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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.
Utredningskrav følger av fastsatt planprogram [1] og utredningen følger metodikken i Statens
vegvesen håndbok V712 fra 2014 [2].
I delutredning prissatte konsekvenser sammenliknes nytte og kostnader ved de ulike alternativene for
InterCity-utbygging Rolvsøy–Klavestad og vegprosjektet for ny fv. 118 kombinert med rv. 111 enten i
eksisterende eller omlagt trasé. Det vises til konseptvalgutredningen for IC-strekningen Oslo - Halden
[7] for en analyse av samfunnsøkonomisk lønnsomhet. I denne delutredningen er fokuset på
sammenlikning av alternativer. Analysen bygger direkte på transportmodellberegninger som er
dokumentert i transportanalyse for Rolvsøy–Klavestad [3]. Resultatene fra transportanalysen er lagt
inn i nytteberegningsverktøyet EFFEKT, og det er gjort supplerende beregninger for støy- og
utslippskostnader samt restverdi for jernbanen. Videre er det innhentet investeringskostnader fra
kostnadsestimering av de ulike bane- og vegalternativene.

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 (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)
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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Resultater

Det vises til konseptvalgutredningen for IC-strekningen Oslo - Halden [7] for en analyse av
samfunnsøkonomisk lønnsomhet. I denne delutredningen er fokuset på sammenlikning av alternativer,
med henblikk på å bidra til beslutningsgrunnlaget for valg av alternativ som videreføres som forslag til
kommunedelplan.
På delstrekningen Rolvsøy–Borg Bryggerier er nytten av de ulike alternativene den samme siden
rutetilbudet med tog er likt i alternativene. Forskjeller i reisetid på under ett minutt vil ikke påvirke
rutetabellen og dermed ikke nytteberegningen. Det er kun investeringskostnadene som har betydning
for forskjellen mellom alternativene på denne delstrekningen. Resultatet av en analyse av prissatte
konsekvenser vil derfor bli at alternativet med lavest investeringskostnader kommer best ut.
Tabell 1-2: Investeringskostnad Rolvsøy – Borg Bryggerier (mill. 2018-kr)
1a
4bH
4bL
5cH
Investeringskostnad ekskl. mva.
10 527
15 530
18 761
14 384

5cL
18 449

Tabell 1-3: Investeringskostnader Borg Bryggerier – Klavestad (mill. 2018-kroner)
Midt-7
Midt-10
NFO-9
NFO-10
Investeringskostnad veg ekskl. mva.
1 831
1 775
2 037
1 885
Investeringskostnad bane ekskl. mva.
7 400
7 609
7 713
7 713
Sum
9 231
9 384
9 750
9 598
Sum omregnet til nåverdi 2026
10 239
10 366
10 992
10 778
Midt-7 og
Midt-10 og
NFO-9 og
NFO-10 og
ny rv. 111
ny rv. 111
ny rv. 111
ny rv. 111
Investeringskostnad veg ekskl. mva.
2 096
2 118
2 370
2 226
Investeringskostnad bane ekskl. mva.
7 400
7 609
7 713
7 713
Sum
9 496
9 727
10 083
9 939
Sum omregnet til nåverdi 2026
10 538
10 746
11 367
11 154
Kostnader for jernbanetiltakene er innhentet fra [19] og for vegtiltakene fra [11] til [15].
Kostnadsfordelingen mellom jernbane- og vegtiltaket er en beregningsteknisk fordeling da fordelingen
mellom veg og bane ikke er endelig avklart.
Det er beregnet nytte for InterCity-utbyggingen Borg Bryggerier – Klavestad og vegprosjektet for ny fv.
118 over Glomma, kombinert med rv. 111 enten i eksisterende eller ny trasé. Analysen bygger direkte
på transportmodellberegninger som er dokumentert i transportanalyse for Rolvsøy–Klavestad [17]. Det
vises til konseptvalgutredningen for IC-strekningen Oslo–Halden [7] for en analyse av
samfunnsøkonomisk lønnsomhet. I beregning av prissatte konsekvenser er fokuset på sammenlikning
av alternativer. Det er derfor vilkårlig valgt å sette alternativ Midt-7 som en referanse, og presentere
utfallet for de øvrige alternativene i forhold til dette.
Hovedresultater for Borg Bryggerier–Klavestad er oppsummert i Tabell 1-4. Negativt fortegn
innebærer en forverring sammenliknet med Midt-7. Det vil for eksempel si at negative tall for
investeringskostnad betyr at alternativet er dyrere å bygge enn Midt-7.
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Tabell 1-4: Sammenlikning av prissatte konsekvenser mot alternativ Midt-7 med rv. 111 i
eksisterende trasé (mill. 2018-kr, nåverdi 2026)
Midt-7
Midt-10
NFO-9
NFO-10
Trafikantnytte
Operatørnytte
Offentlig nytte
Nytte for samfunnet for øvrig
-21
-32
-61
Skattekostnad brutto nytte
Restverdi
-20
-47
-51
Brutto nytte
-41
-79
-112
Investeringskostnad
-127
-753
-539
Skattekostnad investeringer
-25
-151
-108
Netto nytte
-194
-982
-758
Rangering
1
2
6
4
Midt-7 og
Midt-10 og
NFO-9 og
NFO-10 og
ny rv. 111
ny rv. 111
ny rv. 111
ny rv. 111
Trafikantnytte
-236
-236
-236
-236
Operatørnytte
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
Offentlig nytte
-9
-9
-9
-9
Nytte for samfunnet for øvrig
-9
-30
-42
-70
Skattekostnad brutto nytte
-2
-2
-2
-2
Restverdi
-20
-47
-51
Brutto nytte
-257
-298
-336
-368
Investeringskostnad
-299
-507
-1128
-915
Skattekostnad investeringer
-60
-101
-226
-183
Netto nytte
-615
-906
-1689
-1466
Rangering
3
5
8
7
Alternativ Mitdt-7 kommer best ut i denne analysen. I hovedsak kommer Midt-alternativene bedre ut
enn NFO-alternativene, og investering i ny rv. 111 ser ikke ut til å generere noen ekstra nytte.
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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.
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I henhold til anbefalt konsept i konseptvalgutredningen (KVU) for Bypakke Nedre Glomma[18] skal fv.
118 planlegges med fire felt, hvorav to av feltene skal være sambruksfelt/kollektivfelt.
Planprogrammet[1] 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 prissatte konsekvenser for traseer innenfor de alternative
utredningskorridorene som er definert i planprogrammet. Delutredning prissatte konsekvenser inngår
som del av 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 Hanne Samstad (samfunnsøkonom) og Marte Åsland Hansen
(sivilingeniør).

