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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 lokal og regional utvikling. Delutredning
lokal og regional utvikling inngår som del av 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.

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)
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Konsekvens

Temaene som er omtalt i denne delutredningen er demografi, næringsliv og arbeidsmarkedet. Dette
henger sammen med både byutvikling og boforhold, som er dekket i fagrapport for byutvikling [17] og
delutredning for nærmiljø og friluftsliv [20]. Denne delutredningen beskriver dermed ikke konsekvenser
for disse temaene, men har fokus på det som skiller alternativene fra hverandre.
Alternativene gir tilnærmet identisk virkning på lokal og regional utvikling. Det er kun alternativene ved
Sarpsborg stasjon, alternativ Midt og alternativ NFO, som er mulig å skille i denne analysen, men
også her er forskjellen marginal. Både frekvens, reisetid og stasjonsplassering er like for
jernbanealternativene, og det er disse faktorene som er viktigst for dette temaet.
I planprogrammet står det at konsekvensutredningen skal fokusere på det som er beslutningsrelevant.
Beslutningen om å bygge sammenhengende dobbeltspor med stopp i alle Østfoldbyene, inkludert
flytting av stasjonen til Grønli i Fredrikstad, er allerede tatt gjennom konseptvalgutredningen for
Intercity Oslo-Halden [2]. I perspektivet lokal- og regional utvikling vil ikke forskjellene mellom
alternativene være utslagsgivende.

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, delutredning lokal
og regional utvikling

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

7 av 41
ICP-16-A-25227
03A
29.03.2019

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.
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I henhold til anbefalt konsept i KVU for Bypakke Nedre Glomma [19] skal fv. 118 planlegges med fire
felt, hvorav to av feltene skal være sambruksfelt/kollektivfelt. Planprogrammet [18] 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 lokal og regional utvikling for traseer
innenfor de alternative utredningskorridorene som er definert i planprogrammet. Delutredning lokal og
regional utvikling er del av «andre samfunnsmessige virkninger», beskrevet i Statens vegvesens
håndbok V712, og inngår 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 samfunnsøkonom Øystein Berge i COWI og kvalitetssikret av Geir
Vasseljen Mørkrid, også han samfunnsøkonom i COWI.

2.2

Utredningskrav i planprogrammet

Konsekvensene for lokal og regional utvikling er utredet i samsvar med kravene i fastsatt
planprogram. Planprogrammets kapittel 5.5 beskriver krav til metode og gjennomføring av
konsekvensutredningen for andre samfunnsmessige virkninger [18]. Planprogrammet ble utarbeidet
for strekningen mellom Fredrikstad (Seut) og Sarpsborg (Klavestad), og inneholder derfor noen
utredningskrav som ikke er relevante for denne strekningen.
Fastsatt planprogram spesifiserer at følgende skal utredes innenfor temaet lokal og regional utvikling
for strekningen Rolvsøy–Klavestad:

Lokal utvikling
Utredningsomfang og metode
• Overordnet kartlegging av nåværende
bo-, nærings- og arbeidsplasstruktur i
Fredrikstad og Sarpsborg kommune
med vekt på sentrumsområdet. Antall
bosatte og arbeidsplasser beskrives.
• Vurderinger av konsekvenser for bo-,
nærings- og arbeidsplasstruktur i
Fredrikstad og Sarpsborg kommune
med vekt på sentrumsområdet. Antall
bosatte og arbeidsplasser beregnes.
• Forhold til lokale, arealplanfaglige og
næringspolitiske rammer og føringer
vurderes.

Grunnlagsdokumentasjon
• Bolig-, nærings- og arbeidsplassdata for
eksisterende situasjon og forventet
framtidig situasjon fra SSB.
• Gjeldende arealplaner, inkludert
registrerings- og analysearbeid lagt til
grunn.
• Igangsatt planarbeid.

Figur 2-2 Tabell fra planprogram for Fredrikstad-Sarpsborg
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Regional utvikling:
Utredningsomfang og metode
• Overordnet kartlegging av nåværende
bo-, nærings- og arbeidsplasstruktur i
Østfold fylke med vekt på ytre Østfold.
• Vurdering av konsekvenser for regional
utvikling, konsentrasjon i by- og
tettsteder og næringspolitiske
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Grunnlagsdokumentasjon
• Bolig-, nærings- og arbeidsplassdata for
eksisterende situasjon og forventet
framtidig situasjon fra SSB.
• Gjeldende arealplaner, inkludert
registrerings- og analysearbeid lagt til
grunn.

Figur 2-3 Tabell fra planprogram for Fredrikstad-Sarpsborg
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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
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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.
3.1.1 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.
3.1.2 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 veier. Bygninger som
er vist revet på illustrasjoner og kart er basert på foreløpige vurderinger og kan bli endret i neste
planfase som er reguleringsplan.
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4 METODE
4.1

Innledning

I denne konsekvensanalysen benyttes metodikken i Statens vegvesens håndbok V712
Konsekvensanalyser, 2014 versjon 1.1 [1]. En revidert utgave av håndbok V712 ble lansert i februar
2018. I denne utredningen benyttes 2014-utgaven, da fastsatt planprogram med utredningsprogram er
basert på denne.
Lokale og regionale virkninger handler om å synliggjøre hvordan tilgjengelighetsforbedringer eller
endrede forutsetninger for å utnytte arealer, kan gi nye muligheter eller begrensninger for befolkning
og næringsliv lokalt og/eller regionalt. Vurderinger av lokale og regionale virkninger inngår ikke i den
samfunnsøkonomiske analysen, men skal synliggjøres som grunnlag for vurdering av måloppnåelse
og anbefaling av alternativ som ønskes videreført som kommunedelplan.
Lokal og regional utvikling er del av «Andre samfunnsmessige virkninger». Disse skal fange opp
effekter som ikke kommer med i de samfunnsøkonomiske nyttekostberegningene. Den direkte nytten
pendlere og næringsliv har av endret samferdselstilbud blir fanget opp i de samfunnsøkonomiske
analysene. Men dersom det skjer strukturelle endringer for næringsliv og arbeidsmarked utover det,
skal de fanges opp i Lokal og regional utvikling.
Alternativene som skal vurderes er så like at det er vanskelig å skille effekter på lokal og regional
utvikling. Det er gjort en kvalitativ vurdering av de to jernbanealternativene ut fra Sarpsborg stasjon,
Alternativ Midt og Alternativ Nord for Olavsvollen.

