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1 SAMMENDRAG
1.1

Innledning

Nytt dobbeltspor på Østfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Satsingen skal gi de
reisende kortere reisetid og flere avganger på Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen og
Ringeriksbanen. Det er også et mål at satsingen skal bidra til en ønsket by- og sentrumsutvikling ved
at stasjonene plasseres så sentralt som mulig. Dette muliggjør fortetting rundt stasjonene og at flere
kan benytte kollektivtransport til sine daglige reiser.
Strekningen Rolvsøy–Klavestad i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner er en av tre strekninger på
Østfoldbanen hvor det pågår planarbeid for utbygging av nytt dobbeltspor. Strekningen er en del av
parsellen Fredrikstad– Sarpsborg som det er utarbeidet felles planprogram for. Omfang og
konsekvens av jernbanealternativer fra Rolvsøy i retning Fredrikstad er vurdert i egen
konsekvensutredning for strekningen Seut–Rolvsøy i Fredrikstad kommune.
Bane NOR har med bakgrunn i dette igangsatt arbeid med kommunedelplan med
konsekvensutredning på strekningen Rolvsøy–Klavestad i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. Fra
øst for Sarpsborg stasjon til Hafslund er det felles plan i samarbeid med Sarpsborg kommune og
Østfold fylkeskommune og i nært samarbeid med Statens vegvesen.
Formålet med planarbeidet er å avklare valg av alternativ for nytt dobbeltspor mellom Rolvsøy i
Fredrikstad kommune og Klavestad i Sarpsborg kommune. Planarbeidet skal i tillegg avklare framtidig
løsning for fv. 118 på strekningen Sarpsborg sentrum–Hafslund, inkludert ny bru over Glomma.
Denne delutredningen beskriver tiltakets konsekvenser for landskapsbilde. Delutredning
landskapsbilde inngår som del av de ikke-prissatte konsekvensene i den samlede
konsekvensutredningen for kommunedelplanen. Konsekvensutredningen ligger til grunn for valg av
alternativ som videreføres som forslag til kommunedelplan.
Utredningskrav følger av fastsatt planprogram og utredningen følger metodikken i Statens vegvesen
håndbok V712 fra 2014.
I håndboken heter det at tema landskapsbilde/bybilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene
og hvordan disse endres som følge av et tiltak. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset
landskapet sett fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves fra jernbanen og ny veg
(reiseopplevelse). Landskapsbilde omfatter omgivelsene fra tette bylandskap til det uberørte
naturlandskap. Dersom det aktuelle planområdet berører byområder, kan det være aktuelt å bruke
bybilde istedenfor landskapsbilde. I denne analysen brukes begrepet bybilde for Sarpsborg sentrum.
Landskapsbilde brukes for delstrekningene Rolvsøy-Borg bryggerier, og Tarris-Klavestad.

1.2

Tiltaket

Strekningen hvor det planlegges dobbeltspor mellom Rolvsøy og Klavestad er i
konsekvensutredningen delt inn i to delstrekninger med skille ved Borg bryggerier. Tabell 1-1 viser
inndeling og alternativ innenfor delstrekningene.
Tabell 1-1: Inndeling og alternativ innenfor delstrekninger i konsekvensutredningen
Delstrekning Rolvsøy–Borg bryggerier
Delstrekning Borg bryggerier–Klavestad
Del 1
Del 2
Del 3
Rolvsøy–Yven
Yven–Borg bryggerier
Borg bryggerier–Klavestad
Alternativ 1a
Alternativ 1a
Alternativ Midt-7, med og uten ny rv. 111
Alternativ 5cH
Alternativ Midt-10, med og uten ny rv. 111
Alternativ 5cL
Alternativ NFO-9, med og uten ny rv. 111
Alternativ NFO-10, med og uten ny rv. 111
Alternativ 4b
Alternativ 4bH
Alternativ 4bL
På delstrekningen mellom Rolvsøy og Borg bryggerier planlegges kun jernbane. På delstrekningen
mellom Borg bryggerier og Klavestad planlegges også ny fv. 118 og løsninger for rv. 111 ved Hafslund.
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Figur 1-1: Alternativer på strekningen Rolvsøy–Klavestad. Figuren øverst viser høye
jernbanealternativer mellom Rolvsøy og Borg bryggerier, samt jernbanealternativ Midt og
NFO mellom Borg bryggerier og Klavestad. Nederste figur viser lave jernbanealternativer
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På delstrekningen Rolvsøy–Borg bryggerier er det følgende jernbanealternativer:
• Alternativ 1a
• Alternativ 4bH (høy)
• Alternativ 4bL (lav)
• Alternativ 5cH (høy)
• Alternativ 5cL (lav)
For alternativ 4b og 5c er det høye (H) og lave (L) alternativer. Høye alternativer ligger i dagsone over
dyrka mark mellom Tune og Alvim og krysser over E6 på bru. Herfra ligger de høye alternativene
vekselsvis på bru og tett betongkonstruksjon frem mot Borg bryggerier. Lave alternativer går i samme
trasé, men ligger i betongtunnel under terreng.
På delstrekningen Borg bryggerier–Klavestad er det to jernbanealternativer, disse kan kombineres fritt
med alle jernbanealternativer på delstrekningen Rolvsøy–Borg bryggerier. Det er også utarbeidet ulike
vegalternativer for ny fv. 118 fra krysset fv. 109 og videre mot Hafslund. Jernbanealternativene er:
• Alternativ Midt
• Alternativ Nord for Olavsvollen (NFO)
Vegalternativene er:
• Alternativ 7
• Alternativ 9
• Alternativ 10
I konsekvensutredningen er det sett på kombinasjoner av jernbanealternativene Midt og NFO, og
vegalternativene for fv. 118. Vegalternativ 10 har ulik geometri avhengig av om vegen kombineres
med jernbanealternativene Midt eller NFO. Likeledes har jernbanealternativ Midt ulik vertikalgeometri
avhengig av kombinasjon med vegalternativ 7 eller 10.
I tillegg kan hver av disse alternativene kombineres med en løsning hvor rv. 111 utvides til tre felt og
tilpasses fremtidig vegsystem i dagens trasé, eller en løsning hvor rv. 111 legges i ny trasé lenger øst
mellom Navestadveien og rundkjøringa fv. 581 x rv. 111. Dette gir totalt 8 alternativer på
delstrekningen mellom Borg bryggerier og Klavestad:
• Alternativ Midt-7 (Figur 3-2)
(jernbanealternativ Midt, vegalternativ 7 og rv. 111 i dagens trasé)
• Alternativ Midt-7 og ny rv. 111 (Figur 3-3)
(jernbanealternativ Midt, vegalternativ 7 og ny trasé for rv. 111)
• Alternativ Midt-10 (Figur 3-4)
(jernbanealternativ Midt, vegalternativ 10 og rv. 111 i dagens trasé)
• Alternativ Midt-10 og ny rv. 111 (Figur 3-5)
(jernbanealternativ Midt, vegalternativ 10 og ny trasé for rv. 111)
• Alternativ NFO-9 (Figur 3-6)
(jernbanealternativ NFO, vegalternativ 9 og rv. 111 i dagens trasé)
• Alternativ NFO-9 og ny rv. 111 (Figur 3-7)
(jernbanealternativ NFO, vegalternativ 9 og ny trasé for rv. 111)
• Alternativ NFO-10 (Figur 3-8)
(jernbanealternativ NFO, vegalternativ 10 og rv. 111 i dagens trasé)
• Alternativ NFO-10 og ny rv. 111 (Figur 3-9)
(jernbanealternativ NFO, vegalternativ 10 og ny trasé for rv. 111)

InterCity-prosjektet

1.3

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, delutredning
landskapsbilde

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

7 av 201
ICP-16-A-25222
03A
15.03.2019

Dagens situasjon

Plan- og influensområdet ligger innenfor region 3 - Leirjordsbygdene på Østlandet, og underkategori
3.12 Østfoldraet [2]. Landskapsinntrykket for region 3 er dyrkingslandskap på marine avsetninger.
Mange steder ligger en sammenhengende jordbruksbebyggelse i et forholdsvis åpent, flatt lende.
Lave åser omgir dyrkingslandskapet. Regionen har et vidt slettelandskap med små høydeforskjeller.
Raviner setter også sitt preg på landskapsinntrykket, men en stor del av ravinene ble på 1970-80 tallet
planert og omformet til et bølgende landskap. Regionen ligger med få unntak under marin grense
(150-200 moh.), og har trolig landets høyeste oppdyrkingsgrad, der de beste jordbruksbygdene
inngår. Regionen har en jevn, tett jordbrukstilknyttet bosetting, med flere bygder, bygdebyer og
tettsteder. Gårdsbebyggelse fra ulike epoker ligger ofte i åpne firkanttun.
Østfoldraet som landskapsregion karakteriseres av barskogdominerte lave koller og åsdrag som er
splittet opp av flate, oftest oppdyrkede marine sletter. Landskapet preges av tydelige nordøstsørvestgående strukturer. Åsene er lave, men har ofte steile skrenter mot leirslettene.
Landskapet innenfor influensområdet er en del av Glommas slettelandskap. I Sarpsborg er Glomma
med sideelver fremtredende i landskapsbildet. Ved Visterflo og Glomma strekker dyrkingsarealene
seg mange steder helt ned til elvebredden. Andre steder er det næring- og industribebyggelse som er
etablert på arealene langs vassdragene. Utenom bykjernen og den øvrige tettbebyggelsen er det
foruten flate jordbruksarealer også en stor andel handels- og næringsområder som har ustrukturert
bebyggelse med store dimensjoner og stor andel asfalterte flater. Det flate, åpne landskapet innenfor
influensområdet inneholder mange landemerker med betydning for landskapsbildet.

1.4

Verdi, omfang og konsekvens

Dette kapittelet oppsummerer konsekvensene for områdene innenfor Rolvsøy-Borg bryggerier og
Borg bryggerier-Klavestad. Det gjøres en samlet vurdering av konsekvensene for hvert alternativ, der
man har slått sammen alle delområdene. I den samlede vurderingen er det naturlig å vektlegge tyngst
de områdene som blir direkte berørt.
1.4.1 Område Rolvsøy–Borg bryggerier
Alternativ 1a
Mellom Rolvsøy og Borg bryggerier berører alternativet 3 delområder av middels til stor og ett
delområde med stor verdi. De største landskapsmessige verdiene er knyttet til Greåker fort,
kulturlandskapet på Rolvsøy og Rolvsøysund.
Mellom start av strekning og Greåker fort vil de største negative virkingene være kryssing av
kulturlandskapet på Rolvsøy. Linjen ligger høyt i landskapet og vil ligge eksponert i de åpne
jordbruksarealene. Banen vil oppleves som en tydelig visuell barriere ned mot Glomma.
Ny jernbanebru over Visterflo vil være et massivt og dominerende element i landskapet. Den nye
jernbanebrua krysser over eksisterende jernbanebru på østsiden av sundet. Den stramme
linjeføringen og høyden over elveleiet, vil føre til betydelige visuelle virkninger for landskapsbildet.
Plasseringen av tunnelpåhugget på østsiden av Greåker fort medfører at det vil være synlig fra deler
av delområde, noe som vil ha negative virkninger for landskapsbildet.
Ved kryssing av kulturlandskapet Alvim-Tune skjærer jernbanen gjennom Nordre Yven/Bjortoppen.
Linjeføringen til banen er dårlig tilpasset landskapsformene og oppleves som et dramatisk inngrep i et
område som i dag er et helhetlig kulturlandskap.
Alternativet beslaglegger minst arealer på Rolvsøy, men gir størst negative konsekvenser for
Rolvsøysund og Greåker fort. Det vektlegges at alternativet gir stor konsekvens for sistnevnte
delområdet som har stor verdi.
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Reiseopplevelsen fra toget vurderes samlet som noe dårligere enn dagens (-), da den vil gå i tunnel
gjennom Greåker fort og gjennom Hannestad/Yven. Banen vil og delvis ligge i tunnel gjennom
boligområder før Sarpsborg sentrum.
Samlet sett vurderes alternativ 1a til å ha middels til stor negativ konsekvens (- - /- - -).

Figur 1-2: Fugleperspektiv sett fra sørvest mot nordøst. Alternativ 1a over Rolvsøy og
Rolvsøysund og videre inn i Vetatoppen og gjennom Greåkerdalen
Alternativ 4bH
Mellom Rolvsøy og Borg bryggerier berører alternativet 3 landskap av middels til stor verdi.
Alternativet berører ikke Greåker fort som har høy verdi.
Over kulturlandskapet Rolvsøy vil alternativet beslaglegge store deler av jordbrukslandskapet øst for
Valle, noe som vil gi negative nærvirkninger for landskapsbildet. Nytt dobbeltspor vil ligge nært inntil
boligområdet på Valle og være en visuell barriere i retning Glomma.
Videre vil jernbanen gå i betongtunnel fra Kirkestien og frem til Rolvsøysund. Tunnelportalen på
vestsiden av Rolvsøysund vil gi negative virkninger for det småskala landskapet. Brua over Visterflo er
bedre dimensjonert til det småskala landskapet langs Rolvsøysund da den vil krysse lavere over
vannflaten sammenlignet med alternativ 1a. Likevel vil ny jernbanebru oppstrøms nye vegbrua (fv.
109) bryte den visuelle kontakten mellom Visterflo og bebyggelsen langs sundet, noe som vil være en
svært negativ visuell virkning for landskapsbildet. Utsikten oppover Visterflo er en verdifull kvalitet for
landskapskarakteren i delområdet.
Ved kulturlandskapet Alvim-Tune vil tunnelportalen ligge i åssiden til Knattås. Tunnelportalen vil være
et betydelig inngrep av at Rådmann Dalens vei må legges over tunnelpåhugget.
Over Tune næringsområde og innover mot Borg bryggerier vil jernbanen ligge høyt over terrenget.
Partier med kompakt betongkonstruksjon vil oppleves som et massivt og dominerende element i
landskapet. Høyden og bredden på jernbanekonstruksjonen gjør at den vil være en tydelig visuell
barriere i nærområdet. Det vektlegges at dette alternativet vil ha en kortere strekning gjennom
boligområdene sammenlignet med alternativ 1a og 5cH siden den går over Tunejordet
næringsområdet på deler av strekningen.
Alternativet har en mer skånsom utforming over Rolvsøy og Rolvsøysund sammenlignet med
alternativ 1a, og vil gi ingen virkninger for delområdet Greåker fort som har stor verdi.
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Reiseopplevelsen fra toget vurderes samlet som noe dårligere enn dagens (-), da store deler av
traséen mellom Rolvsøysund og frem til Alvim-Tune ligger i tunnel.
Samlet sett vurderes alternativ 4bH til å ha middels negativ konsekvens (- -).

Figur 1-3. Alternativ 4b (4bL og 4bH). Fugleperspektiv sett fra sørvest mot nordøst. Kryssing
over Rolvsøy og Rolvsøysund og videre inn i fjellet ved Greåkerskole for å så krysse over
Greåkerdalen

Figur 1-4: Alternativ 4bH. Fugleperspektiv sett fra Nord. Kryssing over kulturlandskapet TuneAlvim
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Alternativ 4bL
Alternativet vil ha samme linjeføring som alternativ 4bH, og lik utforming frem til Alvim-Tune. Her er
konsekvensene som beskrevet for 4bH.
Fra Alvim-Tune vil jernbanen gå i lukket betongtunnel helt frem til Borg bryggerier. Inngrepene i
forbindelse med betongtunnelen kan for det meste istandsettes. Bebyggelse over betongtunnelen må
rives.
Reiseopplevelsen fra toget vurderes samlet som noe dårligere enn dagens (-), da jernbanetraséen
stort sett vil gå i tunnel.
Samlet sett vurderes alternativ 4bL til å ha liten negativ konsekvens (-).

Figur 1-5: Alternativ 4bL. Fugleperspektiv sett fra nord. Kryssing over kulturlandskapet TuneAlvim
Alternativ 5cH
Alternativet vil ha lik linjeføring og utforming som alternativ 1a frem til Yven/Hannestad, hvor den
svinger noe nordover og krysser Alvim-Tune mer på skrå over mot Vogts vei. Jernbanetraséen
skjærer skrått gjennom Nordre Yven/Bjortoppen og medfører ca. 15 meter høye dobbeltsidige
skjæringer. Skjæringene vil være synlig fra nordlig del av landskapsrommet, noe som vil forsterke den
visuelle virkningen av inngrepet sammenlignet med alternativ 1a.
Banen legger seg videre i samme trasé som Vogts vei innover Tunejordet næringsområde og
boligområdene før Borg bryggerier. Over E6 vil Ordfører Thorbjørnsens vei legges i bru parallelt med
ny jernbanebru. Bruene vil ha ulik høyde, noe som vil forsterke infrastrukturkorridoren som en visuell
barriere i landskapet.
Innover boligområdene på Vesteng, Valaskjold og Enenda vil banen ligge høyt på viadukter, noe som
vil gi betydelige nærvirkninger for området og påvirke landskapsbildet negativt.
Reiseopplevelsen fra toget vurderes samlet som noe bedre enn dagens (0) da banen vil ligge over
terrenget og gi utsyn over boligområdene.
Samlet sett vurderes alternativet til å ha stor negativ konsekvens (- - -).
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Figur 1-6: Alternativ 5cH. Fugleperspektiv. Kryssing over kulturlandskapet Tune-Alvim
Alternativ 5cL
Alternativet vil ha samme linjeføring som alternativ 1a, og lik utforming frem til Alvim-Tune. Fra AlvimTune vil jernbanen ha samme linjeføring som alternativ 5cH, men ligge i betongtunnel hele
strekningen frem til Borg bryggerier.
Reiseopplevelse for jernbanen vil bli som beskrevet for alternativ 1a frem til tunnelportalen i
Greåkerdalen. Videre vil banen gå i tunnel helt frem til Borg bryggerier. Tunnelstrekningene er
negative for reiseopplevelsen. Reiseopplevelsen fra toget vurderes samlet som dårligere enn dagens
(-).
Samlet sett vurderes alternativ 5cL til å ha middels negativ konsekvens (- -).

Figur 1-7: Alternativ 5cL. Fugleperspektiv sett fra nordøst. Kryssing over kulturlandskapet
Tune-Alvim
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Rangering
De største forskjellene mellom de utrede alternativene er ved Rolvsøy, Greåker fort og Alvim-Tune.
Alternativ 4bL rangeres som det beste alternativet da det har minst konsekvenser for nevnte
områder, og den vil ligge i tunnel fra Alvim-Tune og frem til Borg bryggerier.
Alternativ 4bH vil ha lik linjeføring som alternativ 4bL. Alternativet vil ligge i dagen fra Alvim-Tune,
men vurderes til å være en noe bedre løsning enn alternativ 5cL da sistnevnte vil ha større
konsekvenser for Rolvsøy, Rolvsøysund og Greåker fort.
Alternativ 1a vil ha store konsekvenser for Rolvsøy og Greåker fort, kulturlandskapet Alvim-Tune og
videre innover mot Borg bryggerier.
Alternativ 5cH har lik konsekvens som alternativ 1a og 5cL for områdene Rolvsøy, kryssing av
Rolvsøysund og Greåker fort. Alternativet gir og størst konsekvenser for strekningen Alvim-Tune og
frem til Borg bryggerier.
Flere av alternativene får lik samlet konsekvens selv om det er noe forskjell på omfang og konsekvens
innenfor de ulike delområdene. Samlet sett gir ikke forskjellene utslag på rangeringen av
alternativene.
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Tabell 1-2: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Rolvsøy–Borg
bryggerier, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene 1a, 4bH og 4bL (4b)
Alternativ 1a
Verdi

Alternativ 4b / 4bH
Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Alternativ 4b / 4bL
Konsekvens

Omfang

Delområde 1
Næringsbebyggelsen i
Dikeveien
Delområde 2
Omberg og
Hauge
Delområde 3
Boligområdene
ved Råkollen
og Valle
Delområde 4
Industriarealer
ved Valle
Delområde 5
Rolvsøy
kulturlandskap
Delområde 6
Rolvsøysund

Liten

Intet til lite
negativt

0

Lite
negativt

0

Lite
negativt

0

Middels

Intet til lite
negativt

0/-

Intet til lite
negativt

0/-

Lite til intet
negativt

0/-

Middels

Intet til lite
negativt

0/-

Middels
negativt

--

Middels
negativt

--

Intet

0

Lite til
middels
negativt

-

Lite til
middels
negativt

-

Middels
til stor

Middels til
stort
negativt

---

Middels
negativt

--

Middels
negativt

--

Middels
til stor

Stort
negativt

---

---

Stor

Stort
negativt

---

Delområde 8
Greåker

Liten til
middels

Middels
negativt

-

Middels til
stort
negativt
Lite eller
intet
negativt
Intet

---

Delområde 7
Greåker Fort

Middels til
stort
negativt
Lite eller
intet
negativt
Intet

Delområde 9
Langemyr,
Hannestad og
Yven
Delområde 10
Kulturlandskap
Alvim-Tune
Delområde 11
Tunejordet
næringsområde
Delområde 12
Vesteng,
Valaskjold og
Enenda

Middels

Middels til
stort
negativt

--

Middels
negativt

--

Middels
negativt

--

Middels
til stor

Middels
negativt

--

Middels til
stort
negativt

---

Lite
negativt

-

Liten

Intet
negativt

0

Stort
negativt

-

Intet til lite
positivt

0

Middels til
stort
negativt

--

Middels til
stort
negativt

--

Lite eller
intet
negativt

0/-

Liten

Middels

Samlet konsekvens
Rangering

- -/- - 3

-

0

-2

-

0

1
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Tabell 1-3: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Rolvsøy–Borg
Bryggerier, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene 5cH og 5cL
Alternativ 5cH
Verdi

Omfang

Alternativ 5cL

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Delområde 1
Næringsbebyggelsen i
Dikeveien
Delområde 2
Omberg og
Hauge
Delområde 3
Boligområdene
ved Råkollen
og Valle
Delområde 4
Industriarealer
ved Valle
Delområde 5
Rolvsøy
kulturlandskap

Liten

Intet til
lite
negativt

0

Intet til
lite
negativt

0

Middels

Intet til
lite
negativt

0/-

Intet til
lite
negativt

0/-

Middels

Intet til
lite
negativt

0/-

Intet til
lite
negativt

0/-

Intet

0

Lite eller
intet
negativt

0

Middels
til stor

Middels
til stort
negativt

---

Middels
til stort
negativt

---

Delområde 6
Rolvsøysund

Middels
til stor

Stort
negativt

---

Stort
negativt

---

Delområde 7
Greåker Fort

Stor

Stort
negativt

---

Stort
negativt

---

Delområde 8
Greåker

Liten til
middels

Middels
negativt

-

Middels
negativt

-

Delområde 9
Langemyr,
Hannestad og
Yven
Delområde 10
Kulturlandskap
Alvim-Tune
Delområde 11
Tunejordet
næringsområde
Delområde 12
Vesteng,
Valaskjold og
Enenda

Middels

--

Intet til
lite
negativt

0/-

Liten

Middels
negativt

Middels
til stor

Middels
til stort
negativt

---

Lite
negativt

-

Liten

Stort
negativt

-

Lite til
intet
negativt

0

Middels

Stort
negativt

---

Lite
negativt

0/-

Samlet konsekvens
Rangering

--4

-2
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1.4.2 Område Borg bryggerier–Klavestad
Mellom Borg bryggerier og Klavestad berører alternativene to områder med middels til stor verdi, og to
områder med stor verdi. Det største landskapsmessige verdiene er knyttet til Hafslund hovedgård,
elvelandskapet ved Tarris og Hafslundsøy, industrilandskapet ved Sarpsfossen og grøntområdet
Glengshølen.
Alternativ Midt-7
Nytt stasjonsområde vil være betydelig større enn dagens. Tiltaket åpner muligheten til å lage et mer
helhetlig arkitektonisk område tilknyttet jernbanestasjonen. Stasjonsområdet vil bidra til en visuell
oppgradering av sentrumsområdet, og en oppstramming av gatestrukturen vil forsterke det visuelle
helhetsinntrykket.
Videre sørøstover vil tiltaket gi betydelige konsekvenser for Grinaområdet som følge av nærføring og
utvidelse av jernbanetraséen. Eksisterende vegetasjon som i dag skiller boligområdet og eksisterende
jernbanetrasé må fjernes, noe som vil gjøre ny infrastruktur mer synlig. Nærføringen av ny fv. 118 vil
og gi negative konsekvenser for boligområdet.
Tiltaket vil medføre en reduksjon av grøntarealet Glengshølen. Banen vil, som eksisterende jernbane,
være en tydelig visuell barriere mot sentrumsområdene.
Jernbanen og nytt vegnett vil beslaglegge store deler av Tarris, og arbeiderboligene på Tarris må
rives. Randsone ned mot elva bevares, noe som kan gi tiltaket en bedre forankring i landskapet.
Ny jernbanebru og vegbru over Glomma ved Sarpsfossen vil ikke gi direkte virkninger for delområdet
Sarpsfossen, men den vil oppleves som en visuell barriere i retning Hafslundsøy. Bruene vil være
underordnede elementer sett fra nedsiden av Sarpsfossen som følge av det dominerende
industrilandskapet.
På Hafslundsiden vil tiltaket gi indirekte negative virkinger for Hafslund hovedgård. Ny jernbane og
vegnett nord for gårds- og parkanlegget vil dominere i landskapsbildet, og stå i kontrast til
kulturlandskapet som knytter seg til hovedgården.
Bredden på ny jernbane nedover hvor Haugeveien ligger i dag, gjør at ny veg langs samme trasé vil
oppleves som en dominerende barriere langs det åpne jordbrukslandskapet. Vegen vil medføre en
reduksjon av jordbruksarealer, noe som vil redusere de visuelle kvalitetene i området. Nærføringen til
Hafslund kirke vil også ha negative virkinger for landskapsbildet.
Reiseopplevelsen fra toget vurderes samlet som noe bedre enn dagens (+) da stasjonsområdet med
tilhørende knutepunkt vil bli bedre arkitektonisk utformet, noe som vil gjøre det lettere å orientere seg.
Reiseopplevelsen fra fv. 118 vil bli lik dagens reiseopplevelse (0).
Samlet sett vurderes alternativet til å ha middels konsekvens (- -).
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Figur 1-8: Alternativ Midt-7. Fugleperspektiv sett fra nordvest. Kryssing over Sarpsfossen og
videre over på Hafslundsiden
Alternativ Midt-7 og ny rv. 111
Stasjonsområdet og jernbanetraséen i dette alternativet vil ha likt omfang og konsekvens som Midt-7.
Ny rv. 111 beslaglegger ytterkant av gravlunden til Hafslund kirke da vegen vil komme på vestsiden av
ny jernbanetrasé. Vegen vil og medføre en reduksjon av jordbruksarealer og nærføringen til Hafslund
kirke vil gi negative virkinger for landskapsbildet. Vegen ligger i utkant av landskapsrommet og ligger
lavt i terrenget noe som gjør at den ikke vil ha betydelige fjernvirkninger.
Reiseopplevelsen fra toget vil være lik som alternativ Midt-7 (+).
Reiseopplevelsen fra fv. 118 vil bli mye lik dagens reiseopplevelse (0).
Reiseopplevelsen langs ny rv. 111 vil være omtrent som dagens reiseopplevelse langs eksisterende
rv. 111 (0).
Samlet sett vurderes alternativet til å ha middels konsekvens (- -).
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Figur 1-9: Ny rv. 111. Fugleperspektiv sett fra øst. Oversikt over ny trasé for rv. 111. Traséen er
lik for alle alternativer med ny rv. 111
Alternativ Midt-10
Dette alternativet vil ha likt omfang og konsekvens som alternativ Midt-7, men med en forskjell ved
områdene elvelandskapet ved Tarris og Hafslundsøy, Sarpsfossen og Hafslund hovedgård.
Alternativet gir noe mer negative virkninger for elvelandskapet ved Tarris og Hafslundsøy da banen og
veganlegg ligger i ulik høyde, og tar mer areal mot elveleiet. Dette vil medføre at tiltaket vil være en
noe mer visuell barriere i landskapet sammenlignet med alternativ Midt-7.
For kryssing av Sarpsfossen vil alternativet gi noe mer negative virkninger som følge av at
brukonstruksjonene for ny jernbane og ny fv. 118 vil ligge i ulik høyde.
Alternativet vil gi noe mindre negative virkninger for hovedgården da ny infrastrukturkorridor, spesielt
ny fv. 118, vil ligge noe lenger unna hovedgården og parkanlegget sammenlignet med alternativ Midt7.
Reiseopplevelsen fra toget vil være lik som alternativ Midt-7 (+).
Reiseopplevelsen fra fv. 118 vil bli bedre enn dagens (+) da den vil gi god utsikt over elvelandskapet
og Hafslundsøy.
Samlet sett vurderes alternativet til å ha middels til stor negativ konsekvens (- - / - - -).
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Figur 1-10: Alternativ Midt-10. Fugleperspektiv sett fra nordvest. Kryssing over Sarpsfossen og
videre over på Hafslundsiden
Alternativ Midt-10 og ny rv. 111
Alternativet vil gi noe mer virkninger nordøst i delområdet Hafslund hovedgård. Det er positivt at
etablering av ny rv. 111 medfører at tungt trafikkert infrastruktur som i dag går like nord for
hovedgården, fjernes. Dette er bedre for landskapsbildet sammenlignet med Midt-10. Fv. 118 legges
på andre siden av jernbanen, lenger unna hovedgården. Dette åpner for muligheten til å innlemme det
frigjorte arealet i parkanlegget til hovedgården, slik det en gang opprinnelig har vært. Dette vil være
positivt for landskapsbildet nord i delområdet.
Reiseopplevelsen fra toget vil være lik som alternativ Midt-7 (+).
Reiseopplevelsen fra fv. 118 vil bli bedre enn dagens (+) da den vil gi god utsikt over elvelandskapet
og Hafslundsøy.
Reiseopplevelsen langs ny. rv. 111 vil være omtrent som dagens reiseopplevelse langs eksisterende
rv. 111 (0).
Samlet sett vurderes alternativet til å ha middels til stor negativ konsekvens (- - / - - -)
Alternativ NFO-9
Stasjonsområdet vurderes til å ha lik virkning for bybildet som alternativ Midt-7 og Midt-10.
Jernbanen krysser Glomma like nordøst for Olavsvollen og ligger på brukonstruksjon over Glomma på
utsiden av Tarris. Brukonstruksjonen og ny vegbru fv. 118 vil være et svært dominerende element i
landskapet. Den lange brukonstruksjonen mangler forankring og vil ikke kunne tilpasses landskapet.
Infrastrukturkorridoren vil være dominerende i elvelandskapet og gi betydelige visuelle nær- og
fjernvirkninger i området. Dette vektlegges tyngst i både NFO-9 alternativene og NFO-10
alternativene.
Arbeiderboligene på Tarris må ikke rives. Olavsvollen berøres ikke, men vil fortsatt være et visuelt
underordnet element i landskapsrommet.
Tiltaket vil ikke gi direkte virkninger for Hafslund hovedgård. Til sammen vil de ulike veg- og
jernbanetraséene med sin plassering og høyde i terrenget gi negative visuelle virkninger for
hovedgården med parkanlegget.
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Reiseopplevelsen fra toget vurderes samlet som noe bedre enn dagens (0/+) da jernbanen vil ligge
høyt over Glomma og terrenget på Hafslund, noe som vil gi god utsikt utover nærområdene.
Reiseopplevelsen fra fv. 118 vil bli bedre enn dagens (0/+) på grunn av god høyde over eksisterende
terreng og bedre visuell kontakt med omkringliggende områder på Hafslundssiden.
Samlet sett vurderes alternativet til å ha stor negativ konsekvens (- - -).

Figur 1-11: Alternativ NFO-9. Fugleperspektiv sett fra nordvest. Kryssing over Sarpsfossen og
videre over på Hafslundsiden
Alternativ NFO-9 og ny rv. 111
Ny fv. 118 og ny jernbane er lik som beskrevet for alternativ NFO-9.
Ny rv. 111 vil medføre direkte virkninger nordøst i delområdet Hafslund hovedgård med ny adkomst til
Hafslund kirke og nærføring til delområdet.
Reiseopplevelsen fra toget vil være lik som alternativ NFO-9 (0/+).
Reiseopplevelsen fra fv. 118 vil bli bedre enn dagens (0/+) på grunn av god høyde over eksisterende
terreng og bedre visuell kontakt med omkringliggende områder på Hafslundssiden.
Reiseopplevelsen langs ny rv. 111 vil være omtrent som dagens reiseopplevelse langs eksisterende
rv. 111 (0).
Samlet sett vurderes alternativet til å ha stor negativ konsekvens (- - -).
Alternativ NFO-10
Jernbanen vil ha lik linjeføring og lik utforming som NFO-9. Forskjellen mellom de to alternativene er
utforming av ny fv. 118. I dette alternativet vil fv. 118 ligge lavere i terrenget og beslaglegge en større
del av Tarris sammenlignet med NFO-9. Videre vil det være en høydeforskjell på brukonstruksjonene
over Glomma mot Hafslundsøy (ca. 4 meter), i tillegg til at det vil være en større avstand mellom
jernbanebru og vegbru (ca. 17,5 meter) sammenlignet med NFO-9. Omfanget av alternativ NFO-10 vil
dermed være noe mer negativt enn alternativ NFO-9 ved Sarpsfossen. Spesielt høydeforskjellen vil
forsterke opplevelsen av ny infrastrukturkorridor som en visuell barriere i landskapet da det vil være
begrenset med visuell kontakt under brukonstruksjonene.

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, delutredning
landskapsbilde

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

20 av 201
ICP-16-A-25222
03A
15.03.2019

På Hafslundsiden vil rundkjøringen ligge lavt i terrenget, og det kreves mindre riving av bygninger
sammenlignet med NFO-9. Fv. 118 vil ligge lenger unna Hafslund hovedgård, noe som er positivt for
landskapsbildet. Likevel vil fylkesvegen med høyde ca. 5 meter over terrenget gi fjernvirkninger.
Reiseopplevelsen fra toget vurderes samlet som noe bedre enn dagens (0/+) da fv. 118 ligger lavere.
Dette gjør at reisende på toget vil ha god utsikt ved kryssing av Sarpsfossen.
Reiseopplevelsen fra fv. 118 vil bli noe bedre enn dagens (0/+).
Samlet sett vurderes alternativet til å ha stor negativ konsekvens (- - -).

Figur 1-12: Alternativ NFO-10. Fugleperspektiv sett fra nordvest. Kryssing over Sarpsfossen og
videre over på Hafslundsiden
Alternativ NFO-10 og ny rv. 111
Ny fv. 118 og ny jernbane er lik som beskrevet for alternativ NFO-10.
Alternativet vil gi noe mer positive virkninger nordøst i delområdet Hafslund hovedgård. Det er positivt
at etablering av ny rv. 111 medføre at tungt trafikkert infrastruktur som i dag går like nord for
hovedgården, fjernes. Dette er bedre for landskapsbilde sammenlignet med NFO-10. Fv. 118 legges
på andre siden av jernbanen, og ligger dermed langt unna hovedgården. Dette åpner for muligheten til
å innlemme det frigjorte arealet i parkanlegget til hovedgården, slik det en gang opprinnelig har vært.
Dette vil være positivt for landskapsbildet nord i delområdet.
Reiseopplevelsen fra toget vurderes samlet som noe bedre enn dagens (0/+).
Reiseopplevelsen langs ny rv. 111 vil være omtrent som dagens reiseopplevelse langs eksisterende
rv. 111 (0).
Samlet sett vurderes alternativet til å ha stor negativ konsekvens (- - -).
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Rangering
De største forskjellene mellom de ulike alternativene er ved elvelandskapet ved Tarris og
Hafslundsøy, kryssing av Glomma (Sarpsfossen) og ved Hafslund hovedgård.
Alternativ Midt-7 og alternativ Midt-7 og ny rv. 111 er de alternativene som kommer best ut da det
gir minst negative virkinger for elvelandskapet ved Tarris og Hafslundsøy. Tiltaket har direkte
virkninger for dette området, mens det har indirekte virkninger for Hafslund hovedgård.
Alternativ Midt-10 og alternativ Midt-10 med ny rv. 111 kommer nest best ut da de gir mer negative
virkninger for Elvelandskapet ved Tarris og Hafslundsøy og Sarpsfossen.
NFO-alternativene kommer dårligst ut da de vil gi store negative virkningene for elvelandskapet ved
Tarris og Hafslundsøy.
Flere av alternativene får lik samlet konsekvens selv om det er noe forskjell på omfang og konsekvens
innenfor de ulike delområdene. Samlet sett gir ikke disse forskjellene utslag på rangeringen av
alternativene.
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Tabell 1-4: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Borg
bryggerier–Klavestad, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene Midt
Alternativ Midt-7

Alternativ Midt-7 og
ny rv. 111

Alternativ Midt-10

Alternativ Midt10 og ny rv. 111

Verdi

Omfang

Konsekvens

Omfang

Omfang

Omfang

Delområde 13
Sarpsborg
sentrum
Delområde 14
Glengshølen og
Ravneberget fort
Delområde 15
Flistomta

Middels

Lite til
middels
negativt

-

Lite til
middels
negativt

-

Lite til
middels
negativt

-

Lite til
middels
negativt

-

Middels
til stor

Lite til
middels
negativt

-/--

Lite til
middels
negativt

-/ --

Lite til
middels
negativt

-/--

Lite til
middels
negativt

-/--

Liten

Lite
negativt

0/-

Lite
negativt

0/-

Lite
negativt

0/-

Lite
negativt

0/-

Delområde 16
Elvelandskapet
ved Tarris og
Hafslundsøy
Delområde 17
Sarpsfossen

Stor

Middels
negativt

--/---

Middels
negativt

--/---

Middels
negativt

---

Middels
negativt

---

Middels
til stor

Lite
negativt

-

Lite
negativt

-

-/--

Stor

Middels
negativt

--/---

Middels
negativt

--/---

Lite til
middels
negativt
Lite til
middels
negativt

-/--

Delområde 18
Hafslund
Hovedgård
Delområde 19
Navestad
jordbrukslandskap
Delområde 20
Borgenhaugen
og Nordberg

Lite til
middels
negativt
Lite til
middels
negativt

Liten til
middels

Intet
omfang

0

Lite
negativt

-

Intet
omfang

0

Lite
negativt

-

Middels

Middels
negativt

--

Middels
negativt

--

Middels
negativt

--

Middels
negativt

--

Samlet konsekvens
Rangering

-1

Konsekvens

-1

Konsekvens

--/--2

--

Konsekvens

--/--2

--
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Tabell 1-5: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Borg
bryggerier–Klavestad, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene Nord for
Olavsvollen (NFO)

Verdi
Delområde
13
Sarpsborg
sentrum
Delområde
14
Glengshølen
og
Ravneberget
fort
Delområde
15
Flistomta
Delområde
16
Elvelandskapet ved
Tarris og
Hafslundsøy
Delområde
17
Sarpsfossen
Delområde
18
Hafslund
Hovedgård
Delområde
19
Navestad
jordbrukslandskap
Delområde
20
Borgenhaugen og
Nordberg

Alternativ NFO-9

Alternativ NFO-9
og ny rv. 111

Alternativ NFO-10

Alternativ NFO-10
og ny rv. 111

Omfang

Omfang

Omfang

Omfang

Konsekvens

Konsekvens

Konsekvens

Konsekvens

Middels

Lite
negativt

-

Lite
negativt

-

Lite
negativt

-

Lite
negativt

-

Middels
til stor

Lite til
middels
negativt

-/--

Lite til
middels
negativt

-/--

Lite til
middels
negativt

-/--

Lite til
middels
negativt

-/--

Liten

Lite
negativt

0/-

Lite
negativt

0/-

Lite
negativt

0/-

Lite
negativt

0/-

Stor

Stort
negativt

---/----

Stort
negativt

---/----

Stort
negativt

---/----

Stort
negativt

---/----

Middels
til stor

Lite
negativt

-

Lite
negativt

-

Lite til
middels
negativt

-/--

Lite til
middels
negativt

-/--

Stor

Middels
negativt

- - /- - -

Middels
negativt

--/---

Lite til
middels
negativt

--

Lite til
middels
negativt

--

Liten til
middels

Intet
omfang

0

Lite
negativt

-

Intet
omfang

0

Lite
negativt

-

Middels

Middels
negativt

--

Middels
negativt

--

Middels
negativt

--

Middels
negativt

--

Samlet konsekvens
Rangering

--3

--3

--3

--3
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Avbøtende tiltak
•

Skjæring gjennom høydedraget ved Nordre Yven gård
Alternativ 1a
Det blir en ca. 19 meter høy skjæring gjennom Nordre Yven. Denne kan erstattes av fjelltunnel eller
betongtunnel. Dette vil i større grad gjør det mulig å sette i stand terrenget igjen etter endt
anleggsperiode. Det avbøtende tiltaket vil være positivt for omfanget da det vil gi en bedre
landskapstilpasning, noe som vil gi positivt utslag for samlet konsekvensgrad i delområdet.
•

Skjæring gjennom høydedraget ved Nordre Yven gård
Alternativ 5cH
Her er det mulig med tilsvarende avbøtende tiltak som foreslått for alternativ 1a. På grunn av mindre
overdekning er det ikke mulig å anlegge fjelltunnel her, men betongtunnel kan etableres på en del av
strekningen. Dette vil i større grad gjøre det mulig å sette i stand terrenget etter endt anleggsperiode.
Det avbøtende tiltaket vil gi en bedre landskapstilpasning, noe som vil kunne gi et positivt utslag for
samlet konsekvensgrad i delområdet.
•

Delområde 12 Vesteng, Valaskjold og Enenda
Alle alternativer
Et mulig avbøtende tiltak langs jernbanetraseen ved Borg bryggerier er å beholde eksisterende
vegetasjon langs eksisterende jernbane der hvor der er mulig for å redusere visuelle virkninger for
bebyggelsen som blir liggende langs jernbanen. Det avbøtende tiltaket vil være positivt for omfanget,
men vil ikke gi utslag for samlet konsekvensgrad i de delområdene der tiltaket er aktuelt.
•

Redusere visuell barrierevirkning ved boligområdet Brevik
Alternativ 1
For å unngå visuell barrierevirkning i boligområdet kan strekningen mellom krysset Frøyas vei og
Sisikveien og frem til Terneveien legges i betongtunnel. Dette vil gjøre banen i dette området mindre
synlig og redusere de negative virkningene for delområdet. Tiltaket vil ha positivt utslag for samlet
konsekvensgrad i delområdet.
•

Delområde 17 Sarpsfossen - Alle veg- og banealternativ over Glomma og Sarpsfossen
Alle veg- og banealternativer
Høy kvalitet på materialer og god arkitektonisk utforming av brualternativ over Sarpsfossen.
Støyskjermer bør være transparente over bruer for å bedre reiseopplevelsen og redusere visuelle
nær- og fjernvirkninger. Bruk av transparente støyskjermer må sees i sammenheng med drift da støv
vil kunne redusere gjennomsyn. Det avbøtende tiltaket vil være positivt for omfanget, men vil ikke gi
utslag for samlet konsekvensgrad i de delområdene der dette er aktuelt.
•

Delområde 18 Hafslund hovedgård
Alle veg- og banealternativ
Ny infrastruktur med visuell kontakt mot Hafslund hovedgård bør gjennomføres med en god
terrengtilpassing og istandsetting. Dette vil kunne gi en bedre tilpasning i landskapet, noe som vil
kunne redusere tiltakets nær- og fjernvirkninger. Det avbøtende tiltaket vil være positivt for omfanget,
men vil ikke gi utslag for samlet konsekvensgrad i delområdet.