2.2

Utredningskrav i planprogrammet

De prissatte konsekvensene er utredet i samsvar med kravene i fastsatt planprogram, men med en
enklere framstilling av beslutningsrelevante resultater for delstrekningen Rolvsøy – Borg Bryggerier.
Planprogrammets kapittel 5.2 beskriver krav til metode og gjennomføring av konsekvensutredningen
for prissatte konsekvenser, blant annet at Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser fra
2014 skal benyttes i utredningsarbeidet. Videre heter det:
"I tillegg skal, der det er relevant, samfunnsøkonomiske beregninger for InterCity-strekningene
gjennomført som del av arbeid med KVU legges til grunn, der samfunnsøkonomiske gevinster ble
vurdert opp mot referansealternativet (0- alternativet). Nødvendige tilpasninger for felles økonomisk
analyse av bane og veg skal gjennomføres. Som følge av Stortingets NTP-vedtak i juni 2013, skal det
for jernbanetiltaket ikke vurderes om parsellen skal bygges, men hvilket alternativ som skal legges til
grunn. Analysene skal derfor legge vekt på forskjellene mellom alternativene."
Det er ikke funnet relevant å trekke inn samfunnsøkonomiske beregninger fra KVU-en. I motsetning til
KVU-en dekker denne analysen ikke kun jernbanetrafikk og togreiser, men inkluderer også
vegprosjekter og effekter på vegtrafikk. Det er derfor utført nye beregninger som tar hensyn til både
jernbane- og vegtrafikk.
For fagtema prissatte konsekvenser er det beskrevet i planprogrammets kapittel 5.4 hvordan
resultatene skal sammenstilles i en tabell som bl.a. viser konsekvensene for trafikanter, operatører,
det offentlige og samfunnet for øvrig, samt investeringskostnad, restverdi og skattekostnad. Dette skal
vises for hvert alternativ. Sammenstillingstabell som viser forskjell mellom alternativene er utarbeidet
for delstrekningen Borg Bryggerier – Klavestad. For delstrekningen Rolvsøy – Borg Bryggerier har det
ingen hensikt å stille opp en tilsvarende tabell, da nytten er lik i de ulike alternativene. Det er
kostnadene som skiller, og siden formålet her er sammenlikning av alternativer, er det valgt å vise kun
investeringskostnadene.
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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
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daglinje, og går inn i en ca. 1400 m lang tunnel under Yven frem til Knattås. Det høye og det lave
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. Fagspesifikk usikkerhet er omtalt i kapittel 5.3.
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4 METODE
4.1

Forutsetninger

Tabell 4-1 oppsummerer forutsetninger for sentrale parametere i analysen.
Tabell 4-1: Forutsetninger
Parameter

Verdi

Analyseperiode
Restverdiperiode for jernbane
Sammenlikningsår
Kalkulasjonsrente
Realprisjustering
Skattekostnad
Prisnivå

2026-2065
2066-2100
2026
4 prosent pr år i analyseperioden, 3 prosent pr år i restverdiperioden
0,8 prosent pr år for trafikantnytte, miljø- og ulykkeskostnader
20 prosent på virkningen på offentlig budsjett
2018

