold i nasjonal målestokk

-

arter som er ”kritisk truet”, ”sterkt truet” eller ”sårbar, eller forekomst av flere rødlistearter i lavere kategorier

-

viltområder og vilttrekk med viltvekt 4-5

Kulturmiljø

Statens vegvesens håndbok 140 har følgende definisjoner innen dette temaet.
Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter
det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til (lov om kulturminner, kap. I § 2).
Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. (Lov om kulturminner kap. I § 2).

Tematisk avgrensing
Siden landskapet og er en viktig komponent i kulturmiljøbildet, vil det være en overlapping mellom fagtemaet
kulturmiljø og fagtemaet landskapsbilde.
For fagtemaet kulturmiljø, er det landskapets historiske innhold og opplevelsen av historien som skal vurderes.
Visuelle og estetiske forhold knyttet til kulturminner som landskapselementer vektlegges under temaet landskapsbilde.

Registreringskategorier
Følgende kategorier er aktuelle for dette prosjektet (jf. Håndbok 140):
Fornminner omfatter bosetningsspor, graver, kullgroper, jernvinneanlegg, fangstanlegg, bergkunst, rester av
åkerbruk, forsvarsverker, industri etc. Fornminner som ligger i tilknytning til et gårdsbruk, og som kan settes i
en sammenheng med dette, bør inngå i gårdsmiljøet (se nedenfor).
Gårdsmiljøer omfatter gårdsbruk, småbruk og husmannsplasser med våningshus og driftsbygninger, samt den
delen av innmark/utmark som er vesentlig for opplevelsen av kulturmiljøet som et gårdsmiljø. Kvernhus, setre,
høyløer, sommerfjøs, sager og annen bebyggelse som vitner om landbruksdrift.
Urbane kulturmiljøer omfatter boligområder, bymiljøer, tettsteder med mer.
Tekniske/industrielle kulturmiljøer omfatter industribebyggelse, spor av gruvedrift, fløtningsminner, kulturminner knyttet til sjøfart (marine kulturminner), veier, jernbane, broer, utmarksdrift som jernvinne/ kullproduksjon, fangstanlegg etc.
Andre kulturmiljøer omfatter miljøer med monumentalbygg, monumenter, parker, kirker og kirkegårder, skoler, forsamlingslokaler med mer. Jordbrukets kulturlandskap.
Viktige sammenhenger/strukturer omfatter historiske og visuelle, funksjonelle eller strukturelle sammenhenger.

Vurdering av verdi
Tabell 7-5: Verdikriterier for delområder innen tema kulturmiljø viser hvordan verdien av de ulike registreringskategoriene skal vurderes. Viktige sammenhenger og strukturer kommer inn som forsterkende elementer under
de kategoriene der dette forekommer.

Innhenting av informasjon
Informasjonen er hentet fra ulike skriftlige kilder, databaser og egen befaring.
Det er ikke foretatt arkeologiske undersøkelser i forbindelse med dette arbeidet. Registrert funn er imidlertid
kartfestet og omtalt.

Influensområde
Influensområdet for kulturminner er begrenset til de kulturmiljøer som berøres av de ulike alternativene for nytt
dobbeltspor

I forvaltningen av kulturminner skilles det mellom automatisk fredete kulturminner (fra før år 1537 – reformasjonen), også kalt fornminner, og nyere tids kulturminner (etter år 1537).

Silingsrapport Kleberget-Såstad
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L

Vanlig forekommende enkeltobjekter ute av opprinnelig sammenheng

-

Representative for epoken/funksjonen og inngår i en kontekst eller i et miljø med
noe tidsdybde.

-

Steder det knytter seg tro/tradisjon til

-

Sjeldent eller spesielt godt eksempel på epoken/funksjonen og inngår i en svært
viktig kontekst eller i et miljø med stor tidsdybde

-

Spesielt viktige steder som det knytter seg tro/tradisjon til

-

Miljøet ligger ikke i opprinnelig kontekst

-

Bygningsmiljøet er vanlig forekommende eller inneholder bygninger som bryter
med tunformen

-

Inneholder bygninger av begrenset kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning

-

Miljøet ligger delvis i opprinnelig kontekst.

