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1 INNLEDNING
Rapporten er en av flere fagrapporter som er utarbeidet som grunnlag for utarbeidelse av
kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt dobbeltspor for Østfoldbanen fra Rolvsøy til
Klavestad. Formålet med planarbeidet er å avklare valg av korridor for nytt dobbeltspor på
strekningen. Planarbeidet skal i tillegg avklare framtidig løsning for fv.118 på strekningen Sarpsborg
sentrum øst–Nordbyveien, inkludert ny bru over Glomma, samt avklare løsning for å sikre bedre
bussframkommelighet på rv.111 ved Hafslund.
Denne rapporten redegjør for anleggsgjennomføringen og konsekvenser i anleggsfasen for traséer
innenfor de alternative korridorene definert i planprogrammet. Rapporten er en del av teknisk
hovedplan og vil sammen med øvrige fag- og temarapporter ligge til grunn for valg av alternativ som
videreføres som forslag til kommunedelplan.
Rapporten beskriver kortsiktige virkninger i anleggsperioden. Anleggsvirksomhetens konsekvenser for
de ikke-prissatte temaene kulturmiljø, nærmiljø og friluftsliv, naturressurser, naturmangfold og
landskapsbilde er beskrevet i de respektive temarapportene.
Det vises for øvrig til planprogrammets [1] utredningskrav i kapittel 5.7:
«Konsekvenser i anleggsperioden
Konsekvenser i anleggsperioden for de enkelte ikke-prissatte utredningstemaene beskrives i de
respektive temarapportene. Det skal i tillegg redegjøres for andre, kortsiktige virkninger i
anleggsperioden som ikke fanges opp av disse og kan omfatte både virkninger på miljø, på tredje
person (naboer, trafikanter, etc.) og på anleggsgjennomføring. Resultatene skal dokumenteres
gjennom utarbeidelse av fagrapport. Dette inkluderer:








Utbygging i etapper og fremdrift.
Koordineringsbehov med andre byggeprosjekter, herunder organisering og løsning.
Sanering av bebyggelse innenfor planområdet.
Støy, vibrasjoner (bane) og forurensning til luft (veg) (overordnede, generelle vurderinger)
Anleggstrafikk og trafikkavvikling for tog, buss, bil, sykkel og gående.
Lokalisering og drift av deponi- og riggområder.
Eventuelle andre, vesentlige ulemper for tilstøtende områder.

Der det er relevant, skal avbøtende tiltak drøftes.»

Strekningen med dobbeltspor Rolvsøy-Klavestad er delt inn i tre delstrekninger med skille i Yven og
Borg bryggerier. Se figur 1-1 Oversiktskart:
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Figur 1-1 Oversiktskart, øvre del av figuren viser lave alternativ, nedre del viser høye alternativ
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Tabell 1-1 gir oversikt over delstrekninger og alternativer:
Tabell 1-1 Delstrekninger og Alternativer
Rolvsøy-Yven
Lengde Yven-Borg
km
bryggerier
Alternativ 1a
3,97
Alternativ 1a
Alternativ 5cH
Alternativ 5cL
Alternativ 4b

4,47

Alternativ 4bH
Alternativ 4bL

Lengde
km
3,96
3,96
3,96

Borg bryggerierKlavestad
Alternativ Midt-7
Alternativ Midt-10
Alternativ NFO-9
Alternativ NFO-10

Lengde
km
3,04
3,08
3,05
3,08

3,76
3,76

Alternativene fra Rolvsøy til Borg bryggerier kan kombineres som følger: Alternativ 1a i Rolvsøy-Yven
kan kombineres med alternativene 1a, 5cH eller 5cL i Yven-Borg bryggerier. Alternativ 4b i RolvsøyYven kan kombineres med alternativene 4bH eller 4bL i Yven-Borg bryggerier. Alle alternativer i
Rolvsøy-Borg bryggerier kan kombineres med alle kombinasjoner i Borg bryggerier-Klavestad.
For Borg bryggerier-Klavestad er det utredet et ekstra alternativ for anleggsgjennomføringen, at bane
bygges i to faser, første fase til og med Sarpsborg stasjon, og andre fase til Klavestad. Dette
alternativet har navnet veg før bane (vfb), og er nærmere beskrevet i kapittel 4. Veg bygges ferdig i
første fase så langt det går. For Midt-7 og NFO-9 kan ikke veg gjøres ferdig før bane er bygd ferdig på
Hafslund i andre fase.
Rv. 111 sørover fra Hafslund skal enten utvides lokalt ved kryss til fv. 118, eller legges om øst for
Hafslund Hovedgård. Dette er et prosjekt som er uavhengig av valg av alternativ, og det kan
kombineres med alle alternativ. Omlegging av rv. 111 er vist kun i faseplan for alternativ Midt-7, men
er altså uavhengig av dette alternativet, og kunne vært vist sammen med ethvert alternativ.
Alternativene er beskrevet i detalj i Teknisk hovedplan [2].
Det er utarbeidet faseplaner og detaljerte tidsplaner for hvert alternativ, se referanseliste.
Alle alternativer er vurdert til å være anleggsteknisk gjennomførbare slik planene foreligger, men
ettersom prosessen er i en tidlig planfase og på overordnet nivå innebærer det usikkerhet knyttet til
endelige løsninger og hvordan anleggsfasen kan gjennomføres. Forhold knyttet til
anleggsgjennomføring vil kunne endre seg gjennom senere planfaser.
Driftsbasen på Sandesund, ref kapittel 11, må være driftsklar før oppstart av arbeidene på Sarpsborg
stasjon.
Det er utarbeidet en egen rapport for anleggsteknisk gjennomføring, sentrale premisser [3], som
beskriver sentrale føringer/premisser knyttet til anleggsgjennomføring.
Forkortelser:
GS
JBT

Gang og sykkelveg
Jernbaneteknikk, inkl. spor, overbygning, signal, banetele, baneelektro og
kontaktledning.
KL
Kjøreledning
NSI 63-anlegg Relebasert sikringsanlegg
ERTMS
European Rail Traffic Management System, databasert sikringsanlegg
vfb
Veg før bane, er benyttet for delstrekning Borg Bryggerier – Klavestad for alternativer
når veg bygges før bane

Rapporten er utarbeidet av 2G, disiplin anleggsteknikk, med Jostein Flægstad som forfatter og Kaare
Midtun som sidemannskontrollør. 2G er et "Joint Venture" mellom COWI og Multiconsult,
med LPO-arkitekter og NIKU som underkonsulenter.
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2 SAMMENDRAG
Rapporten beskriver anleggsgjennomføringen for hvert traséalternativ og konsekvensene av disse.
Anleggsarbeidene er krevende pga. vanskelige grunnforhold der det er løsmasser, store
masseutskiftingsarbeider, dype utgravinger med tilhørende vanskelige hydrogeologiske forhold, og at
arbeidet foregår i et område med tett bebyggelse.
Store områder nær anleggsområdet blir direkte berørt av anleggsarbeidet, med de ulemper det
medfører, så som støy og vibrasjoner, fare for setninger, luftforurensing, søle på veger, lokal
anleggstrafikk, og ekstra omkjøringer. Ulemper ved anleggsdrift bedømmes som størst for alternativ
4bL og 5cL da de har vesentlig større mengder løsmasser som skal håndteres.
Sarpsborg stasjon skal bygges om i to deler. Det settes først en langsgående spunt som deler
stasjonsområdet i to, deretter bygges nordre halvdel om først, og så søndre halvdel.
Det må påregnes en omfattende midlertidig omlegging av eksisterende veger. Størst konsekvens
antas å være at bru for Bryggeriveien over jernbanen blir stengt i underkant av 1 år for alternativ 1a,
og i underkant av 2 måneder for alternativ 4b og 5c, uavhengig av kombinasjon med Midt eller NFO.
Omkjøring via Madam Arnesens vei og Lundgårds vei til fv. 118. Undergangen for St. Nikolas-gate
under spor til Glengshølen er stengt i underkant av 3 år.
GS-veger vil bli forsøkt opprettholdt i anleggsperioden, men det må påregnes omfattende midlertidige
omlegginger. Det er planlagt med at Bryggeriveien bru vil bli erstattet med en midlertidig GS-bru.
Det er stort overskudd av masser fra anlegget. Overskuddsmasser skal deponeres. Deponier er ikke
beskrevet nærmere her, da Bane NOR har startet en prosess med å gjøre en samlet vurdering av
deponier for InterCity-prosjektene i Østfold.
Middelalderbyen Sarpsborg er i sin helhet et automatisk fredet område. Olavsvollen er et av de
bærende kulturminnene innenfor middelalderbyen, og det skal tas spesielle hensyn for å sikre best
mulig bevaring av Olavsvollen gjennom hele anleggsperioden.
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Byggetid

Byggetid er behandlet i detalj i kapittel 5. Tidsplanene er foreløpige og omtrentlige, og har kun som
formål å kunne sammenligne alternativene og vise et foreløpig anslag for byggetid.
Byggetid er vist i tabellene nedenfor:
Tabell 2-1 Byggetid for felles utbygging veg og bane
Type
Område
Alternativ Byggetid
Bane
Rolvsøy-Borg
5 ½ år
bryggerier
Bane
Sarpsborg stasjon
4 ½ år
Bane
Sarpsborg stasjon- Midt
4 ½ år
Klavestad
Bane
Sarpsborg stasjon- NFO
5 ½ år
Klavestad
Veg
Sarpsborg sentrum
4 ½ år
Veg
Tarris/Hafslund
10
2 ½ år
Veg
Tarris/Hafslund
7 og 9
5 ½ år
Tabell 2-2 Byggetid for veg før bane
Type
Område
Alternativ
ARBEIDER SOM FØLGER OPPRINNELIG PLAN
Bane
Rolvsøy-Borg
bryggerier
Bane
Sarpsborg stasjon
Veg
Sarpsborg sentrum

Byggetid

Kommentar

2 felt ferdig etter 2 ½ år

Kommentar

5 ½ år
4 ½ år
4 ½ år

Veg

Tarris/Hafslund

7

2 ½ år

2 felt ferdig

Veg

Tarris/Hafslund

9

2 ½ år

Midlertidig 4 felt ferdig

Veg

Tarris/Hafslund

10

2 ½ år

ARBEIDER SOM STARTER PÅ ET SENERE OPPSTARTSTIDSPUNKT
Bane
Sarpsborg stasjonMidt
3 år
Fra nytt oppstartstidspunkt
Klavestad
Bane
Sarpsborg stasjonNFO
4 år
Fra nytt oppstartstidspunkt
Klavestad
Veg
Tarris/Hafslund
7 og 9
4 år
Fra nytt oppstartstidspunkt
Driftsbasen på Sandesund, ref. kapittel 11, er ikke tatt med i tidsplanene, men må etableres før
oppstart av arbeidene på Sarpsborg stasjon.
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3 ANLEGGSARBEIDER
Generelt gjelder at ulemper ved anleggsdrift, så som støy og vibrasjoner, fare for setninger,
luftforurensing, tilsøling på veger, lokal anleggstrafikk, øker når det er større mengder av masse som
skal transporteres, når anleggsområde er større, og når anleggsdriften pågår over et lengre tidsrom.
For strekning Rolvsøy–Borg bryggerier er mengder av masser som skal transporteres vesentlig større
for alternativer 4bL og 5cL enn for de andre alternativer, og ulempene blir da også størst for disse
alternativene. En grov masseoversikt er gitt i kapittel 9.

3.1

Generelle arbeider

Før hovedarbeidene starter opp så må følgende tidligarbeider være utført:
 Massedeponi må være tilrettelagt
 Midlertidig driftsbase på Sandesund må være etablert
 Hafslund Nett sitt regionalnett må være fjernet fra anleggsområdet
Overordnet er det følgende generelle anleggsarbeider som skal utføres:
 Forberedende tiltak, herunder riving av bygninger og andre konstruksjoner, etablering av
riggområder, etablering av anleggsveger, omlegging av veger og øvrig infrastruktur.
 Anleggsarbeidet medfører omfattende behov for spunting og dette vil pågå i flere etapper.
 Kalksementpeling. Løsmassene i området består generelt av bløt og meget kompressibel
leire/kvikkleire. Det er derfor forutsatt utstrakt bruk av kalksementpeling for å forsterke
grunnen.
 Omfattende sprengningsarbeider for tunneler.
 Graving og uttransport av masser.
 Grøfter, kummer og rør for nye anlegg
 Etablering av store konstruksjoner som bruer, underganger, tunneler og stasjonsområdet.
 Etablering av bane og vegtraséer
 Jernbanetekniske installasjoner, herunder bane, kontaktledning, signal mm.

