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Forord
Jernbaneverket skal planlegge og bygge slik at det blir
sammenhengende dobbeltspor på InterCity-strekningen
til Halden stasjon. Som et grunnlag for planleggingen
mellom Haug i Råde kommune og Halden er det utarbeidet
en forstudie. Hensikten med forstudien har vært å gjøre
en faglig vurdering av hvilke korridorer det bør arbeides
videre med i de kommende planfasene. Dette dokumentet
er en sammenstilling av forstudien, med hovedvekt på
Jernbaneverkets anbefalinger. Anbefalingene er ytterligere
beskrevet i Jernbaneverkets forslag til planprogram for
strekningen Haug–Seut og strekningen Fredrikstad–
Sarpsborg, Disse finner du her: http://www.jernbaneverket.
no/intercity
Prosjektet bygger på Jernbaneverkets konseptvalgutredning fra 2012, og er forankret i Nasjonal transportplan
(NTP) for perioden 2014–2023. Disse dokumentene finner
du her: http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/Nasjonaltransportplan/
Forstudien er utført av Jernbaneverket med bistand
fra 2G. 2G er et arbeidsfellesskap mellom COWI og
Multiconsult, med LPO arkitekter og Norsk institutt for
kulturminneforskning (NIKU) som underkonsulenter.
Oslo, 11. mai 2016

Dobbeltspor mellom Oslo og Skien,
Lillehammer og Halden
Det er ventet en betydelig befolkningsøkning i
Østlandsområdet fram mot 2040. Befolkningsveksten
vil gi økt trafikk, noe som igjen gir behov for
infrastrukturutbygging.

InterCity-strekningene utgjør et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og arbeidsområdene
på Østlandet godt sammen. De vil i praksis skape en
sammenhengende «tomillionersby».
En moderne jernbane gir kortere reisetid, hyppigere
avganger og høy pålitelighet. Illustrasjonen under viser
utbyggingstakt for InterCity.

Flere tog og kortere reisetid
Med sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Halden
kan det gå flere tog på strekningen for å fange opp veksten
i antall passasjerer. Moderne jernbane som er bygget for
hastighet opptil 250 km/t gjør at togene kan kjøre fortere og
at reisetiden mellom byene blir kortere. Utbyggingen vil gi:
••
••
••

Figur 1: Utbyggingstakt InterCity
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Et pålitelig togtilbud
Kort reisetid
·· 45 minutter Oslo–Fredrikstad
·· 60 minutter Oslo–Halden
Høy frekvens og høy kapasitet
·· To IC-tog per time per retning til Fredrikstad i 2024
·· To IC-tog per time per retning til Sarpsborg i 2026
·· Inntil fire IC-tog per time per retning til Sarpsborg og
to tog per time per retning til Halden i 2030
·· Ett tog per time per retning til Gøteborg i 2030
·· Større kapasitet for gods på Østfoldbanen

Metode
I forstudien er det gjort en omfattende vurdering av
muligheter for nytt dobbeltspor, hovedsakelig med tanke
på at alternativene som utredes videre skal være realistiske
og oppfylle kravene til en moderne jernbane. Det er tatt
utgangspunkt i korridoren fra konseptvalgutredningen
(2012). Nye tekniske krav til jernbane, bedre kunnskap om
grunnforhold og mer detaljerte vurderinger av knutepunkt
har gitt grunnlag for å vurdere flere forslag. I arbeidet med
forstudien er disse forslagene omtalt som alternativer. Dette
gjelder også der alternativene ikke svarer ut kravene og
dermed ikke kan anses som alternativer som kan videreføres.
Disse forslagene er vurdert mot et sett med kriterier.
Kriteriene er felles for alle forstudiene på InterCitystrekningene.
•
•
•
•
•
•
•

Reisetid
Kostnader
Kapasitet/funksjonalitet
Gjennomførbarhet
Stasjonslokalisering
Ikke-prissatte konsekvenser
RAMS (sikkerhet)
Figur 2: Planleggingstrinn for InterCity-utbyggingen på Østfoldbanen

Basert på disse vurderingene anbefales alternativ(er) og/
eller korridorer for det videre arbeidet med kommunedel- og
reguleringsplaner
Reisetid
Traséen kan dimensjoneres for en hastighet på 250 km/t der
dette ikke innebærer vesentlige merkostnader sammenlignet
med en hastighet på 200 km/t, eller der dette gir
begrensninger for markedstilpassede stasjonsplasseringer.
Kostnader
Det er utført kostnadsberegninger for alle vurderte forslag.
I forstudien er det brukt en relativ sammenligning mellom
forslagene på hver delparsell.
Kapasitet og funksjonalitet
Jernbaneverket har samlet jernbanetekniske krav til det
fremtidige anlegget i et konseptdokument. Kravene bygger
på omfattende kapasitetsanalyser og simuleringsarbeid. Nytt
dobbeltspor skal oppfylle krav til kapasitet og funksjonalitet.
Gjennomførbarhet
Gjennomførbarhet er i forstudien delt mellom teknisk
og planmessig gjennomførbarhet. I begrepet teknisk
gjennomførbarhet vurderes følgende:
••
••
••

Grunnforhold
Nærhet til dagens bane i drift, mulighet for
å opprettholde drift på eksisterende bane i
byggeperioden og nærhet til bilveier med stor biltrafikk
Teknisk risiko (utfordrende geologiske forhold,
infrastruktur i bakken, flomutsatte områder m.m.)

Når det gjelder planmessig gjennomførbarhet vurderes
forhold som kan forsinke planprosessen i forhold til framdrift
basert på bestillingen i Nasjonal transportplan.

