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1

Forord
Bane NOR har 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 fremtidig løsning for fv.118 på strekningen Sarpsborg sentrum øst
– Hafslund/Nordbyveien, inkludert ny bru over Glomma, og løsning for rv. 111 øst for Glomma. Det
skal sikres nødvendige arealer for realisering av jernbane- og vegtiltakene. Dette skal være
grunnlag for videre planlegging og bygging.
Dette notatet inneholder forslagsstillers anbefaling av alternativ på strekningen Rolvsøy-Borg
bryggerier. Innledningsvis er det kort redegjort for alternativene og konsekvenser som er vektlagt i
anbefalingen. For en fullstendig beskrivelse av alternativene og konsekvensene av disse, se
planbeskrivelse med konsekvensutredning (ICP-16-A-25255) og øvrig dokumentasjon i
planbeskrivelsens referanseliste.
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2

Tiltaket og alternativer
Strekningen hvor det planlegges dobbeltspor mellom Rolvsøy og Klavestad er i
konsekvensutredningen delt inn i to delstrekninger med skille ved Borg bryggerier. Tabell 2-1 viser
inndeling og alternativ innenfor delstrekningene. På delstrekningen som dette notatet omhandler,
mellom Rolvsøy og Borg bryggerier, planlegges det kun jernbane. På delstrekningen mellom Borg
bryggerier og Klavestad planlegges også ny fv. 118 og løsninger for rv. 111 ved Hafslund.

På delstrekningen Rolvsøy–Borg bryggerier er det følgende jernbanealternativer, som kan
kombineres fritt med alternativene på delstrekningen Seut-Rolvsøy og delstrekningen Borg
bryggerier-Klavestad:
•
•
•
•
•

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.
Hovedforskjellen mellom alternativene er ellers at alternativ 4b dreier mot nord fra Rolvsøy slik at
den krysser fv. 109 like nord for Rolvsøy kirke, og ligger nord for de ulike alternativene omtrent
frem til Borg bryggerier. Alternativ 5c dreier mot nord fra tunnelen under Hannestad og Yven, men
ligger ellers i samme trasé som alternativ 1a.

Figur 2-1 Figuren øverst viser høye jernbanealternativer mellom Rolvsøy og Borg bryggerier, mens
nederste figur viser lave jernbanealternativer. Begge figurer viser jernbanealternativ Midt og NFO
mellom Borg bryggerier og Klavestad
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2.2

Alternativ 1a

Figur 2-1 Alternativ 1a på strekningen Rolvsøy–Borg bryggerier

Fra 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.

2.3

Alternativ 5cH (høy) og 5cL (lav)

Figur 2-2 Alternativ 5cH (øverst) og alternativ 5cL fra Rolvsøy til Borg bryggerier
8

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 ca. 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.

2.4

Alternativ 4bH (høy) og 4bL (lav)

Figur 2-3 Alternativ 4bH (øverst) og 4bL fra Rolvsøy til Borg bryggerier
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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 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

3

Føringer og mål for prosjektet
3.1

Bane NORs føringer for fremdrift og investeringskostnader

Nasjonal transportplan 2018-2029 gir føringer for gjennomføring og fremdrift for InterCityprosjektet. Rammene i NTP er fulgt opp i de årlige statsbudsjettene. Valg mellom alternativer må ta
hensyn til disse overordnede rammene.
Ifølge NTP 2018 – 2029 skal utbygging på Østfoldbanen ta utgangspunkt i ferdigstilling av
dobbeltspor til Fredrikstad (Seut) i 2024 og Sarpsborg i 2026. Denne fremdriften er senere justert i
handlingsprogram for jernbanesektoren 2018-2029 [2], som forutsetter at nytt dobbeltspor som
muliggjør kortere reisetid og to tog i timen mellom Oslo, Fredrikstad og Sarpsborg, skal være
etablert innen 2029. Moss, Fredrikstad og Sarpsborg stasjoner skal utvikles til moderne
knutepunkter.
Kommunedelplanforslaget tilrettelegger for at det vil være mulig å ferdigstille dobbeltspor på
strekningen i tråd med føringer i NTP med tilhørende handlingsprogram. Etablering av nytt
dobbeltspor vil bidra til å oppfylle nullvekstmålet for personbiltrafikk ved å tilrettelegge for at flere
kan reise kollektivt. Effekten av dette er samtidig avhengig av i hvilken grad arealutviklingen rundt
den framtidige stasjonen og i kommunen for øvrig støtter opp under den statlige investeringen.
Jernbaneverket mottok den 28. juni 2013 et oppdrag fra Samferdselsdepartementet om å utarbeide
en utbyggingsstrategi for IC-strekningene i tråd med regjeringens prioriteringer i NTP 2014-23.
Utbyggingsstrategien ble oversendt Samferdselsdepartementet 15.3.2014. På bakgrunn av
Jernbaneverkets svar på dette oppdraget ble det i Statsbudsjettet for 2015 (Prop 1S 2014-2015)
gitt fem prinsipper for videre IC-planlegging;
-