1.6

Oppfølgende undersøkelser

Det forslås ingen oppfølgende undersøkelser innen tema landskapsbilde for å oppfylle
utredningsplikten. Normal prosess og saksbehandling anses som tilstrekkelig.
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2 INNLEDNING
2.1

Bakgrunn og formål

Nytt dobbeltspor på Østfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Satsingen skal gi de
reisende kortere reisetid og flere avganger på Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen og
Ringeriksbanen. Det er også et mål at satsingen skal bidra til en ønsket by- og sentrumsutvikling ved
at stasjonene plasseres så sentralt som mulig. Dette muliggjør fortetting rundt stasjonene og at flere
kan benytte kollektivtransport til sine daglige reiser.
Strekningen Rolvsøy–Klavestad i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner er en av tre strekninger på
Østfoldbanen hvor det pågår planarbeid for utbygging av nytt dobbeltspor. Strekningen er en del av
parsellen Fredrikstad– Sarpsborg som det er utarbeidet felles planprogram for. Omfang og
konsekvens av jernbanealternativer fra Rolvsøy i retning Fredrikstad er vurdert i egen
konsekvensutredning for strekningen Seut–Rolvsøy i Fredrikstad kommune.
Bane NOR har med bakgrunn i dette igangsatt arbeid med kommunedelplan med
konsekvensutredning på strekningen Rolvsøy–Klavestad i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. Fra
øst for Sarpsborg stasjon til Hafslund er det felles plan i samarbeid med Sarpsborg kommune og
Østfold fylkeskommune og i nært samarbeid med Statens vegvesen (vist som rødt område i figur 2-1).

Figur 2-1: Illustrasjonen viser hvordan strekningen fra Rolvsøy til Klavestad er fordelt mellom
rene banestrekninger (de blå områdene), kombinasjon av jernbane og veg (rødt område) og
rene vegområder (grønt område)
Formålet med planarbeidet er å avklare valg av alternativ for nytt dobbeltspor mellom Rolvsøy i
Fredrikstad kommune og Klavestad i Sarpsborg kommune. Planarbeidet skal i tillegg avklare framtidig
løsning for fv. 118 på strekningen Sarpsborg sentrum–Hafslund, inkludert ny bru over Glomma.
I henhold til anbefalt konsept i konseptvalgutredningen (KVU) for Bypakke Nedre Glomma [7] skal fv.
118 planlegges med fire felt, hvorav to av feltene skal være sambruksfelt/kollektivfelt. Planprogrammet
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[4] fastsetter videre at det øst for Glomma skal vurderes to alternativer for rv.111 i Statsminister Torps
vei: enten etablering av kollektivfelt inn mot rundkjøring fv.118, eller bruk av dagens trasé for rv. 111 til
kollektivtrafikk og omlegging av annen trafikk i en ny vegforbindelse øst for Hafslund hovedgård (vist
som grønt område i figur 2-1). Det skal sikres nødvendige arealer for realisering av tiltakene. Dette
skal være grunnlag for videre planlegging og bygging.
Planprogram for kommunedelplanen med konsekvensutredning (justert utgave), fastsatt 24.05.2018
av Sarpsborg bystyre og 21.06.2018 av Fredrikstad bystyre, definerer hvilke utredningskorridorer og tema som skal inngå i konsekvensutredningen.
I henhold til handlingsprogram for jernbanesektoren 2018-2029 skal nytt dobbeltspor som muliggjør
kortere reisetid og to tog i timen mellom Oslo, Fredrikstad og Sarpsborg, være etablert innen 2029.
Denne delutredningen beskriver tiltakets konsekvenser for landskapsbilde for traseer innenfor de
alternative utredningskorridorene som er definert i planprogrammet. Delutredning landskapsbilde
inngår som del av de ikke-prissatte konsekvensene i den samlede konsekvensutredningen for
kommunedelplanen. Konsekvensutredningen ligger til grunn for valg av alternativ som videreføres
som forslag til kommunedelplan.
Arbeidet er utført av 2G, en sammensatt gruppe fra COWI AS og Multiconsult Norge AS, med LPO
arkitekter og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) som underkonsulenter. Denne
delutredningen er utarbeidet av landskapsarkitekt Marthe Laureen Dahl Zimmer, og landskapsarkitekt
Merete Stokke Hestvedt har hatt ansvar for kvalitetssikringen. Alle bilder er tatt av 2G med mindre
annet er spesifisert.

2.2

Utredningskrav i planprogrammet

Konsekvensene for landskapsbilde er utredet i samsvar med kravene i fastsatt planprogram.
Planprogrammets kapittel 5.3 beskriver krav til metode og gjennomføring av konsekvensutredningen
for ikke-prissatte fagtema, blant annet at Statens vegvesens håndbok V712 (2014)
Konsekvensanalyser skal benyttes i utredningsarbeidet. Planprogrammet ble utarbeidet for
strekningen mellom Fredrikstad (Seut) og Sarpsborg (Klavestad), og inneholder derfor noe
utredningskrav som ikke er relevante for denne strekningen.
Fastsatt planprogram spesifiserer at følgende skal utredes innenfor temaet landskapsbilde for
delstrekningen Rolvsøy–Klavestad:
Tabell 2-1: Utdrag fra fastsatt planprogram som spesifiserer hva som skal utredes for tema
landskapsbilde
Utredningsomfang og metode
Grunnlagsdokumentasjon
• Beskrivelse av nær- og fjernvirkning
• Foreliggende kartlegginger av landskap
samt viktige siktakser
• Nye landskapsfaglige registreringer
• Visualisering av nær- og fjernvirkning
• Overordnet landskapsplan
samt viktige siktakser fra utvalgte
• 3D-modell (Infraworks) av tiltaket,
perspektiv med spesielt fokus på
terreng og registrerte verdier
stasjonsområdene i Fredrikstad og
• Plantegninger og ortofoto
Sarpsborg, kryssing av Rolvsøysund,
•
Fotografier fra utvalgte perspektiv
Alvim/Tunejordet, kryssing av
Glomma ved Sarpsfossen og
Hafslund hovedgård med 3Dperspektiv og/eller illustrasjoner.
• Beskrivelse av hvordan tiltaket
forholder seg til landskaps- og
bystrukturer
• Beskrivelse av reiseopplevelse
•
Utarbeidelse av registrerings- og
temakart
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3 TILTAK SOM UTREDES
Denne utredningen tar for seg omfang og konsekvens av jernbanealternativer og vegalternativer for
strekningen Rolvsøy–Klavestad. I konsekvensutredningen er strekningen inndelt i to delstrekninger
med skille ved Borg bryggerier. Tabell 3-1 viser inndeling og alternativ innenfor delstrekningene.
Tabell 3-1: Inndeling og alternativ innenfor delstrekninger i konsekvensutredningen
Delstrekning Rolvsøy–Borg bryggerier
Delstrekning Borg bryggerier–Klavestad
Del 1
Del 2
Del 3
Rolvsøy–Yven
Yven–Borg bryggerier
Borg bryggerier–Klavestad
Alternativ 1a
Alternativ 1a
Alternativ Midt-7, med og uten ny rv. 111
Alternativ 5cH (Høy)
Alternativ Midt-10, med og uten ny rv. 111
Alternativ 5cL (Lav)
Alternativ NFO-9, med og uten ny rv. 111
Alternativ NFO-10, med og uten ny rv. 111
Alternativ 4b
Alternativ 4bH (Høy)
Alternativ 4bL (Lav)
Det foreligger fem jernbanealternativer på strekningen fra Rolvsøy i Fredrikstad kommune til Borg
bryggerier i Sarpsborg kommune. Fra Borg bryggerier til Klavestad er det fire ulike alternativer for
kombinasjon av jernbane og fv.118. Disse fire kan kombineres med to ulike alternativer for rv. 111.
Jernbanealternativene øst og vest for Borg bryggerier kan kombineres fritt.
Omfang og konsekvens av jernbanealternativer fra Rolvsøy i retning Fredrikstad er vurdert i egen
konsekvensutredning for strekning Seut–Rolvsøy. Jernbanealternativer på denne strekningen kan
kombineres med alle alternativer på strekningen Rolvsøy–Klavestad. I det følgende gis en kort
beskrivelse av de ulike bane- og vegalternativene. For mer detaljert beskrivelse henvises til
«Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Kommunedelplan for dobbeltspor Rolvsøy–Klavestad».
Figur 3-1 viser jernbanealternativene mellom Rolvsøy og Borg bryggerier, samt jernbanealternativ
Midt og NFO mellom Borg bryggerier og Klavestad. For informasjon om vegalternativer for fv. 118 og
rv. 111, og hvordan disse kombineres med jernbanealternativene fra Borg bryggerier til Klavestad
vises til figurer og beskrivelse i kapitel 3.2.
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Figur 3-1: Alternativer på strekningen Rolvsøy–Klavestad. Figuren øverst viser høye
jernbanealternativer mellom Rolvsøy og Borg bryggerier, samt jernbanealternativ Midt og NFO
mellom Borg bryggerier og Klavestad. Nederste figur viser lave jernbanealternativer

InterCity-prosjektet

3.1

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, delutredning
landskapsbilde

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

29 av 201
ICP-16-A-25222
03A
15.03.2019

Rolvsøy–Borg bryggerier

På delstrekningen Rolvsøy–Borg bryggerier er det følgende jernbanealternativer:
• Alternativ 1a
• Alternativ 4bH (høy)
• Alternativ 4bL (lav)
• Alternativ 5cH (høy)
• Alternativ 5cL (lav)
For alternativ 4b og 5c er det høye (H) og lave (L) alternativer. Forskjellen mellom høy og lav gjelder
fra den østre kanten på åsryggen ved Yven og Knattås og frem til Borg bryggerier. Høye alternativer
ligger i dagsone over dyrka mark mellom Tune og Alvim og krysser over E6. Lave alternativer ligger i
betongtunnel under landbruksarealene og krysser under E6.
3.1.1 Alternativ 1a
På Rolvsøy går alternativ 1a langs eksisterende jernbanetrasé et lite stykke før den nye jernbanelinja
dreier mot øst forbi Rolvsøy kirke og krysser Rolvsøysund på en ca. 700 m lang bru som delvis
krysser over eksisterende jernbanebru. Den nye jernbanebrua blir liggende ca. 10 meter høyere i
terrenget enn den eksisterende brua. På Greåker krysser ny jernbane over Greåkerveien og fv. 109
før den går inn i en ca. 200 m lang tunnel og kommer ut i Greåkerdalen. Tunnelportalene på vest- og
østsiden av Vetatoppen blir liggende henholdsvis ca. 40 og 50 meter nedenfor Greåker fort. Gjennom
Greåkerdalen går jernbanen i daglinje før den går inn i en ca. 1650 m lang tunnel i åsen under
Hannestad og Yven.
Alternativ 1a kommer ut i dagen i åskanten øst for boligområdet Yven. Traseen krysser gjennom
gårdsbebyggelsen på Nordre Yven, går videre over jordene og krysser E6 på en ca. 85 m lang bru. På
østre siden av E6 går jernbanen delvis i betongtunnel gjennom boligbebyggelsen nord for Brevik, og
ligger parallelt med eksisterende bane fra Sarpsborg stadion og fram til Borg bryggerier. Alternativ 1a
er ca. 7,7 km lang.
3.1.2 Alternativ 5cH (høy) og 5cL (lav)
Alternativ 5cH og 5cL er identisk med alternativ 1a frem til ca. midt i tunnelen under Hannestad og
Yven. Herfra dreier alternativ 5cH og 5cL mot nord. Videre ligger 5cH og 5cL i samme trasé fra
startpunktet i tunnelen og frem til Borg bryggerier. Forskjellen mellom alternativ 5cH og 5cL er at fra
åskanten øst for Yven og frem til Borg bryggerier ligger 5cL i betongtunnel på hele strekningen frem til
Borg bryggerier.
Alternativ 5cH ligger i dagsone over jordbruksområdene. E6 krysses på en ca. 300 meter lang bru rett
sør for næringsområdet ved Tunejordet. Øst for E6 ligger jernbanelinja vekselsvis på bru og tett
betongkonstruksjon over nærings- og boligbebyggelsen. Jernbanen senkes gradvis ned i terrenget,
dreier østover og går i betongtunnel under uteområdene ved Lande skole. Traseen går videre i
daglinje forbi Borg bryggerier i tilnærmet samme trasé som eksisterende jernbanelinje.
Tunnelen under Hannestad og Yven vil bli 1700 m lang i alternativ 5cH. For alternativ 5cL vil
sammenlagt lengde på tunnel og betongtunnel fra Greåkerdalen til Borg bryggerier bli ca. 4300 m.
Alternativ 5cH og 5cL blir ca. 7,7 km lang.
3.1.3 Alternativ 4bH (høy) og 4bL (lav)
På Rolvsøy går 4bH og 4bL langs eksisterende jernbanetrasé et lite stykke før den nye jernbanelinja
dreier mot nord og går gjennom bebyggelsen mellom eksisterende jernbane og fv. 109. Traseen
krysser fylkesvegen nord for Rolvsøy kirke, hvor den ligger i betongtunnel under bebyggelsen og
fylkesvegen. Jernbanen kommer ut i dagen nord for eksisterende bru for fv. 109 og krysser
Rolvsøysund på en ca. 500 m lang bru.
På Greåkersiden fortsetter traseen på bru over bebyggelse og Moa idrettsplass og deretter inn i en ca.
1200 m lang tunnel som kommer ut ved Vetabekkveien. Den nye jernbanen krysser Greåkerdalen i
daglinje, og går inn i en ca. 1400 m lang tunnel under Yven frem til Knattås. Det høye og det lave
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alternativet for 4b er identisk fra Rolvsøy til Knattås. Fra Knattås går 4bH og 4bL i forskjellig høyde
fram til Borg bryggerier.
Alternativ 4bH ligger i dagsone over jordbruksområdene og på bru over E6. Videre går jernbanelinja
gjennom næringsområdet ved Tunejordet, vekselsvis på bru og tett betongkonstruksjon. Videre går
traseen gjennom boligbebyggelse nordøst for næringsområdet. Jernbanen senkes gradvis ned i
terrenget, dreier østover og går i betongtunnel under uteområdene ved Lande skole. Traseen går
videre i daglinje forbi Borg bryggerier i tilnærmet samme trasé som eksisterende jernbanelinje.
Forskjellen mellom alternativ 4bH og 4bL er at fra Knattås til rett vest for Borg bryggerier ligger
alternativ 4bL i betongtunnel hele veien. Sammenlagt lengde på tunnel og betongtunnel fra
Greåkerdalen til Borg bryggerier vil bli ca. 3600 m. Alternativ 4bH og 4bL er ca. 8,1 km lange.
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Borg bryggerier–Klavestad

På delstrekningen Borg bryggerier–Klavestad er det to jernbanealternativer, disse kan kombineres fritt
med alle jernbanealternativer på delstrekningen Rolvsøy–Borg bryggerier. Det er utarbeidet tre
vegalternativer for ny fv. 118 fra krysset fv. 109 og videre mot Hafslund. Jernbanealternativene er:
• Alternativ Midt
• Alternativ Nord for Olavsvollen (NFO)
Vegalternativene er:
• Alternativ 7
• Alternativ 9
• Alternativ 10
I konsekvensutredningen er det sett på kombinasjoner av jernbanealternativene Midt og NFO, og
vegalternativene for fv. 118. Vegalternativ 10 har ulik geometri avhengig av om vegen kombineres
med jernbanealternativene Midt eller NFO. Likeledes har jernbanealternativ Midt ulik vertikalgeometri
avhengig av kombinasjon med vegalternativ 7 eller 10.
I tillegg kan hver av veg- og banekombinasjonene kombineres med en løsning hvor rv. 111 utvides til
tre felt og tilpasses fremtidig vegsystem i dagens trasé, eller en løsning hvor rv. 111 legges i ny trasé
lenger øst mellom Navestadveien og rundkjøringa fv. 581 x rv. 111. Dette gir totalt 8 alternativer på
delstrekningen mellom Borg bryggerier og Klavestad:
• Alternativ Midt-7 (Figur 3-2)
(jernbanealternativ Midt, vegalternativ 7 og rv. 111 i dagens trasé)
• Alternativ Midt-7 og ny rv. 111 (Figur 3-3)
(jernbanealternativ Midt, vegalternativ 7 og ny trasé for rv. 111)
• Alternativ Midt-10 (Figur 3-4)
(jernbanealternativ Midt, vegalternativ 10 og rv. 111 i dagens trasé)
• Alternativ Midt-10 og ny rv. 111 (Figur 3-5)
(jernbanealternativ Midt, vegalternativ 10 og ny trasé for rv. 111)
• Alternativ NFO-9 (Figur 3-6)
(jernbanealternativ NFO, vegalternativ 9 og rv. 111 i dagens trasé)
• Alternativ NFO-9 og ny rv. 111 (Figur 3-7)
(jernbanealternativ NFO, vegalternativ 9 og ny trasé for rv. 111)
• Alternativ NFO-10 (Figur 3-8)
(jernbanealternativ NFO, vegalternativ 10 og rv. 111 i dagens trasé)
• Alternativ NFO-10 og ny rv. 111 (Figur 3-9)
(jernbanealternativ NFO, vegalternativ 10 og ny trasé for rv. 111)
Tabell 3-2: Alternativer på strekningen Borg bryggerier—Klavestad
Midt-7
Midt-10
NFO-9
Rv.111 i
3 felt
2 felt
3 felt
eksisterende
Kollektivfelt i
Kollektivgate fra
Kollektivfelt i
trasé
Statsminister
Statsminister Torps vei Statsminister
Torps vei fra
til ny rundkjøring med
Torps vei fra
busslomme
fv. 118 via Øyveien.
busslomme
Hafslund til
Ikke behov for
Hafslund til
rundkjøring
kollektivfelt i
rundkjøring
fv.118
Statsminister Torps vei fv.118
Rv.111 i ny trasé 2 felt
2 felt
2 felt
Kollektivgate i
Kollektivgate i
Kollektivgate i
Statsminister
Statsminister Torps vei Statsminister
Torps vei fra
fra Navestadveien via
Torps vei fra
Navestadveien Øyveien til ny
Navestadveien
til ny fv. 118
rundkjøring fv. 118
til ny fv. 118

NFO-10
2 felt
Kollektivgate fra
Statsminister Torps vei
til ny rundkjøring med
fv. 118 via Øyveien.
Ikke behov for
kollektivfelt i
Statsminister Torps vei
2 felt
Kollektivgate i
Statsminister Torps vei
fra Navestadveien via
Øyveien til ny
rundkjøring fv. 118
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Alternativ Midt-7

Figur 3-2: Alternativ Midt-7 og rv. 111 i dagens trasé
I jernbanealternativ Midt vil ny jernbanelinje ligge langs eksisterende jernbanelinje fra Borg bryggerier
og inn mot Sarpsborg stasjon. Stasjonen vil ha tilnærmet samme plassering som i dag.
Øst for stasjonen passerer den nye jernbanen på sørsiden av Olavsvollen, i samme trasé som dagens
spor. Videre fortsetter jernbanen gjennom Tarris, og på bru over Sarpsfossen. Ny jernbanebru vil ligge
ca. 115 meter nord for dagens jernbanebru.
Etter brua dreier jernbanen sørover og legges i dagens jernbanetrasé ved Hafslund skole. Herfra
følger ny jernbane eksisterende trasé videre mot Klavestad. På østsiden av Sarpsfossen er det lagt
inn avgreninger til Østre linje, én for tog fra Sarpsborg og én for tog fra Halden.
Fv. 118 etableres med tosidig kollektivfelt fra rundkjøring med fv. 109 og til rundkjøring ved Hafslund
skole. Ny fv.118 krysser Borregaards industrispor i dagens vegtrasé, og følger parallelt med ny
jernbane videre østover over Sarpsfossen. Ny vegbru etableres inntil ny jernbanebru i samme høyde.
Dagens vegbru vil fungere som ny gang- og sykkelveg. Fv. 118 og rv. 111 i Statsminister Torps vei
møtes i en ny rundkjøring som blir liggende ca. 70 meter nord for dagens kryss. Vegen fortsetter
østover mellom ny jernbane og Hafslund hovedgård. Det etableres rundkjøring ved Hafslund skole
med avgreining for fv. 581 Nordbyveien og fv. 583 Haugeveien.
Den nye riksvegen krysser over jernbanen vest for skolen. Hafslund kirke får adkomst fra sør på en ny
veg som plasseres langs vestsiden av gravlunden. Rv. 111 utvides med kollektivfelt i nordgående
retning fra Sarpebakken og frem til det nye krysset nordvest for Hafslund hovedgård.
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Alternativ Midt-7 og ny rv. 111

Figur 3-3: Alternativ Midt-7 og ny rv. 111
For jernbanen og fv. 118 er dette alternativet likt som alternativ Midt-7 beskrevet i kapittel 3.2.1.
Fremtidig rv. 111 foreslås lagt om i en ny trasé mellom Navestadveien og rundkjøringa fv. 581 x fv.118
ved Hafslund skole. Den nye riksvegen krysser over jernbanen vest for skolen. Hafslund kirke får
adkomst fra sør på en ny veg som plasseres langs vestsiden av gravlunden og kobler seg til ny rv.
111 i en rundkjøring ved Nordbergveien.
Eksisterende rv. 111 kobles til ny fv. 118 i et T-kryss. Rv.111 gjøres om til kollektivgate og stenges for
annen trafikk. Annen vegtrafikk følger ny trasé for rv. 111 langs Navestadveien frem til ny rundkjøring
ved Hafslund skole. Kjøring til boliger og bedrifter i området vil være tillatt langs kollektivgata.
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Alternativ Midt-10

Figur 3-4: Alternativ Midt-10 og rv. 111 i dagens trasé
For jernbanen er dette alternativet likt som alternativ Midt-7 beskrevet i kapittel 3.2.1, bortsett fra at
sporene ligger ca. 5 m høyere ved Tarris slik at fv. 118 skal kunne krysse under jernbanen.
For fv. 118 er forskjellen at fylkesvegen ligger nord for jernbanen fra Olavsvollen og østover. Fv. 118
etableres med tosidig kollektivfelt fra krysset med fv. 109 til Hafslund. Fylkesvegen krysser under
jernbanesporet ved Olavsvollen og går på bru over Sarpsfossen parallelt med den nye jernbanebrua
frem til ny rundkjøring i krysset med fv. 581 Norbyveien. Vegbrua ligger lavere enn jernbanebrua over
elva. På østsiden av elva fortsetter fv.118 på nordsiden av jernbanen. Videre krysser ny fv. 118 over
avgreningen til Østre linje og møter rv. 111 i en ny rundkjøring nord for Hafslund skole.
Rv. 111 vil i alternativ Midt-10 ligge i dagens trasé fra Statsminister Torps vei til rundkjøring ny fv.118
ved Hafslund skole. Vestover fra Statsminister Torps vei etableres det kollektivgate som krysser under
dagens jernbanebru og følger Øyveien til rundkjøring fv.118. Dette gir bussene en snarveg til
Sarpsborg sentrum. Her er det ikke behov for kollektivfelt i Statsminister Torps vei.
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Alternativ Midt-10 og ny rv. 111

Figur 3-5: Alternativ Midt-10 og ny rv. 111
For jernbanen og fv. 118 er dette alternativet likt som alternativ Midt-10 beskrevet i kapittel 3.2.3.
Fremtidig rv. 111 foreslås lagt om i en ny trasé mellom Navestadveien og rundkjøringa fv. 581 x fv.118
ved Hafslund skole. Den nye riksvegen krysser over jernbanen vest for skolen.
Eksisterende rv. 111 kobles til ny fv. 118 i en rundkjøring. Rv. 111 gjøres om til kollektivgate og
stenges for annen trafikk. Annen vegtrafikk følger ny trasé for rv. 111 langs Navestadveien frem til ny
rundkjøring ved Hafslund skole. Kjøring til boliger og bedrifter i området vil være tillatt langs
kollektivgata.
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Alternativ NFO-9

Figur 3-6: Alternativ NFO-9 og rv. 111 i dagens trasé
Stasjonen vil ligge på samme sted som for alternativ "Midt", men spor og plattformer vil være
forskjøvet litt nordover. Etter stasjonen går jernbanelinja nord for Olavsvollen og Tarris på en 650
meter lang bru som starter omtrent ved Olavsvollen og krysser Sarpsfossen ca. 190 meter nord for
eksisterende jernbanebru. Etter brua dreier jernbanelinja mot sør og møter eksisterende jernbanelinje
ved Hafslund skole. Herfra ligger den nye traseen langs eksisterende trasé videre mot Klavestad. På
østsiden av Sarpsfossen er det også lagt inn avgrening til Østre linje.
Fv. 118 etableres med tosidig kollektivfelt fra rundkjøring med fv. 109 og til rundkjøring ved Hafslund
skole. Ny fv.118 krysser Borregaards industrispor i dagens vegtrasé, og følger parallelt med ny
jernbane videre over Sarpsfossen. Ny vegbru etableres inntil ny jernbanebru i samme høyde. Dagens
vegbru vil fungere som ny gang- og sykkelveg. Fv. 118 og rv. 111 i Statsminister Torps vei møtes i en
ny rundkjøring som blir liggende ca. 120 meter nord for dagens kryss. Vegen fortsetter østover mellom
ny jernbane og Hafslund hovedgård. Det etableres rundkjøring ved Hafslund skole med avgreining for
fv. 581 Nordbyveien og fv. 583 Haugeveien.
Rv. 111 utvides med kollektivfelt i nordgående retning fra Sarpebakken og frem til det nye krysset
nordvest for Hafslund hovedgård.
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Alternativ NFO-9 og ny rv. 111

Figur 3-7: Alternativ NFO-9 og ny rv. 111
For jernbanen og fv. 118 er dette alternativet likt som alternativ NFO-9 beskrevet i kapittel 3.2.5, med
unntak av at det anlegges T-kryss og ikke rundkjøring i forlengelsen av rv. 111 nord for Hafslund
hovedgård.
Fremtidig rv. 111 foreslås lagt om i en ny trasé mellom Navestadveien og rundkjøringa fv. 581 x fv.
118 ved Hafslund skole. Den nye riksvegen krysser over jernbanen vest for skolen.
Eksisterende rv. 111 kobles til ny fv. 118 i et T-kryss. Rv. 111 gjøres om til kollektivgate og stenges for
annen trafikk. Annen vegtrafikk følger ny trasé for rv. 111 langs Navestadveien frem til ny rundkjøring
ved Hafslund skole. Kjøring til boliger og bedrifter i området vil være tillatt langs kollektivgata.
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Alternativ NFO-10

Figur 3-8: Alternativ NFO-10 og rv. 111 i dagens trasé
For jernbanen er dette alternativet likt som alternativ NFO-9 beskrevet i kapittel 3.2.5.
For fv. 118 vil alternativ NFO-10 følge omtrent samme linje som alternativ NFO-9. Fylkesvegen vil
ligge noe lavere i terrenget ved Tarris i alternativ NFO-10. Vegen fortsetter i lav høyde over elva og
krysser under ny jernbane på Hafslundsiden. På østsiden av elva fortsetter fv.118 på nordsiden av
jernbanen. Videre krysser ny fv. 118 over avgreningen til Østre linje og møter rv. 111 i en ny
rundkjøring nord for Hafslund skole.
Fv. 118 vil ha tosidig kollektivfelt fra krysset med fv. 109 til rundkjøring ved Hafslund skole.
Hovedløsningen for gange og sykkel vil legges til sørsiden av fv. 118, mens dagens vegbru over
Sarpsfossen vil fungere som sekundær gang- og sykkelveg.
Rv. 111 vil i alternativ NFO-10 ligge i dagens trasé fra Statsminister Torps vei til rundkjøring ny fv.118
ved Hafslund skole. Vestover fra Statsminister Torps vei etableres det kollektivgate som krysser under
dagens jernbanebru og følger Øyveien til rundkjøring fv.118. Dette gir bussene en snarveg til
Sarpsborg sentrum. Her er det ikke behov for kollektivfelt i Statsminister Torps vei.
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Alternativ NFO-10 og ny rv. 111

Figur 3-9: Alternativ NFO-10 og ny rv. 111
For jernbanen og fv. 118 er dette alternativet likt som alternativ NFO-10 beskrevet i kapittel 3.2.7.
I tillegg foreslås fremtidig rv. 111 lagt om i en ny trasé mellom Navestadveien og rundkjøringa fv. 581
x fv. 118 ved Hafslund skole. Den nye riksvegen krysser over jernbanen vest for skolen.
Eksisterende rv. 111 kobles til ny fv. 118 i en rundkjøring. Rv. 111 gjøres om til kollektivgate og
stenges for annen trafikk. Annen vegtrafikk følger ny trasé for rv. 111 langs Navestadveien frem til ny
rundkjøring ved Hafslund skole. Kjøring til boliger og bedrifter i området vil være tillatt langs
kollektivgata.

3.3

Usikkerhet

Økt kunnskap og videre detaljering i senere planfaser vil kunne føre til justeringer av alternativene.
Traseene og løsningene som vises på tegninger og illustrasjoner baseres på kunnskap og
detaljeringsnivå tilpasset teknisk hovedplan. Det er knyttet usikkerhet til flere forhold, blant annet
anleggsgjennomføringen med hensyn til riving av bebyggelse og omlegging av veger. Bygninger som
er vist revet på illustrasjoner og kart er basert på foreløpige vurderinger og kan bli endret i neste
planfase som er reguleringsplan.
Usikkerhet i grunnlaget for verdivurderingene er omtalt i kap.4 Metode. Annen fagspesifikk usikkerhet
med hensyn til omfangs- og konsekvensvurderingene er omtalt i kap.6 Verdi, omfang og konsekvens.
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4 METODE
4.1

Innledning

I denne konsekvensanalysen benyttes metodikken i Statens vegvesens håndbok V712
Konsekvensanalyser fra 2014 [1]. Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av
ikke-prissatte konsekvenser:
•

Verdi: Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller
miljø er.

•

Omfang: Med omfang menes en vurdering av hvordan og i hvilken grad
et område påvirkes av tiltaket.

•

Konsekvens: Med konsekvens menes fordeler og ulemper et definert
tiltak vil medføre i forhold til alternativ 0. Konsekvens fremkommer ved
sammenstilling av områdets verdi og omfanget av påvirkning av
området.

En revidert utgave av håndbok V712 ble lansert i februar 2018. I denne utredningen benyttes 2014utgaven, da fastsatt planprogram med utredningsprogram er basert på denne.

4.2

Eksisterende bane

I konsekvensvurderingene er det forutsatt at eksisterende bane legges ned. Spor, sviller og annet
utstyr tilhørende jernbanen fjernes. Med unntak av der eksisterende jernbanearealer tas i bruk til ny
jernbane eller ny fv. 118, er det ikke vurdert eller tatt stilling til hvilken type arealbruk dagens jernbanearealer vil bli benyttet til i framtiden. Dette vil det bli tatt stilling til i det videre planleggingsarbeidet.

4.3

0-alternativet (referansealternativet)

0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget som utbyggingsalternativene skal måles opp mot. 0alternativet er dagens situasjon og en forventet utvikling fram til 2026. Vedtatte arealplaner som har
betydning for ikke-prissatte verdier/registreringer og som forventes å kunne bli realisert innen 2026
(uavhengig av tiltaket) er tatt med i 0-alternativet. I tillegg er forslag til reguleringsplaner for fv. 109
Råbekken–Alvim tatt med i 0-alternativet da denne planen forutsettes vedtatt før kommunedelplanen
for nytt dobbeltspor på strekningen Rolvsøy–Klavestad legges ut på offentlig ettersyn.
Dette vil si at arealer som er regulert til formål som innebærer en landskapsmessig påvirkning på
arealene vil kunne få en annen eller lavere verdi for landskapsbilde. Områder med slike omdisponerte
arealer er likevel beskrevet, slik at denne påvirkningen også vises i utredingen.

4.4

Definisjon

Håndbok V712 (2014) definerer landskapsbilde slik [1]:
«Landskapsbilde er et uttrykk for et områdes visuelle særpreg eller karakter, og er basert på
fagtradisjoner innen landskapsarkitekturen. Temaet tar for seg hvordan landskapet oppleves romlig, ut
i fra omgivelsene. I tillegg skal reiseopplevelse vurderes, dvs. hvordan landskapet oppleves sett fra
vegen. Landskapsbilde omfatter alle omgivelsene, fra det tette bylandskap til det uberørte
naturlandskap.»
I håndboken heter det videre at tema landskapsbilde/bybilde omhandler de visuelle kvalitetene i
omgivelsene og hvordan disse endres som følge av et tiltak. I denne rapporten omhandles
reiseopplevelse fra både jernbane og fra veg.
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Dersom det aktuelle planområdet berører byområder, kan det være aktuelt å bruke bybilde istedenfor
landskapsbilde. I denne analysen brukes begrepet bybilde for Sarpsborg sentrum. Landskapsbilde
brukes for delstrekningene Rolvsøy-Borg bryggerier og for Tarris-Klavestad.

4.5

Tematisk avgrensning

De visuelle forhold knyttet til kulturlandskapet, kulturminner og kulturmiljø omtales og vektlegges
under landskapsbilde. Landskapets historiske innhold, forståelsen av historien, vektlegges under tema
kulturmiljø.
Byens/stedets sosiale liv og betydning for de som bor i eller er brukere av et område er behandlet
under temaet nærmiljø og friluftsliv. I tema landskapsbilde er det områdenes visuelle kvaliteter som
blir behandlet.
De visuelle virkningene av for eksempel et støyskjermingstiltak sett fra tiltaket og fra tiltakets
omgivelser omtales under landskapsbilde. Reduksjon av utearealenes funksjonelle kvaliteter som
følge av støy, støv, luftforurensning og lokalklimatiske endringer omtales under nærmiljø og friluftsliv.
De visuelle forholdene knyttet til naturlandskapet og vegetasjon som visuelt element i landskapet
behandles under tema landskapsbilde, mens artenes betydning i et økologisk perspektiv behandles
under tema naturmiljø.

4.6

Registreringskategorier

Følgende elementtyper kan registreres:
• Landform/terrengform (daldrag, lier, skrenter, fjell, rygger m.m.)
• Vegetasjon (sammenhengende vegetasjonsdekker, skogsarealer, vegetasjonsbelter, parker,
alléer m.m.)
• Vann (innsjøer, bekker og elver)
• Bebyggelse (bebyggelsestyper, bebyggelsesstruktur, rommene mellom bygningene m.m.)
• Andre elementer (veger, gater, kraftlinjer, akser, utsiktspunkter, siktakser, landemerker,
monumentalbygg m.m.)
Hvert element skal kartfestes og beskrives i korte trekk. Det kan blant annet redegjøres for
skalaforhold, retninger, romvirkninger og strukturer. Planområdet skal så deles inn i områder der det
skilles mellom områder som har ulik visuell karakter. Etter at områdene er fastlagt, skal det gis en
karakteristikk av hvert delområde. I beskrivelsen skal det redegjøres for områdenes karakter, skala og
hvilke elementer som inngår i dette.