Stasjonslokalisering
Det er gjort vurderinger av stasjonslokaliseringer for å finne
best egnet plassering for å treffe kundemarkedet. I dette
ligger knutepunktsfunksjoner (sentralitet og tilgjengelighet)
og potensiale for knutepunktutvikling (arealer for utvikling,
avstander etc.).
Ikke-prissatte konsekvenser
Det er foretatt vurderinger for de ikke-prissatte miljøtemaene
landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold,
kulturmiljø og naturressurser.
RAMS (sikkerhet)
RAMS står for Reliability, Availability, Maintainability og
Safety. Dette er parametere for å måle teknisk sikkerhet og
minimalisering av risiko. Det er gjort en RAMS-gjennomgang
av alle forslag i forstudien.
Parseller
NTP har, i tillegg til Follobanen og strekningen SandbuktaMoss-Såstad definert følgende utbyggingsparseller på
Østfoldbanen:
••
••
••

Haug–Seut
Fredrikstad–Sarpsborg
Sarpsborg–Halden

For å få mer oversiktlige strekninger i forstudien er
utbyggingsparsellene delt opp i kortere delparseller. Disse er
beskrevet i det følgende.
Figuren over viser planleggingstrinn for utbyggingen i
Østfold. For strekningen mellom Haug i Råde og Seut i
Fredrikstad er det forutsatt detaljregulering. For strekningen
mellom Fredrikstad og Sarpsborg, og videre til Halden, er
kommunedelplan vurdert til å være riktig plannivå.
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Haug-Seut
Delparsell Haug–Skinnerflo
Vurderte alternativer
På denne delparsellen er det vurdert åtte forslag.
Alle starter på Haug der dagens dobbeltspor slutter.
Alternativutviklingen har hatt traséen fra konseptvalgutredningen (KVU) og gjeldende kommuneplan som
utgangspunkt. Traséen fra KVU er lagt sør for dagens
jernbane forbi Karlshus og går parallelt med rv. 110 fram til
kommunegrensa mellom Råde og Fredrikstad ved Skinnerflo.
Alternativ 1a tar utgangspunkt i KVU, men kurven forbi
Karlshus er justert slik at en hastighet på 250 km/t oppnås,
også gjennom Råde stasjon. Dette medfører at alternativet
er trukket sørvest for KVU, og ligger i større avstand til rv. 110.
Stasjonen ligger der dobbeltsporet krysser Tombveien, og
har to spor i kurve.
Alternativ 1b er utarbeidet med bakgrunn i maksimal
hastighet på 200 km/t og målsetting om å plassere ny Råde
stasjon så nær dagens stasjon som mulig. Stasjonen har to
spor i kurve.
Alternativ 2b har stasjon på rettlinje og hastighet på 250
km/t. Dette følger i hovedsak alternativ 1a, men stasjonen
ligger mye lenger nordvest.
Alternativ 3a tar utgangspunkt i traséen fra KVU. Det er
justert slik at en unngår direkte konflikt med rv. 110, ellers er
det likt. Hastighet er 200 km/t og stasjonen ligger på rettlinje
nærmere Haug enn dagens stasjon.
Det foreligger tre alternativ 4. Disse er utarbeidet med formål
å plassere ny Råde stasjon så nær eksisterende stasjon og
Karlshus som mulig. Alle har tunnel gjennom Karlshus og
stasjon i kurve. Alternativ 4b har maksimal hastighet 200
km/t, mens de to andre har 250 km/t.
Alternativ 5a er lagt i ganske stor avstand fra KVU og har lang
tunnel gjennom Strømnesåsen. Stasjonen ligger på rettlinje
ved Tombveien et stykke sør for dagens. Maksimalhastighet
er 250 km/t.
Reisetid
Dimensjonerende hastighet varierer mellom 250 og 200
km/t. Det er liten forskjell i kjøretid mellom alternativene.
Alternativ 5a kommer best ut pga. kortere trasé og maksimal
hastighet på 250 km/t. Alle alternativer er aktuelle, også
de som er dimensjonert for 200 km/t der disse gir en
god tilknytning til markedet i Karlshus og potensial for
knutepunktsutvikling.
Kostnader
En trespors stasjon er generelt noe dyrere enn en tospors
stasjon. For begge stasjonstypene har alternativ 1 og 3 lavest
investeringskostnad, mens alternativ 4 og 5 er vesentlig
dyrere.
Kapasitet/funksjonalitet
Jernbanetekniske normalkrav medfører at sporveksler i
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Figur 3: Alternativer i forstudien på delparsell Haug–Skinnerflo. Vedtatt
trasé fra kommunedelplan er vist med mørk grå strek.

forbindelse med stasjoner skal plasseres på rettlinje, spesielt
siden hastigheten er så høy som 200 km/t og over. Alternativ
1a, 1b, 4a, 4b og 4c tilfredsstiller ikke dette kravet. Det vil
være en fremtidsrettet løsning å legge til rette for trespors
stasjon fordi:
•
det gir større fleksibilitet og bedre funksjonalitet enn to
spor
•
Råde stasjon med tre spor kan fungere som
vendestasjon uavhengig av både valg av stasjonsløsning
og av ferdigstillelsen av en mer kapasitetssterk stasjon i
Fredrikstad
•
muligheter for en langsiktig utvikling av jernbanen
Gjennomførbarhet
Det er ingen store anleggsmessige utfordringer knyttet til
noen alternativer. Det må forventes togforstyrrelser for alle
alternativer, men minst for alternativ 5a siden dette er det
eneste som ikke krysser eksisterende spor.
Ingen alternativer ligger i sin helhet innenfor gjeldende
korridor i kommunedelplanen. Det er derfor en viss planrisiko
knyttet til alle. Planrisikoen antas å være minst for alternativ
3a siden det ligger nær vedtatt trasé. Risikoen anses å
være størst for alternativer som ligger lengst fra gjeldende
arealplan.

Ikke-prissatte konsekvenser

Vurderte alternativer

Alle alternativer har negative konsekvenser. De største er
knyttet til beslag av dyrket jord, store landskapsmessige
inngrep og påvirkning av kulturminner/miljøer. Alternativ 5a
er best for alle ikke-prissatte miljøtema.

Innenfor denne delparsellen er det tre alternativer som
alle er lagt i korridoren fra konseptvalgutredningen (KVU).
Alternativ 1a er tilnærmet identisk med KVU-løsningen, mens
de to andre er lagt lenger øst der det er bedre grunnforhold
(berg). Alle krysser Seutelva ved Svirød. Alternativ 1a har
tunnel ved Kjevelsrød. Alternativ 2a har i tillegg tunnel
gjennom Korpeknotten, mens alternativ 4a har lang tunnel
helt fra Kjevelsrød og inn til Merkurbanen. Figur 4 viser
vurderte alternativer på delparsellen. Alternativ 5a er vist
på oversiktskartet for denne delparsellen fram til det går
sammen med alternativ 2a. Alternativ 5a er beskrevet under
forrige delparsell.