4.2

Metodikk og beregningsverktøy

Beregning av prissatte konsekvenser utføres i tråd med Statens vegvesens håndbok V712 [2] og
Jernbanedirektoratets beregningsverktøy. Jernbanedirektoratet erstattet i 2018 sin tidligere veileder
JD205 og beregningsverktøyet Merklin med et nytt verktøy kalt SAGA [6]. Overordnede
beregningsprinsipper er som før.
Analysen av prissatte konsekvenser bygger på resultater fra transportmodellberegninger utført med
RTM og NTM5 (henholdsvis regional transportmodell for reiser opp til 70 km og nasjonal
transportmodell for reiser over 70 km). Transportmodellberegningene er dokumentert i en egen
delutredning. Data fra transportmodellene er hentet inn i Statens vegvesens nyttekostnadsverktøy
EFFEKT. For å gjøre beregningen komplett er det noen ytterligere forhold ved jernbanen som er lagt
inn i EFFEKT: Drifts- og vedlikeholdskostnader ved jernbaneinfrastrukturen samt ulykkeskostnader
knyttet til togtrafikken.
Transportmodellen er kjørt for to beregningsår, 2028 og 2050. I EFFEKT regnes resultatene om til å
gjelde hele analyseperioden, og de årlige beløpene neddiskonteres til nåverdi i 2026.
Som i håndbok V712 og veilederen "Samfunnsøkonomiske analyser for jernbanen" [5] beregnes det
nytte for fire grupper av aktører i samfunnet: Trafikanter, operatører, det offentlige og samfunnet for
øvrig. Grunnlaget for beregningene er som følger:
•
•
•

•

Trafikantnytte: Innhentes fra transportmodellen. Dette dekker både jernbane- og vegtrafikk,
inkludert buss, sykkel og gange.
Operatørnytte: Innhentes fra transportmodellen. Dekker alle kollektive transportmidler.
Nytte for det offentlige:
o Investeringskostnader innhentes for bane (fra kalkyle utarbeidet i prosjektet vha. Bane
NORs metode og påfølgende usikkerhetsanalyse) og for veg (fra anslag gjennomført i
prosjektet vha. Statens vegvesens metode).
o Drifts- og vedlikeholdskostnader ved jernbaneinfrastruktur beregnes ved å anvende
kjøretøykilometer fra transportmodell og enhetskostnader fra SAGA.
o Drifts- og vedlikeholdskostnader ved veginfrastruktur samt avgiftsinngang beregnes
automatisk i EFFEKT på bakgrunn av det definerte vegnettet og den beregnede
trafikken. For jernbanen blir det ingen effekt på avgiftsinngang.
Nytte for samfunnet for øvrig:
o Miljø- og ulykkeskostnader for jernbanetrafikken beregnes ved å anvende
kjøretøykilometer basert på rutetilbudet i konseptdokumentet, og enhetskostnader fra
SAGA. Grunnlaget for støykostnadene er støyberegninger som igjen er basert på
trafikkdata fra transportmodellberegning samt rutetilbudet i konseptdokumentet.
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Miljø- og ulykkeskostnader for vegtrafikken beregnes i EFFEKT på bakgrunn av
trafikkdataene fra transportmodellen. Unntaket er støykostnader og lokal
luftforurensning, hvor datagrunnlaget er hentet fra prosjektets fagrapporter [9] og [10]
for de to fagområdene.

Beregningsopplegg

I delutredningen av prissatte konsekvenser er det gjort to grep i beregningsopplegget som forklares
her:
For det første er beregningene gjort for hele parsellen Fredrikstad–Sarpsborg (dvs. fra Seut til
Klavestad) under ett. Det framstår som mest relevant å analysere en situasjon med nytt rutetilbud
basert på at hele strekningen er utbygd. Det er ingen stasjon mellom Fredrikstad og Sarpsborg, så det
kan heller ikke forekomme at passasjerer har nytte av kun én av delstrekningene vi ser på her. For å
kunne presentere et resultat for delstrekningene Rolvsøy–Borg Bryggerier og Borg Bryggerier–
Klavestad er nytten fordelt proporsjonalt med investeringene på delstrekningene.
For det andre er det lagt til grunn at det i hovedsak kun er investeringskostnadene som skiller de ulike
jernbanealternativene fra hverandre. Siden driftsopplegg og rutetilbud (frekvens og reisetid) er like, vil
alternativene gi tilnærmet samme nytte. Unntaket er støykostnadene, som vil være ulike avhengig av
hvor traseen går. Tilsvarende er det ikke skilt mellom de ulike variantene av fv. 118 i nytteberegningen
når det gjelder nytte for trafikanter, operatører og det offentlige, da reisetider og trafikkstrømmer ikke
forventes å være vesentlig forskjellig i de ulike alternativene. Siden tidsbruk og trafikkmønster blir litt
forskjellig avhengig av om rv. 111 legges om eller ikke, er det gjort nytteberegning for ny fv. 118
henholdsvis med og uten ny rv. 111.
For å kunne sette sammen nytten av vegprosjektet og jernbaneprosjektet innenfor delstrekningen
Borg Bryggerier–Klavestad, har det vært nødvendig å skille mellom effekter av henholdsvis jernbaneog vegprosjektene. Dette er ivaretatt gjennom utvalget av scenarioer som er analysert i
transportmodellen og videreført i EFFEKT-beregningene:
•
•
•
•

Scenario 0: Referansesituasjon
Scenario 1: Kun jernbaneprosjektet
Scenario 2: Jernbaneprosjektet og ny fv.118 over Glomma (vegalternativ 7, 9 og 10) og
utvidelse av eksisterende fv.111 vest for Hafslund gård
Scenario 3: Jernbaneprosjektet og ny fv.118 over Glomma (vegalternativ 7, 9 eller 10) og
omlegging av eksisterende fv.111 øst for Hafslund gård