3.2

Beskrivelse av utvalgte områder/arbeider

For beskrivelse av konstruksjoner vises til Teknisk hovedplan [2].
Spunt- og stabiliseringsarbeider
Det er et stort behov for å benytte spunt og det er to hovedhensikter med spunten. Det er behov for å
kombinere spunt sammen med kalksementpæling for å stabilisere grunnen. Videre er det behov for
spunt ved konstruksjoner og for å ivareta drift på eksisterende bane mens det foregår byggearbeider i
nærhet til spor. Tabell 3-1 hentet ut fra faseplaner.
Tabell 3-1 Spunt
Alternativ
Lengde
spunt (lm)
1a
8 300
4bH

4 600

4bL

7 900

5cH

3 600

5cL

8 700

Midt-7

7 200

Midt-10

7 200

NFO-9

6 900

NFO-10

6 900

InterCity-prosjektet

Anleggsgjennomføring
Strekning Rolvsøy–Klavestad

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

11 av 83
ICP-16-A-25240
02A
15.03.2019

Bjørnengveien vegbru over spor
Eksisterende vegbru skal rives og erstattes. I mellomfasen skal trafikken gå på en midlertidig bru. For
å kunne arbeide over spor utenom bruddperioder, skal det i sommerbrudd bygges en sikringstunnel
over sporet.

Betongtrau- og tunnel på Rolvsøy
I alt. 4b legges jernbanen i et 640 m langt betongtrau etter passering av Rolvsøy godsterminal. Ved
Kirkestien får trauet tak, og sporet går da videre i lukket betongtunnel i ca. 630 m. Det er forutsatt at
arbeider med spunting og bygging foregår samtidig på flere steder langs konstruksjonen. Kryssing av
fv. 109 er forutsatt utført ved å flytte vegen midlertidig over på ferdigstilt seksjon for så å flytte den
tilbake i sin opprinnelig trasé. Berget ligger forholdsvis høyt på mye av strekningen, så det må
sprenges forholdsvis mye.

Banebru over Rolvsøysund
I alt. 1a krysser trasé en eksisterende jernbane, og den nye brua ligger rett over det østre landkaret på
dagens jernbanebru. Eksisterende bru er bygd i 1879 og er senere ombygget og rehabilitert. Siste
rehabilitering i 2008 anga ny restlevetid til 20 år [2]. Dagens jernbane ligger på ca. kote +11, og ny
bane på ca. kote +22. I gjeldende alternativ er det foreslått en fritt frambygg-bru (FFB) med
hovedspenn på 130 m og tilfartsbruer med typisk 50 m spennvidde. Både hovedspennet og
sidespennene fundamenteres på spissbærende peler til berg. Det antas at det kan være dybder på
godt over 100 m til berg i dette området.
Løsningen medfører arbeider i elva for fundamentering av det vestre hovedfundamentet, arbeider tett
på eksisterende jernbane, fundamentering på peler i bløt, sensitiv leire og arbeider over/nært fv. 109
med stor trafikk. Det må foretas en kontinuerlig overvåking av eksisterende jernbanebru i
anleggsperioden for å sikre at anleggsarbeidet ikke har negativ påvirkning på stabiliteten til brua.
Det østre hovedfundamentet ligger delvis i eksisterende sporfylling med mulig dårlig stabilitet, og deler
av det geotekniske arbeidet må tas i bruddperiode.
Brua ligger lavt over eksisterende spor og arbeidet rett over sporet må derfor utføres i sommerbrudd
Høyden på KL anlegget må justeres for å sikre tilstrekkelig avstand.
Grunnforsterkning i Greåkerdalen
Gjennom Greåkerdalen er det dårlige grunnforhold for begge alternativ. Det er foreslått å bore
stålkjernepeler til berg og støpe en betongplate som blir liggende omtrent i nivå med eksisterende
terreng som man siden kan bygge jernbanen på. Det vil trolig være nødvendig å kalksementstabilisere
løsmassene i dalen i forbindelse med byggearbeidene og riggområdet.
Viadukter og støttekonstruksjoner
I alt. 4bH og 5cH legges sporet på viadukter over Tunejordet, E6 og videre mot Tuneveien. I begge
alternativ ligger det sporveksler i området. Teknisk regelverk krever at sporveksler ikke kan ligge på
bruer med bevegelige lager. Det er derfor lagt inn konstruksjoner med dekke og vegger i betong som
sporet ligger på i disse områdene. Hele konstruksjonen fundamenteres på spissbærende peler til fjell.
Betongtrau og –tunnel på Brevik
I alt. 1a, etter å ha krysset E6 på bru, går sporet inn i en betongtunnel (270 m) og så et åpent trau
(430 m), nesten fram til Sarpsborg stadion. Det må graves inntil 10–11 m under terreng i bløte
masser, og det er behov for avstivet kraftig spunt samt forsterking av grunnen langs hele
konstruksjonen. Konstruksjonen direktefundamenteres på kalksementstabilisert grunn.
Betongtunneler under E6 og Tunejordet
I alt. 4bL og 5cL går sporet direkte fra bergtunnel under Yven til betongtunnel (2150 m) som strekker
seg helt til kurven ved Borg bryggerier der den avsluttes med et åpent trau (400 m). Det er bløte
løsmasser i området, og utgraving på inntil 15 m dybde forutsetter omfattende tiltak langs hele
konstruksjonen og bruk av avstivet kraftig spunt samt forsterking av grunnen. Konstruksjonen
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direktefundamenteres på kalksementstabilisert grunn. For de dypeste delene av byggegropa kan det
bli nødvendig med jetpeler mellom spunt for å stabilisere.
Vegbru fv. 118
I alternativ 1a skal det bygges ny bru for fv. 118 over jernbanen. I sommerbrudd 2 legges trafikken om
til midlertidig bru, og eksisterende bru rives. I sommerbrudd 3 ferdigstilles ny bru.
Betongtunneler rundt Lande skole
I alt. 4bH og 5cH går sporet fra viadukt og ned i en betongtunnel (440 m) som avsluttes med et åpent
trau (400 m). Konstruksjonen følger samme trasé som siste del av betongtunnelene i alt. 4bL og 5cL.
Trau nordvest for Bryggeriveien bru
Dette arbeidet ligger i delområde Yven-Borg bryggerier, men er vist i faseplaner for Borg bryggerierKlavestad. NFO-10 og Midt-7 viser kopling mot 4b og 5c.
Alternativer 4b og 5c: Trau bygges i to etapper. Først bygges så mye som mulig av trauet mellom
tunnelen ved Lande skole og eksisterende spor, deretter legges eksisterende spor om slik at det
krysser det nye trauet, og gjenstående del av trauet bygges.
De beskrevne sporomlegginger er vist kapittel 4.5.
Vegbru Bryggeriveien
Dette arbeidet ligger i delområde Yven-Borg bryggerier, men er vist i faseplaner for Borg bryggerierKlavestad. Alternativ 1a i Yven–Borg bryggerier er vist under alternativ Midt-10 og NFO-9, og
alternativer 4b og 5c i Yven-Borg bryggerier er vist under alternativ Midt-7og NFO-10.
Eksisterende bru må fjernes for å gi plass for nye spor. Det ligger høyspentkabler i brua som må
legges om før bru rives.
For alternativ 1a skal brua fjernes i sommerbrudd i fase 00.90. Det må bygges nye landkar før ny bru
kan heises på plass i et kort helgebrudd i fase 10.35. I denne periode skal brua erstattes av en
midlertidig GS bru som også vil fungere som kabelbru.
For alternativer 4b og 5c skal bru fjernes i sommerbrudd i fase 00.90 og gjenoppbygges i fase 40.30. I
denne perioden skal brua erstattes av en midlertidig veg og GS bru som også vil fungere som
kabelbru.
Kulvert for St. Nikolas-gate under spor ved Glengshølen
Bygges i to etapper, tilsvarende de to etapper på stasjonen.
Kulvert stenges i fase 00.90, sommerbrudd 1; og åpner i slutten av fase 20.30.
Opsund deponi
Nordøstre del av stasjonsområdet grenser opp mot Opsund deponi. Sporalternativ NFO ligger helt opp
mot avskjærende grøft langs deponiet mens sporalternativ Midt ligger med ca. 40 m avstand til den
avskjærende grøften. Miljøgeologiske undersøkelse [4] har avdekket at det er forurensede masser
også utenfor den avskjærende grøften langs deponiet. De undersøkte massene har høyt organisk
innhold og forurensning av blant annet kvikksølv. Det er kun området omfattet av alternativ NFO som
er undersøkt hittil. Supplerende undersøkelser er planlagt og en mer detaljert vurdering av
problemstillingen vil bli gjennomført når de supplerende undersøkelsene foreligger. Det høye innholdet
av organiske masser tilsier at det må gjøres tiltak for å unngå setninger under spor. Grunnet stor
usikkerhet rundt håndtering og deponering av utgravde masser nær deponiet er det forutsatt at nye
spor mellom dagens spor og Opsund deponi etableres på en pelet betongplate for å unngå setninger.
For alternativ Midt er det forutsatt en plate på ca. 6000 m2, for alternativt NFO en plate på ca. 17000
m2. Platen etableres så høyt som mulig for å minimere utgraving i forurensede masser opp mot
deponiet. Det vil være behov for å grave ut ca. 900 m3 masser for etablere platen i alternativ Midt og
2100 m3 i alternativ NFO. For begge alternativ må det i tillegg graves ut ca. 10 000 m3 for å etablere
industrisporet for Borregaard som går langs deponiet i lavere høyde enn øvrige spor.
Forurensede masser som graves ut må fraktes til godkjent deponi. Deponering av masser fra Opsund
deponi er omtalt i Bane NOR rapport ICP-16-A-00003 [5], rapporten viser at det er stor usikkerhet
knyttet til eventuelle muligheter for deponering. I mangel av nærmere informasjon rundt mulighetene
for deponering av massene på nåværende tidspunkt forutsettes det at massene kjøres til Rana Gruber
for å synliggjøre kostnadene i kalkylen.
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Vegbru over Borregård industrispor
Eksisterende bru har tre felt. Ny bru skal ha fire felt. Ny bru ligger delvis i konflikt med eksisterende
bru, og må derfor bygges i to etapper. Først fjernes et felt på nordsiden av eksisterende bru, deretter
bygges ny bru med to felt, resten av eksisterende bru fjernes og ny bru bygges ferdig med fire felt.
Banebru over Borregård industrispor
For alternativ Midt ligger eksisterende bru i veien for ny bru, og ny bru må derfor bygges i to deler.
Først bygges sørlige del av bru, deretter rives eksisterende bru, og så bygges nordlig del av bru. For
alternativ NFO så ligger ny bru lenger nord og ikke i konflikt med eksisterende bru.
Middelalderbyen med Olavsvollen
Middelalderbyen Sarpsborg er i sin helhet et automatisk fredet område. Olavsvollen er et av de
bærende kulturminnene innenfor middelalderbyen, se delutredning for kulturmiljø [6] for nærmere
beskrivelse og definisjon. Området er vist i figur 3-1 nedenfor. I alternativ Midt-7 og Midt-10 krysser ny
jernbane med tre spor Olavsvollen samme sted som dagens jernbane med et spor, på sørsiden av
den best bevarte delen av vollen. I alternativ NFO-9 og NFO-10 ligger ny jernbane på nordsiden av
Olavsvollen, på bru i elvekanten. Fv.118 krysser Olavsvollen i dagens vegtrasé for alle alternativer, ny
veg er bredere enn dagens veg.
Delutredning kulturmiljø [6] angir at konsekvenser for kulturmiljø for Sarpsborg sentrum inklusive
Olavsvollen er stor negativ konsekvens for Midt, og middels til stor negativ konsekvens for NFO.
Ved anleggsarbeider for veg og jernbane i alle alternativ må det tas spesielle hensyn for å sikre best
mulig bevaring av Olavsvollen og middelalderbyen gjennom hele anleggsperioden. Mulig tiltak kan
være etablering av skjermvegger mot vollen, begrensning i omfang gravearbeider osv. Tiltak for
sikring av Olavsvollen er ikke vurdert i detalj i denne planfasen.
I det videre arbeidet må begrensninger og krav til entreprenører mht. beskyttelse av Olavsvollen
detaljeres, og eventuelle avbøtende tiltak vurderes.
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Bruer over Glomma
Bygging av fundamentene kan starte samtidig med bygging av landkarene. Utgraving for
fundamentene i elvebunnen gjøres fra flåte. Pelene bores, armeres og støpes ut før de kappes av
dykker. Spuntkasser plasseres, avrettingslag støpes med undervannsbetong. Spuntkassa lenses,
armeringskurv med oppstikkende jern til søyle plasseres. Fundament og søyle støpes tørt. Spunt
kappes i overkant av fundament. Etter hvert som søyleaksene ferdigstilles støpes overbygningen fra
øst med forskalingsvogn. Flom og isføring kan påvirke valg av konstruksjonsmetode og framdrift.
Kraftverk ved Sarpsfossen
Anleggsarbeidene må utføres slik at det er mulig å komme til med nødvendig utstyr for drift og
vedlikehold og ved eventuelt havari.
Kulvert/bru i forbindelse med Østre linje
For vegalternativ 7 bygges en ny kulvert under Nordbyveien for ny østre linje ved siden av
eksisterende kulverter.
For vegalternativ 9 bygges nye kulverter under Nordbyveien for eksisterende og ny østre linje.
For vegalternativ 10 bygges en vegbru over eksisterende og ny østre linje.
Omlegging høyspent, regionalnett
Eksisterende anlegg må legges om før anleggsarbeider starter.
Gjelder diverse luftledningsanlegg på strekningen Rolvsøy-Borg bryggerier, og fra Gleng
transformatorstasjonen i Glengshølen over Glomma til Hafslundsøy, og ved Hafslund skole.
Gjelder også jordkabelanlegg fra Gleng transformatorstasjon til Borregård transformatorstasjon.
Gule bru
Eksisterende vegbru rives da brua kommer i veien for ny bane. Den erstattes av ny vegbru for
lokalveg og/eller GS.
For vegalternativ 10 bygges det ny vegbru for rv.111 med GS-felt på en side.
For vegalternativ 7 bygges det ny bru for kun GS.
For vegalternativ 9 bygges det ny bru for å knytte fv.583 Haugeveien sammen med rv.111 og fv.118.
Vegbrua er med GS på en side.
Ny vegbru over bane på Hafslundsiden
For vegalternativ 7 og 9 bygges det ny vegbru for 4-felt veg, rv.111 og fv.118.
Vegbru bygges på strekningen mellom kryssing Glomma og Hafslund skole. Vegbru vil krysse over
eksisterende spor og nytt dobbeltspor.
Ny vegbru over bane ved Hafslund kirke
For vegalternativ 7 bygges det en ny vegbru nær ved Hafslund kirke for å knytte fv.583 Haugeveien
sammen med rv.111 og fv.118 i ny rundkjøring ved Hafslund skole. Vegbrua er med GS på en side.
Vegbrua er også ny adkomst for Hafslund kirke.
Denne vegbru vil også bli bygd for andre alternativer hvis det velges ny trasé for rv.111 fra
Statsminister Torps Vei via Haugeveien frem til rundkjøring ved Hafslund skole.
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Geoteknikk