-

Enhetlig bygningsmiljø som er representativt for regionen, men ikke lenger vanlig
og hvor tunformen er bevart.

-

Inneholder bygninger med kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning

-

Miljøet ligger i en opprinnelig kontekst.

-

Bygningsmiljø som er sjeldent eller særlig godt eksempel på epoken/funksjonen og
hvor tunformen er bevart

-

Inneholder bygninger med stor kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning.

-

Miljøet er vanlig forekommende eller er fragmentert

-

Inneholder bygninger som har begrenset kulturhistorisk betydning

-

Enhetlig miljø som er representativ for epoken, men ikke lenger vanlig

-

Inneholder bygninger med arkitektoniske kvaliteter og/eller kulturhistorisk betydning

S

L

M

Kulturmiljøer i tettbygde områder (bymiljøer, boligområder)

S

L

L

Andre kulturmiljøer (miljøer knyttet
til spesielle enkeltbygninger, kirker,
kulturlandskap, parker o.l

-

M

Tekniske og industrielle
kulturmiljøer og rester
etter slike

Kulturmiljøer knyttet til primærnæringene
(gårdsmiljøer/fiskebruk/småbruk og lignende)

Fornminner/ samiske kulturminner (automatisk fredet)

Verdi Kriterier

M

S

M

S

L

M

S

-

Enhetlig miljø som er sjeldent eller særlig godt eksempel på epoken.

-

Inneholder bygninger med spesielt store arkitektoniske kvaliteter og/eller av svært
stor kulturhistorisk betydning

-

Miljøet er vanlig forekommende

-

Inneholder bygninger uten spesielle arkitektoniske kvaliteter

-

Miljøet er representativt for epoken, men ikke lenger vanlig

-

Inneholder bygninger med arkitektoniske kvaliteter

-

Miljøet er sjeldent og spesielt godt eksempel på epoken

-

Inneholder bygninger med spesielt store arkitektoniske kvaliteter.

-

Miljøet er vanlig forekommende og/eller er fragmentert

-

Bygninger uten spesielle kvaliteter

-

Vanlig kulturlandskap med endret topografi

-

Miljø som er representativ for epoken, men ikke lenger vanlig

-

Bygninger/objekter med arkitektoniske/kunstneriske kvaliteter

-

Vanlig kulturlandskap med noe endret topografi

-

Miljø som er sjeldent og/eller særlig godt eksempel på epoken.

-

Bygninger/objekter med svært høy arkitektonisk/kunstnerisk kvalitet

-

Sjeldent/gammelt kulturlandskap

Tabell 7-5: Verdikriterier for delområder innen tema kulturmiljø
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7.2.5 Naturressurser
Metodikken i Statens vegvesens Håndbok 140 legges til grunn. Der er naturressurser definert slik:
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann,
vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk, fiske, havbruk, reindrift,
vann, berggrunn og løsmasser som ressurser.
Utredning på landbruk har grenseflater mot flere andre utredningstema. Landbrukets betydning og verdi for
friluftsliv, landskapsbilde og kulturminner og kulturmiljø belyses i de respektive tema.
Registreringskategorier
Følgende registreringskategorier er lagt til grunn (relevant fra Håndbok 140):
Jordbruk omfatter driftsformer, arealtilstand (fulldyrket/overflatedyrket/beitemark), driftsforhold (lett/tungdrevet), jordtype/jordsmonnkvalitet, arrondering/ størrelse, utmarksbeite (omfang og kvalitet).
Skogbruk omfatter type skog og bonitetsklasse og driftstekniske forhold (tilgjengelighet)
Berggrunn omfatter type bergart, samt svakhetssoner (bruddstrukturer), egnethet og forekomster av malmer,
industrimineraler, bygningsstein fra naturstein og byggeråstoffer (pukk).
Løsmasser omfatter type løsmasser, egnethet og forekomster av byggeråstoff (sand, grus og leire).
Grunnvann omfatter type grunnvannsmagasin (i fjell og i løsmasser), grunnvannsressursens vanngiverevne og
egnethet (mengde og kvalitet) samt bruk (drikkevann, industri- og landbruksformål, varmepumpe).
Overflatevann (ferskvann) omfatter type (elver/bekker, innsjøer/tjern), nedbørfelt (i henhold til Regine), avrenning, egnethet (mengde og kvalitet) og bruk (f.eks. vanninntak, vannverk) til drikkevann, industri- og landbruksformål, fiskeoppdrett og energiproduksjon/kraftproduksjon (samt varmepumpe).
Håndbok 140 har også flere andre registreringskategorier innenfor tema naturressurser, men de er ikke aktuelle
her.