Differansen mellom scenario 0 og scenario 1 gir effekten av jernbanetiltaket. Videre sammenliknes
scenario 2 med scenario 1 for å få fram effekten av ny fv. 118, og tilsvarende sammenliknes scenario
3 med scenario 1 for å få fram effekten av ny fv. 118 med omlegging av fv. 111. I teorien vil en slik
additiv framgangsmåte være noe unøyaktig, fordi effekten av vegtiltaket kan bli forskjellig avhengig av
om det gjennomføres alene eller samtidig med jernbanetiltaket. Her antas det at denne forskjellen er
ubetydelig.
Videre har det vært en forutsetning at resultatene skal presenteres for delstrekningene Rolvsøy–Borg
Bryggerier og Borg Bryggerier–Klavestad hver for seg, slik det gjøres for de ulike ikke-prissatte
konsekvensene. Det er noe kunstig å splitte opp resultatene fra nytteberegningen i slike
delstrekninger, når nytten egentlig gjelder det forbedrede togtilbudet som realiseres som følge av
tiltaket på hele parsellen Seut–Klavestad. Hvis tiltaket kun hadde medført reisetidsforbedringer, kunne
man sett for seg å tilordne nytten proporsjonalt med andel av reisetidsbesparelsen som den enkelte
delstrekning bidro med. Men her er det også betydelig økning i frekvens, noe som er vanskeligere å
knytte konkret til hver delstrekning. Det er i stedet valgt å fordele nytten proporsjonalt med
investeringene på delstrekningene.
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5 RESULTATER
5.1

Rolvsøy–Borg Bryggerier

Det er kun jernbanetiltak på delstrekningen. Som nevnt er nytten av de ulike alternativene den samme
ettersom rutetilbudet med tog er likt i alternativene. Det er kun investeringskostnadene som har
betydning for forskjellen mellom alternativene på denne delstrekningen. Resultatet av en analyse av
prissatte konsekvenser vil derfor bli at alternativet med lavest investeringskostnader kommer best ut.
Tabell 5-1 viser kostnadsestimatet for de fem alternativene.
Tabell 5-1: Investeringskostnad Rolvsøy – Borg Bryggerier (mill. 2018-kr)
1a
4bH
4bL
5cH
Investeringskostnad ekskl. mva.
10 527
15 530
18 761
14 384

5cL
18 449

Prissatte konsekvenser for godstransport er ikke beregnet for delstrekningen. Det kan nevntes at
løsning for sporforbindelse fra det nye dobbeltsporet til Rolvsøy godsterminal er forskjellig i
alternativene. Alternativ 4bH/4bL har den lengste forbindelsen inn til terminalen og er dermed minst
fordelaktig både når det gjelder investeringskostnader og når det gjelder adkomst for godstogene.

5.2

Borg Bryggerier–Klavestad

5.2.1 Trafikkarbeid og antall turer med bil
Endring i trafikkarbeidet med bil, det vil si antall kjørte kilometer, er en viktig del av datagrunnlaget for
nytten. Endring i trafikkarbeid er vist i Tabell 5-2. Endring i antall bilturer framgår også. Resultatene i
tabellen er hentet fra transportmodellberegningene, og viser differansen fra referansesituasjonen i
2028 og 2050. Fv. 118 i tabellen gjelder alle alternativene Midt-7, Midt-10, NFO-9 og NFO-10.
Tabell 5-2: Endring fra referanse i antall bilturer og kjøretøykilometer i 2028 og 2050, per døgn
2028
2050
2028
2050
Fv. 118 og
Fv. 118 og
Fv. 118
Fv. 118
ny rv. 111
ny rv. 111
-64
-162
-49
-156
Bilturer
2 462
1 619
3 157
2 206
Kjøretøykilometer
Dette tyder på at tiltakene fører til færre turer, men det kjøres lengre per tur, slik at samlet antall
kjøretøykilometer går opp. I alternativene hvor rv. 111 legges om er nedgangen i antall turer større og
økningen i kjøretøykilometer mindre. Forklaringen kan være at det er mindre attraktivt å kjøre for de
som får en omvei i alternativene med ny rv. 111. Forskjellene mellom alternativene med og uten ny rv.
111 er ikke så store tatt i betraktning av at det er en forventet årsdøgntrafikk på mer enn 25 000 på fv.
118 og nesten 10 000 på rv. 111 i 2028. Det skal også bemerkes at det er en liten forskjell i kjøreveg
mellom de ulike alternativene for fv. 118 som ikke framkommer her. I alternativene Midt-10 og NFO-10
blir kjørevegen ca. 1 kilometer lenger fra rv. 111 mot Sarpsborg sentrum også hvis rv. 111 ligger i
eksisterende trasé. Midt-10 og NFO-10 får marginalt lenger kjøreveg med ny rv. 111.
5.2.2 Trafikantnytte
Hvordan de reisende berøres av tiltaket fanges opp i trafikantnytten. Den omfatter forbedringer ved
reisen, slik som reisetider, ventetider og reisekostnader for både bil- og kollektivtrafikk. Nytten av
forbedret togtilbud er medregnet her. Nytte av bedret framkommelighet knyttet til gang- og sykkelveger
er også medregnet. Trafikantnytten er beregnet ved hjelp av programmet EFFEKT på bakgrunn av
resultater fra transportmodellen RTM DOM Østfold.
Trafikantnytten er i utgangspunktet beregnet for hele modellområdet (Østfold) og inkluderer dermed
utbygging av hele parsellen Seut–Klavestad (Fredrikstad–Sarpsborg). På jernbanen er det lagt til
grunn at det ikke er forskjell i trafikantnytte mellom alternativene, siden reisetider og
avgangsfrekvenser på jernbanen vil være praktisk talt det samme uavhengig av alternativ. Forskjeller i