Geotekniske forhold er dokumentert og beskrevet i Teknisk Hovedplan [2], fagrapport geoteknikk [7]
og områdestabilitetsrapport [8].
Det er dårlige grunnforhold der det ikke er berg. Store deler av anleggsområdet må derfor påregnes
sikret med kalksementpeler og spunt. Omfattende geotekniske arbeider skal utføres, og betydelige
deler av spuntarbeidene må utføres på kort tid i bruddperioder. I de samme bruddperiodene vil det
være behov for å utføre kalksementstabilisering innenfor sikkerhetsavstanden til sporet. Det vil bli
behov for mange store rigger for å utføre spunting og kalksementpeling.
Byggegroper er forutsatt etablert vanntette, med avstivet stålspunt og bruk av innvendig avstiving i
størst mulig grad. Der hvor spuntfot frilegges ved utgraving, etableres spuntfotdrager for vanntetting
ved overgang mot berg. Det etableres tetteskjerm (injeksjon) i berg der hvor det skal tas ut bergmasser for å komme ned til endelig utgravingsnivå. Det er i tillegg tatt høyde for ytterligere avbøtende
tiltak, eksempelvis vanninfiltrasjon i byggeperioden, primært i forbindelse med de største
byggegropene. Det er forutsatt benyttet kalksementpeler innvendig mellom spuntveggene for å
stabilisere grunnen.

3.4

Tunnel og Ingeniørgeologi

Ingeniørgeologiske forhold er dokumentert i ingeniørgeologisk rapport [9]. I det følgende er det gitt et
sammendrag av denne.
Det er generelt godt berg i området, og sprengstein fra tunneler forventes å kunne gjenbrukes til
underbygning og betongtilslag.
Tunneler drives fra ett eller begge påhugg. Det er ikke lagt opp til driving fra tverrslag.
Det forventes i hovedsak normalt sikringsbehov i form av bolter og fiberarmert sprøytebetong. Det
forutsettes videre tyngre sikring i form av forbolter og sprøytebetongbuer ved kryssing av
svakhetssoner og områder med liten bergoverdekning. Utover dette vil gjennomgående kontaktstøp
som vann- og frostsikring også ha betydelig permanent bergsikringseffekt.
For tunnel som går under tett bebygde områder og stedvis med lite overdekning er det forutsatt
forsiktig sprengning for å minimere skadepotensialet på nærliggende bebyggelse. Driving med
reduserte salvelengder og delt tverrsnitt kan bli aktuelt for å ha kontroll på stabilitetsforhold og for å
overholde rystelseskrav.
Det er antatt en inndrift på 30 m/uke for driving av tunneler, inkl. bergsikring (arbeidssikring) og
eventuelle injeksjonsarbeider. For frostsikring og kontaktstøp er det antatt en fremdrift på 30 m/uke.

3.5

Signal

For Rolvsøy–Klavestad skal det implementeres ERTMS signalanlegg. ERTMS-anlegget vil som i dag
få et grensesnitt mot usikret område på Sarpsborg stasjon mot tømmerterminalen og driftsbasen, mot
ERTMS Østrelinje (Bombadier) og NSI 63-anlegg på Klavestad.
Eksisterende sikringsanlegg på strekningen er NSI-63 releanlegg. Det er lagt til grunn minst mulig
endringer i NSI-63 på Sarpsborg stasjon. Endringer i anlegget kan kun gjøres i bruddperioder.
Før arbeidene starter opp på strekningen Rolvsøy - Klavestad er det forutsatt at strekningen Seut Rolvsøy er ferdigstilt.
ERTMS innføres allerede når første del av Sarpsborg stasjon er ferdigbygd. Dette gjelder også for
eksisterende spor fra Rolvsøy til Sarpsborg stasjon, som også ivaretar Sandesund stasjon og Greåker
blokkpost.
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SHA

I henhold til Byggherreforskriften skal sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) kontinuerlig ivaretas i
forbindelse med de arkitektoniske og tekniske valg som gjøres under planlegging og prosjektering.
For å bidra til god styring av SHA-relaterte farer er det etablert en prosjektspesifikk SHA-plan for
prosjekteringsfasen [10], som angir retningslinjer for hvordan prosjektorganisasjonen skal arbeide med
å minimere eller eliminere risiko gjennom prosjektering og planlegging.
Fokuset for SHA-arbeidet i hovedplanfasen har vært å identifisere de mest sentrale farer, og farer som
vil kunne utgjøre en vesentlig forskjell mellom korridorer og alternativer med tanke på SHA-relatert
risiko, samt å identifisere tiltak som må følges opp i den videre prosjekteringen.
Kort oppsummert vil de vesentligste faremomentene i forbindelse med anleggsgjennomføringen være
knyttet til:
 Nærføring til eksisterende bane i drift
 Konflikter menneske/maskin; omfattende massetransport og maskinbevegelser på trange
områder
 Fare for påkjørsler internt på anleggsområdet, samt der anleggstrafikk går ut på offentlig
veg
 Arbeider i høyden
 Arbeider ved, i og over vann
 Omfattende rivearbeider
 Sprengningsarbeider; herunder flere tunnelpåhugg i trange områder
 Høye fjellskjæringer
 Ustabile grunnforhold; flere steder kreves stabiliseringstiltak for nye og eksisterende
konstruksjoner. Eksisterende konstruksjoner må i tillegg beskyttes mot påkjørsel
 Konstruksjoner i grunnen (VA, fiber, fjernvarme, høyspent, lavspent)

For å kunne finne hensiktsmessige tiltak som vil kunne holde ulykkesrisikoen i utbyggingsfasen på et
lavt nivå, kreves mer detaljerte undersøkelser av grunnforhold, detaljprosjektering av konstruksjoner
samt detaljplanlegging av anleggsgjennomføringen, inkl. planlegging av kjøreruter for massetransport.
Noen av de store hovedutfordringene som må løses i videre prosjekterings- og planleggingsfaser, vil
være:
 Omfattende anleggsarbeid i tettbygd strøk med nærliggende skole og trafikkerte lokalveier
 Omfattende anleggsarbeid i store områder med dårlige grunnforhold (kvikkleire)
 Utfordrende kryssing av Rolvsøysund hvor ny bane skal krysse over eksisterende vei og
bane. Dårlige grunnforhold og stor dybde til fjell nødvendiggjør kraftige fundamenter og lange
bruspenn
 Samtidig bygging og drift ved Sarpsborg stasjon
 Utfordrende fundamenteringsarbeider ved etablering av ny bru ovenfor Sarpsfossen pga høy
vannføring i flomperioder, hurtig stigning av vannstand ved nedstengning av kraftproduksjon,
samt isføring i elven vinter og vår.
Se også farebeskrivelser i SHA-risikoregister [11].
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4 UTBYGGING I ETAPPER
4.1

Innledning

Utbygging i etapper er vist i detalj på faseplaner og tidsplaner, se referanselista [12], [13], [14], [15],
[16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35],
[35], [36], [37], [38].
Mulige kombinasjonsmuligheter mellom faser i forskjellige delområder er vist i kapittel 1.
I det følgende er det gitt utfyllende informasjon.
Rv. 111
Rv. 111 sørover fra Hafslund skal enten utvides lokalt ved kryss til fv. 118 eller legges om øst for
Hafslund Hovedgård. Dette er et prosjekt som er uavhengig av valg av alternativ, og det kan
kombineres med alle alternativ. Omlegging av rv. 111 er vist kun i faseplan for alternativ Midt-7 men er
altså uavhengig av dette alternativet, og kunne vært vist sammen med ethvert alternativ. Alternativ
Midt-7 vfb inkluderer ikke ny trasé for rv. 111. Men merk at det her allikevel skal være ny vegbru over
bane for kobling til Haugeveien.