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

Tematisk avgrensning

Denne delutredningen vil se på to ulike tema. Det første er konsekvenser for befolkningsutviklingen,
det andre er næringsliv, arbeidsmarked og produktivitet. Utvikling av stasjonsområdet er dekket av
fagnotatet om byutvikling, og vil ikke bli omtalt i denne rapporten.
Med lokale virkninger menes her Nedre Glomma. Denne byregionen er i denne delrapporten definert
som kommunene Fredrikstad og Sarpsborg. I tilsvarende rapport for strekningen Seut-Rolvsøy [16]
var det noe mer fokus på Fredrikstad. I denne rapporten er det mer fokus på Sarpsborg. Hvaler, som
enkelte steder er regnet som del av Nedre Glomma, er ikke tatt med i de lokale virkningene. Det
skyldes at kommunen skiller seg betydelig fra Sarpsborg og Fredrikstad ved å ikke være en
bykommune. De lokale virkningene av tiltaket er knyttet opp mot byutvikling, og det er derfor ikke
relevant å inkludere Hvaler. De regionale virkningene ser på hele Østfold, sammen med Oslo og
Akershus. Den regionale vurderingen er lik som i rapporten for Seut-Rolvsøy.
Det tar tid før de lokale og regionale virkningene setter inn. Integrering av bo- og arbeidsmarkeder
skjer ikke umiddelbart i det et infrastrukturprosjekt står ferdig. Både flyttemønster og reisevaner endrer
seg over tid. I disse analysene er tidsperioden frem mot år 2040 valgt som analyseperiode. I 2040 vil
de ulike markedene ha tilpasset seg den nye infrastrukturen, og det er en naturlig avgrensing siden
SSB sine befolkningsframskrivinger på kommunenivå stopper i 2040.
I vurdering av lokal og regional utvikling er det plassering av stasjon og avgangsfrekvens som er de
viktigste faktorene. Alternativene på strekningen Rolvsøy-Klavestad er tilnærmet identiske.

InterCity-prosjektet

4.4

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, delutredning lokal
og regional utvikling

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

24 av 41
ICP-16-A-25227
03A
29.03.2019

Innhenting av informasjon

Denne delutredningen vil basere seg på offentlig statistikk fra SSB. Det vil innledningsvis bli presentert
en del kvantitative data som danner bakgrunnen for analysen. Selve analysen vil være kvalitative
betraktninger, som følger temaene foreslått i Håndbok V712
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5 DAGENS SITUASJON
5.1

Influensområdet

Området som analyseres er Nedre Glomma, som består av kommunene Fredrikstad og Sarpsborg, og
så et større område som inkluderer Østfold, Oslo og Follo. I tillegg vil Sarpsborg omtales spesielt.
Hvaler er med i regionråd Nedre Glomma, men anses her ikke som en del av bybeltet FredrikstadSarpsborg, og er derfor ikke med som del av Nedre Glomma i dette fagnotatet.
De regionale vurderingene er tilnærmet identiske med vurderingene i tilsvarende rapport for
strekningen Seut-Rolvsøy.

5.2

Demografi

5.2.1 Regional utvikling
Nedre Glomma består i dag av omkring 137 000 innbyggere, og har dermed nesten halvparten av
innbyggerne i Østfold. Kartet i figur 5-1 viser befolkningstettheten i regionen, der mørkere farger er
høyere befolkningstetthet. Kartet viser tydelig bybåndet i Nedre Glomma som er byene Sarpsborg og
Fredrikstad, samt den relativt befolkningstette strekningen langs Glomma som binder de to byene
sammen. I tillegg er Moss og Halden lett gjenkjennelig byer. Langs kysten går det et relativt
befolkningstett belte opp mot Oslo. I følge SSB er Nedre Glomma Norges sjette største byregion.

