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Behandling i Formannskapet 30.10.2019:
Saksordfører Svein Larsen (AP) orienterte om saken.
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:
Vibeke Nilsen (SAFOSA)
Saksordfører Svein Larsen (AP) fremmet følgende forslag til innstilling:
1. Delstrekning Rolvsøy-Borg Bryggerier legges ikke ut på høring.
2. Delstrekning Borg Bryggerier – Klavestad:
a. Alternativ MIDT-7 legges ut på høring med følgende tillegg i bestemmelsene:
i. Det skal være dialog mellom Bane NOR, Østfold fylkeskommune og Sarpsborg kommune
om istandsetting av St. Olavs vold som et kompenserende tiltak for riving av Tarris-bygget.
ii. Konsekvensene for kulturminnene skal minimeres i reguleringsplanarbeidet og flytting av
banevokterboligen og berørte verneverdige bygninger skal utredes.
b. Alternativ MIDT-10 legges ut på høring med følgende tillegg i bestemmelsene:
i. Det skal være dialog mellom Bane NOR, Østfold fylkeskommune og Sarpsborg kommune
om istandsetting av St. Olavs vold som et kompenserende tiltak for riving av Tarris-bygget.
ii. Konsekvensene for kulturminnene skal minimeres i reguleringsplanarbeidet og flytting av
banevokterboligen og berørte verneverdige bygninger skal utredes.
c. Alternativ NFO-9 legges ut på høring.
d. Alternativ NFO-10 legges ikke ut på høring.
e. Alternativer med omlegging av rv. 111 legges ikke ut på høring.
3. Sarpsborg kommune sender en begrunnet henvendelse til statlige myndigheter om at
alternative InterCity-konsepter utredes slik at beslutningsgrunnlaget kan bli best mulig.
Statlige myndigheter anmodes også om å utarbeide en samlet plan for godstrafikk,
utenlandstrafikk, regionaltrafikk og lokaltrafikk slik at det er mulig å vurdere de samlede
konsekvensene for Sarpsborg kommune. Henvendelsen skal vise til den senere tids utvikling
i saken om InterCity gjennom Østfold, herunder nye kostnadsanslag og signaler fra
regjeringen om prosjektets gjennomførbarhet. Henvendelsen skal også vise til de svært
uheldige konsekvenser det anbefalte alternativ for delstrekning Rolvsøy-Borg Bryggerier vil
få for Sarpsborg kommune.