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, delutredning
prissatte konsekvenser

InterCity-prosjektet

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

26 av 33
ICP-16-A-25221
03A
06.05.2019

framføringstider for togene vil være så små at det ikke slår ut i rutetabellen og dermed ikke fanges opp
i analysen.
For jernbanetiltaket er andelen av nytten som tilordnes Borg Bryggerier–Klavestad satt lik
delstrekningens andel av investeringskostnadene. I tillegg kommer nytten av vegprosjektet ny fv. 118
over Glomma, enten i kombinasjon med utvidet rv. 111 i dagens trasé, eller i kombinasjon med ny rv.
111 øst for Hafslund gård.
Resultatene er vist i Figur 5-1. Det vises ellers til samletabell i avsnitt 5.2.6.

Eksist. rv. 111

Ny rv. 111
0

200
Jernbane

400

600

800

1 000

FV. 118

Figur 5-1: Trafikantnytte (mill. 2018-kr, nåverdi 2026)
Trafikantnytten er lavere med ny rv. 111 enn med rv. 111 i eksisterende trasé. Forskjellen skyldes at
en del trafikanter får litt lenger kjøreveg når rv. 111 kobles på fv. 118 lenger øst. Som nevnt i avsnitt
5.2.1 er forskjellen litt mindre ved alternativ Midt-10 og NFO-10 enn ved de andre alternativene for fv.
118.
Det er flere forhold som kan bidra til ytterligere trafikantnytte/transportbrukernytte på jernbanen i
forhold til grunnlaget her:
•

For jernbanen er nytten knyttet til forbedringer i togtilbudet som følge av utbygging
Fredrikstad–Sarpsborg (men her altså kun nytte for andelen Borg Bryggerier–Klavestad) når
det fra før er utbygd fram til Seut og det ennå ikke er utbygd videre fra Sarpsborg til Halden.
Det vil si at man ikke fanger opp all nytten i framtidig situasjon når InterCity-utbyggingen er
gjennomført på hele Østfoldbanen. Forbedring i rutetilbudet ved å gå fra ruteplan T2024IC til
T2027IC inngår i nytteberegningen, men ikke forbedring til T2050IC.

•

Nytte for godstransport og lange personreiser på jernbane er ikke inkludert i beregningen. Den
er lik mellom alternativene siden det er samme rutetabell i de ulike utbyggingsalternativene.
Den vil øke nytten for jernbanen i diagrammet ovenfor, men har ikke betydning for valg av
alternativ på denne delstrekningen.

•

En trolig mindre, men også positiv effekt, kan komme av forventede forbedringer i
kollektivtilbudet i regionen, som ikke ligger inne i transportmodellberegningene. Dette kan
støtte opp under bruk av tog og medføre at flere reiser med toget fordi reisekjeden samlet sett
blir forbedret.

•

Det er heller ikke beregnet nytte av økt pålitelighet (punktlighet og regularitet).

5.2.3 Operatørnytte
Operatørnytten fanger opp de bedriftsøkonomiske effektene tiltakene har for de ulike operatørene. I
denne analysen gjelder det bompengeselskaper og kollektivselskaper.
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Operatørnytten er den samme på jernbanen i alle alternativer, og det er liten forskjell mellom
vegalternativene. Operatørkostnadene ved det nye driftsopplegget på jernbanen øker mer enn
inntektene fra den forventede passasjerøkningen, slik at operatørnytten blir negativ. Utover dette ser
det ut til at vegprosjektet bidrar til å redusere økningen i antall kollektivreiser, noe som trekker
økningen i billettinntekter litt ned og dermed forverrer operatørnytten ytterligere. Den negative effekten
på kollektivreiser skyldes for det første at vegprosjektet gjør det mer attraktivt å kjøre bil enn før, og for
det andre er nytten av reduserte forsinkelser ved kollektivfelt ikke fanget opp i transportmodellen. I
tillegg skal det bemerkes at de samme punktene som er nevnt under trafikantnytten kan gjøre at
passasjerveksten på jernbanen, og dermed operatørnytten, blir høyere enn grunnlaget i denne
beregningen.
Resultatene er vist i Figur 5-2. Det vises ellers til samletabell i avsnitt 5.2.6.