4.2

Forutsetninger

Det er 2 alternativ for framdrift av veg i forhold til bane:
a) Veg og bane bygges samtidig.
b) Bane bygges i to etapper. Først bygges bane til og med Sarpsborg stasjon. Sarpsborg stasjon
bygges ut som angitt i konseptdokumentet [9], for å tilfredsstille rutetilbud T2027IC, som er 2 tog i
timen til Sarpsborg i grunnrute. På et ubestemt senere tidspunkt bygges bane videre til Klavestad. Veg
bygges ferdig i den første etappen så langt det går. Dette innebærer ferdigstillelse av alle hovedveger
vest for Glomma og ny vegbru over Sarpefossen. For vegalternativer 7 og 9 kan veg ikke bygges helt
ferdig da endelig vegløsning på Hafslund er avhengig av at bane er ferdigbygd.
Øvrige forutsetninger:
 Midlertidige omlegginger av jernbanetrasé i byggeperioden skal søkes unngått.
 Drift på bane skal opprettholdes i hele anleggsperioden, bortsett fra noen lengre sommer/helge-/påske-brudd i forbindelse med arbeider på eller nær bane, omlegging, justering
og/eller kobling av jernbanetekniske anlegg.
 Bygging tett inntil bane i drift søkes unngått.
 Veger og GS-veger skal holdes åpne så langt det er praktisk mulig.
 Det skal tas spesielt hensyn til skoler, barnehager, helseinstitusjoner og andre spesielt
sårbare grupper ved utførelse av støyende arbeider.
 Spuntarbeider nært spor må utføres i bruddperioder da de påvirker den geotekniske
stabiliteten til banens underbygning og derfor må utføres samtidig med andre geotekniske
tiltak, for eksempel motfyllinger.
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Faseplaner

Det er nedenfor gitt et sammendrag av faseplanene for hvert alternativ. Det er vist utsnitt av utvalgte
faseplaner, med referanse til hvilken faseplan utsnittet er tatt fra. Forklaring til faseplanene er gitt i
Figur 4-1 nedenfor:

Figur 4-1 Forklaring til faseplaner

Rolvsøy-Yven alternativ 1a

00.00 Før byggestart
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Borg bryggerier-Klavestad alternativ Midt-7
På denne faseplanen er det vist omlegging av rv. 111 øst for Hafslund Hovedgård.

00.00 Før byggestart

10.30 Det er satt spunt langs spor midt i stasjonen, og nordlig halvdel av stasjonen bygges om.
Ny banebru over Borregårds industrispor bygges. Byggestart for vei og banebru over Glomma.
Byggestart rv. 111 på Hafslund.

10.50 Byggestart for reisetorg. Bane er lagt om til midlertidig bru over ny fv. 118 i fase 10.40, og det er
da full anleggsadkomst til Tarrisområdet.
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20.30 Nordlig del av stasjonen er åpnet, og sørlig del bygges om. Bygging av reisetorg og nytt
kollektivfelt i Sarpsborg sentrum. Vegbru over Glomma er ferdig. Fv. 118 er midlertidig lagt om med to
felt mot Nordbyveien. Denne kan ikke bygges endelig fordi bane må legges om først. Ny rv. 111 er
ferdig.

30.30 Hele stasjonen og all bane er ferdig. Bygging av endelig fv. 118 ved Hafslund. Ferdigstillelse av
GS-system.

40.40 Bane og veg er ferdige.
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Borg bryggerier-Klavestad alternativ Midt-7-vfb
På denne faseplanen er det ikke vist omlegging av rv. 111 øst for Hafslund Hovedgård.

00.00 Før byggestart

10.30 Det er satt spunt langs spor midt i stasjonen, og nordlig halvdel av stasjonen bygges om.
Ny vegbru over Borregårds industrispor bygges. Byggestart for vegbru over Glomma.

10.50 Byggestart for reisetorg. Bane er lagt om til midlertidig bru over ny fv. 118 i fase 10.40, og det er
da full anleggsadkomst til Tarrisområdet
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20.30 Nordlig del av stasjonen er åpnet, og sørlig del bygges om. Bygging av reisetorg og nytt
kollektivfelt i Sarpsborg sentrum. Vegbru over Glomma er ferdig. Fv. 118 med to felt er midlertidig lagt
om mot Nordbyveien. Denne kan ikke bygges endelig fordi bane må legges om først.

40.00 Sarpsborg stasjon er ferdig. Midlertidig fv. 118 med to felt er ferdig.

40.50 Byggestart bane videre over Glomma. Byggestart adkomst til Hafslund kirke.
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50.30 Midlertidig fv.118 legges om under bru over Glomma til Nordbyveien for å få lagt om bane på
Hafslund.

60.30 Bane er lagt om på Hafslund. Endelig fv. 118 bygges.

60.40 Bane og veg er ferdige.

InterCity-prosjektet

Anleggsgjennomføring
Strekning Rolvsøy–Klavestad

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

32 av 83
ICP-16-A-25240
02A
15.03.2019

Borg bryggerier-Klavestad alternativ Midt-10

00.00 Før byggestart

10.30 Det er satt spunt langs spor midt i stasjonen, og nordlig halvdel av stasjonen bygges om.
Ny banebru over Borregårds industrispor bygges. Byggestart for vei og banebru over Glomma.
Byggestart fv. 118 på Hafslund.

10.50 Byggestart for reisetorg. Bane er lagt om til midlertidig bru over ny fv. 118 i fase 10.40, og det er
da full anleggsadkomst til Tarrisområdet
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20.30 Nordlig del av stasjonen er åpnet, og sørlig del bygges om. Bygging av reisetorg og nytt
kollektivfelt i Sarpsborg sentrum. Fv. 118 er ferdig over Glomma og fram til Hafslund skole.

40.40 Bane og veg er ferdige
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Borg bryggerier-Klavestad alternativ Midt-10-vfb

00.00 Før byggestart

10.30 Det er satt spunt langs spor midt i stasjonen, og nordlig halvdel av stasjonen bygges om.
Ny vegbru over Borregårds industrispor bygges. Byggestart for veibru over Glomma. Byggestart for ny
fv. 118 ved Hafslund.

10.50 Byggestart for reisetorg. Bane er lagt om til midlertidig bru over ny fv. 118 i fase 10.40, og det er
da full anleggsadkomst til Tarrisområdet

20.30 Nordlig del av stasjonen er åpnet, og sørlig del bygges om. Bygging av reisetorg og nytt
kollektivfelt i Sarpsborg sentrum. Fv. 118 er ferdig over Glomma og fram til Hafslund skole.
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Borg bryggerier-Klavestad alternativ NFO-9

00.00 Før byggestart

10.30 Det er satt spunt langs spor midt i stasjonen, og nordlig halvdel av stasjonen bygges om.
Byggestart for veg og banebru over Glomma, og ny Nordbyvei.

10.50 Byggestart for reisetorg. Bane er lagt om til midlertidig bru over ny fv. 118 i fase 10.40, og det er
da full anleggsadkomst til Tarrisområdet
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20.30 Nordlig del av stasjonen er åpnet, og sørlig del bygges om. Bygging av reisetorg og nytt
kollektivfelt i Sarpsborg sentrum. Vegbru over Glomma er ferdig. Fv. 118 er midlertidig lagt om med to
felt mot Nordbyveien. Denne kan ikke bygges endelig fordi bane må legges om først.

30.90 I et sommerbrudd kobles ny bane på. Veger kan da ferdigstilles.

40.40 Bane og veg er ferdige
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Borg bryggerier-Klavestad alternativ NFO-9-vfb

00.00 Før byggestart

10.30 Det er satt spunt langs spor midt i stasjonen, og nordlig halvdel av stasjonen bygges om.
Byggestart for vegbru over Glomma.

10.50 Byggestart for reisetorg. Bane er lagt om til midlertidig bru over ny fv. 118 i fase 10.40, og det er
da full anleggsadkomst til Tarrisområdet
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20.30 Nordlig del av stasjonen er åpnet, og sørlig del bygges om. Bygging av reisetorg og nytt
kollektivfelt i Sarpsborg sentrum. Fv. 118 er ferdig over Glomma . Mellom Glomma og Hafslund skole
er det for en strekning på ca. 200 meter lagt inn midlertidig kulvert over Østre line spor og vei og
rundkjøring hevet. Veien vil fremstå som ferdig, men vil ikke sies å være endelig før bane er ferdig
bygd på Hafslundsiden og vei og rundkjøring senket.

40.00 Sarpsborg stasjon er ferdig.

40.50 Byggestart bane videre over Glomma og vegarbeider på Hafslund.

70.40 Bane og veg ferdige.
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Borg bryggerier-Klavestad alternativ NFO-10

00.00 Før byggestart

10.30 Det er satt spunt langs spor midt i stasjonen, og nordlig halvdel av stasjonen bygges om.
Byggestart for veg og banebru over Glomma.

10.50 Byggestart for reisetorg. Bane er lagt om til midlertidig bru over ny fv. 118 i fase 10.40, og det er
da full anleggsadkomst til Tarrisområdet

20.30 Nordlig del av stasjonen er åpnet, og sørlig del bygges om. Bane over Glomma og Hafslund
ferdigstilles. Bygging av reisetorg og nytt kollektivfelt i Sarpsborg sentrum. Fv. 118 er ferdig over
Glomma og fram til Hafslund skole.
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40.40 Bane og veg er ferdige

Borg bryggerier-Klavestad alternativ NFO-10-vbf

00.00 Før byggestart

10.30 Det er satt spunt langs spor midt i stasjonen, og nordlig halvdel av stasjonen bygges om.
Byggestart for ny fv. 118 og vegbru over Glomma.

10.50 Byggestart for reisetorg. Bane er lagt om til midlertidig bru over ny fv. 118 i fase 10.40, og det er
da full anleggsadkomst til Tarrisområdet
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20.30 Nordlig del av stasjonen er åpnet, og sørlig del bygges om. Bygging av reisetorg og nytt
kollektivfelt i Sarpsborg sentrum. Fv. 118 er ferdig over Glomma og fram til Hafslund skole.

40.00 Sarpsborg stasjon er ferdig.

40.50 Byggestart bane videre over Glomma.

70.40 Bane og veg er ferdige.
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Sarpsborg stasjon

Sarpsborg stasjon bygges om i to deler:
Alternativ Midt
Stasjonen deles med langsgående spunt mellom eksisterende spor 4 og 5 i første sommerbrudd.
Sporene fra og med spor 5 rives for å gi plass for nye spor. Tømmerspor opprettholdes som i dag.
Hensettingssporene opprettholdes som i dag med unntak av to hensettingsspor bak spv. 41 som
kortes inn med henholdsvis ca. 55 og 25 meter.
Etter to år, i sommerbrudd 3, driftsettes nordre del av stasjonen. Stasjonen driftsettes med ERTMS
sikringsanlegg.
Det vil kun være en plattform ferdigstilt i denne fasen. Denne må midlertidig breddeutvides slik at det
blir to togspor til plattform. Tilkomst til plattformen skjer via overgangen med heis og trapper helt
sørøst på plattformen.
Etter ytterlige to år, i sommerbrudd 5, driftsettes også søndre del av stasjonen. Selve stasjonen med
plattformer, overgang med heis og trapper øst på plattform og undergang vest vil være ferdigstilt.
Kobling på A og B siden til nytt dobbeltspor ref. kap. 9 skjer etter ytterlige et år.
Alternativ NFO
Stasjonen deles med langsgående spunt mellom eksisterende spor 5 og 6 i første sommerbrudd.
Sporene fra og med spor 6 rives for å gi plass for nye spor. Tømmerspor og hensetting opprettholdes
som i dag.
Etter to år, i sommerbrudd 3, driftsettes nordre del av stasjonen. Stasjonen driftsettes med ERTMS
sikringsanlegg.
To plattformer vil være ferdigstilt og det vil være to togspor til plattform. Tilkomst til plattformen skjer
via overgangen med heis og trapper helt sørøst på plattformene.
Etter ytterlige to år, i sommerbrudd 5, driftsettes også søndre del av stasjonen. Selve stasjonen med
plattformer, overgang med heis og trapper øst på plattform og undergang vest vil være ferdigstilt.
Kobling på A og B siden til nytt dobbeltspor ref. kap. 9 skjer etter ytterlige et år.