side 1 av 42

4. Sarpsborg kommune krever at det med grunnlag i kommunedelplan for delstrekning Borg
Bryggerier – Klavestad utarbeides en reguleringsplan for fv 118 ny Sarpsbru. Dette
reguleringsarbeidet skal påbegynnes så raskt som mulig, og ha som siktemål at ny Sarpsbru
kan realiseres så raskt som mulig. Arbeidet gjennomføres uavhengig av videre arbeid med
InterCity-trasé. Eventuelt reguleringsarbeid for InterCity på strekningen igangsettes ikke før
en samlet plan som nevnt i punkt 3 foreligger.
Representanten Vibeke Nilsen (SAFOSA) fremmet følgende forslag på vegne av
Sammen for Sarpsborg og Kristelig Folkeparti:
Alt videre arbeid med InterCity i Sarpsborg kommune må avvente en utredning av
alternativer og en samlet plan for godstrafikk, utenlandstrafikk og lokaltrafikk.
For kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity Rolvsøy - Klavestad og fv. 118
Ny Sarpsbru:
1. Delstrekning Rolvsøy – Borg Bryggerier legges ikke ut på høring.
2. Delstrekning Borg Bryggerier – Klavestad legges ikke ut på høring.
3. Med bakgrunn i den senere tids utvikling i saken om InterCity gjennom Østfold, og i
særdeleshet i forhold til konsekvensene for Sarpsborg kommune, utarbeides det en
begrunnet henvendelse til statlige myndigheter om at alternative InterCity-konsepter utredes
slik at beslutningsgrunnlaget kan bli best mulig. Statlige myndigheter anmodes også om å
utarbeide en samlet plan for godstrafikk, utenlandstrafikk, regionaltrafikk og lokaltrafikk slik at
det er mulig å vurdere de samlede konsekvensene for Sarpsborg kommune.
4. Arbeidet med fv 118 ny Sarpsbru videreføres uavhengig av fremdriften i jernbanesaken.
Det må fremlegges forslag til løsninger som ikke ødelegger Tarris og Olavsvollen. Forslag til
løsning må også ta muligheten for lokaltog med i en samlet vurdering. Mulighet for lokaltog
har betydning for hva som er mest riktig plassering av ny bro og om det da er behov for egne
bussfelt på ny veibro.
Votering
Saksordførers forslag til innstilling ble satt opp mot forslaget fra Sammen for Sarpsborg og
Kristelig Folkeparti. Saksordførers innstilling ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer. (Mindretallet
SAFOSA 1, KRF 1)
Formannskapets innstilling
1. Delstrekning Rolvsøy-Borg Bryggerier legges ikke ut på høring.
2. Delstrekning Borg Bryggerier – Klavestad:
a. Alternativ MIDT-7 legges ut på høring med følgende tillegg i bestemmelsene:
i. Det skal være dialog mellom Bane NOR, Østfold fylkeskommune og Sarpsborg kommune
om istandsetting av St. Olavs vold som et kompenserende tiltak for riving av Tarris-bygget.
ii. Konsekvensene for kulturminnene skal minimeres i reguleringsplanarbeidet og flytting av
banevokterboligen og berørte verneverdige bygninger skal utredes.
b. Alternativ MIDT-10 legges ut på høring med følgende tillegg i bestemmelsene:
i. Det skal være dialog mellom Bane NOR, Østfold fylkeskommune og Sarpsborg kommune
om istandsetting av St. Olavs vold som et kompenserende tiltak for riving av Tarris-bygget.
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ii. Konsekvensene for kulturminnene skal minimeres i reguleringsplanarbeidet og flytting av
banevokterboligen og berørte verneverdige bygninger skal utredes.
c. Alternativ NFO-9 legges ut på høring.
d. Alternativ NFO-10 legges ikke ut på høring.
e. Alternativer med omlegging av rv. 111 legges ikke ut på høring.
3. Sarpsborg kommune sender en begrunnet henvendelse til statlige myndigheter om at
alternative InterCity-konsepter utredes slik at beslutningsgrunnlaget kan bli best mulig.
Statlige myndigheter anmodes også om å utarbeide en samlet plan for godstrafikk,
utenlandstrafikk, regionaltrafikk og lokaltrafikk slik at det er mulig å vurdere de samlede
konsekvensene for Sarpsborg kommune. Henvendelsen skal vise til den senere tids utvikling
i saken om InterCity gjennom Østfold, herunder nye kostnadsanslag og signaler fra
regjeringen om prosjektets gjennomførbarhet. Henvendelsen skal også vise til de svært
uheldige konsekvenser det anbefalte alternativ for delstrekning Rolvsøy-Borg Bryggerier vil
få for Sarpsborg kommune.
4. Sarpsborg kommune krever at det med grunnlag i kommunedelplan for delstrekning Borg
Bryggerier – Klavestad utarbeides en reguleringsplan for fv 118 ny Sarpsbru. Dette
reguleringsarbeidet skal påbegynnes så raskt som mulig, og ha som siktemål at ny Sarpsbru
kan realiseres så raskt som mulig. Arbeidet gjennomføres uavhengig av videre arbeid med
InterCity-trasé. Eventuelt reguleringsarbeid for InterCity på strekningen igangsettes ikke før
en samlet plan som nevnt i punkt 3 foreligger.
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Behandling i Bystyret 14.11.2019:
Saksordfører Svein Larsen (AP) orienterte om saken.
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:
Jon J. Gåsvatn (DRP), Annar Hasle (KRF), Harald Rønneberg (H), Ståle Solberg (SaFoSa),
Per Olaf Toftner (DRP), Jan Petter Bastøe (R), Ordfører Sindre Martinsen-Evje (AP),
Frank Vigart Thune Eriksen (MDG), Harald Rønneberg (H), Steinar Haakenstad (SaFoSa),
Helge Skår (uavh.repr.), Marit Kildedal (DRP), Stein Erik Westlie (FRP), kommunedirektør
Unni Skaar.
Gruppeleder for Fremskrittspartiet ba om å få avholde gruppemøte. Dette ble innvilget.
Representanten Ståle Solberg (SaFoSa) fremmet følgende forslag på vegne av
Sammen for Sarpsborg og Kristelig Folkeparti, Pensjonistpartiet, Rødt og Helge Skår
(uavh.repr.):
Alt videre arbeid med InterCity i Sarpsborg kommune må avvente en utredning av
alternativer og en samlet plan for godstrafikk, utenlandstrafikk og lokaltrafikk.
For kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity Rolvsøy - Klavestad og fv. 118
Ny Sarpsbru:
1. Delstrekning Rolvsøy – Borg Bryggerier legges ikke ut på høring.
2. Delstrekning Borg Bryggerier – Klavestad legges ikke ut på høring.
3. Med bakgrunn i den senere tids utvikling i saken om InterCity gjennom Østfold, og i
særdeleshet i forhold til konsekvensene for Sarpsborg kommune, utarbeides det en
begrunnet henvendelse til statlige myndigheter om at alternative InterCity-konsepter utredes
slik at beslutningsgrunnlaget kan bli best mulig. Statlige myndigheter anmodes også om å
utarbeide en samlet plan for godstrafikk, utenlandstrafikk, regionaltrafikk og lokaltrafikk slik at
det er mulig å vurdere de samlede konsekvensene for Sarpsborg kommune.
4. Arbeidet med fv 118 ny Sarpsbru videreføres uavhengig av fremdriften i jernbanesaken.
Det må fremlegges forslag til løsninger som ikke ødelegger Tarris og Olavsvollen. Forslag til
løsning må også ta muligheten for lokaltog med i en samlet vurdering. Mulighet for lokaltog
har betydning for hva som er mest riktig plassering av ny bro og om det da er behov for egne
bussfelt på ny veibro.
Representanten Jan Petter Bastøe fremmet følgende forslag på vegne av Rødt:
Saken utsettes.
Votering
Det ble først votert over utsettelsesforslaget fra Rødt.
Forslaget fikk 8 stemmer (R 2, SaFoSa 3, PP 1, KRF 1, Uavh.1) og falt.
Formannskapets innstilling ble satt opp mot forslaget fra Sammen for Sarpsborg, Kristelig
Folkeparti, Pensjonistpartiet, Rødt og Helge Skår (uavh.repr.).
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 34 mot 9 stemmer. (Mindretallet SaFoSa 3, KRF
2, PP 1, R 2, Uavh. 1)
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Bystyrets vedtak
1. Delstrekning Rolvsøy-Borg Bryggerier legges ikke ut på høring.
2. Delstrekning Borg Bryggerier – Klavestad:
a. Alternativ MIDT-7 legges ut på høring med følgende tillegg i bestemmelsene:
i. Det skal være dialog mellom Bane NOR, Østfold fylkeskommune og Sarpsborg kommune
om istandsetting av St. Olavs vold som et kompenserende tiltak for riving av Tarris-bygget.
ii. Konsekvensene for kulturminnene skal minimeres i reguleringsplanarbeidet og flytting av
banevokterboligen og berørte verneverdige bygninger skal utredes.
b. Alternativ MIDT-10 legges ut på høring med følgende tillegg i bestemmelsene:
i. Det skal være dialog mellom Bane NOR, Østfold fylkeskommune og Sarpsborg kommune
om istandsetting av St. Olavs vold som et kompenserende tiltak for riving av Tarris-bygget.
ii. Konsekvensene for kulturminnene skal minimeres i reguleringsplanarbeidet og flytting av
banevokterboligen og berørte verneverdige bygninger skal utredes.
c. Alternativ NFO-9 legges ut på høring.
d. Alternativ NFO-10 legges ikke ut på høring.
e. Alternativer med omlegging av rv. 111 legges ikke ut på høring.
3. Sarpsborg kommune sender en begrunnet henvendelse til statlige myndigheter om at
alternative InterCity-konsepter utredes slik at beslutningsgrunnlaget kan bli best mulig.
Statlige myndigheter anmodes også om å utarbeide en samlet plan for godstrafikk,
utenlandstrafikk, regionaltrafikk og lokaltrafikk slik at det er mulig å vurdere de samlede
konsekvensene for Sarpsborg kommune. Henvendelsen skal vise til den senere tids utvikling
i saken om InterCity gjennom Østfold, herunder nye kostnadsanslag og signaler fra
regjeringen om prosjektets gjennomførbarhet. Henvendelsen skal også vise til de svært
uheldige konsekvenser det anbefalte alternativ for delstrekning Rolvsøy-Borg Bryggerier vil
få for Sarpsborg kommune.
4. Sarpsborg kommune krever at det med grunnlag i kommunedelplan for delstrekning Borg
Bryggerier – Klavestad utarbeides en reguleringsplan for fv 118 ny Sarpsbru. Dette
reguleringsarbeidet skal påbegynnes så raskt som mulig, og ha som siktemål at ny Sarpsbru
kan realiseres så raskt som mulig. Arbeidet gjennomføres uavhengig av videre arbeid med
InterCity-trasé. Eventuelt reguleringsarbeid for InterCity på strekningen igangsettes ikke før
en samlet plan som nevnt i punkt 3 foreligger.
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Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity
dobbeltspor Rolvsøy - Klavestad og fv. 118 Ny Sarpsbru – utlegging til
høring
Saksordførersak.
Saksordfører: Svein Larsen (AP)
Medsaksbehandlere: Bård Andersen, Bjørn Kristian Bjercke
Saksordførers innstilling:
Legges fram i møtet
Vedlegg:
1. Planbeskrivelse med KU
2. Måloppnåelse Rolvsøy – Borg Bryggerier
3. Måloppnåelse Borg Bryggerier - Klavestad
4. Anbefaling Rolvsøy – Borg Bryggerier
5. Anbefaling Borg Bryggerier - Klavestad
6. Plankart Rolvsøy – Rolvsøysund
7. Plankart Rolvsøysund - Klavestad
8. Planbestemmelser Rolvsøy – Rolvsøysund
9. Planbestemmelser Rolvsøysund - Klavestad
10. Illustrasjonshefte
Sammendrag:
Dette er et felles likelydende saksframlegg for Fredrikstad og Sarpsborg kommuner samt
Østfold fylkeskommune. Saken gjelder hvilke trasealternativer for veg og bane som skal
legges ut på høring for kommunedelplan for InterCity dobbeltspor Rolvsøy - Klavestad og fv
118 ny Sarpsbru med eventuell omlegging av rv 111 øst for Hafslund. Planprogram for
kommunedelplan for InterCity Fredrikstad - Sarpsborg, rv 110 og fv 118 har lagt rammene for
planarbeidet.
Strekningen mellom Rolvsøy og Klavestad delt inn i to delstrekninger:
1. Rolvsøy – Borg Bryggerier: Tiltaket innenfor delstrekningen omfatter ny dobbeltsporet
jernbane. Bane NOR er forslagstiller og Fredrikstad og Sarpsborg kommuner er
planmyndighet. Fredrikstad er planmyndighet på stekningen Rolvsøy – Rolvsøysund
og Sarpsborg er på strekningen Rolvsøysund – Klavestad.
2. Borg Bryggerier – Klavestad: Tiltaket innenfor delstrekningen omfatter ny
dobbeltsporet jernbane, ny fv 118 over Glomma samt utvidelse eller omlegging av rv.
111 øst for Hafslund. Bane NOR, Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune er
forslagsstillere. Sarpsborg kommune er planmyndighet.
Rolvsøy – Borg Bryggerier
Mellom Rolvsøy og Borg Bryggerier er det konsekvensutredet fem alternativer: 1a, 4bH, 4bL,
5cH og 5cL.
Det er gjort en samfunnsøkonomisk analyse der alternativene er vurdert ut fra både prissatte
og ikke-prissatte konsekvenser. Alternativ 1a er rangert som nr. 1 i den
samfunnsøkonomiske analysen, som følge av at alternativet har lavest investeringskostnad.
Ingen av alternativene strider mot nasjonale mål eller er samlet vurdert til stor negativ
konsekvens for ikke-prissatte konsekvenser.
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Det er klar forskjell mellom alternativene når det gjelder oppnåelse for to av de syv
effektmålene for InterCity. For de fem øvrige målene er det ingen vesentlig forskjell mellom
alternativene, jf. vedlegg 2 Notat måloppnåelse Rolvsøy – Borg Bryggerier.
Forslagsstiller Bane NOR vurderer alternativ 1a som det beste alternativet og anbefaler at
dette alternativet legges til grunn for videre planlegging. Bane NOR fraråder alternativ 4bH,
4bL, 5cH og 5cL og vil fremme innsigelse til disse alternativene dersom de blir sendt på
høring.
Østfold fylkeskommune varsler mulig innsigelse til alternativ 1a. Dette begrunner Østfold
fylkeskommune med nasjonale kulturverdier knyttet til Greåker fort og Alvimdalen.
Kommunedirektøren vurderer 4bL som det beste alternativet. Dette begrunnes med at
alternativet kommer best ut på de ikke-prissatte konsekvensene. Alternativ 4bL er det
alternativet som er mest gunstig for byen med tanke på barrierevirkning, støy, arealbeslag og
eventuell bruk av terrenget over tunneltaket. 4bL fremstår også som det alternativet som best
tilrettelegger for byutvikling. Alternativ 4bL har imidlertid den høyeste investeringskostnaden
av alle alternativer.
Kommunedirektøren mener også alternativ 1a er et akseptabelt alternativ og bør sendes på
høring.
Kommunedirektøren anbefaler at alternativ 4bL og 1a legges ut til offentlig ettersyn og
sendes på høring. Kommunedirektøren anbefaler tilleggsbestemmelse knyttet til kulvert ved
Brevik, gang- og sykkelundergang ved Stadion samt drift av Lande skole og Moabanen.
Kommunedirektøren vurderer alternativene 4bH, 5cL og 5cH til ikke å være akseptable.
Alternativene anbefales ikke sendt på høring.
Borg Bryggerier - Klavestad
På delstrekningen er det konsekvensutredet fire jernbane- og vegalternativer: MIDT-7, MIDT10, NFO-9 og NFO-10.
Det er også utredet to alternative løsninger for rv.111 ved Hafslund for hver av
kombinasjonene av veg og jernbane. Det er:
 utvidelse med kollektivfelt i dagens trasé for rv.111,
 omlegging av rv.111 i ny trasé lenger øst mellom Navestadveien og rundkjøringen fv. 581
Nordbyveien x rv. 111 ved Hafslund skole.
På delstrekningen er alternativ MIDT-7 samlet vurdert som det beste alternativet, og det er
rangert som nr. 1 i den samlede samfunnsøkonomiske vurderingen. Alternativet har beste
rangering både for de prissatte konsekvensene og for de ikke-prissatte konsekvensene.
Alternativ MIDT-10 er rangert som nr. 2 i den samlede samfunnsøkonomiske analysen.
Det er liten eller ingen forskjell mellom alternativene når det gjelder oppnåelse av mål for
InterCity og Bypakka, jf. vedlegg 3 Notat måloppnåelse Borg Bryggerier - Klavestad.
Forslagstillerne Bane NOR, Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune anbefaler
alternativ MIDT-7.
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Bane NOR og Sarpsborg kommune kan akseptere alternativ MIDT-10. Østfold
fylkeskommune vil vurdere innsigelse til alternativ MIDT-10. Dette begrunnes med at MIDT10 er mest skadelig for kulturminnene av høy nasjonal verdi; Middelalderbyen og
Olavsvollen.
Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune kan akseptere alternativ NFO-9 og NFO-10.
Bane NOR vil vurdere innsigelse til alternativ NFO-9 og NFO-10. Dette begrunnes med at
NFO-alternativene har høyere investeringskostnad, lavere måloppnåelse for jernbane,
dårligere jernbaneteknisk løsning, mindre fleksibilitet i videre planlegging og høyere
miljørisiko enn MIDT-alternativene.
Kommunedirektøren mener det er viktig å høre både MIDT- og NFO-alternativer.
Kommunedirektøren mener det er riktig å høre begge de to MIDT-alternativene ettersom de
er rangert som nr. 1 og 2 i den samfunnsøkonomiske analysen.
Når det gjelder NFO-9 og NFO-10 er alternativene rangert likt i den samfunnsøkonomiske
analysen. Det samme gjelder i vurdering av ikke-prissatte konsekvenser.
Kommunedirektøren vurderer likevel NFO-9 som noe bedre enn NFO-10 og anbefaler å høre
kun NFO-9. Kommunedirektøren vektlegger blant annet den store negative konsekvensen
NFO-10 har for landskapsbildet.
Alle alternativer med omlegging av rv. 111 i ny trasé er i den samfunnsøkonomiske analysen
vurdert som dårligere enn tilsvarende alternativ med rv. 111 i dagens trasé.
Kommunedirektøren mener derfor det ikke er forhold som tilsier at alternativer med rv. 111 i
ny trasé er bedre enn tilsvarende alternativ med rv. 111 i dagens trasé. Alternativer med
omlegging av rv. 111 anbefales derfor ikke. Kommunedirektøren anbefaler derfor at disse
alternativene ikke sendes på høring.
Kommunedirektøren anbefaler ut fra dette at alternativene MIDT-7, MIDT-10 og NFO-9
sendes på høring. Kommunedirektøren anbefaler tilleggsbestemmelse knyttet til
istandsetting av St. Olavs vold samt tilleggsbestemmelse om kulturminner og verneverdige
bygninger.
Utredning:
Dette er et felles likelydende saksframlegg for Fredrikstad og Sarpsborg kommuner samt
Østfold fylkeskommune.
Saken gjelder hvilke trasealternativer for veg og bane som skal legges ut på høring for
kommunedelplan for InterCity dobbeltspor Rolvsøy – Klavestad og fv 118 ny Sarpsbru med
eventuell omlegging av rv. 111 øst for Hafslund. Kommunedelplan vil i denne saken
benevnes som kommunedelplan for InterCity og fv. 118.
InterCity-satsningen er et ledd i Regjeringenes overordnede mål for transportpolitikken. Målet
er et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til
lavutslippssamfunnet, jf. Nasjonal Transportplan 2018 - 2029. InterCity-satsningen er også
ledd i oppfølgingen av målet i Klimaforliket – at veksten i persontransporten i storbyene skal
tas med kollektivtransport, sykkel og gange. InterCity Østfoldbanen er en del av et nasjonalt
jernbanenett og også en av fire jernbanelinjer mellom Norge og Sverige. Jernbanen,
inkludert stasjoner, skal bygge opp om by- og stedsutvikling og regional utvikling langs
Østfoldbanen og i resten av InterCity området. Utvikling og utnytting av infrastrukturen er av
lokal, regional og nasjonal interesse. Jernbane og vei er store infrastrukturtiltak, som hver for
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seg og samlet, vil ha betydelige konsekvenser for byen, nærmiljøet og eksisterende kvaliteter
og verdier i berørte områder.
Planprogram for kommunedelplan for InterCity Fredrikstad - Sarpsborg, rv. 110 og fv. 118
har lagt rammene for hvilke alternativer for veg og bane som er konsekvensutredet.
Planprogrammet ble fastsatt av Fredrikstad bystyre 08.12.2016 og Sarpsborg bystyre
02.03.2017. Fastsetting av planprogrammet ble også behandlet av fylkesutvalget i Østfold
fylkeskommune 15.12.2016. Planprogrammet er senere revidert, jf sak 94/18 i Fredrikstad
bystyre, sak PS 34/18 i Sarpsborg bystyre og sak 71/2018 i Fylkesutvalget.
Planområdet er senere delt opp i to kommunedelplaner;
• Seut – Rolvsøy
• Rolvsøy - Klavestad
Forslag til kommunedelplan består av følgende dokumenter:
• Planbeskrivelse med konsekvensutredning, jf. vedlegg 1.
• Notater måloppnåelse, jf. vedlegg 2 og 3.
• Notater anbefaling, jf. vedlegg 4 og 5.
• Plankart i målestokk 1:5000. Plankartet er delt opp i to ulike kartblad, jf. vedlegg 6 og
7.
• Planbestemmelser og retningslinjer, jf. vedlegg 8 og 9.
• Illustrasjonshefte (de viktigste tegninger og illustrasjoner), jf. vedlegg 10.
Det er i tillegg utarbeidet delutredninger for ulike tema som er utredet som del av
konsekvensutredningen, samt tekniske fagrapporter. Konsekvensutredningen belyser hvilke
verdier som er i planområdet og hvordan verdiene vil bli påvirket av tiltaket.
Delutredningene/fagrapportene er tilgjengelig på Bane NORs nettside
www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ostfoldbanen2/seut--sarpsborg/planer-rolvsoysarpsborg-stasjon-klavestad
og er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delutredning prissatte konsekvenser
Delutredning landskapsbilde
Delutredning nærmiljø og friluftsliv
Delutredning kulturmiljø
Delutredning naturmangfold
Delutredning naturressurser
Delutredning lokale og regionale virkninger
Delutredning byutvikling
ROS (risiko og sårbarhet)-analyse
Delutredning trafikk
Miljøbudsjett jernbane
Miljøbudsjett vei
Fagrapport anleggsgjennomføring
Fagrapport støy
Fagrapport luftforurensning
Fagrapport vibrasjoner
Fagrapport geoteknikk
Fagrapport VA (vann og avløp)
Fagrapport Flom
Ingeniørgeologi
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•
•
•