RAMS (sikkerhet)
Det er ikke funnet noen RAMS-forhold av en slik art som
utelukker noen alternativer, men stasjon på bru og lange
tunneler må vies oppmerksomhet, spesielt med tanke på
evakuering og tilkomst for nødetater. I tillegg må det vies
oppmerksomhet rundt grunnforholdene.
Stasjonsplassering/knutepunkt
Ny stasjon bør ligge nær Karlshus. Alternativ 2a og 5a
ligger begge langt fra Karlshus tettsted, og vil antakelig
ikke kunne bidra i særlig grad til tettstedsutvikling. Begge
alternativer ligger langt unna hovedveinettet (rv. 110 og E6),
og kollektivbetjening av stasjonene vil være utfordrende.
Alle de andre stasjonsplasseringene ligger i akseptabel
avstand fra Karlshus/dagens stasjon, og vil kunne bidra til
tettstedsutvikling. Ved en fremtidig utbygging av rv. 110 i ny
trasé vil stasjonen i alternativ 3a enkelt kunne betjenes med
buss, og tilkobling til E6 vil være enkel.

Anbefaling
Basert på framdrift i NTP har Jernbaneverket søkt etter det
forslaget som ligger tettest opp mot gjeldende arealplan
og som samtidig svarer ut de tekniske kravene på en best
mulig måte. Med dette utgangspunktet anbefales det at
forstudiens alternativ 3a legges til grunn for videre planog utredningsarbeid for strekningen Haug–Skinnerflo.
Begrunnelse:
1. Muliggjør planleggingen av en trespors stasjon i
Råde. Dette gir fleksibilitet for drift og vedlikehold.
Sporbehovet på Fredrikstad stasjon bindes ikke opp til
en firespors stasjon.
2. Muliggjør stasjon på rettlinje. Stasjonsløsninger for
tog med høye hastigheter med tre eller flere spor lagt i
kurve frarådes av jernbanetekniske hensyn.
3. Gir en stasjon som gir en mer sentral beliggenhet og
større potensial for knutepunktutvikling enn øvrige
alternativer som oppfyller krav om trespors stasjon på
rettlinje.
4. Følger i hovedsak konseptet fra
konseptvalgutredningen og areal avsatt i gjeldende
kommune- og kommunedelplan. Alternativet
muliggjør dermed framdriftsplan skissert i Nasjonal
transportplan.
5. Er ut fra foreløpige overslag blant alternativene med
lavest kostnad.

Reisetid
Alle alternativer tilfredsstiller målet om hastighet på 250
km/t, men vil fra ca. 1,5 km før ny Fredrikstad stasjon få
en hastighet lik 130 km/t. Kjøretiden er omtrent lik for alle
alternativer.
Kostnad
Kostnadsmessig kommer alternativ 4a klart dårligst ut, mens
alternativ 1a og 2a ligger på omtrent samme nivå
Kapasitet/funksjonalitet
Ingen alternativer har avvik fra konseptdokumentet, men
alternativ 4a har sporveksler med fall (12,5 ‰).

Delparsell Skinnerflo–Seut
(Merkurbanen)
Utbyggingsparsellen går til Seut, men for å kunne
sammenligne de forskjellige variantene er delparsellen
beskrevet til Merkurbanen i forstudien, ca. 1,5 km nærmere
Fredrikstad stasjon.
Figur 4: Alternativer i forstudien på delparsell Skinnerflo–Merkurbanen
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Gjennomførbarhet
Alle alternativer krever store tiltak for å oppnå god sikkerhet
grunnet dårlig grunnforhold ved Seutelva. For å kunne
etablere alternativ 1a må sannsynligvis grunnforholdene
ved eksisterende bane forbedres. Dette vil kreve at banen
stenges for all togtrafikk i en lang periode (antar ett til to
år). Selv med tiltak er det ikke sikkert det er mulig å oppnå
tilfredsstillende sikkerhet for bygging.

Planavgrensning Haug–Seut

Nasjonal transportplan har en framdrift som forutsetter
detaljreguleringsplan på denne strekningen. Forstudien
konkluderer med at en viderføring av anbefalt alternativ
til regulering er innenfor akseptabel risiko. Kartene under
viser forslag til planavgrensning for detaljreguleringsplan for
parsellen Haug–Seut.

Ingen alternativer ligger i sin helhet innenfor gjeldende
korridor i kommunedelplanen. De skaper imidlertid ikke nye
store og vesentlige endringer, og det bør derfor være en
begrenset planrisiko knyttet til alle alternativer.
Ikke-prissatte konsekvenser
Alternativ 2a kommer dårligst ut. De negative konsekvensene
er i hovedsak knyttet til stort beslag av fulldyrket jord, store
landskapsmessige inngrep og konflikt med kulturmiljøer.
Alternativ 4a, med sin lange tunnelføring, har færrest
negative konsekvenser, men også dette har betydelig beslag
av dyrket jord. Alternativ 1a havner i en mellomstilling,
der beslag av fulldyrket jord er den største negative
konsekvensen.
RAMS (sikkerhet)
I RAMS-gjennomgangen kommer alternativ 1 svært dårlig
ut, i hovedsak grunnet dårlige grunnforhold. I tillegg
er alternativet lagt gjennom boligområder. Alternativ
2a har bedre grunnforhold, men er også i konflikt med
boligområder. Alternativ 4a unngår mye av problematikken
med grunnforhold, men har utfordringer knyttet til lang
tunnel.

Anbefaling

Figur 5: Foreslått planområde nytt dobbeltspor mellom Haug i Råde og
Seut i Fredrikstad. Del 1

Jernbaneverkets anbefaling på strekningen Skinnerflo–
Seut er at forstudiens alternativ 2a legges til grunn for
videre plan og utredningsarbeid.
1.

2.

Alternativet unngår kartlagte områder med
svært dårlige grunnforhold (i motsetning til KVUkorridoren og traséen som tidligere er fastlagt i
kommuneplanen for Fredrikstad). Omfattende
områdestabiliseringstiltak som også krever at
eksisterende bane stenges i lengre perioder i
anleggstiden kan dermed unngås.
Alternativet har vesentlig lavere bygge og
driftskostnader enn alternativ som i større grad er
basert på trasé i tunnel.