4.5

Trafikkavvikling tog

Det tilstrebes i størst mulig grad å beholde trafikken på eksisterende spor inntil nye spor kan tas i bruk.
Da det vil foregå arbeider tett opp til eksisterende og midlertidig spor, vil det være behov for nedsatt
hastighet på deler av strekningen i anleggstiden.
Figurene i det følgende er utklipp fra faseplanene, og forklaring til symboler er gitt i kapittel 4.3.
Kobling ved Rolvsøy godsterminal
Det er forskjellige løsninger for tilkobling av nytt dobbeltspor til Rolvsøy godsterminal. For alternativ 1a
kreves mer omlegging, justering og sammenkobling av eksisterende spor, KL og signalanlegget på
godsterminalen enn for alternativ 4b. Under vises dermed kun detaljer for alternativ 1a.
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Figur 4-2: Sammenkobling mellom nytt dobbeltspor og eksisterende enkeltspor i Sarpsborgenden av Rolvsøy godsterminalen for alt 1a.
I forbindelse med sommerbrudd 3 kobles nytt dobbeltspor til eksisterende spor i Sarpsborg-enden av
Rolvsøy godsterminal. Nødvendig område av eksisterende spors over- og underbygning fjernes og
nytt banelegeme bygges opp fra traubunn i henhold til krav for endelig anlegg. Dobbeltspor fra
Fredrikstad kobles så til eksisterende spor videre mot Sarpsborg.
I sommerbrudd 5 legges permanent sporveksel, type 1:14R760, inn i utgående spor fra Oslo og
kobles til spor 3, tidligere eksisterende hovedspor i godsterminalen. Sporveksel vil være sentralstilt og
avvikshastighet vil da bli i henhold til sporvekseltypen dvs 80 km/t inn mot godsterminalen. I retning
Sarpsborg fra innlagt sporveksel må eksisterende spor justeres. Denne justeringen vil medføre en Skurve på sporet der radiene i kurvene er 760 meter.

Figur 4-3 Sammenkobling av innlagt sporveksel i utgående spor og eksisterende hovedspor
videre mot Sarpsborg.
For øvrig utføres det også andre justeringer av sporanlegget inne på godsterminalen, figur 4-3,
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I sommerbrudd 6 kobles dobbeltspordelene med hverandre. Se figur 4-4.

Figur 4-4: Sammenkobling av nytt dobbeltspor i Sarpsborg-enden av godsterminalen.
Og det vil etter denne koblingen være drift på det nye dobbeltsporet fra Seut til Sarpsborg.
Kobling ved Sarpsborg stasjon
I koblingen før Borg bryggerier legges det inn en ny sporveksel, type 1:12R500, i eksisterende spor
under Tuneveien. Denne blir koblet til omlagt spor gjennom Bryggerisvingen. Det blir dermed to spor
gjennom hele kurven. Dette utføres for å unngå bruk av kurvesporveksel. Samme løsningsprinsipp er
benyttet for alle alternativ, og kobling til omlagt spor skjer i sommerbrudd 3, fase 10.90.
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Kobling av alternativ 1a
For alternativ 1a legges omlagt spor syd/øst for eksisterende spor i kurven. Se figur 4-5.

Figur 4-5: Innlegging av sporveksel i eksisterende spor underTuneveien, og kobling til to spor
gjennom kurven for alternativ 1a.
I sommerbrudd 5, fase 20.90, kobles nytt dobbeltspor ved Borg bryggerier. I figur 4-6 vises dette for
alternativ 1a der det legges inn en midlertidig sporveksel i kurven like før stasjonen.

Figur 4-6 Innlegging av midlertidig sporveksel i kurven for alternativ 1a.
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I sommerbrudd 6, fase 30.90, ferdigstilles permanent spor gjennom kurven, se figur 4-7.

Figur 4-7: Endelig kobling av dobbeltspor gjennom kurven ved bryggeriet for alternativ 1a.

Kobling av alternativ 4b og 5c
For alternativ 4b og 5c legges omlagt spor nord/øst for eksisterende spor i kurven. Se figur 4-8.

Figur 4-8: Innlegging av sporveksel i eksisterende spor ved Tuneveien, og kobling til to spor
gjennom kurven for alternativ 4b/5c.
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I sommerbrudd 5, fase 20.90, kobles det til midlertidig omlagt spor fra ytterkurven til innerkurven. Vist i
figur 4-9.

Figur 4-9: Kobling av omlagt midlertidig spor fra ytterkurven til innerkurven for alternativ 4b/5c.
I sommerbrudd 6, fase 30.90, ferdigstilles permanent spor gjennom kurven for alternativ 4b/5c, se
figur 4-10.

Figur 4-10: Permanent kobling av dobbeltspor gjennom kurven ved Borg bryggerier for
alternativ 4b/5c.
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Kobling av alternativ Midt mot eks spor
Den midlertidige kobling mot eksisterende spor/bru over Borregaardsporet utføres i to hovedfaser, for
henholdsvis nordlige del i sommerbrudd 3 og sydlige del i sommerbrudd 5. Etter disse to hovedfasene
kobles permanent spor ved plattform sammen med permanent spor ved Tarris i sommerbrudd 6.
Etter at nordligste del av plattformområdet er bygget ferdig må det etableres forbindelse mellom disse
sporene og eksisterende spor/bru over Borregaardsporet, dette utføres i sommerbrudd 3.
Se figur 4-11.

Figur 4-11: Midlertidig kobling av nordlige permanente spor ved plattform til eksisterende
spor/bru over Borregaard sporet.
Etter etablering av denne driftsfasen, bygges de sydlige sporene og plattformen, og det etableres
sporforbindelse til eksisterende spor/bru over Borregaard sporet i sommerbrudd 5. Se figur 4-12.

Figur 4-12: Midlertidig kobling av sydlige permanente spor ved plattform til eksisterende
spor/bru over Borregaard sporet.
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I sommerbrudd 6 kobles de permanente sporene sammen, se figur 4-13.

Figur 4-13: Kobling av permanente spor ved plattform til permanente spor ved Tarrris.
Kobling av alternativ NFO mot eks spor
Den midlertidige kobling mot eksisterende spor/bru over Borregaardsporet utføres i to hovedfaser, for
henholdsvis nordlige del i sommerbrudd 3 og sydlige del i sommerbrudd 5. Etter disse to hovedfasene
kobles permanent spor ved plattform sammen med permanent spor til spor på bru nord for
Olavsvollen i sommerbrudd 6.
Etter at nordligste del av plattformområdet er bygget ferdig må det etableres forbindelse mellom disse
sporene og eksisterende spor/bru over Borregaardsporet, dette utføres i sommerbrudd 3.
Se figur 4-14.

Figur 4-14 : Midlertidig kobling av nordlige permanente spor ved plattform til eksisterende
spor/bru over Borregaard sporet.
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Etter etablering av denne driftsfasen, bygges de sydlige sporene og plattformen, og det etableres
sporforbindelse til eksisterende spor/bru over Borregaard sporet i sommerbrudd 5. Se figur 4-15.

Figur 4-15: Midlertidig kobling av sydlige permanente spor ved plattform til eksisterende
spor/bru over Borregaard sporet.
I sommerbrudd 6 kobles de permanente sporene sammen, se figur 4-16..

Figur 4-16: Kobling av permanente spor ved plattform til permanente spor på bru nord for
Olavsvollen.
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Midlertidig omlagt spor ved Tarris
I forbindelse med etablering av vegløsninger for fv118 må det etableres omlagt spor ved Tarris.
Vegløsningen er alternativ 7, 9 og 10. Framføringshastigheten for det omlagte sporet vil være 30-40
km/t.
Det omlagte spor for de to siste vegalternativene, 9 og 10, har like løsninger for NFO. Derimot er de
forskjellige for Midt-7 og Midt-10 i og med at Midt-10 gir en linjeføring der sporet ligger høyere over
eksisterende terreng.
For NFO alternativene vil det i begge tilfeller av vegalternativene etableres en midlertidig bru for det
omlagte sporet. Se figur 4-17.

Figur 4-17: Etablering av omlagt spor ved Tarris for vegalternativ 9 og 10 for banealternativet
NFO.

For Midt-7 legges det omlagte sporet på midlertidig bru, mens for Midt-10 legges det omlagte sporet
opp på framtidig bru over fv.118. Se figur 4-18.

Figur 4-18: Etablering av omlagt spor ved Tarris for vegalternativ 7 og 10 for banealternativet
Midt.
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Kapasitet for tog i byggefasen
I det følgende er det vurdert om stasjonen har kapasitet til å ta togtrafikken i byggefasen. Det er
forutsatt at det ikke er togtrafikk i bruddperioder.
Det er i denne fasen foretatt en identifisering av antatte kapasitetsmessige konsekvenser for
alternativene Midt og NFO i driftsfaser 10.00 og 20.00. Det er lagt som forutsetning at dagens personog godstrafikk over Sarpsborg stasjon skal opprettholdes i den grad det er mulig. Det forutsettes ingen
økning i togtilbudet over stasjonen i denne perioden. Trafikk over stasjonen i dagens ruteplan (R18) er
beskrevet i tabell 4-1:
Tabell 4-1: Dagens trafikk over Sarpsborg stasjon

Sarpsborg stasjon
Godstrafikk, tog per døgn per retning
Ankomst og avgang A-side
Ankomst og avgang B-side
Rolvsøy
Gj.gående m. og u. opphold
Persontrafikk, tog per time per retning
Gjennomgående
Vendende
Innsatstog

R18
2
3/1
3
5
1
0
2 ekstra avganger fra Halden,
3 ekstra avganger fra Oslo

Det ble den 21.11.2019 foretatt en gjennomgang av mulige kapasitetsmessige konsekvenser med
TXP og representant fra CargoNet AS. De identifiserte mulige utfordringene i de ulike driftsfasene ble
av disse vurdert til å være håndterbare ved å gjøre visse endringer i driftsopplegget. Det ble
konkludert med at det er mulig å gjennomføre dagens trafikk i de ulike driftsfasene ved å endre
enkelte rutiner.
Faseplanene ble 19.12.18 presentert for representanter for Borregaard Industrier. Det ble også her
konkludert med at det er mulig å gjennomføre dagens trafikk i de ulike driftsfasene ved å endre rutiner.
Det ble imidlertid ikke sett på som en akseptabel løsning å planlegge med sommerbrudd med varighet
av 6 uker. Dette er ikke løst i dette dokumentet, men blir vurdert videre i annen rapport [39].
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Tabell 4-2 viser tilgjengelige spor, hvilke funksjoner stasjonen skal ivareta, samt mulige konsekvenser
for disse i de ulike driftsfasene. Felt markert grønt angir forhold som er funnet i orden
Tabell 4-2: Sporkapasitet i driftsfasene

Dagens
Infrastruktur
Spor til plattform
Godsspor
Utrekksspor, langt
Hensettingsspor
Funksjon:
Kryssing av persontog
Tilgang
tømmerterminal

2
2(6)
1
5

Midt
10.00
2
2
1
5

NFO
20.00
2
1(2)
1
3

10.00
2
2
1
5

20.00
2
2(3)
1
5

Tilgang Borregaard
Omløpsmulighet lok
Skjøting og deling av
vognstammer
Trafikk til og fra
Rolvsøy
Tilgang Driftsbase

Ikke relevant. Driftsbase er flyttet bort fra Sarpsborg stasjon under
anleggsgjennomføringen.

Opphold godstog
Avvikling av persontrafikk vurderes å være uproblematisk over sporplanene i de angitte driftsfaser. For
alternativ Midt krever dette imidlertid at det i fase 20.00 etableres midlertidig plattform mellom spor 5
og 6 slik at disse sporene benyttes av persontrafikk. Spor 4 vil for alternativ Midt i denne fasen ikke
være tilknyttet plattform. Dette vil medføre en vesentlig begrensning for godstrafikk i hele driftsfasen.
Generelt vil utfordringer for begge alternativer være relatert til avvikling av godstrafikk, og da spesielt
for bevegelser til tømmerterminalen, Borregaard Industrier og bevegelser i forbindelse med trafikk til
Rolvsøy:


Omløp for lok for godstog med ankomst nordfra krever at lok må ut i hovedspor på B-siden av
stasjonen. Dette kan medføre vanskeligheter for trafikkavvikling til og fra tømmerterminal og
Borregaard dersom det er behov for omløp av lok etter ankomst og før avgang.



For godstog med ankomst fra Halden vil det i fase 20.00 ikke være mulig å stille opp skiftelok
på uttrekksspor for å trekke ut vogner av vognstammen.
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Midlertidige vegløsninger på Hafslund
Midt-7

Ny 4-felt veg mellom Glomma og Hafslund skole krysser over eksisterende Østre linje og ligger over
dagens hovedspor langs dagens rv. 111 og fv. 118 på strekningen forbi Hafslund Hovedgård. Det er
ikke mulig å ferdigstille denne vegen før eksisterende jernbane er flyttet til ny trasé. Det etableres
derfor en midlertidig 2-felt veg, markert grønn, frem til dagens Nordbyvei, se figur nedenfor.