4.7

Verdi

For å fastsette verdien av landskapsbildet er det nødvendig å se på de ulike komponentene i
landskapsbildet, slik de er nevnt over. De ulike komponentene tillegges vekt etter hvilken betydning de
har for landskapsbildet i det aktuelle landskapet.
Verdivurderingen tar utgangspunkt i tre ulike områdetyper:
• Områder der naturlandskapet er dominerende
• Områder i spredtbygde strøk
• Områder i by og tettbygde strøk
Hvert delområde skal plasseres i en av de tre områdetypene. Det er utarbeidet kriterier for hver
områdetype. Kriteriene er gjengitt i tabell 4-1 hentet fra håndbok V712 (2014). Utgangspunktet for
verdivurderingen er at områder som er typiske eller vanlige for stedet har middels verdi. Det skal
spesielt redegjøres for hvert enkelt områdes klassifisering.
Verdien blir fastsatt langs en skala som spenner fra liten verdi til stor verdi:
Liten Middels Stor
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Tabell 4-1: Kriterier for å bedømme verdi for landskapsbilde. Hentet fra Statens vegvesen
håndbok V712 (2014) (tabell 6-7)
Liten verdi
Naturområder
og naturpregete
områder

•

Områder med
reduserte visuelle
kvaliteter

Middels verdi
•

•

Spredtbebygde
områder

•

•

Tettbygde og
urbane områder

•

•

4.8

Områder med
reduserte visuelle
kvaliteter
Områder hvor
landskap og
bebyggelse/anlegg
tilsammen gir et
mindre godt
totalinntrykk

•

Områder som
bryter med
byformen og utgjør
et mindre godt
totalinntrykk
Områder som har
reduserte eller
dårlige visuelle
kvaliteter eller
utgjør et mindre
godt totalinntrykk

•

•

•

Stor verdi

Områder med visuelle
kvaliteter som er
typiske/representative
for landskapet i et
større område/region
Områder med vanlig
gode visuelle
kvaliteter

•

Områder med visuelle
kvaliteter som er
typiske/
representative for
landskapet i et større
område/region
Landskap og
bebyggelse/anlegg til
sammen utgjør et
vanlig gode visuelle
kvaliteter

•

Områder med vanlig
gode visuelle
kvaliteter
Områder som er
tilpasset byformen og
gir et vanlig godt
totalinntrykk

•

•

•

•

Områder med spesielt
gode visuelle
kvaliteter, som er
uvanlige i et større
område/region
Områder der
landskapet er unikt i
nasjonal
sammenheng,
herunder
landskapsvernområder
Områder med spesielt
gode visuelle
kvaliteter, som er
uvanlige i et større
område/region
Områder hvor
landskap og
bebyggelse/anlegg til
sammen gir et spesielt
godt eller unikt
totalinntrykk
Områder som
forsterker byformen
og utgjør et spesielt
godt totalinntrykk
Områder som har
spesielt gode visuelle
kvaliteter eller utgjør
et spesielt godt
totalinntrykk

Omfang

Tiltakets omfang beskrives gjennom virkning på elementene i landskapet. Omfanget er knyttet til
endring av terreng/landform og tiltaket som visuell barriere, tiltakets eksponering og landskapets
sårbarhet. Inngrepets virkning på landskapsbildet vurderes som fjernvirkning eller nærvirkning. Ved
fjernvirkning har inngrepet virkning på store områder, mens det ved nærvirkning først og fremst
påvirker et mindre område. Kriterier for å vurdere omfang av tiltaket for landskapsbildet er hentet fra
håndbok V712 (2014).
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Omfanget blir vurdert langs en skala fra stort negativt omfang til stort positivt omfang:
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Figur 4-1: Skala for omfang og grad av påvirkning. Hentet fra håndbok V712 (2014) (figur 6-4)
Skala for vurdering av omfang
Et samferdselsanlegg vil påvirke et område gjennom direkte inngrep eller nærføring. Et tiltak vil endre
det visuelle bildet av landskapet avhengig av:
• Tiltakets lokalisering og linjeføring
• Tiltakets dimensjon/skala
• Tiltakets utforming
Tiltakets tilpasning med tanke på lokalisering og linjeføring i horisontal- og vertikalplanet skal vurderes
for hvert delområde. Omfanget vil være:
• Lite/intet omfang dersom tiltaket stort sett har en visuell forankring i landskapet/ stedet
• Negativt dersom et tiltak er dårlig tilpasset linjene i landskapet, ikke er forankret i
landskapets/byens former, forårsaker skjemmende sår eller deler opp en enhetlig terrengform
• Positivt dersom tiltaket framhever typiske trekk ved landformen, for eksempel ved å
tydeliggjøre naturlige skiller i landskapet, eller at veglinjen rydder opp i et ustrukturert område.
Det skal vurderes hvor godt tiltakets dimensjon er tilpasset områdenes dimensjon/skala. Omfanget vil
være:
• Lite/intet dersom tiltaket stort sett står i et harmonisk forhold til landskapets/stedets skala
• Negativt dersom et tiltak har en dimensjon som ikke harmonerer med skalaen i
landskapet/stedet
• Positivt i forbindelse med reparasjonstiltak som for eksempel at tverrsnittet blir smalere eller at
utflytende kryss strammes opp
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Konsekvens

Konsekvensen framkommer ved å
sammenholdes verdien av et
område/forekomst med omfanget av
inngrepet.
Som det framgår av Figur 4-2 angis
konsekvensen på en ni-delt skala fra
meget stor positiv konsekvens (+ + + +)
til meget stor negativ konsekvens
(– – – –).
Midt på figuren er en strek som angir
intet omfang og ubetydelig konsekvens.

Figur 4-2: Konsekvensvifta. Konsekvensgraden
finnes ved sammenstilling av verdi og omfang.
Hentet fra håndbok V712 (2014) (figur 6-5)

4.10 Innhenting av informasjon
Datagrunnlaget i rapporten baseres i hovedsak på materiale som er tilgjengelig i offentlig baser og
informasjon fra fylkesmann og kommune. I tillegg har området vært befart. I arbeidet er følgende
hovedkilder benyttet:
• Foreliggende planer fra Fredrikstad og Sarpsborg kommuner
• Egne befaringer
• Bruk av tilgjengelig litteratur og Internett for å finne relevant informasjon om temaet
• Informasjon fra velforeninger gjennom medvirkningsmøter
• NIBIO Nasjonalt referansesystem for landskap
• Kartstudier og studier av ortofoto, (Google Maps, Norge i bilder, 1881.no mv.)

4.11 Datagrunnlag og kvalitet
4.11.1 Usikkerhet knyttet til datagrunnlag
Informasjon om landskapsbilde er kvalitetssikret med befaringer i felt og gjennomgang av foreliggende
offentlig materiale. Datagrunnlaget vurderes som godt nok til å kunne vurdere tiltakets omfang og
konsekvens på landskapsbilde.
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5 DAGENS SITUASJON
5.1

Influensområdet

Planområdet omfatter de områdene som fysisk berøres av de ulike alternativene for Intercity mellom
Rolvsøy i Fredrikstad kommune og Klavestad i Sarpsborg kommune. Planområdet omfatter også
områdene som fysisk berøres av vegalternativer for ny fv. 118 og ny rv. 111.
Influensområdet for landskapsbilde defineres som det området som visuelt berøres av de ulike
traséalternativene. Dette kan dermed strekke seg langt utenfor planområdet. Figur 5-1 og Figur 6-1
viser influensområdets utstrekning for tema landskapsbilde.
I tillegg til detaljerte registreringer innenfor plan- og influensområdet er det gjort en mer overordnet
registrering av landskapsbildet i et større område der planområdet inngår. Hensikten med dette er å
kunne gi en mer overordnet beskrivelse av området. Verdi vurderes innenfor influensområdet.
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Figur 5-1: Rolvsøy-Klavestad. Oversiktskart over influensområde. Kartet illustrerer også på et
overordnet nivå de ulike banealternativene. Se beskrivelse og figurer i kapittel 3.1 og 3.2 for
informasjon om de lave jernbanealternativene, samt de ulike vegalternativenes plassering
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Overordnede, karakteriske trekk

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) sitt nasjonale referansesystem for landskap [2] deler Norge inn i
45 landskapsregioner basert på store likhetsstrekk i landskapet. Landskapsregionene er videre inndelt
i underregioner hvor landskapets typiske kjennetegn er beskrevet. Plan- og influensområdet ligger
innenfor region 3 - Leirjordsbygdene på Østlandet, og underkategori 3.12 Østfoldraet.
Landskapsinntrykket for region 3 er dyrkingslandskap på marine avsetninger. Mange steder ligger en
sammenhengende jordbruksbebyggelse i et forholdsvis åpent, flatt lende.
Lave åser omgir dyrkingslandskapet. Regionen har et vidt slettelandskap med små høydeforskjeller.
Raviner setter også sitt preg på landskapsinntrykket, men en stor del av ravinene ble på 1970 og 80tallet planert og omformet til et bølgende landskap. Regionen ligger med få unntak under marin grense
(150-200 moh.), og har trolig landets høyeste oppdyrkingsgrad, der de beste jordbruksbygdene
inngår. Regionen har en jevn, tett jordbrukstilknyttet bosetting, med flere bygder, bygdebyer og
tettsteder. Gårdsbebyggelse fra ulike epoker ligger ofte i åpne firkanttun.
Østfoldraet som landskapsregion karakteriseres av barskogdominerte lave koller og åsdrag som er
splittet opp av flate, oftest oppdyrkede marine sletter. Landskapet preges av tydelige nordøstsørvestgående strukturer. Åsene er lave, men har ofte steile skrenter mot leirslettene.
Landskapet innenfor influensområdet er en del av Glommas slettelandskap. I Sarpsborg er Glomma
med sideelver fremtredende i landskapsbildet. Ved Visterflo og Glomma strekker dyrkingsarealene
seg mange steder helt ned til elvebredden. Andre steder er det næring- og industribebyggelse som er
etablert på arealene langs vassdragene. Utenom bykjernen og den øvrige tettbebyggelsen er det
foruten flate jordbruksarealer også en stor andel handels- og næringsområder som har ustrukturert
bebyggelse med store dimensjoner og stor andel asfalterte flater. Det flate, åpne landskapet innenfor
influensområdet inneholder mange landemerker med betydning for landskapsbildet.

5.3

Landform/terrengform

Med landform menes de overordnede formene i landskapet som dannes av berggrunnen eller erosjon
av denne. Begrepet terrengform brukes om de mindre formene i landskapet som i større grad er
dannet av mindre fjellformasjoner og løsmasser.
Ved Rolvsøysund renner Visterflo ut i Glomma, og de to vassdragene danner store landskapsrom
med vannspeil og karakteristisk elvelandskap langs elveleiet. Mellom Fredrikstad og Sarpsborg er det
flere høydedrag på rekke med retning nordøst-sørvest, som har smale daldrag i mellom seg. Ved E6
vest for Sarpsborg utvider landskapet seg til et større åpent landskapsrom ved Tunejordet og Alvim.
Mellom E6 og sentrumskjernen er det i Sarpsborg store sammenhengende boligområder,
næringsarealer og industri. Landskapet er flatt og bebyggelsen preger landskapsrommene.
Ved Sarpsborg stasjon ligger bukta Glengshølen som er et åpent, skålformet landskapsrom der det
store vannspeilet spiller hovedrollen. Lenger sør passerer Glommas hovedløp Sarpsfossen som er et
høyt og markant fossefall. Oppstrøms Sarpsfossen bukter Glomma seg på en måte som gjør at det er
dannet ulike landtunger, som for eksempel Hafslundsøy. Hafslund hovedgård ligger på et høydedrag
over vassdraget og kulturlandskapet rundt.
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Figur 5-2: Kontrast mellom flatt jordbrukslandskap og lave, men definerte høydedrag.
Terrenget er de fleste steder svakt hellende ned mot vassdragene. Bildet til venstre viser
Knattås ved Tunejordet sett fra Ordfører Thorbjørnsens vei. Bildet til høyre viser
kulturlandskapet, bebyggelsen ved Nes og landskapet langs Rolvsøysund, sett fra Greåker fort
mot vest

5.4

Vegetasjon

Vegetasjonsmønsteret er definert som det mønsteret som avtegner seg der høy vegetasjon møter
åpne arealer. Planområdet består for det meste av landskap som er underlagt menneskelig påvirkning
som by, boligområder eller jordbruksareal. Det er sparsomt med sammenhengende naturmark, noe
som kun eksisterer på arealer som det ikke har vært mulig å dyrke opp - for det meste på
høydedragene. Underregionen tilhører den nordlige edelløv- og barskogsone, hvor barskogen
dominerer. De karakteristiske åsene har mye grunnlendt mark med fjellblotninger hvor artsfattig, karrig
og oftest glissen lyngfuruskog råder. I åsenes sprekker og renner hvor løsmassene er tykkere, er det
grandominerte blåbærskoger. På leirslettene er det gran- eller blandingsskoger. Det er ofte
karakteristisk med en smal sone med edellauvskog mellom lavproduktive furukoller og dyrka mark.
Langs småbekker er det ofte lauvkratt som danner linjedrag i landskapet.
I influensområdet består vegetasjonsmønsteret av store åpne arealer i form av dyrka mark med noe
innslag av kantvegetasjon. Der hvor det er gårdstun er det ofte alleer og store trær som er med på å
bryte opp jordbruksarealene. Brorparten av de bebygde arealene består av boligbebyggelse, i
hovedsak eneboliger med relativt store hager som gir området et grønt preg. Skogsvegetasjon
begrenser seg til høydedragene.
I elvelandskapet er den frodige kantvegetasjonen langs elvebredden viktig for landskapsopplevelsen.

Figur 5-3: Eksempel på randsonevegetasjon langs vassdrag ved Rolvsøysund sett fra gamle
Rolvsøysund bru. Bildet til høyre viser et skogbevokst høydedrag mot det åpne
jordbrukslandskapet ved Tunejordet-Alvim sett fra Ordfører Thorbjørnsens vei
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Vann

Østfoldraet er en enorm morene med sand og grus som strekker seg fra Moss til Halden og danner et
markant skille for ulike landskapsformer i fylket. Denne langsgående ryggen har demmet opp en
mengde sjøer som ligger på en klar linje nordøst for raet. På sørvestsiden av Raet finnes det kun et
par naturlige tjern i hele Østfold. Kun få steder har vannet klart å trenge seg gjennom morenen, slik
som Glomma som har banet seg vei mot sjøen og dannet et fossefall i Sarpsborg, (Sarpsfossen).
Planområdet ligger på sørvestsiden av raet. Tiltaket berører større vassdragsområder ved kryssing av
Visterflo ved Rolvsøysund og kryssing av Glomma ved Sarpsborg. Disse vassdragene er viktige
elementer i landskapsbildet innenfor influensområdet.
Ved Rolvsøysund danner Visterflo store vannspeil oppstrøms Rolvsøysund og nede ved utløpet i
Glomma. Dette er et karakteristisk trekk ved flodlandskap hvor vannspeil er det dominerende
landskapselementet, mens kantvegetasjon og omkringliggende landskap spiller en underordnet rolle.
Visterflo er et storskala flodlandskap med sterke verneinteresser. Området ved elva er også rikt på
kulturminner og inneholder viktige lokale landemerker som Rolvsøy kirke og gamle industrianlegg.
I Sarpsborg er Glomma med Glengshølen og Sarpsfossen viktige landskapselementer. Området
Glengshølen karakteriseres av det store skålformende landskapsrommet, og vannspeilet som
bebyggelsen på begge sider vender seg mot.
Sarpsfossen er regulert og har et fall på ca. 23 meter. Reguleringen har stor betydning for
vannføringen, og dermed også for opplevelsen av fossen som et landskapselement.

Figur 5-4: Elvelandskap ved Visterflo sett fra Soliveien mot øst. Bildet til høyre viser utsikt over
Glomma sett fra Greåker fort mot sør

Figur 5-5: Bildet til venstre viser Glengshølen sett fra turområdet som ligger langs
Opsundsveien vest for jernbanestasjonen. Til høyre er elveløpet oppstrøms Sarpsfossen sett
fra brua over Glomma i retning nordover
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Bebyggelse

Området mellom Rolvsøy og Sarpsborg har en mosaikk av bebyggelse og jordbruksarealer langs
Glomma. E6 går fra nordvest mot sørøst og danner en tydelige linje i landskapet. Influensområdet
omfatter et bredt spekter av bebyggelse, fra tett by til spredte gårdstun i jordbrukslandskapet.
Av øvrig tettbebyggelse finnes overvekt av eneboligområder, men også blokk- og
rekkehusbebyggelse. Det er store utflytende næringsområder langs veg og jernbane ved Dikeveien og
Tunejordet. I Sarpsborg er det virksom industri ved Sarpsfossen. Hafslund hovedgård er et fredet
kulturminne og et viktig kulturmiljø ved Sarpsborg der det bevarte tunet og parken, sammen med det
omkringliggende herregårdslandskapet setter sitt preg på landskapsbildet.

Figur 5-6: Landbruksbebyggelse og trehusbebyggelse i Sarpsborg. Bildet til venstre er gården
på Nordre Yven, og bildet til høyre er utsikt i retning østover fra Greåker fort

Figur 5-7: Bildet til venstre er bebyggelse i Sarpsborg sentrum og bildet til høyre er
næringsbebyggelsen på Tunejordet langs E6

5.7

Andre elementer

Med landemerker menes markante bygg og konstruksjoner, samt spesielle landskapsformasjoner som
skaper identitet og tilhørighet til stedet.
Østfoldhallen ved Dikeveien er med sin funksjon, størrelse og form et identitetsskapende element i
næringsområdet.
Østover mot Sarpsborg er Rolvsøy kirke et element som er synlig fra lange avstander. På
Sarpsborgsiden er høydedraget hvor Greåker fort ligger et spesielt verdifullt element for landskapet i
området. Tune kirke er et landemerke med plassering på Østfoldraet.
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Elvedraget Visterflo er et sentralt element i landskapet vest for Greåker og Greåker fort. Elvedraget
skaper sitt eget landskapsrom med småskala bebyggelse og frodig vegetasjon langs elveleiet.
Den sammenhengende siktlinjen fra Tune kirke mot Glomma er viktig både landskapsmessig og
kulturhistorisk.
Sarpsfossen ligger der hvor raet krysser Glomma. Fossen utgjør et markant landskapselement med
sin høyde og til tider store vannføring. Hafslund hovedgård er et godt bevart herregårdsanlegg som gir
positive visuelle virkninger for området rundt.

5.8

Skala

Med skala menes landskapets iboende dimensjoner. Landskapets skala kan deles i tre kategorier:
• Storskala landskap: oppdelt av store overordnede landskapsformasjoner.
• Mellomskala landskap: lokal visuell oppdelingen som følge av mindre landformer.
• Småskala landskap: oppdeling som følge av terrengformer/vegetasjon/bebyggelse.
I prinsippet virker alle elementene som landskapet inneholder inn på landskapets skala. Det vil si at
både vegetasjon, elver/vann og bebyggelse så vel som landform og terrengform har betydning for hva
slags skala landskapet har.
Elvenes store vannspeil danner sammen med åpne elvesletter med dyrkningslandskap et storskala
landskap, noe som preger influensområdet i sin helhet. I Sarpsborg mellom Greåker og
Tunejordet/Alvim er det lave skogkledte åser som bryter elvesletta og danner mer småskala
landskapsrom.
Vassdraget Visterflo danner et storskala flodlandskap som ved utløpet i Glomma smalner inn slik at
vassdraget ned mot Rolvsøysund oppleves som en del av et mindre småskala landskap innrammet av
vegetasjon og bebyggelse på hver side av elveleiet.
I Sarpsborg sentrum og boligområdene ved Greåker, Grålum, Valaskjold, Hafslund og Nordberg
danner bebyggelse, vegetasjon og mindre terrengformer småskala landskap.
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Registreringskart

Figur 5-8: Registreringskart del 1 Rolvsøy – Borg bryggerier. (4bL og 5cL) har samme
linjeføring som høye alternativer (4bH og 5cH)
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Figur 5-9: Registeringskart del 2. Borg bryggerier – Klavestad. (4bL og 5cL) har samme
linjeføring som høye alternativer (4bH og 5cH)
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6 VERDI, OMFANG OG KONSEKVENS
Influensområdet er delt inn i 20 underordnede landskapsområder. Inndelingen er gjort på grunnlag av
ulik visuell karakter. Inndelingen er vist på temakart i figur 6-1. Denne er basert på kriteriene som er
listet opp i tabell 4-1.
Dette kapittelet gir en vurdering av verdi, omfang og konsekvens for utbyggingen innenfor hvert enkelt
delområde for landskap. Omfang og konsekvens vurderes for hele delområdet, men med hovedfokus
på områder som blir direkte berørt, områder der tiltaket blir liggende nær, samt områder hvor
samferdselsanlegget blir godt synlig.
Det er hovedsakelig de permanente inngrepene for driftsfasen som vurderes. Der hvor midlertidige
inngrep kan gi permanente virkninger for landskapsrommet er dette nevnt. Konsekvenser i
anleggsperioden er omtalt i sin helhet under kapittel 6.23.
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Figur 6-1: Kart som viser delområdeinndeling. Del 1 strekning Rolvsøy-Borg bryggerier. Kartet
illustrerer på et overordnet nivå de ulike banealternativene. Lave alternativer (4bL og 5cL) har
samme linjeføring som høye alternativer (4bH og 5cH). Se beskrivelse og figurer i kapittel 3.1
for informasjon om de ulike vegalternativenes plassering
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Figur 6-2: Kart som viser delområdeinndeling. Del 2 Borg bryggerier-Klavestad. Kartet
illustrerer på et overordnet nivå de ulike banealternativene. Lave alternativer (4bL og 5cL) har
samme linjeføring som høye alternativer (4bH og 5cH). Se beskrivelse og figurer i kapittel 3.2
for informasjon om de ulike vegalternativenes plassering
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Figur 6-3: Kart som viser verdisetting av hvert delområde. Del 1 Rolvsøy-Borg bryggerier.
Kartet illustrerer på et overordnet nivå de ulike banealternativene. Lave alternativer (4bL og
5cL) har samme linjeføring som høye alternativer (4bH og 5cH). Se beskrivelse og figurer i
kapittel 3.1 for informasjon om de ulike vegalternativenes plassering
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Figur 6-4: Kart som viser verdisetting av hvert delområde. Del 2 Borg bryggerier-Klavestad.
Kartet illustrerer på et overordnet nivå de ulike banealternativene. Lave alternativer (4bL og
5cL) har samme linjeføring som høye alternativer (4bH og 5cH). Se beskrivelse og figurer i
kapittel 3.2 for informasjon om de ulike vegalternativenes plassering
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Delområde 1 Næringsområdet ved Dikeveien

6.1.1 Avgrensning
Kategori: Tettbygd område (næringsområde)
Delområdet ligger mellom fv.109 og eksisterende jernbanelinje. I sørvest går avgrensningen ved Hans
Nilsen Hauges vei, og i nordøst går avgrensingen ved Bjørnengveien.

Figur 6-5: Delområde 1 Næringsområdet ved Dikeveien
6.1.2 Beskrivelse
Langs fv. 109 og Dikeveien er det næringsarealer med store bygningsvolumer omgitt av store
asfalterte flater. Dette preger landskapet visuelt negativt. Kraftledningstraseer er også med på å gi
negative visuelle virkninger. Det er sparsomt med grønne arealer og beplantning. Østfoldhallen er et
lokalt landemerke.
6.1.3 Verdi
Delområdet fremstår som ustrukturert og gir negative visuelle fjernvirkninger i det flate landskapet.
Totalinntrykket er mindre godt, og delområdet inneholder til dels lave visuelle kvaliteter. Verdien for
landskapsbildet er liten.
Liten Middels Stor
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Figur 6-6: Næringsarealene i Dikeveien har uryddig bebyggelsesstruktur og store asfaltflater.
Østfoldhallen fremstår som et lokalt landemerke
6.1.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 1a
Nytt dobbeltspor legges parallelt med eksisterende jernbanelinje og blir 14 meter bredere enn dagens
trasé. Utvidelsen vil i hovedsak beslaglegge areal på vestsiden av eksisterende jernbanelinje, og den
nye traseen vil ligge en halv meter høyere i terrenget. Dette medfører at den nye jernbanelinja blir mer
synlig i det åpne landskapet, men dette er marginalt. Støyskjerming vil begrense synligheten av
banen, men samtidig forsterke jernbanelinjen som visuell barriere.
Utvidet sporbredde og flere master og kjøreledninger gjør at jernbanen blir mer dominerende i
landskapsbildet. Plasseringen langs eksisterende trasé gjør at virkningen dempes ettersom jernbanen
er et kjent landskapselement i delområdet.
Som følge av bredere jernbanetrasé må det anlegges ny vegbru for Bjørnengveien. Brua vil ha høyde
på ca. 10 meter og to sett brupilarer på hver side av jernbanen.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som intet til lite negativt. Verdien er liten og konsekvensen blir ubetydelig (0).
Alternativ 5cH/5cL
Alternativene er sammenfallende med alternativ 1a innenfor delområde 1.
Alternativ 4bH/4bL
Alternativ 4bH og 4bL er identiske innenfor delområde 1. I dette alternativet svinger ny trasé gradvis
mot nord og krysser under Bjørnengveien ca. 20 meter nordvest for dagens krysningspunkt.
Eksisterende jernbanetrasé opprettholdes som uttrekksspor frem til Rolvsøy kirke, og det etableres et
nytt jernbanespor i forbindelse med Rolvsøy godsterminal. Brua ved Bjørnengveien vil være noe
lenger sammenlignet med alternativ 1a fordi den skal strekke seg over både nytt dobbeltspor,
uttrekksspor i dagens trasé og nytt spor fra godsterminalen.
De visuelle fjernvirkningene av tiltaket vil være tilnærmet lik alternativ 1a, men nærvirkningen vil være
noe større fordi sammenlagt bredde på nye og eksisterende jernbanespor blir større. Ettersom
delområdet allerede er sterkt preget av infrastruktur, vil etablering av nytt dobbeltspor ha liten
innvirkning på landskapsbildet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite negativt. Verdien er liten og konsekvensen blir ubetydelig (0).
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Alternativ 0
Ny fv. 109 inngår i 0-alternativet. Arealene på nordvestsiden av jernbanen er regulert til fv. 109. Det er
nå fremmet reguleringsplan der ny fv. 109 legges i samme trasé som dagens. Det betyr at det ikke er
aktuelt å legge fylkesvegen parallelt med jernbanen her.
Dersom tiltaket ikke gjennomføres vil det mest sannsynlig påberegnes noe økt trafikkbelastning på
Dikeveien, samt fortsatt utbygging av næringsarealene. Landskapsbildet vil sannsynligvis bli lite
påvirket av økt trafikkbelastning, men næringsutbygging vil ytterligere kunne redusere verdien av
landskapsbilde. Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.
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Delområde 2 Omberg og Hauge

6.2.1 Avgrensning
Kategori: Jordbruksarealer som inngår i tettbygd område.
Delområdet ligger mellom eksisterende jernbanelinje og boligbebyggelse langs Glomma. Fordi elva
ligger lavt i terrenget er det ikke visuell kontakt med tiltaket fra Glomma. Avgrensningen av delområdet
går derfor i overkant av den bebygde elveskråningen. I sørvest går avgrensningen i boligområdet ved
Hauge, og i nordøst går avgrensingen ved Rolvsøy godsterminal.

Figur 6-7: Delområde 2 Omberg og Hauge
6.2.2 Beskrivelse
Området karakteriseres av store åpne jordbruksarealer tilhørende gårdene Omberg og Hauge.
Landskapet er i hovedsak flatt. Bebyggelsen i området inkluderer både gårdsbebyggelse og
boligområder. Tettbebyggelsen har flere bygningsmiljøer som stammer fra årene rundt 1900 da det
var stor aktivitet knyttet til leiruttak og teglverksindustri i området. På Hauge er det merker i terrenget i
form av bratte kanter etter leirtakene. Ved Omberg/Hauge er det et regionalt verdifullt kulturlandskap
med gårdstun, småhusmiljø, hagemark, raviner og vegetasjon [5].
6.2.3 Verdi
De flate jordbruksarealene er typiske for regionen. Kulturlandskapet ved Omberg/Hauge har gode
visuelle kvaliteter, men preger ikke området i den grad at det gir delområdet i sin helhet høyere verdi
enn middels. Boligområdene har vanlige visuelle kvaliteter. Verdien vurderes til middels.
Liten Middels Stor
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Figur 6-8: Kulturlandskap og gårdsbebyggelse ved Omberg
6.2.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 1a
Alternativet berører ikke delområdet direkte ettersom breddeutvidelsen som skal gjøre plass til
dobbeltspor legges på vestsiden av eksisterende jernbanelinje. Den nye jernbanelinja blir marginalt
mer synlig i det åpne landskapet fordi den vil ligge en halv meter høyere i terrenget.
Utvidet sporbredde og flere master og kjøreledninger gjør at jernbanen blir mer dominerende i landskapsbildet sett fra jordbruksarealene, boligene på Hauge og langs Ombergveien. Plasseringen langs
eksisterende trasé gjør at virkningen dempes ettersom jernbanen er et kjent landskapselement i
delområdet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som intet til lite negativt. Verdien er middels og konsekvensen blir ubetydelig til
liten negativ konsekvens (0/-).
Alternativ 5cH/5cL
Alternativene er sammenfallende med alternativ 1a innenfor delområde 2.
Alternativ 4bH/4bL
Alternativ 4bH og 4bL er identiske innenfor delområde 2. Ny trasé krysser under Bjørnengveien ca. 20
meter nordvest for dagens krysningspunkt.
De visuelle fjernvirkningene av tiltaket vil være tilnærmet lik alternativ 1a, men nærvirkningen vil være
noe større fordi sammenlagt bredde på nye og eksisterende jernbanespor blir større. Forskjellen er
ikke av en slik karakter at den gir endret utslag på vurdering av omfang og konsekvens sammenlignet
med alternativ 1a.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som intet til lite negativt. Verdien er middels og konsekvensene blir ubetydelig til
liten negativ konsekvens (0/-).
Alternativ 0
Delområdet er LNF-område i kommuneplanen i dag. Arealet er i fylkesdelplan for Østfold avsatt til
fremtidig tettutbyggelse, og det er forventet utbygd på lang sikt. Ny bru over Glomma vil og påvirke
området Omberg. Det vil trolig bli fortsatt utbygging eller fortetting av boligområdene. Landskapsbildet
vil sannsynligvis bli lite påvirket av dette. Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.
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Delområde 3 Boligområdene ved Råkollen og Valle

6.3.1 Avgrensning
Kategori: Tettbygd område
Delområdet omfatter boligområdene vest for fv. 109 og nord for næringsbebyggelsen i Bjørnengveien.
I sørvest går avgrensningen ved Liljeveien. I nordvest avgrenses delområdet der det ikke er visuell
kontakt med tiltaket. I nord inkluderes boligbebyggelsen frem til Hatteveien. Jordbruksarealene langs
fv. 109 er ikke tatt med i dette delområdet, men boliger og dyrka mark ved Valle er inkludert. Her går
den nordre avgrensingen langs Kirkeveien.

Figur 6-9: Delområde 3 Boligområdene ved Råkollen og Valle
6.3.2 Beskrivelse
Høydedraget Råkollen er et av de typiske høydedragene som går i retning nordøst-sørvest i
landskapet mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Høydedraget har flere boligområder fra ulike
tidsperioder. Terrenget faller mot øst og boligbebyggelsen langs dagens fv. 109 ligger høyere enn
vegen. Boligbebyggelsen er oppført i ulike perioder fra 1950-tallet og frem til i dag, og består av både
småhusbebyggelse og blokker. Store hager gir et grønt preg. Bebyggelsen i østre del av boligområdet
henvender seg mot sørøst. Utsikten domineres av næringsarealene, men åpninger mellom
næringsbyggene gir visuell kontakt med landskapet bak.
I forbindelse med ny. fv. 109 rives en rekke med boliger og flere næringsbygg som i dag ligger inntil
vegen. Sammen med fjerningen av eksisterende vegetasjon vil dette åpne opp for utsikt for boligene
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som ligger høyere i lia. Dette er hovedsakelig boliger som ligger i området fra krysset mellom Råkollen
og fv. 109 og til Bergliveien.
Øst for Rådalsveien gjør Råkollen et terrengsprang. Eksisterende fylkesveg ligger inntil denne
terrengformen som har mye fjell i dagen. Blokkene ved Gullskårveien har utsikt over næringsarealet
langs Dikeveien og matjordbrukslandskapet ved Omberg.
Ved Valle ligger boligbebyggelsen rundt en fjellknaus sør for gårdstunet på Valle.
6.3.3 Verdi
Boligområdene har vanlige visuelle kvaliteter. Verdien vurderes til middels.
Liten Middels Stor

Figur 6-10: På vestsiden av fv. 109 er det boligbebyggelse fra ulike epoker og fram til i dag
6.3.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 1a
Delområdet berøres ikke direkte, men dagsonen mellom Østfoldhallen og videre over Rolvsøysund vil
være synlig fra de høyereliggende delene av boligområdene. De lavereliggende delene vil ikke ha
visuell kontakt som følge av terreng, vegetasjon og bebyggelse.
Ny bane vil følge eksisterende jernbanetrasé innenfor delområdet, men vil ha en ca. 6 meter bredere
korridor. Utvidelsen vil ligge på vestsiden av eksisterende trasé. For boliger nær jernbanen på Valle,
vil en utvidet trasé forsterke den visuelle barrierevirkningen banen gir i retning Glomma. På lenger
avstand vil jernbanen fortsatt være et underordnet element i landskapet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som intet til lite negativt. Verdien er middels og konsekvensen blir ubetydelig til
liten negativ konsekvens (0/-).
Alternativ 5cH/5cL
Alternativene er sammenfallende med alternativ 1a innenfor delområde 3.
Alternativ 4bH/4bL
Alternativ 4bH og 4bL er identiske innenfor delområde 3. Jordbruksarealet mellom dagens trasé og
boligområdet ved Valle berøres direkte ved at nytt dobbeltspor og ny jernbanelinje til godsterminalen
krysser over jordet. I tillegg opprettholdes eksisterende jernbanetrasé som uttrekksspor frem til
Rolvsøy kirke.
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Det nye dobbeltsporet vil ligge betydelig nærmere boligområdet på Valle enn dagens jernbanetrasé.
Minste avstand mellom boligområde her og jernbanen vil være ca. 60 meter. Eksisterende kraftledning
over jordet må legges om, og kommer ca. 17 meter nærmere boligområdet. Det etableres et teknisk
bygg med tilhørende brannslukkerpunkt øst for boligområdet på Valle. Adkomstvegen til dette
anlegget vil være fra Valleveien. Den nye infrastrukturen kommer svært tett på boligområdet, og vil
fungere som visuell barriere i retning Glomma.
Dagsonen mellom Østfoldhallen og videre over Rolvsøysund vil være synlig fra de høyereliggende
boligblokkene på Råkollen og boliger på Valle. De lavereliggende områdene vil ikke ha visuell kontakt
som følge av terreng, vegetasjon og bebyggelse. Fra Kirkestien ved Rolvsøy kirke vil jernbanen gå i
betongtunnel frem til Rolvsøysund og herfra vil ikke tiltaket medføre fjernvirkninger for boligområdene.
Nærvirkningen innenfor delområdet berører i hovedsak boligområdet og landbruksarealet ved Valle.
Her er nærvirkningen stor på grunn av det sammenlagte omfanget av nye og eksisterende
infrastrukturlinjer- og funksjoner. Resten av delområdet blir kun berørt av fjernvirkninger. Ettersom
området mellom Råkollen og Glomma allerede er sterkt preget av infrastruktur, vil etablering av nytt
dobbeltspor ha liten innvirkning på de visuelle fjernvirkningene sett fra boligene på og ved
høydedraget.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Samlet vurderes omfanget for delområdet til middels negativt. Verdien er middels og konsekvensen
blir middels negativ konsekvens (- -).
0-alternativet
Delområdet er boligområde i kommuneplanen i dag. En må forvente at området vil bli benyttet til
boligformål i overskuelig fremtid. Noe fortetting kan forventes. Landskapsbildet vil sannsynligvis bli lite
påvirket av dette. Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.

InterCity-prosjektet

6.4

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, delutredning
landskapsbilde

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

67 av 201
ICP-16-A-25222
03A
15.03.2019

Delområde 4 Industriområdet ved Valle

6.4.1 Avgrensning
Kategori: Tettbygd område (industri med innslag av bolig)
Delområdet ligger mellom eksisterende jernbanelinje og Vallehellene. I sør går avgrensningen mot
landbruksområdene ved Omberg, og i nord går avgrensningen mot landbruksområdene ved Nes.

Figur 6-11: Delområde 4 Industriområdet ved Valle
6.4.2 Beskrivelse
Delområdet karakteriseres av ustrukturert nærings/industribebyggelse og store asfaltflater. Området er
flatt, med unntak av dagens bru over jernbanen. Fra jernbanebrua er det utsikt over delområdet. Noe
vegetasjon demper inntrykket av næringsområdet. Det ligger en liten klynge med bolighus helt nord i
delområdet.
6.4.3 Verdi
Næringsbebyggelse uten visuelle kvaliteter preger delområdet. Verdien vurderes til å være liten.
Liten Middels Stor
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Figur 6-12: Rolvsøy godsterminal. Delområdet preges av asfaltflater og store bygninger
6.4.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 1a
Alternativet ligger langs eksisterende jernbanelinje, og traseen utvides for å gjøre plass til dobbeltspor.
Utvidelsen vil i hovedsak beslaglegge areal på vestsiden av eksisterende jernbanelinje, og berører
ikke industriarealene eller husklyngen direkte. Den nye traseen vil ligge en halv meter høyere i
terrenget. Dette medfører at den nye jernbanelinja blir mer synlig, men dette er marginalt.
Som følge av bredere jernbanetrasé må det anlegges ny og lenger vegbru for Bjørnengveien.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes til intet. Verdien er liten og konsekvensen blir ubetydelig (0).
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Figur 6-13: Alternativ 1a (5cH/5cL). Bildet viser ny vegbru og arealbeslag mellom Rolvsøy
godsterminal og boligområdene på Valle
Alternativ 5cH/5cL
Alternativene er sammenfallende med alternativ 1a innenfor delområde 4.
Alternativ 4bH/4bL
Alternativ 4bH og 4bL er identiske innenfor delområde 4. Det nye dobbeltsporet berører ikke
delområdet direkte ettersom den nye traseen krysser under Bjørnengveien ca. 20 meter nordvest for
dagens krysningspunkt, og forsetter i nordlig retning mot Rolvsøysund.
Eksisterende jernbanetrasé opprettholdes som uttrekksspor frem til Rolvsøy kirke, og det etableres et
nytt jernbanespor i forbindelse med Rolvsøy godsterminal. Dette sporet skrår over jordet ved Valle og
møter nytt dobbeltspor like før Kirkeveien. I tillegg etableres det teknisk bygg med et tilhørende
brannslukkerpunkt mellom eksisterende og ny trasé rett nord for Bjørnengveien. Adkomsten til dette
anlegget vil være fra Valleveien. Disse tiltakene berører heller ikke industriområdet ved Valle direkte.
Men til sammen vil ny og gammel infrastruktur ta opp mye plass, og gi betydelige visuelle
nærvirkninger for den nordvestre delen av industriområdet og husklyngen nord for
næringsbebyggelsen. Eksisterende vegetasjon mellom husklyngen og jernbanen vil redusere de
visuelle virkingene noe.
Brua ved Bjørnengveien vil være noe lenger sammenlignet med alternativ 1a fordi den skal strekke
seg over både nytt dobbeltspor og uttrekksspor i dagens trasé.
De visuelle fjernvirkningene av tiltaket vil være tilnærmet lik alternativ 1a ettersom delområdet allerede
er sterkt preget av infrastruktur
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Samlet vurderes omfanget som lite til middels negativt. Verdien er liten og konsekvensen blir liten
negativ (-).

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, delutredning
landskapsbilde

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

70 av 201
ICP-16-A-25222
03A
15.03.2019

Figur 6-14: Alternativ 4b (4bH/4bL). Bildet viser ny vegbru og arealbeslag ved Valle som gir
visuelle nærvirkinger for industriområdet og husklyngen nord i næringsbebyggelsen
0-alternativet
Delområdet er regulert til industri i reguleringsplan for Valle industriområde – terminaltomten.
Husklyngen nord i området er regulert til boligformål i samme plan. Det er sannsynlig at området vil
fortsette å ha disse arealformålet fremover, og at det vil videreutvikles med ny/oppgradert nærings- og
industribebyggelse. Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.
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Delområde 5 Rolvsøy kulturlandskap

6.5.1 Avgrensning
Kategori: Jordbruksarealer som inngår i tettbygd område.
I sørvest avgrenses delområdet av boligbebyggelsen på Råkollen og Valle. Delområdet tar også med
seg dyrka mark og boligbebyggelsen som ligger mellom dagens jernbanetrasé og Glomma.
Høydedragene ved Rekustad og Haugetun utgjør avgrensningen mot vest, og mot nord går
avgrensningen der det ikke lenger er visuell kontakt med tiltaket. I øst ligger avgrensningen der
terrenget begynner å skråne ned mot Visterflo og Rolfsøysund.