Figur 6: Foreslått planområde for nytt dobbeltspor mellom Haug i Råde og
Seut i Fredrikstad. Del 2
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Fredrikstad-Sarpsborg
Delparsell Merkurbanen–Svaneveien,
Fredrikstad stasjon

Utbyggingsparsellen går fra Seut, men for å kunne
sammenligne de forskjellige altervativene i forstudien er
delparsellen beskrevet fra Merkurbanen ca. 1,5 km nærmere
Fredrikstad stasjon.
Vurderte alternativer
På denne delparsellen foreligger det fire alternativer pluss
korridoren fra KVU.
Korridoren fra KVU er lagt mellom rv. 110 og Merkurbanen
og fortsetter langs riksveien. Sporene splittes i to atskilte
tunneler gjennom St. Hansfjellet før det etableres ny
jernbanestasjon på kote 10,5 like øst for rv. 110. Etter
stasjonsområdet følger lang tunnel gjennom Grønlifjellet og
Kjæråsen som kommer ut i dagen på Lislebystranda. Videre i
dagen i samme korridor som eksisterende jernbanespor.
Alternativ 4a har annen føring inn og ut fra Fredrikstad for
å unngå dårlige grunnforhold ved Seut og Lislebystranda.
Alternativet ligger i kanten av Merkurbanen og videre langs
dagens jernbane. St. Hansfjellet krysses i korte tunneler.
Stasjonen ligger på kote 8, delvis i St. Hansfjellet. Sporene
krysser fv. 109 i tilnærmet samme høyde. Etter kryssing av
fv. 109 har traséen lang tunnel gjennom Grønlifjellet. Fra
Kirkefjellet vil det mest sannsynlig blir en løsmassetunnel på
ca. 1 km som kommer ut i dagen ved Svaneveien.

Alternativet ligger i utkanten av Merkurbanen. Gjennom St.
Hansfjellet går det i tunnel sør for eksisterende tunnel. Ny
stasjon plasseres mellom St. Hansfjellet og Grønlifjellet på
kote 2. Videre østover går alternativet i lang tunnel gjennom
Grønlifjellet. Alternativet er så lagt gjennom boligområder
og krysser dagens spor ved Lisleby stasjon. Derfra ligger
alternativet på Glommasiden av dagens spor fram til
Svaneveien.
Reisetid
Alternativene vurderes å være likeverdige for dette kriteriet.
Alle har samme hastighet inn mot og gjennom stasjonen.
Kostnad
Det er store kostnadsforskjeller på alternativene. Alternativ
4a er det billigste. Hovedårsakene er at dette ligger høyest
og dermed gir vesentlige mindre behov for geotekniske
sikringstiltak, og at det er mindre behov for omlegging av
teknisk infrastruktur enn for de andre vurderte alternativene.
Alternativ 5b er det klart dyreste grunnet omfattende
geotekniske sikringstiltak, innløsning av mange boliger og
to skoler, konsekvenser for teknisk infrastruktur samt større
andel av tunnel i løsmasse. De to andre alternativene er noe

Bakgrunnen for alternativ 5b er et alternativ som gjør det
enklere å bygge ny jernbane med drift på eksisterende bane,
og å vise antatt maksimal nordlig plassering av stasjonen.
Alternativet ligger langs rv. 110 ved Merkurbanen og nær
sørenden av Fredrik II vgs. Ved Veumveien er sporet lagt litt
nord og i tunnel gjennom Frydenbergfjellet og St. Hansfjellet.
Stasjonen ligger på kote 2 mellom St. Hansfjellet og
Grønlifjellet. Stasjonsområdet ligger i tunnel/kulvert under
Trara skole, og i dyp skjæring ved Glemmen videregående
skole. Videre østover under Grønlifjellet og Bydalen mot
Kjæråsen og videre i en lengre tunnel mot Lisleby. Etter
tunnelen har alternativet lang bru over Råbekken.
Alternativ 6a gir også mulighet for å lettere opprettholde
drift på eksisterende spor. Dette alternativet er i plan
forholdsvis likt alternativ 5b, men er lagt høyere med
stasjon på kotehøyde 2. Stasjonen ligger i området med
boligbebyggelse øst for Frydenbergfjellet, deler av stasjonen
ligger i tunnel under St. Hansfjellet. Etter å ha krysset
fv. 109 går alternativet i en 2,8 km lang tunnel gjennom
Grønlifjellet, før det kommer ut på Lisleby. Alternativet følger
så Lislebyveien fram til Lisleby stasjon, hvor dagens jernbane
krysses. Traséen fortsetter på Glommasiden av sporet.
Råbekken krysses på lang bru før alternativet fortsetter mot
parselldelet i Svaneveien.
Bakgrunnen for alternativ 9a er en trasé så langt mot sør
som mulig. Hovedtanken er å oppnå en nærhet til sentrum
samt at rv. 110 legges om til nordsiden av sporene, og med
det fjernes som barriere mellom stasjon og bysentrum.

Figur 7: Alternativer i forstudien. Parsell Merkurbanen–Svaneveien
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dyrere enn alternativ 4a, med alternativ 9c på tilnærmet
samme prisnivå som 4a.

stasjon på bakkenivå må knutepunktet utvikles med en nordog sørside, med forbindelser over eller under stasjonen.

Kapasitet/funksjonalitet
Strekningshastighet mot Svaneveien er 200 km/t. Dette
er et avvik fra konseptdokumentet, men hastigheten vil
optimaliseres mot 250 km/t i neste fase. For stasjonene er alle
vurderte alternativer bedre enn konseptdokumentet siden
de har vendespor mellom hovedspor.

Alternativ 5b og 6b har god tilgjengelighet til stasjonen fra
vest, men mange høydemeter til spor fra Glemmengata. God
atkomst fra sentrum via fv. 109, men tyngre atkomst fra øst til
stasjonen med fv. 109 som barriere. Et senket spor åpner for
et mer sammenhengende sentrumsutviklingsområde med
mulighet for redusert barriere ved ”cut and cover”-løsninger.

Gjennomførbarhet
Alle alternativer har store utfordringer under bygging.
Vurderingene utført i forstudien har avdekket at
grunnforholdene ved Lislebystranda er så dårlige at linja
basert på korridoren fra KVU frarådes.

For alternativ 9c vil St. Hansfjellet utgjøre en barriere for
atkomst til stasjonen fra vest, og høydeforskjellen mellom
plattformene og Glemmengata er relativt stor. Det kan
skapes muligheter for gode koblinger for gående og
syklende mellom sentrum og stasjonsområdet. Løsningen gir
også gode atkomstmuligheter for området øst og nordøst for
de planlagte plattformene.