Figur 4-19
I sommerbrudd 5 legges spor om fra gammel til ny trasé. I samme tidsrom legges veg om til
eksisterende rv. 111 ved Hafslund, og over ny Gule bru, se figur nedenfor.

Figur 4-20
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I denne fasen brukes de tre feltene på eksisterende rv. 111. Det 4. feltet over ny Gule bru benyttes
som GS-veg inntil nytt GS-system er etablert.

4.6.2

Midt-7 Veg før bane

Ny 4-felt veg mellom Glomma og Hafslund skole krysser over eksisterende Østre linje og ligger over
dagens hovedspor langs dagens rv. 111 og fv. 118 på strekningen forbi Hafslund Hovedgård. Det er
ikke mulig å ferdigstille denne vegen før eksisterende jernbane er flyttet til ny trasé. Det etableres
derfor en midlertidig 2-felt veg, markert grønn, frem til dagens Nordbyvei mot Hafslund skole, og
Nordbyveien legges midlertidig under bru over Glomma med tilkobling til fv. 118 fra sør, se figur
nedenfor.

Figur 4-21
I fase 50.30 starter underbygning for bane i området og 2-feltsvegen til Nordbyveien må da følge veien
til Hafslundøy under brua over Glomma inntil bane og nytt vegnett er ferdigbygd, se figur nedenfor.
Midlertidig veg markert grønn på figuren nedenfor.
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Figur 4-22

4.6.3

Midt-10 og Midt-10 veg før bane

Ny 4-felt veg mellom Glomma og Hafslund skole bygges nordøst for eksisterende spor. Vegen krysser
over eksisterende Østre linje og det vil bli bygd en ny 4-felts vegbru som spenner over eksisterende
spor og nye spor. Det er da ikke behov for større midlertidige vegløsninger.
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NFO-9 og NFO-9 veg før bane

Ny 4-felt veg mellom Glomma og Hafslund skole krysser over eksisterende Østre linje. Det er ikke
mulig å ferdigstille denne vegen før eksisterende jernbane er flyttet til ny trasé. Det etableres derfor en
midlertidig 2-felt veg, markert grønn, frem til dagens Nordbyvei, se figur nedenfor.

Figur 4-23
I sommerbrudd 6 legges spor om fra gammel til ny trasé. I samme tidsrom legges veg om til endelig
trasé. Vegen forbindes med rv.111/Statsminister Torps vei etter at spor er lagt om.
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I alternativet NFO-9 vfb vil denne midlertidige situasjonen vare et ubestemt lengre tidsrom, og det er
da ikke aktuelt å ha en løsning med 2-felt veg. Vegen legges derfor midlertidig høyere for å krysse
over Østre linje, se figur nedenfor. Den del av fremtidig 4-felt veg som midlertidig heves er markert
grønn.

Figur 4-24
Vegen senkes til riktig nivå og forbindes med rv.111/Statsminister Torps vei etter at bane er lagt om.

4.6.5

NFO-10 og NFO-10 veg før bane

Ny 4-felt veg mellom Glomma og Hafslund skole bygges nordøst for eksisterende spor. Vegen krysser
over eksisterende Østre linje hvor det vil bli bygd en ny 4-felts vegbru som spenner over eksisterende
spor og nye spor. Vegen krysser under ny bane ved Glommas østre bredd. Det er da ikke behov for
større midlertidige vegløsninger.
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5 FREMDRIFT
Figurer 5.1, 5.2 og 5.3 på de neste sider gir tidsplaner for alle alternativ.
Tidsplanene er foreløpige og omtrentlige, og har som formål å kunne sammenligne alternativer og
vise et foreløpig anslag for byggetid.
Det er utarbeidet mere detaljerte tidsplaner for alle alternativer, se referanselista.
Planene starter 1. januar år 1. Merk at planene har koblinger til sommerbrudd som gjør at de alltid må
starte 1. januar et valgfritt år. Dette fordi forberedende arbeider før første sommerbrudd tar minimum 6
mnd. Dersom de skal starte på en annen dato så må de omarbeides.
Samtidig utbygging av veg og bane
For alle alternativer vil det for strekningen Rolvsøy-Borg bryggerier kunne være drift på bane etter ca.
5½ års byggetid. Ny Sarpsborg stasjon vil kunne settes i drift etter 4½ år.
Strekningen fra Sarpsborg stasjon til Klavestad vil kunne settes i drift etter 4 ½ år for alternativ Midt og
5 ½ år for alternativ NFO.
Vegarbeider i Sarpsborg sentrum vil kunne være fullført på 4½ år.
For vegalternativ 10 vil alle vegarbeider på Hafslund være ferdige på 2 ½ år.
For vegalternativ 7 og 9 vil det etter 2 ½ år være ferdigstilt en midlertidig tofeltsløsning på Hafslund, og
endelig firefeltsløsning etter 5½ år.
Veg før bane
Arbeidene til og med Sarpsborg stasjon følger samme planer som samtidig utbygging, se over.
På Tarris, over Glomma, og på Hafslund, fullføres kun vegarbeider.
For vegalternativ 10 vil alle vegarbeider på Hafslund være ferdige på 2½ år.
For vegalternativ 7 vil det etter 2 ½ år være ferdigstilt en midlertidig tofeltsløsning på Hafslund.
For vegalternativ 9 vil det etter 2 ½ år være ferdigstilt en 4-felts veg med en midlertidig heving av veg
og rundkjøring for å komme over eksisterende spor på Østre linje.
Ferdigstillelse av endelig firefeltsløsning vil ta fire år etter ny byggestart for bane.
Planene for veg før bane er vist med start i sommerbruddet år 7. Dette er et tilfeldig valgt startpunkt,
og kan være før eller senere. Men planene forutsetter start i et sommerbrudd. Dersom de skal starte
på et annet tidspunkt så må de omarbeides.
For Midt er byggetid 3 år for bane.
For NFO er byggetid 4 år for bane.
Dersom de øvrige anleggsarbeidene er fullført og avsluttet før byggestart så tilkommer et ekstra halvt
år for forberedende arbeider i forkant av sommerbruddet.
Driftsbase på Sandesund
Driftsbasen på Sandesund er vist med en separat tidsplan i kapittel 11. Det forutsettes at den
gjennomføres som et separat prosjekt, og etableres før oppstart av arbeidene på Sarpsborg stasjon.
Forutsetninger tidsplaner
Det er forutsatt at det kan planlegges med sommerbrudd på 6 uker, påskebrudd på 10 dager,
helgebrudd på 48 timer, og unntaksvis med helgebrudd på 72 timer fra fredag kveld til mandag
morgen.
Bruddtid inkluderer nødvendige arbeider for å etablere og avvikle arbeidsområde. Brudd som
inkluderer omlegging av spor eller signal, inkluderer tid for godkjenninger og kontroll av signalanlegg i
slutten av bruddet.
Estimert byggetid omfatter ikke tid for prosjektering og godkjenning av planarbeider i forkant av
anleggsoppstart.
For arbeidstider er følgende lagt til grunn:
 Normal arbeidstid med varianter av turnusordninger.
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Tunnel drives med to-skifts drift 5 dager i uken, pluss ett skift på lørdager. Det er forventet
restriksjoner pga. støy og rystelser i tettbebygd strøk. Det legges derfor ikke opp til
døgnkontinuerlig drift av tunneler med sprengning og utlasting (støyende arbeider) på kvelds/nattestid på deler av strekningen.
I brudd forutsettes det døgnkontinuerlig drift
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Figur 5-1: Sammendrag av tidsplaner for Rolvsøy-Borg bryggerier. Rødt er sommerbrudd, blått
er konstruksjoner og underbygning, rosa er JBT.
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Endelig omlegging av vegalt 9 på Hafslund skjer i sommerbrudd 6

Figur 5-2: Sammendrag av tidsplaner Borg bryggerier-Klavestad, samtidig utbygging av veg og
bane. Rødt er sommerbrudd, blått er konstruksjoner og underbygning, gult er veg.
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Figur 5-3: Sammendrag av tidsplaner Borg bryggerier-Klavestad, alternativ med utbygging av
veg før bane. Rødt er sommerbrudd, blått er konstruksjoner og underbygning, gult er veg.

6 KOORDINERINGSBEHOV MED ANDRE
BYGGEPROSJEKTER
6.1

IC Østfold, strekning Seut–Rolvsøy

Det forutsettes at IC-utbyggingen for strekningen Seut–Rolvsøy er fullført før, eller fullføres samtidig
med, strekningen Rolvsøy–Klavestad.

6.2

Hensetting Østlandet

Rapporten "Utredning hensetting Østlandet, delrapport 3" peker på aktuelle områder for utvikling av
hensettingsanlegg mellom Haug og Halden: Valle (ved godsterminalen), Klavestad (syd for Hafslund),
og Kroken(Kampenes) eller Skauløkka (østre linje). Valle og Klavestad vil ha grensesnitt til RolvsøyKlavestad-prosjektet. Kroken (Kampenes) eller Skauløkka vil ikke ha grensesnitt mot RolvsøyKlavestad-prosjektet. Det er foreløpig ikke valgt lokasjon for hensettingsanlegget, og det vil derfor ikke
bli hensyntatt i forbindelse med anleggsgjennomføring i denne planfasen.

6.3

Statens Vegvesen, ny fylkesveg 109 mellom Alvim og Råbekken

Hovedvegen mellom Fredrikstad og Sarpsborg (fv. 109) går gjennom planområdet. Det pågår
reguleringsplanarbeid for ny fv. 109 mellom Råbekken og Alvim. Innenfor området ligger den i
tilnærmet samme trasé som dagens fylkesveg, men blir utvidet fra to til fire felt. Spesielt er det
nærføring ved Rolvsøysund som krever samordning mellom planene. Det forutsettes at ny fv. 109 på
denne strekningen er ferdig utbygd når utbygging av InterCity prosjektet på denne strekningen skal
starte.

6.4

Statens Vegvesen, ny Glommakryssing

Det pågår planlegging av ny Glommakryssing ved Rolvsøy godsterminal. Planene er ikke kommet så
langt at dette er hensyntatt så langt i planleggingen.

6.5

Kraftverkene ved Sarpsfossen

Borregaard og Hafslund har foreløpige planer om nytt kraftverk, Sarp 2. Disse planer er på
skisseprosjektstadiet. Det vil inntil videre ikke bli tatt hensyn til disse planene.

6.6

Statens Vegvesen, 4-felts veg Hafslund skole – Dondern

Statens vegvesen regulerer 4-felts veg fra Hafslund skole til Dondern. Dette prosjektet har grensesnitt
med felles plan veg og bane Sarpsborg.
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7 SANERING AV BEBYGGELSE INNENFOR
PLANOMRÅDET
Faseplanene viser anleggsgrense og omfang av bygg og grunn som må erverves. Informasjonen er
foreløpig og vil kunne bli endret i reguleringsplanfasen i forbindelse med ytterligere optimalisering.
Generelt er det lagt opp til et anleggsbelte på 30 meter fra senterlinje ytterste spor eller passende
avstand til veg. I tettbebyggelse, som gjelder for en stor del av strekningen, er dette tilpasset for å
begrense riving av hus. Anleggsgrensen vil i neste planfase kunne bli justert dersom det kommer
geotekniske tiltak utenfor grensen.
Omfanget av erverv er indikert i tabell 7-1 nedenfor.
Tabell 7-1: Antall bygninger som må erverves og rives
Rolvsøy - Yven
Yven –Borg Bryggerier
Alternativ
1a
4b
1a
5cH
Boliger
10
31
46
60
Boenheter
13
46
75
74
Øvrige bygg
1
2
6
19
Inkl. næring,
offentlig, etc.
Sum bygg
11
33
52
79

Alternativ
Boliger
Boenheter
Øvrige bygg
Inkl. næring,
offentlig, etc.
Sum bygg

5cL
60
74
19

79

4bH
60
74
23

83

4bL
60
74
24

84

Borg Bryggerier - Klavestad
Midt-7
Midt-10
NFO-9
NFO-10
30
26
26
20
64
59
38
31
17
16
22
21