Figur 6-15: Delområde 5 Rolvsøy kulturlandskap
6.5.2 Beskrivelse
Delområdet er et slettelandskap der jordbruksarealene er delt opp av boligområder. Rolvsøy kirke
ligger åpent til midt i kulturlandskapet og er et landemerke som er synlig fra lange avstander. I
områdene rundt kirken er det tettbygd boligbebyggelse. Nordvest for kirka og fv. 109 er det noe
næringsvirksomhet. Mellom eksisterende jernbane og elva er det blanding av dyrka mark og
boligbebyggelse. Langs Soliveien (fv. 112) ligger det flere gårdstun på rekke, og jordbruksarealene
tilhørende disse gårdene strekker seg fra Rekustad i vest og helt ned til Visterflo i øst. Også på
sørsiden av dagens jernbanetrasé er det dyrka mark helt ned til elva. Fv. 109 og eksisterende
jernbane er visuelle barrierer gjennom området, men er i dagens situasjon lite markante.
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6.5.3 Verdi
Flate jordbruksarealer er typiske for regionen. Kirken er et viktig landemerke som bidrar til å øke den
visuelle verdien av Rolvsøy kulturlandskap. Boligområdene har vanlige visuelle kvaliteter. De visuelle
virkningene av fv. 109 og dagens jernbane er relativt små.
Samspillet mellom Rolvsøy kirke og det helhetlige og varierte jordbrukslandskapet med gårdstun og
boligområder danner et landskap med verdier utover det vanlige i regionen. Verdien vurderes til å
være middels til stor.
Liten Middels Stor

Figur 6-16: Rolvsøy med Rolvsøy kirke sentralt i bildet, sett fra Greåker fort
6.5.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 1a
Like før boligområdet ved Rolvsøy kirke dreier alternativ 1a gradvis mot sør og krysser
jordbruksarealet som ligger mellom eksisterende trasé og Glomma/Visterflo. Linjeføringen er lite
tilpasset landskapet da banen ligger høyt og skrår på tvers over jordbruksarealer og videre inn i
Vetatoppen. Den nye jernbanen vil ligge eksponert til i det åpne kulturlandskapet. Det nye
dobbeltsporet vil være ca. 10 meter bredere enn dagens trasé, noe som vil forsterke de visuelle
virkningene av tiltaket. Støyskjerming vil begrense synligheten av banen, men samtidig forsterke
jernbanelinjen som visuell barriere.
Alternativ 1a vil legge beslag på en del dyrka mark, og komme nærmere boligområdene som ligger
ned mot Glomma og utløpet til Visterflo. Tiltaket vil gi betydelige nærvirkninger for disse boligene. Sett
fra områdene nordvest for det nye dobbeltsporet vil tiltaket oppleves som en tydelig visuell barriere
mot Glomma. Avstanden til disse områdene vil bli større sammenlignet med eksisterende jernbane.
Dette inkluderer Rolvsøy kirke med omkringliggende gravlund og uteområder. Større avstand vil gi
noe redusert påvirkning på kirka som sentralt landemerke.
Ny bane vil krysse Rolvsøysund rett sør for eksisterende jernbane. På vestsiden av sundet vil brua
heve seg over terrenget ca. 200 meter før elvebredden. Høyden over brua vil være + 22 meter over
normalvannstand (målt til overkant jernbaneskinne). I tillegg kommer 2 meter høy støyskjerming på
begge sider av brua. Brua vil dermed være godt synlig fra boligbebyggelse ved Rolvsøysund, og
bakenforliggende landbruks- og boligområder. Brua vil på østsiden av sundet krysse over
eksisterende jernbanebru.
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Ny jernbanebru vil være et massivt og dominerende element i landskapet, noe som forsterkes av den
dårlige tilpasningen til landskapsformene. Delen av Nesveien som går parallelt med elvebredden må
legges om, og vil gå under brukonstruksjonen ned mot Visterflo. Den dominerende brukonstruksjonen
vil være synlig fra deler av kirkens uteområder og påvirke landskapsopplevelsen negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
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Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som middels til stort negativt. Verdien er middels til stor og konsekvensen blir stor
negativ (- - -).

Figur 6-17: Alternativ 1a (5cH/5cL). Rolvsøy kirke sett fra sør

Figur 6-18: Alternativ 1a (5cH/5cL). Fugleperspektiv som viser ny jernbane og ny fv. 109 over
Rolvsøy kulturlandskap sett fra sørvest mot nordøst. Rolvsøy kirke ligger noe venstre i bildet
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Alternativ 5cH/5cL
Alternativene er sammenfallende med alternativ 1a innenfor delområde 5.
Alternativ 4bH/4bL
Alternativ 4bH og 4bL er identiske innenfor delområde 5. Den nye jernbanetraseen svinger gradvis
mot nord fra like etter starten på strekningen ved næringsområdene langs Dikeveien. Fra
Bjørnengveien senkes jernbanen gradvis ned i terrenget før den går over i åpent betongtrau og videre
inn i en betongtunnel rett før Kirkestien.
Kirkeveien legges om og vil følge banetraseen frem til den møter Kirkestien som legges om over
betongtunnelen. Sammenlagt lengde på betongkulvert- og tunnel vil være ca. 630 meter. Den nye
jernbanelinja kommer ut i en dagsone på ca. 130 meter før brukryssingen over Rolvsøysund. Det
vestre brukaret ligger sør for Haugetun og det østre ligger ved Moa idrettsplass.
Eksisterende jernbanetrasé opprettholdes som uttrekksspor frem til Rolvsøy kirke, og det etableres et
nytt jernbanespor til Rolvsøy godsterminal. Dette sporet skrår over jordet fra Valle og møter nytt
dobbeltspor like før Kirkeveien. Det etableres også brannslukkerpunkt rett nord for Bjørnengveien. Det
sammenlagte omfanget av de ulike nye og eksisterende infrastrukturelementene fra Valle til områdene
ved Rolvsøy kirke er stort og vil påvirke landskapets karakter negativt.
Som følge av bygging av betongtrau- og tunnel må flere boliger rives langs traseen. Det enhetlige
boligområdet ved kirken splittes opp. Dette vil skape en ny åpen korridor i landskapet med en bredde
på opptil 50 meter. Dette vil skape nye siktlinjer i landskapet.
Den nedsenkede delen av den nye jernbanetraseen vil ikke være synlig fra Rolvsøy kirke eller
nærliggende boligområder. Delen som ligger i dagsone ved Rekustad og Haugetun vil utgjøre en
visuell barriere i landskapet.
Tunnelportalen ved Rolvsøysund vil ligge høyt i terrenget. Dette medfører betydelige endringer i
landskapsformene som følge av store fyllinger rundt tunnelpåhugget. Fra Rekustad og Haugetun vil
det være visuell kontakt med både ny brukonstruksjon og tunnelportal ved Rolvsøysund, men de
visuelle virkningene av konstruksjonene vil ikke være av en slik grad at de vil få stor betydning for
opplevelsen av landskapet i delområdet.
Stort
negativt

Middels
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Omfang vurderes til middels negativt. Verdien er middels til stor og konsekvensen blir middels negativ
(- -).
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Figur 6-19: Alternativ 4bH/4bL. Fugleperspektiv sett fra vest mot øst. Rolvsøy kirke ligger til
høyre i bildet

Figur 6-20: Alternativ 4bH/4bL. Sett fra sør
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Figur 6-21: Alternativ 4bH/4bL. Fugleperspektiv. Rolvsøy kirke ligger ca. midt i bildet.
Tunnelportal vil ligge høyt i terrenget ved Rolvsøysund og medføre betydelige virkninger for
landskapsbildet
0-Alternativet
Ny fv. 109 inngår i 0-alternativet. Vegen er lagt vest for bebyggelsen ved Nes fra Hatteveien. Det
innebærer at det etableres en ny rundkjøring i kryss mellom ny fv. 109 og Hatteveien, og ny
rundkjøring ved Orions vei der fv.112 og ny fv. 109 vil møtes. Fv. 112 legges om og vil fra nevnte
rundkjøring gå lenger vest for Visterflo. Ny fv. 112 møter eksisterende fv. 112 ved innkjørselen til
Haugetun folkehøyskole. Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.
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Delområde 6 Rolvsøysund

6.6.1 Avgrensning
Kategori: Tettbygd område
Delområdet omfatter landskapsrommet som skapes der terrenget skråner ned mot Visterflo og
Rolvsøysund. I nord ligger avgrensningen der det ikke lenger er visuell kontakt med tiltaket. I sør
ligger avgrensningen ved Visterflo sitt utløp i Glomma.

Figur 6-22: Delområde 6 Rolvsøysund
6.6.2 Beskrivelse
Visterflo er på sitt smaleste like før utløpet i Glomma. Kryssingen av elveløpet gir utsyn over Visterflo i
nord og Glomma i sør. Småhusbebyggelsen er vendt mot elva og bidrar til en fin variasjon i
landskapet med sine hager og nærhet til vannet. Den frodige randsonen langs begge sider av
vassdraget har også gode visuelle kvaliteter. Bebyggelsen og vegetasjonen utgjør veggene i det
småskala landskapsrommet i elveskråningene.
Både den gamle kjørebrua som nå er gang- og sykkelbru, og den gamle jernbanebrua, er historiske
bruer. De ligger godt i terrenget og underordner seg landskapsrommet. Den nye vegbrua til fv. 109 har
en dimensjon og utforming som ikke harmoniserer med landskapets skala og reduserer det visuelle
totalinntrykket av landskapsrommet i Rolvsøysund.
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6.6.3 Verdi
Samspillet mellom terrenget i elveskråningene, den frodige vegetasjonen og småhusbebyggelsen med
romslige hager danner et landskap med verdier utover det vanlige i regionen.
Den visuelle virkningen av vegbrua til fv. 109 bidrar til å redusere verdien av landskapsbildet, men
dette gjelder for en del av Rolvsøysund og trekker i liten grad ned den samlede verdien for delområdet
i sin helhet. Delområdet vurderes til å ha middels til stor verdi.
Liten Middels Stor

Figur 6-23: Rolvsøysund med mange brukonstruksjoner. Bebyggelsen ligger enkelte steder
helt nede ved elvebredden og skaper variasjon. Bildene er tatt fra vestsiden av Rolvsøysund
langs Soliveien
6.6.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 1a
Delområdet blir direkte berørt ved at ny jernbanebru vil krysse sundet rett sør for eksisterende
jernbanebru med delvis overlapping i øst. Konstruksjonen vil bli liggende ca. 22 meter over normal
vannstand. Til sammenligning ligger eksisterende jernbanebru ca. 11 meter over normal vannstand.
Den gamle jernbanebrua skal rives, noe som vil gi en positiv visuell virkning for delområdet.
Jernbanetraseen hever seg over terrenget allerede 200 meter før elvebredden, og det lange strekket
og høyden over terrenget gjør at brua vil være synlig over store avstander. Jernbanen vil ha en stram
linjeføring over sundet og gå inn i tunnel gjennom høydedraget Vetatoppen. Som følge av nærføring til
ny jernbanebru, må noe bebyggelse på Greåkersiden av sundet rives.
Ny fv. 109 forutsettes bygget og innebærer utbygging av eksisterende infrastruktur, samt etablering av
ny vegbru over sundet. Ny vegbru legges parallelt ca. 40 meter nord for dagens vegbru som vil tas i
bruk som gang- og sykkelveg.
Den nye jernbanebrua vil gi en kraftig barrierevirkning og utgjøre et massivt og dominerende innslag i
landskapet, noe som forsterkes av dårlig tilpasning til landskapsformene. Samtidig legges brua så
høyt at en bevarer sikt langs elva sett fra boligbebyggelse, elv og bruer.
Stort
negativt

Middels
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Omfang vurderes som stort negativt. Verdien er middels til stor og konsekvensen blir stor negativ
(- - -).
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Figur 6-24: Alternativ 1a (5cH/5cL). Rolvsøysund med ny jernbane og ny fv. 109 sett fra vest

Figur 6-25: Alternativ 1a (5cH/5cL). Fugleperspektiv sett mot nord. Rolvsøysund med ny
jernbane og ny fv. 109
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Figur 6-26: Alternativ 1a (5cH/5cL). Rolvsøysund med ny jernbane og ny fv. 109 sett fra
elvebredden på vestsiden. Midt i bildet ligger Greåker musikkhus
Alternativ 5cH/5cL
Alternativene er sammenfallende med alternativ 1a innenfor delområde 6.
Alternativ 4bH/4bL
Alternativ 4bH og 4bL er identiske innenfor delområde 6. I dette alternativet vil ny jernbanebru krysse
Rolvsøysund nord for både eksisterende vegbru, og vedtatt ny vegbru for fv. 109.
Jernbanebrua vil bli liggende ca. 7 meter over normal vannstand. Det vil si at den blir liggende en god
del lavere i terrenget enn jernbanebrua i alternativ 1a, og også noe lavere enn den planlagte vegbrua
til ny fv. 109. Den nye jernbanebrua vil oppleves som bedre dimensjonert til det småskala landskapet
langs sundet sammenlignet med alternativ 1a. Likevel vil ny jernbanebru oppstrøms nye vegbrua (fv.
109) bryte den visuelle kontakten mellom Visterflo og bebyggelsen langs sundet, noe som vil være en
svært negativ visuell virkning for landskapsbildet. Utsikten oppover Visterflo er en verdifull kvalitet for
landskapskarakteren i delområdet.
Tunnelportalen på vestsiden av sundet vil være godt synlig fra elvebredden. Solliveien må legges om
ned mot elvebredden som følge av lav frihøyde under brua. Omleggingen får en linjeføring som er lite
tilpasset i landskapet langs elvebredden. Flere boliger i og langs traseen må også rives. Samlet sett vil
etablering av bru og tunnelportal med tilhørende anlegg, medføre betydelig landskapsinngrep.
Støyskjerming langs hele brua vil og forsterke jernbanen som en visuell barriere i landskapet.
På østsiden av sundet krysser brua over Moa idrettsplass på ca. 9 meter høye brupilarer og går inn i
fjellet under Greåker videregående skole. Ved tunnelportalen vil det bli etablert et teknisk bygg med en
adkomstveg fra Moaveien.
Den nye jernbanetraseen vil utgjøre et fremmed innslag og gi negative virkninger for landskapsbildet.
Samtidig vektlegges det at området vil bli påvirket av vegutbygging. Dette vil redusere totalinntrykket
av den nye jernbanebruas innvirkning på landskapsbildet innenfor delområdet.
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Omfang vurderes som middels til stort negativt. Verdien er middels til stor og konsekvensen blir stor
negativ (- - -).
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Figur 6-27: Alternativ 4bH/4bL. Rolvsøysund med ny jernbanebru og ny fv. 109 sett fra sør

Figur 6-28: Alternativ 4bH/4bL. Rolvsøysund med ny jernbanebru og ny fv. 109 sett fra nordvest
mot sørøst
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Figur 6-29: Alternativ 4bH/4bL. Ny bru sett fra elvebredden like nordøst for Haugetun
Folkehøgskole
0-Alternativet
Ny fv. 109 inngår i 0-alternativet. Dette betyr at det etableres ny firefelts bru over Rolvsøysund ca. 10
meter over normal vannstand. Brua vil ligge ca. 40 meter nord for eksisterende fv. 109. Brua vil bli et
dominerende element i det småskala landskapet i sundet. I tillegg vil den være en ny visuell barriere i
delområdet og påvirke landskapsbildet negativt. Den gamle vegbrua skal brukes som gang- og
sykkelveg. Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.
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Delområde 7 Greåker fort

6.7.1 Avgrensning
Kategori: Naturpreget område
Delområdet defineres av det markante høydedraget Vetatoppen som fortet ligger på.

Figur 6-30: Delområde 7 Greåker fort
6.7.2 Beskrivelse
Greåker fort ligger på høydedraget Vetatoppen nord for Greåker sentrum. Høydedraget er et godt
synlig landemerke i det ellers flate landskapet. Anlegget har flott utsikt til det omkringliggende området
og er sjeldent i norsk sammenheng. Anlegget er fredet etter kulturminneloven.
6.7.3 Verdi
Greåker fort sammen med det markante høydedraget Vetatoppen representerer kvaliteter som
utmerker seg i regionen. Verdien for landskapsbildet vurderes ut fra dette til å være stor.
Liten Middels Stor
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Figur 6-31: Greåker fort på høydedraget Vetatoppen danner et landemerke. Fra fortet er det
utsikt over et stort omkringliggende område
6.7.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 1a
Delområdet berøres direkte ved at ny bane krysser Rolvsøysund og går i tunnel gjennom Vetatoppen.
Den vestre tunnelportalen vil ligge ca. 140 meter sørvest for sørligste punkt på fortet. Portalen vil ligge
ca. 40 meter ned i åssiden, men terrenget og vegetasjon vil hindre visuell kontakt med selve
tunnelportalen.
På Rolvsøy og Greåker blir ny jernbane liggende på brupilarer ca. 14 meter over terrenget og vil gå
tvers over ny fv. 109 med nytt kryssområde. Banens høyde over terrenget, den stramme linjeføringen
og plasseringen av tunnelpåhugget i åssiden under Vetatoppen, gjør at banen blir et dominerende
element med betydelige visuelle virkninger for landskapet ved Greåker fort. Sammen med ny fv. 109
vil området vest for fortet bli sterkt preget av infrastruktur, noe som er uheldig for
landskapsopplevelsen i delområdet.
På østsiden av Greåker fort krysser den nye jernbanelinja Greåkerdalen i nord-østlig retning og går
inn i ny tunnel i høydedraget som strekker seg nordover fra Greåker. På denne siden av fortet ligger
utsiktspunktene lenger ned i åssiden, og avstanden ned til jernbanelinja vil være ca. 50 meter. Det
østre tunnelpåhugget vil være synlig fra utsiktspunktene.
Tunnelportalen på den andre siden av Greåkerdalen vil også være godt synlig fra Greåker fort, og
dobbeltsporet som krysser dalen vil utgjøre en markant barriere som deler opp landskapsrommet. I
tillegg er det i Greåkerdalen planlagt et brannslukkerpunkt med tilhørende adkomstveg som bidrar til å
bryte opp landskapsrommet ytterligere.
Den nye banens nærføring til delområdet vil redusere verdien av Greåker fort som et sentralt
landemerke i området.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfang vurderes som stort negativt. Verdien er stor og konsekvensen blir stor negativ
(- - -).
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Figur 6-32: Alternativ 1a (5cH/5cL). Rolvsøy og Rolvsøysund sett fra Greåker fort

Figur 6-33: Alternativ 1a (5cH/5cL). Tunnelportal inn i Vetatoppen hvor Greåker fort ligger, sett
fra vestsiden av Rolvsøysund. Greåker musikkhus ligger til høyre i bildet, rett ved
jernbanebrua
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Figur 6-34: Alternativ 1a (5cH/5cL). Sett fra Greåker fort mot Hannestad/Yven. Ny jernbane vil
være godt synlig fra fortet. Greåker kirke ligger på åsryggen til høyre for tunnelportalen

Figur 6-35: Alternativ 1a (5cH/5cL). Avstanden fra fortet og ned til tunnelportalen i Gråkerdalen
er ca. 50 meter. Portalen vil kunne være delvis synlig fra fortet. Sett fra boligområdet i
Greåkerdalen
Alternativ 5cH/5cL
Alternativene er sammenfallende med alternativ 1a innenfor delområde 7.
Alternativ 4bH/4bL
Alternativ 4bH og 4bL vil ikke ha direkte virkninger for landskapsbildet sett fra Greåker fort.
Tunnelpåhugg- og portaler blir liggende såpass langt nord for fortet at avstanden i kombinasjon med
terreng og vegetasjon i stor grad vil hindre visuell kontakt med konstruksjonene.
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Av samme grunn vil det ikke være visuell kontakt med ny jernbanelinje i Greåkerdalen eller
tunnelportalen på den andre siden av dalen.
Det vil være visuell kontakt til brukonstruksjonen over Rolvsøysund. En ny bru over sundet vil gi
negative virkninger for utsikten fra fortet i retning nordøst, men brua vil oppleves som et underordnet
element i landskapet. Avstanden fra fortet til ny jernbanebru vil og være så stor at virkningene
vurderes som små.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfang vurderes som lite eller intet negativt. Verdien er stor og konsekvensen blir liten negativ (-).
0-alternativet
Kommunen har regulert Greåker fort til bevaringsområde. Utover de visuelle virkningene fra ny
vegutbygging på Greåker, vil det mest sannsynlig ikke skje noe mer endringer i landskapsbildet.
Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.
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Delområde 8 Greåker

6.8.1 Avgrensning
Kategori: Tettbygd område (blanding av boliger og næringsbebyggelse).
Mot nord avgrenses delområdet av høydedraget. I sør avgrenses delområdet mot industriområdet
som ligger ned mot Glomma. Mot vest ligger avgrensningen inn mot vegetasjonen og bebyggelsen
som tilhører delområde 6 Rolvsøysund. Avgrensingen mot øst går der det ikke lenger er visuell
kontakt med tiltaket.

Figur 6-36: Delområde 8 Greåker
6.8.2 Beskrivelse
Tettstedet Greåker ligger på en slette der Glomma møter Visterflo. Den eldre bebyggelsen i Greåker
sentrum har til dels estetiske kvaliteter, men dagens sentrumsområde fremstår som lite helhetlig.
Eksisterende jernbanelinje går på et opphøyd fundament, og danner en markant barriere gjennom
Greåker sentrum. Dagens fv. 109 mangler stedlig forankring og danner også en visuell barriere
gjennom tettstedet.
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6.8.3 Verdi
Tettstedet fremstår som utflytende og uten struktur. Markante visuelle barrierer i form av dagens fv.
109 og jernbanen trekker ned verdien. Delområdet vurderes å ha liten til middels verdi.
Liten Middels Stor

Figur 6-37: Fv. 109 og jernbanen skaper visuelle barrierer gjennom Greåker. Bilde til høyre
viser Greåkerområdet sett fra Greåker fort
6.8.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 1a
Alternativ 1a vil krysse delområdet i nordvest hvor den nye jernbanen vil ligge på ca. 14 meter høye
brupilarer frem til tunnelportalen i Vetatoppen. Linjeføringen er stram og dårlig forankret i landskapets
former. Linjeføring og høyde over terrenget i kombinasjon massive konstruksjon gjør at den nye
jernbanelinja vil utgjøre et svært markant og dominerende element i landskapet.
Ny brukonstruksjon over Rolvsøysund vil gi visuelle virkninger for østlig del av Greåker og boliger som
ligger i retning elva. Brua vil ligge ca. 22 meter over normal vannstand. Dette gjør at den bli godt synlig
over lange avstander. Terreng, bebyggelse og vegetasjon redusere den visuelle kontakten noe.
Eksisterende jernbanebru skal rives, noe som vi gi en positiv visuell virkning for landskapsbildet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som middels negativt. Verdien er liten til middels og konsekvensen blir liten
negativ (-).
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Figur 6-38: Alternativ 1a (5cH/5cL). Ny jernbane sin linjeføring fra kryssing av Rolvsøysund og
inn i Vetatoppen. Sett fra sør ved boligområdet langs Greåkerveien
Alternativ 5cH/5cL
Alternativene er sammenfallende med alternativ 1a innenfor delområde 8.
Alternativ 4bH/4bL
Avstand, terreng og bebyggelse hindrer visuell kontakt fra Greåker til jernbanetraseen i alternativ
4bH/4bL. Traséalternativet har ingen virkning på opplevelsen av landskapsbildet innenfor delområde
8.
I likhet med alternativ 1a skal eksisterende jernbanebru rives. Dette vil være en positiv virkning for
landskapsbildet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som intet. Verdien er liten til middels og konsekvensen blir ingen (0).
0-alternativet
Ny fv. 109 forutsettes bygget og vil innebære omfattende inngrep i delområdet. Ny trasé for fv. 109 er
vurdert i egen konsekvensutredning for vegprosjektet. Alternativet har per definisjon ingen
konsekvens.
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Delområde 9 Boligområdene ved Langemyr, Hannestad og Yven

6.9.1 Avgrensning
Kategori: Tettbygd område
Delområdet omfatter høydedragene og dalene som ligger mellom Rolvsøysund og Visterflo i vest, og
landbruksområdene ved Alvim og Tune i øst. I sør og nord går avgrensingen der det ikke lenger er
visuell kontakt med tiltaket.

Figur 6-39: Delområde 9 Boligområdene ved Langemyr, Hannestad og Yven
6.9.2 Beskrivelse
Delområdet karakteriseres av høydedragene som går i retning nordøst-sørvest i det ellers flate
landskapet på elvesletta langs Glommavassdraget. Åsene danner tydelige silhuetter. Det er
boligbebyggelse over store deler av høydedragene. Arealene mellom de lave åsene er også bebygd
med boliger. Det er dyrka mark nede på flata i Greåkerdalen og i dalen nordvest for Yvenåsen.
Greåkerdalen er et langstrakt landskapsrom. Landbruksarealene og vegetasjonene oppover i
skråningene gir dalen et grønt preg.
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6.9.3 Verdi
De lave åsene er karakteristiske og typiske i for landskapet mellom Fredrikstad og Sarpsborg.
Boligbebyggelsen og jordbruksarealene vurderes til å ha vanlige visuelle kvaliteter. Verdien vurderes
til å være middels.
Liten Middels Stor

Figur 6-40: Lave åser som danner små daler. I dalene er det boligbebyggelse og/eller
jordbruksarealer. Bildene er tatt i Greåkerdalen

Figur 6-41: Bebyggelsen ligger enten nede langs dalbunnen som Dalveien i Gråkerdalen, eller
på toppen av åsryggene slik som til høyre på Yven
6.9.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 1a
På østsiden av Vetatoppen kommer jernbanelinja ut fra tunnel under Greåker fort, og krysser
Greåkerdalen i nord-østlig retning før den går inn i ny tunnel i åssiden like nord for Greåker kirke.
Tunnelportalen på østsiden av dalen vil være godt synlig, både fra boligbebyggelsen på Vetatoppen,
og fra bebyggelsen nede i Greåkerdalen. Likeledes vil tunnelportalen på vestsiden av dalen være godt
synlig fra bebyggelsen nede på flata, og fra Greåkerfjellet. Støyskjerming på 2 meter langs
jernbanelinjen vil forsterke den visuelle virkningen av tiltaket.
Greåkerdalen oppleves i dag som et tydelig avgrenset og sammenhengende landskapsrom med grønt
preg. Dobbeltsporet som krysser dalen vil utgjøre en markant visuell barriere som deler opp
landskapsrommet. I tillegg er det i Greåkerdalen planlagt et brannslukkerpunkt med tilhørende
adkomstveg som bidrar til å bryte opp landskapsrommet ytterligere. Alternativ 1a medfører en
betydelig endring av landskapet og gir negativ landskapsvirkning i Greåkerdalen.
Under Hannestad og Yven ligger alternativ 1a i tunnel og etablering av nytt dobbeltspor på denne
delen av strekningen vil derfor ikke påvirke landskapet.
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Alternativ 1a kommer ut i dagen i åskanten øst for Yven. Traseen krysser gjennom gårdsbebyggelsen
på Nordre Yven hvor det vil bli høye skjæringer på begge sider av jernbanelinja. Yvenveien legges
over skjæringa på bru. Alternativet medfører rivning av deler av gårdsbebyggelsen. Den nye
jernbanetraseen går videre over jordene og krysser E6 på en ca. 85 m lang bru.
Ved tunnelportalen vil det bli etablert et teknisk bygg med adkomstveg fra sør. Denne plassers langs
åskanten. Tunnelportal med tilhørende anlegg vil til sammen utgjøre et stort inngrep i åssiden ved
Nordre Yven. Sett fra boligområdet på Yven vil tunnelportalen fremstå som et hull i den naturlige
landskapssilhuetten som dannes av høydedraget. Dobbeltsporet over landbruksarealene og brua over
E6 vil også være godt synlig fra deler av Yvenåsen.
Den nye jernbanelinja over landbruksarealene og landskapsinngrepet ved Nordre Yven vil være godt
synlig fra deler av boligbebyggelsen på Yven og Knattås. Det vil også kunne ses fra deler av
boligområdet på Hannestad. Utover dette vil ikke tiltaket medføre store endringer av landskapsbildet i
delområdet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfang vurderes som middels til stort negativt. Verdien er middels og konsekvensen blir middels
negativ (- -).

Figur 6-42: Alternativ 1a (5cH/5cL). Tunnelportaler og kryssing av Greåkerdalen.
Brannslukkerpunkt er den opparbeidede plassen med adkomstveg nord for den nye
jernbanelinja midt i bildet
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Figur 6-43: Alternativ 1a. Tunnelportalen ut fra åskanten under boligområde på Yven og
skjæring gjennom Nordre Yven
Alternativ 5cH
Alternativet har lik linjeføring som alternativ 1a frem til ca. midt i tunnelen under Hannestad og Yven.
Herfra dreier alternativ 5cH mot nord og kommer ut i dagen et stykke nord for alternativ 1a.
Tunnelportalen til 5cH blir liggende mer skrått langs åssiden enn tunnelportalen til alternativ 1a, noe
som fører til betydelig mer fylling rundt tunnelåpningen.
Videre fortsetter jernbanen i dagsone over dyrka mark og krysser den nordlige delen av
gårdsbebyggelsen på Nordre Yven. Det blir dobbeltsidig skjæring i terrengryggen som gården ligger
på, og Yvenveien legges over den nye jernbanelinja i bru. Alternativet medfører rivning av en av
driftsbygningene på gården. Bygget ligger høyt i terrenget og fungerer som et orienteringspunkt og
landemerke i kulturlandskapet Yven-Alvim-Tune.
Den nye jernbanelinja over landbruksarealene og landskapsinngrepet ved Nordre Yven vil være godt
synlig fra delene av boligområdene på Yven som har fritt utsyn mot den nye jernbanetraseen. Tiltaket
vil også kunne ses fra deler av boligområdet på Hannestad og Yvenåsen. Utover dette vil ikke tiltaket
medføre store endringer av landskapsbildet i delområdet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfang vurderes som middels negativt. Verdien er middels og konsekvensen blir middels negativ
(- -).
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Figur 6-44: Alternativ 5cH. Tunnelportalen ut fra åskanten under boligområde på Yven og
skjæring gjennom Nordre Yven
Alternativ 5cL
Alternativet har lik linjeføring som alternativ 1a frem til ca. midt i tunnelen under Hannestad og Yven.
Herfra dreier alternativ 5cL mot nord og har samme linjeføring som 5cH mot Tunejordet. Forskjellen
mellom 5cH og 5cL starter ved åskanten øst for Yven. Herfra ligger 5cL i betongtunnel langs hele
strekningen frem til Borg bryggerier. Jernbanetraseen vil dermed ikke være synlig og den nye
jernbanelinja har følgelig ingen direkte virkning på landskapet sett fra delområde 9.
Det må etableres et teknisk bygg som vil ha lik plassering og adkomstveg som alternativ i 5cH. I tillegg
anlegges det en veg som vil gå langs betongtunnelen og inn mot åssiden. Vegen kobler seg til
Yvenveien på Nordre Yven. Over den lukkede betongtunnelen må alle bygg rives. Dette inkluderer
den store driftsbygningen på Nordre Yven som ligger som et landemerke i landskapet. Dette vil gi
visuelle virkninger fra delene av boligområdene på Yven som utsikt mot Nordre Yven. Samlet sett vil
alternativ 5cL ha lite påvirkning på landskapsbildet sett fra delområde 9.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfang vurderes som intet til lite negativt. Verdien er middels og konsekvensen blir ubetydelig til liten
negativ (0/-).
Alternativ 4bH
Alternativ 4bH vil krysse Rolvsøysund og Moa idrettsplass på brupilarer og gå inn i tunnel i åsen under
Greåker videregående skole. Fra delområde 9 er det kun en liten del av bebyggelsen som har utsikt
over denne delen av Rolvsøysund. Fjernvirkninger fra denne delen av tiltaket har liten påvirkning på
det totale omfanget av alternativets påvirkning på landskapsbildet sett fra delområde 9.
På østsiden av Opstadfjellet krysser den nye jernbanelinja Greåkerdalen i nord-østlig retning og går
inn i ny tunnel i høydedraget som strekker seg nordover fra Greåker. Dobbeltsporet som krysser
Greåkerdalen vil utgjøre en barriere i den nordlige enden av det langstrakte landskapsrommet.
Støyskjerming på 2 meter langs jernbanelinjen vil forsterke den visuelle barrierevirkingen.
Tunnelportalen nedenfor Opstadfjellet vil være synlig fra boligområdene som ligger på åsryggen på
motsatt side av dalen, og vice versa. Det vil bli nødvendig å legge om lokalveger rundt tunnelportalene
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på begge sider av Greåkerdalen. Dette gir økt omfang av landskapsinngrep, og vil gi betydelige
negative nærvirkninger for boligområdene nede i dalen. Det vektlegges likevel at området hvor banen
krysser Greåkerdalen er smalt og avgrenset, og at det har lite visuell kontakt med nærliggende
områder. Tiltak her vil medføre begrensede fjernvirkninger for delområde 9.
Fra Greåkerdalen går alternativ 4bH inn i en ca. 1400 m lang tunnel under Yven frem til Knattås. Fra
tunnelportalen i Knattås ligger alternativet i dagsone over jordbruksområdene, E6 og næringsområdet
ved Tunejordet. Linja går vekselsvis på bru og tett betongkonstruksjon. Den nye jernbanelinja over
landbruksarealene vil være synlig fra deler av boligbebyggelsen på Yven og Knattås, men lang
avstand i kombinasjon med terreng og vegetasjon gjør at fjernvirkningen vurderes til å være
begrenset.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfang vurderes som middels negativt. Verdien er middels og konsekvensen blir middels negativ
(- -).

Figur 6-45: Alternativ 4bH/4bL. Tunnelportaler og kryssing av Greåkerdalen
Alternativ 4bL
Alternativ 4bL er identisk med alternativ 4bH fra Rolvsøy til Knattås. Fra Knattås ligger 4bL i
betongtunnel langs hele strekningen frem til Borg bryggerier. Jernbanetraseen vil ikke være synlig i
landbruksområdet. Som følge av bygging av betongtunnel må flere bygninger i næringsparken ved
Tunejordet rives. Dette åpner en korridor i landskapet. Den vil være synlig fra deler av delområde 9,
men ligger så langt unna at den utgjør en marginal forskjell i landskapsbildet. Konsekvensens
vurderes som lik som alternativ 4bH i dette delområdet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfang vurderes som middels negativt. Verdien er middels og konsekvensen blir middels negativ
(- -).
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0-alternativet
Delområdet er hovedsakelig avsatt til boligområder i kommuneplanen i dag. Det forventes at området
vil bli benyttet til boligformål i overskuelig fremtid. Noe fortetting kan forventes. Landskapsbildet vil
sannsynligvis bli lite påvirket av dette. Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, delutredning
landskapsbilde

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

98 av 201
ICP-16-A-25222
03A
15.03.2019

6.10 Delområde 10 Kulturlandskap Tune-Alvim
6.10.1 Avgrensning
Kategori: Jordbruksarealer som inngår i spredtbygd område
Området strekker seg fra toppen av raet i nord og ned til eksisterende jernbanespor og fv. 109 i sør.
Høydedragene med boligområder på Yvenåsen, Yven og Knattås danner den vestre avgrensningen.
Videre avgrenses delområdet av E6 og Tunejordet næringsområde i øst. Tune kirke med
omkringliggende gravlund og dyrka mark tas med i delområdet.

Figur 6-46: Delområde 10 Kulturlandskap Tune-Alvim
6.10.2 Beskrivelse
Delområdet består av et sammenhengende og helhetlig kulturlandskap av regional verdi både når det
gjelder landskap og kulturhistorie. Raet/moreneryggen er godt synlig øverst i området ved Tunejordet
og Tune kirke. Fra toppen av raet er det en viktig siktkorridor gjennom det åpne kulturlandskapet i
retning sør.
Det åpne kulturlandskapet er et viktig landskapsrom med gode visuelle kvaliteter i et ellers tettbebygd
område. I Fylkesmannens rapport «Østfoldlandskap av regional betydning» (1993) er området definert
som en del av et motorveglandskap med landskapsbilde tilpasset kjørende i høy hastighet, og som en
viktig innfallsport til landet.
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Alvimdalen ligger nord for næringsbebyggelsen ved Alvimkrysset, og bekkedraget skaper en
terrengforsenkning som sammen med kantvegetasjonen bryter opp de store sammenhengende
jordbruksarealene innenfor delområdet.
Høydedragene Knattås og Yvenåsen danner til sammen en grønn vegg langs det åpne
kulturlandskapet og er viktig for opplevelsen av området som helhet.
6.10.3 Verdi
Dette er et av de få stedene på raryggen som ikke er utbygd. Raryggen er av stor verdi for opplevelse
av landskapet. De store åpne jordene er typiske for regionen, og siktkorridoren over mot Alvim fra
toppen av raet ved Tune kirke er av stor verdi for landskapsbildet. Delområdet har verdi som et stort
sammenhengende kulturlandskap der spredte gårdstun bidrar til et godt helhetsinntrykk. Det
vektlegges at E6 går gjennom delområdet i dag, noe som reduserer landskapsverdien. Delområdet
vurderes til å ha middels til stor verdi.
Liten Middels Stor

Figur 6-47: Bildet til venstre er tatt fra fv. 118 ved Tune kirke og viser utsikten fra toppen av
raryggen. Til høyre er Tune kirke sett fra Rådmann Dalens vei
6.10.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 1a
Alternativ 1a kommer ut i dagen i åskanten vest for Nordre Yven gård. Ved tunnelportalen vil det bli
etablert et teknisk bygg med adkomstveg fra sør. Denne plassers langs åskanten. Tunnelportal med
tilhørende anlegg vil til sammen utgjøre et stort inngrep i åssiden nedenfor Yven.
Traseen krysser gjennom gårdsbebyggelsen på Nordre Yven, hvor det vil bli opptil 19 meter høye
skjæringer på begge sider av jernbanelinja. Yvenveien legges over skjæringa på bru. Alternativet
medfører rivning av deler av gårdsbebyggelsen. Linjeføringen gjennom Nordre Yven er dårlig tilpasset
landskapsformene i delområdet, og vil oppleves som et dramatisk inngrep i et område som i dag er et
helhetlig kulturlandskap. Tiltaket vil gi betydelige nærvirkninger fra områder med utsikt mot Yven og
Nordre Yven gård. For delområde 10 gjelder dette særlig områdene øst for E6 og fra E6.
Fjernvirkninger fra områder som Grålum, Tune kirke, og Alvim næringsområde vil ikke være betydelige
som følge av stor avstand til tiltaket. Skjæringene i høydedraget ved Nordre Yven gård vil hindre
innsyn til selve jernbanen. Høydedraget vil oppleves som intakt sett fra sør og fra nord i delområdet.
Den nye jernbanetraseen går videre med jevn stigning over jordene i retning E6 og Sarpsborg by. Et
brannslukkerpunkt etableres langs nordsiden av jernbanetraseen ca. 100 meter etter høydedraget ved
Nordre Yven. Brannslukkerpunktet har adkomstveg langs jernbanetraseen og videre langs E6 før den
kobler seg til Ordfører Thorbjørnsens vei ved eksisterende vegbru over E6. Jernbanen vil være et
såpass dominerende element i landskapet at brannslukkerpunktet med tilhørende adkomstveg ikke vil
ha stor betydning. Likevel vil tiltaket forsterke nærvirkningene fordi det totale omfanget av inngrep i
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terrenget øker. Tiltaket påvirker særlig siktlinjer som går mellom øst og vest over Alvimjordene og
Nordre Yven.
Det nye dobbeltsporet krysser kulturlandskapet på en fylling som kommer opp i en høyde på ca. 6
meter, før jernbanelinja krysser E6 i en ca. 85 meter lang bru med ca. 8 meter frihøyde over vegen.
Jernbanetraseen vil skape en visuell barriere på tvers av det store landskapsrommet. Dette er særlig
negativt med hensyn til siktkorridoren over mot Alvim fra toppen av raet ved Tune kirke. Likevel vil
avstanden fra Tune være såpass stor at jernbanen vil være et relativt underordnet element i
landskapet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfang vurderes som middels negativt. Verdien er middels til stor og konsekvensen blir middels
negativ (- -).

Figur 6-48: Alternativ 1a. Dobbeltspor gjennom kulturlandskapet Tune-Alvim. Jernbanen
skjærer gjennom Nordre Yven og går videre over Alvimdalen og E6

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, delutredning
landskapsbilde

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

101 av 201
ICP-16-A-25222
03A
15.03.2019

Figur 6-49: Alternativ 1a. Ny jernbane sett fra Tune. Den stramme jernbanelinjen bryter med de
ellers mye formene i terrenget

Figur 6-50: Alternativ 1a. Fugleperspektiv sett fra nord. Linjeføring gjennom Nordre åsen
skjuler deler av jernbanen på avstand, likevel fremstår jernbanens stramme linje som et
fremmedelement i landskapet
Alternativ 5cH
I dette alternativet skjærer ny bane gjennom Nordre Yven lenger nord enn alternativ 1a. Virkningene
for landskapsbildet vil være lik det som er vurdert i alternativ 1a. Siden jernbanen i dette alternativet
går mer skrått nordover gjennom høydedraget vil skjæringene på hver side av jernbanesporet ha ulik
høyde med ca. 2 meter. Dette gjør at ene skjæringen vil være synlig på avstand fra nordlige deler av
delområdet, men den visuelle virkningen dette medfører vurderes til å være marginal. Fra sør vil
derimot inngrepet ved Nordre Yven være mindre synlig som følge av at banen skråner nordover. Fra
sør vil åsen fremstå som intakt.