Alternativ 4a er sannsynligvis det mest gunstige med hensyn
til omlegging av eksisterende teknisk infrastruktur i bakken.
Alternativ 5b er det nordligste og laveste alternativ fram til
stasjonsområdet. Det vil grunnet høydemessig plassering
sannsynligvis medføre utfordringer for teknisk infrastruktur
i bakken, samt store geotekniske sikringstiltak. Alternativet
muliggjør likevel gode løsninger for omkringliggende
veisystem, og man unngår sannsynligvis konflikter med
lokalveier på Grønlifjellet. Stasjonsplasseringen på 5b vil gi
stor fleksibilitet i anleggsgjennomføringen på grunn av at
den ligger lengst unna eksisterende bane og rv. 110.
Alternativ 6b medfører også utfordringer for teknisk
infrastruktur i bakken, samt store geotekniske
sikringstiltak, men ikke i like stor grad som alternativ 5b.
Stasjonsalternativet på 6b legger til rette for å opprettholde
trafikk på eksisterende jernbane i byggeperioden og på rv.
110.
Alternativ 9c krever omfattende omlegginger av eksisterende
veisystem siden traséen er nær og delvis på dagens rv. 110.
Konsekvensen av dette alternativet er også at omlegging av
rv. 110 må være utført før sporarbeider kan starte opp. Dette
medfører en betydelig risiko for planlagt framdrift. I tillegg
ligger dette alternativet så nær eksisterende bane at det
forutsetter stenging av denne i anleggsperioden. Alternativet
anses på bakgrunn av dette som et dårlig jernbanealternativ.
Alternativ 9c fra Grønli til Svaneveien er tilsvarende alternativ
6b.
Ikke-prissatte konsekvenser
Alle alternativer har store negative konsekvenser, i hovedsak
knyttet til riving av en rekke boliger og bygg med historiske
verdier. Alternativ 5b medfører riving av to skoler.
RAMS (sikkerhet)
Arbeidene som er utført i forstudien har avdekket at
grunnforholdene ved Lislebystranda er så dårlige at
korridoren fra KVU frarådes. RAMS-analysen har ikke gjort
funn som tilsier at stasjonsalternativer skal frarådes, men
alternativ 4a kommer gunstig ut da stasjonen høydemessig
ligger på et nivå som medfører mindre konflikt med teknisk
infrastruktur.
Stasjonsplassering/knutepunkt
Alternativ 4a har god tilgjengelighet fra vest og
Glemmengata, men fv. 109 og bane blir barrierer. Med
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Anbefaling
Jernbaneverket anbefaler at det jobbes videre med
et mulighetsrom avgrenset av alternativ 4a og
alternativ 5b, varierende i høyde mellom kote 2 og +8.
Mellomliggende alternativer vil bli fanget opp i dette
mulighetsrommet. Alternativene tilpasses alternativ 2a på
strekningen Haug–Seut.
Stasjonsplassering for alternativ 9c ønskes ikke videreført
da dette er en svært dårlig jernbaneteknisk løsning, og vil
kreve stenging av banen gjennom anleggsperioden.
Korridorbredde bør vise mellom 50-100 meter ut fra
spormidt, tilpasset stedlige forhold. Det bør gjøres en tidlig
verifisering av bergnivå for alternativ 4a mellom Grønli og
Svaneveien for å avgjøre hvor langt denne skal videreføres
i neste planfase

Delparsell Svaneveien–Rolvsøy kirke
Vurderte alternativer
På denne delparsellen vurderes fire alternativer. De skiller seg
ved at de er lagt på hver sin side av dagens jernbane, samt at
de skal «treffe» alternativer på begge naboparsellene.
Alternativ 1a er nærmest identisk med korridoren fra
KVU. Bakgrunnen for alternativet er å kunne koble seg til
alternativer fra Fredrikstad som er lagt på østsiden av dagens
jernbane (alternativ 6b og 9c). På høyde med Rolvsøy kirke
skiller alternativet lag med dagens, og ligger noe lenger øst.
Alternativ 2c ligger i sin helhet på vestsiden av dagens
jernbane.
Alternativ 4a er en videreføring av alternativ 4a på forrige
parsell. Det krysser Svaneveien ca. 80 meter vest for dagens
kryssing. Videre ligger det parallelt med dagens jernbane på
vestsiden som alternativ 2c. Etter kryssing av Bjørnengveien
dreier dette alternativet nordover på dyrket jord, og går
gjennom et boligområde like sør for Rolvsøy kirke.
Alternativ 6a gir en føring helt utenom Greåker og inn mot
Sarpsborg (på neste parsell). Dette må derfor fjerne seg fra

de andre alternativene på denne delparsellen. Det er i sin
helhet lagt på vestsiden av dagens jernbane. Etter at det
siste næringsbygget er passert i Dikeveien dreier alternativet
nordover og under Bjørnengeveien. Videre ligger det i
dyp bergskjæring i et lite boligområde mellom fv. 109 og
Bjørnengveien. Fv. 109 og Hatteveien krysses før alternativet
går på dyrket jord til parsellslutt.
Reisetid
Alle alternativer har en kurvatur som oppfyller målet om
hastighet på 250 km/t. Det er små forskjeller i kjøretid.
Kostnad
Alternativ 4a er det billigste alternativet, tett fulgt av
alternativ 6a. Alternativ 1a er vesentlig dyrere enn de andre.
Kapasitet/funksjonalitet
Alle alternativer er iht. konseptdokumentet.
Gjennomførbarhet
Alle alternativer kan gjennomføres med drift på eksisterende
spor. Totalt sett er ny trasé på vestsiden av eksisterende spor
å foretrekke. Her er det ledig areal som er satt av til ny fv.
109 i kommuneplan, og denne planen vil mest sannsynlig
ikke bli realisert. I tillegg går minst dyrket jord tapt. Trasé på
vestsiden har også minst konsekvens for godsterminalen på
Rolvsøy.

Ikke-prissatte konsekvenser
For miljøtemaene er alternativene relativt like. For
landskapsbilde og nærmiljø er alternativ 4a det dårligste
siden det er lagt tett på Rolvsøy kirke og går rett gjennom
boligområder.
RAMS (sikkerhet)
Det er ikke funnet RAMS-forhold som utelukker noen
alternativ.

Anbefaling
Jernbaneverket anbefaler at det jobbes videre med tre
alternative korridorer basert på alternativ 1a, 2c og 4a.
Korridorbredde på 50-100 meter på hver side av spormidt,
tilpasset stedlige forhold.
Alternativ 6a anbefales ikke videreført, da dette er meget
komplisert rent geoteknisk og dyrest. Det er noe mer
skånsom med hensyn til eksisterende bebyggelse, men
har store landskapsmessige konsekvenser på deler av
parsellen.