Figur 5-1: Kart med befolkningstetthet i regionen, Kilde: ssb.no [6]
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Reisetiden mellom Sarpsborg og Oslo S med tog er i dag rett under 1,5 time med avgang en gang i
timen, og med to ekstra avganger i morgenrushet. De fleste vil i tillegg ha reisetid til og fra
jernbanestasjonen. Dette gjør at jernbanen i liten grad bidrar til å integrere bo- og
arbeidsmarkedsregionen i Nedre Glomma med Oslo. Reisetiden er for lang og avgangene for sjeldne.
Med bil er reisetiden litt over en time. Selv om det er en del pendling, er reisetiden såpass lang at det i
dag må sies at Nedre Glomma og Osloregionen ikke er veldig godt integrert. TØI-rapporten
«Langpendling innenfor intercitytriangelet» [13] viser at det skjer en del langpendling med tog inn til
Oslo, og spesielt menn i kompetansenæringer langpendler. I rapporten fremheves viktigheten av
reisetid, frekvens og avstand fra arbeidsted og bosted til nærmeste togstasjon.
Det er flere ulike beskrivelser av hva et integrert arbeidsmarked er. Det er naturlig å ta utgangspunkt i
reisetider og omfang av pendling når en skal vurdere i hvilken grad arbeidsmarkeder er integrert. I dag
tar toget fra Oslo S til Fredrikstad om lag 1 time og 10 minutter. Å reise med bil tar omtrent like lang
tid, men da slipper man å bruke tid til og fra togstasjonene, og man kan reise uavhengig av tidtabeller.
Reisevaneundersøkelsen (RVU) fra 2014 [8] viser at 73 prosent av arbeidsreiser er under en halvtime,
mens kun 7 prosent er over en time. DNB Eiendom har gjennomført en undersøkelse om
pendlervillighet, der kun 2 prosent av utvalget var villig til å reise mer enn én time til jobb og 12
prosent som er villig til å reise mer enn 45 minutter [9]. Tallene er gjengitt i Figur 5-2. COWI har
utviklet en modell for å beregne produktivitetseffekter av samferdselstiltak, der det er gjort en
økonometrisk analyse av sammenhengen mellom tetthet og produktivitet. Effekten av sammenhengen
mellom tetthet og produktivitet går mot null etter ca. 45 minutters reisevei, noe som tyder på at dette er
en grense for størrelsen på arbeidsmarkedet [10].
Det er også mulig å se på andel pendling når en skal vurdere i hvilken grad arbeidsmarkeder er
integrert. Telemarksforskning peker på at arbeidsmarked er tett integrert når rundt 25 prosent eller
flere av de sysselsatte bosatt i en kommune, jobber i regionens senterkommune [11]. Tall fra
pendlermatriser hos SSB [12], viser at det er om lag 1 100 personer bosatt i Sarpsborg kommune som
jobber i Oslo. Dette utgjør 5 prosent av de sysselsatte som bor i Sarpsborg. Om lag 90 prosent av de
sysselsatte som bor i Sarpsborg jobber i Østfold, og nesten 80 prosent i de to kommunene Fredrikstad
og Sarpsborg. Tall for innpendlingen til Sarpsborg viser at 95 prosent av de som jobber i Sarpsborg
bor i Østfold, og nesten 80 prosent i kommunene Fredrikstad og Sarpsborg.
Disse tallene viser at Nedre Glomma ikke er en del av arbeidsmarkedet rundt Oslo, altså ikke godt
integrert. Både reisetid mellom Oslo og Nedre Glomma og omfanget av pendling i dag tilsier at dette
er to separate arbeidsmarkeder.

Figur 5-2: Arbeidsreisene etter reisetid, prosent 2013/2014. Kilde: RVU
Også befolkningsutviklingen er forskjellig i Nedre Glomma sammenliknet med Oslo og Akershus. Figur
5-3 viser befolkningsutviklingen i Østfold, Oslo, Vestfold, Akershus, Nedre Glomma og Norge som en
indeks der befolkningstallet for år 2000 er satt lik 100. Grafene viser dermed den relative
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befolkningsveksten i perioden. Oslo og Akershus har vokst med over 30 prosent i denne perioden,
mens veksten for de øvrige områdene, inkludert Østfold og Nedre Glomma, har vært på mellom 15 og
20 prosent. Nedre Glomma har med andre ord ikke hatt samme attraktiviteten som Osloregionen.
Sarpsborg har hatt noe lavere vekst enn Fredrikstad, men forskjellene er relativt små.
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Figur 5-3: Befolkningsutvikling 2000-2018, Indeks der 2000=100. Kilde SSB [6]

Befolkningsendringer i kommuner består av tre deler; fødselsoverskudd, netto innenlandsk flytting og
netto innvandring. Figur 5-4 viser disse bidragene til vekst for Nedre Glomma for årene 2002 til 2017.
Med et lite unntak for fødselsoverskuddet i 2003, har alle tre bidragene vært positive for alle årene.
Befolkningsutviklingen i Norge i denne perioden har vært drevet av innvandring. Fødselsoverskuddet
er relativt beskjedent. En god indikator for bostedsattraktivitet er netto innenlandsk flytting, og for
Nedre Glomma har dette vært den største bidragsyteren til vekst i perioden. Fra 2002 til 2017 var det
ti tusen flere som flyttet til Nedre Glomma fra resten av Norge, enn som flyttet ut av Nedre Glomma til
et annet sted i Norge. Dette utgjør over halvparten av den totale veksten. Østfold fylke er det fylket
med nest høyest tall for netto innflytting i perioden 2002-2017, kun slått av Akershus.
Også nettoinnvandringen har vært positiv for alle år, og over 90 prosent av den totale veksten skyldes
enten innflytting eller innvandring.
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Figur 5-4: Bidrag til befolkningsvekst i Nedre Glomma, 2002-2017, kilde SSB [6]
SSB sine befolkningsframskrivinger frem mot 2040 tegner et bilde av en lavere befolkningsvekst
fremover, og med samme fordeling som de siste 15 årene. Oslo og Akershus er forventet å ha relativt
høy vekst, mens Østfold, Norge som helhet, og Nedre Glomma kommer til å ha omtrent like
vekstrater. Oslo og Akershus forventes å ha en vekst på rundt 25 prosent frem til 2040, mens for
Nedre Glomma er det ventet en vekst i underkant av 20 prosent i samme periode. Figur 5-5 viser den
forventete veksten i befolkningen som en indeks der dagens befolkningstall er satt lik 100. Det er verdt
å merke seg at befolkningsframskrivinger er usikre, og at de ikke tar innover seg effekter av
infrastrukturtiltak som forbedring av tilbudet på Østfoldbanen.

