InterCityKlavestad
Felles plan veg og bane i Sarpsborg
Teknisk hovedplan

Akseptert
Akseptert m/kommentarer
Ikke akseptert / kommentert
Kun for informasjon
Sign:

02A
01A
00A
Revisjon

Revidert etter kommentarer
Revidert etter kommentarer
Revisjonen gjelder

14.06.2019
19.03.2019
14.12.2018
Dato

JF
KR
KR
Utarb. av

TB/HEIT
JF
JF
Kontr. av

Sider:

Tittel:
InterCity-prosjektet

267
Produsert av:

Klavestad
Felles plan veg og bane Sarpsborg
Teknisk hovedplan
Prosjekt:
Parsell:

InterCity-prosjektet
16 Fredrikstad Sarpsborg

Prod.dok.nr.:
Erstatter:
Erstattet av:
Dokumentnummer:

Rev:

Revisjon:

ICP-16-A-25237
Drift dokumentnummer:

02A
Drift rev.:

ANO
ANO
ANO
Godkj. av

InterCity-prosjektet

Klavestad
Felles plan veg og bane Sarpsborg
Teknisk hovedplan

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

2 av 267
ICP-16-A-25237
02A
14.06.2019

INNHOLDSFORTEGNELSE
1

FORORD .......................................................................................................................................... 4

2

SAMMENDRAG ............................................................................................................................... 5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

INNLEDNING............................................................................................................................. 5
M ,
......................................................................................................... 5
BESKRIVELSE AV TILTAKET ....................................................................................................... 5
OVERSIKT OG SAMMENDRAG .................................................................................................. 11
R ................................................................................................... 17
S
KOSTNADER .......................................................................................................................... 18
........................................................................................................... 19

3
3.1
3.2
3.3
3.4
4

DAGENS SITUASJON .................................................................................................................. 22
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5

UTSETNINGER ..................................... 54

RBEIDET............................................................................ 54
BANE NOR
M
ELLES PLAN VEG OG BANE SARPSBORG ............................................. 61
TIL PLANARBEIDET........................................ 62
EKSTERNE INTERESSENTE
PREMISS- OG DIMENSJONERINGSFORUTSETNINGER ................................................................. 63
GRENSESNITT........................................................................................................................ 71

ALTERNATIVUTVIKLING ............................................................................................................. 74
6.1
6.2

7

........................................................................................................... 22
O
JERNBANE ............................................................................................................................. 30
VEG ...................................................................................................................................... 36
KONSTRUKSJONER ................................................................................................................ 39
GRUNNFORHOLD ................................................................................................................... 41
HYDROLOGI ........................................................................................................................... 49
ANNEN INFRASTRUKTUR ......................................................................................................... 51

PROSJEKTSPESIFIKKE F
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6

INTERCITY-PROSJEKTET ........................................................................................................ 19
BYPAKKE NEDRE GLOMMA ..................................................................................................... 20
F
................................................................................................................................ 20
TIDLIGERE PLANER OG UTREDNINGER ..................................................................................... 20

FORSTUDIE OG OPTIMALISERING ............................................................................................. 74
ALTERNATIVER FOR HOVEDPLAN ............................................................................................. 74

BESKRIVELSE AV TILTAKET ..................................................................................................... 75
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14

OVERORDNET BESKRIVELSE ................................................................................................... 75
FELLES FOR ALLE ALTERNATIVER ............................................................................................ 83
SARPSBORG STASJON .......................................................................................................... 104
R
YVEN ALTERNATIV 1A .......................................................................................... 113
YVEN ALTERNATIV 4B .......................................................................................... 122
R
YVEN BORG BRYGGERIER ALTERNATIV 1A ............................................................................ 132
YVEN BORG BRYGGERIER ALTERNATIV 4BH ......................................................................... 141
YVEN BORG BRYGGERIER ALTERNATIV 4BL .......................................................................... 150
YVEN BORG BRYGGERIER ALTERNATIV 5CH ......................................................................... 155
YVEN BORG BRYGGERIER ALTERNATIV 5CL.......................................................................... 165
BORG BRYGGERIER KLAVESTAD ALTERNATIV MIDT-7............................................................ 170
BORG BRYGGERIER KLAVESTAD ALTERNATIV MIDT-10.......................................................... 185
BORG BRYGGERIER KLAVESTAD ALTERNATIV NFO-9............................................................ 197
BORG BRYGGERIER KLAVESTAD ALTERNATIV NFO-10.......................................................... 211
................................................................................................... 222