Planleggingen og utbyggingen skal skje så effektivt som mulig og ressurser og
kompetanse skal utnyttes best mulig

-

Koordinere utbyggingen med andre større infrastrukturprosjekter

-

Utredningen og planlegging skal drives frem slik at ambisjonene om ferdigstilling innen
2030 skal være mulig

-

Helhetlig tilnærming skal legges til grunn

-

Det totale investeringsomfanget skal ikke øke.

Følgende føring for InterCity-prosjektet er beskrevet i Statsbudsjettet for 2015:
Det er viktig at det totale investeringsomfanget ikke øker. De foreløpige kostnadsrammene som ble
utarbeidet i forbindelse med KVU/ KS1 for InterCity-strekningene, vil være førende for det videre
planarbeidet i Jernbaneverket og for Samferdselsdepartementets oppfølging av prosjektet. Dette
innebærer at dersom det i den videre planleggingen avdekkes behov for mer omfattende tiltak på
én delparsell, skal Jernbaneverket søke å finne løsninger og inndekning for kostnadsøkningen
innenfor den øvrige InterCity-porteføljen.
.
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3.2

Mål

Følgende samfunnsmål er definert for InterCity-prosjektet:
InterCity-korridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og
arbeidsområdene godt sammen.
I konseptvalgutredningen ble det også definert følgende effektmål og krav til tiltaket basert på
samfunnsmål og de prosjektutløsende behov for InterCity-strekningen Oslo-Halden:
-

Pålitelig togtilbud

-

Kort reisetid mellom byer/tettsteder og med kort overgangstid mellom transportmidler i
sentralt lokaliserte trafikknutepunkt

-

Høy kapasitet og frekvens for både person- og godstog, slik at det tilbys tilstrekkelig
transportkapasitet

-

Miljøvennlig transportsystem

-

Regionforstørrelse og byutvikling

-

Trafikksikkert transportsystem

-

Begrense arealinngrep

4

Metode for anbefaling
Figur 4-1 viser prosessen for anbefaling etter Statens vegvesen sin håndbok V712.
En samfunnsøkonomisk analyse er en sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser
der fordeler ved en foreslått utbygging veies mot ulempene den fører med seg. Sammenstillingen
gir bilde på hva det koster samfunnet å ivareta de ikke-prissatte verdiene. Den
samfunnsøkonomiske analysen ender opp med en rangering av alternativene.
Videre utredes eventuelle andre beslutningsrelevante forhold og alternativene vurderes opp mot
målene for prosjektet.

Figur 4-1 fra Måldokumentet: Prosess for konsekvensanalyse - etter Statens vegvesens håndbok V712
Konsekvensanalyser. Henvisning til kapitler i planprogram i parentes.

Det ble utarbeidet et måldokument sammen med planprogram for planarbeidet. I dette dokumentet
beskrives de prosjektspesifikke målene for nytt dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg, fv. 118 ny
Sarpsbru med evnt. omlegging av rv. 111 øst for Hafslund og hvordan vurdering av måloppnåelse
inngår i beslutningsprosessen. På delstrekningen Rolvsøy – Borg bryggerier er det kun Bane NOR
som er forslagsstiller. Prosjektspesifikke mål for fv. 118 og rv. 111 øst for Hafslund gjelder derfor
ikke.
I kapittel 8 presenteres Bane NORs anbefaling for denne delstrekningen. I anbefalingen er alle
alternativene sortert i to kategorier:
Anbefaler
Bane NORs anbefalte alternativ. Dette alternativet legges til grunn for planforslaget ved høring og
Sarpsborg og Fredrikstad kommune henstilles om å vedta dette alternativet ved den politiske
sluttbehandlingen av kommunedelplanen.
Fraråder
Dette alternativet er vurdert til å være vesentlig dårligere enn øvrige alternativer, og Bane NOR vil
fremme innsigelse.
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5