Delparsell Rolvsøy kirke–Borg
Bryggerier
Vurderte alternativer
Alternativ 1a er en optimalisering av korridoren fra KVU. Det
dreier sørover fra eksisterende jernbane like før Rolvsøy kirke
før kryssing av Rolvsøysund. På Greåker er alternativet lagt på
høy bru over bebyggelsen. Videre i skjæring inn i fjellsiden
nedenfor Greåker fort. Alternativet går inn i tunnel som
munner ut ved Alvimjordene. Løsmassetunnel under E6 og
videre mot dagens jernbane. Fra Sarpsborg stadion følges
dagens bane, men betydelig lavere i terrenget.
Alternativ 3a følger dagens spor og krysser Rolvsøysund
litt nord for alternativ 1a. Linja treffer litt lenger vest og
mer midt under Greåker fort enn alternativ 1a, og legges i
tunnel. Tilsvarende som alternativ 1a, ligger også alternativ
3a høyt i terrenget over Rolvsøysund og Greåker sentrum.
Etter tunnelen under Greåker fort krysses Greåkerdalen før
banen går videre i lang tunnel helt fram til Alvimdalen. Over
jordet blir det en betongkulvert som fortsetter under E6 og
videre i Vogts vei. Etter passering av næringsområdet ligger
alternativet i dagsone, før kulvert under Tuneveien og videre
forbi Lande skole.
Alternativ 4b passerer vest for Rolvsøy kirke. Fv. 109 krysses
før fv. 112, og Rolvsøysund krysses på bru. Etter kryssingen
går alternativet rett over fra bru til en ca. tre kilometer
lang tunnel. Tunnelen kommer ut i Alvimdalen, krysser E6
og videre dypt i terrenget gjennom næringsområdet på
Tunejordet.

Figur 8: Alternativer i forstudien. Delparsell SvaneveienRolvsøy kirke

Alt. 5c krysser i god høyde over eksisterende veibru for fv.
109. Alternativet går i tunnel gjennom fjellryggen vest for
Greåker fort. Traséen videre går i en ny tunnel som kommer
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ut i Alvimdalen. I dette området faller traséen sammen med
alternativ 3a, men er lagt høyere. Det betyr at det blir ei
lang bru fra Alvimjordet, over E6, videre langs Vogts vei og
deretter gjennom bebyggelsen inn mot Borg Bryggerier.
Alternativ 6a ligger helt utenom Greåker og følger Tuneveien
inn mot Sarpsborg by. Visterflo krysses på ei 1300 meter lang
bru. På Sarpsborgsiden er det lang bergtunnel omtrent fram
til E6 før ”cut and cover”-løsning forbi Tune kirke.
Reisetid
Delstrekningen er dimensjonert for 200 km/t i forstudien.
Grunnen til dette er at et togmateriell som kan holde
250 km/t eller mer ikke rekker å oppnå så høy hastighet
på denne strekningen før det må bremses ned mot
enten Sarpsborg eller Fredrikstad stasjon. I neste fase
vil det likevel optimaliseres for å øke hastigheten da
akselerasjonsegenskaper til framtidige togtyper muligens
kan utnytte dette. Forskjell i kjøretid er liten, men alternativ
4b kommer noe bedre ut enn de andre.
Kostnad
Alternativ 1a er billigst, 5c er noe dyrere mens de resterende
er vesentlig dyrere. Alternativ 6a er det dyreste, i hovedsak
pga. store kostnader knyttet til geotekniske sikringstiltak.

vil få nesten sammenhengende tunnel fra Greåker til
Sarpsborg stasjon, kun avbrutt av korte dagsoner. Dette vil
bli en lang tunnel hvor det blir utfordrende å tilrettelegge for
evakuering og tilkomst for nødetater. Alternativ 5c ligger på
bru fra E6 mot Sarpsborg stasjon. Det betyr at man unngår en
lang sammenhengende tunnel.

Anbefaling
Jernbaneverket anbefaler at det jobbes videre med tre
alternative korridorer basert på alternativ 1a, 4b og 5c.
Alternativ 6a vurderes for kostbart og usikkert med tanke
på gjennomføring. Gevinstene ved å gå lengre nord på
delparsellen anses dekket av alternativ 4b.
Korridorbredde for alternativene settes til maksimalt
100 meter på sørsiden av det sørligste alternativet og
maksimalt 400 meter på nordsiden av det nordligste
alternativet fra Rolvsøy til Tunejordet, deretter 50 meter
inn mot Sarpsborg. Korridoren tilpasses stedlige forhold.

Kapasitet/funksjonalitet
Alle alternativer er i henhold til konseptdokumentet.
Gjennomførbarhet
Rolvsøysund/Visterflo har store partier med kvikkleire på
vestsiden, og det kan bli behov for stabilitetsforbedrende
tiltak i form av terrengarrondering eventuelt kombinert
med grunnforsterkning. Kryssing av Greåkerdalen med bløt
kvikkleire krever en bruløsning. Alternativet lengst mot nord
(alternativ 6a) får dyp graving og det kreves omfattende
og kostbar sikring på en lang strekning. Kryssingen over
Alvimdalen, med E6 på østsiden, krever sikringstiltak og det
kan som på Rolvsøy være behov for stabilitetsforbedrende
tiltak. Alle alternativer har utfordringer knyttet til dårlige
grunnforhold, men for alternativ 6a er disse utfordringene
betydelige. For alternativ 1a er det svært krevende med drift
på dagens spor mot Sarpsborg stasjon i byggetiden. Det har
også utfordringer med kryssing under E6.
Ikke-prissatte konsekvenser
Alle alternativer har negative konsekvenser knyttet til riving
av boliger og skole, samt negative inngrep for kulturmiljø og
landskapsbilde. Alternativ 4b og 6a er vurdert som noe bedre
enn de øvrige
RAMS (sikkerhet)
Det er ikke funnet noen RAMS-forhold av en slik art
som utelukker noen alternativer på delparsellen, men
det knytter seg stor usikkerhet til hvordan de tekniske
utfordringene med grunnforhold på alternativ 6a skal løses.
Ved Greåkerdalen er det dårlige grunnforhold samt dårlig
bergoverdekning for 4b og 6a som ligger lavt i terreng.
Løsmassetunnel er ikke å foretrekke i dette området på
grunn av områdestabilitet, en kulvert i løsmasser vil kunne
medføre vanninntrenging og/eller at kulverten forskyver seg.
Forholdene gjør at det for 4b og 6a er utfordrende å oppnå
nødvendig sikkerhet i forhold til stabilitet i grunnen.
Alternativer som har en kulvertløsning gjennom Sarpsborg
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Figur 9: Alternativer i forstudien. Delparsell Rolvsøy kirke–Borg Bryggerier