8
8.1
8.2
8.3
8.4

GENERELT........................................................................................................................... 222
BESKRIVELSE AV U
/ARBEIDER .................................................................. 223
ANLEGGSTRAFIKK OG TRAFIKKAVVIKLING .............................................................................. 225
A
............................................................................................................. 226

InterCity-prosjektet

8.5
8.6
9

Klavestad
Felles plan veg og bane Sarpsborg
Teknisk hovedplan

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

3 av 267
ICP-16-A-25237
02A
14.06.2019

D
ER ............................................................................................... 231
FREMDRIFT OG BYGGETID .................................................................................................... 232

RAMS-VURDERINGER ............................................................................................................... 233
BAKGRUNN .......................................................................................................................... 233
RISIKOVURDERING ............................................................................................................... 233
RAM-VURDERING ................................................................................................................ 233

9.1
9.2
9.3
10

SIKKERHET, HELSE OG

METODE .............................................................................................................................. 235
HOVEDUTFORDRINGER......................................................................................................... 235

10.1
10.2

YRING ....................................................................................................................... 239

11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
12

M
(MOP) .............................................................. 239
M
................................................................................................................... 239
M
JETT FOR JERNBANE ........................................................................................... 239
M
..................................................................................................... 240
HOVEDUTFORDRINGER......................................................................................................... 242
KOSTNADER ........................................................................................................................... 243

12.1
12.2
12.3
13

................................................................. 235

KOSTNADSESTIMAT FOR BANEALTERNATIVER ........................................................................ 243
ANSLAG FOR VEGALTERNATIVER ........................................................................................... 245
SAMLET PROSJEKTKOSTNAD ................................................................................................ 247
AVVIK ....................................................................................................................................... 248
JERNBANE ........................................................................................................................... 248
VEG .................................................................................................................................... 248

13.1
13.2
14

FALING .................................................................................... 250

15

VIDERE ARBEID ...................................................................................................................... 251

15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10
16
16.1
16.2
16.3

JERNBANE ........................................................................................................................... 251
VEG .................................................................................................................................... 254
KONSTRUKSJONER .............................................................................................................. 255
GEOTEKNIKK ....................................................................................................................... 262
HYDROGEOLOGI .................................................................................................................. 262
KNUTEPUNKT....................................................................................................................... 262
ANLEGGSGJEN
.................................................................................................. 263
SARPSBORG STASJON .......................................................................................................... 263
ARKITEKTUR ........................................................................................................................ 263
..................................................................................................................... 263
M

DOKUMENTINFORMASJON .................................................................................................. 264
ENDRINGSLOGG................................................................................................................... 264
TERMINOLOGI ...................................................................................................................... 264
REFERANSELISTE ................................................................................................................ 265

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

Klavestad
Felles plan veg og bane Sarpsborg
Teknisk hovedplan

InterCity-prosjektet

4 av 267
ICP-16-A-25237
02A
14.06.2019

1 FORORD
- og sentrumsutvikling ved
kan benytte kollektivtransport til sine daglige reiser.
InterCity-strekningen for
Strekning
Follobanen
Sandbukta Moss
Haug Seut
Seut
Klavestad

banen er delt i flere strekninger:

Nytt dobbeltspor
Ny Ski stasjon
Nytt dobbeltspor
Ny Moss stasjon
Nytt dobbeltspor
Nytt dobbeltspor
Ny
Ny
rv. 110 Simo St. Croix
Nytt dobbeltspor.
Ny Sarpsborg stasjon
Ny bru over Glomma (fv. 118)
Ny

Sted
Oslo og Ski

Bygging

Moss og Rygge

Bygging
Kommunedelplan

Fredrikstad

Kommunedelplan

Fredrikstad og
Sarpsborg

Kommunedelplan

Mellom Klavestad og Halden er det ikke satt i gang planarbeid.
Sarpsborg kommune har siden 2013 jobbet med kommunedelplan for ny bruGlomma. I 2015 ble det vedtatt at det skal utarbeides felles kommunedelplan for veg og jernbane over
Sarpsfossen. Bane NOR har med bakgrunn i dette igangsatt arbeid med kommunedelplan med
Klavestad i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. Fra
rg stasjon til Hafslund er det felles plan i samarbeid med Sarpsborg kommune og

Kommunedelplanen
n planbeskrivelse med konsekvensutredninger, plankart og
kommunedelplanen
planbestemmelser. Gjennom planprosessen foreligger flere alternativer, og
vedtas velges korridor.
Denne rapporten er teknisk hovedplan for prosjektet. Planen beskriver tekniske
konsekvensutredning [12]. Teknisk hovedplan og planbeskrivelse med konsekvensutredning skal
vurderinger av alternativene, slik at de kan komme med en anbefaling.
hovedplanarbeidet
kulturminneforskning) som underkonsulenter.
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2 SAMMENDRAG
2.1

Innledning

Bane NOR, Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune utarbeider felles kommunedelplan med
Klavestad i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. Fra

Sarpsborg sentrum Hafslund, inkludert ny bru med kollektivfelt over Glomma, samt ny rv 111 ved
Hafslund. Tiltaket ligger i Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune.