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, delutredning
landskapsbilde

InterCity-prosjektet

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

102 av 201
ICP-16-A-25222
03A
15.03.2019

Banen krysser Tunejordet fra nordlige del av Bjortoppen og skråner over jordet parallelt med
eksisterende Ordfører Thorbjørnsens vei i retning Tune næringsområde og Vogts vei. Jernbanen
stiger gradvis over jordene og ligger på en ca. 7 meter høy fylling før den krysser E6 i bru. Banen vil
ha en stram linjeføring fra Yven og innover mot Sarpsborg by.
Ordfører Thorbjørnsens vei legges om slik at den bli liggende parallelt på nordsiden av
jernbanetraseen. Vegen krysser E6 på bru som blir liggende ca. 3 meter lavere enn jernbanebrua. Et
brannslukkerpunkt er planlagt sentralt på Tunejordet langs ny Ordfører Torbjørnsens vei. Både
brannslukkerpunktet og ny vegbru langs jernbanelinjen vil være med å forsterke nær og
fjernvirkningene da de representerer ytterligere inngrep sentralt på Tunejordet. I tillegg vil
høydeforskjellen på bruene forsterke inngrepet som en visuell barriere.
Tiltaket vil samlet sett oppleves som et fremmedelement på tvers gjennom kulturlandskapet, og endre
landskapsformene i daldraget ved at den deler området i to.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfang vurderes som middels til stort negativt. Verdien er middels til stor og konsekvensen blir stor
negativ (- - -).

Figur 6-51: Alternativ 5cH. Dobbeltspor gjennom kulturlandskapet Tune-Alvim
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Figur 6-52: Alternativ 5cH. Sett fra Tune

Figur 6-53: Alternativ 5cH. Fugleperspektiv sett fra nord
Alternativ 5cL
I dette alternativet legges jernbanen i betongtunnel under terrenget helt fra Yven og frem til Borg
bryggerier. Dette er en skånsom løsning som gir få virkninger på landskapsbildet.
Imidlertid må det legges en veg der hvor fjelltunnelen går over i betongtunnel øst for Yven. Vegen
kobler seg til Ordfører Thorbjørnsens vei og vil gi noe nærvirkning. Ved overgangen mellom fjelltunnel
og betongtunnel blir det også en del inngrep i terrenget og i åssiden. Dette vil gi nærvirkninger sett fra
Nordre Yven og dalen mellom gårdsbebyggelsen og Yven. I tillegg vil tiltaket kreve noe skogrydding
over Yven.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfang vurderes som lite negativt. Verdien er middels til stor og konsekvensen blir liten negativ
konsekvens (-).
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Figur 6-54: Alternativ 5cL. Betongtunnel under terreng over Alvimjordet. Samme linjeføring
som alternativ 5cH. Ordfører Thorbjørnsens vei legges over tunnelen
Alternativ 4bH
I dette alternativet vil ny bane komme ut på Tunejordet med tunnelportal ved Knattås. Rådmann
Dalens vei må legges om. Dette medfører betydelige fyllinger på ca. 10 meter på begge sider av
tunnelportalen. Det etableres også et teknisk bygg ca. 100 meter fra tunnelportalen, sørover langs
Rådmann Dalens vei. Tunnelportalen og tiltakene rundt vil være godt synlig i landskapsbildet, og ha
visuelle nær- og fjernvirkninger for delområde 10.
Jernbanetraseen stiger gradvis i retning E6, og vil ligge ca. 5,5 meter over terrenget før den krysser
over E6 på en ca. 90 meter lang bru. Jernbanebrua vil være ca. 8 meter på det høyeste over vegen.
Høyden over terrenget medfører at banen vil være synlig over lenger avstander.
4bH er det nordligste av jernbanealternativene og ligger følgelig nærmest moreneryggen og toppen av
raet ved Tune kirke. Traseen vil utgjøre en visuell barriere i den sør-østgående siktlinja mellom Tune
og Alvim.
Brannslukkerpunkt er planlagt på sørsiden av jernbanelinja, rett før banen går fra fylling til
brukonstruksjon over E6. Adkomstvegen vil være langs E6. Dette er en god plassering med tanke på
synlighet fra moreneryggen ved Tune. Likevel vil nærvirkningene være betydelige da den vil
representere ytterligere inngrep sentralt på Tunejordet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfang vurderes som middels til stort negativt. Verdien er middels til stor og konsekvensen blir stor
negativ (- - -).

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, delutredning
landskapsbilde

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

105 av 201
ICP-16-A-25222
03A
15.03.2019

Figur 6-55: Alternativ 4bH. Nytt dobbeltspor over Alvimjordet med tunnelportal i Knattås

Figur 6-56: Alternativ 4bH. Sett fra Ordfører Thorbjørnsens vei mot tunnelportal i Knattås

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, delutredning
landskapsbilde

InterCity-prosjektet

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

106 av 201
ICP-16-A-25222
03A
15.03.2019

Figur 6-57: Alternativ 4bH. Ny jernbane sett fra Tune

Figur 6-58: Alternativ 4bH. Fugleperspektiv sett fra nord
Alternativ 4bL
Jernbanelinjen vil fra Knattås ligge i betongtunnel under terrenget gjennom hele delområdet og videre
innover næringsområdet ved Tunejordet. Kulverten er ca. 14 meter dyp og 25 meter bred. Dette er en
skånsom løsning som gir få virkninger på landskapsbildet. På lik linje med alternativ 5cL vil det være
noe nærvirkninger for nærliggende områder, men ikke av stor betydning for landskapsbildet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfang vurderes som lite negativt. Verdien er middels til stor og konsekvensen blir liten negativ (-).
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Figur 6-59: Alternativ 4bL. Nytt dobbeltspor i betongtunnel under terreng over Alvimjordet

Figur 6-60: Alternativ 4bL. Sett fra Ordfører Thorbjørnsens vei
0-Alternativet
Delområdet ligger hovedsakelig innenfor LNF-område i kommuneplanen i dag. En må forvente at
området vil bli benyttet til dyrka mark i overskuelig fremtid. Det vil trolig bli fortsatt utbygging i
boligområdet ved Tune kirke og ved næringsområdet ved Alvimkrysset. Landskapsbildet vil
sannsynligvis bli lite påvirket av dette. Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.
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6.11 Delområde 11 Tunejordet næringsområde
6.11.1 Avgrensning
Kategori: Tettbygd område (næringsområde)
Delområdet er avgrenset mot Vingulmorkveien og Tune kirke i nord, Vogts vei i sør og E6 i vest. I øst
avgrenses området ved Herbergveien.

Figur 6-61: Delområde 11 Tunejordet næringsområde
6.11.2 Beskrivelse
Delområdet karakteriseres av ustrukturert nærings/industribebyggelse, og det visuelle inntrykket er
kaotisk. Det er mange store asfaltflater, og sparsomt med vegetasjon og grønne flater.
6.11.3 Verdi
Delområdet fremstår som uryddig og uten visuelle kvaliteter. Verdien vurderes til å være liten.
Liten Middels Stor
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Figur 6-62: Det visuelle helhetsinntrykket av næringsarealet er uryddig
6.11.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 1a
Alternativet har en jernbanetrasé som ligger ca. 250 meter sør for næringsområdet og som dermed
ikke vil ha direkte virkninger for delområdet. Det vil være visuell kontakt mellom deler av jernbanen og
den sørlige delen av næringsområdet, men virkningen på landskapsbildet vurderes som ubetydelig.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som intet. Verdien er liten og konsekvensen blir ubetydelig (0).
Alternativ 5cH
I dette alternativet ligger ny bane der hvor Vogts vei ligger i dag, det vil si ved den søndre
avgrensningen av delområdet. Vogts vei legges om slik at den følger på nordsiden av den nye
jernbanetraseen. En del næringsbebyggelse må rives, men det vil ikke ha stor betydning for
landskapsbildet.
Etter kryssingen av E6 fortsetter jernbanebrua frem til Albert Moeskaus vei ca. 8 meter over terreng.
På strekningen mellom Albert Moeskaus vei og krysset Vogts vei/Vingulmorkveien vil ny jernbane
ligge vekselsvis på tett betongkonstruksjon og bru med opptil 10 meter høyde over terreng.
Jernbanetraseen med 8-10 meter høyde over terrenget vil oppleves som et massivt og dominerende
element i landskapsbildet, særlig på delstrekker hvor det er tett betongkonstruksjon. Her vil jernbanen
utgjøre en fullstendig visuell barriere mot boligområdene som ligger sør for delområdet. I dag fungerer
denne overgangen som et grønt innslag til næringsområdet, og en total adskillelse fra boligområdet vil
gi en negativ virkning for landskapsbildet.
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Stort
positivt

Omfanget vurderes som stort negativt. Verdien er liten og konsekvensen blir liten negativ (-).

Figur 6-63: Alternativ 5cH. Fugleperspektiv sett fra sør. Viser hvordan jernbanelinjen på viadukt
ligger langs Vogts vei
Alternativ 5cL
Alternativet har samme linjeføring som 5cH, men legges i betongtunnel under terrenget helt fra Yven
og frem til Borg bryggerier. Vogts vei vil bli reetablert over tunnelen i samme vegtrasé som i dag. Noe
næringsbygg må rives som følge av nærføring til ny bane. Dette åpner muligheter for å etablere nye
bygninger som er bedre visuelt og arkitektonisk tilpasset veger og nærliggende områder. Alternativet
vil ha lite eller ingen påvirkning på landskapsbildet i delområdet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite til intet negativt. Verdien er liten og konsekvensen blir ubetydelig (0).
Alternativ 4bH
Alternativet berører delområdet direkte da ny bane vil ha en stram linjeføring fra tunnelportalen i
Knattås og videre inn gjennom hele delområdet. Den nye jernbanelinja krysser Hundskinnveien og
Albert Moeskaus på en ca. 8 meter høy bru. Herfra og østover mot Borg bryggerier må 220 meter av
banen ligge på tett betongkonstruksjon som følge av at sporvekslinger ikke kan ligge på bru.
Den tette betongkonstruksjonen vil ha en høyde på 10 meter og det vil være tre åpninger for
gjennomgang. Albert Moeskaus vei vil gå gjennom en av disse.
Jernbanetraseen vil utgjøre en betydelig visuell barriere gjennom hele delområdet. Spesielt på
strekket med tett betongkonstruksjon. Her vil jernbanen være et massivt og dominerende element som
mangler forankring i landskapet. Flere næringsbygg vil bli fjernet langs traseen, men det har liten
virkning på landskapsbildet.
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Stort
positivt

Omfanget vurderes som stort negativt. Verdien er liten og konsekvensen blir liten negativ (-).

Figur 6-64: Alternativ 4bH. Fugleperspektiv sett fra nordøst. Viser hvordan jernbanelinjen
kommer inn i næringsområdet, delvis på tett betongkonstruksjon og åpen viadukt med
gjennomgang for veg
Alternativ 4bL
Alternativet har samme linjeføring som 4bH, men legges i betongtunnel under terrenget helt fra
Knattås og frem til Borg bryggerier. Flere næringsbygg må rives innenfor delområdet, men dette vil ha
liten virkning på landskapsbildet. Siden det ikke kan etableres bygg over betongtunnelen, åpner det
muligheter for å etablere en grønnkorridor gjennom næringsområdet. Dette vil ha positiv virkning for
landskapsbildet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som intet til lite positivt. Verdien er liten og konsekvensen blir ubetydelig (0).
0-alternativet
Delområde er i sin helhet regulert til næringsvirksomhet. Det er sannsynlig at området vil fortsette å ha
dette arealformålet fremover, og at det vil videreutvikles med ny/oppgradert næringsbebyggelse.
Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.
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6.12 Delområde 12 Vesteng, Valaskjold og Enenda
6.12.1 Avgrensning
Kategori: Tettbygd område
Delområdets vestre avgrensing går langs E6. I nord ligger avgrensningen langs Tunejordet
næringsområde, og følger videre Tuneveien et stykke før den skrår mot nordøst og følger Madam
Arnesens vei. Borg bryggerier ligger i delområdets nordøstlige ytterkant. Herfra følger avgrensingen
Follogata. Inn mot Sarpsborg sentrum er avgrensningen satt der det ikke lenger er visuell kontakt med
tiltaket.

Figur 6-65: Delområde 12 Vesteng, Valaskjold og Enenda
6.12.2 Beskrivelse
Delområdet er tilnærmet flatt og tett bebygd med eldre boligbebyggelse. Det er overvekt av eneboliger
som er organisert i en stram gatestruktur. Store hager gjør at delområdet har et grønt preg. Sarpsborg
stadion, Lande senter og Sparta Amfi/Hafslund ungdomshall med tilliggende fotballbane ligger
innenfor området. Dagens jernbane går gjennom delområdet, men er i liten grad en visuell barriere. I
tilknytning til jernbanetraseen er det et nærings-/industriområde ved Vesteng. Peterson Packaging og
Borg bryggerier ligger på hver sin side av dagens jernbanelinje nordøst i delområdet.
Nord for delområdet ligger Appelsintoppen. Her er det etablert et høyt utsiktstårn med utsikt mot
Sarpsborg by og langstrakte blåner i det fjerne. Avstanden fra foreslått jernbanealternativer tilsier at
det ikke vil bli betydelige endringer av landskapsbildet i dette området. Vegetasjon og flatt landskap vil
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minimere visuelle virkninger fra tiltaket. Appelsintoppen er dermed ikke tatt med innenfor delområdet,
og er ikke vektlagt i vurdering av konsekvens for landskapsbildet.
6.12.3 Verdi
Boligområdene har en tydelig struktur og et grønt preg, noe som bidrar til et godt visuelt
helhetsinntrykk. Virkningene av dagens jernbane for landskapsbildet er små. Nærings- og
industriområdene har bebyggelse som ikke harmoniserer med landskapets skala, noe som gir
negative visuelle nærvirkninger, men reduserer ikke verdien på delområdet i sin helhet. Verdien
vurderes til å være middels.
Liten Middels Stor

Figur 6-66: Til venstre er industriområdet Peterson Packaging sett fra fv. 118. Som vist i bildet
til høyre har boligområdene på Vesteng en tydelig gatestruktur. Kilde skråfoto: Blom URBEX

Figur 6-67: Bildet til venstre er av Statsminister Kolstads vei sett fra fv. 118 i retning sørvest.
Bildet til høyre viser Statsminister Kolstads vei mellom Terneveien og Frøyas vei sett i retning
nordover
6.12.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 1a
I dette alternativet krysser ny bane E6 og Hundskinnsveien og går inn i boligområdet Brevik like nord
for Sparta amfi. Banen ligger i betongtunnel under terrenget rett før Albert Moeskaus vei, noe som
medfører store og brede fyllinger på hver side av tunnelportalen. Albert Moeskaus vei må legges
høyere i terrenget for å komme over tunnelpåhugget, noe som medfører fyllinger på begge sider av
vegen. Sammen med fyllingen fra omlagt veg vil banetiltaket medføre at området bli sterkt berørt.
Fjernvirkninger vil være begrenset som følge av bebyggelse og terreng. Det vektlegges at området er
regulert til næringsbebyggelse. Vest i delområdet langs E6 vil det være visuell kontakt med ny
jernbane over jordene, og dobbeltsporet vil være et dominerende element i landskapsbildet.
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I krysset Frøyas vei og Sisikveien kommer banen ut i en åpen betongkulvert med dybde på ca. 10
meter og en bredde på ca. 15 meter. Banen stiger gradvis til den når høyde med terrenget ved gangog sykkelvegen mellom Korsgata og Vingulmorkveien. Gang- og sykkelvegen opprettholdes og legges
under ny bane.
Flere bygninger må rives i traseen hvor banen går i betongtunnel under bakken. Arealet vil kunne ha
potensiale som grøntområde, noe som vil gi en positiv virkning for landskapsrommet. Her er det i dag
tett boligbebyggelse med hager som gir grønne innslag.
Strekningen med åpen kulvert vil oppleves som en betydelig barriere i landskapsrommet. Langs
jernbanetraseen vil det være høyt sikkerhetsgjerde som også vil påvirke opplevelsen av tiltaket
negativt. Støyskjerming langs store deler av dagsonen vil også forsterke den visuelle
barrierevirkningen i landskapet.
Ny bane vil ha en bredere trasé sammenlignet med eksisterende jernbane. Ved Sarpsborg stadion
utvides banen til 3 spor. Traseen vil herfra og mot Borg bryggerier ha en bredde på ca. 25 meter.
Flere bygninger må rives langs traseen, og det må etableres ny bru for fv. 118. Ny bane vil være en
visuell barriere i delområdet langs denne strekningen, men fjernvirkningene vil være små som følge av
flatt terreng, bebyggelse og vegetasjon. Banen vil stort sett være synlig fra den nærmeste
bebyggelsen langs traseen.
Fra brua ved fv. 118 senkes banen og svinger østover mot Borg bryggerier. Dette medfører skjæringer
på begge sider av traseen. Skjæringene vil på det høyeste ligge på rundt 6.5 meter ved Lande skole,
og deler av skolebygget må rives. Nærvirkningene vil være betydelige for bygninger som ligger inntil
traseen, men fjernvirkninger vil være små som følge av flatt terreng, bebyggelse og vegetasjon.
Banens linjeføring frem til Sarpsborg stadion bryter opp den stramme bystrukturen innover mot Borg
bryggerier. Fra Sarpsborg stadion og videre mot Sarpsborg sentrum følger den eksisterende trasé,
noe som vil redusere tiltaket sin negative virking på landskapsbildet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som middels til stort negativt. Verdien er middels og konsekvensen blir middels
negativ (- -).
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Figur 6-68: Alternativ 1a sett i fugleperspektiv fra sør. Jernbanelinjen går fra krysset Frøyas vei
og Sisikveien ut i en åpen betongkulvert gjennom boligområdet

Figur 6-69: Alternativ 1a sett i fugleperspektiv fra sørøst
Alternativ 5cH
I dette alternativet ligger ny bane der hvor Vogts vei ligger i dag. Vegen legges om slik at den følger
på nordsiden av den nye jernbanetraseen frem til Lande senter, hvor den går opp til Vestre vei og
møter fv. 118. På strekningen mellom Albert Moeskaus vei og krysset Vogts vei/Vingulmorkveien vil
ny jernbane ligge vekselsvis på tett betongkonstruksjon og bru med opptil 10 meter høyde over
terreng. Fra vegkrysset Vogts vei/ Vingulmorkveien vil alternativ 5cH ligge på en tett
betongkonstruksjon med ca. 9 meter høyde.
Jernbanetraseen med 8-10 meter høyde over terrenget vil oppleves som et massivt og dominerende
element i landskapsbildet, særlig på de strekningene hvor det er tett betongkonstruksjon. Her vil
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jernbanen utgjøre en fullstendig visuell barriere. I alternativ 5cH er betongkonstruksjonen brutt opp
med brustrekninger. Dette bidrar til å dempe noe av den massive barrierevirkningen. Siden
bebyggelsen i området ikke er så høy, vil tiltaket likevel gi betydelige nærvirkninger for bebyggelse
nær traseen. Støyskjerming langs store deler av dagsonen vil og forsterke den visuelle
barrierevirkningen i landskapet.
Like sør for Lande senter senkes banen gradvis ned i terrenget i et åpent betongtrau. Videre går den
over i betongtunnel under terrenget der hvor fv. 118 krysser banetraseen. Flere bygninger over
betongtunnelen må rives, men dette åpner for muligheten til å etablere et større grøntområde som vil
kunne åpne opp og tilføre nye landskapsverdier i et ellers tettbygd område. Dette vil kunne gi en
positiv virkning for landskapsbildet.
Banen kommer ut i dagsone ca. 100 meter vest for Borg bryggerier og fortsetter østover mot
Glengshølen. Ny bane møter eksisterende jernbanetrasé ved Borg bryggerier. Banen vil langs denne
strekningen ha lite eller ingen fjernvirkning som følge av at terrenget er flatt og at vegetasjon og
bebyggelse langs traseen skjermer mot innsyn. Ved Borg bryggerier ligger banen lavt i terrenget i en
åpen kulvert, noe som krever en betongmur langs traseen på ca. 5 meter. Dette vil gi en del
nærvirkninger.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som stort negativt. Verdien er middels og konsekvensen blir stor negativ (- - -).

Figur 6-70: Alternativ 5cH sett i fugleperspektiv fra vest. Viser hvordan jernbanelinjen ligger
delvis på viadukt før den går over i åpent betongtrau og videre i betongtunnel hvor fv. 118
krysser banen
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Figur 6-71: Alternativ 5cH. Sett i fugleperspektiv fra sørøst

Figur 6-72: Alternativ 5cH. Jernbanelinjen på viadukt sett fra Hjersings vei i retning nordøst
mot Sarpsborg
Alternativ 5cL
Alternativet har samme linjeføring som alternativ 5cH, men vil fra Yven til Borg bryggerier ligge i
betongtunnel under terreng. Over tunnelen vil Vogts vei ligge helt frem til Vestre vei hvor den svinger
av og møter fv. 118. Flere bygninger langs traseen må rives som følge av nærføring, noe som vil
påvirke landskapsbildet nært traseen negativt. Virkningen vil kunne være positiv hvis det etableres
grøntområder og en bebyggelsesstruktur som harmoniserer med eksisterende situasjon. Fra fv. 118
og videre vil dette alternativet ha lik påvirkning på landskapsbildet som alternativ 5cH.
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Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite negativt. Verdien er middels og konsekvensen blir ubetydelig til liten
negativ (0/-).
Alternativ 4bH
Alternativet berører delområdet direkte ved at ny bane går gjennom delområdet fra vegkrysset Vogts
vei/ Vingulmorkveien og innover langs Vogts vei før den svinger østover, passerer nord for Lande
skole og treffer eksisterende jernbanetrasé mellom Borg bryggerier og Peterson Packaging.
Fra vegkrysset Vogts vei/ Vingulmorkveien vil alternativ 4bH ligge på en tett betongkonstruksjon med
ca. 7 meter høyde langs en strekning på ca. 180 meter. Den nye jernbanes størrelse og høyde over
terrenget vil bryte med landskapets skala og være et massivt og dominerende element. I tillegg vil den
være en stor visuell barriere i nærområdet. Støyskjerming langs store deler av dagsonen vil forsterke
den visuelle barrierevirkningen. Tiltaket medfører at flere bygninger langs traseen må rives, og Vogts
vei må legges om nord for ny jernbanetrasé.
Linjeføringen til ny jernbanetrasé følger bystrukturen ved at den følger den stramme linjeføringen til
Vogts vei som nærliggende boligområder er orientert etter.
Like sør for Lande senter senkes banen gradvis ned i terrenget i et åpent betongtrau. Videre går den
over i betongtunnel under terrenget der hvor fv. 118 krysser banetraseen. Flere bygninger over
betongtunnelen må rives, men dette åpner for muligheten til å etablere et større grøntområde som vil
kunne åpne opp og tilføye nye landskapsverdier i et ellers tettbygd område. Dette vil kunne gi en
positiv virkning for landskapsbildet.
Banen kommer ut i dagsone ca. 100 meter vest for Borg bryggerier og fortsetter østover mot
Glengshølen. Ny bane møter eksisterende jernbanetrasé ved Borg bryggerier. Banen vil langs denne
strekningen ha lite eller ingen fjernvirkning som følge av at terrenget er flatt og at vegetasjon og
bebyggelse langs traseen skjermer mot innsyn. Ved Borg bryggerier ligger banen lavt i terrenget i en
åpen kulvert, noe som krever en betongmur langs traseen på ca. 5 meter. Dette vil gi en del
nærvirkninger.
Det vektlegges at dette alternativet vil ha en kortere strekning gjennom boligområdene, sammenlignet
med alternativ 1a og 5cH siden den går over Tunejordet næringsområde.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som middels negativt. Verdien er middels og konsekvensen blir middels negativ
(- -).
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Figur 6-73: Alternativ 4bH sett i fugleperspektiv fra sørvest. Viser jernbanelinjen gjennom
boligområdet langs dagens Vogts vei. Banen går på tett betongkonstruksjon og videre i
betongtunnel hvor fv. 118 krysser banen

Figur 6-74: Alternativ 4bH. Sett i fugleperspektiv fra sørøst
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Figur 6-75: Alternativ 4bH. Fugleperspektiv fra Hjersings vei sett mot boligblokker som ligger
langs Ulstens vei. Jernbanelinjen går på viadukt/kompakt konstruksjon inn mot Sarpsborg
Alternativ 4bL
Alternativet vil ha samme linjeføring som alternativ 4bH, men banen legges ned i betongtunnel under
terrenget fra Knattås og helt frem til Borg bryggerier. Det må rives en del hus som ligger i nærheten av
eller over tunnelen, noe som vil åpne opp landskapsrommet i et tettbygd område. Dette vil kunne gi
muligheter for å etablere en grønnkorridor gjennom boligområdene. Vogts vei vil ligge over ny bane og
følge eksisterende trasé frem til den møter fv. 118 via Vestre vei. Ved Borg bryggerier vil banen være
lik utformet som omtalt over, og tiltaket vil ha lite eller ingen fjernvirkning som følge av flatt terreng,
vegetasjon og bebyggelse langs traseen.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som intet til lite negativt. Verdien er middels og konsekvensen blir ubetydelig til
liten negativ (0/-).
0-Alternativet
Delområdet er avsatt til boligformål og næring- og industriformål i kommuneplanen i dag. Det er
sannsynlig at området vil fortsette å ha disse arealformålet fremover, og at det vil videreutvikles med
ny/oppgradert nærings- og industribebyggelse, samt at fortetting kan forventes der det er
boligbebyggelse. Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.
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6.13 Delområde 13 Sarpsborg sentrum
6.13.1 Avgrensning
Kategori: Urbane områder
Delområdet avgrenses langs eksisterende jernbanelinje i nord, og Færders gate samt der hvor det
ikke er visuell kontakt med tiltaket i sør. I øst avgrenses delområdet langs eksisterende jernbanelinje
og der hvor fv. 109 og fv. 118 møtes.

Figur 6-76: Delområde 13 Sarpsborg sentrum
6.13.2 Beskrivelse
Selve bykjernen i Sarpsborg er bygget på Østfoldraet og ligger høyere enn omgivelsene. Terrenget
heller ned mot Sarpsborg stasjon. Delområdet har kvadratisk kvartalsstruktur, med bebyggelse i ulik
skala og fra ulike tidsepoker. Bebyggelsen i sentrumsgatene består hovedsakelig av lavblokker og
trehusbebyggelse i to til fire etasjer. I delområdet er det en del grønne områder i kvartalene, ofte i form
av små parkanlegg som jernbaneparken eller trerekker langs gatene. Delområdet fremstår likevel som
et område med lite grønnstruktur. Eksisterende jernbanelinje ligger som en visuell barriere ned mot
grøntområdet Glengshølen.
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6.13.3 Verdi
Delområdet er et bylandskap med vanlige visuelle kvaliteter. Trehusbebyggelsen tilfører stedvis
området gode visuelle kvaliteter. Bystrukturen er preget av brede gateløp og mangel på grønne flater
og gatetrær, noe som bidrar til å gi et dårligere visuelt helhetsinntrykk. Verdien vurderes til å være
middels.
Liten Middels Stor

Figur 6-77: Bygningene i sentrum er i ulik skala og fra ulike tidsepoker. Bildet til høyre er av
jernbaneparken, et grønt innslag blant bygningene

Figur 6-78: Bildet til venstre viser trehusbebyggelsen i Borggata sett nordøstover. Til venstre
er bilde av Kirkegata sett nordvestover. Bebyggelsen varierer i skala og er fra ulike tidsepoker
6.13.4 Omfang og konsekvens
6.13.4.1 Stasjonsområdet i sentrum
Stasjonsområdet vil være likt utformet for alternativ Midt-7 og Midt-10. Alternativ NFO-9 og NFO-10 er
også like, men har noen små forskjeller sammenlignet med alternativ Midt. Forskjellen mellom de to
alternativene er omtalt under. Ved alle banealternativer bevares den eksisterende stasjonsbygningen
som en del av nytt stasjonsområde.
Alternativ Midt-7
Alternativet vil berøre delområdet direkte da ny bane vil følge eksisterende jernbanetrase fra der hvor
Bryggeriveien krysser jernbanen og videre mot dagens jernbanestasjon. Banen vil ha en trasé som er
ca. 12 meter bredere enn eksisterende og beslaglegger mer areal på begge sider. Som følge av dette
må noe av bebyggelsen langs traseen rives, men det vil ikke ha stor påvirkning på strukturen i
bybildet.
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Dagsonen fra Borg bryggerier og inn mot stasjonsområdet vil utgjøre en barriere i bybildet, spesielt
ned mot grøntområdet Glengshølen. Opsundveien som ligger langs Glengshølen legges ca. 4 meter
nærmere vannet.
Det etableres ny og bredere undergang der hvor St. Nikolas gate går under eksisterende jernbane i
dag, med ny gang- og sykkelveg på begge sider. En del av bygningene som i dag ligger ned mot
undergangen må rives. Det etableres også en ny undergang ved stasjonsområdet, som kommer ut
like vest for Opsund deponi. Her etableres det også ny sykkelparkering og kiss-and-ride. Ny
undergang med tilhørende opparbeidede arealer vil være en forbedring av landskapsbildet på
østsiden av stasjonsområdet.
Stasjonen skal opparbeides med to midtplattformer, i tillegg til én ensidig plattform for betjening av
østre linje. Dagens sideplattform fjernes. De midtstilte plattformene skal være 350 meter lange, mens
plattform til østre linje blir 250 meter lang. I tillegg vil det bli etablert en ny driftsbase på østsiden av
stasjonsområdet som vil beslaglegge et noe større område enn i dag. Tiltaket åpner for muligheten til
å lage et mer visuelt helhetlig arkitektonisk område tilknyttet jernbanestasjonen.
Stasjonsområdet vil bli betydelig større enn dagens situasjon, og flere bygninger i nærheten av tiltaket
må rives som følge av dette sammen med utvidelse av veger, ny bussholdeplass og stasjonstorg. Det
gamle godshuset langs dagens jernbane må rives, og det etableres et nytt stasjonstorg med ny
sykkelparkering like ved. Stasjonsområdet vil være en visuell oppgradering av sentrumsområdet, og
en oppstramming av gatestrukturen vil forsterke det visuelle helhetsinntrykket. Tiltaket har i sin helhet
potensial til å transformere byområdet og skape en mer sammenhengende bystruktur. Likevel
vektlegges det at jernbanetraseen vil bli betydelig bredere enn dagens jernbanetrasé, og dermed
være en enda tydeligere visuell barriere ned mot Glengshølen. Fjernvirkninger sett fra sentrum vil
være begrenset siden sentrumskjernen ligger noe høyere i terrenget og har liten visuell kontakt med
stasjonsområdet og jernbanen. Fjernvirkninger vil generelt være begrensede som følge av at terrenget
i nærområdet er relativt flatt og bebyggelse og vegetasjon vil hindre direkte innsyn.
Videre sørover i retning Hafslund samles sporene ved Opsund deponiområde. Flere
hensettingsspor/vendespor vil gi større arealbeslag enn eksisterende situasjon ved deponiet. Som
følge av utvidet jernbanetrasé må et par hus i Grinaområdet rives. Fv. 118 (St. Nikolas gate) utvides
langs stasjonsområdet i retning bykjernen med gang- og sykkelfelt på begge sider. Flere hus langs fv.
118 på sentrumssiden må rives. Det etableres en ny rundkjøring ved krysset St. Nikolas gate/St. Marie
gate (fv. 109) og Borregårdsveien. Tiltaket vil få store nærvirkninger for Grinaområdet, og nærføringen
til bebyggelsen i dette området gjør at mye av vegetasjonen som i dag hindrer utsyn til eksisterende
jernbane forsvinner. Støyskjerming langs jernbanetraséen vil forsterke jernbanelinjen som en visuell
barriere. Området kommer til å være sterkt preget av infrastruktur, men det vektlegges at det også er
det i dag.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite til middels negativt. Verdien er middels og konsekvensen blir liten negativ (-).
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Figur 6-79: Alternativ Midt-7. Nytt stasjonsområde i Sarpsborg sentrum sett i fugleperspektiv
fra vest

Figur 6-80: Alternativ Midt-7. Stasjonsområdet sett fra nord
Alternativ Midt-10
I dette delområdet vil ny bane frem til og med stasjonsområdet være tilnærmet likt utformet og dermed
har lik konsekvens for bybilde som alternativ Midt-7. Etter stasjonsområdet vil den nye jernbanen ligge
høyere i terrenget enn Midt-7. Like før kryssingen av Glomma ligger den ca. 5 meter høyere. Det gir
fv. 118 tilstrekkelig frihøyde til å svinge under jernbanen og gå på nordsiden av jernbanebrua over
Glomma. En høyere jernbanetrasé vil forsterke barriereeffekten i landskapet. En høyere jernbanelinje
vil gjøre den mer dominerende i landskapet der hvor det finnes rester av Olavsvollen. Dette
vektlegges ikke i stor grad da Olavsvollen i dag ikke er godt synlig element i bybildet. Høyere kryssing
av Glomma vil gi noe mer visuelle fjernvirkninger helt sør i delområdet sammenlignet med Midt-7, men
bebyggelse, terreng og vegetasjon vil dempe virkningene noe.
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Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite til middels negativt. Verdien er middels og konsekvensen blir liten negativ
(-).
Alternativ NFO-9
Alternativet vil ha lik utforming som alternativene Midt-7 og Midt-10 frem til stasjonsområdet.
Stasjonsområdet vil ligge ca. 50 meter lenger nord, noe som gir mer plass til stasjonstorget og
knutepunktutvikling på sentrumssiden av stasjonen. Forskjellen vil ikke gi utslag på
omfangsvurderingen, men økt areal på sentrumssiden av stasjonen vil gi en bedre mulighet til å
etablere et større helhetlig byrom med grønnstruktur ved stasjonstorget. Godshuset ved stasjonen vil
bevares og kan benyttes til blant annet sykkelparkering.
Jernbanetraseen vil ha en kurve i retning østover og legges på bru like etter Opsund deponiområde og
nord for Olavsvollen. Brukonstruksjonen går over Glomma parallelt med Tarris-området før den treffer
Hafslundsiden like ved eksisterende bru til Hafslundsøy. Grinaområdet vil bli mindre berørt som følge
av at jernbanen krysser Glomma lengre nord enn alternativene Midt-7 og Midt-10. Ny jernbane vil
ligge lengre unna boligområdet da ny trasé vil ligge ca. 40 meter lengre nord enn eksisterende
jernbanetrasé. Boligområdet vil likevel bli berørt av utvidelsen av fv. 118. Eksisterende jernbanetrasé
gjøres om til gang- og sykkelveg.
Sørøst i delområdet vil det være liten visuell kontakt mot jernbanelinjen som følge av terreng og
vegetasjon, samt større avstand mellom jernbanelinjen og bolig- og sentrumsområder.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite negativt. Verdien er middels og konsekvensen blir liten negativ (-).

Figur 6-81: Alternativ NFO-9. Nytt stasjonsområde i Sarpsborg sentrum sett i fugleperspektiv
fra vest
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Figur 6-82: Alternativ NFO-9. Stasjonsområdet sett fra nord
Alternativ NFO-10
I dette delområdet vil ny bane og stasjonsområdet være likt utformet som NFO-9 og har dermed
samme konsekvens for bybildet.
0-alternativet
Alternativet innebærer fortsatt bruk av dagens stasjon og omkringliggende bebyggelse.
Omdisponering av kvartalet ved Vatvedts mekaniske verksted er vedtatt, og kvartalet forutsettes
utbygd uten at selve verkstedbygningen rives. Alternativet har ingen konsekvens for tema
landskapsbilde.
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6.14 Delområde 14 Glengshølen og Ravneberget fort
6.14.1 Avgrensning
Kategori: Tettbygd område
Det store landskapsrommet defineres av bukten som går inn fra Glommas hovedløp og det store
friområdet nord for Sarpsborg stasjon. Boligområdet på Opsund inkluderes også i delområdet.

Figur 6-83: Delområde 14 Glengshølen og Ravneberget fort
6.14.2 Beskrivelse
For å komme helt inn til Sarpsborg utenom hovedløpet i Glomma ble det i 1915 - 1919 mudret en
kanal inn i bukta Glengshølen. Delområdet karakteriseres av det store skålformede landskapsrommet,
og vannspeilet som bebyggelsen på begge sider henvender seg mot. Det store friområdet med
plenarealer og store trær nord for Sarpsborg stasjon går helt ned til Glengshølen. Raet hvor
Sarpsborg sentrum ligger fungerer som et romdannende element i Glengshølen. Ravneberget fort
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ligger nord i delområdet på vestsiden av Glengshølen. Fra fortet har en utsikt over hele byen. Området
er en viktig del av grønnstrukturen i Sarpsborg.
6.14.3 Verdi
Delområdet har landskapskvaliteter utover det som er vanlig i regionen. Verdien vurderes til å være
middels til stor.
Liten Middels Stor

Figur 6-84: Til venstre viser Glengshølen friluftslivsområdet sett fra Opsundveien i retning
nordøst. Til høyre viser turstien som går langs Glengshølen gjennom friluftslivsområdet, sett
fra Opsundveien i retning sørøst. Friluftslivsområdet er det første møtet med Sarpsborg
sentrum for togreisende fra Fredrikstad

Figur 6-85: Til venstre viser utsikten fra Ravneberget fort sett mot Sarpsborg sentrum. Bildet til
høyre er av boligområdet på Opsund som ligger på østsiden av Glengshølen. Bildet er tatt fra
gangstien like vest for parkeringsplassen ved Glengshølen friluftslivsområde
6.14.4 Omfang og konsekvens
I dette delområdet er forskjellen mellom de ulike alternativene så små at de vil ikke vil utgjøre en stor
forskjell i omfang og konsekvens for landskapsbildet. Det er dermed gjort en samlet vurdering av
omfang og konsekvens for alle alternativene.
Alle alternativer
Delområdet berøres direkte da utvidelse av jernbanetraseen gjør at Opsundveien legges om ca. 4
meter nordøst for eksisterende vegtrasé. Dette fører til en reduksjon av grøntområdet. Eksisterende
parkeringsplass langs jernbanen vil forsvinne. Dette vil få en positiv virkning for landskapsbildet da
overgangen mellom jernbanetraseen og grøntområdet visuelt blir bedre. En opprydding av arealet
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mellom Opsund deponi, stasjonsområde og Glengshølen, vil gi en positiv virkning på landskapsbildet.
Jernbanen vil likevel være en tydelig visuell barriere mellom grøntområdet og bykjernen.
Tiltaket vil gi betydelige nærvirkninger som følge av utvidet jernbanetrasé, reduserte grøntarealer og
omlegging av Opsundveien og kraftledninger. Endringene gjør at infrastrukturen i delområdet blir mer
dominerende.
For boligområdet på sørsiden av Glengshølen vil tiltaket gi få fjernvirkninger da terrenget og andre
elementer i landskapsbildet reduserer jernbanens dominans i landskapsbildet. Ny bane vil oppleves
som et underordnet element.
Høydedraget på nordsiden av Glengshølen vil ha noe mer fjernvirkning av tiltaket da flere boliger vil
ha visuell kontakt med ny bane og stasjonsområdet. Bryggestien i Glengshølen som går langs denne
odden vil også ha noe visuell kontakt med ny bane, men det vurderes som ubetydelig for
landskapsbildet.
Nytt stasjonsområde og ny bane vil være synlig fra høydedraget med Ravneberget fort. Likevel
vurderes virkningene til å være minimale da tiltaket vil være underordnet andre elementer i
landskapsbildet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite til middels negativt. Verdien er middels til stor og konsekvensen blir liten
til middels negativ (- /- -).

Figur 6-86: Nytt stasjonsområde sett fra nordøst med ståsted på nedre parkeringsplass ved
Glengshølen friluftslivsområde. Bildet viser alternativ Midt-7. Ulikheten mellom de ulike
alternativene er marginal sett fra dette området
0-alternativet
Alternativet innebærer fortsatt bruk av dagens grøntområde. Boligområdene på hver side av bukta kan
forventes at vil bli benyttet til boligformål i overskuelig fremtid. Noe fortetting kan forventes.
Landskapsbildet vil sannsynlig bli lite påvirket av dette. Alternativet har per definisjon ingen
konsekvens.