Miljøgeologi
Strømningsanalyse Sarpsfossen
Teknisk Hovedplan (teknisk beskrivelse av alternativene)

Ved endelig behandling av kommunedelplan vil følgende vedtas:
 Plankart som avklarer hvilke arealer (korridor) som båndlegges for videre
planlegging.
 Bestemmelser som angir formål med planen og krav innenfor båndleggingssonen.
 Retningslinjer som angir viktige fokusområder i den videre planleggingen.
 Hvilket av de utredede alternativene som legges til grunn for videre planlegging.
Tekniske løsninger i Teknisk hovedplan vedtas ikke. Traseene og løsningene vil bli videre
optimalisert og endelig fastsatt gjennom reguleringsplan.
Nærmere om innholdet i planbeskrivelsen
I planbeskrivelsen er strekningen mellom Rolvsøy og Klavestad delt inn i to delstrekninger:
1. Rolvsøy – Borg Bryggerier: Tiltaket innenfor delstrekningen omfatter ny dobbeltsporet
jernbane. Bane NOR er forslagstiller og Fredrikstad og Sarpsborg kommuner er
planmyndighet. Fredrikstad kommune er planmyndighet på strekningen Rolvsøy –
Rolvsøysund og Sarpsborg kommune er planmyndighet på strekningen Rolvsøysund –
Klavestad.
2. Borg Bryggerier – Klavestad: Tiltaket innenfor delstrekningen omfatter ny dobbeltsporet
jernbane, ny fv 118 over Glomma samt utvidelse eller omlegging av rv. 111 øst for
Hafslund. Bane NOR, Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune er forslagsstillere.
Sarpsborg kommune er planmyndighet.
Delstrekning Rolvsøy – Borg Bryggerier
På delstrekningen Rolvsøy–Borg Bryggerier er det konsekvensutredet fem alternativer: 1a,
4bH, 4bL, 5cH og 5cL. Alternativene 1a, 5cH og 5cL er identiske fra Rolvsøy til Yven. Fra
Yven deler 1a og 5cH/5cL seg i to forskjellige traseer. 5cH og 5cL er henholdsvis en høy og
en lav løsning for samme trasé. Alternativ 4bH og 4bL er identiske fra Rolvsøy til Yven, men
fra Yven får traseen en høy og en lav løsning.
I praksis er det to alternativer mellom Rolvsøy i Fredrikstad og Yven i Sarpsborg, mens det
er fem alternativer mellom Yven og Borg Bryggerier. De fem alternativene omtales her som
separate og uavhengige løsninger med start i Rolvsøy og med slutt ved Borg Bryggerier.
Alle alternativer har en anslått byggetid på ca. 5,5 år.
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Figur 1: Alternativene med høy løsning for 4b og 5c.
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Figur 2: Alternativene med lav løsning for 4b og 5c.

Alternativ 1a
Nytt spor følger eksisterende jernbanetrasé ved Rolvsøy i Fredrikstad før den krysser
Rolvsøysund og ny fv. 109 på Greåker-siden på en ca. 20 meter høy betongbru over
Visterflo. Eksisterende jernbanebru rives. Det nye sporet går deretter i en kort fjelltunnel
under Greåker fort, før den krysser Greåkerdalen i dagen. Ved Hannestad og Yven går
sporet i en ny fjelltunnel1, for deretter å krysse Alvimjordet i dagen og over E6 på bru. Med
unntak av en kort betongtunnel2 under Evenrødveien, Syrinveien og Frøyas vei på Brevik,
går sporet i dagen til Borg Bryggerier. Fra stadionområdet følger nytt spor eksisterende
trasé.
Alternativ 4bH og 4bL
Nytt spor svinger nordover fra Rolvsøy stasjon, går i betongtunnel under fv. 109 og krysser
Rolvsøysund ved Moa idrettsanlegg på en ca. 7 meter høy betongbru over Visterflo.
Eksisterende jernbanebru rives. Sporet går i fjelltunnel under Greåker videregående skole,

1

Tunnel som bores eller sprenges i fjell.

2

Tunnel i løse masser. Graves ut som en åpen grøft og avstives.
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og deretter i dagen over Greåkerdalen før det går inn i en ny fjelltunnel under Yven til
Knattås.
I høy-løsningen 4bH går sporet videre i dagen over Alvimjordet, og over E6 og Tunejordet på
betongbru (næringsområdet og langs Vogts vei) helt til fv. 118 Tuneveien. Ved Lande skole
går sporet i betongkulvert før dagsonen fra Borg Bryggerier. I lav-løsningen 4bL går sporet i
samme trasé, men i uavbrutt tunnel fra Greåkerdalen til Borg Bryggerier.
Alternativ 5cH og 5cL
Nytt spor følger samme trasé som alternativ 1a fra Rolvsøysund helt frem til ca.
Hannestad/Yven. Løsningene er også likt 1a. I tunnelen ved Hannestad/Yven svinger sporet
litt nordøstover i forhold til 1a, hvor deretter sporet går ut i dagen ved Knattås.
I høy-løsningen 5cH følger sporet Ordfører Thorbjørnsens vei, krysser over E6 på brua på
samme sted som vegbrua i dag og til slutt følger sporet Vogts vei helt til fv. 118 Tuneveien.
Ved Lande skole går sporet i betongkulvert før dagsonen fra Borg Bryggerier. I lav-løsningen
5cL går sporet i samme trasé, men i uavbrutt tunnel fra Greåkerdalen til Borg Bryggerier.
Tunnelen er en kombinasjon av fjell- og betongtunnel.
Konsekvensutredning
Det er gjennomført konsekvensutredning i tråd med fastsatt planprogram for strekningen
Rolvsøy - Klavestad. Prissatte og ikke-prissatte konsekvenser er sammenstilt og rangert i en
samfunnsøkonomisk analyse.
Prissatte konsekvenser
Forventede investeringskostnader i millioner 2018-kroner eksklusiv mva.:
Alternativ
Investeringskostnad

1a
10 527

4bH
15 530

4bL
18 761

5cH
14 384

5cL
18 449

Siden rutetabellen er den samme for alle jernbanealternativene på denne delstrekningen, vil
nytten for trafikantene og operatørene være den samme. Det er også en marginal forskjell i
reisetid for banealternativene. Det er derfor kun investeringskostnadene som skiller
alternativene på delstrekningen.
Alternativ 1a kommer best ut, siden den har lavest investeringskostnad.
Selv om det er knyttet usikkerhet til beregningen, er spennet mellom det beste og nest beste
såpass stor at usikkerheten ikke medfører en endret rangering.
Innløsing av boliger
Det er på et overordnet nivå vurdert omfang av erverv av boliger og øvrige bygg.
Alternativ
Boliger
(boenheter)
Øvrige bygg som næring, offentlige osv.
Sum

1a
56
(88)
7
63

4bH
91
(120)
25
116

4bL
91
(120)
26
117

5cH
70
(87)
20
90

5cL
70
(87)
20
90
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Ikke-prissatte konsekvenser
De ikke-prissatte konsekvensene omfatter hovedtemaene landskapsbilde, nærmiljø og
friluftsliv, kulturmiljø, naturmangfold og naturressurser. Temaene representerer ulike
aspekter av miljøet og vurderes etter en ni-delt skala som går fra meget stor positiv
konsekvens (++++) til meget stor negativ konsekvens (– – – –). Inndelingen er basert på
Statens vegvesens håndbok V712, 2014-versjonen. For hvert av disse fagtemaene foreligger
det en egen delutredning med mer detaljerte beskrivelser, vurderinger og analyser. Det vises
også til Planbeskrivelsen kapittel 9.5 for en oppsummering av temaene.
Landskapsbilde
Alternativ 4bL har minst konsekvenser for Rolvsøy, Greåker fort og Alvim-Tune, og rangeres
som best. Alternativ 4bH og 5cL er rangert som nr. 2, der 4bH har konsekvenser for AlvimTune og 5cL har litt større konsekvenser for Rolvsøy, Rolvsøysund og Greåker fort.
Alternativ 1a er rangert som nr. 3 med konsekvenser for Rolvsøy, Greåker fort, Alvim-Tune
og videre mot Borg Bryggerier. Alternativ 5cL er rangert dårligst med tilsvarende
konsekvenser som 1a, men med større konsekvenser for Alvim-Tune og videre mot Borg
Bryggerier.
Kulturmiljø
Alternativ 4bL og 4bH rangeres som best da de ikke påvirker Greåker fort. Alternativene 5cL,
5cH og 1a vurderes som dårligst på grunn av tunnelpåhugget under Greåker fort og en lang
dagstrekning over Alvim-Tune.
Nærmiljø og friluftsliv
Alternativ 5cL har minst nærføring med friluftsområder, boligmiljø og skoler, og skaper ikke
barriervirkninger mellom Yven og Borg Bryggerier. 5cL rangeres som best. Alternativene
4bL, 4bH og 5cH har lik konsekvens, og rangeres som nr. 2. Dårligst er alternativ 1a med
negative konsekvenser for Greåker sentrum, Greåkerdalen og Lande barneskole.
Naturmangfold
Alternativ 4bL har minst konsekvenser siden løsningen går i tunnel ved Tunejordet, og
rangeres som best. Alternativene 4bH og 5cL er rangert likt. Førstnevnte har størst
konsekvenser for Tunejordet, mens sistnevnte medfører arealbeslag i naturtypeforekomster
og forstyrrelser for flaggermus under Greåker fort. Alternativ 1a og 5cH er rangert som
dårligst med arealbeslag i naturtypeforekomster og forstyrrelser for flaggermus under
Greåker fort.
Naturressurser
Alternativene 4bL og 4bH er rangert som de beste med arealbeslag av jordbruksarealer på
Rolvsøy, Rolvsøy kirke, Greåkerdalen og Tune-Alvim. Alternativ 1a, 5cH og 5cL kommer
dårligst ut da de i større grad berører områdene ved Nes gård og jordbruket på Rolvsøy og
Greåkerdalen.
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Samlet vurdering for ikke-prissatte konsekvenser