130

125

120

115

110

105

100

Østfold

Akershus

Oslo

Norge

Nedre Glomma

Figur 5-5: Befolkningsframskrivinger mot 2040, SSB sitt middelalternativ (MMMM), indeks der
2018=100. Kilde: SSB [6]
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Også befolkningssammensetningen vil endre seg fremover. Figur 5-6 viser den forventede
befolkningsutviklingen i Nedre Glomma frem mot 2040 fordelt på aldersgrupper. Befolkningen er
forventet å vokse med noe over 25 000, fra dagens vel 135 000 til over 160 000 i 2040. Som figuren
viser er det klart størst vekst i gruppen eldre over 67 år.
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Figur 5-6: Befolkningsutvikling 2018-2040 i Nedre Glomma, fordelt på alder. Kilde SSB [6]
Figur 5-6 viser andelen av befolkningen i ulike aldersgrupper for Nedre Glomma. Andelen over 67 år
er ventet å øke fra dagens 16 prosent til 22 prosent i 2040. I samme tidsrom vil andelen mellom 16 og
66 år gå ned fra 65 til 61 prosent. Andelene for Nedre Glomma er omtrent lik som for Norge som
helhet, og eldrebølgen er en nasjonal utfordring. De største byene er ventet å ha lavere andel eldre,
og for Oslo er det forventet at andelen over 67 år i 2040 er på 16 prosent. Eldrebølgen vil få store
konsekvenser for Norge, både makroøkonomisk og for kommuneøkonomien. Tiltak som bedrer
produktiviteten vil være spesielt viktig i årene som kommer.
Tabell 5-1: Andel av befolkningen i Nedre Glomma fordelt på alder, 2018 og 2040. Kilde: SSB [6]
0-5 år
6-15 år
16-66 år
67 år +

2018
6%
12 %
65 %
16 %

2040
6%
11 %
61 %
22 %

Østfold og Nedre Glomma er ikke alene om å ha utfordringer knyttet til en aldrende befolkning. Men
fylket og byregionen har spesielle sosioøkonomiske utfordringer. Figur 5-7 viser andel av
befolkningen som er uføretrygdede i de norske fylkene i 2016. Her har Østfold høyst andel av samtlige
fylker. I Østfold er over 14 prosent av befolkningen uføretrygdede. For Norge er andelen under 10
prosent. I Akershus og Oslo, som er i samme geografiske område, er andelen henholdsvis 7 og 5,5
prosent.
Også når det kommer til utdanning scorer Nedre Glomma lavt. Figur 5-8 viser andel av befolkningen
over 16 år som har utdanning på masternivå eller høyere. I Norge er det 10 prosent med høyere
utdanning, mens i Oslo og Akershus er det henholdsvis 20 og 12 prosent. For Nedre Glomma er
andelen langt lavere. I Sarpsborg er andelen med mastergrad 4 prosent, mens i Fredrikstad er det 6
prosent. Generelt har byene i Norge høyt utdanningsnivå, men her er Nedre Glomma et unntak.
Kort oppsummert, kan vi si at Nedre Glomma er et relativt attraktivt område å bosette seg i, men
scorer ikke veldig høyt på utdanning og sosiale indikatorer, sammenliknet med Oslo og Akershus.
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Figur 5-7: Uføretrygdede, som prosent av befolkningen. 2016. Kilde: SSB [6]
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Figur 5-8: Utdanningsnivå. Andel av innbyggere over 16 år med (minst) mastergrad eller
høyere. 2016. Kilde SSB [6]
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5.2.2 Lokal utvikling Sarpsborg
I dag bor det om lag 55 000 mennesker i Sarpsborg kommune. Det er 8 000 flere enn i år 2000, en
vekst på 17 prosent over denne perioden. Figur 5-9 viser befolkningsutvikling fra 2000 til i dag som en
indeks der 2000=100. I starten av denne perioden var veksten i Sarpsborg sterkere enn for
Fredrikstad og for Norge. Men rundt 2010 avtar veksten i Sarpsborg, og den akkumulurte veksten i
Norge og Fredrikstad går forbi. De siste årene har veksten i Sarpsborg tatt seg opp igjen. Dette
sammenfaller i tid med åpningen av sykehuset på Kalnes.
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Figur 5-9: Befolkningsutvikling Norge, Sarpsborg og Fredrikstad 2000-2018, indeks der år
2000=100, Kilde SSB
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Figur 5-10: Bidrag til befolkningsveksten i Sarpsborg 2002-2017, Kilde SSB
Figur 5-10 viser bidrag til veksten i Sarpsborg for årene 2002 til 2017. Sarpsborg vokste med 7 000
innbyggere i denne perioden. 40 prosent av veksten kom fra innenlandsk nettoflytting, 45 prosent fra
innvandring og de siste 15 prosentene var fødselsoverskuddet i kommunen.
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Arbeidsmarked og næringsliv
Regional utvikling