2.2
Flere dokumenter ligger til grunn for d
er et strategisk dokument for InterCity der de
videre ned og beskrevet. Teknisk designbasis er en felles plattform som sikrer at InterCity-prosjektene
Strategisk
rammeverk for stoppesteder er en beskriv
stasjoner

fra
s

anbefaling av alternativ fram

2.3

Beskrivelse av tiltaket

Klavestad er delt inn i tre delstrekninger med skille i Yven og
Borg bryggerier. Tabell 2-1 og figur 2-1 og figur 2-2
Tabell 2-1: Delstrekninger og alternativer
Yven
Yven Borg bryggerier
Alternativ 1a
Alternativ 1a
Alternativ 5cH
Alternativ 5cL
Alternativ 4bH
Alternativ 4b
Alternativ 4bL

Borg bryggerier Klavestad
Alternativ Midt-7
Alternativ Midt-10
Alternativ NFO-9
Alternativ NFO-10

Yven er det to alternativer, 1a og 4b, hvor 4b krysser Visterflo lengre mot
nord sammenliknet med 1a, som krysser omtrent der dagens jernbane ligger.
Yven Borg bryggerier er det fem alternativer, disse er en forlengelse av
Horisontalgeometrien er lik, men alternativene ligger i ulik vertikalgeometri og er derfor selvstendige
alternativer.
Yven kan kombineres med alternativene 1a eller 5cH eller 5cL i Yven Borg
bryggerier. Betegnelsen 5cH og 5cL
Yven sammen med alternativ 5cH eller 5cL i Yven Borg bryggerier.
Yven kan
kombineres med alternativene 4bH eller 4bL i Yven
-Borg
Bryggerier kan kombineres med alle kombinasjoner i Borg bryggerier Klavestad.
For delstrekning Borg bryggerier Klavestad er det utviklet fire alternativer: Midt-7, Midt-10, NFO-9 og
NFO-10. Alle alternativene inkluderer felles plan for veg og jernbane ved Sarpsfossen. Figur 2-1 og
figur 2-2 viser
figur 2-4 viser de fire alternativene i
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de
jernbane, enten tilrettelegging for kollektivtrafikk
7.11-7.14

7.2.2.
-

Begge
alternativene er like og de to NFOstasjon
er prinsipielt den samme, men tilpasset de to ulike geografiske banealternativer.
2.3.1

Yven
1a

700 m lang betongbru over eksisterende jernbanebru. Jernbanen fortsetter deretter inn i en ca. 220 m
videre i tunnel under Yven.
Alternativ 4b dreier

mer mot nord og senkes gradvis i en traukonstruksjon.

krysser under eksisterende
deretter videre i tunnel under Yven.
2.3.2 Yven Borg bryggerier
Traseen starter i tunnelen under Yven.
for E6.
alternativ 1a

n Williamsborg.

inntil
For alternativ 4bH stiger
og bruer 7-9 m over terreng. Fra Vogts vei senkes jernbanen ned mot Tuneveien hvor den legges i
delstrekningsgrensen ved Borg bryggerier.
4bL
samme horisontalgeometri som 4bH. Forskjell
fra bergtunnel til betongtunnel og fortsetter i betongtunnel hele veien til Borg bryggerier, inkludert
kryssing under E6.
Tunnelportalen for 5cH

rnbanen i en
over E6

konstruksjoner og bruer 7-10 m over terreng. Jern
Tuneveien, hvor jernbanen ligger i betongtunnel. Betongtunnelen passerer rett nord for Lande skole
5cL
direkte fra bergtunnel til betongtunnel og fortsetter i betongtunnel hele veien til Borg bryggerier
inkludert kryssing under E6.
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Borg bryggerier Klavestad
lturminner av nasjonal verdi, viktig industri
Middelalderbyen og Olavsvollen: Rester av befestningsverk fra tiden da Sarpsborg ble
grunnlagt av Olav den hellige
av Glomma ved Sarpsfossen er det vannkraftverk. Sarp
for plassering av veg og jernbane.
turminne av nasjonal
betydning.
potensiale for storulykke. Dette begrenser plasseringen av veg og jernbane.
Opsund deponi: Ved