Eksist. rv. 111

Ny rv. 111
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-40
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Figur 5-2: Operatørnytte (mill. 2018-kr, nåverdi 2026)

5.2.4 Nytte for det offentlige
Nytten for det offentlige består av virkninger for offentlig budsjett som følge av tiltaket, dvs.
investeringskostnader, drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til infrastrukturen, samt endring i
avgiftsinngang (her drivstoffavgifter). Overføringer til kollektivtrafikken kan også medregnes her, men
er i det samlede regnestykket dekket av endringen i operatørnytte.
Resultatene for endring i drifts- og vedlikeholdskostnader er vist i Figur 5-3 og endring i skatte- og
avgiftsinngang i Figur 5-4. (Det vises ellers til samletabell i avsnitt 5.2.6.) Det blir økte drifts- og
vedlikeholdskostnader for infrastrukturen på både veg og jernbane som følge av tiltaket. På jernbanen
er det ikke beregnet noen forskjell mellom alternativene når det gjelder vedlikeholdskostnader. På veg
er det noen flere kjørte kilometer i alternativet med rv. 111 i eksisterende trasé, noe som bidrar til både
litt mer infrastrukturslitasje og høyere skatte- og avgiftsinngang. Det er ikke knyttet avgifter til
jernbanetrafikken, men på grunn av at jernbanetiltaket fører til færre bilturer, går skatte- og
avgiftsinngangen ned.

Figur 5-3: Nytte for det offentlige: Drift og vedlikehold av infrastruktur (mill. 2018-kr, nåverdi
2026)
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Figur 5-4: Nytte for det offentlige: Skatte- og avgiftsinngang (mill. 2018-kr, nåverdi 2026)

5.2.5 Nytte for samfunnet for øvrig
Nytten for samfunnet for øvrig er effekten av tiltaket på andre aktører enn trafikanter, operatører og
offentlige myndigheter. Her regnes miljø- og ulykkeskostnader, samt skattefinansieringskostnader.
Resultater for utslippskostnader (luftforurensning) og ulykkeskostnader er vist i Figur 5-5. Fortegnet
viser om endringen er positiv eller negativ for samfunnet. Positiv endring i ulykkeskostnader vil si at
det blir reduksjon i forventet antall skadde og evt. drepte.

Figur 5-5: Endring i ulykkes- og utslippskostnader (Mill. kr., nåverdi 2026, prisnivå 0218)
Endring i utslippskostnader består av endring i CO₂- og NOx-kostnader hentet fra EFFEKT for den
beregnede vegtrafikken, samt PM10-kostnad fra fagrapport om luftforurensning [10] (omregnet til 2018prisnivå og nåverdi 40 år). Kostnaden øker som følge av økt vegtrafikk, og mest i alternativene hvor fv.
118 kombineres med rv. 111 i eksisterende trasé.
Når ulykkeskostnadene på jernbanen vises som negative, innebærer ikke dette noen forverring i
trafikksikkerheten. Årsaken er rett og slett at når trafikken øker, vil også antall ulykker vanligvis øke litt.
Det samme skjer i vegtrafikken, men det er også tatt hensyn til at den nye vegen har lavere
ulykkesrisiko enn den gamle, slik at det blir en netto besparelse i ulykkeskostnadene. Forskjellen ved
å legge til utbygging av rv. 111 ikke er så stor. Ved andre typer kostnader som ble presentert i
avsnittene overfor, var det slik at rv. 111 ville forsterke effektene (for eksempel øke drifts- og
vedlikeholdskostnadene ytterligere). Dette blir motsatt når det gjelder sparte ulykkeskostnader. Den
positive effekten av bedre trafikksikkerhet på fv. 118 blir dempet litt av at antall kjørte kilometer øker
med ny rv. 111.
For en redegjørelse om støyeffektene av de ulike bane- og vegalternativene viser vi til fagrapport om
støy [9]. Støykostnader inngår i "Nytte for samfunnet for øvrig" i samletabellen i avsnitt 5.2.7.
Støykostnadene er anslått på bakgrunn av beregnet antall støyutsatte bygninger i 2028 og 2050 i
støyrapporten. Situasjon med støyskjerming er lagt til grunn, slik at støykostnaden her er knyttet til
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støy utover dette. Det ville ikke være korrekt å regne med støykostnader før skjerming, da kostnader
ved skjerming er inkludert i investeringskostnadene.
Det er stor usikkerhet i beregningen av kostnadene, blant annet knyttet til antall personer per bygning
og til sammenhengen mellom trafikkutvikling og støyplage ved omregning til 40 års analyseperiode.
Denne usikkerheten kommer i tillegg til usikkerhet knyttet til beregningsgrunnlaget (de anslåtte
støyeffektene). Støykostnadene har imidlertid liten betydning for samlet resultat av
nyttekostnadsanalysen og dermed for rangering av alternativer basert på prissatte konsekvenser.
Skattekostnaden regnes gjerne med under nytte for samfunnet for øvrig. Skattefinansieringskostnader
kommer som følge av forutsetningen om at prosjektene er offentlig finansiert. Innkreving av skatter
fører til et effektivitetstap, og det er dessuten kostnader knyttet til innkrevingen. Forskjellen mellom
alternativene er vist i samletabellen i avsnitt 5.2.6. Kostnaden er satt til 20 prosent av netto offentlige
utbetalinger, som anbefalt i transportetatenes håndbøker.