Dette kapitlet beskriver næringsliv, verdiskaping og arbeidsmarked. For verdiskaping og
næringssammensetting er det brukt tall for Østfold fylke. Dette skyldes at statistikktilgangen er langt
bedre på fylkesnivå, gjennom SSB sitt fylkesfordelte nasjonalregnskap. Tall på sysselsetting er hentet
fra registerbaserte tall på kommunenivå. Også disse fra SSB.
Oslo og Akershus har svært høy verdiskaping per sysselsatt. Østfold ligger derimot i det nedre sjiktet
blant norske fylker. Figur 5-11 viser verdiskaping per sysselsatt for fylkene i Norge som en indeks der
Fastlands-Norge er satt lik 100. Dette er gjort for enkelt å kunne sammenlikne fylkene.
Figuren viser at Østfold ligger på 87, 13 prosent under landsgjennomsnittet. Oslo ligger suverent
høyest, med 122, og deretter følger Akershus, Rogaland og Hordaland. Disse er de eneste fylkene
over landsgjennomsnittet, og er alle fylker med eller nærhet til store byer. Den store forskjellen mellom
Oslo/Akershus og Østfold, på tross av geografisk nærhet er interessant. Den kan tyde på en svak
økonomisk integrering, jf. beskrivelsen av arbeidsmarkedet tidlig i kapitelet. Økonomisk teori sier at
godt integrerte regioner blir likere hverandre, ettersom de konvergerer.
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Figur 5-11: Verdiskaping per sysselsatt 2016, indeks der Fastlands-Norge=100. Kilde: SSB [6]
Næringssammensettingen i Østfold skiller seg også noe fra landet for øvrig, og dette er med på å
forklare lavere produktivitet i fylket. Figur 5-12 viser at Østfold fremdeles er et industrifylke, og i 2016
utgjorde industrien 14 prosent av verdiskapingen i Østfold, mens tallet for Fastlands-Norge var
9 prosent. Også næringene bygg og anlegg, varehandel og helse og omsorg hadde større andel i
Østfold enn for Fastlands-Norge. Av næringer der andelen var markant lavere, finner vi IKT-næringen,
finans og forsikring samt faglige og tekniske tjenester. Den siste næringen inkluderer forskning. Disse
næringene er alle preget av høyt utdanningsnivå og høy verdiskaping per sysselsatt.
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Figur 5-12: Næringssammensetting Østfold og Fastlands-Norge, 2016. Kilde SSB [6]
Det er også interessant å se på sektor, i tillegg til næring. Tabell 5-2 viser hvor stor andel av
arbeidsplassene som er i offentlig sektor. Østfold og Nedre Glomma har en andel av sysselsatte i
offentlig sektor omtrent som andelen for hele Norge. At Sarpsborg ligger såpass høyt skyldes
sykehuset, med sine omkring 5 000 ansatte. Oslo og Akershus har lavere andel. Det kan forklares
både med attraktivitet for bedriftsetableringer og med stordriftsfordeler i kommunal drift.
Tabell 5-2: Andel av arbeidsplasser som er i offentlig sektor, 2017. Kilde SSB [6]
Andel offentlige arbeidsplasser
Norge

32 %

Østfold

31 %

Sarpsborg

41 %

Fredrikstad

28 %

Nedre Glomma

34 %

Oslo

26 %

Akershus

29 %

Figur 5-13 viser at Nedre Glomma har noe høyere arbeidsledighet enn ellers i Norge, mens Akershus
har noe lavere ledighet. Arbeidsledigheten i Norge er generelt lav sammenliknet med andre
europeiske land. Tallene kan allikevel tyde på et litt tregt arbeidsmarked i Nedre Glomma
sammenliknet med Norge som helhet.
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Figur 5-13: Registrert arbeidsledighet 2014-2017, prosent. Kilde SSB [6]
Pendlingstall viser noe om forholdet mellom demografisk utvikling og arbeidsmarkedet. Ikke
overraskende viser tabell 5-3 en netto utpendling fra fylket. Østfold har nesten 17 000 flere sysselsatte
enn arbeidsplasser. Dette betyr at 12 prosent av de sysselsatte i Østfold pendler ut av fylket. For
Nedre Glomma er netto utpendling på nesten 2 300, som tilsvarer 4 prosent av arbeidsstokken. Det
betyr at det er 2 300 flere sysselsatte i Fredrikstad og Sarpsborg enn det er arbeidsplasser. Tabellen
viser også at det er stor forskjell mellom Fredrikstad og Sarpsborg når det kommer til pendling.
Fredrikstad har stor utpendling, mens Sarpsborg har stor innpendling. Dette skyldes i stor grad at
Sarpsborg har store arbeidsplasser som sykehuset og Borregaard, med mange ansatte som er bosatt
i andre kommuner.
Tabell 5-3 viser nettopendling, altså forskjellen mellom sysselsatte og arbeidsplasser i kommunen. Et
negativt tall betyr at kommunen har flere arbeidsplasser enn sysselsatte innbyggere, og dermed en
netto innpendling. Nettopendling sier ikke nødvendigvis så mye om arbeidsreiser. En kommune kan
ha null nettopendling dersom det er like mange som reiser inn til kommunen for å jobbe som de som
reiser ut av kommunen til arbeid.

Tabell 5-3: Netto utpendling 2017, antall og prosent. Kilde SSB [6]
Prosent
Halden
Sarpsborg
Fredrikstad
Østfold
Nedre Glomma