Alle de fire alternativene har ny stasjon omtrent der dagens Sarpsborg stasjon ligger i dag, og baseres
figur 2-4). Det er to jernbane-/stasjonsalternativer, ett for Midt og ett for NFO,
og fire kombinajoner av bane/veg.
Stasjonen ligger
adkomst
.
-gate, i
-strekningene skal i
spor 3
rt for persontog er det spor for gods- og
driftsspor, hensettingsspor, samt industrispor til Borregaard.
m, god kollektivtilknytning mellom stasjonen og
sentrumsbebyggelse.

InterCity-prosjektet

Figur 2-1

Klavestad
Felles plan veg og bane Sarpsborg
Teknisk hovedplan

Klavestad

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

8 av 267
ICP-16-A-25237
02A
14.06.2019

InterCity-prosjektet

Figur 2-2: Lave t

Klavestad
Felles plan veg og bane Sarpsborg
Teknisk hovedplan

Klavestad

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

9 av 267
ICP-16-A-25237
02A
14.06.2019

InterCity-prosjektet

Klavestad
Felles plan veg og bane Sarpsborg
Teknisk hovedplan

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

10 av 267
ICP-16-A-25237
02A
14.06.2019

Figur 2-3: Konsept for Sarpsborg stasjon. Fotavtrykk for sporalternativ
, passerer jernbanen i alternativ Midt Olavsvollen i samme
rtsetter

og kobles til eksisterende enkeltspor ved km 112,341.
fv. 118 fra Sarpsborg sentrum til Hafslund. I alternativ Midt-7 og NFOjernbanen. I alternativ Midt-10 krysser fv. 118 under jernbanen ved Tarris, i alternativ NFO-10 krysser
er utredet
ved Hafslund.

Klavestad
Felles plan veg og bane Sarpsborg
Teknisk hovedplan

InterCity-prosjektet

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

11 av 267
ICP-16-A-25237
02A
14.06.2019

Figur 2-4: Alternativer for jernbane

2.4

Oversikt og sammendrag

alternativene.
Yven og Yven
disse delstrekningene ikke kan realiseres uavhengig av hverandre.
Tabell 2-2
Tema

Alt. 1a

Borg bryggerier
Alt. 5cH
Alt. 5cL

Alt. 4bH

7924 m

Alt. 4bL
8228 m

TUNNELER
til Borg bryggerier)
Inkl. bergtunneler
og betongtunneler

630 m
fort
225 m

fort
225 m

fort
225 m

Tunejordet
1675 m

Tunejordet
1760 m

Borg bryggerier
4295 m

vgs.

630 m
vgs.

1235 m

1235 m

Tunejordet
1410 m

Borg bryggerier
3550 m

Ved Brevik
270 m
Ved Lande skole
430 m
SUM
Derav bergtunnel
Punktlighet,
regularitet,
reisetid, kapasitet,
frekvens

2170 m
1900 m

(Differansen i t

2415 m
1985 m

Ved Lande
skole
435 m
4520 m
1965 m

3710 m
2650 m

5415 m
2640 m

Marginal forskjell
er ca. 300 m,
5-10 sekunder i forskjell i reisetid)

Tema
Dimensjonerende
hastighet

Alt. 1a

Alt. 5cH

Alt. 5cL

Maks. 250 km/t,
Min. 80 km/t
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Alt. 4bH

Alt. 4bL

Maksimum 250 km/t
Minimum 100 km/t

Maksimal
stigning/fall
Sporveksler
Antall tekniske
hus

6 stk. 1:9 R300
6 stk. 1:14 R760
4 stk. 1:18,4 R1200

4 stk. 1:9 R300
7 stk. 1:14 R760
4 stk. 1:18,4 R1200

5

6

Signalanlegg

ERTMS. Ingen forskjell mellom alternativene

KL-anlegg

KL-System 25. Ingen forskjell mellom alternativene

Tele

Ingen forskjeller mellom alternativene

Sporarrangement

alternativene. Alternativ 4b har den lengste forbindelsen inn til terminalen.
planlagt

vegomlegginger

fv
Fv.118,
Tuneveien
etable
bru over ny
jernbane.

Hovedkonstruksjoner
(listet
til Borg bryggerier)

Vogts vei flyttes
nordover fra
Hundskinnsveie
n til fv.118
gi plass til nytt
dobbeltspor.
Lengde ca.
1100 m.