Alternativ 4bL er samlet vurdert som det beste alternativet for ikke prissatte konsekvenser.
Alternativet har ingen fagtema med middels til stor konsekvens eller stor negativ
konsekvens. Alternativ 5cH er samlet vurdert som det dårligste alternativet.
Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser

Alternativ 1a har lavest investeringskostnad. Ingen av alternativene strider mot nasjonale mål
eller er samlet vurdert til stor negativ konsekvens for ikke-prissatte verdier. Forskjellen
mellom konsekvensene for ikke-prissatte verdier er begrenset, samtidig som
kostnadsforskjellen er stor. Dette er bakgrunnen for at det argumenteres i den
samfunnsøkonomiske analysen for å vektlegge de prissatte verdiene i større grad enn de
ikke-prissatte verdiene.
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Det er klar forskjell mellom alternativene når det gjelder oppnåelse for to av de syv
effektmålene for InterCity. For de fem øvrige målene er det ingen vesentlig forskjell mellom
alternativene jf. vedlegg 2 Notat måloppnåelse Rolvsøy – Borg Bryggerier.
Forslagsstiller Bane NOR sin anbefaling
Bane NOR vurderer alternativ 1a som det beste alternativet og anbefaler at dette alternativet
legges til grunn for videre planlegging.
Bane NOR fraråder alternativ 4bH, 4bL, 5cH og 5cL.
Bane NOR vil fremme innsigelse til 4bH, 4bL, 5cH og 5cL dersom noen av disse
alternativene blir sendt på høring. Dette begrunner Bane NOR med den store
kostnadsforskjellen mellom alternativene og den begrensede forskjellen i ikke-prissatte
konsekvenser.
Delstrekning Borg Bryggerier – Klavestad
På delstrekningen Borg Bryggerier – Klavestad er det konsekvensutredet fire jernbane- og
vegalternativer:
 MIDT-7,
 MIDT-10
 NFO-9
 NFO-10
Dette er i tråd med behandling av sak om «Optimalisering av traseer for
konsekvensutredning», jf. sak 110/17 i Sarpsborg bystyre 16.11.2017, sak 134/17 i
Fredrikstad bystyre 16.11.2017 og PS 121/17 i Østfold fylkeskommune, Fylkesutvalget
23.11.2017 og Fylkestinget 06.12.2017.
Rv. 111
Det er også utredet to alternative løsninger for rv. 111 ved Hafslund for hver av
kombinasjonene av veg og jernbane. Det er:
 utvidelse med kollektivfelt i dagens trasé for rv. 111,
 omlegging av rv.111 i ny trasé lenger øst mellom Navestadveien og rundkjøringen fv. 581
Nordbyveien x rv. 111 ved Hafslund skole.
Dette gir totalt 8 alternativer på delstrekningen mellom Borg Bryggerier og Klavestad.
Alle alternativene inkluderer felles plan for veg og jernbane ved Sarpsfossen. Alternativene
kan kombineres fritt med alternativene på delstrekningen Rolvsøy – Borg Bryggerier.
Nedenfor gis en overordnet beskrivelse av stasjonen og de ulike veg- og
jernbanealternativene. For nærmere beskrivelse vises til Planbeskrivelsen kapittel 8.6, jf.
vedlegg 1.
Sarpsborg stasjon
Nye Sarpsborg stasjon legges i tilknytning til dagens stasjon. Det er konsekvensutredet to
stasjonsløsninger MIDT og NFO (Nord For Olavsvollen). I prinsippet er teknisk løsning for de
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to stasjonene den samme. Det samme gjelder strategiske grep for å skape en god
sammenheng mellom stasjonen og øvrig bystruktur.
Begge løsningene er planlagt med 5 spor til plattform; to midtplattformer med spor på hver
side pluss ensidig plattform for spor til østre linje. Plattformene har en lengde på ca. 350
meter. I tillegg til togframføring og drifts- og servicefunksjoner er det tilrettelagt for
sykkelparkering, busstopp, taxiholdeplass, kiss & ride, parkering for bevegelseshemmede og
korttidsparkering. Det er lagt til grunn at dagens antall parkeringsplasser for pendlere
opprettholdes fram til byutviklingen starter i knutepunktet. I dag er det 85
pendlerparkeringsplasser ved stasjonen. For buss er det planlagt 4 plattformer i hver retning
langs reisetorget ved stasjonen.
Nye Sarpsborg stasjon vil ha god tilgjengelighet fra ulike kanter av byen. Stasjonen blir et av
knutepunktene i «sentrumstriangelet». Hovedadkomst til plattform vil skje via en undergang i
forlengelsen av Rosenkrantzgate, slik det er lagt til grunn i sentrumsplanen. Det er mulighet
for gjennomgående gangakse fra sentrum til Glengshølen via denne undergangen. Det vil
bidra til at stasjonen som barriere blir redusert. Det er også en sekundæradkomst til plattform
med overgangsbru ved Oscar Pedersensvei.
Jernbane- og vegalternativene
Jernbaneløsningene er betegnet MIDT og NFO (Nord For Olavsvollen). For alle
jernbanealternativene er det tre spor på ny bru over Glomma. To spor tilhører dobbeltsporet
mot Halden og et spor grener av til Østre linje. På denne måten oppnås størst mulig
kapasitet på dobbeltsporet.
Vegløsningene består av ny firefeltsveg for fv.118 der to felt er forbeholdt
kollektivtrafikk/sambruk. Vegløsningene er betegnet 7, 9 og 10. Geometri for både veg og
jernbane er tilpasset i de ulike kombinasjonene.
Fv. 118 er planlagt med dimensjoneringsklasse H6 (Hovedveger med årsdøgntrafikk større
enn 12 000 og fartsgrense 60 km/t, ifølge Statens vegvesens håndbok N100, versjon 2014).
Tverrprofil har fire kjørefelt, midtdeler og skulder, total bredde 16 meter.
Hovedgang- og sykkelveg på strekningen Sarpsborg stasjon – Hafslund skole er planlagt
med vegbredde 5 meter. Øvrige gang- og sykkelveger er planlagt med vegbredde 3 meter,
med unntak av gang- og sykkelveg langs ny rv. 111 som er planlagt med bredde 3,5 meter.
MIDT-7, NFO-9 og NFO-10 har en anslått byggetid på ca. 5,5 år, mens MIDT-10 har en
anslått byggetid på ca. 4,5 år.
Alternativ MIDT-7
Jernbanelinjen ligger langs eksisterende jernbanelinje fra Borg Bryggerier og inn mot
stasjonen. Øst for stasjonen ligger jernbanen på sørsiden av Olavsvollen, i samme trase som
dagens spor. Jernbanen fortsetter gjennom Tarris og på bru over Sarpsfossen. Alternativet
medfører at Tarris må rives. Sørover legges jernbanen i dagens trase fra Hafslund skole og
videre mot Klavestad. Avgreining til Østre linje øst for Sarpsfossen.
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Fv. 118 er planlagt utvidet med kollektivfelt i østgående retning fra Sarpsborg stasjon til kryss
med fv. 109 i Østre bydel, der det er planlagt ny rundkjøring. Ny fv. 118 følger parallelt på
sørsiden av ny jernbane gjennom Tarris over Sarpsfossen. Ny vegbru blir i samme høyde
som jernbanebrua og etableres inntil ny jernbanebru.
Rundkjøringen ved Hafslund hovedgård mellom fv. 118 og rv. 111 flyttes nord for dagens
rundkjøring. Ny fv. 118 fortsetter østover mellom jernbanen og Hafslund hovedgård og
krysser over nytt dobbeltspor ved Hafslund skole. Det etableres ny rundkjøring ved skolen
med avgreining for fv. 582 Nordbyveien og fv. 583 Haugeveien. Ny fv. 118 kobles mot
planlagt 4-felts veg videre mot Dondern.
Rv. 111 Statsminister Torps vei utvides med kollektivfelt i nordgående retning fra
Sarpebakken.
Dagens vegbru over Sarpsfossen vil fungere som ny gang- og sykkelveg. Videre østover til
Hafslund skole ligger gang- og sykkelvegen omtrent i samme trasé som dagens fv. 118 og
rv. 111. Gang- og sykkelvegen krysser i kulvert under ny rv. 111 i forlengelsen av
Statsminister Torps vei. Ved Hafslund skole er det planlagt planskilt kryssing av fv. 118.

Figur 3: Alternativ MIDT-7 med rv. 111 i dagens trase.
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Figur 4: Alternativ MIDT-7 med rv. 111 i dagens trase.

Alternativ MIDT-10
For jernbane er dette alternativet likt som for MIDT-7 bortsett fra at jernbanen ligger ca. 5
meter høyere ved Tarris slik at fv. 118 skal kunne krysse under jernbanen.
Planlagt utvidelse av fv. 118 i St. Nicolas gate fra stasjonen til krysset med fv. 109 er likt for
dette alternativet som for alternativ MIDT-7.
Fra Olavsvollen og østover ligger fv. 118 nord for jernbanen. Fv. 118 krysser under
eksisterende og ny jernbane ved Olavsvollen og går på bru over Sarpsfossen parallelt med
ny jernbanebru fram til ny rundkjøring i krysset med fv. 581 Nordbyveien. Vegbrua ligger
lavere enn jernbanebrua over Sarpsfossen.
Fv. 118 møter rv. 111 i ny rundkjøring nord for Hafslund skole. Eksisterende rv. 111 er
planlagt bygd ned til 2-felts veg med langsgående gang og sykkelveg fra eksisterende
rundkjøring mellom fv. 118 og rv. 111 fram til ny rundkjøring ved Hafslund skole. Haugeveien
kobles mot rv. 111 i et T-kryss med samme plassering som i dag.
Fra rv. 111 Statsminister Torpsvei etableres det kollektivgate som krysser under dagens
jernbanebru og følger Øyveien til ny rundkjøring mellom fv. 118 og fv. 581 Nordbyveien.
Dette gir bussene en snarveg til sentrum.
Det er gang- og sykkelveg både langs ny fv. 118 og i eksisterende trase for fv. 118 over
Sarpsfossen og videre langs rv. 111.
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Dagens fv. 118 beholdes som sekundær gang- og sykkelveg forbi Hafslund i retning mot øst.

Figur 5: Alternativ MIDT-10 med rv. 111 i dagens trase.
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Figur 6: Alternativ MIDT-10 med rv. 111 i dagens trase.

Alternativ NFO-9
Stasjonen vil ligge på samme sted som for jernbanealternativ MIDT, men spor og plattformer
vil være forskjøvet noe nordover. Østover vil jernbanealternativ NFO ligge lenger nord
sammenlignet med jernbanealternativ MIDT. Øst for stasjonen går jernbanelinja nord for
Olavsvollen og Tarris. I NFO-alternativet bevares Tarris.
Nytt dobbeltspor følger eksisterende jernbanelinje ved Hafslund skole og videre mot
Klavestad. Avgreining mot Østre linje øst for Sarpsfossen.
Fv. 118, St. Nikolas-gate, er planlagt utvidet med kollektivfelt i østgående retning fra
Sarpsborg stasjon til kryss med fv. 109. Det er foreslått rundkjøring i kryss mellom fv. 118 og
fv. 109. Ny fv.118 krysser Borregaards industrispor i dagens vegtrasé, og følger parallelt på
sørsiden av ny jernbane videre over Sarpsfossen. Adkomst til Tarris er planlagt direkte fra ny
4-felts fv. 118.
På østsiden av Sarpsfossen møtes fv. 118 og rv. 111 Statsminister Torps vei i en ny
rundkjøring som blir liggende nord for dagens kryss. Ny fv. 118 fortsetter østover mellom ny
jernbane og Hafslund hovedgård og krysser over nytt dobbeltspor og Østre linje på bru vest
for Hafslund skole. Det etableres rundkjøring ved Hafslund skole med avgreining for fv. 581
Nordbyveien og fv. 583 Haugeveien. Ny fv. 118 kobles mot planlagt 4-felts veg videre mot
Dondern.
Rv. 111 Statsminister Torps vei utvides med kollektivfelt i nordgående retning fra
Sarpebakken og frem til det nye krysset nordvest for Hafslund hovedgård.
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Gang- og sykkelløsningen er i hovedsak lik som i MIDT-7. Dette med unntak av at det er
planlagt en separat gang- og sykkelløsning i eksisterende jernbanetrase fra stasjonen fram til
Borregaard. Gang- og sykkelvegen krysser over ny fv. 118 i bru og ligger omtrent i samme
trase som dagens fv. 118 og rv. 111 fram til Hafslund skole.
Gang og sykkelvegen krysser i kulvert under ny rv. 111 i forlengelse av Statsminister Torps
vei. Ved Hafslund skole er det planlagt planskilt kryssing av fv 118.