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, delutredning
landskapsbilde

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

130 av 201
ICP-16-A-25222
03A
15.03.2019

6.15 Delområde 15 Flistomta
6.15.1 Avgrensning
Kategori: Tettbygd område (industri)
Delområdet er avgrenset av eksisterende jernbane i sørvest og grøntområdet i nord, og Glomma i øst.

Figur 6-87: Delområde 15 Flistomta
6.15.2 Beskrivelse
Delområdet er rammet inn av jernbanelinjer (inkludert industrisporet i nord) og Glomma, og er som
navnet tilsier et lagringsareal for Borregaard industrier. Området er flatt, preget av veger, asfaltflater
og spredte industribygninger. Området er uten struktur, men er relativt grønt. Området innehar ikke
estetiske kvaliteter eller positive elementer for landskapsbildet.
6.15.3 Verdi
Delområdet fremstår som rotete og har ingen estetisk verdi. Verdien for landskapsbildet vurderes til å
være liten.
Liten Middels Stor
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Figur 6-88: Området sett fra turområdet ved Tarris langs Glomma. Til høyre er skråfoto over
delområdet. Kilde: Blom URBEX
6.15.4 Omfang og konsekvens
Omfang og konsekvens av Midt-7 og Midt-10 er lik for delområdet. Det samme gjelder for alternativ
NFO-9 og NFO-10.
Alternativer Midt-7 og Midt-10
Alternativene vil ha direkte virkninger for delområdet da stasjonsområdet med tilhørende
driftsbygninger vil beslaglegge areal innenfor flistomta og Opsund deponi. Eksisterende bygninger i
området må rives. Det etableres en ny undergang fra stasjonsområdet like vest for hovedinngangen til
flisetomta. Tiltaket vil gi muligheten til å etablere en mer helhetlig arkitektonisk utforming av området,
noe som vil gi en positiv virkning for landskapsbildet i denne delen av delområdet.
Sør i delområdet hvor industrisporet til Borregård krysser under jernbanen, vil ny jernbanetrasé bli
utvidet med ca. 40 meter i retning deponiområdet. Jernbanen vil tangere gruslagt veg som omringer
området i dag. Fjerning av vegetasjonsbeltet som i dag skjermer flistomta mot eksisterende jernbane,
vil gjøre delområdet mer eksponert, noe som vil være negativt for landskapsbildet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite negativt. Verdien er liten og konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ
(0/-).
Alternativer NFO-9 og NFO-10
Alternativet vil ha direkte virkninger for delområdet. Utforming av stasjonsområdet vil være relativt lik
banealternativene Midt-7 og Midt-10, men legges ca. 50 meter lenger nordover mot deponiområdet og
flistomta. Dermed vil dette alternativet beslaglegge større arealer, men i nordlig del ved
driftsterminalen vurderes denne forskjellen som marginal. Omfang og konsekvens vurderes som lik for
de to alternativene her.
Sør i delområdet vil ny bane med tilhørende hensettingsspor og nytt industrispor ligge ca. 40 meter
lenger inn i delområdet sammenlignet med banealternativ Midt-7 og Midt-10. Som følge av at ny
jernbane krysser Glomma lenger nord må eksisterende kraftledninger legges om nordover inn i
delområdet. Delområdet i sør vil bli betydelig mer preget av infrastruktur, noe som vil redusere verdien
av landskapet ytterligere. Likevel vurderes ikke dette som betydelige negative virkninger for
landskapsbildet i delområdet, da området i dag ikke innehar noen estetiske verdier.
Fjerning av vegetasjonsbeltet som i dag skjermer flistomta mot eksisterende jernbane, vil gjøre
delområdet mer eksponert, noe som vil være negativt for landskapsbildet.
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Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite negativt. Verdien er liten og konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ
(0/-).
0-Alternativet
Borregaard har arbeidet med lukking og tildekking av deponiet, og er i avslutningsfasen for dette
arbeidet. Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.
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6.16 Delområde 16 Elvelandskapet ved Tarris og Hafslundsøy
6.16.1 Avgrensning
Kategori: Spredtbygd område
Delområdet er avgrenset av industrisporet til Borregård i vest. I nord avgrenses området der hvor det
ikke er visuell kontakt. I sør går grensen langs fv. 118, og i øst der hvor det ikke er visuell kontakt med
tiltaket.

Figur 6-89: Delområde 16 Elvelandskapet ved Tarris og Hafslundsøy
6.16.2 Beskrivelse
Delområdet er et elvelandskap der Glommas hovedløp renner til Sarpsfossen. Den smale bukta i øst
ender i Jomfrudammen og et smalt sund med kryssing på Grøtebrua over til Hafslundsøy.
Hafslundsøy har overvekt av boligbebyggelse, men også noe jordbruksareal. Nordbyveien krysser
Hafslundsøy på langs.
Landskapet i delområdet er flatt, men med spredte, skogkledte koller. Det er småskala bebyggelse, og
de bebygde arealene er relativt tettbygd.
Mellom Glommas hovedløp og dagens jernbane ligger den hundre meter lange murbygningen kalt
Tarris. Bygningen ble bygd som bolig for arbeiderne hos Borregård, er oppført i engelsk stil og stod
ferdig i 1846.
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Deler av Olavsvollen ligger vest i delområdet og er et festningsanlegg fra middelalderen. Den delen av
Olavsvollen som ligger i delområdet er merket med en bauta. Vollen er lite synlig i landskapsbildet.
6.16.3 Verdi
Delområdet er et elvelandskap med visuelle kvaliteter utover det som er vanlig i regionen. Verdien
vurderes til å være stor.
Liten Middels Stor

Figur 6-90: Bildet til venstre viser bru over til Hafslundsøy sett fra brua over Glomma
oppstrøms Sarpsfossen. Til høyre er dagens jernbanebru ved Sarpsfossen og elvelandskapet
ved Tarris, sett fra Hafslundsiden av Glomma

Figur 6-91: Bildet til venstre viser utsikt mot Hafslundsøy sett fra Tarris. Til høyre er
arbeiderboligene på Tarris sett fra turstien som går langs Glomma nord for boligene
6.16.4 Omfang og konsekvens
Alternativ Midt-7
Alternativet vil gi direkte virkninger for delområdet. Ny bane vil ha ny kryssing av Glomma, og
beslaglegge store deler av grøntområdet ved Tarris. Ny jernbanetrasé blir liggende ca. 60 meter fra
elveleiet og krysser Glomma ca. 110 meter lenger nord enn eksisterende jernbanebru.
Som følge av nærføring må arbeiderboligene Tarris rives. Ny firefelts fv. 118 legges om og vil gå på
vestsiden av ny jernbane. Vegen krysser Glomma parallelt med jernbanebrua. Jernbanen vil gradvis
stige over terrenget fra stasjonsområdet. Fyllingshøyden før brua og bruhøyden over Glomma, er ca.
4,5 meter. Ny jernbane vil være en stor visuell barriere i landskapsbildet, spesielt sett fra Hafslundsøy
og Tarris.
Mye av vegetasjonen på Tarris-området vil bli fjernet, noe som vil åpne landskapet og gi en tydeligere
visuell kontakt mot industriområdet Borregaard og ny infrastruktur over Glomma. Dette vil ha en stor
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negativ virking for landskapsbildet langs elveleiet. Området vil forvandles fra grøntområde til å være
preget av industri og infrastruktur. Ved at ny jernbane og ny fv. 118 blir liggende parallelt og sentralt
på Tarrisområdet, gjør at elvelandskapet ytterst mot Glomma bevares. Avstand fra ny infrastruktur og
ned til Glomma vil være ca. 60 meter. Dette vil være med å redusere de visuelle fjernvirkningene sett
fra Hafslundsøy. Bevaring av vegetasjon langs elveleiet vil gi en mykere overgang fra infrastruktur og
ned mot Glomma.
Rester av Olavsvollen vil ikke bli direkte berørt da ny bane vil ligge i eksisterende trasé med en
breddeutvidelse på ca. 13 meter vestover. Jernbanetraséen vil ligge ca. 8 meter fra bautaen som
markerer Olavsvollen. Jernbanen vil gi betydelige nærvirkninger for Olavsvollen, og utkonkurrere
vollen som et element i landskapet. Olavsvollen er i dag lite synlig i landskapet, og en negativ
påvirkning på denne vil ikke ha stor betydning for landskapsbildet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som middels negativt. Verdien er stor og konsekvensen blir middels til stor negativ
(- - / - - -).

Figur 6-92: Alternativ Midt-7. Fugleperspektiv sett fra sørvest i retning nordøst over Tarris og
resten av delområdet
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Figur 6-93: Alternativ Midt-7. Sett fra arbeiderboligene på Tarris, i retning Jomfrudammen/ bru
over til Hafslundsøy

Figur 6-94: Alternativ Midt-7. Sett fra brua over til Hafslundsøy, retning vest mot Tarris.
Sarpsfossen er til venstre i bildet
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Figur 6-95: Alternativ Midt-7. Fugleperspektiv over ny rundkjøring ved bru over til Hafslundsøy.
Sett sørover
Alternativ Midt-10
I dette alternativet ligger ny fv. 118 på nordsiden av ny jernbane, noe som fører til et større
arealbeslag på Tarris. Ny infrastruktur kommer ca. 25 meter lenger ned mot Glomma enn alternativ
Midt-7.
Ny veg- og jernbane vil være en stor visuell barriere, spesielt sett fra Hafslundsøy. For å få nok
frihøyde til at fv. 118 kan gå under jernbanen må den ligge ca. 5 meter høyere i terrenget
sammenlignet med alternativ Midt-7. Ved kryssing over Glomma vil det være en høydeforskjell mellom
ny jernbanebru og ny vegbru på ca. 7 meter. Fv. 118 vil være en firefelts veg med en gang- og
sykkelveg på østsiden av vegbanen.
I dette alternativet må også arbeiderboligene på Tarris rives. Tarris-området blir direkte berørt da
området vil bli sterkt preget av infrastruktur. Høydeforskjellen mellom veg- og jernbanebruene
forsterker tiltakets dominans i området, og tiltaket er lite tilpasset skalaen i landskapet.
Høydeforskjellen mellom bruene medfører at tiltaket vil oppleves som en betydelig sterkere visuell
barriere, sammenlignet med Midt-7. Midt-10 vil gi liten visuell kontakt under bruene øst-vestlig retning.
Eksisterende terreng som bevares langs elveleiet på Tarris reduserer de visuelle virkningene noe,
men siden jernbanen ligger så høyt i terrenget er dette begrenset.
På Hafslundsiden vil det bli etablert en ny bru i samme trasé som eksisterende Nordbybrua.
Rundkjøringen vil ligge høyt i terrenget, og flere bygninger i dette området må rives. Høyden over
terrenget er ca. 7 meter. Dette vil være en betydelig endring av landskapsbildet i denne delen av
delområdet. Området endres fra småskalapreg med mye vegetasjon til et infrastrukturområde.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som middels negativt. Verdien er stor og konsekvensen blir stor negativ
(- - -).
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Figur 6-96: Alternativ Midt-10. Fugleperspektiv sett fra sørvest i retning nordøst over Tarris og
resten av delområdet

Figur 6-97: Alternativ Midt-10. Sett fra arbeiderboligene på Tarris, i retning Jomfrudammen/ bru
over til Hafslundsøy
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Figur 6-98: Alternativ Midt-10. Sett fra brua over til Hafslundsøy, retning vest mot Tarris.
Sarpsfossen er til venstre i bildet

Figur 6-99: Alternativ Midt-10. Fugleperspektiv over ny rundkjøring ved bru over til
Hafslundsøy. Sett sørover
Alternativ NFO-9
I dette alternativet legges ny bane på nordsiden av Olavsvollen. Jernbanen vil gå på bru som starter
like før Olavsvollen, og krysse over Glomma på nordsiden av Tarris. Landkaret til brukonstruksjonen
ligger ca. 35 meter unna Olavsvollen. Brua vil passere Olavsvollen med en avstand på ca. 25 meter.
Området vil bli vesentlig preget av infrastruktur, og Olavsvollen vil være et visuelt underordnet element
i landskapsrommet.
Landkaret til brukonstruksjonen vil ligge helt i vannkanten og vil fra Hafslundsøy være svært
dominerende element med sin høyde på ca. 13,5 meter.
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Ved Tarris vil ny firefelts fv. 118 ligge ca. 45 meter fra eksisterende gang- og sykkelveg som går øst
for arbeiderboligene. Fyllingen og landkaret til vegen vil være ca. 7 meter over eksisterende terreng.
Vegen vil ligge parallelt på sørsiden av ny jernbane. Tiltaket vil skåne selve grøntområdet ved Tarris
og arbeiderboligene må ikke rives, men området vil likevel bli sterkt preget av infrastruktur. Ny fv. 118
og ny jernbane vil være en stor visuell barriere ned mot Glomma. Støyskjerming langs store deler av
strekningen vil forsterke den visuelle barrierevirkningen i landskapet.
Eksisterende vegbru over Sarpsfossen omgjøres til gang- og sykkelveg. Nordbyveien over til
Hafslundsøy legges om og vil gå over ny bru ca. 12 meter øst for eksisterende vegbru. På denne
siden av Glomma vil ny jernbanebru ha et massivt landkar i vannkanten med en høyde på ca. 17
meter, bredde på ca. 15 meter og en lengde på ca. 80 meter. Ny rundkjøring i kryss mellom rv. 111 og
fv. 118, gjør at flere hus må rives. Brukonstruksjonene for både veg og bane vil være i stor kontrast til
landskapets skala og gi betydelige negative virkninger for landskapsbildet.
Sør i delområdet ved jordbruksarealene på Hafslund, vil fv. 118 krysse over østre linje. Øst for
Glomma legges fv. 118 på ca. 9 meter høy fylling i en lengde på 280 meter. Veganlegget vil bli
liggende høyt og være godt synlig i landskapet.
Fra Hafslundsøy vil tiltaket gi betydelige fjernvirkninger. I tillegg til ny jernbane og nytt veganlegg, vil
også kraftledninger legges om lenger østover mot Hafslundsøy, og ha en betydelig høyere
mastehøyde enn eksisterende på ca. 8 meter. Samlet vil infrastrukturen dominere i landskapsrommet
og landskapsbildet vil bli betydelig endret. Tiltaket vil være i stor kontrast til det småskala landskapet,
og omfanget vurderes til å være stort negativt. Det legges også vekt på at tiltaket ikke vil kunne
tilpasses landskapet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som stort negativt. Verdien er stor og konsekvensen blir stor til meget stor negativ
(- - -/- - - -).

Figur 6-100: Alternativ NFO-9. Fugleperspektiv over Tarris og resten av delområdet sett fra sør
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Figur 6-101: Alternativ NFO-9. Ny veg- og jernbanebru sett fra arbeiderboligene på Tarris i
retning Jomfrudammen/ bru over til Hafslundsøy

Figur 6-102: Alternativ NFO-9. Sett fra brua over til Hafslundsøy, retning vest mot Tarris.
Sarpsfossen er til venstre i bildet
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Figur 6-103: Alternativ NFO-9. Fugleperspektiv over ny bru over til Hafslundsøy. Sett sørover
Alternativ NFO-10
I dette alternativet vil ny bane ligge i samme trasé som alternativ NFO-9, men det er noe forskjeller i
plassering av fv. 118.
Ny fv. 118 vil ligge ca. 10 meter lenger inn på Tarris-området og ca. 5 meter lavere i terrenget
sammenlignet med vegalternativ 9. Avkjøringen til arbeiderboligene vil gå på sørsiden. Ny gang- og
sykkelveg legges sør for fv. 118, noe som vil gjøre vegtraseen bredere med ca. 5 meter. Dette
vegalternativet vil ha et større arealbeslag av grøntområdet ved Tarris enn NFO-9, og kommer tettere
på arbeiderboligene. Vegen vil ligge ca. 25 meter fra gang- og sykkelvegen øst for boligene.
Infrastrukturen vil medføre betydelige nærvirkinger for Tarris. Støyskjerming langs store deler av
jernbanen vil forsterke den visuelle barrierevirkningen banen medfører i landskapet.
Alternativet vil ha en større avstand mellom jernbanetrasé og vegtrasé (ca.17,5 meter) sammenlignet
med NFO-9 (ca. 7 meter), og Sammen med høydeforskjellen mellom bruene vil omfanget kunne
oppleves som noe mer negativt enn alternativ NFO-9. På Hafslundsiden vil det etableres en
rundkjøring like etter ny bru over Glomma. Firefelts fv. 118 vil gå østover under ny jernbane før den
svinger sørover opp mot Hafslund skole. Som følge av at fv. 118 må krysse under banen, må banen
ligge høyt i terrenget på denne strekningen. Dette medfører en forlengelse av jernbanebruas landkar
på østsiden av Glomma. Til sammen vil den kompakte konstruksjonen, inkludert åpningen for fv. 118,
ha en lengde på ca. 130 meter. En kompakt konstruksjon i denne størrelsen vil være et mer dramatisk
element i landskapet sammenlignet med den store fyllingen som alternativ NFO-9 vil ligge på.
Samlet vil veg- og jernbaneanlegget medføre store endringer i landskapsrommet. Tiltaket kan ikke
integreres i landskapsformene, noe som vil gi betydelige negative virkninger for landskapsbildet. De
visuelle fjernvirkningene vil være store for sørlig del av Hafslundsøy, nord på Hafslund og vestover
mot Tarris. Dette alternativet medfører ikke en omlegging av eksisterende kraftledninger, slik det må
gjøres i alternativ NFO-9.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som stort negativt. Verdien er stor og konsekvensen blir stor til meget stor negativ
(- - - / - - - -).
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Figur 6-104: Alternativ NFO-10. Fugleperspektiv over Tarris og resten av delområdet sett fra sør

Figur 6-105: Alternativ NFO-10. Sett fra brua over til Hafslundsøy, retning vest mot Tarris.
Sarpsfossen er til venstre i bildet
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Figur 6-106: Alternativ NFO-10. Ny veg- og jernbanebru sett fra arbeiderboligene på Tarris i
retning Jomfrudammen/bru over til Hafslundsøy

Figur 6-107: Alternativ NFO-10. Fugleperspektiv sett sørover. Rundkjøring ligger på sørsiden av
jernbanelinjen, bak tett betongkonstruksjon i bildet
0-Alternativet
Alternativet forutsetter en videreføring av eksisterende situasjon hvor Olavsvollen bevares og
arbeiderboligene på Tarris fortsatt vil bli brukt som boliger. Det foreligger ingen andre vedtatte planer
som vurderes å ha konsekvenser for landskapsbildet. Alternativet har per definisjon ingen
konsekvens.
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6.17 Delområde 17 Sarpsfossen
6.17.1 Avgrensning
Kategori: Urbant område (industri)
Delområdet er avgrenset av St. Marie gate/Sarpsbrua i nord, Borregårdsveien i vest, Statsminister
Torps vei i øst og der hvor det ikke vil være visuell kontakt med tiltaket i sør.

Figur 6-108: Delområde 17 Sarpsfossen
6.17.2 Beskrivelse
Delområdet karakteriseres av industriområdene på begge sider av Sarpsfossen som med et fall på
20,5 meter og stor vannføring er Europas største foss. Fossen ligger der raet krysser Glomma.
Opplevelsen av virksom industri i stor skala preger landskapsbildet. Med mangfoldig bygningsmasse
og aktivitet har landskapet omkring Sarpsfossen en tydelig karakter. Fossen har alltid vært et viktig
knutepunkt, og elvegjelet på nedsiden er et markant landskapselement. Fossen er et attraktivt og
estetisk opplevelsespunkt.
Fabrikkområdene har en historisk karakter med mange store teglbygninger. I randsonen til
industriområdene på begge sider av elva er det bevarte bygningsmiljøer og grønne områder som i
form av Borgarsyssel museum i nord og bebyggelsen langs statsminister Torps veg i sør bidrar til å
tone ned de visuelle virkningene av industribebyggelsen.
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6.17.3 Verdi
Det visuelle inntrykket av fossen og elvegjelet er markant og sjeldent i regionen. Industribebyggelsen
fremstår som selvgrodd og er fra mange ulike tidsepoker. Det visuelle inntrykket er kaotisk, men
delområdet har mye god industriarkitektur og randsoner med bevarte bygningsmiljøer og mye
vegetasjon. Verdien for landskapsbildet vurderes til å være middels til stor.
Liten Middels Stor

Figur 6-109: Kraftverket i Sarpsfossen sett fra rasteplassen like sør for fossen, på østsiden av
sundet. Området ved Sarpsfossen har sjeldne landskapskvaliteter med utgangspunkt i
kraftproduksjonen og den levende industrivirksomheten

Figur 6-110: I dag er det tre brukonstruksjoner over Glomma ved Sarpsfossen. Industriområdet
Borregaard ligger helt inntil elveleiet nedstrøms kraftverket. Bildet til venstre er tatt fra
Hukelundveien på Hafslundsøy, og bildet til høyre er tatt fra jernbanebrua, på østsiden av
Glomma
6.17.4 Omfang og konsekvens
Alternativ Midt-7
Delområdet vil ikke bli direkte berørt, men ny infrastrukturforbindelse over Glomma vil gå like nord for
delområdet. Avstanden fra eksisterende jernbanebru til ny vegbru (fv. 118) vil være ca. 90 meter.
Vegbrua og jernbanebrua vil ligge i samme høyde ca. 14 meter over normal vannstand, og ha en
bredde på til sammen ca. 40 meter. Eksisterende jernbanebru blir værende, og vegbrua blir omgjort til
gang- og sykkelveg. Til sammen vil det være 4 bruforbindelser over sundet.
Ny infrastrukturkorridor over Glomma vil oppleves som en visuell barriere mot Hafslundsøy.
Støyskjermer langs brukonstruksjonene vil forsterke den visuelle barrieren. Eksisterende jernbanebru
og vegbru vil redusere den visuelle kontakten noe, og redusere tiltaket sin dominans i landskapsbildet
sett fra Sarpsfossen.
Nedenfor Sarpsfossen vil tiltaket være underordnet element i landskapsbildet som følge av det
storskala industrilandskapet. Fra utsiktspunktet ved Borregaard Monument er det god visuell kontakt
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med hele delområdet, og ny infrastrukturforbindelse vil være synlig. Likevel vurderes den til å ikke
være et dominerende element i landskapet som følge av at industribygningene langs elva er svært
dominerende. Den visuelle kontakten med det frodige elvelandskapet ved Tarris oppstrøms
Sarpsfossen, vil bli redusert som følge av ny infrastruktur.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite negativt. Verdien er middels til stor og konsekvensen liten negativ (-).

Figur 6-111: Alternativ Midt-7. Fugleperspektiv sett fra sør mot Hafslundsøy som viser nye
bruoverganger

Figur 6-112: Alternativ Midt-7. Fugleperspektiv sett sørøstover som viser nye bruer
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Alternativ Midt-10
Alternativet har en ca. 5 meter høyere jernbanetrasé sammenlignet med alternativt Midt-7. Fv. 118
krysser under jernbanebrua rett før Tarris og går på nordsiden av banen over Glomma.
De to nye bruene vil ha en høydeforskjell på ca. 7 meter, noe som gjør tiltaket enda mer visuelt
dominerende enn alternativ Midt-7 der brukonstruksjonene ligger i samme høyde. Høydeforskjellen vil
forsterke ny infrastrukturkorridor som en visuell barriere mot Hafslundsøy. Støyskjermer langs
brukonstruksjonene vil forsterke den visuelle barrieren.
Fra eksisterende vegbru, som skal omgjøres til gang- og sykkelveg, vil jernbanebrua være godt synlig.
Det er likevel vektlagt at det er området nedenfor Sarpsfossen som har størst betydning for dette
områdets landskapskarakter. Alternativet vil ha noe mer visuelle fjernvirkninger fra området nedstrøms
Sarpsfossen sammenlignet med alternativ Midt-7.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite til middels negativt. Verdien er middels til stor og konsekvensen liten til
middels negativ (- / - -).

Figur 6-113: Alternativ Midt-10. Fugleperspektiv sett fra sør mot Hafslundsøy som viser nye
bruoverganger
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Figur 6-114: Alternativ Midt-10. Fugleperspektiv sett sørøstover som viser nye bruer
Alternativ NFO-9
Delområdet berøres ikke direkte da ny infrastrukturkorridor vil ligge ca. 160 meter fra eksisterende
jernbanebru. Avstanden vil redusere tiltakets virkninger for delområdet sammenlignet med alternativ
Midt-7 og Midt-10.
Høyden på brukonstruksjonene for jernbane og veg vil være ca. 16 meter over normal vannavstand.
Det vil si lavere enn jernbanebrua til Midt-10 som ligger 19 meter over normal vannstand, og høyere
enn jernbanebrua til Midt-7 som ligger 14 meter over normal vannstand. Høyden gjør at de vil være
godt synlig fra utsiktspunktet ved Borregaard Monumentet, og området like før Sarpsfossen.
Støyskjermer langs brukonstruksjonene vil forsterke den visuelle barrieren som tiltaket danner.
Avstanden vil redusere infrastrukturkorridorens synlighet fra delområdet. Nedenfor fossen vil
brukonstruksjonene være noe synlig, men ha liten påvirkning på landskapets karakter.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite negativt. Verdien er middels til stor og konsekvensen liten negativ (-).
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Figur 6-115: Alternativ NFO-9. Fugleperspektiv sett fra sør mot Hafslundsøy som viser nye
bruer

Figur 6-116: Alternativ NFO-9. Fugleperspektiv sett sørøstover som viser nye bruer
Alternativ NFO-10
I dette alternativet vil fv. 118 ligge sør for jernbanen. Det vil være en høydeforskjell på ca. 4 meter
mellom jernbanebrua og vegbrua. Jernbanebrua vil ha samme høyde som alternativ NFO-9 på rundt
16 meter fra overkant bru og ned til normal vannstand. Høydeforskjellen på bruene vil forsterke
opplevelsen av ny infrastrukturkorridor som en visuell barriere i landskapet. Støyskjermer langs
brukonstruksjonene vil forsterke den visuelle barrieren.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt
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Omfanget vurderes som lite til middels negativt. Verdien er middels til stor og konsekvensen liten til
middels negativ (- / - -).

Figur 6-117: Alternativ NFO-10. Fugleperspektiv sett fra sør mot Hafslundsøy som viser nye
bruer

Figur 6-118: Alternativ NFO-10. Fugleperspektiv sett sørøstover som viser nye bruoverganger
0-Alternativet
Alternativet innebærer fortsatt bruk av eksisterende jernbane- og vegbru i henhold til dagens situasjon.
Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.
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6.18 Delområde 18 Hafslund hovedgård
6.18.1 Avgrensning
Kategori: Sprettbygd område
Delområdet er avgrenset mot rv. 111 i vest, fv. 118 og Haugeveien i nord, Nordbergveien i sørøst og
industriområdet på Navestad i sør. Delområdet inkluderer Hafslund hovedgård med tunet og parken,
og det omkringliggende jordbrukslandskapet.

Figur 6-119: Delområde 18 Hafslund hovedgård
6.18.2 Beskrivelse
Hafslund hovedgård ligger på et høydedrag over det omkringliggende landskapet, og er organisert
rundt et tun med hovedbygningen på nordsiden og driftsbygningen og Den Engelske Park i sør. Ned
mot parken er det en allé med gamle lindetrær. Parkanlegget som helhet er på nesten 100 mål, med
store løvtrær, og er et av de best bevarte barokkanleggene i Norge. Hafslund kirke er en liten trekirke
som ligger i samme akse som den store driftsbygningen, sørøst for hovedbygningen og relativt tett
inntil Haugeveien og dagens jernbane.
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6.18.3 Verdi
Hafslund hovedgård er et godt bevart herregårdsanlegg der også kulturlandskapet rundt er relativt
intakt. Bygningene i kombinasjon med det store parkanlegget har spesielt gode visuelle kvaliteter av
nasjonal verdi. Verdien for landskapsbildet er stor.
Liten Middels Stor

Figur 6-120: Hafslund kirke ligger øst for Hafslund gård med stor gravlund liggende nær
parkanlegget til gården. Bildet til venstre er tatt fra parkeringsplassen like nord for kirken.
Bildet til venstre er tatt fra gang- og sykkelvegen i retning sørover

Figur 6-121: Hafslund er organisert rundt et tun med hovedbygningen på nordsiden og
driftsbygningen og Den Engelske Park i sør. Det er store parkanlegg rundt gården. Skråfoto
hentet fra Blom URBEX. Bildet til høyre er tatt fra inngangen til hovedgården i øst
6.18.4 Omfang og konsekvens
Ingen av alternativene vil gi direkte virkninger for Hafslund hovedgård med tilhørende parkanlegg. I
alternativene Midt-7 uten ny rv. 111 og NFO-9 uten ny rv. 111, vil Statsminister Torps vei ha en
feltutvidelse med nytt kollektivfelt fra busslomme Hafslund til rundkjøring fv. 118. Utvidelsen vil være
mot vest, og dermed ikke gi direkte virkninger for parkanlegget til hovedgården. Ny infrastruktur nord
og øst for hovedgården vil derimot gi nær- og/eller fjernvirkninger, noe som omtales under hvert
alternativ.
Omfang og konsekvens av ny rv. 111 for delområdet, vil være tilnærmet lik for de alternativer det
gjelder da inngrepet gjelder et avgrenset geografisk område. Omfang og konsekvens for ny rv. 111 er
vurdert i eget kapittel 6.18.5.
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Alternativ Midt-7
Alternativet vil gi direkte virkninger for delområdet langs Haugeveien. Ny gang– og sykkelveg, samt
omlegging av Haugeveien og utvidelse av jernbanetraseen berører jordbruksarealet i nordøst. Tiltaket
medfører ny adkomst til Hafslund kirke med avkjøring fra Haugeveien. Den nye adkomsten vil kunne
tilpasses landskapet, da den ligger i samme trasé som dagens gang- og sykkelveg. Infrastrukturen vil
medføre en reduksjon av jordbruksarealet, noe som vil påvirke landskapsbildet negativt. Haugeveien
vil være bredere enn dagens eksisterende vegtrasé med ny gang- og sykkelveg som går parallelt.
Vegen vil oppleves som en dominerende barriere langs det åpne jordbruksarealet.
Vegetasjon i parkanlegget rundt Hafslund gård vil minimere visuelle virkninger av ny
infrastrukturkorridor fra Sarpsfossen og innover mot ny rundkjøring ved Hafslund skole. Infrastrukturen
vil likevel være svært dominerende i landskapet sett fra Hafslund hovedgård, spesielt ved Hafslund
kirke.
Feltutvidelse av Statsminister Torps vei vil gjelde langs strekningen fra innkjørselen til Hovedgården
og frem til dagens rundkjøring på fv. 118. Utvidelsen vil skje i retning vest og vil ikke gi direkte
virkninger for hovedgården og parkanlegget. Inngrepet vil gi nærvirkninger for delområdet da deler av
eksisterende vegetasjon på vestsiden av eksisterende veg fjernes og ny støttemur langs siste del av
strekningen vil være godt synlig i landskapet. Likevel vurderes utvidelsen til å være et mindre tiltak
sammenlignet med ny infrastrukturkorridor nord for hovedgården, og vil ikke ha stor betydning for
landskapsbildet.
Ny gang- og sykkelveg vil gå over jernbanesporet der hvor Gule bru ligger i dag. Ny bru vil ligge ca. 2
meter over eksisterende. Bredden vil være 6 meter, noe som er smalere enn eksisterende vegbru på
ca. 13 meter. I tillegg kommer ny vegbru for fv. 118. Avstanden mellom de to bruene vil på det
bredeste være ca. 16 meter. Fv. 118 brua vil ha en høyde på ca. 13 meter, noe som tilsier at den vil
ligge ca. 2 meter over eksisterende terreng i området ved porten til hovedgården i øst. Brua ligge ca.
50 meter unna porten. Infrastrukturen sett fra østsiden av Hafslund hovedgård i retning Klavestad og
nordover mot Hafslundsøy vil være en betydelig visuell barriere i landskapet.
At eksisterende trasé for fv. 118 omgjøres til gang- og sykkelveg, er positivt for landskapet nær
hovedgården. Tungt trafikkert infrastruktur kommer noe lengre unna, men ikke i den grad at det vil ha
en positiv betydning for landskapsbildet.
Ny bane vil ha en betydelig bredere trasé med ca. 15 meter, sammenlignet med eksisterende. Likevel
vil ikke ny bane være mer dominerende i landskapsbildet sett fra hovedporten til Hafslund hovedgård,
siden den ligger lavere i terrenget.
Det vektlegges at infrastruktur nord for hovedgården ikke vil berøre delområdet direkte.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som middels negativt. Verdien er stor og konsekvensen middels til stor negativ
(- - / - - -).
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Figur 6-122: Alternativ Midt-7. Ny infrastruktur sett i retning øst fra portalen til hovedgården.
Ståstedet er like nord for Hafslund kirke. Hafslund skole ligger til høyre i bildet

Figur 6-123: Alternativ Midt-7. Fugleperspektiv øst mot vest som viser ny infrastruktur på
Hafslund. Hafslund hovedgård ligger sentrert i bildet
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Figur 6-124: Alternativ Midt-7. Fugleperspektiv sett fra sør mot Hafslundsøy

Figur 6-125: Alternativ Midt-7. Sett fra Nordbyveien sørover i retning Hafslund hovedgård
Midt 7 og ny rv. 111
Det vises også til kapittel 6.18.5 hvor omfang og konsekvens av ny rv. 111 er vurdert.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som middels til stort negativt. Verdien er stor og konsekvensen middels til stor
negativ (- - / - - -).
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Alternativ Midt-10
Delområdet vil ikke bli direkte berørt av tiltaket, men ny bane vil følge eksisterende jernbanetrasé som
tangerer delområdet i nordvest.
Det vil være mer nærvirkninger langs jernbanetraseen som følge av økt bredde og høyere skjæring
ved Hafslund skole, sammenlignet med alternativ Midt-7. I tillegg vil nytt veganlegg nord for Hafslund
skole og over jordbruksarealene mellom Hafslund og Hafslundsøy gi negative virkninger for siktlinjen
fra hovedportalen til Hafslund hovedgård. Likevel vurderes dette alternativet til å være en noe mer
skånsom løsning for landskapsbildet i delområdet da fv. 118 legges på nordsiden av jernbanetraseen
og dermed lengre unna hovedgården. Avstanden mellom 4- felts vegen og hovedgården vil dempe de
negative visuelle nærvirkningene for delområdet.
Det vektlegges også at etter kryssing av Glomma ligger rundkjøringen til fv. 118 på nordsiden av
jernbanen, noe som fører til mindre terrenginngrep i området like nord for hovedgården.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite til middels negativt. Verdien er stor og konsekvensen middels negativ
(- -).

Figur 6-126: Alternativ Midt-10. Ny infrastruktur sett i retning øst fra portalen til hovedgården.
Ståstedet er like nord for Hafslund kirke. Hafslund skole ligger til høyre i bildet
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Figur 6-127: Alternativ Midt-10. Fugleperspektiv øst mot vest som viser ny infrastruktur på
Hafslund. Hafslund hovedgård ligger sentrert i bildet

Figur 6-128: Alternativ Midt-10. Fugleperspektiv sett fra sør mot Hafslundsøy
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Figur 6-129: Alternativ Midt-10. Sett fra Nordbyveien sørover i retning Hafslund hovedgård
Alternativ Midt-10 og ny rv. 111
For dette alternativet vil etablering av ny rv. 111 medføre at tungt trafikkert infrastruktur som i dag går i
Hafslunds Gate og dagens rv. 111, like nord for hovedgården fjernes. I tillegg ligger fv. 118 ligger på
nordsiden av jernbanen, likt alternativ Midt-10. Dette åpner for muligheten til å innlemme det frigjorte
arealet som en del av parkanlegget til hovedgården, slik det en gang opprinnelig har vært. Dette vil
være positivt for landskapsbildet nord i delområdet.
Det vektlegges at ny rv. 111 vil medføre direkte virkninger for delområdet i nordøst langs Haugeveien.
For ytterligere beskrivelse av hvordan ny rv. 111 berører delområdet vises det til kapittel 6.18.5.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite til middels negativt. Verdien er stor og konsekvensen til middels negativ
(- -).
Alternativ NFO-9
Delområdet vil ikke bli direkte berørt, men tiltaket vil ha nær- og fjernvirkninger. Rv. 111 som går nord
for Hafslund hovedgård omgjøres til gang- og sykkelveg, som videre danner nytt kryss for adkomst til
Hafslund hovedgård. Gang- og sykkelvegen ligger ca. 5 meter lenger unna hovedgården enn dagens
veg. Feltutvidelse av Statsminister Torps vei vil ha lik påvirkning for landskapsbildet som vurdert i
alternativ Midt-7.
Like etter kryssing av Glomma anlegges det en ny utvidet rundkjøring der hvor rv. 111 kobles til fv.
118 i dag. Rundkjøringen vil ligge ca. 7 meter over terrenget, og ha en avstand på ca. 180 meter fra
hovedgården. Ny firefelts veg vil på det nærmeste ligge 130 meter unna. Dette er lengre unna enn
dagens veg, noe som er positivt. Likevel vil fjernvirkningene fra veg- og jernbaneanlegget nord for
hovedgården gi negative visuelle virkinger for landskapsbildet. Flere bygninger nord for hovedgården
må rives som følge av den nye vegkorridoren.
Gule bru rives og det anlegges ny gang- og sykkelvegbru på sørsiden av vegtraseen. Brua vil ligge ca.
1,5 meter høyere enn eksisterende Gule bru. Norbyveien over til Hafslundsøy vil ligge ca. 4 meter
høyere i terrenget enn dagens situasjon, noe som vil gi negative visuelle fjernvirkninger for området
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ved hovedgården og Hafslund kirke. Området er i dag sterkt preget av infrastruktur, noe som vil
forsterkes med høyere og bredere bruer og vegtraseer. Infrastrukturen er lite tilpasset
landskapsformene, og vil stå i kontrast til det ellers naturpregede området rundt hovedgården.
Nærvirkningene ved Hafslund kirke vil ikke være store siden vegene rundt kirken vil være tilnærmet lik
dagens situasjon. I tillegg omgjøres Hafslunds Gate (eksisterende rv. 111) som går langs
hovedgården til gang- og sykkelveg, noe som er positivt for landskapsbildet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som middels negativt. Verdien er stor og konsekvensen middels til stor negativ
(- - / - - -).

Figur 6-130: Alternativ NFO-9. Ny infrastruktur sett i retning øst fra portalen til hovedgården.
Ståstedet er like nord for Hafslund kirke. Hafslund skole ligger til høyre i bildet
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Figur 6-131: Alternativ NFO-9. Fugleperspektiv øst mot vest som viser ny infrastruktur på
Hafslund. Hafslund hovedgård ligger sentrert i bildet

Figur 6-132: Alternativ NFO-9. Fugleperspektiv sett fra sør mot Hafslundsøy
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Figur 6-133: Alternativ NFO-9. Sett fra Nordbyveien sørover i retning Hafslund hovedgård
Alternativ NFO-9 og ny rv. 111
For dette alternativet vil etablering av ny rv. 111 gi direkte virkninger for delområdet i nordøst. For
beskrivelse av hvordan ny rv. 111 berører delområdet vises det til kapittel 6.18.5. Omfang og
konsekvens vurderes til å være lik som alternativ NFO-9.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som middels negativt. Verdien er stor og konsekvensen til middels til stor negativ
(- - / - - -).
Alternativ NFO-10
Alternativet vil ikke gi direkte virkninger for delområdet, men medføre nær- og fjernvirkninger for
nordre del av området.
Fv. 118 ligger langs eksisterende vegtrasé i Nordbyveien, og svinger inn mot ny rundkjøring ved
Hafslund skole. Vegen blir liggende ca. 4 meter lenger øst og ca. 4 meter høyere i terrenget
sammenlignet med eksisterende Nordbyveien. Høyden over terrenget gjør at det vil være en høy
fylling langs vegtraseen, noe som vil gi fjernvirkninger for delområdet, spesielt ved Hafslund kirke. Det
anlegges en bru der hvor østre linje møter fv. 118. Høyden på brua vil være ca. 12 meter over
eksisterende terreng, noe som medfører at den vil være godt synlig fra Hafslund kirke.
Ny infrastrukturkorridor nordøst for hovedgården (fv. 118 og ny jernbane) vil gi fjernvirkninger for
parkanlegget. Infrastrukturen er lite tilpasset landskapsformene, og vil være dominerende i
landskapsbildet. Ny jernbanetrasé vil ligge ca. 6 meter høyere i terrenget sammenlignet med
eksisterende jernbanetrasé, og ca. 60 meter lenger nordøst innover jordbruksarealene. Veg- og
jernbane ligger høyt i terrenget og vil være synlig over store avstander. Sammenlignet med de andre
alternativene vil det være mer avstand mellom hovedgården og infrastrukturkorridoren, noe som
vektlegges positivt. Likevel vil totalomfanget av infrastrukturen gi betydelig fjernvirkninger for
delområdet.
Det vektlegges at fv. 118 rundkjøring på østsiden av Sarpsfossen ligger sør for ny jernbane og
dermed nærmere delområdet og hovedgården, sammenlignet med alternativ Midt-10 med ny rv. 111.
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Dette vil medføre noe mer nærvirkninger for hovedgården, men terreng og bebyggelse vil dempe
virkningene noe.
Ny rundkjøring ved krysset rv. 111 nordvest for hovedgården vil tangere området. Tiltaket vurderes
likevel til å være mye lik dagens situasjon og dermed ha liten betydning for landskapsbildet.
Vegkrysset ved Hafslund kirke vil være lik dagens situasjon, men en forbedring av gang- og
sykkelveg. Endringene langs denne vegtraseen vil ikke være betydelige da det er visuelle virkninger
fra ny jernbane og fv. 118 som vil påvirke delområdet mest.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite til middels negativt. Verdien er stor og konsekvensen middels negativ
(- -).