Reetablering av
E6. Vogts vei
reetableres fra
Hundskinnsveie
n til fv. 118 over
betongtunnel.
Lengde ca.
1100 m.

Planlagt ny fv.109 reetableres over
betongtunnel for dobbeltsporet
Vogts vei flyttes
under og p
nordsiden av ny
jernbane fra
Vingulmorkveie
n til fv.118.
Lengde ca.
500 m.

Reetablering av
blant annet E6,
Hundskinnsveie
n, Vogts vei og
fv.118,
Tuneveien over
betongtunnel
for nytt
dobbeltspor.

FFBsund. Lengde ca. 500 m.
Betongplate
Bru over E6

Bru over E6 og
langs Vogts vei

Lang
betongtunnel

Bru over E6
fram til Vogts
vei

Borg bryggerier

Betongtunnel
ved Brevik

Betongtunnel fra
fv. 118 til Borg
bryggerier

Lang
betongtunnel
til Borg
bryggerier

Betongtunnel
fra fv. 118 til
Borg bryggerier

Vegbru for
fv. 118
Vegbru for Bryggeriveien
Betongvolum
konstruksjoner

68 900

185 500

276 400

253 100

Geoteknikk

Byggegroper sikres generelt med kraftig innvendig avstivet spunt. Permanente

321 600
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Tema

Alt. 1a

Alt. 5cH

Alt. 5cL

Alt. 4bH
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Alt. 4bL

eksisterende bane vil det benyttes
til banefyllingen.
Antall
kvikkleiresoner
eksisterende spor

eksisterende spor
Kalksementstabilisering

12 stk

9 stk.

ca. 1300
godsterminal
ca. 1510 m fra
Sarpsborg
stadion til Borg
bryggerier
2 500 000

2 500 000

88 100 m2

Spunt

ca. 820 m ved Borg bryggerier

74 300 m2

3 000 000
136 800 m2

2 000 000

2 500 000

84 500 m2

151 700 m2

Alternativene er ganske likeverdige mht. bergoverdekning generelt, svakhetssoner,

annen
infrastruktur

Mindre VAomlegginger

Mindre VAomlegginger

Omfattende
VAomlegginger
ved E6.
behov for 4

behov for 1

Mindre VAomlegginger
To tunneler
med behov for

behov for 1
i hver

Omfattende
VAomlegginger
ved E6
To tunneler
med behov for
totalt 4

totalt 2
.

Antall bygg = antall
bygninger med
med

Antall bygg:
358

Antall bygg:
305

Antall bygg:
199

Antall bygg:
237

Antall bygg:
129

grenseverdi i T-1442

Bruddperiode
(togstopp) i
anleggsgjennomGrunnerverv
Utsprengte
masser berg
(faste masser)

6

3-5

med inntil 6-ukers sommerbrudd

88 boenheter

87 boenheter

87 boenheter

-ukers
sommerbrudd

120 boenheter

120 boenheter

390

390

430

610

620

400

660

1 580

770

1 480

18 449 mill. kr

15 530 mill. kr

Utgravde
masser)
Byggetid
Forventet
kostnad,
2018(ekskl. mva)
SHA
RAMS

Byggetid
10 527 mill. kr

14 384 mill. kr

10.
Sikkerhetsmessig er alternativer 1a og 4bL de mest gunstige, da de har
farer enn
tilt

18 761 mill. kr

Tema

Alt. 1a

Alt. 5cH
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Alt. 5cL

Alt. 4bH

Alt. 4bL

287 527 tonn
CO -ekv.

391 953 tonn
CO -ekv.

Mht. RAM er alternativ 1a mest gunstig. Dette
-ytelsen.
268 953 tonn
CO -ekv.
Avvik

319 788 tonn
CO -ekv.

433 532 tonn
CO -ekv.

Ingen signifikante forskjeller mellom alternativene.

Tabell 2-3: Oversikt og sammendrag Borg bryggerier Klavestad
Tema
Alt. Midt-7
Alt. Midt-10
Alt. NFO-9
3036 m

Alt. NFO-10

Lengde

Bane

Lengde

Veg

Punktlighet, regularitet, reisetid,
kapasitet,
frekvens

Bane

Ingen signifikante forskjeller

Plattform

Bane

To mellomplattformer, 350 m lange, 11 m brede, fire spor til plattform.
En sideplattform, 250 m lang,
m bred.