5.2.6 Investeringskostnader for Borg Bryggerier–Klavestad
Den beregnede nytten fra avsnittene ovenfor skal sammenstilles med de forventede
investeringskostnadene på delstrekningen. Disse er vist i Tabell 5-3.
Tabell 5-3: Forventede investeringskostnader for jernbane- og vegtiltakene på delstrekning
Borg Bryggerier–Klavestad. Millioner kroner, prisnivå 2018.
Midt-7
Midt-10
NFO-9
NFO-10
Investeringskostnad veg ekskl. mva.
1 831
1 775
2 037
1 885
Investeringskostnad bane ekskl. mva.
7 400
7 609
7 713
7 713
Sum
9 231
9 384
9 750
9 598
Sum omregnet til nåverdi 2026
10 239
10 366
10 992
10 778
Midt-7 og
Midt-10 og
NFO-9 og
NFO-10 og
ny rv. 111
ny rv. 111
ny rv. 111
ny rv. 111
Investeringskostnad veg ekskl. mva.
2 096
2 118
2 370
2 226
Investeringskostnad bane ekskl. mva.
7 400
7 609
7 713
7 713
Sum
9 496
9 727
10 083
9 939
Sum omregnet til nåverdi 2026
10 538
10 746
11 367
11 154
Kostnader for jernbanetiltakene er innhentet fra [19] og for vegtiltakene fra [11] til [15].
Kostnadsfordelingen mellom jernbane- og vegtiltaket er en beregningsteknisk fordeling da fordelingen
mellom veg og bane ikke er endelig avklart.
5.2.7 Samlet resultat for Borg Bryggerier–Klavestad
Vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet ble gjort i konseptvalgutredningen [7]. Denne
delutredningen har som formål å belyse forskjeller mellom alternativene, og vurderer ikke den
samlede lønnsomheten av det enkelte alternativ. Nedenfor er det derfor valgt å sette alternativ Midt-7
som en referanse, og presentere utfallet for de øvrige alternativene i forhold til dette. Midt-7 er vilkårlig
valgt, men egner seg samtidig godt i og med at dette alternativet kommer best ut i analysen. Samme
framgangsmåte er valgt i andre konsekvensutredninger for InterCity (Nykirke–Barkåker [8]) der målet
har vært å bidra til beslutningsgrunnlaget for valg av alternativ.
Resultatet er vist i Tabell 5-4. Negativt fortegn innebærer en forverring sammenliknet med alternativ
Midt-7. Det vil for eksempel si at negative tall for investeringskostnad betyr at investeringen er høyere
enn i Midt-7.
I Tabell 5-4 finner vi igjen elementene som ble gjennomgått foran: Trafikantnytte, operatørnytte,
offentlig nytte og nytte for samfunnet for øvrig. Offentlig nytte er ekskl. investeringskostnaden. Det
regnes 20 prosent skattekostnad på endringen for det offentlige – her kalt skattekostnad brutto nytte,
for ikke å forveksles med skattekostnaden på investeringskostnaden. Videre er det beregnet en
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restverdi for jernbanetiltakene, som inkluderer nytte og reinvesteringsbehov i 35 år utover
analyseperiodens slutt i 2065. Summen av de nevnte postene utgjør brutto nytte.
Nåverdien av investeringskostnadene, samt 20 prosent skattekostnad på dette, trekkes i fra
bruttonytten for å komme fram til netto nytte.
Tabell 5-4: Sammenlikning av prissatte konsekvenser mot alternativ Midt-7 med rv. 111 i
eksisterende trasé (mill. 2018-kr, nåverdi 2026) 1
Midt-7
Midt-10
NFO-9
NFO-10
Trafikantnytte
Operatørnytte
Offentlig nytte
Nytte for samfunnet for øvrig
-21
-32
-61
Skattekostnad brutto nytte
Restverdi
-20
-47
-51
Brutto nytte
-41
-79
-112
Investeringskostnad
-127
-753
-539
Skattekostnad investeringer
-25
-151
-108
Netto nytte
-194
-982
-758
Rangering
1
2
6
4
Midt-7 og
Midt-10 og
NFO-9 og
NFO-10 og
ny rv. 111
ny rv. 111
ny rv. 111
ny rv. 111
Trafikantnytte
-236
-236
-236
-236
Operatørnytte
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
Offentlig nytte
-9
-9
-9
-9
Nytte for samfunnet for øvrig
-9
-30
-42
-70
Skattekostnad brutto nytte
-2
-2
-2
-2
Restverdi
-20
-47
-51
Brutto nytte
-257
-298
-336
-368
Investeringskostnad
-299
-507
-1128
-915
Skattekostnad investeringer
-60
-101
-226
-183
Netto nytte
-615
-906
-1689
-1466
Rangering
3
5
8
7
Den bakenforliggende beregningen av nytte og kostnader viser at netto nytte er negativ i alle
alternativer. I sammenlikningen av alternativer i tabellen ovenfor kommer Midt-7 best ut. Dette
alternativet har både lavest investeringskostnad, best brutto nytte og best netto nytte (etter
investering).
Midt-alternativene kommer bedre ut enn NFO-alternativene. Det skyldes først og fremst at NFOalternativene har de høyeste investeringskostnadene. De har også høyere støykostnader.
Uavhengig av hvilken kombinasjon man velger av banealternativ og alternativ for fv. 118 ser det ut til å
gi bedre nytte å la rv. 111 ligge i eksisterende trasé enn å bygge ny rv. 111.