Konsekvensutredning
Det er i dette kapitlet referert beslutningsrelevante forhold fra konsekvensutredningen som er
trukket inn i anbefalingen i kapittel 8. For øvrige utredninger, se planbeskrivelsen1 og resterende
planmateriale som er listet i planbeskrivelsens referanseliste.
5.1

Samfunnsøkonomisk analyse

Det er gjennomført konsekvensutredning (KU) i henhold til fastsatt planprogram for strekningen.
Konsekvensutredningen er gjennomført i tråd med hovedgrepet for konsekvensanalyser beskrevet
i håndbok V712, 2014 versjon. Det innebærer at prissatte og ikke-prissatte konsekvenser
sammenstilles og rangeres i en samfunnsøkonomisk analyse.
5.1.1

Prissatte konsekvenser

Det er estimert prosjektkostnader (inkludert usikkerhetsanalyse) for banealternativene. Kostnader
for jernbanetiltakene er estimert ved hjelp av Bane NORs kalkylestruktur og deretter en
usikkerhetsanalyse.
Det er stor forskjell mellom alternativet 1a med laveste og alternativ 4bL med høyeste
investeringskostnad. Forskjellen utgjør i overkant av 8 milliarder kr. Det skiller i overkant av 4
milliarder kr mellom alternativet 4bL og alternativet med nest lavest investeringskostnad, 5cH.
Tabell 5-2 Investeringskostnader Rolvsøy–Borg bryggerier. Forventet kostnad, millioner 2018-kroner

Investeringskostnad ekskl. mva.

1a

4bH

4bL

5cH

5cL

10 527

15 530

18 761

14 384

18 449

Siden rutetabellen er den samme i alle jernbanealternativene, vil nytten for trafikantene og
operatørene på jernbanen være den samme i alternativene. Det er en marginal forskjell i reisetid
for banealternativene, og forskjellene er for små til å ha betydning for beregning av nytten av
tiltaket. Det er kun kostnadene som skiller alternativene, og det er derfor valgt å kun vise
investeringskostnadene i sammenstillingstabellen.

5.1.2

Ikke-prissatte konsekvenser

De ikke-prissatte konsekvensene omfatter hovedtemaene landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv,
kulturmiljø, naturmiljø og naturressurser. Temaene representerer ulike aspekter av miljøet og
vurderes etter en ni-delt skala som går fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor
negativ konsekvens (– – – –). Inndelingen er basert på Statens vegvesens håndbok V712, 2014
versjon. For hvert av disse fagtemaene foreligger det en egen fagrapport med mer detaljerte
beskrivelser, vurderinger og analyser.
I samlet vurdering av alternativene på delstrekning Rolvsøy–Borg bryggerier, kommer alternativ
4bL best ut. Alternativ 5cH kommer dårligst ut på denne delstrekningen.

1

Planbeskrivelse med konsekvensutredning kommunedelplan for dobbeltspor Rolvsøy-Klavestad, ICP-16-A-25255

Tabell 5-1 Samlet vurdering av konsekvenser for de ikke-prissatte konsekvensene på delstrekning
Rolvsøy–Borg bryggerier. Samlet konsekvensgrad og rangering følger til slutt
Fagtema
Landskapsbilde

Kulturmiljø

Nærmiljø- og
friluftsliv

Alternativ 1a
Middels til stor
negativ
(– – / – – –)
Middels negativ
(– –)
Lite negativ
(–)

Naturmangfold

Middels negativ
(– –)

Naturressurser

Middels til stor
negativ
(– – / – – –)

Samlet vurdering

Middels negativ
(– –)

Rangering

3

Alternativ
4bH
Middels
negativ
(– –)
Liten negativ
(–)

Alternativ
4bL
Liten negativ
(–)

Alternativ
5cH
Stor negativ
(– – –)

Liten negativ
(–)

Ubetydelig til
liten negativ
0/–
Liten til
middels
negativ
(– / – –)
Liten til
middels
negativ
(– / – –)
Liten til
middels
negativ (– / – –
)
2

Ubetydelig til
liten negativ
0/–
Liten negativ
(–)

Middels
negativ
(– –)
Ubetydelig til
liten negativ
0/–
Middels
negativ
(– –)

Alternativ 5cL
Middels
negativ
(– –)
Middels
negativ
(– –)
Ubetydelig
0
Liten til
middels
negativ
(– / – –)
Middels til stor
negativ
(– – / – – –)