Figur 7: Alternativ NFO-9 med rv. 111 i dages trase.
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Figur 8: Alternativ NFO-9 med rv. 111 i dagens trase.

Alternativ NFO-10
Jernbaneløsningen er lik som i alternativ NFO-9. Øst for rundkjøring i kryss med fv. 109, vil
fv. 118 følge omtrent samme trasé som i alternativ NFO-9, men fv. 118 vil ligge noe lavere i
terrenget ved Tarris. Vegbrua går parallelt på sørsiden av jernbane brua, men ligger lavere
enn jernbanebrua.
Vest for rundkjøring mellom fv. 109 og fv. 118 i sentrum er gang- og sykkelvegløsninger likt
som for NFO-9. Videre østover er det gjennomgående gang- og sykkelveg både langs ny fv.
118 og i eksisterende trase for fv. 118 over Sarpsfossen og videre langs rv. 111.
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Figur 9: Alternativ NFO-10 med rv. 111 i dagens trase.
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Figur 10: Alternativ NFO-10 med rv. 111 i dagens trase.

Omlegging av rv. 111 i ny trasé
For alle de fire alternativene over Sarpsfossen er det også prosjektert og konsekvensutredet
et alternativ med omlegging av rv. 111 i ny trase lenger øst mellom Navestadveien og
rundkjøringen fv. 581 Nordbyveien x rv. 111 ved Hafslund skole.
For disse alternativene er løsningen for jernbane og fv. 118 lik som i alternativene der rv. 111
utvides i eksisterende trase.
Framtidig rv. 111 legges om i en ny trasé fra rundkjøringa ved Hafslund skole. Den nye
riksvegen krysser over jernbanen vest for skolen og går videre sørvestover langs og over
jordet til Hafslund hovedgård og frem til Navestadveien ved Trafikkstasjonen. Herfra følger
ny rv. 111 Navestadveiens trasé frem til rundkjøring med dagens rv. 111. Den eksisterende
Navestadveien oppgraderes med standard som ny rv. 111.
Rv. 111 Statsminister Torps vei etableres som kollektivgate.
Gang- og sykkelvegens hovedtrasé vil følge dagens rv. 111.
Løsningen med omlegging av rv. 111 i ny trase er vist nedenfor med alternativ MIDT-7. I
planbeskrivelsen kapittel 8.6 vises løsningen med omlagt rv. 111 også for de andre
alternativene.

side 25 av 42

Figur 11: Alternativ MIDT-7 med rv. 111 i ny trase.

Konsekvensutredning
Prissatte konsekvenser
Det er estimert prosjektkostnader (inkludert usikkerhetsanalyse) for banealternativene som
er utredet, med tilhørende vegalternativer i millioner 2018-kroner. Endelig kostnadsfordeling
mellom veg og bane må avtales i videre arbeidet.
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I etterkant av at investeringskostnad for jernbane ble estimert er kostnadene kvalitetssikret.
Det er vurdert at forskjellen mellom MIDT- og NFO-alternativene vil kunne være 100 – 200
millioner større en opprinnelig estimert. Dette begrunnes med at NFO-alternativene har
lengre bruer, og dermed blir det mer kompliserte arbeider på og over vann.
Innløsing av boliger
Det er på et overordnet nivå vurdert omfang av erverv av boliger og øvrige bygg. Det ikke
planlagt erverv eller riving av bygg i forbindelse med ny rv. 111.

Alternativ
Boliger
(Boenheter)
Øvrige bygg inkl. næring, offentlige etc.
Sum bygg

MIDT-7
30
(64)
17
47

MIDT-10
26
(59)
16
42

NFO-9
26
(38)
22
48

NFO-10
20
(31)
21
41

Ikke-prissatte konsekvenser
Nedenfor gjengis en kort vurdering av alternativene over Sarpsfossen.
Landskapsbilde
MIDT-7 er vurdert som best. Dette alternativet gir minst negative virkninger for
elvelandskapet ved Tarris og Hafslundsøy. NFO-9 og NFO-10 er vurdert som dårligst. Disse
alternativene vil gi store negative virkninger for elvelandskapet ved Tarris og Hafslundsøy.
Kulturmiljø
NFO-10 og NFO-9 er vurdert som de beste. Alternativ MIDT-7 vurderes som dårligst for
kulturmiljøet fordi det medfører konflikt med flest bygninger på Hafslundssiden, samtidig som
det innebærer rivning av Tarris.
Nærmiljø og friluftsliv
Av alternativene over Sarpsfossen er det alternativ NFO-9 som er vurdert som best. Dette
alternativet vil blant annet redusere påvirkningen på Hafslund hovedgård sammenliknet med
i dag, samt ha bedre gang- og sykkelløsninger inn mot sentrum. MIDT-7 er vurdert som
dårligst. Dette selv om MIDT-7 er det alternativet som er vurdert å bevare mest av
friluftsområdene ut mot Glomma. I MIDT-7 vil veganlegget ligge nærmere Hafslund

side 27 av 42

hovedgård enn i de andre alternativene og det er nærføring til gravlunden ved Hafslund
kirke. Samtidig har alternativet noe dårligere sykkelløsning inn mot sentrum.
Naturmangfold
MIDT-10 er vurdert som best. Alternativet har få negative konsekvenser for naturmangfoldet.
NFO-9 og NFO-10 er vurdert som dårligst blant annet fordi de alternativene gir arealbeslag i
Jomfrudammen.
Naturressurser
MIDT-7 er vurdert som det beste fordi det gir minst beslag av dyrket mark. NFO-10 er det
alternativet som gir størst konsekvens for tema naturressurser.
Samlet vurdering av ikke-prissatte konsekvenser
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Alternativ MIDT-7 og alternativ MIDT-10 kommer best ut. Alternativ MIDT-10 og ny rv. 111,
alternativ NFO-9 og ny rv. 111 og alternativ NFO-10 og ny rv. 111 kommer dårligst ut.
Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse
Det er beregnet netto nytte for strekningen Borg Bryggerier–Klavestad. I beregningen av
prissatte konsekvenser er det valgt å sette alternativ MIDT-7 som referanse, og de andre
alternativene er vist som differanse fra dette alternativet. Negativt fortegn innebærer en
forverring i forhold til MIDT-7.
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Prissatte konsekvenser og ikke-prissatte konsekvenser har en ganske sammenfallende
rangering.
Alternativ MIDT-7 er samlet sett vurdert som det beste alternativet og er rangert som nr. 1 i
den samlede samfunnsøkonomiske rangeringen. Alternativet har beste rangering for de
prissatte konsekvensene med minst negativ nytte av alle alternativene. Alternativ Midt-7 er
også rangert som et av de beste alternativene for de ikke-prissatte konsekvensene, sammen
med alternativ MIDT-10.
Alternativ MIDT-10 er rangert som nr. 2 i den samlede samfunnsøkonomiske analysen.
Det er liten eller ingen forskjell mellom alternativene når det gjelder oppnåelse av mål for
InterCity og Bypakka, jf. vedlegg 3 Notat måloppnåelse Borg Bryggerier - Klavestad
Forslagsstillerne; Bane NOR, Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune sin anbefaling
av alternativ
Bane NOR, Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune anbefaler alternativ MIDT-7.
Bane NOR og Sarpsborg kommune kan akseptere alternativ MIDT-10.
Østfold fylkeskommune vil vurdere innsigelse til alternativ MIDT-10. Dette begrunner Østfold
fylkeskommune med at MIDT-10 er mest skadelig for kulturminnene av høy nasjonal verdi;
Middelalderbyen og Olavsvollen.
Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune kan akseptere alternativ NFO-9 og NFO-10.
Bane NOR vil vurdere innsigelse til alternativ NFO-9 og NFO-10. Dette begrunner
Bane NOR med at NFO-alternativene har høyere investeringskostnad, lavere måloppnåelse
for jernbane, dårligere jernbaneteknisk løsning, mindre fleksibilitet i videre planlegging og
høyere miljørisiko enn MIDT- alternativene.