Figur 6-134: Alternativ NFO-10. Ny infrastruktur sett i retning øst fra portalen til hovedgården.
Ståstedet er like nord for Hafslund kirke. Hafslund skole ligger til høyre i bildet
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Figur 6-135: Alternativ NFO-10. Fugleperspektiv øst mot vest som viser ny infrastruktur på
Hafslund. Hafslund hovedgård ligger sentrert i bildet

Figur 6-136: Alternativ NFO-10. Fugleperspektiv sett fra sør mot Hafslundsøy
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Figur 6-137: Alternativ NFO-10. Sett fra Nordbyveien sørover i retning Hafslund hovedgård
Alternativ NFO-10 og ny rv. 111
For dette alternativet vil etablering av ny rv. 111 medføre at tungt trafikkert infrastruktur som i dag går
like nord for hovedgården, fjernes. Fv. 118 vil ligge på andre siden av jernbanen, og dermed langt
unna hovedgården. Dette åpner for muligheten til å innlemme det frigjorte arealet i parkanlegget til
hovedgården, slik det en gang opprinnelig har vært. Dette vil være positivt for landskapsbildet nord i
delområdet.
Det vektlegges at ny rv. 111 vil medføre direkte virkninger for delområdet i nordøst langs Haugeveien.
For ytterligere beskrivelse av hvordan ny rv. 111 berører delområdet vises det til kapittel 6.18.5.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite til middels negativt. Verdien er stor og konsekvensen middels negativ (- -).
6.18.5 Ny rv. 111 – omfang og konsekvens for delområdet
Ny trasé for rv. 111 er i dette delområdet lik for alle alternativer og omfatter et begrenset geografisk
område sørøst for hovedgården. I dette kapittelet er omfang og konsekvens av ny rv. 111 vurdert. I de
alternativer som innehar ny rv. 111 er følgende vurdering lagt til grunn.
I alle alternativer kobles ny rv. 111 til rundkjøringen ved Hafslund skoler. Rv. 111 legges om og vil gå
på bru over jernbanen like sør for Gule bru, og går videre sørover til den møter Nordbergveien.
Rundkjøringen i kryss mellom Nordbergveien, ny rv. 111 og Haugeveien, vil beslaglegge
jordbruksarealer da den ligger ca. 70 meter ut på jordene fra eksisterende vegkryss i retning nordvest.
Ny rv. 111 vil komme på vestsiden av jernbanen og berøre ytterkant av gravlunden til Hafslund kirke.
Det tas høyde for at en unngår gravplasser, og kun går inn i det skrående terrenget i ytterkant.
Ny rv. 111 medfører ny adkomstveg til Hafslund kirke. Adkomstvegen vil gå via Haugeveien som
ligger langs eksisterende jernbanetrasé og inn fra ny rundkjøring som blir anlagt der hvor Haugeveien
møter Nordbergveien. Adkomstvegen vil gå over jordbruksarealene til den møter eksisterende gangog sykkelveg som går parallelt med gravlunden og opp til kirka. Vegen er ikke tilpasset
landskapsformene og vil bryte helheten i landskapsrommet. Det vektlegges derimot at jordene
allerede er berørt av infrastruktur da det i dag er en gang- og sykkelveg med en hovedsakelig lik
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linjeføring som ny adkomstveg vil få. I tillegg går det to store kraftledninger tvers over jordene i retning
Halden, som står i stor kontrast til parkanlegget rundt Hafslund hovedgård og jordbrukslandskapet.
Kraftledningene må legges om og vil komme ca. 20 meter nærmere kirken. Veganlegget vil være en
visuell barriere mellom Hafslund kirke og hovedgården.
Ny rv. 111 vil ligge i samme området som Haugeveien, men reduksjon av jordbruksarealer og
nærføring til Hafslund kirke vil gi negative virkninger for landskapet. Vegen ligger i utkant av
landskapsrommet og ligger lavt i terrenget, noe som gjør at den ikke vil ha betydelig fjernvirkninger.
For alternativ Midt-10 og alternativ NFO-10 vil etablering av ny rv. 111 medføre at tungt trafikkert
infrastruktur som i dag går like nord for hovedgården, fjernes. I disse alternativene ligger fv. 118 på
andre siden av jernbanen, og dermed lengre unna hovedgården. Dette åpner for muligheten til å
innlemme det frigjorte arealet i parkanlegget til hovedgården, slik det en gang opprinnelig har vært.
Dette vil være positivt for landskapsbildet nord i delområdet, og er vektlagt i alternativ Midt-10 og ny
rv. 111 og i alternativ NFO-10 og ny rv. 111.
0-alternativet
Alternativet forutsetter en videreføring av eksisterende situasjon. Det historiske anlegget til Hafslund
hovedgård med dens store parkanlegg, forutsettes bevart. Det foreligger ingen andre vedtatte planer
som vurderes å ha konsekvenser for tema landskapsbilde.
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6.19 Delområde 19 Navestad jordbrukslandskap
6.19.1 Avgrensning
Kategori: Spredtbygd område
Delområdet er avgrenset av Statsminister Torps vei i vest og mot tettbebyggelsen i øst. I nord er
delområdet avgrenset av det åpne herregårdslandskapet rett sør for Hafslund hovedgård. I sør
defineres avgrensningen der det ikke er visuell kontakt med tiltaket.

Figur 6-138: Delområde 19 Navestad jordbrukslandskap. Kartet viser ny rv.
111. Ny trasé vil være lik for alle alternativer der det planlegges ny rv. 111.
Delområdet blir kun direkte berørt at dette tiltaket
6.19.2 Beskrivelse
Delområdet er et flatt og åpent jordbrukslandskap med innslag av store eksponerte industriområder
som bryter opp det sammenhengende dyrkningslandskapet. Smelteverket og Hafslund trafikkstasjon
ligger som et industriområde sentralt i delområdet. Arealet, som er på ca. 84 dekar med store
industribygninger, står i stor kontrast til landskapet ved Hafslund hovedgård og de åpne jordene.
Industribyggene rager høyt over terrenget og kan sees på store avstander.
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6.19.3 Verdi
Delområdet er en del av et sammenhengende jordbrukslandskap som strekker seg fra Hafslund
hovedgård og sørover til E6, men som brytes opp av industriarealer. Verdien av delområdet vurderes
til å være liten til middels.
Liten Middels Stor

Figur 6-139: Bildet er tatt fra kirkegården til Hafslund kapell og viser industriområdet og
smelteverket Navestad
6.19.4 Omfang og konsekvens
I dette delområdet er det kun alternativer med ny rv. 111 som vil gi direkte virkninger for
landskapsbildet. Avstanden fra ny jernbane og infrastruktur på Hafslund, sammen med terreng,
vegetasjon og bygninger, gjør at det vil være liten eller ingen visuell kontakt til resterende infrastruktur
i de ulike alternativene.
Alternativer der rv. 111 ligger i eksisterende trasé er vurdert til å ha intet omfang på delområdet og
konsekvensen vil være ubetydelig (0).
Alternativ Midt-7 og ny rv. 111
Delområdet vil ikke bli direkte berørt av ny jernbane og ny fv. 118, og visuelle fjernvirkninger vil være
små som følge av avstand, terreng, bygninger og vegetasjon.
Delområdet blir direkte berørt av ny rv. 111 som vil gå gjennom delområdet i øst og beslaglegge
jordbruksarealer. Vegen vil gå gjennom jordbruksarealene mellom boligområdene på Navestad og
industriområdet (Hafslund trafikkstasjon), som i dag ikke har tekniske inngrep. Ny rv. 111 møter
Navestadveien med en ny rundkjøring i Navestadveien like før vegen går inn i boligområdet sørøst for
industriområdet. Ny gang- og sykkelveg bli liggende noe lenger inn på jordbruksområdet, svinger

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, delutredning
landskapsbilde

InterCity-prosjektet

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

169 av 201
ICP-16-A-25222
03A
15.03.2019

under rundkjøringen og kommer opp langs Navestadveien i retning industriområdet. Ny veg ligger på
terreng og følger stort sett eksisterende vegnett langs boligområdet. Vegen ligger også i ytterkant av
jordbrukslandskapet, og vil være et underordnet landskapselement.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite negativt. Verdien er liten til middels og konsekvensen liten negativ
konsekvens (-).

Alternativ Midt-10 og ny rv.111
Alternativet vil ha likt omfang og konsekvens for delområdet som beskrevet for alternativ Midt-7 og ny
rv. 111.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite negativt. Verdien er liten til middels og konsekvensen liten negativ
konsekvens (-).

Alternativ NFO-9 og ny rv. 111
Alternativet vil ha likt omfang og konsekvens for delområdet som beskrevet for alternativ Midt-7 og ny
rv. 111.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite negativt. Verdien er liten til middels og konsekvensen liten negativ
konsekvens (-).

Alternativ NFO-10 og ny rv. 111
Alternativet vil ha likt omfang og konsekvens for delområdet som beskrevet for alternativ Midt-7 og ny
rv. 111.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite negativt. Verdien er liten til middels og konsekvensen liten negativ
konsekvens (-).

0-Alternativet
Delområdet er avsatt til boligformål og næring- og industriformål i kommuneplanen i dag. Det er
sannsynlig at området vil fortsette å ha disse arealformålet fremover, og at det vil videreutvikles med
ny/oppgradert nærings- og industribebyggelse, samt at fortetting kan forventes der det er
boligbebyggelse. Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.
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6.20 Delområde 20 Borgenhaugen og Nordberg
6.20.1 Avgrensning
Kategori: Tettbygd område
Delområdet er avgrenset av eksisterende jernbane i nord (østre linje), Nordbergsvingen og
Edonbakken i sør, og jordbruksarealene sør for Hafslund hovedgård i vest. I øst går avgrensningen
der det ikke er visuell kontakt med tiltaket.

Figur 6-140: Delområde 20 Borgenhaugen og Nordberg
6.20.2 Beskrivelse
Øst for eksisterende jernbane og Haugeveien ligger Borgen som er et relativ flatt område med
eneboligbebyggelse der store hager gir et grønt preg. I nord ligger Hafslund skole og boligområdet på
Hafslund. Området nordvest for Hafslund skole mot Hafslund hovedgård fremstår som lite oversiktlig
og sterkt preget av eksisterende infrastruktur med stort vegkryss og eksisterende jernbane. Langs fv.
118 og rv. 111 er det en del næringsbebyggelse. Vest for jernbanen ved Nordberg er det
boligbebyggelse med nyere tomannsboliger i tillegg til eneboliger. Dette området er også relativt flatt
med Nordbergfjellet og Hanserabben som ubebygde koller.
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6.20.3 Verdi
Delområdet er tettbygd med en relativt enhetlig bebyggelse. Delområdet har vanlige visuelle kvaliteter.
Verdien vurderes til å være middels.
Liten Middels Stor

Figur 6-141: Bildet til venstre viser boligområdet på Nordberg sett fra Haugeveien. Til høyre
viser boligområdet nord for Dondern i retning Augsberghølen
6.20.4 Omfang og konsekvens
I vurdering av omfang og konsekvens for dette delområdet er det vektlagt at området i dag er sterkt
preget av infrastruktur. Ny rv. 111 tangerer delområdet i vest. Det er kun laget 3d-modell og dermed
illustrasjoner for ny rv. 111 i kombinasjon med alternativ Midt-7. Endringer for rv. 111 er derfor illustrert
under kapittel Midt-7 med ny rv. 111.
Alternativ Midt-7
Delområdet blir direkte berørt av tiltaket da ny infrastruktur vil berøre arealer både i nord mellom
Hafslund skole og Hafslund hovedgård, og langs eksisterende jernbanetrasé både østover og sørover.
Jernbanetraseen vil ligge ca. 45 meter lenger mot øst i retning Hafslund skole og boligområdene på
Hafslund, sammenlignet med eksisterende jernbanetrasé. Jernbanen vil være betydelig bredere enn
eksisterende med ca. 15 meter utvidelse på det meste. Jernbanen vil likevel ikke være det mest
dominerende elementet i landskapet da den ligger lavere i terrenget. Likevel vil høyde- og
breddeforskjellen mellom eksisterende og nytt bane- og veganlegg gjøre at infrastrukturen vil
dominere i landskapet og være synlig på lengre avstander. Området vil i større grad enn i dag
oppleves som dominert av infrastruktur, og medføre negative nærvirkninger for boliger vest på
Hafslund.
Området nord for Hafslund skole er i dag betydelig preget av infrastruktur. Ny bane, ny fv. 118 og nytt
gang- og sykkelnett vil gi ytterligere negative virkninger i landskapsbildet. Nordbyveien ligger i samme
trasé som eksisterende, men ca. 3 meter høyere i terrenget. Ved skolen vil rv. 111 ligge ca. 15 meter
nord for eksisterende vegtrasé, og en ny bussholdeplass etableres mellom rundkjøringen og
skolebygningen.
Anlegget vil ikke medføre betydelig virkninger for resterende boligområde på Hafslund og Borgen som
følge av at terrenget er relativt flatt med mye bebyggelse og vegetasjon.
Langs Haugeveien og sørover vil ny jernbane ligge ca. 20 meter vest for eksisterende jernbanetrasé.
Ny bane vil være bredere enn eksisterende med en forskjell på ca. 8 meter. Den nye banen vil gi
nærvirkninger for boligområder øst for banen. Jernbanen vil være en visuell barriere mot
jordbruksområdene ved Hafslund gård. Omlegging av Haugeveien med ny brukonstruksjon over
jernbanetraseen like etter Hafslund kirke vil være godt synlig fra boligområdet i øst. Brua vil ha en
høyde på ca. 8 meter over eksisterende terreng. Vegen vil forsterke den visuelle barrieren som

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, delutredning
landskapsbilde

InterCity-prosjektet

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

172 av 201
ICP-16-A-25222
03A
15.03.2019

jernbanen danner. Sør for krysset hvor Nordbergveien møter Haugeveien, vil vegetasjon og terreng
redusere visuell kontakt med ny jernbane. Dobbeltsporet stopper ca. 200 meter før jernbanetraseen
møter vegen Edonbakken.
Tiltaket medfører ny adkomst til Hafslund kirke med avkjøring fra Haugeveien. Den nye adkomsten vil
kunne tilpasses landskapet, da den ligger i samme trasé som dagens gang- og sykkelveg.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som middels negativt. Verdien er middels og konsekvensen middels negativ (- -).

Figur 6-142: Fugleperspektiv som viser hvordan ny rv. 111 vil ligge. Sett fra nordøst mot
sørvest. Trasé for ny rv. 111 fra Hafslund kirke vil være lik for alle alternativer, inkludert ny
adkomstveg til Hafslund kirke. Ny adkomst sees fra midt i bildet og videre bøyer den mot høyre
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Figur 6-143: Fugleperspektiv som viser hvordan Midt-7 vil ligge uten ny rv. 111. Sett fra sør mot
nord. Haugeveien legges om
Alternativ Midt-7 med rv. 111
Ved dette alternativet vil ny rv. 111 etableres i samme trasé som Haugeveien, men med ny
rundkjøring like utenfor delområdet. Rundkjøringen etableres ca. 70 m nord for krysset
Nordbergveien/Haugeveien. Tiltaket vil gi noe mere visuelle virkninger for delområdet, sammenlignet
med Midt-7.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som middels negativt. Verdien er middels og konsekvensen middels negativ (- -).
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Figur 6-144: Fugleperspektiv som viser hvordan Midt-7 vil ligge med ny rv. 111. Sett fra sør mot
nord. Omlegging av Haugeveien med ny brukonstruksjon over jernbanetraseen like etter
Hafslund kirke vil være godt synlig fra boligområdet i øst. Dette vil også gjelde for de andre
alternativene med ny rv. 111

Figur 6-145: Fugleperspektiv som viser Midt-7 med ny rv. 111. Sett fra nordvest mot sørøst
Alternativ Midt-10
Alternativet vil påvirke samme områder innenfor delområdet som alternativ Midt-7, men med noen
forskjeller.
Fv. 118 kommer inn i delområdet nord for ny jernbane, i samme trasé som Nordbyveien og videre inn
til ny rundkjøring ved Hafslund skole.
Veganlegget ved Hafslund skole vil være mer omfattende enn alternativ Midt-7 ved at rundkjøringen
ligger ca. 80 meter nordøst for eksisterende, noe som gir plass til en større bussholdeplass ved
Hafslund skole. Det anlegges ny undergang fra skolen og over til gang- og sykkelveg nord for rv. 111 i
retning Hafslundsøy og Klavestad. Rundkjøringen vil beslaglegge store jordbruksarealer. Linjeføringen
er noe mer strammet opp sammenlignet med alternativ Midt-7, men infrastrukturen vil likevel være
dominerende element i landskapsbildet.
Ny jernbane vil ligge i samme trasé som Midt-7 og ha samme omfang i landskapsbildet. Ved at fv. 118
kommer på østsiden av jernbanen vil ikke Haugeveien legges om, noe som er positivt for den visuelle
kontakten mellom boligområdet på Borgen og jordbruksarealene til Hafslund hovedgård og kirke.
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Stort
positivt

Omfanget vurderes som middels negativt. Verdien er middels og konsekvensen middels negativ (- -).

Figur 6-146: Fugleperspektiv som viser Midt-10. Sett fra nordvest mot sørøst
Midt-10 med ny rv. 111
Ved dette alternativet vil ny rv. 111 etableres i samme trasé som Haugeveien, men med ny
rundkjøring like utenfor delområdet. Rundkjøringen etableres ca. 70 m nord for krysset
Nordbergveien/Haugeveien. Tiltaket vil gi noe mere visuelle virkninger for delområdet, sammenlignet
med Midt-10.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som middels negativt. Verdien er middels og konsekvensen middels negativ (- -).
Alternativ NFO-9
Alternativet vil medføre direkte virkninger på delområdet.
Ny bane ligger lenger nord enn alternativ Midt-7 og Midt-10. Alternativet ligger ca. 80 meter lenger øst
før den svinger og legger seg i eksisterende trasé ved Gule bru. Banen er ca. 15 meter bredere enn
eksisterende og vil beslaglegge store deler at jordbrukslandskapet.
Nordbyveien vil ligge ca. 30 meter lenger østover mot boligområdet på Hafslund og ca. 4 meter
høyere i terrenget. Dette fører til en betydelig høyere fylling langs vegen sammenlignet med
eksisterende. Fyllingen brytes opp der hvor østre linje og jernbane fra sør krysser under vegen. Her
bygges det en bru med en høyde på ca. 12 meter over eksisterende terreng. Høyden over terrenget
tilsier at linjeføringen er lite forankret i landskapet, og vil ha store negative virkninger på
landskapsbildet.
Det vektlegges at området i dag bærer stort preg av infrastruktur. Rundkjøringen og bussholdeplass
ved Hafslund skoler vil ha tilnærmet lik plassering som i alternativ Midt-7, og omfanget for veganlegget
vurderes som likt.
Ny bane ligger ca. 2 meter høyere i terrenget ved Gule bru, med en utvidet bredde i retning øst som
gjør at det blir en skjæring på ca. 7 meter mot Hafslund skole. Videre sørover synker jernbanen før
dobbeltsporet avsluttes ca. 200 meter før Edonbakken. Omfanget av ny bane i dette området vil være
tilnærmet lik det som er vurdert i alternativ Midt-7.
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Stort
positivt

Omfanget vurderes som middels negativt. Verdien er middels og konsekvensen middels negativ (- -).

Figur 6-147: Fugleperspektiv som viser NFO-9 uten ny rv. 111. Sett fra nordvest mot sørøst
NFO-9 med ny rv. 111
Ved dette alternativet vil ny rv. 111 etableres i samme trasé som Haugeveien, men med ny
rundkjøring like utenfor delområdet. Rundkjøringen etableres ca. 70 m nord for krysset
Nordbergveien/Haugeveien. Tiltaket vil gi noe mere visuelle virkninger for delområdet, sammenlignet
med NFO-9.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som middels negativt. Verdien er middels og konsekvensen middels negativ (- -).
Alternativ NFO-10
Banealternativet er lik NFO-9 som beskrevet over. Omfang vurderes som likt. Vegalternativet er
derimot ulik NFO-9 da ny fv. 118 vil komme på nordsiden av ny jernbanetrasé. Det å samle de mest
trafikkerte infrastrukturkorridorene lengre vekk fra bebyggelsen og Hafslund hovedgård, er positivt for
landskapsbildet i dette området.
Vegsystemet ved Hafslund skole vil bli mer omfattende i dette alternativet sammenlignet med
alternativ NFO-9. I tillegg vil rundkjøringen ligge lenger ut på jordbruksarealene og dermed
beslaglegge et større areal. Det bygges en bru istedenfor betongkulvert der hvor østre linje krysser
under ny. Fv. 118. En bru vil ha ett lettere utrykk i landskapsbildet sammenlignet med de store
fyllingene som vegen i alternativ NFO-9 ligger på.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som middels negativt. Verdien er middels og konsekvensen middels negativ (- -).
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Figur 6-148: Fugleperspektiv som viser NFO-10. Sett fra nordvest mot sørøst
NFO-10 med ny rv. 111
Ved dette alternativet vil ny rv. 111 etableres i samme trasé som Haugeveien, men med ny
rundkjøring like utenfor delområdet. Rundkjøringen etableres ca. 70 m nord for krysset
Nordbergveien/Haugeveien. Tiltaket vil gi noe mere visuelle virkninger for delområdet, sammenlignet
med NFO-10.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som middels negativt. Verdien er middels og konsekvensen middels negativ (- -).
0-Alternativet
Delområdet er avsatt til boligformål og næring- og industriformål i kommuneplanen i dag. Det er
sannsynlig at området vil fortsette å ha disse arealformålet fremover, og at det vil videreutvikles med
ny/oppgradert nærings- og industribebyggelse, samt at fortetting kan forventes der det er
boligbebyggelse. Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.
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6.21 Reiseopplevelse
I henhold til planprogrammet [4] skal reiseopplevelse beskrives og vurderes. Dette kapittelet beskriver
reiseopplevelsen fra dagens jernbane og for kjørende langs rv. 111 og rv.118. Videre er det gjort en
vurdering av reiseopplevelsen for de ulike alternativene og hvordan reiseopplevelsen endres
sammenlignet med dagens situasjon. Reiseopplevelse er en tilleggsvurdering under tema
landskapsbilde.
Reiseopplevelse handler om hvordan landskapet og tiltaket oppleves for den reisende. Det er utsikten
fra vinduet som utgjør den største delen av reiseopplevelsen, selv om reisen starter ved en stasjon.
Reisende med tog er en sammensatt gruppe. Bruk av digitale media gjør at toget i stor grad fungerer
som en «arbeidsplass» for reisende. Man kan derfor hevde at utsikten fra vinduet er en mindre viktig
faktor, men stor forskningsmengde tilsier at blikk ut av togvinduet og utsikt fra arbeidsplassen er en
viktig del av restitusjon og hvile, og for å holde oppmerksomheten oppe. [3]
Utsikt fra togvinduet er en faktor når det gjelder turisme, slik at regionen kan vises frem på en god
måte. Krav om kortere reisetid på InterCity-forbindelsene gir større andel tunnelstrekninger, noe som
påvirker reiseopplevelsen. Dette gjør det desto viktigere å legge vekt på utsiktsforhold på
dagstrekningene. Ved vurdering av reiseopplevelse vil hastighet ha betydning. Et menneske må se en
utsikt i 5 sekunder for å danne seg et klart bildet av motivet. Det tilsvarer en strekning på ca. 125
meter i 90 km/t [1]. InterCity-strekningene dimensjoneres for en hastighet på 250 km/t med unntak av
strekninger gjennom sentrumsområder.
Reiseopplevelse for kjørende langs ny rv. 111 og kjørende langs ny fv. 118 er og beskrevet.

6.21.1 0-alternativet
Dette kapittelet omhandler reiseopplevelse på strekningen Rolvsøy-Klavestad. Strekningen tar ca. 8
minutter med tog fra Rolvsøy til Sarpsborg stasjon.
Reiseopplevelsen langs strekningen Rolvsøy-Klavestad
Avsnittet tar for seg reisende i begge retninger da høydepunkter langs strekningen sees i begge
retninger.
Rolvsøy/Rolvsøysund-Alvim/Tune
Jernbane går tett inntil næringsområdet langs Dikeveien. Sørover mot Glomma er det utsikt over
jordbruksarealet på Hauge. Terreng, vegetasjon og bebyggelse hindrer visuell kontakt med selve
elveløpet. Østfoldhallen er et orienteringspunkt langs denne strekningen.
Strekningen over Rolvsøy skifter mellom tett vegetasjon og nærføring til bebyggelse, og utsikt over
jordbrukslandskap. Rolvsøy kirke ligger relativt tett inntil jernbanen, noe som fører til kort visuell
kontakttid.
Det er flere høydepunkter som gir en positiv reiseopplevelse. Første høydepunkt er kryssing av
Rolvsøysund med utsikt over landskapet langs Visterflo, sammen med utsikten over de andre bruene
som krysser sundet og sørover mot Glomma. På Greåker får en god visuell kontakt med høydedraget
Vetatoppen som Greåker fort ligger på.
Fra Greåker videre mot Alvim er det lite utsikt mot nærliggende områder som følge av bebyggelse og
vegetasjon. Langs sørsiden av banen er det noen visuell kontakt med Glomma, som er positivt for
reiseopplevelsen. Langs strekningen åpner landskapet seg av og til mot jordbruksarealer, som ved
Alvim. Næringsområdet på Alvim hindrer derimot god utsikt nordover mot raet ved Tune.

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, delutredning
landskapsbilde

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

179 av 201
ICP-16-A-25222
03A
15.03.2019

Figur 6-149: Østfoldhallen ligger som et orienteringspunkt i landskapet. Det er liten visuell
kontakt med Rolvsøy kirke på grunn av bebyggelse og vegetasjon langs banen

Figur 6-150: Ved kryssing av Rolvsøysund er det flott utsikt oppover langs Rolvsøysundet med
bruforbindelsene over. Rett etter kryssingen av Rolvsøysund er det god utsikt til det markerte
høydedraget Vetatoppen med Greåker fort sett i bildet til høyre
Valaskjold/Sarpsborg stasjon-Hafslund
Gjennom boligområdene Vesteng og Valaskjold ligger boligene tett inntil jernbanen med hager som en
buffer, noe som påvirker reiseopplevelsen positivt. Rett før innkjøringen til Sarpsborg stasjon åpner
landskapet seg mot Glengshølen med tilhørende grøntområde. Jernbanen ligger høyere i terrenget
noe som gir en flott utsikt over hele Glengshølen og boligområdene på hver side. Utsikten over
driftsterminalen og Flisområdet/ Opsund deponi trekker ned reiseopplevelsen ved stasjonsområdet.
Dagens stasjonsområde er lite med et stasjonsbygg i mur bygget i 1878. Stasjonsområde som
knutepunkt er lite oversiktlig, og hovedsakelig tilrettelagt for bruk av bil. Gatestrukturen ved
stasjonsområdet er heller ikke intuitivt når det gjelder kobling til sentrumskjernen, noe som er negativt
for reiseopplevelsen.
Kryssingen av Sarpsfossen er også et positivt element langs reiseruten. Den regulerte fossen er godt
synlig for de reisende, spesielt ved stor vannføring. Det er og visuell kontakt med det storskala
industriområdet som ligger nedenfor kraftverket og langs elveleiet. Utsikten er særegen for området og
gir en positiv reiseopplevelse.
På Hafslundsiden har reisende noe kontakt med parkanlegget til Hafslund hovedgård rett etter
kryssing av Sarpsfossen. Videre vil terreng og vegetasjon hindre innsyn til parkområdet og
hovedbygningen.
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Figur 6-151: Bildet til venstre viser utsikten fra Rolvsøysund sørover mot Glomma. Bildet til
høyre viser utsikten innover Alvimdalen. Utsikten mot kulturlandskapet Tune-Alvim er liten
som følge av vegetasjon og industri- og næringsbygg

Figur 6-152: Glengshølen er et av høydepunktene langs strekningen med en flott utsikt utover
hele bukta. Dagens stasjonsområde er lite og hovedsakelig tilrettelagt for bruk av bil
Fv. 118
Reiseopplevelsen langs dagens fv. 118 fra sentrumsområdet i Sarpsborg mot Hafslund skole, er mye
preget av tett sentrumsbebyggelse, industri og eksisterende jernbane. Ved kryssing av Sarpsfossen er
det noe visuell kontakt med det storskala industriområdet nedstrøms fossen, noe som oppleves som
positivt for reiseopplevelsen. Videre over på Hafslundssiden av Glomma er det noe visuell kontakt
med parkanlegget til Hafslund hovedgård og Hafslund kirke.
Rv. 111
Eksisterende rv. 111 på Hafslundssiden går i dag nordover langs Statsminister Torps vei til den møter
fv. 118. Videre følger riksveien fv. 118 frem til næringsområdet ved Torsvei der den går videre langs
Iseveien mot Klavestad. Reiseopplevelsen langs vegen er variert, med utsikt mot store
jordbrukslandskap langs Statsminister Torps vei, Hafslund hovedgård med park- og jordbruksarealer
til uoversiktlig og sterkt infrastrukturpreget grøntområde nord for hovedgården. Videre går vegen forbi
Hafslund skole, boligområder og næringsbebyggelse.
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6.21.2 Delstrekningen Rolvsøy-Borg bryggerier

Figur 6-153: Illustrasjon som viser ortofoto og banealternativer for Rolvsøy-Borg bryggerier.
Lave alternativer (4bL og 5cL) har samme linjeføring som høye alternativer (4bH og 5cH). Se
beskrivelse og figurer i kapittel 3.1 for informasjon om de ulike vegalternativenes plassering
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Alternativ 1a
Langs strekningen Østfoldhallen og videre over Rolvsøysund vil ny bane komme lenger unna Rolvsøy
kirke og lenger ut på jordet mellom boligområdet rundt kirken og boligområdene langs Glomma i sør.
Støyskjermer vil hindre utsikt mot kirken og områdene rundt. Kryssing av Rolvsøysund vil og være
preget av støyskjerming langs hele brua, noe som vil hindre utsikt både sørover og nordover. Ved
bruk at transparente skjermer vil en kunne få en bedre reiseopplevelse.
På Greåker går jernbanen inn i tunnel i høydedraget Vetatoppen. Det vil ikke være utsikt mot Greåker
fort da denne vil ligge over tunnelpåhugget, noe som vil redusere reiseopplevelsen sammenlignet med
eksisterende jernbane. Banen vil komme ut i Greåkerdalen et kort strekke før den går videre inn i en
lang tunnel frem til Alvim. Dagsonen her vil være såpass kort at det vil ikke gi en positiv virkning for
reiseopplevelsen.
Bred infrastrukturkorridor vil forringe opplevelsen noe. Den største endringen er at toget vil gå i tunnel
over en lengre strekning gjennom boligområder på Hannestad/Yven. Dette vil gi en dårligere
reiseopplevelse enn i dag. Støyskjermer langs store deler av dagsonen vil også påvirke
reiseopplevelsen negativt.
Reiseopplevelsen fra toget vurderes samlet som noe dårligere enn dagens (-).
Alternativ 4bH
Dette alternativet vil gå lavt i terrenget og i tunnel gjennom Rolvsøy kulturlandskap, noe som er
negativt for reiseopplevelsen. Tett støyskjerming langs brua over Rolvsøysund vil hindre utsikt både
nordover og sørover elva. Ulempen kan reduseres ved bruk av transparente støyskjermer. Videre går
banen i tunnel med kort dagsone i Greåkerdalen, før den kommer ut på Alvimjordet. Jernbanen vil
ligge høyt gjennom Tune næringsområde og videre innover Vogts vei, før den synker ned i
betongtunnel ved Lande skole. Høyden over terreng vil gi en god utsikt for reisende, noe som vil være
positivt for reiseopplevelsen. Tunnelstrekningene er negativt for reiseopplevelsen. Støyskjermer langs
store deler av dagsonen vil også påvirke reiseopplevelsen negativt.
Reiseopplevelsen fra toget vurderes samlet som noe dårligere enn dagens (-).
Alternativ 4bL
Reiseopplevelse for jernbanen vil bli som beskrevet for alternativ 4bH frem til tunnelportalen i
Greåkerdalen, Vetabekken. Videre vil banen gå i tunnel helt frem til Borg bryggerier, noe som er
negativt for reiseopplevelsen. Alternativet har lik trasé som alternativ 4bH ved slutten av Vogts vei og
frem til Borg bryggerier.
Reiseopplevelsen fra toget vurderes som dårligere enn dagens (-).
Alternativ 5cH
Alternativet vil ha lik reiseopplevelse som alternativ 1a frem til Greåkerdalen. Tunnelstrekningene er
negativt for reiseopplevelsen. På Alvimjordet vil alternativet krysse kulturlandskapet og ligge høyt over
terrenget innover Vogts vei. Støyskjermer langs store deler av dagsonen vil minimere eventuelt utsyn
fra toget, noe som vil påvirke reiseopplevelsen negativt.
Reiseopplevelsen fra toget vurderes samlet som dårligere enn dagens (-).
Alternativ 5cL
Reiseopplevelse for jernbanen vil bli som beskrevet for alternativ 1a frem til tunnelportalen i
Greåkerdalen. Videre vil banen gå i tunnel helt frem til Borg bryggerier. Tunnelstrekningene er negativt
for reiseopplevelsen.
Reiseopplevelsen fra toget vurderes som dårligere enn dagens (-).
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6.21.3 Delstrekningen Borg bryggerier-Klavestad