Liten til
middels
negativ
(– / – –)
Liten negativ
(–)

Middels til stor
negativ
(– – / – – –)
Middels til stor
negativ
(– – / – – –)

Middels
negativ (– –)

1

4

3
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5.1.3

Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse

De samlede konsekvensene av alternativene er vist i tabell 5-3.
Tabell 5-3 Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser på delstrekningen Rolvsøy–
Borg bryggerier
Konsekvenser
Prissatte konsekvenser
Investeringskostnader (mill. 2018
kr)
Rangering
Ikke-prissatte konsekvenser
Samlet vurdering og rangering

Alternativ
1a
10 527

Alternativ
4bH
15 530

Alternativ
4bL
18 761

Alternativ
5cH
14 384

Alternativ
5cL
18 449

1

3

5

2

4

Middels
negativ
(– –)

Liten
negativ
(–)

Middels til
stor negativ
(– – / – – –)

Middels
negativ
( – –)

1

4

3

4

2

4

Rangering
Samlet konsekvens

3

Liten til
middels
negativ
(– / – –)
2

Samlet samfunnsøkonomisk
rangering

1

3

Det er stor forskjell mellom alternativet med laveste og høyeste investeringskostnad, i overkant av
8 milliarder kr. Det skiller i underkant av 4 milliarder kr mellom alternativet med lavest og nest
lavest investeringskostnad. I samlet vurdering av de ikke-prissatte konsekvensene spenner samlet
konsekvensgrad fra liten konsekvens til middels til stor konsekvens. Ingen av alternativene er
samlet vurdert til stor negativ konsekvens, og ingen av alternativene strider mot nasjonale mål. På
grunn av de store kostnadsforskjellene mellom alternativene, og at det er begrenset forskjell i
konsekvensene for de ikke-prissatte konsekvensene, er det vurdert at rangeringen av de prissatte
konsekvensene bør vektlegges i større grad enn de ikke-prissatte konsekvensene i den samlede
samfunnsøkonomiske rangeringen.
Alternativ 1a er samlet sett vurdert som det beste alternativet og er rangert som nr. 1 i den samlede
samfunnsøkonomiske rangeringen. Alternativet har lavest investeringskostnad av alle alternativene
og beste rangering for de prissatte konsekvensene. For de ikke-prissatte konsekvensene er
alternativ 1a rangert som nr. 3 sammen med alternativ 5cL.
I alternativ 1a er det innenfor temaene landskapsbilde og naturressurser det er størst negative
konsekvenser. For landskapsbilde vil alternativet ha negative konsekvenser for områdene ved
Rolvsøy og Greåker fort og kulturlandskapet Alvim-Tune og videre innover mot Borg bryggerier.
For naturressurser er det inngrep i områdene ved Nes gård og jordbruket på Rolvsøy og i
Greåkerdalen, samt området Tune-Alvim som gir de største negative konsekvensene.
Alternativ 5cH er rangert som nr. 2. Investeringskostnaden er ca. 3,9 milliarder kr høyere enn
alternativ 1a. Alternativet er rangert som det dårligste alternativet for de ikke-prissatte
konsekvensene (nr. 4).
Alternativ 4bH er rangert som nr. 3. Investeringskostnaden er ca. 5 milliarder kr høyere enn
alternativ 1a. Alternativet er rangert som det nest beste alternativet for de ikke-prissatte
konsekvensene (nr. 2).
Alternativ 4bL og 5cL vurderes som ganske like og er rangert som nr. 4. Investeringskostnadene er
ca. 8,2 milliarder kr høyere i alternativ 4bL og ca. 8 milliarder kr høyere i alternativ 5cL,
sammenlignet med alternativ 1a. For de ikke-prissatte konsekvensene er alternativ 4bL rangert
som nr. 1, og 5cL er rangert som nr. 3.