Kommunedirektørens vurdering
Jernbanen er viktig for Sarpsborg kommune, Nedre Glomma og regionen. Med InterCitysatsningen vil Nedre Glomma få et mye bedre togtilbud: To tog i timen i grunnrute og fire tog
i timen i rushtiden, med en reisetid på 55 minutter til Oslo S fra Sarpsborg og under 50
minutter fra Fredrikstad. Dette vil bidra positivt til byenes attraktivitet og legge et godt
grunnlag for at Nedre Glomma-regionen kan tiltrekke seg flere innbyggere og arbeidsplasser.
Sarpsborg stasjon som et nytt knutepunkt i sentrumsutviklingen er et viktig plangrep i
kommunens sentrumsplan.
Samtidig er jernbanen et fysisk element som skaper barrierer, separerer byområder, opptar
areal og er begrensende for utforming og bruken av nærmiljøet. Kommunedirektøren mener
det er viktig med et langsiktig perspektiv på prioritering av verdier når det planlegges for
store infrastrukturutbygginger. Et nytt jernbanespor kan forventes å vare i minst 100 år.
InterCity-utbyggingen er ikke bare et samferdselsprosjekt, det er også i stor grad et
byutviklingsprosjekt. Derfor vil mulighetene for ønsket byutvikling og begrensing av barrierer
veie tungt i kommunedirektørens vurdering av alternativer.
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InterCity-utbyggingen må ivareta byutviklingen og hensynta viktige verdier. Det økonomiske
aspektet ved et prosjekt er ofte avgjørende for realisering, men etter kommunedirektørens
syn er det viktig å vektlegge fremtidsrettede løsninger som sikrer både et forbedret
jernbanesystem og kommunens behov for utvikling og ivaretakelse av viktige verdier.
Et samferdselsprosjekt av denne størrelsen vil føre til omfattende og langvarige inngrep tett
på sentrum og i bebygde områder. Gjennom anleggsperiodens ulike faser vil berørte deler
av byen i større eller mindre grad framstå som en anleggsplass, med de utfordringer det
fører med seg knyttet til støy, støv, omlagte veier med mer. Rådmannen påpeker viktigheten
av å planlegge anleggsperioden svært grundig, slik at den blir så skånsom som mulig for
nærområdene og så smidig som mulig for kommunen som helhet med tanke på
trafikkavvikling og andre utfordringer som kan forplante seg utover nærområdene. Videre
forutsettes det at anleggsfasen gjennomføres slik at det gjøres minst mulig skade på
kulturminner, og at avbøtende tiltakene nevnt i delutredning kulturmiljø følges opp.
Delstrekning Rolvsøy – Borg Bryggerier
Alternativ 4bL
Kommunedirektøren mener at alternativ 4bL er det beste alternativet for Sarpsborg
kommune. Alternativet kommer best ut i de ikke-prissatte konsekvensene. For verdiene
landskapsbilde, kulturmiljø, naturmangfold og naturressurser gir alternativet 4bL minst
negative konsekvenser. For verdien nærmiljø og friluftsliv er alternativet nest best. Alternativ
4bL har imidlertid den høyeste investeringskostnaden av alle alternativer. Alternativet er 8
milliarder kroner dyrere enn det billigste alternativet.
Det er vanskelig å sette et kronebeløp på verdiene landskapsbilde, kulturmiljø,
naturmangfold, naturressurser og nærmiljø og friluftsliv. Kommunedirektøren mener likevel
det er forsvarlig å se bort fra forskjellen i investeringskostnader mellom alternativene.
Alternativ 4bL er også det alternativet som er mest vennlig og gunstig for byen med tanke på
barrierevirkning, støy, arealbeslag og eventuell bruk av terrenget over tunneltaket (jordbruk,
vei, grønnstruktur, mindre tiltak som lekeplass osv.). I motsetning til alternativene 1a, 4bH og
5cH som går i dagen, vil de nedgravde alternativene 4bL og 5cL bety at byen får én barriere
mindre uten at den erstattes av en ny.
4bL fremstår som det alternativet som best tilrettelegger for byutvikling og ivaretar viktige
verdier, i tillegg til det å oppnå et betydelig jernbaneløft. I et langsiktig perspektiv forsvarer
dette kostnadsforskjellen på ca. 8 milliarder kroner mellom 4bL og det billigste alternativet
1a.
Kommunedirektøren anbefaler alternativ 4bL og at dette alternativet legges ut til offentlig
ettersyn og sendes på høring.
Alternativ 1a
Alternativ 1a er vurdert å gi betydelige konsekvenser for Alvimdalen samt i Greåkerområdet
mellom Rolvsøysund og Greåker fort. Kulturlandskapet ved Alvim blir vesentlig forringet av
kryssingen i dagen over jordene og med bru over E6. På Greåker vilden nye jernbanebrua
ligge ca. 20 meter over Visterflo ved Rolvsøysund og vil gi særlig uheldig landskapsvirkning.
Sammen med veganlegget vil brukonstruksjonen være et massivt og dominerende element
nær Greåker fort. Dessuten er alternativet også dårlig for de andre ikke-prissatte
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konsekvenser. Å erstatte dagens barriere i sentrumsområdet med en ny barriere taler også
etter kommunedirektørens mening mot alternativet.
Samtidig er alternativ 1a samlet sett i samfunnsøkonomisk analyse rangert som det beste
alternativet. Alternativet er billigst og dermed det mest realistiske alternativet sammenlignet
med de fire øvrige alternativene. Alternativet vil også være bedre enn dagens trasé mellom
Greåker fort og Yven da traseen her går i fjelltunnel. Den eksisterende traseen kan frigjøres
til bebyggelse, annet samferdselstiltak som sykkelveger eller forbindelser mellom
eksisterende bebyggelse og elven. Ved Alvim og Vesteng får sentrumsutviklingen én barriere
mindre å hensynta. For Fredrikstad-delen Rolvsøy - Rolvsøysund vurderes 1a å være samlet
sett bedre enn 4bL/4bH da færre boliger berøres.
Østfold fylkeskommune varsler mulig innsigelse til alternativ 1a . Dette begrunner Østfold
fylkeskommune med nasjonale kulturverdier knyttet til Greåker fort og Alvimdalen. Eventuell
innsigelse vil blant annet vurderes med bakgrunn i innspill fra Riksantikvaren til Østfold
fylkeskommune i høringsperioden. Riksantikvaren kan også på selvstendig grunnlag vurdere
innsigelse til flere av alternativene der kulturminner av nasjonal verdi blir berørt.
Etter en samlet vurdering anbefaler kommunedirektøren å sende alternativ 1a på høring.
Alternativet bør ikke forkastes i nåværende fase. Det kan komme opplysninger under
høringen som belyser alternativ 1a ytterligere.
Alternativ 4bH, 5cL og 5cH
Kommunedirektøren vurderer alternativene 4bH, 5cL og 5cH til ikke å være akseptable.
Alternativene anbefales ikke sendt på høring.
Alternativ 4bH er en dagløsning av alternativ 4bL. Alternativet er bedre på ikke-prissatte
konsekvenser enn dagalternativene 1a og 5cH, men til gjengjeld har det høyest
investeringskostnad av de tre. Siden forskjellen i ikke-prissatte konsekvenser mellom 4bH,
1a og 5cH er små, er det ikke faglige og økonomiske sterkt nok grunnlag til å gå videre med
4bH.
Alternativ 5cL er det andre av to nedgravde løsninger. Siden 4bL stiller sterkere i ikkeprissatte konsekvenser og investeringskostnadene mellom 5cL og 4bL er nesten like, ser
kommunedirektøren ingen grunn til å gå videre med 5cL.
Alternativ 5cH er dagløsning av alternativ 5cL. 5cH er verst av alle alternativene for ikkeprissatte konsekvenser. Investeringskostnaden er ca. 4 milliarder kroner høyere enn billigste
alternativ, 1a. Når de ikke-prissatte konsekvensene er verst av alle alternativer, er det
vanskelig å forsvare kostnadsforskjellen. Faglig sett er det heller ikke grunnlag til å gå videre
med 5cH.
Andre forhold
Kulvert på Brevik
I alternativ 1a er det prosjektert en kulvert på boligområdet på Brevik. Denne kulverten er
viktig for å begrense barrieren i dette alternativet. Kommunedirektøren forutsetter at denne
kulverten bygges dersom det er alternativ 1a som skulle bli gjennomført.
Kommunedirektøren anbefaler derfor at det innarbeidedes en bestemmelse om dette i
forslag til planbestemmelsene dersom alternativ 1a legges på høring. Bane NOR har