5.3.2

7
-11
14
12
4

%
%
%
%
%

Antall
-990
2 768
-5 029
-16 768
-2 261

Lokal utvikling Sarpsborg

Det finnes ikke gode tall for verdiskaping på kommunenivå. Men sysselsettingsstatistikk gir oss en
indikasjon på næringsfordelingen i kommuner. Figur 5-14 viser andel arbeidsplasser i ulike næringer i
Norge og Sarpsborg i 2017. Sarpsborg har en meget høy andel i helse, noe som naturligvis skyldes
sykehuset på Kalnes. Utover det er det en stor andel i industri og i bygg og anlegg. Sarpsborg har
relativt få sysselsatte i høyproduktive næringer som IKT, finans og tekniske tjenester.
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Figur 5-14: Næringsfordeling etter arbeidsplasser i Norge og Sarpsborg kommune 2017, Kilde
SSB [6]
I delkapittelet om regionalt næringsliv ble det påpekt Østfolds relativt lave produktivitet. I Sarpsborg er
det naturlig å trekke frem Borregaard for å vise at dette ikke alltid er tilfelle på bedriftsnivå. Borregaard
har over 1 000 ansatte, og er blant Norges mest innovative bedrifter. I 2013 vant Borregaard en
innovasjonspris av EU. De vant Stockman-prisen i 2017 og i år fikk de IR-prisen som beste
Europeiske selskap innen investorrelasjoner. Borregaard er ledende på innovasjon innen sitt felt, ikke
bare i Norge, men globalt. Det forteller at Østfold har et stort potensial i å kombinere sin
industritradisjon med moderne teknologi og vitenskap. Det er ventet at bioøkonomien vil vokse
betydelig i årene som kommer, samtidig som oljerelatert virksomhet vil reduseres.
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6 KONSEKVENSER FOR LOKAL OG REGIONAL
UTVIKLING
6.1

Generelt

Dette kapittelet omtaler konsekvensene for lokal og regional utvikling. Først en generell del om
tiltakets betydning regionalt og lokalt for Nedre Glomma og Sarpsborg, deretter en kort vurdering om
hva som skiller alternativene fra hverandre.
Alternativene gir tilnærmet identisk virkning på lokal og regional utvikling. Det er kun alternativene ved
Sarpsborg stasjon, alternativ Midt og alternativ NFO, som er mulig å skille i denne analysen, men
også her er forskjellen marginal. Både frekvens, reisetid og stasjonsplassering er like for
jernbanealternativene, og det er disse faktorene som er viktigst for dette temaet.
I planprogrammet står det at konsekvensutredningen skal fokusere på det som er beslutningsrelevant.
Beslutningen om å bygge sammenhengende dobbeltspor med stopp i alle Østfoldbyene, inkludert
flytting av stasjonen til Grønli i Fredrikstad, er allerede tatt gjennom konseptvalgutredningen for
Intercity Oslo-Halden [2].

6.2

Oppnåelse av kommunale og fylkeskommunale mål og føringer

Fylkesplan for Østfold "Østfold mot 2050" (vedtatt august 2018) har som mål at byene skal styrkes
som knutepunkt, det skal fortettes rundt knutepunktene og det skal tilrettelegges for miljøvennlig
transport. Tiltaket som vurderes vil sterkt bidra til at disse målene oppfylles.
I Samfunnsplan for Sarpsborg 2018-2030 (vedtatt april 2018) er det definert konkrete mål for vekst i
befolkning og antall arbeidsplasser. Målet er at den årlige veksten i antall innbyggere skal være på 1,2
prosent frem mot 2030, og at veksten i arbeidsplasser skal være 1,5 prosent. Dette innebærer høyere
vekst enn det som har vært tilfelle de siste årene, og ser en bort fra sykehuset, har veksten i
befolkning vært høyere enn for arbeidsplasser. Dette må sies å være ambisiøse mål. Historiske tall er
presentert i figur 6-1.
Samfunnsplanen sier at Sarpsborg skal bli mer attraktiv for næringslivet blant annet gjennom tilgang
på attraktive næringsarealer.
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Figur 6-1 Utvikling i sysselsatte og befolkning i Sarpsborg 2002-2017, indeks der 2002=100
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I Kommuneplanens arealdel 2015-2026 er det avsatt trasé for ny dobbeltsporet jernbane i tråd med
KVU-korridor for InterCity-strekningen Oslo-Halden. I arealdelen er det også definert en hensynssone
infrastruktur knyttet til planlegging av ny fv. 118 over Sarpsfossen.
I Kommunedelplan for sentrum 2013-2023 er det avsatt areal med formålet «nåværende bane»
langs eksisterende jernbanetrasé. KVU-korridoren er ikke tatt med i gjeldene sentrumsplan. Det er
igangsatt arbeid med ny sentrumsplan. Denne lå ute til høring vår/sommer 2018, og Sarpsborg
kommune jobber med gjennomgang av innspill til planen.