47

42

48

41

Dette inkluderer ikke garasjer, garasjebygg, boder etc. Det er et foreløpig estimat, endelig
ervervsomfang vil bli detaljert i senere faser i prosjektet. Det må påpekes at det er stor usikkerhet i
antall og hvilke hus som ev. må innløses.
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8 STØY, VIBRASJONER OG FORURENSNING TIL LUFT
8.1

Ytre miljø

Miljøprogram [40] for strekningen Fredrikstad–Sarpsborg beskriver fastsatte miljøambisjoner og -mål i
prosjektet. For anleggsfasen vil det bli utarbeidet en miljøoppfølgingsplan (MOP) som konkretiserer
målene, beskriver tiltak for å tilfredsstille mål og relevante lover og forskrifter. MOP tar utgangspunkt i
identifiserte risikoer, blant annet fra temarapportene i konsekvensutredningen, beskriver hvordan ytre
miljøhensyn innarbeides og følges opp under utbygging, sånn at arbeidene i anleggsperioden blir til
minst mulig ulempe for miljøet og de som blir berørt av tiltaket.
MOP for anleggsfasen utarbeides i forbindelse med reguleringsplan og er et offentlig dokument.
Dokumentet er beregnet for naboer, omgivelser og politikere, og skal bidra til å ivareta interessene til
de som bor og ferdes langs veg og bane, anleggsområdet og anleggsveger.
Alle korridorer og alternativer innebærer anleggsarbeider i tett bebygde områder med boliger og
arbeidsplasser innenfor og tett på anleggsgrensa. Viktige momenter relatert til ytre miljøforhold vil
blant annet være knyttet til:
- Miljøkartlegging ved riving av bygg innenfor anleggsområdet
- Sanering av bensinstasjoner
- Fossilfrie anleggsplasser – tilrettelegge for å redusere utslipp fra anleggsdrift og -område
- Graving i og håndtering av forurensede masser innenfor anleggsområdet
- Håndtering og lagring av olje, drivstoff og kjemikalier på byggeplass
- Lang varighet av anleggsarbeidene
- Støy og støv som følger av omfattende kalksementstabilisering/-peling på grunn av vanskelige
grunnforhold
- Støy og støv i forbindelse med omfattende spuntarbeider - mye kulvert og trau
- Støy og støv i forbindelse med tunnelarbeider
- Støy og støv i forbindelse med graving og uttransport av masser
Konsekvenser og avbøtende tiltak relatert til anleggsperioden vil bli vurdert i temarapportene
Kulturmiljø, Landskap, Naturressurser, Naturmangfold og Nærmiljø og friluftsliv.
Avbøtende tiltak for å redusere konsekvenser av anleggsarbeider for miljø og 3. part, vil bli detaljert i
videre arbeider.

8.2

Støy

Grenseverdier for støy
Miljøverndepartementets Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 gir
anbefalinger om grenseverdier og behandling av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet. Retningslinjen
og dens grenseverdier er i seg selv ikke juridisk bindende hvis den ikke tas inn i planbestemmelser
eller i entreprisekontrakter. Kommuneoverlegen kan imidlertid etter helsefaglig skjønn overprøve
tekniske grenseverdier og kreve støyende arbeider stoppet i henhold til forskrift om miljørettet
helsevern uavhengig av hvilke grenseverdier som er tatt inn i planbestemmelser og i ev. kontrakter.
Overskridelse av anbefale grenseverdier for støy
Ved overskridelse av grenseverdier for støy fra bygg- og anleggsvirksomhet angir T-1442
bestemmelser om varsling av berørte naboer. For spesielle arbeider hvor det ikke lar seg gjøre å
overholde grenseverdier, kan det vurderes avbøtende tiltak. Dette kan være driftstidsbegrensninger
for støyende arbeider, krav til gjennomføring av arbeidene ved bruk av mer støysvake metoder/utstyr
og tilbud om alternativt oppholdssted for berørte naboer mens arbeidene pågår.
Støy fra knuseverk
Støy fra knuseverk er regulert av forurensningsforskriftens kapittel 30. Grenseverdiene her er generelt
strengere enn anbefalte grenseverdier i T-1442 for bygge- og anleggsarbeid. Kravene i nattperioden
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er like. Man kan ikke forvente å kunne drive knuseverk i andre perioder enn på dagtid i nærheten av
bebyggelse uten tiltak.
Støy fra midlertidig omlagt veg
Når anleggsarbeider medfører midlertidig stengning av veg slik at trafikken flyttes over på andre
veger, kan endringen i støybildet medføre økt støyplage rundt vegene som får økt trafikk.
Grenseverdier for vegtrafikkstøy gjelder årsmidlet lydnivå for permanent situasjon. Midlertidig
omlegging av trafikk vil normalt ikke utløse grenseverdier for permanent situasjon med mindre
omleggingen blir langvarig. Men der en midlertidig omlegging medfører overskridelser av
grenseverdier for permanent støysituasjon kan det vurderes avbøtende tiltak som
hastighetsbegrensning e.l.

8.3

Vibrasjoner

Vibrasjoner og rystelser fra anleggsvirksomheten skal vurderes etter og overholde grenseverdier i den
til enhver tid gjeldende versjon av NS 8141.

8.4

Forurensning

Forurensning til luft
Anleggsarbeidene vil pågå over lang tid og i nærhet til bebyggelse med bruksformål som er følsomt for
luftforurensning som boliger, skoler, barnehage m.m.
Retningslinjer for luftkvalitet i arealplanleggingen, T-1520/2012, legger føringer for begrensning av
luftforurensning i bygg- og anleggsfasen. Krav til avbøtende tiltak for spredning av støv og partikler fra
anleggsvirksomheten må vurderes nærmere i videre detaljplanlegging.

Etablering av knuseverk omfattes av kravene i forurensningsforskriften kapittel 30. Avhengig av
varigheten på drift av knuseverket, stilles det krav til skjerming og støvdempende tiltak. Det er også
krav til målinger av støvnedfall ved bolig eller annet følsomt arealbruk. Fylkesmannen er
forurensningsmyndighet og skal ha melding om etablering av knuseverk.
Krav til avbøtende tiltak for spredning av støv og partikler fra anleggsvirksomheten skal vurderes
nærmere i videre detaljplanlegging.
Forurensning av jord og vann
Det er gjennomført en innledende miljøgeologisk undersøkelse (fase 1-undersøkelse) på strekningen
Rolvsøy–Klavestad [41]. Rapporten er basert på innsamling og vurdering av tilgjengelig informasjon
om lagring, bruk og mulig deponering av helse- og miljøskadelige stoffer innenfor tiltaksområdet. Med
bakgrunn i innledende arbeider foreligger det mistanke om grunnforurensning i området, og det er
behov for å gå videre med miljøgeologiske undersøkelser og prøvetaking i henhold til veileder TA2553/2009 «Tilstandsklasser for forurenset grunn».
Graving og håndtering av forurensede masser skal håndteres i henhold til forurensningsforskriftens
kap. 2 og krever tillatelse fra aktuell kommune. Tiltak, rutiner og rapportering vil bli beskrevet i egen
tiltaksplan for håndtering av forurensede masser.
Det må søkes om tillatelse til forurensende utslipp i forbindelse med anleggsarbeider. Det er foreløpig
uavklart hvor omfattende en anleggskonsesjon vil være, men antas som minimum å omfatte utslipp av
tunneldrivevann og byggegropvann fra dagsoner. Utslippene krever tillatelse fra Fylkesmannen i
Østfold.
Håndtering av overskuddsmasser
Ved eventuell begrenset mellomlagring av masser og for permanent masselager, må det utarbeides
tiltak for å hindre spredning av forurensning; herunder støv og partikler, høy pH og plastforurensning til
omgivelser og til resipienter. Kalksementholdige masser forutsettes kjørt til deponi og ikke gjenbrukt.
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Avfallshåndtering i byggeperioden
Håndtering av avfall kan grovt deles i produksjonsavfall fra anleggsplass og avfall knyttet til riving.
Prosjektet medfører riving av et større omfang bygninger og konstruksjoner. Det skal gjøres en
miljøkartlegging av alle bygninger og konstruksjoner som skal rives i god tid før oppstart av
rivearbeider.
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9 ANLEGGSTRAFIKK OG TRAFIKKAVVIKLING
9.1

Anleggstrafikk

Massehåndtering
En grov masseoversikt er gitt i tabell 9-1 nedenfor:
Tabell 9-1: Grov oversikt masser for hvert alternativ (x 1000 m3)

Alternativ Sprengning
1a
4bH
4bL
5cH
5cL
Midt-7
Midt-10
NFO-9
NFO-10

390
610
620
390
430
30
30
56
56

Graving
400
770
1480
660
1580
480
450
460
470

Tabellen gir verdier i prosjekterte faste masser.
Det er forutsatt at alle grave- og sprengningsmasser skal til deponi, men at noe av
sprengningsmassene skal knuses og gjenbrukes. Detaljer om dette er gitt i kostnadsestimatet [42]
kapittel 4.2.5. Det er forutsatt 15 km transportveg til deponi i kostnadsestimatet.
En mere detaljert vurdering av hvor mye av disse massene som kan gjenbrukes vil bli foretatt i senere
faser av prosjektet.
Det er stort overskudd av masser fra anlegget. Dette gjelder både løsmasser fra anleggene i dagen og
sprengstein fra tunneldrivingen. Overskuddsmasser skal deponeres. Deponier er ikke beskrevet
nærmere her, da Bane NOR har startet en prosess med å gjøre en samlet vurdering av deponier for
alle prosjektene i Østfold.

Transport / Anleggstrafikk
Transportveger fra anleggsområdet til hovedveg er vist med røde piler på faseplaner.
Det er ikke kjent hvilke deponier som skal benyttes. Det er derfor ikke tatt stilling til hvordan transport
skjer via offentlig veg til deponi.
Syd for Rolvsøysund:
For alternativ 1a/5c bygges det midlertidig veg fra Nesveien til riggområdet, og transport går via denne
vegforbindelsen ut til Bjørnengveien og videre til fv. 109.
For alternativ 4b går transport via Bjørnengveien eller via Kirkestien til midlertidig påkjøring på fv. 109.
Nord for Rolvsøysund:
For alternativ 1a/5c går transport via Greåkerveien til fv. 109.
For alternativ 4b går transport via Sportsveien til fv. 109.
I Greåkerdalen:
For alternativ 1a/5c går transport via midlertidig veg ned Greåkerdalen til Vetabekkveien og videre til
fv. 109.
For alternativ 4b går transport via midlertidig veg fra riggområde ved Vetabekkveien nordover til
Opstadveien.
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I Alvimdalen/Tunejordet:
Det er planlagt å etablere midlertidig avkjøring fra E6 til riggområdene.
Mellom E6 og fv. 118:
For alternativ 1a går transport øst for E6 via Albert Moeskaus vei og Vingulmorkveien til Vogts
vei/Ordfører Thorbjørnsens vei videre til riggområdet og ut på E6.
For alternativ 4b og 5c går transport øst for E6 via Hundskinnsveien og Vestrevei til fv. 118 og videre
ut på E6
Mellom fv. 118 og Bryggeriveien:
Det etableres ny midlertidig veg nord for Borg bryggerier til Per Gyntveien, utkjøring via Lundgårds vei
til fv. 118.
Fra nordlig del av Sarpsborg stasjon og nordlig del av trau nordvest for bryggeriveien bru:
For alternativ 1a er Bryggeriveien bru og undergang ved Glengshølen midlertidig stengt i en periode
slik at transport må skje via Madam Arnesens vei og Lundgårds vei til fv. 118.
Fra Tarrisområdet:
Dagens biladkomst til Tarris er via St. Maries gate under eksisterende banebru ved Glomma.
Det er tilstrekkelig bredde og høyde under brua, men krysset ved brua er uoversiktlig og uegnet for
større trafikk. Det er også uegnet for lengre kjøretøy. Det er derfor forutsatt at denne adkomsten kun
brukes som adkomst for anleggsmaskiner, og at massetransport i hovedsak ikke skal skje via denne
adkomsten.
Adkomst til Tarris for massetransport skal skje ved at det etableres ny adkomst under ny midlertidig
banebru. Dette gjelder alle alternativer unntatt alternativ Midt-10 hvor eksisterende bane legges om på
permanent konstruksjon over ny fv. 118 i fase 10.40. Dette medfører at rive- og gravemasser vil måtte
mellomlagres på Tarrisområdet i en viss grad før det kan transporteres bort.
Spunt må tidlig inn i området. Det forutsettes at spunt kan transporteres inn med tog og løftes av
direkte fra godsvogner.
Forurensede masser
Informasjon om forurensninger i grunnen er gitt i avsnitt 8.4.2.
Kalksementholdige masser forutsettes tatt ut av prosjektet og ikke gjenbrukt.
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Trafikkavvikling for buss og bil