Dimensjonerende
hastighet

Bane

Maksimal stigning/fall

Bane

fv. 118: 1500 m
rv. 111: 385 m

3050 m

fv. 118: 1550 m
rv. 111: 585 m

fv. 118: 1525 m
rv. 111: 400 m

fv. 118: 1565 m
rv. 111: 585 m

Bane

11 stk. 1:9 R190
1 stk. DKV 1:9 R190
12 stk. 1:9 R300
10 stk. 1:12 R500
11 stk. 1:14 R760
4 stk. 1:18,4 R1200

15 stk. 1:9 R190
1 stk. DKV 1:9 R190
7 stk. 1:9 R300
12 stk. 1:12 R500
11 stk. 1:14 R760
4 stk. 1:18,4 R1200

Antatt teknisk hus

Bane

4

3

Signalanlegg

Bane

ERTMS. Ingen forskjell mellom alternativene

KL-anlegg

Bane

KL-System 25. Ingen forskjell mellom alternativene

Tele

Bane

Ingen forskjell mellom alternativene

Sporarrangement

Bane

Ingen forskjell mellom alternativene

Vegklasse

Veg

H6, generelt 16 m bredt tverrsnitt, 4 felt, 60 km/t for fv.118

Sporveksel-

Veg

Tre ru
fv. 118
Hafslund skole.
For 10-alternativene er det Tdiameter ca. 30 m ved tilkobling mellom rv.111 og bussvegen.

med

Knutepunkt
(funksjonalitet)

Bane/
veg

Ingen signifikante forskjeller mellom alternativene

Trafikk

Veg

Bedre trafikkavvikling enn i dagens situasjon, best for vegalternativ 10. God
framkommelighet for kollektivtransport for alle alternativer.

Gang- og
sykkelveg

Langs eksisterende fv. 118 / rv. 111.
Veg
Langs nordsiden av
ny fv. 118.

Langs
ny fv. 118.

InterCity-prosjektet

Tema

Alt. Midt-7

Hovedkonstruksjoner
(listet fra Borg
bryggerier til
Klavestad)

Side:
Dok.nr:
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Dato:
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Alt. NFO-10

Bane

- og sykkelveg og fortau

Bane/
veg

Sarpsborg stasjon undergang med adkomst til plattformer

Bane
Bane

Opsund betongplate ca 6 000 m2

Opsund betongplate ca 17 000 m2

Banebru over Borregaard industrispor

Kulvert for bane over Borregaard
industrispor

Veg

Vegbru over Borregaard industrispor
Midlertidig banebru ved Tarris

Bane

Midlertidig banebru
ved Tarris

Banebru over
fv. 118

Bane

Banebru over
Glomma. Lengde
ca. 256 m.

Banebru over
Glomma. Lengde
ca. 300 m.

Banebru over
Glomma. Lengde
ca. 773 m.

Banebru over
Glomma. Lengde
ca. 760 m.

Veg

Vegbru over
Glomma. Lengde
ca. 235 m.

Vegbru over
Glomma. Lengde
ca. 225m.

Vegbru over
Glomma. Lengde
ca. 305 m.

Vegbru over
Glomma. Lengde
ca. 220 m.
Banebru over fv.

Bane
Veg

linje

linje

Veg
Veg
Betongvolum
konstruksjoner
Veg
Bane/
veg

linje

linje

Vegbru Gule bru
Gang- og sykkelbru
ved Gule bru
Vegbru for
Haugeveien og
Hafslund kirke

Vegbru for
Haugeveien
42 5

47 2

67 3

65 1

Geoteknikk

Bane/
veg

Byggegroper sikres generelt med kraftig innvendig avstivet spunt. Permanente

l eksisterende bane, ca. 3980 m, vil det benyttes spunt og motfylling for

Kvikkleiresoner

Bane/
veg

Ny bane og veg

Kalksementstabilisering

Bane/
veg

1 310 000

Spunt

Bane/
veg

annen
infrastruktur
forhold for
kraftproduksjon

Bane/
veg
Bane/
veg

86 200 m2

rt av 4 identifiserte kvikkleiresoner
1 400 000
84 300 m2

1 350 000
73 200 m2

1 360 000
74 400 m2

Ingen signifikante forskjeller
Ingen signifikante forskjeller mellom alternativene. A
energitap for kraftproduksjon ved
Qn) og uendret
eller noe forbedret kraftproduksjon ved middelflom (Qm) ved Sarp kraftverk i permanent
situasjon.