5.2

Andre tema

5.2.1 Samferdsel og infrastruktur
Planlagt jernbane og veg vil medføre omlegging av eksisterende veganlegg, inkludert gang- og
sykkelanlegg. Der eksisterende vann- og avløpsledninger og eksisterende kabler/ledninger og
nettstasjoner kommer i konflikt med tiltaket legges disse om. Omfanget er størst i bebygde
områder. Hovedutfordringene innenfor VA-omlegginger er for de lave alternativene (4bL og 5cL)
ved kryssingen av E6. For elektriske forsyningsanlegg vil det være behov for å heve høyspent
luftstrekk ved flere steder langs traseen for alle alternativ for å oppnå forskriftsmessig høyde over
ny banetrasé.
5.2.2 Risiko og sårbarhet
Det er ikke identifisert vesentlige forskjeller i risiko- og sårbarhet for de ulike alternativene, med
unntak av at brannhendelser i tunnel vil være mer sannsynlig ved de lave alternativene, og særlig
5cL som følge av lengre tunnelstrekning.
5.2.3 Miljøbudsjett
Miljøbudsjettet for jernbane viser beregninger av forventet utslipp av klimagasser i CO2ekvivalenter fra utbyggingsfasen, drifts- og vedlikeholdsfasen.
Grunnarbeider medfører de største klimagassutslippene etter en fagvis inndeling, etterfulgt av
bruer og konstruksjoner. Grunnarbeider inkluderer blant annet massehåndtering og VA, men den
største andelen av utslipp fra grunnarbeider er knyttet til kalksementstabilisering. Det er stort behov
for grunnstabilisering på hele strekningen Rolvsøy–Klavestad.
Lavest totalt klimagassutslipp på delstrekningen Rolvsøy–Borg bryggerier oppnås ved alternativ 1a
med ca. 269 000 tonn CO2-ekv. Alternativ 5cL har høyest utslipp med ca. 434 000 tonn CO 2ekvivalenter. Forskjellen mellom alternativet med laveste og høyeste utslipp tilsvarer over 60%
høyere utslipp av CO2-ekvivalenter (ca. 165 000 tonn). I vurdering av alternativene på strekningen
Rolvsøy-Borg bryggerier rangeres alternativ 1a som det beste alternativet.
Tabell 5-4 Beregnet klimagassutslipp for alternativene på strekningen Rolvsøy–Borg bryggerier (tonn
CO2-ekv.)

Rangering

Alternativer

Beregnet utslipp i CO2ekvivalenter (tonn)2

1

Alternativ 1a

268 953

2

Alternativ 4bH

287 527

3

Alternativ 5cH

319 788

4

Alternativ 4bL

391 953

5

Alternativ 5cL

433 532

2

Følgende eksempel gir et bilde på utslippsmengdene: Hvis det antas at nye personbiler i 2018 har et utslipp
på 62 g CO₂ ekv./km, og har en årlig kjørelengde på ca. 12 000 km, vil dette tilsvare ca. 0,744 tonn CO₂
ekv./år. Ett års utslipp fra ca. 10 000 biler utgjør ca. 7 500 tonn CO₂-ekvivalenter.
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5.2.4

RAMS-vurderinger

Formålet med en RAMS-analyse er å identifisere forhold som har påvirkning på pålitelighet,
tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet for banealternativene. Hovedformålet med RAMSaktivitetene utført i denne planfasen har vært å identifisere forhold som er med på å påvirke
sikkerheten og tilgjengeligheten (oppetid) til banealternativene i negativ retning. På bakgrunn av
identifiserte forhold har det blitt anbefalt avbøtende tiltak, samt gjort en vurdering av hvilke
banealternativer som anses som mest hensiktsmessige.
I vurderingene er delstrekningen Rolvsøy–Borg bryggerier todelt med skille i området Yven. For
strekningen Rolvsøy og frem til Yven fremstår alternativ 4bH/4bL som noe bedre enn 1a basert på
identifiserte farer. Videre frem til Borg bryggerier er det derimot 1a som gir det minste
risikobidraget. 4bH/4bL kan ikke kombineres med 1a, og risikovurderingen konkluderer med at
samlet sett for delstrekningen Rolvsøy–Borg bryggerier er det alternativ 1a og 4bL som fremstår
som gunstigst.
Samlet sett, basert på identifiserte RAM-forhold, er det alternativ 1a som kommer best ut på
delstrekningen Rolvsøy–Borg bryggerier. Dette er hovedsakelig fordi det er forbundet flere
utfordringer ved blant annet tilkomst til objekter og snørydding for alternativ 4bH/4bL og 5cH/5cL.