Figur 6-154: Illustrasjon som viser ortofoto med bane- og vegalternativene mellom Borg
bryggerier og Klavestad. Lave alternativer (4bL og 5cL) har samme linjeføring som høye
alternativer (4bH og 5cH). Se beskrivelse og figurer i kapittel 3.2 for informasjon om de ulike
vegalternativenes plassering
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Alternativ Midt-7
Nytt stasjonsområde vil gi en betydelig bedre reiseopplevelse. Ved stasjonen i Sarpsborg vil reisende
oppleve bedre arkitektoniske kvaliteter og en lettere orientering i kollektivknutepunktet, sammenlignet
med dagens situasjon. Videre fra stasjonsområdet vil en få god kontakt med både Hafslundsøy,
industriområdet Borregård, og kryssing av Glomma ved Sarpsfossen, noe som vil være positivt for
reiseopplevelsen. Ved kryssing av Sarpsfossen vil ny fv. 118 på vestsiden av jernbanen redusere
reiseopplevelsen noe. På Hafslundsiden ligger banen lavt i terrenget omringet av nye veger som vil
påvirke reiseopplevelsen negativt.
Reiseopplevelsen langs ny rv. 111 vil være positiv ved nærføringen til Hafslund hovedgård, Hafslund
kirke og det omkringliggende åpne jordbrukslandskapet. Industriområdet i Navestad vil være negativ
for reiseopplevelsen.
Reiseopplevelsen fra toget vurderes samlet som noe bedre enn dagens (+).
Fv. 118
For strekningen fra stasjonsområdet og frem til kryssing av Sarpsfossen vil ny jernbane ligge parallelt
med ny fv. 118, noe som vil påvirke reiseopplevelsen negativt. Vegen vil ligge på vestsiden av
jernbanen, noe som vil hindre utsyn mot Hafslundsøy. Ny fv. 118 vil gi noe mer visuell kontakt med
Borregaard industriområde. Eksisterende jernbane- og vegbru vil delvis hindre utsikt. Ny veg er
bredere enn eksisterende fv. 118 med sine fire felt, noe som vil trekke ned reiseopplevelsen.
Reiseopplevelsen fra fv. 118 vil bli mye lik dagens reiseopplevelse (0).
Alternativ Midt-10
Stasjonsområdet og reiseopplevelsen vil være ganske lik som i alternativ Midt-7. Ny fv. 118 legges på
østsiden av jernbanen ved kryssing av Glomma, som vil kunne påvirke utsikten mot Hafslundsøy.
Utsikten mot ny fv. 118 som ligger høyt i terrenget nord for jernbanen på Hafslundsiden vil påvirke
reiseopplevelsen negativt.
Reiseopplevelsen fra toget vurderes samlet som noe bedre enn dagens (0/+).
Fv. 118
I dette alternativet vil vegen gå på østsiden av ny jernbane, noe som vil være positivt for
reiseopplevelsen. Ny fv. 118 krysser under jernbanen like sør for Olavsvollen og ligger videre på
grøntområdet ved Tarris før den krysser Sarpsfossen. Reisende vil ha god visuell kontakt med
elvelandskapet og Hafslundsøy langs denne strekningen. Ny jernbane vil ligge høyere enn vegen og
vil hindre utsyn i retning Sarpsfossen, noe som er negativt for reiseopplevelsen. På Hafslundssiden vil
vegen komme høyt over terrenget, og vil gi noe utsikt for reisende over jordbrukslandskapet og mot
Hafslund hovedgård med parkanlegg. Avstanden er ganske stor, men utsikten vurderes som positivt
for reiseopplevelsen.
Reiseopplevelsen fra fv. 118 vil bli noe bedre enn dagens (+) fordi den vil gi god utsikt over
elvelandskapet og Hafslundsøy.
Alternativ NFO-9
Stasjonsområdet vil gi noe bedre reiseopplevelse enn banealternativ midt, da stasjonstorget og
knutepunktet vil være noe større i retning sentrum og potensielt mer oversiktlig. Jernbanen vil ligge på
en høyere bru ved kryssing over Glomma/Sarpsfossen, noe som vil gi en bedre utsikt sammenlignet
med banealternativ Midt. Ny fv. 118 langs vestsiden av jernbanen vil påvirke reiseopplevelsen
negativt. En vil få god visuell kontakt med Hafslundsøy. På Hafslundssiden vil nytt vegnett som ligger
høyt i terrenget på begge sider av jernbanen påvirke reiseopplevelsen negativt.
Reiseopplevelsen fra toget vurderes samlet som noe bedre enn dagens (0/+).
Fv. 118
I dette alternativet ligger vegen på vestsiden av ny jernbane. Vegen ligger lengre mot øst
sammenlignet med alternativ Midt-7 og Midt-10. Vegen ligger i samme høyde som jernbanen, noe
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som gjør at banen vil hindre utsyn mot elvelandskapet på nordøstsiden mot Hafslundsøy. Høyden på
vegbrua vil derimot gi god utsikt mot industrilandskapet i vest. Eksisterende jernbanebru og vegbru vil
redusere utsikten noe. På Hafslundsiden stiger vegen og går over ny bane like nord for Hafslund kirke.
Dette vil gi utsikt mot Hafslund hovedgård og parkanlegget.
Reiseopplevelsen fra fv. 118 vil bli bedre enn dagens (0/+) på grunn av god høyde over eksisterende
terreng og bedre visuell kontakt med omkringliggende områder på Hafslundssiden.
Alternativ NFO-10
Ved dette alternativet vil banen ha lik trasé som alternativ NFO-9. Fv. 118 som ligger parallelt med
jernbanen, vil ligge lavere over Glomma og inn på Hafslundsiden. Dette vil gi bedre utsikt fra toget ved
kryssing av elva. På Hafslundsiden vil ny fv. 118 stige og ligge høyt over terrenget langs østsiden av
jernbanen, noe som vil gi en negativ påvirkning på reiseopplevelsen. Vegnettet vil ligge noe lenger
unna jernbanetraséen, og dette er positivt for reiseopplevelsen sammenlignet med NFO-9. Likevel vil
Hafslundsiden være sterkt preget av infrastruktur som vil redusere reiseopplevelsen.
Reiseopplevelsen fra toget vurderes samlet som noe bedre enn dagens (0/+).
Fv. 118
I dette alternativet ligger ny fv. 118 på vestsiden av ny jernbane. Vegbrua over Sarpsfossen ligger
lavere enn ny jernbanebru, noe som vil påvirke reiseopplevelsen negativt da jernbanebrua vil hindre
utsyn mot elvelandskapet i nordøst mot Halfsundsøy. På Hafslundssiden vil vegen ligge lavt i
terrenget og gå under ny jernbane før den kommer opp på nordøstsiden av jordbrukslandskapet nord
for Hafslund hovedgård. Her vil vegen ligge høyt i terrenget og reisende vil ha god visuell kontakt med
nærliggende områder og parkanlegget til Hafslund hovedgård. Dette vil være positivt for
reiseopplevelsen.
Reiseopplevelsen fra fv. 118 vil bli noe bedre enn dagens (0/+).
6.21.4 Rv. 111
Reiseopplevelsen langs ny rv. 111 vil være positiv ved nærføringen til Hafslund hovedgård, Hafslund
kirke og det omkringliggende åpne jordbrukslandskapet. Utsikten til industriområdet i Navestad vil
være negativ for reiseopplevelsen.
Reiseopplevelsen vil være omtrent som dagens reiseopplevelse langs eksisterende rv. 111 (0).
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6.22 Oppsummering av konsekvenser
Dette kapittelet oppsummerer konsekvensene for områdene innenfor Rolvsøy-Borg bryggerier og
Borg bryggerier-Klavestad. Det gjøres en samlet vurdering av konsekvensene for hvert alternativ, der
man slår sammen alle delområdene. I den samlede vurderingen er det naturlig å vektlegge tyngst de
områdene som blir direkte berørt.
6.22.1 Område Rolvsøy–Borg bryggerier
Alternativ 1a
Mellom Rolvsøy og Borg bryggerier berører alternativet 3 delområder av middels til stor og ett med
stor verdi. De største landskapsmessige verdiene er knyttet til Greåker fort, kulturlandskapet på
Rolvsøy og Rolvsøysund.
Mellom start av strekning og Greåker fort vil de største negative virkingene være kryssing av
kulturlandskapet på Rolvsøy. Linjen ligger høyt i landskapet og vil ligge eksponert i de åpne
jordbruksarealene. Banen vil oppleves som en tydelig visuell barriere ned mot Glomma.
Ny jernbanebru over Visterflo vil være et massivt og dominerende element i landskapet. Den nye
jernbanebrua krysser over eksisterende jernbanebru på østsiden av sundet. Den stramme
linjeføringen og høyden over elveleiet, vil føre til betydelige visuelle virkninger for landskapsbildet.
Plasseringen av tunnelpåhugget på østsiden av Greåker fort medfører at det vil være synlig fra deler
av delområde, noe som vil ha negative virkninger for landskapsbildet.
Ved kryssing av kulturlandskapet Alvim-Tune skjærer jernbanen gjennom Nordre Yven/Bjortoppen.
Linjeføringen til banen er dårlig tilpasset landskapsformene og oppleves som et dramatisk inngrep i et
område som i dag er et helhetlig kulturlandskap.
Alternativet beslaglegger minst arealer på Rolvsøy, men gir størst negative konsekvenser for
Rolvsøysund og Greåker fort. Det vektlegges at alternativet gir stor konsekvens for sistnevnte
delområdet som har stor verdi.
Reiseopplevelsen fra toget vurderes samlet som noe dårligere enn dagens (-), da den vil gå i tunnel
gjennom Greåker fort og gjennom Hannestad/Yven. Banen vil og delvis ligge i tunnel gjennom
boligområder før Sarpsborg sentrum.
Samlet sett vurderes alternativ 1a til å ha middels til stor negativ konsekvens (- - /- - -).
Alternativ 4bH
Mellom Rolvsøy og Borg bryggerier berører alternativet 3 landskap av middels til stor verdi.
Alternativet berører ikke Greåker fort som har høy verdi.
Over kulturlandskapet Rolvsøy vil alternativet beslaglegge store deler av jordbrukslandskapet øst for
Valle, noe som vil gi negative nærvirkninger for landskapsbildet. Nytt dobbeltspor vil ligge nært inntil
boligområdet på Valle og være en visuell barriere i retning Glomma.
Videre vil jernbanen gå i betongtunnel fra Kirkestien og frem til Rolvsøysund. Tunnelportalen på
vestsiden av Visterflo vil gi negative virkninger for det småskala landskapet. Brua over Visterflo er
bedre dimensjonert til det småskala landskapet langs Rolvsøysund da den vil krysse lavere over
vannflaten sammenlignet med alternativ 1a. Likevel vil ny jernbanebru oppstrøms nye vegbrua (fv.
109) bryte den visuelle kontakten mellom Visterflo og bebyggelsen langs sundet, noe som vil være en
svært negativ visuell virkning for landskapsbildet. Utsikten oppover Visterflo er en verdifull kvalitet for
landskapskarakteren i delområdet.
Ved kulturlandskapet Alvim-Tune vil tunnelportalen ligge i åssiden til Knattås. Tunnelportalen vil være
et betydelig inngrep av at Rådmann Dalens vei må legges over tunnelpåhugget.
Over Tune næringsområde og innover mot Borg bryggerier vil jernbanen ligge høyt over terrenget.
Partier med kompakt betongkonstruksjon vil oppleves som et massivt og dominerende element i
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landskapet. Høyden og bredden på jernbanekonstruksjonen gjør at den vil være en tydelig visuell
barriere i nærområdet. Det vektlegges at dette alternativet vil ha en kortere strekning gjennom
boligområdene sammenlignet med alternativ 1a og 5cH siden den går over Tunejordet
næringsområdet på deler av strekningen.
Alternativet har en mer skånsom utforming over Rolvsøy og Rolvsøysund sammenlignet med
alternativ 1a, og vil gi ingen virkninger for delområdet Greåker fort som har stor verdi.
Reiseopplevelsen fra toget vurderes samlet som noe dårligere enn dagens (-), da store deler av
traséen mellom Rolvsøysund og frem til Alvim-Tune ligger i tunnel.
Samlet sett vurderes alternativ 4bH til å ha middels negativ konsekvens (- -).
Alternativ 4bL
Alternativet vil ha samme linjeføring som alternativ 4bH, og lik utforming frem til Alvim-Tune. Her er
konsekvensene som beskrevet for 4bH.
Fra Alvim-Tune vil jernbanen gå i lukket betongtunnel helt frem til Borg bryggerier. Inngrepene i
forbindelse med betongtunnelen kan for det meste istandsettes. Bebyggelse over betongtunnelen må
rives.
Reiseopplevelsen fra toget vurderes samlet som noe dårligere enn dagens (-), da jernbanetraséen
stort sett vil gå i tunnel.
Samlet sett vurderes alternativ 4bL til å ha liten negativ konsekvens (-).
Alternativ 5cH
Alternativet vil ha lik linjeføring og utforming som alternativ 1a frem til Yven/Hannestad, hvor den
svinger noe nordover og krysser Alvim-Tune mer på skrå over mot Vogts vei. Jernbanetraséen
skjærer skrått gjennom Nordre Yven/Bjortoppen og medfører ca. 15 meter høye dobbeltsidige
skjæringer. Skjæringene vil være synlig fra nordlig del av landskapsrommet, noe som vil forsterke den
visuelle virkningen av inngrepet sammenlignet med alternativ 1a.
Banen legger seg videre i samme trasé som Vogts vei innover Tunejordet næringsområde og
boligområdene før Borg bryggerier. Over E6 vil Ordfører Thorbjørnsens vei legges i bru parallelt med
ny jernbanebru. Bruene vil ha ulik høyde, noe som vil forsterke infrastrukturkorridoren som en visuell
barriere i landskapet.
Innover boligområdene på Vesteng, Valaskjold og Enenda vil banen ligger høyt på viadukter, noe som
vil gi betydelige nærvirkninger for området og påvirke landskapsbildet negativt.
Reiseopplevelsen fra toget vurderes samlet som noe bedre enn dagens (0) da banen vil ligge over
terrenget og gi utsyn over boligområdene.
Samlet sett vurderes alternativet til å ha stor negativ konsekvens (- - -).
Alternativ 5cL
Alternativet vil ha samme linjeføring som alternativ 1a, og lik utforming frem til Alvim-Tune. Fra AlvimTune vil jernbanen ha samme linjeføring som alternativ 5cH, men ligge i betongtunnel hele
strekningen frem til Borg bryggerier.
Reiseopplevelse for jernbanen vil bli som beskrevet for alternativ 1a frem til tunnelportalen i
Greåkerdalen. Videre vil banen gå i tunnel helt frem til Borg bryggerier. Tunnelstrekningene er
negative for reiseopplevelsen.
Reiseopplevelsen fra toget vurderes samlet som dårligere enn dagens (-).
Samlet sett vurderes alternativ 5cL til å ha middels negativ konsekvens (- -).
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Rangering
De største forskjellene mellom de utrede alternativene er ved Rolvsøy, Greåker fort og Alvim-Tune.
Alternativ 4bL rangeres som det beste alternativet da det har minst konsekvenser for nevnte
områder, og den vil ligge i tunnel fra Alvim-Tune og frem til Borg bryggerier.
Alternativ 4bH vil ha lik linjeføring som alternativ 4bL. Alternativet vil ligge i dagen fra Alvim-Tune,
men vurderes til å være en noe bedre løsning enn alternativ 5cL da sistnevnte vil ha større
konsekvenser for Rolvsøy, Rolvsøysund og Greåker fort.
Alternativ 1a vil ha store konsekvenser for Rolvsøy og Greåker fort, kulturlandskapet Alvim-Tune og
videre innover mot Borg bryggerier.
Alternativ 5cH har lik konsekvens som alternativ 1a og 5cL for områdene Rolvsøy, kryssing av
Rolvsøysund og Greåker fort. Alternativet gir og størst konsekvenser for strekningen Alvim-Tune og
frem til Borg bryggerier.
Flere av alternativene får lik samlet konsekvens selv om det er noe forskjell på omfang og konsekvens
innenfor de ulike delområdene. Samlet sett gir ikke forskjellene utslag på rangeringen av
alternativene.
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Tabell 6-1: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Rolvsøy–Borg
bryggerier, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene 1a, 4bH og 4bL (4b)
Alternativ 1a
Verdi

Alternativ 4b / 4bH
Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Alternativ 4b / 4bL
Konsekvens

Omfang

Delområde 1
Næringsbebyggelsen i
Dikeveien
Delområde 2
Omberg og
Hauge
Delområde 3
Boligområdene
ved Råkollen
og Valle
Delområde 4
Industriarealer
ved Valle
Delområde 5
Rolvsøy
kulturlandskap
Delområde 6
Rolvsøysund

Liten

Intet til lite
negativt

0

Lite
negativt

0

Lite
negativt

0

Middels

Intet til lite
negativt

0/-

Intet til lite
negativt

0/-

Lite til intet
negativt

0/-

Middels

Intet til lite
negativt

0/-

Middels
negativt

--

Middels
negativt

--

Intet

0

Lite til
middels
negativt

-

Lite til
middels
negativt

-

Middels
til stor

Middels til
stort
negativt

---

Middels
negativt

--

Middels
negativt

--

Middels
til stor

Stort
negativt

---

---

Stor

Stort
negativt

---

Delområde 8
Greåker

Liten til
middels

Middels
negativt

-

Middels til
stort
negativt
Lite eller
intet
negativt
Intet

---

Delområde 7
Greåker Fort

Middels til
stort
negativt
Lite eller
intet
negativt
Intet

Delområde 9
Langemyr,
Hannestad og
Yven
Delområde 10
Kulturlandskap
Alvim-Tune
Delområde 11
Tunejordet
næringsområde
Delområde 12
Vesteng,
Valaskjold og
Enenda

Middels

Middels til
stort
negativt

--

Middels
negativt

--

Middels
negativt

--

Middels
til stor

Middels
negativt

--

Middels til
stort
negativt

---

Lite
negativt

-

Liten

Intet
negativt

0

Stort
negativt

-

Intet til lite
positivt

0

Middels til
stort
negativt

--

Middels til
stort
negativt

--

Lite eller
intet
negativt

0/-

Liten

Middels

Samlet konsekvens
Rangering

- -/- - 3

-

0

-2

-

0

1
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Tabell 6-2: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Rolvsøy–Borg
Bryggerier, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene 5cH og 5cL
Alternativ 5cH
Verdi

Omfang

Alternativ 5cL

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Delområde 1
Næringsbebyggelsen i
Dikeveien
Delområde 2
Omberg og
Hauge
Delområde 3
Boligområdene
ved Råkollen
og Valle
Delområde 4
Industriarealer
ved Valle
Delområde 5
Rolvsøy
kulturlandskap

Liten

Intet til
lite
negativt

0

Intet til
lite
negativt

0

Middels

Intet til
lite
negativt

0/-

Intet til
lite
negativt

0/-

Middels

Intet til
lite
negativt

0/-

Intet til
lite
negativt

0/-

Intet

0

Lite eller
intet
negativt

0

Middels
til stor

Middels
til stort
negativt

---

Middels
til stort
negativt

---

Delområde 6
Rolvsøysund

Middels
til stor

Stort
negativt

---

Stort
negativt

---

Delområde 7
Greåker Fort

Stor

Stort
negativt

---

Stort
negativt

---

Delområde 8
Greåker

Liten til
middels

Middels
negativt

-

Middels
negativt

-

Delområde 9
Langemyr,
Hannestad og
Yven
Delområde 10
Kulturlandskap
Alvim-Tune
Delområde 11
Tunejordet
næringsområde
Delområde 12
Vesteng,
Valaskjold og
Enenda

Middels

--

Intet til
lite
negativt

0/-

Liten

Middels
negativt

Middels
til stor

Middels
til stort
negativt

---

Lite
negativt

-

Liten

Stort
negativt

-

Lite til
intet
negativt

0

Middels

Stort
negativt

---

Lite
negativt

0/-

Samlet konsekvens
Rangering

--4

-2

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, delutredning
landskapsbilde

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

191 av 201
ICP-16-A-25222
03A
15.03.2019

6.22.2 Område Borg bryggerier–Klavestad
Mellom Borg bryggerier og Klavestad berører alternativene to område med middels til stor verdi, og to
områder med stor verdi. Det største landskapsmessige verdiene er knyttet til Hafslund hovedgård,
elvelandskapet ved Tarris og Hafslundsøy, industrilandskapet ved Sarpsfossen og grøntområdet
Glengshølen.
Alternativ Midt-7
Nytt stasjonsområde vil være betydelig større enn dagens. Tiltaket åpner muligheten til å lage et mer
helhetlig arkitektonisk område tilknyttet jernbanestasjonen. Stasjonsområdet vil bidra til en visuell
oppgradering av sentrumsområdet, og en oppstramming av gatestrukturen vil forsterke det visuelle
helhetsinntrykket.
Videre sørøstover vil tiltaket gi betydelige konsekvenser for Grinaområdet som følge av nærføring og
utvidelse av jernbanetraséen. Eksisterende vegetasjon som i dag skiller boligområdet og eksisterende
jernbanetrasé må fjernes, noe som vil gjøre ny infrastruktur mer synlig. Nærføringen av ny fv. 118 vil
og gi negative konsekvenser for boligområdet.
Tiltaket vil medføre en reduksjon av grøntarealet Glengshølen. Banen vil, som eksisterende jernbane,
være en tydelig visuell barriere mot sentrumsområdene.
Jernbanen og nytt vegnett vil beslaglegge store deler av Tarris, og arbeiderboligene på Tarris må
rives. Randsone ned mot elva bevares, noe som kan gi tiltaket en bedre forankring i landskapet.
Ny jernbanebru og vegbru over Glomma ved Sarpsfossen vil ikke gi direkte virkninger for delområdet
Sarpsfossen, men den vil oppleves som en visuell barriere i retning Hafslundsøy. Bruene vil være
underordnede elementer sett fra nedsiden av Sarpsfossen som følge av det dominerende
industrilandskapet.
På Hafslundsiden vil tiltaket gi indirekte negative virkinger for Hafslund hovedgård. Ny jernbane og
vegnett nord for gårds- og parkanlegget vil dominere i landskapsbildet, og stå i kontrast til
kulturlandskapet som knytter seg til hovedgården.
Bredden på ny jernbane nedover hvor Haugeveien ligger i dag, gjør at ny veg langs samme trasé vil
oppleves som en dominerende barriere langs det åpne jordbrukslandskapet. Vegen vil medføre en
reduksjon av jordbruksarealer, noe som vil redusere de visuelle kvalitetene i området. Nærføringen til
Hafslund kirke vil også ha negative virkinger for landskapsbildet.
Reiseopplevelsen fra toget vurderes samlet som noe bedre enn dagens (+) da stasjonsområdet med
tilhørende knutepunkt vil bli bedre arkitektonisk utformet, noe som vil gjøre det lettere å orientere seg.
Reiseopplevelsen fra fv. 118 vil bli lik dagens reiseopplevelse (0).
Samlet sett vurderes alternativet til å ha middels negativ konsekvens (- -).
Alternativ Midt-7 og ny rv. 111
Stasjonsområdet og jernbanetraséen i dette alternativet vil ha likt omfang og konsekvens som Midt-7.
Ny rv. 111 beslaglegger ytterkant av gravlunden til Hafslund kirke da vegen vil komme på vestsiden av
ny jernbanetrasé. Vegen vil og medføre en reduksjon av jordbruksarealer og nærføringen til Hafslund
kirke vil gi negative virkinger for landskapsbildet. Vegen ligger i utkant av landskapsrommet og ligger
lavt i terrenget noe som gjør at den ikke vil ha betydelige fjernvirkninger.
Reiseopplevelsen fra toget vil være lik som alternativ Midt-7 (+). Reiseopplevelsen fra fv. 118 vil bli
mye lik dagens reiseopplevelse (0). Reiseopplevelsen langs ny rv. 111 vil være omtrent som dagens
reiseopplevelse langs eksisterende rv. 111 (0).
Samlet sett vurderes alternativet til å ha middels negativ konsekvens (- -).
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Alternativ Midt-10
Dette alternativet vil ha likt omfang og konsekvens som alternativ Midt-7, men med en forskjell ved
områdene elvelandskapet ved Tarris og Hafslundsøy, Sarpsfossen og Hafslund hovedgård.
Alternativet gir noe mer negative virkninger for elvelandskapet ved Tarris og Hafslundsøy da banen og
veganlegg ligger i ulik høyde, og tar mer areal mot elveleiet. Dette vil medføre at tiltaket vil være en
noe mer visuell barriere i landskapet sammenlignet med alternativ Midt-7.
For kryssing av Sarpsfossen vil alternativet gi noe mer negative virkninger som følge av at
brukonstruksjonene for ny jernbane og ny fv. 118 vil ligge i ulik høyde. Alternativet vil gi noe mindre
negative virkninger for hovedgården da ny infrastrukturkorridor, spesielt ny fv. 118, vil ligge noe lenger
unna hovedgården og parkanlegget sammenlignet med alternativ Midt-7.
Reiseopplevelsen fra toget vil være lik som alternativ Midt-7 (+). Reiseopplevelsen fra fv. 118 vil bli
bedre enn dagens (+) da den vil gi god utsikt over elvelandskapet og Hafslundsøy.
Samlet sett vurderes alternativet til å ha middels til stor negativ konsekvens (- - / - - -).
Alternativ Midt-10 og ny rv. 111
Alternativet vil gi noe mer virkninger nordøst i delområdet Hafslund hovedgård. Det er positivt at
etablering av ny rv. 111 medfører at tungt trafikkert infrastruktur som i dag går like nord for
hovedgården, fjernes. Dette er bedre for landskapsbildet sammenlignet med Midt-10. Fv. 118 legges
på andre siden av jernbanen, lenger unna hovedgården. Dette åpner for muligheten til å innlemme det
frigjorte arealet i parkanlegget til hovedgården, slik det en gang opprinnelig har vært. Dette vil være
positivt for landskapsbildet nord i delområdet.
Reiseopplevelsen fra toget vil være lik som alternativ Midt-7 (+). Reiseopplevelsen fra fv. 118 vil bli
bedre enn dagens (+) da den vil gi god utsikt over elvelandskapet og Hafslundsøy. Reiseopplevelsen
langs ny. rv. 111 vil være omtrent som dagens reiseopplevelse langs eksisterende rv. 111 (0).
Samlet sett vurderes alternativet til å ha middels til stor negativ konsekvens (- - / - - -).
Alternativ NFO-9
Stasjonsområdet vurderes til å ha lik virkning for bybildet som alternativ Midt-7 og Midt-10.
Jernbanen krysser Glomma like nordøst for Olavsvollen og ligger på brukonstruksjon over Glomma på
utsiden av Tarris. Brukonstruksjonen og ny vegbru fv. 118 vil være et svært dominerende element i
landskapet. Den lange brukonstruksjonen mangler forankring og vil ikke kunne tilpasses landskapet.
Infrastrukturkorridoren vil være dominerende i elvelandskapet og gi betydelige visuelle nær- og
fjernvirkninger i området. Dette vektlegges tyngst i både NFO-9 alternativene og NFO-10
alternativene.
Arbeiderboligene på Tarris må ikke rives. Olavsvollen berøres ikke, men vil fortsatt være et visuelt
underordnet element i landskapsrommet. Tiltaket vil ikke gi direkte virkninger for Hafslund hovedgård.
Til sammen vil de ulike veg- og jernbanetraséene med sin plassering og høyde i terrenget gi negative
visuelle virkninger for hovedgården med parkanlegget.
Reiseopplevelsen fra toget vurderes samlet som noe bedre enn dagens (0/+) da jernbanen vil ligge
høyt over Glomma og terrenget på Hafslund, noe som vil gi god utsikt utover nærområdene.
Reiseopplevelsen fra fv. 118 vil bli bedre enn dagens (0/+) på grunn av god høyde over eksisterende
terreng og bedre visuell kontakt med omkringliggende områder på Hafslundssiden.
Samlet sett vurderes alternativet til å ha stor negativ konsekvens (- - -).
Alternativ NFO-9 og ny rv. 111
Ny fv. 118 og ny jernbane er lik som beskrevet for alternativ NFO-9.
Ny rv. 111 vil medføre direkte virkninger nordøst i delområdet Hafslund hovedgård med ny adkomst til
Hafslund kirke og nærføring til delområdet.
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Reiseopplevelsen fra toget vil være lik som alternativ NFO-9 (0/+). Reiseopplevelsen fra fv. 118 vil bli
bedre enn dagens (0/+) på grunn av god høyde over eksisterende terreng og bedre visuell kontakt
med omkringliggende områder på Hafslundssiden. Reiseopplevelsen langs ny rv. 111 vil være omtrent
som dagens reiseopplevelse langs eksisterende rv. 111 (0).
Samlet sett vurderes alternativet til å ha stor negativ konsekvens (- - -).
Alternativ NFO-10
Jernbanen vil ha lik linjeføring og lik utforming som NFO-9. Forskjellen mellom de to alternativene er
utforming av ny fv. 118. I dette alternativet vil fv. 118 ligge lavere i terrenget og beslaglegge en større
del av Tarris sammenlignet med NFO-9. Videre vil det være en høydeforskjell på brukonstruksjonene
over Glomma mot Hafslundsøy (ca. 4 meter), i tillegg til at det vil være en større avstand mellom
jernbanebru og vegbru (ca. 17,5 meter) sammenlignet med NFO-9. Omfanget av alternativ NFO-10 vil
dermed være noe mer negativt enn alternativ NFO-9 ved Sarpsfossen. Spesielt høydeforskjellen vil
forsterke opplevelsen av ny infrastrukturkorridor som en visuell barriere i landskapet da det vil være
begrenset med visuell kontakt under brukonstruksjonene.
På Hafslundsiden vil rundkjøringen ligge lavt i terrenget, og det kreves mindre riving av bygninger
sammenlignet med NFO-9. Fv. 118 vil ligge lenger unna Hafslund hovedgård, noe som er positivt for
landskapsbildet. Likevel vil fylkesvegen med høyde ca. 5 meter over terrenget gi fjernvirkninger.
Reiseopplevelsen fra toget vurderes samlet som noe bedre enn dagens (0/+) da fv. 118 ligger lavere.
Dette gjør at reisende på toget vil ha god utsikt ved kryssing av Sarpsfossen. Reiseopplevelsen fra fv.
118 vil bli noe bedre enn dagens (0/+).
Samlet sett vurderes alternativet til å ha stor negativ konsekvens (- - -).
Alternativ NFO-10 og ny rv. 111
Ny fv. 118 og ny jernbane er lik som beskrevet for alternativ NFO-10.
Alternativet vil gi noe mer positive virkninger nordøst i delområdet Hafslund hovedgård. Det er positivt
at etablering av ny rv. 111 medføre at tungt trafikkert infrastruktur som i dag går like nord for
hovedgården, fjernes. Dette er bedre for landskapsbilde sammenlignet med NFO-10. Fv. 118 legges
på andre siden av jernbanen, og ligger dermed langt unna hovedgården. Dette åpner for muligheten til
å innlemme det frigjorte arealet i parkanlegget til hovedgården, slik det en gang opprinnelig har vært.
Dette vil være positivt for landskapsbildet nord i delområdet.
Reiseopplevelsen fra toget vurderes samlet som noe bedre enn dagens (0/+). Reiseopplevelsen langs
ny rv. 111 vil være omtrent som dagens reiseopplevelse langs eksisterende rv. 111 (0).
Samlet sett vurderes alternativet til å ha stor negativ konsekvens (- - -).

Rangering
De største forskjellene mellom de ulike alternativene er ved elvelandskapet ved Tarris og
Hafslundsøy, kryssing av Glomma (Sarpsfossen) og ved Hafslund hovedgård.
Alternativ Midt-7 og alternativ Midt-7 og ny rv. 111 er de alternativene som kommer best ut da det
gir minst negative virkinger for elvelandskapet ved Tarris og Hafslundsøy. Tiltaket har direkte
virkninger for dette området, mens det har indirekte virkninger for Hafslund hovedgård.
Alternativ Midt-10 og alternativ Midt-10 med ny rv. 111 kommer nest best ut da de gir mer negative
virkninger for Elvelandskapet ved Tarris og Hafslundsøy og Sarpsfossen.
NFO-alternativene kommer dårligst ut da de vil gi store negative virkningene for elvelandskapet ved
Tarris og Hafslundsøy.
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Flere av alternativene får lik samlet konsekvens selv om det er noe forskjell på omfang og konsekvens
innenfor de ulike delområdene. Samlet sett gir ikke disse forskjellene utslag på rangeringen av
alternativene.
Tabell 6-3: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Borg
bryggerier–Klavestad, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene Midt
Alternativ Midt-7

Alternativ Midt-7 og
ny rv. 111

Alternativ Midt-10

Alternativ Midt10 og ny rv. 111

Verdi

Omfang

Konsekvens

Omfang

Omfang

Omfang

Delområde 13
Sarpsborg
sentrum
Delområde 14
Glengshølen og
Ravneberget fort
Delområde 15
Flistomta

Middels

Lite til
middels
negativt

-

Lite til
middels
negativt

-

Lite til
middels
negativt

-

Lite til
middels
negativt

-

Middels
til stor

Lite til
middels
negativt

-/--

Lite til
middels
negativt

-/ --

Lite til
middels
negativt

-/--

Lite til
middels
negativt

-/--

Liten

Lite
negativt

0/-

Lite
negativt

0/-

Lite
negativt

0/-

Lite
negativt

0/-

Delområde 16
Elvelandskapet
ved Tarris og
Hafslundsøy
Delområde 17
Sarpsfossen

Stor

Middels
negativt

--/---

Middels
negativt

--/---

Middels
negativt

---

Middels
negativt

---

Middels
til stor

Lite
negativt

-

Lite
negativt

-

-/--

Stor

Middels
negativt

--/---

Middels
negativt

--/---

Lite til
middels
negativt
Lite til
middels
negativt

-/--

Delområde 18
Hafslund
Hovedgård
Delområde 19
Navestad
jordbrukslandskap
Delområde 20
Borgenhaugen
og Nordberg

Lite til
middels
negativt
Lite til
middels
negativt

Liten til
middels

Intet
omfang

0

Lite
negativt

-

Intet
omfang

0

Lite
negativt

-

Middels

Middels
negativt

--

Middels
negativt

--

Middels
negativt

--

Middels
negativt

--

Samlet konsekvens
Rangering

-1

Konsekvens

-1

Konsekvens

--/--2

--

Konsekvens

--/--2

--
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Tabell 6-4: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Borg
bryggerier–Klavestad, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene Nord for
Olavsvollen (NFO)

Verdi
Delområde
13
Sarpsborg
sentrum
Delområde
14
Glengshølen
og
Ravneberget
fort
Delområde
15
Flistomta
Delområde
16
Elvelandskapet ved
Tarris og
Hafslundsøy
Delområde
17
Sarpsfossen
Delområde
18
Hafslund
Hovedgård
Delområde
19
Navestad
jordbrukslandskap
Delområde
20
Borgenhaugen og
Nordberg

Alternativ NFO-9

Alternativ NFO-9
og ny rv. 111

Alternativ NFO-10

Alternativ NFO-10
og ny rv. 111

Omfang

Omfang

Omfang

Omfang

Konsekvens

Konsekvens

Konsekvens

Konsekvens

Middels

Lite
negativt

-

Lite
negativt

-

Lite
negativt

-

Lite
negativt

-

Middels
til stor

Lite til
middels
negativt

-/--

Lite til
middels
negativt

-/--

Lite til
middels
negativt

-/--

Lite til
middels
negativt

-/--

Liten

Lite
negativt

0/-

Lite
negativt

0/-

Lite
negativt

0/-

Lite
negativt

0/-

Stor

Stort
negativt

---/----

Stort
negativt

---/----

Stort
negativt

---/----

Stort
negativt

---/----

Middels
til stor

Lite
negativt

-

Lite
negativt

-

Lite til
middels
negativt

-/--

Lite til
middels
negativt

-/--

Stor

Middels
negativt

- - /- - -

Middels
negativt

--/---

Lite til
middels
negativt

--

Lite til
middels
negativt

--

Liten til
middels

Intet
omfang

0

Lite
negativt

-

Intet
omfang

0

Lite
negativt

-

Middels

Middels
negativt

--

Middels
negativt

--

Middels
negativt

--

Middels
negativt

--

Samlet konsekvens
Rangering

--3

--3

--3

--3
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6.23 Konsekvenser i anleggsperioden
Dette kapittelet gir en kort oppsummering av konsekvensene i anleggsperioden. Tema landskapsbilde
fokuserer på de permanente virkingene for landskapet i driftsfasen, og inngrepene i anleggsperioden
vektlegges derfor ikke i denne utredningen.
6.23.1 Området Rolvsøy-Klavestad
I anleggsfasen vil det foregå stor aktivitet med bygging av jernbanelinje, veganlegg for fv. 118 og rv.
111, stasjonsområdet og knutepunkt i Sarpsborg sentrum med tilhørende konstruksjoner,
kryssområder, lokalveger, omlegging av kjøre/gang- og sykkelveger og omlegging av dagens bane. I
tillegg må E6 ved Alvim legges om i perioder, og store riggområder etableres på jordbruksarealer ved
Alvim/Tune og på Hafslund. I perioder vil dette gi inngrep som vil fremstå som store sår i landskapet
og som vil ha betydelig nærvirkning for berørte områder. Inngrepene på jordbruksarealer på
Alvim/Tune og Hafslund vil og kunne gi noen fjernvirkninger i denne fasen.

6.24 Usikkerhet
Det er usikkerhet om hvor vidt vedtatte reguleringsplaner blir gjennomført og om arealbruken blir
endret slik som reguleringsplan viser. Det er også usikkerhet knyttet til selve utformingen av arealene i
reguleringsplanene.
Forutsatt at prinsippene for terrengforming og landskapstilpasning som ligger til grunn for
prosjekteringen følges i videre reguleringsplanprosess og byggeplan, er usikkerheten liten.
Usikkerheten for landskapsbilde er knyttet til den endelige utformingen av tiltaket. Her gjelder det
forming av sideterreng, tilpasning til omgivelser og valg av konstruksjonstype for bruer, tunnelportaler
og underganger.
Endelig omfang av støyskjerming vil ha betydning for synlighet av tiltaket og for barrierevirkning.
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7 FORSLAG TIL AVBØTENDE TILTAK
7.1

Delområde 5 Rolvsøy kulturlandskap

7.1.1 Alternativ 4bH/4bL mellom Kirkeveien og Kirkestien
Mellom Kirkeveien og Kirkestien er det planlagt ett dypt trau. Her kan man dekke trauet med en
takplate som avbøtende tiltak. Dette medfører at man kan unngå visuell barrierevirkning i
boligområdet. Åpen kulvert krever et 1.8 meter høyt flettverksgjerde gjennom boligområdet.
Det avbøtende tiltaket vil være positivt for omfanget da banen vil være mindre synlig i området. Dette
ville gitt et positivt utslag for samlet konsekvensgrad i delområdet.

Figur 7-1: Alternativ 4bH/4bL på strekningen mellom Kirkeveien og Kirkestien

7.2

Delområde 6 Rolvsøysund

7.2.1 Alternativ 1a/5cH/5cL og 4bH/4bL over Rolvsøysund/Visterflo
Eksisterende grønnstruktur langs elvebredden bør bevares i den grad det er mulig for å dempe
brukonstruksjonene sin dominans i delområdet. Det avbøtende tiltaket vil være positivt for omfanget,
men vil ikke gi utslag for samlet konsekvensgrad i delområdet.

7.3

Delområde 10 Kulturlandskap Tune-Alvim

Alternativ 1a Skjæring gjennom høydedraget ved Nordre Yven gård
Det blir en ca. 19 meter høy skjæring gjennom Nordre Yven. Denne kan erstattes av fjelltunnel eller
betongtunnel. Dette vil i større grad gjør det mulig å sette i stand terrenget igjen etter endt
anleggsperiode. Det avbøtende tiltaket vil være positivt for omfanget da det vil gi en bedre
landskapstilpasning, noe som vil gi positivt utslag for samlet konsekvensgrad i delområdet.
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Figur 7-2: Alternativ 1a. Jernbanen skjærer gjennom
høydedraget Nordre Yven
7.3.1 Alternativ 5cH Skjæring gjennom høydedraget ved Nordre Yven gård
Her er det mulig med tilsvarende avbøtende tiltak som foreslått for alternativ 1a. På grunn av mindre
overdekning er det ikke mulig å anlegge fjelltunnel her, men betongtunnel kan etableres på en del av
strekningen. Dette vil i større grad gjøre det mulig å sette i stand terrenget etter endt anleggsperiode.
Det avbøtende tiltaket vil gi en bedre landskapstilpasning, noe som vil kunne gi et positivt utslag for
samlet konsekvensgrad i delområdet.

7.4

Delområde 12 Vesteng, Valaskjold og Enenda

7.4.1 Alle alternativer
Et mulig avbøtende tiltak langs jernbanetraseen ved Borg bryggerier er å beholde eksisterende
vegetasjon langs eksisterende jernbane der hvor det er mulig for å redusere visuelle virkninger for
bebyggelsen som bli liggende langs jernbanen. Det avbøtende tiltaket vil være positivt for omfanget,
men vil ikke gi utslag for samlet konsekvensgrad i de delområdene der tiltaket er aktuelt.
7.4.2 Alternativ 1 Boligområdet Brevik
For å unngå visuell barrierevirkning i boligområdet kan strekningen mellom krysset Frøyas vei og
Sisikveien og frem til Terneveien legges i betongtunnel. Dette vil gjøre banen i dette området mindre
synlig og redusere de negative virkningene for delområdet. Tiltaket vil ha positivt utslag for samlet
konsekvensgrad i delområdet.

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, delutredning
landskapsbilde

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

199 av 201
ICP-16-A-25222
03A
15.03.2019

Figur 7-3: Alternativ 1a ved Brevik. Rødt område viser
strekning som kan legges i betongtunnel (forlenging av
den som er planlagt) for å unngå visuell barrierevirking i
boligområdet. Røde bygninger skal rives (basert på
foreløpige vurderinger, se kap.3 vedr. usikkerhet)

7.5

Delområde 17 Sarpsfossen

7.5.1 Alle veg- og banealternativ over Glomma og Sarpsfossen
Høy kvalitet på materialer og god arkitektonisk utforming av brualternativ over Sarpsfossen.
Støyskjermer bør være transparente over bruer for å bedre reiseopplevelsen og redusere visuelle
nær- og fjernvirkninger. Bruk av transparente støyskjermer må sees i sammenheng med drift da støv
vil kunne redusere gjennomsyn. Det avbøtende tiltaket vil være positivt for omfanget, men vil ikke gi
utslag for samlet konsekvensgrad i de delområdene der dette er aktuelt.

7.6

Delområde 18 Hafslund hovedgård

7.6.1 Alle veg- og banealternativ
Ny infrastruktur med visuell kontakt mot Hafslund hovedgård bør gjennomføres med en god
terrengtilpassing og istandsetting. Dette vil kunne gi en bedre tilpasning i landskapet, noe som vil
kunne redusere tiltakets nær- og fjernvirkninger. Det avbøtende tiltaket vil være positivt for omfanget,
men vil ikke gi utslag for samlet konsekvensgrad i delområdet.
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8 OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER
Det er ikke avdekket et behov for oppfølgende undersøkelser i denne konsekvensutredningen. Det
forslås ingen oppfølgende undersøkelser innen tema landskapsbilde for å oppfylle utredningsplikten.
Normal prosess og saksbehandling anses som tilstrekkelig.

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, delutredning
landskapsbilde

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

201 av 201
ICP-16-A-25222
03A
15.03.2019

9 DOKUMENT INFORMASJON
9.1

Endringslogg

Rev.
00A
01A
02A
03A

9.2

Endring
1.utgave til Bane NOR
2. utgave, revidert etter gjennomgang av Bane NOR
3. utgave, revidert etter gjennomgang av Bane NOR
4. utgave, revidert etter gjennomgang av SVV

Terminologi
Betongtrau
Viadukt

9.3

Brede nedsenkede konstruksjoner med bunnplate og sidevegger, i
utgangspunktet åpen i toppen
Lang bru over land

Referanseliste
[1]
[2]
[3]
[4]

[5]
[6]
[7]

Statens vegvesen, «Konsekvensanalyser, veiledning, Håndbok V712», 2014.
NIBIO. Norsk referansesystem for landskap, 1998
TØI-rapport. Bruk av mobilt kommunikasjonsutstyr underveis, 2014
Bane NOR, Fastsatt planprogram. Kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning
(KU) for InterCity Østfoldbanen dobbeltspor Fredrikstad – Sarpsborg, Rv. 110 Simo – St.
Croix og Fv. 118 Sarpsbru med event. omlegging av Rv. 111 øst for Hafslund. Justert
planprogram fastsatt 24.05.2018 i Sarpsborg og 21.06.2018 i Fredrikstad, ICP-16-A-25210
Fylkesmannen i Østfold, Østfoldlandskap av betydning del 2, 1990
Bane NOR, InterCity-prosjektet Østfoldbanen Fredrikstad–Sarpsborg: Fagrapport
byutvikling Sarpsborg, ICP-16-A-25470, januar 2019
Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen Region øst, Jernbaneverket, Fredrikstad
kommune & Sarpsborg kommune, «Bypakke Nedre Glomma 2016. Samarbeidsavtale om
areal- og transportutvikling i Nedre Glomma.,» 2016

ICP-16-A-25222
Utgitt Mars 2019
Utgave 03A
Utgitt av Bane NOR
Foto 2G
Postadresse Bane NOR SF, Postboks 4350, N-2308 Hamar
E-post postmottak@banenor.no

05280

Sentralbord/vakttelefon