Delparsell Borg Bryggerier–
Edonbakken, Sarpsborg stasjon
Utbyggingsparsellen går til Sarpsborg stasjon, men for
å sikre en gjennomførbar videreføring mot Halden og
Østfoldbanens Østre linje har forstudien også omfattet
kryssing av Sarpsfossen. Planstrekningen går derfor til
Edonbakken/Klavestad sør for Hafslund.
Vurderte alternativer
Parsellen har tre alternativer. På denne parsellen er ikke
korridoren fra KVU tatt med i den videre vurderingen da
denne er optimalisert og døpt om til alternativ 1a.
Alternativ 1a følger dagens jernbane til og med Sarpsborg
stasjon. Etter stasjonen går alternativet mer rett fram,
og krysser Glomma cirka 50 meter oppstrøms dagens
bru. Både nordre og søndre tilsving til Østre linje krysses,
og alternativet legges i litt større avstand fra Hafslund
hovedgård enn dagens jernbane. Rv. 111 krysses før
alternativet legges i samme korridor som dagens spor.
Alternativ 4b følger i grove trekk dagens jernbane.

Stasjonsplassering/knutepunkt
For alle alternativer vil stasjonen sammen med sporene
avgrense Sarpsborg sentrum. Den vil som dagens stasjon
ligge godt tilgjengelig både for fotgjengere, syklister og
kollektivreisende. Nivåforskjellen mellom plattformene og
atkomst til plattform fra undergang blir ca. fire høydemeter.
Det er tilgjengelige arealer for knutepunktsutvikling på
sør og vestsiden, da i form av transformasjon og fortetting.
Nordøstsiden av stasjonen er avsatt til industri og friområder.

Anbefaling
Jernbaneverket anbefaler at det jobbes videre med en
korridor basert på alternativ 1a og 4b. Korridorbredde
tilpasses stedlige forhold.
Alternativ 5a gir ikke en god jernbaneteknisk løsning, og
har betydelig konsekvenser med hensyn til nærmiljø. Trasé
for alternativ 5a, slik den foreligger i forstudien, anbefales
derfor ikke videreført.

Alternativ 5a sammenfaller med alternativ 1a, men er lagt
i tunnel gjennom Borgenhaugen for å unngå konflikt med
bebyggelse.
Reisetid
Alle alternativer er dimensjonert for gjennomkjøringshastighet gjennom stasjonen på 100 km/t. Alternativ 4b har
noe kortere kjøretid enn de to andre.
Kostnad
Kostnadsmessig er det ikke store forskjeller mellom
alternativene, men alternativ 4b er noe dyrere.
Kapasitet/funksjonalitet
Alle alternativer er iht. konseptdokumentet. Alternativ 1a og
4b gir sannsynligvis best tilkoblingsmulighet til Østre linje.
Gjennomførbarhet
For alle alternativer må det forventes store driftsforstyrrelser
siden de legges ved og delvis på dagens spor og Østre linje.
I forbindelse med prosjektering av alternativ 5a ble det
innhentet gamle grunnundersøkelser som viser at det mest
sannsynligvis er løsmasser i Borgenhaugen. Det betyr at
det ikke er mulig å etablere bergtunnel for alternativet.
Løsmassetunnel her har store kostnader (som ikke er
beregnet), samt at det gir innløsning av en rekke boliger og
føring gjennom Borgenparken. Årsaken til at alternativet ble
lansert var nettopp å unngå store inngrep i dette området,
siden det ble antatt at det kunne bygges tunnel i berg.
Alternativ 1a og 4b gir sannsynligvis best tilkoblingsmulighet
til Østre linje. Denne anses som utfordrende i alternativ 5a.
RAMS (sikkerhet)
Det er ikke funnet noen RAMS-forhold som utelukker noen
alternativer på parsellen.

Figur 10: Alternativer på parsellen Borg Bryggerier–Edonbakken
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Planavgrensning Fredrikstad–
Sarpsborg
Figur 11 viser forslag til planavgrensning for parsellen
Fredrikstad–Sarpsborg.
Planavgrensningen dekker de videreførte alternativene for
InterCity, samt planlegging av fv. 118 ny Sarpsbru, rv. 111
og rv. 110 gjennom Fredrikstad sentrum. For beskrivelse av
ny Sarpsbru og rv. 110 gjennom Fredrikstad sentrum vises
det til planprogram for kommunedelplan med KU for IC
dobbeltspor Fredrikstad–Sarpsborg, rv. 110 Simo–St. Croix og
fv. 118 ny Sarpsbru.

Figur 11: Planområde Fredrikstad–Sarpsborg

Figur 12: Oversiktsbilde Fredrikstad
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Sarpsborg-Halden
Delparsell Edonbakken–
Remmenbekken
Utbyggingsparsellen går fra Sarpsborg stasjon, men for å
sikre at løsningene som planlegges fram til Sarpsborg også
er gjennomførbare videre over Sarpsfossen er plangrensen
flyttet til Edonbakken/Klavestad sør for Hafslund.
Vurderte alternativer
Korridoren fra KVU skiller lag fra dagens spor ved
Edonbakken, og er lagt øst for dette i vekselvis dagsone og
tunnel fram til utkanten av Rødsparken.

med kulturminner, gir større inngrep i landskapet og
vil beslaglegge mer dyrket jord enn alternativ 1a og 1b.
Alternativ 1a har på sin side konflikter med kulturmiljø
Skjeberg og middelalderkirken Berg.
RAMS (sikkerhet)
Det er ikke funnet noen RAMS-forhold av en slik art som
utelukker noen alternativer på parsellen.

Alternativ 1a har en optimalisert horisontalkurvatur og
vertikalkurvatur i forhold til korridoren fra KVU, og følger
dette til Åsmundsenga i Halden kommune. Herfra en mer
direkte sørlig føring til dagens spor ved Remmen.
Alternativ 1b er identisk med korridoren fra KVU til denne
går inn i tunnel under bebyggelsen i Halden. Alternativ 1b
har også tunnel, men den er lagt noe lenger vest og kommer
ut i dagen rett sør for Rød gård og Rødsparken. Denne
tunnelføringen gir slakere kurve inn mot Halden stasjon, og
bedre kurvatur for etablering av ny stasjon.
Hensikten med alternativ 4a er å finne et alternativ med
mindre tunnelandel. Alternativet ligger mer eller mindre i
samme korridor som dagens spor til Skjeberg kirke. Her går
alternativet mer rett fram, og ligger i en litt over én kilometer
lang tunnel like nord for bebyggelsen på Skjeberg. Videre
vekselvis på dyrket jord og i skogsområder mot Remmen.
Bakgrunnen for alternativ 4b er å koble alternativ 5a fra
forrige parsell til alternativ 4a. Det starter i tunnel under
Edonbakken. Tunnelen kommer ut i dagen ved Lia, og
alternativet går videre på dyrket jord mot gården Foss. Fra
dette området fortsetter det som alternativ 4a.