5.2.6

Forhold til andre planer

Kommunale planer
Sarpsborg kommune – Kommuneplanens arealdel 2015-2026 (vedtatt desember 2015)
Formål i kommuneplanen som berøres
Fra E6 til Borg bryggerier samsvarer alternativ 1a i stor grad med KVU-korridoren. Alternativet
berører arealer som er avsatt til bebyggelse og anlegg øst for E6. Deler av traseen for 1a mellom
E6 og Borg bryggerier ligger innenfor sentrumsplanen, og berører i hovedsak arealer avsatt til
bane.
Alternativ 4bH/L krysser omtrent midt gjennom området ved Tunejordet, et område som er avsatt til
kjøpesenter i kommuneplanens arealdel. Alternativ 4bH/L fortsetter videre over områder som er
avsatt til bebyggelse og anlegg, men som i hovedsak består av eksisterende boligbebyggelse.
Alternativet berører også den nordlige delen av arealet som er avsatt til offentlig eller privat
tjenesteyting, og som i dag er en del av Lande skoles arealer.
Alternativ 5cH/L går i Vogts vei, som skiller Tunejordet og boligområdene sør for Tunejordet, som
er avsatt til bebyggelse og anlegg. Alternativet fortsetter videre østover gjennom eksisterende
boligområder som er avsatt til bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel. Også alternativ
5cH/L berører den nordlige delen av Lande skoles arealer, som i kommuneplanens arealdel er
avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting.
Fremtidige utbyggingsområder som berøres
På strekningen Rolvsøy-Borg bryggerier er det 8 fremtidige utbyggingsområder som berøres av
båndleggingssonen i alternativ 4bH/4bL. 5 av disse berøres ved at jernbanen går i fjelltunnel under
området. På nåværende tidspunkt er det uvisst om områdene som ligger over fjelltunnel vil bli
berørt av restriksjonssone for tunnel.
For alternativ 1a er det 4 fremtidige utbyggingsområder som berøres. Ett av disse ligger over
planlagt fjelltunnel.
For alternativ 5cH og 5cL berøres 4 fremtidige utbyggingsområder. Ett av disse ligger over planlagt
fjelltunnel.

Sarpsborg kommune – Kommunedelplan for sentrum 2013-2023 (vedtatt 15.05.2013)
Det er ulike muligheter, avhengig av om en ser på jernbanen som en avgrensning av sentrum, eller
ikke. Dersom jernbanen ses på som ytre avgrensning av sentrum, vil det med alternativ 1a bli
omtrent likt som i dag. Både alternativ 4bH og 5cH åpner for sentrumsutvidelse nordover, med
størst utvidelse i alternativ 4bH. I hvilken grad alternativ 4bL og 5bL oppfattes som en tydelig
sentrumsavgrensing er avhengig av hvordan arealene oppå betongtunnelen utnyttes.

Fredrikstad kommune – Kommuneplanens arealdel 2011-2023 (vedtatt 29.06.2016)
For området ved Rolvsøy som er med i denne planen ligger traseen med tilhørende hensynssone
langs eksisterende trasé. Planen for nytt dobbeltspor vil derfor avvike noe fra kommuneplanens
arealdel i dette området.
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6

Måloppnåelse
Bane NOR har på bakgrunn av planmaterialet som er utarbeidet vurdert i hvilken grad alternativene
som er utredet bidrar til å oppnå målene beskrevet i kapittel 2.2
Vurdering av måloppnåelse skal være dokumentert og etterprøvbart. Dokumentet Måloppnåelse
Rolvsøy – Borg bryggerier, ICP-16-A-00013, inkluderer en mer utfyllende beskrivelse av målene og
vurdering for alle prosjektspesifikke mål med kildehenvisning.
6.1

Målene for InterCity- utbyggingen

Alle alternativene vurderes å gi høy måloppnåelse for målene for InterCity-utbyggingen. For
målene «pålitelig togtilbud», «kort reisetid», «høy kapasitet og frekvens», «regionforstørrelse og
byutvikling» og «trafikksikkert transportsystem» er det ikke identifisert beslutningsrelevant forskjell
mellom alternativene i bidrag til oppnåelse av målene på strekningen fra Rolvsøy til Borg
bryggerier.
For målene «miljøvennlig transportsystem» og «arealinngrep» er det noe forskjell mellom
alternativene i bidrag til oppnåelse av målene. For målet «miljøvennlig transportsystem» er
alternativ 1a det beste alternativet, mens for «arealinngrep» er alternativ 4bL rangert som beste
alternativ.
Tabell 6-1 Forskjell i måloppnåelse mellom ulike alternativ for InterCity-prosjektet. Se ICP-16-A-00013
Måloppnåelse Rolvsøy – Borg bryggerier for en detaljert beskrivelse og vurdering av hvert enkelt mål

Effektmål

Rolvsøy-Borg bryggerier

1 Pålitelig togtilbud

Ikke identifisert beslutningsrelevant forskjell mellom
alternativene i bidrag til måloppnåelse for dette
effektmålet

2 Kort reisetid

Ikke identifisert beslutningsrelevant forskjell mellom
alternativene i bidrag til måloppnåelse for dette
effektmålet

3 Høy kapasitet og frekvens

Ikke identifisert beslutningsrelevant forskjell mellom
alternativene i bidrag til måloppnåelse for dette
effektmålet

4 Miljøvennlig transportsystem

Jernbanealternativ 1a har minst klimagassutslipp for
bygging, drift og vedlikehold.