6.3

Effekter av InterCity-utbyggingen på Østfoldbanen

Endring i jernbanetilbudet kan påvirke regionen på en rekke måter. Her presenteres kort mulige
effekter av InterCity-utbyggingen på Østfoldbanen. Temaene som beskrives er demografi, næringsliv,
produktivitet og arbeidsmarkedet. Mulige konsekvenser av ny plassering av jernbanestasjonen blir
også omtalt. Effekter på bomiljø og byutvikling er behandlet i egne rapporter [17] [20].
6.3.1 Demografi
Nedre Glomma er allerede et relativt attraktivt område å bosette seg i. Ny jernbane med kortere
reisetid og hyppigere avganger vil gjøre Nedre Glomma enda mer attraktivt. Det vil binde Nedre
Glomma bedre sammen med Osloregionen, samt at den vil binde Østfoldbyene bedre sammen. Det
gjør det lettere å bo i Nedre Glomma og jobbe i Moss eller Oslo, spesielt for de som bor og jobber i
nærhet av jernbanestasjoner.
Fra nasjonal transportplan 2018-2029 heter det på side 115: «Et godt togtilbud vil gjøre byene i
InterCity-området til attraktive regionsentra for både bo- og arbeidsformål, og dermed støtte opp under
bosetting og næringsaktivitet i tillegg til å avlaste Oslo» [14]. I Jernbanesektorens handlingsprogram
2018-2029 står det at «Tilbudet vil gjøre at flere pendlere velger toget framfor bil. Et godt togtilbud vil
gjøre byene i InterCity-området til attraktive regionsentra for både bo- og arbeidsformål, i tillegg til å
avlaste Oslo» [15].
Det forbedrede tilbudet vil gjøre jernbanen mer attraktiv, og med det vil stasjonsnære områder bli mer
ettertraktet. Dette vil igjen føre til urbanisering av Fredrikstad og Sarpsborg. Byene vokser langt
raskere enn områder utenfor byene, og denne urbaniseringen kan i seg selv øke
bostedsattraktiviteten. I tilegg vil Sarpsborg og Fredrikstad knyttes tettere sammen, og byregionen
Nedre Glomma vil styrkes. Vi kan derfor forvente enn høyere befolkningsvekst med utbygging enn
uten, dersom flere boliger rundt stasjonsområdet bygges ut.
De demografiske effektene av tiltaket vil avhenge av en rekke forhold knyttet til attraktivitet. I hvilken
grad jernbanelinjen vil virke som en barriere som stykker opp byen og begrenser tilgang til verdifulle
by- og rekreasjonsområder vil kunne påvirke attraktiviteten. Kvaliteten på arealene tett på linja vil også
kunne påvirke attraktivteten og dermed den demografiske utviklingen. Avbøtende tiltak som gode
arelaplaner og mulige kryssningspunkt for gående over eller under linja vil kunne minske negative
konsekvenser. Det er kun beskjedne forskjeller mellom alternativene når det kommer til disse
effektene.
Figur 6-2 på neste side er hentet fra Produktivitetskommisjonens første rapport [13], og beskriver
befolkningsutviklingen fordelt på sentralitet. Til venstre i figuren er befolkningsutviklingen fra 1966 til
2014 i Norge fordelt på fire sentralitetsnivå. For alle årene er veksten høyere jo mer urbant området
er, og utviklingen blir sterkere de siste årene. Områder som er definert som småby og periferi har om
lag nullvekst i hele denne perioden, samtidig som mellomstore byer har hatt om lag 50 prosent vekst
og storbyer har hatt en enda sterkere økning.
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Figur 6-2: Befolkningsutvikling og sentralitet. Kilde: Produktivitetskommisjonen

6.3.2 Næringsliv
For næringslivet er spørsmålet litt mer komplisert. For bedrifter som betjener et lokalt marked, som
restauranter, dagligvarehandel, tjenester rettet mot husholdningen og lignende, vil større befolkning gi
et større lokalmarked. Dette er positivt for disse bedriftene. For en rekke lokale næringer som industri
og bygg- og anleggsbransjen vil større befolkning bety større tilgang på arbeidskraft, noe som vil ha
en positiv effekt. Dette kan også gjøre nyetableringer mer attraktivt. Dersom det etableres sterkere
næringsliv i Sarpsborg, vil vi også kunne se sterkere innpendling til byen.
For utvikling av høyproduktive tjenestenæringer, slik som IKT, finans, forskning, konsulenttjenester,
advokattjenester etc., er det ikke like åpenbart hva økt jernbanetilbud vil bety. Dette er næringer som
er i en stadig sentralisering. Ser man på den geografiske næringslivsutviklingen i et historisk
perspektiv, kan vi veldig grovt si at før-industriell tid var lite mobil. Da var de fleste bønder og fiskere,
og det var ved gårdene og fiskeværene man hadde arbeid. Med industrialiseringen skjedde en
sentralisering rundt de store fabrikkene, som gjerne lå der det var tilgang på kraft, havn og
naturressurser. Med den kraftige økonomiske veksten de siste 100 årene, har tjenestenæringene tatt
mer og mer over. I dag er, ifølge SSB sitt nasjonalregnskap, 77 prosent av verdiskapingen i FastlandsNorge tjenester. Dette inkluderer også offentlig sektor, som utgjør en fjerdedel av verdiskapingen.
Mange av disse tjenestene, og spesielt de høyproduktive nevnt over, er svært mobile. De kan i
prinsippet etableres hvor som helst, og utviklingen viser at de samler seg sentralt i de store byene.
På Østlandet er mange av disse bedriftene samlet i Oslo sentrum, på Fornebu eller i nærheten av
Universitetet i Oslo ved Blindern. Men det er også flere gode kunnskapsklynger i Østfold, som for
eksempel NCE Smart Energy Markets med mange aktører fra Østfold, Borg Plast-Net, Gjenvinning
Østfold og Kunnskapsbyen Værste med en rekke ingeniørselskaper. I tillegg har Nedre Glomma
Borregaard som tidligere er kåret til Norges smarteste bedrift. Disse kunnskapsklyngene er også
knyttet til lokale, regionale høyskoler og universitet. For bedrifter som Borregaard vil det utvilsomt
være positivt å knyttes til et større arbeidsmarked.
Det er usikkert hvordan disse lokale kunnskapsklyngene vil bli påvirket av forbedring av
jernbanetilbudet. På den ene siden er det en fordel å knyttes tettere til et stort arbeidsmarked, der det
er enda bedre tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Det vil også korte avstanden til enkelte
samarbeidspartnere. På den andre siden kan bedret transporttilbud føre til en sentralisering av slike
bedrifter og slik kunnskap. Det vil være lettere for høykvalifisert arbeidskraft å pendle til Oslo, og
konkurransen kan bli hardere. I utgangspunktet virker dagens klynger i Nedre Glomma såpass sterke
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at denne faren ikke er veldig stor på mellomlang sikt. Det kan alikevel være verdt å holde øye med
utviklingen.
Figur 6-3 viser utviklingen i antall arbeidsplasser i fylkene rundt Oslofjorden fra 2008 til 2017, som en
indeks der antall arbeidsplasser i 2008 er satt til 100. Som eneste fylke har Østfold opplevd en
nedgang i antall arbeidsplasser i denne perioden. Buskerud og Vestfold har kun hatt svak vekst, mens
veksten har vært langt sterkere i Oslo og Akershus. Samlet sett har disse fylkene fått 70 000 nye
arbeidsplasser i denne perioden, og 94 prosent av disse er kommet i Oslo eller Akershus.
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Figur 6-3: Utvikling i antall arbeidsplasser 2008-2017. Indeks 2008=100
Det blir enda mer interessant dersom man ser man ser utviklingen i antall arbeidsplasser fordelt på
sektor. I Østfold, Vestfold og Buskerud har arbeidsplasser i privat sektor sunket, og bare i Østfold har
over 5 500 private arbeidsplasser forsvunnet. Figur 6-4 viser sentraliseringstendensen i privat
næringsliv.
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Figur 6-4: Endring i antall arbeidsplasser, 2008-2017 fordelt på sektor
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6.3.3 Produktivitet og arbeidsmarkedet
Store arbeidsmarkeder er mer produktive enn små arbeidsmarkeder (se for eksempel
Produktivitetskommisjonens første rapport, der kapittel 7 i sin helhet er viet til sammenhengen mellom
urbanisering og produktivtet). Ved å knytte sammen to arbeidsmarkeder, vil den totale størrelsen øke
og dermed produktiviteten gå opp. Nedre Glomma og Stor-Oslo er i dag ikke et veldig godt integrert
arbeidsmarked. Avstanden er litt for stor. Et forbedret jernbanetilbud vil knytte regionene bedre
sammen, og dermed gi høyrere produktivitet. Dette kalles gjerne for netto ringvirkninger eller
agglomerasjonsgevinster, og blir ikke inkludert i nyttekostanalysene. Slike modellanalyser vil ikke
kunne skille mellom alternativene, siden de er såpass like. Det vil derfor kun være mulig å gjøre en
agglomerasjonsanalyse som sammenlikner tiltaket (alle alternativer) med nullalternativet. Det er derfor
besluttet å ikke beregne slike effekter for Østfoldbanen i denne konsekvensutredningen.
Dersom det er slik at tiltaket fører til at flere flytter fra Stor-Oslo til Nedre Glomma kan det dempe
agglomerasjonseffektene. Agglomerasjonseffekter er produktivtetsgevinster av økt fortetting, og
normalt vil bedret transporttilbud slike gevinster. Men i de tilfellene der et forbedret transporttilbud
fører til økt spredning, det vil si at folk flytter fra mer sentrale områder til mindre sentrale områder, vil
det føre til et mindre tett arbeidsmarked og dermed svakere gevinster. Når transporttiltak fører til økt
befolkningsspredning, der de som bor sentralt flytter ut til mindre sentrale områder på grunn av
forbedret transporttilbud, vil effektene bli lavere enn dersom de hadde forblitt boende sentralt.
Trafikktiltaket vil uansett ha en positiv produktivitetseffekt, men ikke like stor som den vil bli uten
utflytting.