InterCity-prosjektet

Tema

Klavestad
Felles plan veg og bane Sarpsborg
Teknisk hovedplan
Alt. Midt-7

Alt. Midt-10
Vannstandsstigning ved
200-

Flom i Glomma
beregnet flomstigning
ved
Opsund

Antall bygg = antall
bygninger med
med
grenseverdi i T-1442

Vannstandsstigning ved
200Bane/
veg

Bane
og/
eller
veg

Alt. NFO-9

med forreliggende
underkant vegbru.
Vannstandsstigning ved
1000fra
pilarar i vann
(forutsetter at
underkant bru
heves): + 10 cm

Vannstandsstigning ved
1000+ 7 cm

Antall bygg:
167

Alt. NFO-10
Vannstandsstigning ved
200+ 12 cm

7 cm

Vannstand ved
6 cm
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Antall bygg:
197

Vannstandsstigning ved
200+ 12 cm

Vannstand ved
med forreliggende
underkant vegbru.
Vannstandsstigning ved
fra
1000pilarar i vann
(forutsetter at
underkant bru
heves): + 14 cm

Vannstandsstigning ved
1000+ 12 cm

Antall bygg:
194

Antall bygg:
225

Bruddperiode
(togstopp) i
anleggsgjennom

Bane

Grunnerverv

Bane/
veg

Utsprengte
masser (berg
faste masser)

Bane/
veg

30

30

56

56

Bane/
veg

480

450

460

470

Utgravde
(faste
masser)

inntil 6-ukers sommerbrudd. For Sarpsborg stasjon er det
at
6
Borregaard i 6-tog etter 3. uke
- eller B-siden, med et unntak: For Midt-10/sommerbrudd 2/ er det kun mulig
-siden.
64 boenheter

59 boenheter

38 boenheter

31 boenheter

Bane
Sarpsborg sentrum 4

(samme ferdigstillelse som stasjonen)

Veg
Forventet kostnad, 2018-

Bane

7 400 mill. kr

7 609 mill. kr

7 713 mill. kr

7 713 mill. kr

Veg

1 831 mill. kr

1 775 mill. kr

2 037 mill. kr

1 885 mill. kr

(ekskl mva.)

SUM

9 231 mill. kr

9 384 mill. kr

9 750 mill. kr

9 598 mill. kr

SHA

Bane/
veg

10.
-forholdene som er identifisert, skiller alternativ Midt ut som noe mer

RAMS

Bane
Ingen forskjeller
Bane

152 435 tonn CO ekv.

160 300 tonn CO ekv-

152 954 tonn CO ekv.

158 928 tonn CO ekv.

Tema
(veg og bane beregnes ulikt, kan ikke
summeres direkte)

Veg
Bane/
veg

Avvik

Side:
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Rev:
Dato:
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Alt. Midt-7

Alt. Midt-10

Alt. NFO-9

Alt. NFO-10

49 287 tonn CO ekv.

55 525 tonn CO ekv-

58 879 tonn CO ekv.

53 409 tonn CO ekv.

Ingen signifikante forskjeller mellom alternativene

2.5
2.5.1

Geotekniske arbeider

sikret med kalksementpeler og spunt, se kapittel 7.2.5
og betydelige deler av spuntar
bruddperiodene vi
til sporet.

stabilisering innenfor sikkerhetsavstanden
ersom

2.5.2
For alternativ 1a er brua en fritt frambyggav fundamentarbeidet er gitt i
kapittel 7.4.7. Det er i kapittel 15
Brua i alt
samme problemer som for alternativ 1a, men i mindre skala siden fundamentlastene er mindre.
2.5.3 Kryssing av Glomma ved Sarpsfossen
Vegbru og jernbanebru over Glomma er beskrevet i kapittel 7.2.3 og 7.11.5 til 7.14.5. Bruene har
er utfordrende, med varierende
konsekvenser.
kapittel 4.6.2 og 7.2.9.2.
Det er i kapittel 15
2.5.4 Sporplan Sarpsborg stasjon
Etter at sporplanene ble fryst i forbindelse med denne planfasen, ble det avdekket behov for ytterligere
justering og bearbeiding av sporplanene. Dette arbeidet er dokumentert i notat sporplan og togdrift
Sarpsborg stasjon [41]. Det er identifisert en rekk
sporplan er klar. Sporplanene for Midt og NFO vurderes som likeverdige mht. valg av alternativer, men
for kostnadsreduksjon ved optimalisering med redusert fotavtrykk.