5.3

Usikkerhet

For delstrekningen Rolvsøy – Borg Bryggerier er forskjellen i investeringskostnad fra det beste til det
nest beste alternativet relativt stor. Det er derfor et nokså robust resultat at alternativ 1a har lavest
investeringskostnader. Usikkerheten knyttet til investeringskostnadene er nærmere belyst i
usikkerhetsanalysen [19].

1

Nettonytte per budsjettkrone (NNB) vil ikke fungere som rangeringskriterium her da nettonytten er negativ. En
høyere investering for en gitt nytte vil da tilsynelatende gi en bedre NNB, hvilket er feil.
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For å vurdere robusthet av resultatene for Borg Bryggerier - Klavestad ble det vurdert å gjennomføre
følsomhetsanalyser av å endre på støykostnader, reiser med jernbanen og investeringskostnader.
Støykostnadsberegningene er som påpekt ganske usikre. Men på grunn av at investeringskostnadene
utgjør så stor andel av den samlede nettonytten i hvert alternativ, vil selv ikke store endringer i
støykostnader påvirke utfallet av analysen.
Antall og nytte ved reiser med jernbanen kan være undervurdert i analysen av grunner som er nevnt
avsnitt 5.2.2. Dersom nytten av jernbanereiser hadde vært fanget bedre opp i modellen, ville det øke
antallet jernbanereiser, føre til bedre trafikantnytte, gi høyere billettinntekter og dermed bedre
operatørnytte, gi færre bilturer og dermed lavere miljøkostnader og lavere slitasje på
veginfrastrukturen. Det ville også bli noe nedgang i skatteinntekt for det offentlige. Disse effektene er
ikke beregnet i kroner her, men det er likevel mulig å konkludere med at samlet netto nytte
sannsynligvis ville bli forbedret. Dette gjelder alle alternativene.
Usikkerhet ved investeringskostnadene er belyst i usikkerhetsanalysen for jernbanekostnadene [19]
og anslagsrapportene for vegkostnadene ([11] til [15]). Siden investeringskostnadene har stor
betydning for resultatene av nyttekostnadsanalysen, har vi testet hvor store endringer som skal til for å
påvirke rangeringen av alternativene. I tillegg til selve investeringskostnaden påvirkes også
restverdien og skattekostnaden. De øvrige elementene i nyttekostnadsanalysen antas uendret.
Tabell 5-5: Prosentvis reduksjon i samlet investeringskostnad som vil gjøre alternativet mer
samfunnsøkonomisk lønnsomt enn alternativ Midt-7
Alternativ
Prosentvis reduksjon
i investering
Midt-7 og ny rv. 111
4,5 %
Midt-10
1,2 %
Midt-10 og ny rv. 111
7%
NFO-9
7%
NFO-9 og ny rv. 111
11,5 %
NFO-10
5,5 %
NFO-10 og ny rv. 111
10,5 %
Vi ser at spesielt for alternativ Midt-10 er det en relativt liten endring som skal til. Kostnaden ved Midt7 og Midt-10 er relativt like. Noen usikkerhetsdrivere, som markedsforhold, vil påvirke alle alternativer.
Men hvis det er spesifikke, lokale forhold som vil påvirke kostnadene ved enten Midt-10 eller Midt-7,
så kan Midt-10 komme bedre ut av nyttekostnadsanalysen enn Midt-7.
Som det framgår av tabellen ovenfor, har alle alternativene investeringskostnader som er innenfor
11,5 prosent fra å oppnå samme lønnsomhet som Midt-7. Dette er lavt i forhold til usikkerheten ved
kostnadene for bane- og vegalternativene.
Vi vil derfor konkludere med at rangeringen i nyttekostnadsanalysen (Tabell 5-4) er følsom for
eventuelle alternativsspesifikke endringer i investeringskostnader. Det vil si endringer som ikke
påvirker alle alternativene på samme måte.
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6 KONKLUSJONER
På delstrekningen Rolvsøy – Borg Bryggerier er kun investeringskostnader som har betydning når det
gjelder prissatte konsekvenser. På bakgrunn av dette kommer alternativ 1a best ut. Det er et nokså
robust resultat i og med at det nest beste alternativet er vesentlig dyrere.
På delstrekningen Borg Bryggerier – Klavestad er det gjennomført en nyttekostnadsanalyse. Alternativ
Midt-7 framstår med best samfunnsøkonomisk lønnsomhet. I hovedsak kommer Midt-alternativene
bedre ut enn NFO-alternativene, og investering i ny rv. 111 ser ikke ut til å generere nytte som kan
forsvare den ekstra investeringen.
Investeringskostnadene er det elementet som har mest å si for resultatet av nyttekostnadsanalysen på
delstrekningen Borg Bryggerier - Klavestad. Samtidig er forskjellene i investeringskostnad mellom
alternativene liten i forhold til usikkerheten. Derfor er resultatet følsomt for eventuelle endringer i
investeringskostnader.
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