6.4

Vurdering av alternativene

For demografi, arbeidsmarked og næringsliv er det stasjonsplassering og frekvens som er de viktigste
faktorene. Dette er likt i alle alternativene. Det er riktignok forskjeller i hvor de to jernbanealternativene
går ut fra stasjonen i Sarpsborg retning Halden. Disse er beskrevet i byutviklingsrapporten for
Sarpsborg [17], men gir også grunnlag for vurdering av lokal og regional utvikling. Det er to
alternativer, alternativ Midt og alternativ Nord for Olavsvollen (NFO).
Det vurderes en gjennomgående kulvert under skinnegangen, slik at en enkelt kan nå stasjonen fra
begge sider. Dette vil gjøre stasjonen mer tilgjengelig for de som bor nord for stasjonen, og samtidig gi
sentrumsbeboerne bedre tilgang til grøntområdene på østsiden. Begge deler vil være positivt for
Sarpsborg, og anses derfor som en bedre løsning enn å ikke ha en gjennomgående gangforbindelse
under sporene.
For lokal og regional utvikling kan de positive effektene forsterkes av en fortetting rundt
stasjonsområdet dersom endringene muligjør bedre byutvikling med høyere arealutyttelse, bedre
adkomst og et mer urbant preg. Tomtene nærmest jernbanelinja egner seg godt til næringsbygg
ettersom dette er arealbruk som ikke er ømfintlig for støy, og det er potensiale for høy arealutnyttelse.
Bedre byutvikling gir høyere attraktivtet både for innbyggere og for bedrifter. Det gir også mer plass til
utbygging rundt stasjonsområdet, og en slik utbygging er en forutsetning for vekst.
Kommunen og fylkeskommunen kan bidra til fortetting ved å flytte deler av sine arbeidsplasser,
spesielt de administrative, til det nye byområdet som etableres rundt stasjonen. Forskjellene mellom
de to alternativene som berører stasjonsområdet kan gi en marginal forskjell på potensialet for
fremtidig byutvikling. I perspektivet lokal- og regional utvikling vil ikke forskjellene være utslagivende.
Alternativene påvirker næring- og industriområder i form av arealbeslag. Dette er områder som i dag
preges av store asfaltflater og lite struktur. Arealbeslag kan utløse fortetting og en mer effektig struktur
og arealbruk innenfor de gjenstående delene av næring- og industriområdene. Arealbeslag som følge
av etablering av ny jernbanetrasé gjennom disse områdene vil ikke gi utslag på lokal- og regional
utvikling.
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