Det må påregnes en omfattende midlertidig omlegging av eksisterende veger. Fredrikstad og
Sarpsborg kommuner og Statens Vegvesen må godkjenne omlegginger. Prioritet vil bli gitt til å
opprettholde GS-veger og kollektivtrafikk, og sikkerhet vil være hovedfokus.
Syd for Rolvsøysund:
Bjørnengveien blir holdt åpen i hele anleggsperioden, men legges om midlertidig for bygging av ny
bru.
For alternativ 4b blir Sentrumsveien, Sollysveien og Kirkestien stengt midlertidig, omkjøring via
Kirkestien til midlertidig ny påkjøring på gammel fv. 109. Kirkeveien stenges permanent, omkjøring via
ny fv. 109 og Kirkestien. Solliveien stenges permanent for trafikk, omkjøring via ny fv. 109, det
opprettholdes GS-forbindelse. Videre blir gammel fv. 109 omlagt midlertidig i forbindelse med
utgraving og støping av betongtrau.
Nord for Rolvsøysund:
For alternativ 1a/5c blir Opstadveien lagt om, og Greåkerveien og Tamburveien stengt midlertidig når
overliggende bru støpes.
For alternativ 4b blir Moaveien omlagt midlertidig når overliggende bru støpes.
I Greåkerdalen:
Grålumveien blir holdt åpen i hele anleggsperioden, men legges om midlertidig.
For alternativ 4b blir Vetabekkveien og Dalveien midlertidig omlagt før permanent flytting.
I Alvimdalen/Tunejordet:
Det etableres midlertidig avkjøring fra E6 til riggområdene, og E6 blir midlertidig omlagt.
For alternativ 1a blir Yvenveien stengt mens det bygges ny bru.
For alternativ 4b blir Rådmann Dalens vei stengt midlertidig mens det bygges ny kulvert/portal.
For alternativ 5c blir Yvenveien midlertidig stengt mens det bygges ny bru. Ordfører Thorbjørnsens vei
blir stengt midlertidig.
Mellom E6 og fv. 118:,
Fv.118 legges om midlertidig for å bygge ny bru eller kulvert.
For alternativ 1a blir Terneveien, Statsminister Kolstads vei og Måkeveien permanent stengt. Veger
som blir midlertidig stengt i anleggsfasen er; Hundskinnsveien, Albert Moeskaus vei, Evenrødveien,
Syrinveien og Frøyas vei.
For alternativ 4b og 5c blir Hundskinnsveien, Albert Moeskaus vei, Lilletuneveien og Vingulmorkveien
midlertidig stengt i anleggsfasen. Vogts vei blir delvis stengt i anleggsperioden, det forsøkes å gi
adkomst til bygg som ikke har annen adkomst.
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Mellom fv. 118 og Bryggeriveien:
For alternativ 4b og 5c blir Vinkelveien, Råkilveien, Gamle Torvvei, Triangelveien, Bekkeveien og
Kjennshaugveien midlertidig stengt i anleggsfasen.
Det etableres ny midlertidig anleggsveg nord for Borg bryggerier til Per Gyntveien, utkjøring via
Lundgårds vei til fv. 118.
Bryggeriveien:
Brua over bane antas å bli stengt i underkant av 1 år for alternativ 1a, og i underkant av 2 måneder for
alternativ 4b og 5c. Omkjøring via Madam Arnesens vei og Lundgårds vei til fv. 118.
Undergang Glengshølen:
St. Nikolas gate antas stengt ved undergangen til Glengshølen i underkant av 3 år. Det er samme
omkjøring som for Bryggeriveien. Bryggeriveien bru vil også være stengt i deler av samme
tidsperiode.
Hafslundsområdet:
Ingen veger blir permanent stengt, men det vil foregå midlertidige omlegginger i anleggsperioden.
Baneveien vil være steng hele anleggsperioden og det må i neste planfase vurderes om denne kan
åpnes igjen eller om den vil forbli steng.

9.3

Trafikkavvikling for sykkel og gående

GS-veger vil bli forsøkt opprettholdt i anleggsperioden, men det må påregnes omfattende midlertidige
omlegginger og midlertidige bruer eller ståltunneler.
Fredrikstad og Sarpsborg kommuner og Statens Vegvesen må godkjenne omlegginger.
Det er planlagt med at Bryggeriveien bru vil bli erstattet med en midlertidig GS-bru.
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10 LOKALISERING OG DRIFT AV DEPONI- OG
RIGGOMRÅDER
10.1 Riggområder
Riggområder er antatt ut fra hva som er tilgjengelig ubebygd areal nært anleggsområdet, og samtidig
har akseptable adkomstforhold til veg. Det er i det følgende vist mulige riggområder i utsnitt fra
faseplaner, med grovt estimerte riggareal. Andre plasseringer er også mulige og vil kunne bli vurdert i
senere planfaser.
Rolvsøy–Yven Alternativ 1a

Figur 10-1: Riggområde vest for Rolvsøysund
Areal ca.:
49800 m²

Figur 10-2: Riggområde i Greåkerdalen
Arealer ca.:
1: 12900 m²
2: 1900 m²
3: 2000 m²
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Rolvsøy – Yven Alternativ 4b

Figur 10-3: Riggområde vest for Rolvsøysund
Areal ca.: 13300 m2

Figur 10-4: Riggområde ved Rolvsøysund
Område nr. 2 inkluderer Moabanen. Bane krysser over denne i lav bru og banen kan derfor uansett
ikke beholdes i sin nåværende form.
Arealer ca.:
1: 13600 m²
2: 15300 m²
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Figur 10-5: Riggområde i Greåkerdalen
Areal ca.:
6700 m2

Yven – Borg bryggerier Alternativ 1a

Figur 10-6 Riggområde i Alvimdalen/Tunejordet
Arealer ca.:
1: 48500 m2
2: 62300 m2
3: 11600 m2
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Yven – Borg bryggerier Alternativ 4bH

Figur 10-7: Riggområde i Alvimdalen/Tunejordet
Arealer ca.:
1: 52500 m2
2: 48600 m2
3: 12500 m2

Figur 10-8: Riggområde mellom E6 og fv. 118
Arealer ca.:
1: 26200 m2
2: 19200 m2
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Yven – Borg bryggerier Alternativ 4bL

Figur 10-9: Riggområde i Alvimdalen/Tunejordet
Arealer ca.:
1: 53000 m2
2: 49500 m²
3: 12500 m2

Figur 10-10: Riggområde mellom E6 og fv. 118
Arealer ca.:
1: 26200 m2
2: 19200 m2
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Yven – Borg bryggerier Alternativ 5cH

Figur 10-11: Riggområde i Alvimdalen/Tunejordet
Arealer ca.:
1: 37200 m2
2: 39300 m2

Figur 10-12: Riggområde mellom E6 og fv. 118
Arealer ca.:
1: 8400 m2
2: 900 m2
3: 19200 m2
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Figur 10-13: Riggområde i Alvimdalen/Tunejordet
Arealer ca.:
1: 37200 m2
2: 39300 m2

Figur 10-14: Riggområde mellom E6 og fv. 118
Arealer ca.:
1: 4600 m2
2: 1600 m2
3: 900 m2
4: 19200 m2
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Borg Bryggerier-Klavestad

Figur 10-15: Riggområde ved eksisterende driftsbase
Areal ca. 22200 m2

Figur 10-16: Riggområde på Hafslund / Midt-7
Samlet areal ca. 67700 m2

Figur 10-17: Riggområde på Hafslund/ Midt-10
Samlet areal ca. 55900 m2
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Figur 10-18: Riggområde på Hafslund/ NFO-9
Samlet areal ca. 62800 m2

Figur 10-19: Riggområde på Hafslund/NFO-10
Samlet areal ca. 56300 m2
Boligrigg
Det kan i tillegg være behov for riggområde for boligrigg. Denne trenger ikke å ligge i umiddelbar
nærhet til trasé en, men bør ligge slik at det er kort transportavstand til anleggsområdet. Ubebygde
områder ved Smørbøttaveien i Fredrikstad er tidligere vurdert som gode alternativer for
boligriggområde for arbeidet i Fredrikstad og bør også kunne benyttes videre med arbeidene i
Sarpsborg.

10.2 Deponi
Deponier er ikke beskrevet her. Bane NOR har startet en prosess med å gjøre en samlet vurdering av
deponier for alle prosjektene i Østfold.
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11 DRIFTSBASE PÅ SANDESUND
Eksisterende driftsbase på Sarpsborg stasjon skal midlertidig erstattes med en utvidelse av driftsbase
på Sandesund.

11.1 Arealbehov
Arealbehov for utvidelse av driftsbase Sandesund er oppgitt av BN å være «omtrent de samme som
ny driftsbase i Sarpsborg». Disse arealene er nærmere definert i [43]. Det er begrenset med plass
innenfor BNs eiendomsgrense på Sandesund. Spor og lokstall kan etableres innenfor BNs eiendom.
Administrasjon, verksted, utendørs og innendørs lager samt parkering må etableres på tilgrensende
eiendommer eller på andre arealer BN disponerer.

11.2 Spor
Det er planlagt to spor inn i lokstall, hvorav et av dem eksisterer i dag, se sporplan figur 11-1 nedenfor.
Det nye sporet er planlagt parallelt med eksisterende lokstallspor, og gjennomgående som dagens
lokstallspor på Sarpsborg stasjon. Det må legges inn en ny sporveksel på Oslosiden av stasjonen,
noe som anses som uproblematisk da den lå inne i eksisterende hovedspor rundt år 2002.
Det må etableres ny lokstall med vedlikeholdsgrav for det gjennomgående sporet. Det må etableres et
tredje "omløpspor" utenfor lokstallen/sporene, med et uttrekkspor i retning mot eksisterende
Sarpsborg stasjon. Lengden av uttrekksporet er ikke bestemt, men er nå vist med ca. 133m effektiv
lengde.

Figur 11-1: Spor driftsbase

11.3 Tidsplan
Midlertidig utvidelse av driftsbase Sandesund må være etablert før oppstart av arbeider på Sarpsborg
stasjon, og må være i drift frem til Sarpsborg stasjon er ferdig. Total varighet for en midlertidig
driftsbase Sandesund estimeres til 6 år (et år til etablering før oppstart arbeider Sarpsborg og 5 år
byggearbeider Sarpsborg).

InterCity-prosjektet

Anleggsgjennomføring
Strekning Rolvsøy–Klavestad

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

81 av 83
ICP-16-A-25240
02A
15.03.2019

Utvidelse av driftsbase Sandesund
Det første som må iverksettes er å finne arealer for de behov som det står skrevet om i kapitel 11.1,
kontorer, lager og parkering. Arealer for dette må ivaretas i neste planfase med en reguleringsplan
eller leieavtaler.
Videre må dagens arealer ryddes ved at midlertidige lagerhall og kontorbygg rives.
Det bygges en ny hall med grav og gjennomkjøring for vedlikehold av gule maskiner. Det etableres
nye spor inne på området som kobles til på A-siden av Sandesund stasjon ved at det legges inn en
sporveksel tilsvarende den som i 2002 ble tatt ut. De nye sporene inne på området kobles på B-siden
mot eksisterende spor inne på dagens driftsbase.
Det er ikke vurdert muligheter for utvidelser i NSI-63 anlegget og for sporvekselvarme, men det bør for
begge deler være plass for den nye vekselen som legges inn igjen i krysningssporet. Behovet for
sporvekselvarme og styring av de andre nye veksler må vurderes i neste planfase.
Figuren under viser forenklet forslag til fremdriftsplan for utvidelse av Sandesund driftsbase.

Figur 11-2: Forenklet fremdriftsplan

Figur 11-3: Anleggsområde for utvidelse av Sandesund driftsbase
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