Figur 13: Alternativer på parsellen Edonbakken–Remmenbekken. Del 1

Reisetid
Alle alternativer er prosjektert for en hastighet på 250 km/t.
Kostnad
Alternativer med lange tunneler er vesentlig dyrere enn
alternativ 4a. Alternativ 4b er på sin side noe dyrere enn
alternativ 4a. Dette kommer av at deler av tunnelen gjennom
Borgenhaugen er innenfor denne parsellen.
Kapasitet/funksjonalitet
Alle alternativer er iht. konseptdokumentet.
Gjennomførbarhet
Korridoren fra KVU har ingen spesielle utfordringer med
tanke på gjennomføring på denne parsellen, men gir
meget store inngrep på Halden stasjon, se neste parsell.
De andre alternativene har små utfordringer knyttet til
gjennomførbarhet.
Ikke-prissatte konsekvenser
Alternativ 4a og 4b er planlagt for å gi minst mulig tunnel.
Dagsoner har større potensiale for å komme i konflikt

Figur 14: Alternativer på parsellen Edonbakken–Remmenbekken. Parsell
Edonbakken–Remmenbekken. Del 2
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Anbefaling
På denne parsellen anbefaler Jernbaneverket å gå
videre med alle alternativer, bortsett fra KVU som
har en uheldig innføring til Halden stasjon. Det vil
være nødvendig å vurdere traséene på et mer detaljert
grunnlag for å framskaffe nødvendig beslutningsgrunnlag
for valg av alternativ.
Korridorbredde på 200 meter på hver side av ytterste
spor, tilpasset stedlige forhold. Det må være muligheter
for koblinger mellom korridorene langs store deler av
strekningen.

Delparsell Remmenbekken–
Elvestredet, Halden stasjon
Vurderte alternativer
Korridoren fra KVU har tunnelutløp under Rød herregård.
Videre inn mot Halden stasjon ligger den på bru over Tista før
stasjonsområdet. Ny stasjon blir omtrent der den ligger i dag,
men den får flere og lengre spor til plattform.
Alternativ 1a kommer ut i dagen ved Remmen. Her krysses
dagens spor, og alternativet ligger på en lav 600 meter lang
bru fra Hollenderen over havneområdet fram til ny stasjon.
Alternativ 1b kommer ut i dagen like nedenfor Rødsparken,
og legges straks på lang bru som krysser dagens jernbane.
Brua fortsetter i en kurve over sjøen og kommer inn på ny
Halden stasjon.
Alternativ 4a treffer dagens jernbane like vest for
Remmenbekken. Herifra blir føringen som alternativ 1a med
en lang og brei bru inn mot stasjonen.

Stasjonsplassering/knutepunkt
Det er i henhold til konseptdokumentet søkt etter
alternativer med dagens stasjonsplassering, noe som vil gi
svært god tilknytning til sentrum.
RAMS (sikkerhet)
For alle alternativer er det pekt på dårlige grunnforhold på
stasjonsområdet (flisfylling) og havnivåstigning/stormflo.

Anbefaling
Korridoren fra KVU har ikke tatt høyde for tilstrekkelig areal
til stasjonsanlegget. En stasjon for KVU vil ligge omtrent der
den ligger i dag, men får flere og lengre spor til plattform.
Dette vil kreve sanering av eksisterende stasjonsbygg,
bykvartalet mellom Kirkegata og Borgergata, samt gangbru
og veibru over Tista. Dette er ikke akseptabelt, og traséen fra
KVU forkastes derfor.
Jernbaneverket anbefaler at det jobbes videre med to
alternative korridorer avgrenset av alternativ 1a/b og 4a.
Maksimal korridorbredde på 50 meter på begge sider
av ytterste traséforslag, men nord for driftsbanegården
anbefales det å trekke grensen opp til Tista.

Kostnad
Alternativ 1b og KVU er de billigste alternativene, mens 1a
og 4b er noe dyrere. For alle alternativer er det bl.a. knyttet
store kostnader til å etablere ny stasjon siden den må bygges
på et støpt dekke fundamentert til faste masser grunnet
setningsproblematikk.
Kapasitet/funksjonalitet
Kjøretider er ikke vurdert på denne parsellen siden den er så
kort, kjøretider går fram av forrige parsell.
Gjennomførbarhet
Alle alternativer har store utfordringer. Det er vanskelig å
bygge ny stasjon uten å stenge dagens bane/stasjon. For
korridoren fra KVU er det ikke mulig å få plass til nødvendige
veksler og plattformer innenfor området for dagens stasjon.
Ny stasjon vil kreve sanering av eksisterende stasjonsbygg
(som er fredet), bykvartalet ved Borgergata, samt gangbru
og veibru over Tista. Det er derfor ikke en realistisk løsning å
etablere en stasjon iht. konseptdokumentets krav basert på
KVUens innføring. Dette vil medføre svært store inngrep i
Halden sentrum.
Ikke-prissatte konsekvenser
Forstudien viser at konseptdokumentets krav til
stasjonsløsning gir store konsekvenser for innføringen til
stasjonen.
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Figur 15: Alternativer på parsellen Remmenbekken–Elvestredet.
Stasjonsplanene kan kombineres med alle stasjonsplasseringer og
traséalternativ

Mulighetsrom
For denne utbyggingsparsellen er det ikke definert
noen endelig planavgrensning. Figur 16 viser definert
mulighetsrom fra forstudien.

Figur 16: Mulighetsrom Sarpsborg-Halden

Figur 17: Illustrasjonsfoto
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Spørsmål om forstudien kan rettes til
Jernbaneverket InterCity-prosjektet, planstrekningen Haug–Halden
Planleggingssjef Elisabeth Nordli (fung.)
epost: noreli@jbv.no
Planleggingsleder Haug–Seut, Iselin Eng (fung.)
epost: engise@jbv.no
Planleggingsleder Fredrikstad–Sarpsborg,
Alf Louis Solvang
epost: solalf@jbv.no
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