5 Regionforstørrelse og
byutvikling

Ikke identifisert beslutningsrelevant forskjell mellom
alternativene i bidrag til måloppnåelse for dette
effektmålet

6 Trafikksikkert transportsystem

Ikke identifisert beslutningsrelevant forskjell mellom
alternativene i bidrag til måloppnåelse for dette
effektmålet.

7 Arealinngrep

Etablering av ny bane medfører inngrep som har
konsekvenser for ikke-prissatte tema. På strekningen
Rolvsøy-Borg bryggerier rangeres 4bL som best.
Denne har minst negative konsekvenser for alle ikkeprissatte tema, bortsett fra nærmiljø og friluftsliv hvor
den er rangert som nest beste alternativ. Alternativ
5cH er rangert som dårligste alternativ

Ingen vesentlig forskjell

Mindre/noe forskjell
I
k
k
e
i
d
e

Klar/større forskjell mellom alternativ
I
k
k
e
i
d
e

7

Videre arbeid
7.1

Bru over Rolvsøysund, alternativ 1a

Det er prosjektert med ei fritt frambygg-bru over Rolvsøysund for alternativ 1a. Dette gir store
fundamentlaster. Svært store dybder til berg medfører store utfordringer for fundamenteringen. Det
bør gjøres en mer detaljert vurdering av brutype og fundamenteringsmetode. Det er behov for
supplerende grunnundersøkelser og prøvepeling/boring for videre vurdering av peleløsning.
For alternativ 1a er det i tillegg utfordringer knyttet til nærhet til eksisterende bru. Bruer med
overliggende bæring studeres videre i neste planfase. I planarbeidet har det vært sett på alternativ
plassering av brua i alternativ 1a, nord for eksisterende jernbanebru. Dette arbeidet videreføres
også i reguleringsplanfasen. Det foreslås å båndlegge et større område for alternativ 1a for å finne
de beste løsningene i neste fase.
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8

Bane NORs anbefaling
Alternativ 1a
Samfunnsøkonomisk analyse: 1a er rangert som nummer 1 i den samfunnsøkonomiske analysen.
Investeringskostnad: 1a har lavest investeringskostnad.
Ikke-prissatte konsekvenser: 1a er rangert som nummer 3 for de ikke-prissatte temaene, sammen
med alternativ 5cL.
Klimagassutslipp: Dette alternativet slipper ut minst klimagasser og er rangert som det beste
alternativet for målet «miljøvennlig transportsystem».
Andre forhold: Alternativ 1a kommer best ut i forhold til RAM.
Dersom jernbanelinja sees som ytre avgrensning av sentrum vil situasjonen med alternativ 1a bli
omtrent lik som i dag.
Bane NOR anbefaler alternativ 1a
Alternativ 1a er forslagsstiller sitt planforslag og oversendes Sarpsborg kommune for
videre behandling.

Alternativ 5cH
Samfunnsøkonomisk analyse: 5cH et rangert som nummer 2 i den samfunnsøkonomiske analysen.
Investeringskostnad: 5cH har nest lavest investeringskostnader. Spennet mellom 5cH og
alternativet med lavest investeringskostnad, 1a, er ca. 3,9 milliarder kroner.
Ikke-prissatte konsekvenser: 5cH er rangert som det dårligste alternativet for de ikke-prissatte
temaene (nr. 4), og alternativet er rangert som dårligst for målet om å begrense arealinngrep.
Klimagassutslipp: 5cH er rangert som nummer 3. Spennet mellom 5cH og alternativet med minst
utslipp av klimagasser, 1a, er 50 835 tonn CO2-ekvivalenter.
Andre forhold: Dersom jernbanelinja sees som ytre avgrensning av sentrum vil det med alternativ
5cH åpne for sentrumsutvidelse nordover.
Bane NOR fraråder alternativ 5cH og vil fremme innsigelse til alternativet.
Hensynet til lave investeringskostnader er etter Bane NORs vurdering av regional og nasjonal
interesse ved valg av alternativ på strekningen Rolvsøy-Borg bryggerier. Det vises til føringer i
Nasjonal transportplan om utvikling av infrastrukturen og føringer om det totale
investeringsomfanget for InterCity-prosjektet i statsbudsjettet for 2015.