Innsamling av grunnlagsinformasjon
Informasjonen er hovedsakelig hentet fra følgende kilder foruten egen befaring i området.
•
•
•
•
•
•

markslagskart
flyfoto
eiendomskart
NGUs berggrunnskart: http://www.ngu.no/kart/bg250/
NGUs grus og pukkdatabase: http://www.ngu.no/kart/grus_pukk/
NGUs mineralressurskart. http://www.ngu.no/kart/mineralressurser/

Verdikriterier
Kriteriene for verdivurdering er hentet fra Håndbok 140 og er gitt tabell 7-6: utdrag fra kriterier for verdibedømming av naturressurser
Verdikriteriene for jordbruksområder med poenggivning som gitt i tabell 7-7 er dårlig egnet i praktisk bruk. Det
er ressurskrevende å gå inn på hver enkelt teig og vurdere verdi på den måten, og den verdien som gis oppfattes
ikke nødvendigvis riktig for den enkelte brukeren. En slik inndeling vil ofte også gi et verdikart med form av et
lappeteppe som ofte er vanskelig å bruke praktisk i arbeidet med ulike alternativer. Det er derfor foretatt en forenkling av verdisettingsmetodikken. Alle fulldyrkete lettdrevne arealer over fem dekar er gitt stor verdi. All
dyrket jord er viktig som ressursgrunnlaget for de brukene som driver aktivt. Tungdrevne og mindre arealer med
dyrket jord er gitt middels verdi.
Det er ikke tatt hensyn til hvilken produksjon det er på arealene i verdivurderingen. Arealenes egnethet for landbruksproduksjon har vært det avgjørende, ikke produksjonen et enkelt år.
Tabell 7-6: Utdrag fra kriterier for verdibedømming av naturressurser
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Områder med overflatevann/grunnvann

Områder med
løsmasser

Skogbruksområder Jordbruksområder

REFERANSER OG VEDLEGG

Verdi

Kriterier

L

-

arealer i kategorien 4-8 poeng, se tabell 7-7Error! Reference
source not found.

M

-

arealer i kategorien 9-15 poeng, se tabell 7-7

S

-

arealer i kategorien 16-20 poeng, se tabell 7-7

L

-

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

S

-

større skogarealer med høy bonitet og gode driftsforhold

L

-

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

M

-

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

S

-

store løsmasseforekomster som er av nasjonal interesse

L

-

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

M

M

S

Tabell 7-7: Bedømming av verdi for jordbruksarealer. Vekten i parentesene er forslag til verdi som kan legges
inn ved en samlet beregning ved hjelp av et GIS-verktøy
Verdi

Liten (4-8)

Arealtilstand
Driftsforhold
Jordsmonnskvalitet
Størrelse

Middels (9-15)

Overflatedyrket (1)
Tungbrukt (1)
Uegnet (1)

Dårlig egnet (2)

Små (1)

Stor (16-20)
Fulldyrket (5)

Mindre lettbrukt (3)
Egnet (3)
Middels (3)

Lettbrukt (5)
Godt egnet (4) Svært godt egnet (5)
Store (5)

Influensområdet
For dette temaet er de vesentlige konflikter knyttet til jordbruk. Influensområdet er definert som det området
som berøres direkte av de ulike linjene + områder som naturlig hører sammen (naturlige skranker). Det betyr at
om en veilinje er lagt over et jorde er hele jordet definert innenfor influensområdet.

Silingsrapport Kleberget-Såstad
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