side 32 av 42

orientert om at de ikke vil binde opp tekniske løsninger i denne planfasen. Bane NOR vil
vurdere en slik bestemmelse i sin høringsuttalelse.
Gang- og sykkelkulvert ved stadion
I plan for Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad (2017) er det en hovedrute mellom
sentrum og Grålum via Sarpsborg stadion. Et av tiltaksbehovene på denne ruten er å
etablere undergang under jernbanen ved stadion. Undergangen vil gi sammenhengende
sykkeltrasé fra Tune kirke til sentrum og kortere reisetid for gående og syklende, samt bedre
sikkerhet. Arbeid med reguleringsplan for gang- og sykkelundergangen ved stadion startet i
2014, men ble avsluttet i 2017. Dette blant annet på grunn av høye kostnader grunnet
grunnforhold og eksisterende jernbanetrase, samt usikkerhet knyttet til valg av alternativ for
ny InterCity-trase. Kommunedirektøren forutsetter at denne kulverten bygges dersom
alternativ 1a skulle bli gjennomført. Kommunedirektøren anbefaler derfor at det
innarbeidedes en bestemmelse om denne gang- og sykkelkulverten i forslag til
planbestemmelser dersom alternativ 1a legges på høring. Bane NOR ønsker ikke
bestemmelser som gjør jernbaneutbyggingen avhengig av tiltak som ikke nødvendigvis
inngår i InterCity-utbyggingen. Bane NOR vil vurdere en slik bestemmelse i sin
høringsuttalelse
Lande skole
Lande skole blir berørt i alle alternativene, men i ulik grad. Ved alternativ 1a må søndre fløy
på skolen rives og deler av utearealet i øst blir beslaglagt. De andre alternativene berører
deler av utearealet i nordvest under bygging, men utearealet blir tilbakeført ved
ferdigstillelse. Anleggsperioden er anslått til å være ca. 5,5 år. Det betyr 5,5 år med en
byggeplass med anleggstrafikk, -støy, -støv og andre potensielt farlige forhold som skoleveg,
byggegroper og utrygge gjerder svært tett på skolen. Kommunedirektøren mener at
skolebarna må sikres trygge omgivelser for å kunne gjennomføre skolehverdag uten risiko
for ulykker på grunn av byggeaktivitet på jernbanen. Kommunedirektøren foretrekker drift ved
Lande skole, men dersom ulempene blir for store, må det sikres erstatningsarealer. Samtidig
skal barna fortsatt sikres tilstrekkelig uteareal, og det forventes at disse arealene ikke
benyttes som riggareal, til anleggstrafikk eller lagring av anleggsmaskiner.
Kommunedirektøren anbefaler derfor at det innarbeidedes en bestemmelse om dette i
forslag til planbestemmelser. Dette i tillegg til den generelle retningslinjen om skoledrift som
allerede er innarbeidet i forslag til planbestemmelser. Bane NOR er enig i intensjonen i
bestemmelsen, men vil vurdere en slik bestemmelse i sin høringsuttalelse.
Moabanen
For alternativ 4bL/4bH vil ikke Moabanen kunne benyttes under anleggsperioden. Moa
idrettsbane og områdene rundt er foreslått som rigg- og anleggsområde.
Kommunedirektøren forutsetter at Greåker IF skal ha tilgang til idrettsanlegg tilsvarende
dagens nivå, både i anleggsperioden og etter ferdigstillelse. Kommunedirektøren anbefaler
at det innarbeides en bestemmelse om dette dersom disse alternativene skal legges på
høring. Bane NOR har frarådet alternativ 4bL/4bH.
Dyrket mark
Nytt dobbeltspor vil beslaglegge dyrket mark. Jordvern og oppretthold av
jordarealstørrelser og -kvaliteter i tilknytning til samferdselsprosjekter ble behandlet i
Fylkesutvalget 06.06.2019, samt i Fylkestinget 20.06.2019. Veileder for jordflytting ble
vedtatt samtidig. Med bakgrunn i dette forutsettes det at det utarbeides en plan for
omdisponering av matjord som del av reguleringsplanarbeidet. Det gjelder for hele
strekningen Rolvsøy – Klavestad.
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Delstrekning Borg Bryggerier – Klavestad
Kommunedirektøren mener at det på denne delstrekningen er viktig å høre de to prinsipielt
ulike jernbanealternativene; MIDT og NFO. Dette for å få fram ulikhetene og på den måten få
høringsinnspill på begge alternativene. De to alternativene har ulik påvirkning på viktige
kulturverdier som Middelalderbyen, Olavsvollen, Tarris og Hafslund hovedgård. Det er også
forskjell mellom alternativene når det gjelder forholdet til Opsund deponi og en eventuell
hendelse med SO2-utslipp ved Borregaard.
Konsekvensutredningen viser at både MIDT og NFO med sine respektive vegalternativer vil
medføre middels til stor negativ konsekvens for kulturmiljøene ved Sarpsfossen. Alle
alternativene berører nasjonalt og regionalt viktige kulturminner og alle alternativene
innebærer store inngrep i den fredete Middelaldergrunnen. MIDT-alternativene innebærer
riving av arbeiderboligen Tarris og den fredete banevokterboligen, mens NFO-alternativene
innebærer at Olavsvollen bygges inne mellom vei og baner.
NFO-alternativene ligger tettere opp til Opsund deponi enn MIDT-alternativene. Opsund
deponi er en gammel industrifylling for Borregaard, som ikke lenger er i bruk. Deponiet ligger
sør-øst for dagens jernbanestasjon. Massene består blant annet av organisk avfall og
forurensede masser, som kvikksølv. Det er gjennomført miljøgeologiske undersøkelser på
utsiden av deponiet som viser at deler av ny jernbane vil bli liggende innenfor områder med
forurensede og organiske masser. På bakgrunn av blant annet dette forholdet har Bane NOR
varslet at de vil vurdere innsigelse til NFO-alternativene.
Det er også vurdert noe ulik risiko knyttet til MIDT- og NFO-alternativene når det gjelder
eventuell hendelse med utslipp av SO2 fra Borregaard. NFO ligger lengst vekk fra
Borregaard, og vil ha noe mindre risiko knyttet til en evtentuell hendelse med utslipp av SO2.
Kommunedirektøren vil imidlertid understreke at ingen av alternativene medfører noen
forverring i forhold til dagens situasjon.
På bakgrunn av ovennevnte mener kommunedirektøren det er viktig å høre både MIDT- og
NFO-alternativer. Nedenfor gjøres en vurdering av hvilke av vegalternativene som bør høres.
MIDT-7 vs MIDT-10
I den samfunnsøkonomiske analysen er MIDT-7 rangert som nr. 1 foran MIDT-10. MIDT-7
er sammen med MIDT-10 også rangert som nr. 1 om man kun ser på ikke-prissatte
konsekvenser. Dette er bakgrunnen for at forslagsstillerne anbefaler MIDT-7 og at MIDT-7
bør høres.
Ut fra hensynene til kulturminneverdiene i området ved Sarpsfossen vurderer
kommunedirektøren MIDT-7 som bedre enn MIDT-10. Begge MIDT-alternativene innebærer
riving av Tarris. MIDT-7 medfører konflikt med flest verneverdige bygninger på
Hafslundsiden, og kommer dermed dårligst ut i konsekvensutredningen. Ut fra en
helhetsvurdering mener kommunedirektøren likevel at MIDT-7 er det alternativet som best
ivaretar de nasjonale kulturminneverdiene i Middelalderbyen og Olavsvollen. Alternativet
sørger for et sammenhengende grøntområde mellom ny jernbane og Glomma, noe som
ivaretar muligheten for å formidle både Olavsvollen, Middelalderbyen og landskapet ved
fossen i en forståelig kontekst.
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Fylkesrådmannen vurderer MIDT-10 som mest skadelig for kulturminnene av høy nasjonal
verdi; Middelalderbyen og Olavsvollen. Fylkesrådmannen varsler med bakgrunn i nasjonale
kulturverdier knyttet til Middelaldergrunnen mulig innsigelse til MIDT-10. Eventuell innsigelse
vil vurderes med bakgrunn i innspill fra Riksantikvaren til Østfold fylkeskommune i
høringsperioden. Riksantikvaren kan også på selvstendig grunnlag vurdere innsigelse til flere
av alternativene der kulturminner av nasjonal verdi blir berørt.
I MIDT-10 er det ca. 7 meter høydeforskjell på veg- og jernbanebrua over fossen. Dette
oppleves som en betydelig visuell barriere, og større enn i MIDT-7. I MIDT-7 har veg- og
jernbanebrua samme høyde over fossen.
I alternativ MIDT-10 kan vegen bygges fullt ferdig før jernbanen, men det er ikke mulig med
MIDT-7. For MIDT-7 vil det i en mellomperiode være en kort strekning med 2 kjørefelt
mellom kryss til Hafslundsøy og kryss ved Hafslund skole. I ferdig løsning når jernbanen er
bygget er det fire felt mellom kryssene. I mellomperioden vil det være like mange felt ut og
inn av kryssene som i fullt utbygd løsning. På grunn av at kryssene bygges fullt ut i
mellomperioden, så vil kapasiteten i kryssene i all hovedsak være som ved fullt utbygd veg.
Det betyr at det vil kunne avvikles like mange kjøretøy i et slikt vegsystem som om
vegsystemet var fullt utbygd. Kommunedirektøren mener likevel det kan være fordeler med å
bygge vegen fullt ferdig som i MIDT-10. Dette blant annet for å begrense tiden med
anleggsarbeid.
MIDT-7 og MIDT-10 forholder seg ulikt til skissert mulig nytt kraftverk, Sarp 2. Det foreligger
ikke vedtatte planer for Sarp 2. Det innebærer at Sarp 2 ikke er vurdert i den
samfunnsøkonomiske analysen ettersom metodikken for konsekvensutredning legger til
grunn at det kun er vedtatte planer som skal hensyntas. Det er likevel foretatt en overordnet
vurdering på hvordan skisseprosjektet Sarp 2 vil kunne påvirkes av veg- og
jernbaneprosjektet. Det legges til grunn at Sarp 2 ikke kan realiseres med MIDT-7. Ved
MIDT-10 er det stor usikkerhet ved gjennomførbarheten på grunn av nærhet til veg og bane,
og realisering vil antagelig kreve felles planlegging og bygging. Det påpekes at det ikke er
gjort prosjektering og nærmere vurderinger rundt etablering av kraftverket Sarp 2 i dette
planarbeidet, hverken slik Sarp 2 er vist i skisseprosjektet eller hvordan Sarp 2 eventuelt vil
kunne etableres med nærhet til ny veg og jernbane.
Begge MIDT-alternativene er rangert foran NFO-alternativene i den samfunnsøkonomiske
analysen. Samtidig er det ulike utfordringer ved MIDT-7 og MIDT-10. Med bakgrunn i dette
mener kommunedirektøren det er riktig å høre begge de to MIDT-alternativene.
NFO-9 vs NFO-10
NFO-9 og NFO-10 er rangert likt i den samfunnsøkonomiske analysen. Det samme gjelder i
vurdering av kun ikke-prissatte konsekvenser.
Med hensyn til kulturminneverdiene er begge NFO-alternativene lite heldige for Olavsvollen.
Vollen vil bli liggende inneklemt mellom vei og jernbane, men er tilgjengelig via gang/sykkelvei. I NFO-alternativene vil ikke bebyggelsen på Tarris bli direkte berørt, men det blir
arealbeslag på begge sider, og bebyggelsen får nærføring til ny infrastruktur. Alternativet vil
påvirke bomiljøet negativt ved å ta utsikten mot Glomma i nord. Boligene ligger i gul
støysone. Samlet gjør dette at nærmiljøet til boligbebyggelsen blir vesentlig forringet. Ut fra
hensynene til kulturminneverdiene i området ved Sarpsfossen vurderer kommunedirektøren
NFO-9 og NFO-10 som omtrent like.
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I NFO-10 vil vegbru og jernbanebru gå i ulik høyde over elva, mens for NFO-9 går de i
samme høyde. I NFO-10 vil infrastrukturen dominere i landskapet. Tiltaket kan ikke
integreres i landskapsformene, og det er vurdert å gi betydelig negativ virkning.
I alternativ NFO-10 kan vegen bygges fullt ferdig før jernbanen. Det er ikke mulig med NFO9. For NFO-9 vil samme gjelde som for MIDT-7 i en mellomperiode. Dette betyr en kort
strekning med 2 kjørefelt mellom kryss til Hafslundsøy og kryss ved Hafslund skole inntil
jernbanen er bygget ut. Kryssene bygges fullt ut i mellomperioden. Kapasiteten i kryssene vil
i all hovedsak være som ved fullt utbygd veg. Det vil dermed kunne avvikles like mange
kjøretøy i et slikt vegsystem som om vegsystemet var fullt utbygd. Kommunedirektøren
mener likevel det kan være fordeler med å bygge vegen fullt ferdig som i NFO-10. Dette
blant annet for å begrense tiden med anleggsarbeid.
NFO-9 og NFO-10 har ulik betydning for mulig nytt kraftverk, Sarp 2. For alternativ NFO-9 vil
avstanden mellom infrastrukturtiltakene og nytt inntak til Sarp 2 trolig være tilstrekkelig til at
veg og bane antas ikke å være til hinder for at det kan bygges nytt kraftverk. For NFO-10 er
vegbrua plassert nærmere inntaket til mulig Sarp 2, enn i alternativ NFO-9. Etablering av
rundkjøring fv. 581 x fv. 118 medfører også store arealinngrep ved østbredden av Glomma,
noe som også kan gjøre utbygging av Sarp 2 utfordrende. Det påpekes at Sarp 2 ikke er
prosjekt eller nærmere vurdert i dette planarbeidet, hverken slik Sarp 2 er vist i
skisseprosjektet eller hvordan Sarp 2 eventuelt vil kunne etableres med nærhet til ny veg og
jernbane.
Det er forhold som taler for både NFO-9 og for NFO-10. Både NFO-9 og NFO-10 kan
aksepteres. Kommunedirektøren vurderer likevel NFO-9 som noe bedre enn NFO-10 og
anbefaler at kun NFO-9 legges ut på høring. Kommunedirektøren vektlegger blant annet den
store negative konsekvensen NFO-10 har for landskapsbildet.
Rv. 111
Alle alternativer med omlegging av rv. 111 i ny trasé er i den samfunnsøkonomiske analysen
vurdert som dårligere enn tilsvarende alternativ med rv. 111 i dagens trasé. Dette gjelder
både for de prissatte konsekvensene og for de samlede ikke-prissatte konsekvensene.
Kommunedirektørene anbefaler derfor ikke alternativer med omlegging av rv. 111. Disse
alternativene sendes da heller ikke på høring.
Andre forhold
Vurdering av kompenserende tiltak
I alternativ MIDT-7 og MIDT-10 vil arbeiderboligen Tarris måtte rives. Tarris er et kulturminne
av svært stor lokal verdi. Det finnes to engelske arbeiderboliger med tilknytning til Borregaard
fra midten av 1800-tallet; Tarris og St. Olavs vold. St. Olavs vold ligger på Borgarsyssel
museum, og har stort behov for istandsetting. Forslagsstillerne vil vurdere istandsetting av
St.Olavs vold som et kompenserende tiltak dersom alternativ MIDT-7 eller MIDT-10 skal
gjennomføres og Tarris skal rives. St. Olavs vold vil ikke kunne erstatte Tarris som bosted og
bomiljø, men som et kulturminne har bygningen høy verdi. Kommunedirektøren anbefaler
derfor at det innarbeidedes en bestemmelse om dette i forslag til planbestemmelser dersom
alternativ MIDT-7 og MIDT-10 sendes på høring. Bane NOR er enig i at det innarbeides en
bestemmelse slik den er foreslått.

side 36 av 42

Alternativ MIDT-7 er også i direkte konflikt med den fredete banevokterboligen, mens NFO-9
berører den indirekte ved at den blir liggende uten sammenheng med sporene. Flytting av
banevokterboligen (og evt. gamle jernbanespor) må derfor utredes dersom det utarbeides
reguleringsplan for noen av disse alternativene. Generelt skal reguleringsplanen ta hensyn til
kulturminnene og følge opp avbøtende tiltak beskrevet i konsekvensutredningen.
Kommunedirektøren anbefaler derfor at det innarbeidedes en bestemmelse om dette i
forslag til planbestemmelser. Bane NOR er enig i at det innarbeides en bestemmelse slik den
er foreslått.

Videre prosess
Denne saken gjelder hvilke alternativer som skal sendes på høring. Innenfor de to
delstrekningene; Rolvsøy – Borg Bryggerier og Borg Bryggerier – Klavestad kan det sendes
et eller flere alternativer på høring. Det er kun et av alternativene som sendes på høring, som
senere kan vedtas av kommunen som planmyndighet.
Det er bystyrene i Fredrikstad og Sarpsborg som planmyndighet som vedtar hvilke
alternativer som skal høres. Dette er i tråd med vedtatt planprogram. Det er Bane NOR som
håndterer det praktiske rundt høringen. Bane NOR legger til grunn en høringsperiode på 6 8 uker fra desember 2019. Dette forutsetter behandling i bystyrene i november. Etter høring
vil innkomne merknader oppsummeres og vurderes. Det tas sikte på at kommunedelplanen
kan vedtas i løpet av 2020. Dette forutsetter at det ikke kommer innsigelser i høringsperioden
eller annet uforutsett oppstår. Ved innsigelse vil først innsigelsesmyndighet, forslagsstiller og
planmyndighet forsøke å komme fram til en omforent løsning. Dersom meklingen ikke fører
fram vil det bli behandling hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
For delstrekningen Rolvsøy- Borg Bryggerier er det Bane NOR som er forslagsstiller.
Dersom alternativet som Bane NOR anbefaler ikke sendes på høring har Bane NOR
anledning til å anmode Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å overta
planbehandlingen.
For delstrekning Borg Bryggerier – Klavestad er Sarpsborg kommune og Østfold
fylkeskommune forslagsstillere sammen med Bane NOR. Dersom alternativet forslagstillerne
anbefaler ikke sendes på høring, vil det måtte bli drøftinger mellom forslagsstillerne om
hvordan planen skal håndteres videre.
Kommunedirektøren vil understreke viktigheten av å få vedtatt kommunedelplanen. Vedtatt
kommunedelplan er en forutsetning for at nytt dobbeltspor i Nedre Glomma skal bli prioritert i
Nasjonal transportplan 2022-2033. Vedtak av kommunedelpanen er også avgjørende for å
kunne starte regulering av fv. 118 Ny Sarpsbru. Nåværende Sarpsbru har en svært
begrenset gjenstående levetid og må skiftes ut i løpet av noen få år.
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse:
Økonomi:
Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune er forslagstillere sammen med Bane NOR
på delstrekningen Borg Bryggerier – Klavestad. Kostnader knyttet til felles kommunedelplan
for veg og bane fra øst for stasjonen til Hafslund deles mellom forslagsstillerne i tråd med
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signert avtale mellom forslagsstillerne. Prognose for kostnader for planarbeidet med
kommunedelplanen er i tråd med avsatte midler i Sarpsborg kommunes handlingsplan 2019
– 2022 og årsbudsjett 2019. Østfold fylkeskommune har avsatt andel for arbeid med
kommunedelplan for årsbudsjettene 2018 og 2019.
Miljø:
I konsekvensutredningen er det gjort vurderinger av ikke-prissatte konsekvenser av
alternativene. Dette er vurderinger av landskapsbilde, kulturmiljø, nærmiljø og friluftsliv,
naturmangfold og naturressurser. Det er utarbeidet egne delutredninger for hvert av disse
temaene. Det er også utarbeidet en egen delutredning om byutvikling. I tillegg er det
utarbeidet egne rapporter for miljøkostnader knyttet til utslipp fra bygging og drift av
jernbanen, samt miljøbudsjett for veg på strekningen Borg Bryggerier - Klavestad som tar for
seg både utbyggings- og driftsfasen.
Klima og klimatilpasning
Nedenfor gjengis resultater fra beregninger knyttet til klimagassutslipp. Dette er hentet fra
rapportene Miljøbudsjett veg og Miljøbudsjett jernbane.
Rolvsøy – Borg Bryggerier:
Alternativ
1a
4bL
4bH
5cL
5cH