Alternativ 4bH
Samfunnsøkonomisk analyse: 4bH er rangert som nummer 3 i den samfunnsøkonomiske
analysen.
Investeringskostnad: 4bH har høyere investeringskostnader enn 5cH, men lavere
investeringskostnader enn alternativ 5cL. Spennet mellom dette alternativet og alternativet med
lavest investeringskostnad, 1a, er ca. 5 milliarder kroner.
Ikke-prissatte konsekvenser: 4bH er rangert som nummer 2 for de ikke-prissatte temaene.
Klimagassutslipp: 4bH er rangert som nummer 2, nest best, for dette temaet. Spennet mellom 4bH
og alternativet med minst klimagassutslipp, 1a, er 18 574 tonn CO2-ekvivalenter.

Andre forhold: Dersom jernbanelinja sees som ytre avgrensning av sentrum vil det med alternativ
4bH åpne for sentrumsutvidelse nordover.
Bane NOR fraråder alternativ 4bH og vil fremme innsigelse til alternativet.
Hensynet til lave investeringskostnader er etter Bane NORs vurdering av regional og nasjonal
interesse ved valg av alternativ på strekningen Rolvsøy-Borg bryggerier. Det vises til føringer i
Nasjonal transportplan om utvikling av infrastrukturen og føringer om det totale
investeringsomfanget for InterCity-prosjektet i statsbudsjettet for 2015.

Alternativ 5cL
Samfunnsøkonomisk analyse: 5cL er rangert som nummer 4 i den samfunnsøkonomiske analysen.
Investeringskostnad: 5cL har nest høyest investeringskostnad. Spennet mellom 5cL og alternativet
med lavest investeringskostnad, 1a, er ca. 8 milliarder kroner.
Ikke-prissatte konsekvenser: 5cL er rangert som nummer 3 for de ikke-prissatte temaene, sammen
med alternativ 1a.
Klimagassutslipp: Dette alternativet er rangert som nummer 5, det alternativet som slipper ut mest
klimautslipp. Spennet mellom 5cL og 1a er 164 579 tonn CO2-ekvivalenter.
Andre forhold: Dersom jernbanelinja sees som ytre avgrensning av sentrum vil denne
avgrensningen bli borte med alternativ 5cL.
Bane NOR fraråder alternativ 5cL og vil fremme innsigelse til alternativet.
Hensynet til lave investeringskostnader er etter Bane NORs vurdering av regional og nasjonal
interesse ved valg av alternativ på strekningen Rolvsøy-Borg bryggerier. Det vises til føringer i
Nasjonal transportplan om utvikling av infrastrukturen og føringer om det totale
investeringsomfanget for InterCity-prosjektet i statsbudsjettet for 2015.

Alternativ 4bL
Samfunnsøkonomisk analyse: 4bL er rangert som nummer 4 i den samfunnsøkonomiske analysen.
Investeringskostnad: 4bL har høyest investeringskostnader. Spennet mellom 4bL og alternativet
med lavest investeringskostnad, 1a, er ca. 8,2 milliarder kroner.
Ikke-prissatte konsekvenser: 4bL er rangert som nummer 1, det beste alternativet, for de ikkeprissatte temaene og er dermed rangert som nummer én for målet om å begrense arealinngrep.
Klimagassutslipp: Dette alternativet er rangert som nummer 4, nest dårligst for klimagassutslipp.
Spennet mellom 4bL og alternativet med minst utslipp, 1a, er 123 000 tonn CO2-ekvivalenter.
Andre forhold: Dersom jernbanelinja sees som ytre avgrensning av sentrum vil denne
avgrensningen bli borte med alternativ 4bL.
Bane NOR fraråder alternativ 4bL og vil fremme innsigelse til alternativet.
Hensynet til lave investeringskostnader er etter Bane NORs vurdering av regional og nasjonal
interesse ved valg av alternativ på strekningen Rolvsøy-Borg bryggerier. Det vises til føringer i
Nasjonal transportplan om utvikling av infrastrukturen og føringer om det totale
investeringsomfanget for InterCity-prosjektet i statsbudsjettet for 2015.
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