Beregnet utslipp av CO2-ekvivalenter (tonn)
269 000
392 000
287 500
433 500
319 800

Borg Bryggerier – Klavestad:
Alternativ
MIDT-7
MIDT-7 og ny rv. 111
MIDT-10
MIDT-10 og ny rv. 111
NFO-9
NFO-9 og ny rv. 111
NFO-10
NFO-10 og ny rv. 111

Beregnet utslipp av CO2-ekvivalenter (tonn)
Jernbane
Veg
152 400
49 300
152 400
54 000
153 000
59 000
158 900
53 400
160 300
55 500
153 000
63 500
158 900
58 100
160 300
60 600

Luftkvalitet
Nedenfor gjengis resultater fra beregninger av luftforurensing; svevestøv (PM10) og
nitrogenoksid (NO2). Dette er hentet fra fagrapport Luftforurensing.
Beregningene viser at ingen bygninger har døgnmiddelkonsentrasjon av svevestøv over 50
μg/m3 i mer enn 7 døgn per år. Dette gjelder for framskrevet situasjon både for 2028 og
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2050. Det betyr at ingen bygninger innenfor kategorien følsom ligger i rød sone i henhold til
T-1520.
Beregningene viser at 39 - 50 bygningspunkter innenfor kategorien følsom arealbruk er utsatt
for luftforurensing over grensen for gul sone. Gul sone er i T-1520 definert som 35 μg/m3 7
døgn/år.
Det er ikke foretatt beregninger for NO2. Dette fordi både luftsonekart og målinger viser at det
ikke foreligger noen overskridelser for NO2 fra 2015-2017. Samtidig antas NO2-nivåene å
synke ytterligere i framtiden som følge av renere motorteknologi.
Støy
Nedenfor gjengis hva fagrapport støy viser om antall bygg med lydnivå over grenseverdi for
veg og bane. Beregningene tar hensyn til virkningen av anbefalte langsgående støyskjermer.
Lokale tiltak er ikke vurdert i denne fasen.
Delstrekning Rolvsøy – Borg Bryggerier:
Alternativ
0
1a
4bL
4bH
5cL
5cH

Antall bygg med lydnivå over grenseverdi for veg og bane
218
358
129
237
199
305

Delstrekning Borg Bryggerier – Klavestad:
Alternativ
0
MIDT-7
MIDT-10
NFO-9
NFO-10

Antall bygg med lydnivå over grenseverdi for veg og bane
176
167
197
194
225

I videre planlegging optimaliseres foreslåtte skjermingstiltak, blant annet vil lokale
støyskjermingstiltak vurderes for å innfri støykrav i henhold til T-1442/2016.
Vibrasjoner og strukturlyd
Det er gjort beregninger av vibrasjoner og strukturlyd på et overordnet nivå for jernbanen på
strekningen Rolvsøy – Klavestad. Vibrasjoner fra vegtrafikk gir erfaringsmessig et
akseptabelt vibrasjons- eller strukturlydnivå, og er derfor ikke beregnet. Resultatet av
beregningene for jernbane viser at deler av strekningen kan ha behov for tiltak. Stabilisering
av løsmasser under spor er antatt å gi god reduksjon av utbredelse av vibrasjoner. For spor
på fjell i dagen, og i tunneler/betongtunneler, kan det være aktuelt med tiltak for å redusere
overføring til grunn og fundamenter i utsatte bygninger slik at det oppnås tilfredsstillende
strukturlydnivåer.
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Naturressurser og dyrket mark
Delutredning om naturressurser omhandler blant annet dyrket mark. Permanent
beslaglegning av dyrket mark for de ulike alternativene er vist nedenfor.
Delstrekning Rolvsøy – Borg Bryggerier:
Strekning
Rolvsøy - Yven
Faller ut av drift3
Yven Borg Bryggerier
Sum

1a
43,4
9,4
19,9
72,7

4bH
45,1
13,7
6,8
65,6

4bL
45,1
13,7
58,8

5cH
43,4
9,4
8,4
61,2

5cL
43,4
9,4
52,8

Delstrekning Borg Bryggerier – Klavestad:
Alternativ
Beslaglagt dyrket mark

MIDT-7

Alternativ

MIDT-7 og
MIDT-10 og
NFO-9 og
NFO-10 og ny
ny rv. 111
ny rv. 111
ny rv. 111
rv. 111
44,0
66,8
62,1
75,3

Beslaglagt dyrket mark

MIDT-10
11,6

NFO-9
44,0

NFO-10
34,4

66,8

Folkehelse:
Tilgang og nærhet til grøntområder og møteplasser
Det vises til delutredning om nærmiljø og friluftsliv som omhandler blant annet konsekvenser
for grøntområder og møteplasser.
Sikkerhet og skadeforebygging
Det er gjort en ROS-analysen på overordnet plannivå tilpasset kommunedelplan og teknisk
hovedplan. Analysen omfatter både ferdigstilt veg/jernbane og anleggsfase.
For ferdig anlegg er det identifisert 32 uønskede hendelser hvorav 3 er tatt videre til detaljert
risiko- og sårbarhetsvurdering. Dette gjelder følgende hendelser:
1. Brann i godstog med stans i tunnel
2. Brann i persontog med stans i tunnel
3. Større utslipp av SO2 fra Borregaard
For anleggsfasen er det identifisert 29 hendelser hvorav 4 er tatt videre til detaljert risiko- og
sårbarhetsvurdering. Dette gjelder:
A. A-1 Ulykke med anleggstrafikk
B. A-2 Brann i anleggsområdet
C. A-3 Økt vannstand (flom) oppstrøms Sarpsfossen
D. Trafikkulykke mellom tredje person og anleggstrafikk

Omfatter arealer som blir så små at de vil falle ut av produksjon. Det er satt en grense på 5 deker.
Det er kun mellom Rolvsøy og Yven prosjektet gir slike arealer av en viss størrelse.
3
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Det er ikke vurdert at noen av de identifiserte hendelsene medfører høy risiko. Hendelser
med store konsekvenser er generelt vurdert å ha lav sannsynlighet og hendelser med høy
sannsynlighet er vurdert å ha lave konsekvenser. Det er ikke funnet spesifikke forhold ved
dette tiltaket som tilsier at risikonivået vil være høyere enn for tilsvarende tiltak andre steder.
ROS-analysen konkluderer derfor med at tiltaket kan gjennomføres gitt at tiltak
implementeres og identifiserte fareforhold følges opp i videre planfaser.
Det er ikke identifisert vesentlige forskjeller i risiko- og sårbarhet for de ulike alternativene for
vei og jernbane. Dette med unntak av at brannhendelser i tunnel vil være mer sannsynlig ved
de lave alternativene, og særlig 5C-lav som følge av lengre tunnelstrekning. I tillegg vil
alternativ NFO, som legger bane lengst vekk fra Borregaard, ha noe mindre risiko knyttet til
hendelsen utslipp av SO2.
Behandling i Bypakke Nedre Glomma
Styringsgruppa i Bypakke Nedre Glomma behandlet saken i møte 13.09.2019, jf. sak 3/19.
Styringsgruppa fattet vedtak i samsvar med kommunedirektørens anbefaling i saken, som er
gjengitt nedenfor.
Protokolltilførsel
Sindre Martinsen-Evje, Sarpsborg kommune ønsket følgende protokollert: «Bystyret i
Sarpsborg vil ikke sende kommunedelplanen på høring når den kommer til behandling i
november, men i stedet be staten om en utredning av rett linje.»
Kommunedirektørens anbefaling:
For kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity Rolvsøy - Klavestad og fv. 118
Ny Sarpsbru:
1. Delstrekning Rolvsøy – Borg Bryggerier:
a. Alternativ 4bL legges ut på høring med følgende tillegg i bestemmelsene:
i. Lande skole skal sikres drift i anleggsperioden, der det er gode og
sikre omgivelser og forbindelser, enten i nåværende bygg eller i
midlertidige erstatningslokaler. Dette sikres ved en
rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen.
ii. Greåker IF skal ha tilgang til idrettsanlegg tilsvarende dagens både i
anleggsperioden og etter ferdigstillelse. Dette sikres ved en
rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen.
b. Alternativ 1a legges på høring med følgende tillegg i bestemmelsene:
i. Prosjektert kulvert ved Brevik skal sikres gjennomført ved en
rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen.
ii. Kulvert for gang- og sykkelveg ved Sarpsborg stadion sikres
gjennomført ved en rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen.
iii. Lande skole skal sikres drift i anleggsperioden, der det er gode og
sikre omgivelser og forbindelser, enten i nåværende bygg eller i
midlertidige erstatningslokaler. Dette sikres ved en
rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen.
c. Alternativ 4bH legges ikke ut på høring.
d. Alternativ 5cL legges ikke ut på høring.
e. Alternativ 5bH legges ikke ut på høring.
2. Delstrekning Borg Bryggerier – Klavestad:
a. Alternativ MIDT-7 legges ut på høring med følgende tillegg i bestemmelsene:

side 41 av 42

b.

c.
d.
e.

i. Det skal være dialog mellom Bane NOR, Østfold fylkeskommune og
Sarpsborg kommune om istandsetting av St. Olavs vold som et
kompenserende tiltak for riving av Tarris-bygget.
ii. Konsekvensene for kulturminnene skal minimeres i
reguleringsplanarbeidet og flytting av banevokterboligen og berørte
verneverdige bygninger skal utredes.
Alternativ MIDT-10 legges ut på høring med følgende tillegg i bestemmelsene:
i. Det skal være dialog mellom Bane NOR, Østfold fylkeskommune og
Sarpsborg kommune om istandsetting av St. Olavs vold som et
kompenserende tiltak for riving av Tarris-bygget.
ii. Konsekvensene for kulturminnene skal minimeres i
reguleringsplanarbeidet og flytting av banevokterboligen og berørte
verneverdige bygninger skal utredes.
Alternativ NFO-9 legges ut på høring.
Alternativ NFO-10 legges ikke ut på høring.
Alternativer med omlegging av rv. 111 legges ikke på høring.

Rett utskrift.
Dato: 18. november 2019
Hilde Øisang
Formannskapssekretær
Dokumentet er elektronisk signert.
Saken oversendes saksbehandler for oppfølging.
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