Klavestad
Felles plan veg og bane Sarpsborg
Teknisk hovedplan
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Kostnader

Det er estimert prosjektkostnader fo
Klavestad. Strekningen omfattes av tre delstrekninger, hhv.
Yven, Yven Borg bryggerier og
Borg bryggerier Klavestad. For banealternativene er Bane NORs retningslinjer for estimering lagt til
grunn. For delstrekningen Borg bryggerier Klavestad
benyttet.
tilpasninger med hens
Skisser som viser omfang for henholdsvis Anslag og
kalkyle er gitt som vedlegg til kalkylerapporten [71]. Det er forutsatt samtidig bygging av jernbane og
veg.
I henhold til vanlig praksis i henholdsvis jernbane- og vegsektoren er jernbanekostnadene estimert
uten
-priser, mens vegkostnadene er estimert inklusive mva.
Borg bryggerier er det utarbeidet kalkyle
for jernbanen.
- og vegtiltakene samlet, er alle kostnadene omregnet til
.
Tabell 2-4:
Alternativ

- Klavestad, mill. 2018-kr ekskl. mva.
Forventet
Forventet
Samlet
kostnad
kostnad
Kostnad
Bane
Veg
-Borg Bryggerier
1a+1a
10 527
10 527
1a+5cH
14 384
14 384
1a+5cL
18 449
18 449
4b+4bH
15 530
15 530
4b+4bL
18 761
18 761
Borg Bryggerier-Klavestad
Midt-7
7 400
1 831
9 231
Midt-7 og ny rv. 111
7 400
2 096
9 496
Midt-10
7 609
1 775
9 384
Midt-10 og ny rv. 111
7 609
2 118
9 727
NFO-9
7 713
2 037
9 750
NFO-9 og ny rv. 111
7 713
2 370
10 083
NFO-10
7 713
1 885
9 598
NFO-10 og ny rv. 111
7 713
2 226
9 939

Borg bryggerier har alternativ 1a lavest kostnad. Her er det relativt stor
avstand opp til det nest billigste alternativet.
bryggerier - Klavestad er det kombinerte alternativet Midt-7 det alternativet som
-7 det alternativet som
kommer best ut. Som beskrevet under kapittel 12.1.1
kostnadsestimat. Ny vurdering av kostnad for etablering av jernbanebruene ved Sarpsfossen indikerer
-alternativene og 280 mill kr for NFO-
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3 BAKGRUNN
3.1

InterCity-prosjektet

fram mot 2050. Dette
persontransport. I henhold til Nasjonal transportplan 2018-2029 [1] skal persontransportveksten i
InterCity-satsningen
Bane
NORs utbyggingsprosjekt for nye dobbeltspor
mellom Oslo og hhv. Lillehammer, Skien og
Halden samt mellom Sandvika og
(Ringeriksbanen). Deler av disse strekningene er
allerede bygget ut, jf. kartoversikten til venstre
som viser hele InterCity-nettet og hvilke
planfaser
InterCitybanene:
Legger til rette for et tilbud som
transport i takt med
befolkningsveksten.
Gir korte reisetider, hyppige avganger og
god regularitet.
Bidrar til utviklingen av en flerkjernestruktur
langs strekningene og avlastning av OsloUtvikles med velfungerende knutepunkter,
byene b
satsingen.
H
tog.
Figur 3-1: Planleggingstrinn i InterCityprosjektet per oktober 2018 (Illustrasjon
Bane NOR)
ellom
investeringsprosjekter
-prosjektet:
Follobanen. Nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski (under bygging)
Sandbukta Moss
ygging)
Seut (Fredrikstad) (under planlegging)
Seut (Fredrikstad) Sarpsborg (under planlegging)
Sarpsborg Halden (formelt planarbeid ikke startet)
I henhold til handlingsprogram for jernbanesektoren 2018-2029 [2] skal nytt dobbeltspor som
.
Anbefalt konsept fra konseptvalgutredningen for InterCity-strekningen Oslo-Halden POU-00-A-00014
[3] ligger til grunn for arbeidet
er sammenhengende dobbeltspor med stopp i alle
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Bypakke Nedre Glomma

Glomma. En av hovedsatsningene i Bypakke Nedre Glomma er ny bru for fv.118 ved Sarpsfossen.
- eller sambruksfelt. Tiltaket har stor betydning for kapasiteten
over Glomma.
Bypakke Nedre G
(KS1) [5].

[4] og eksternt kvalitetssikring
[36].

3.3
for ny bane
kostnad og
Dette er det tekniske
utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning og
otater og -rapporter, tegninger og 3Dmodeller i den tekniske hovedplanen.
strekningen,

og
Klavestad med ny Sarpsborg stasjon og
Hafslund.

118 over Sarpsfossen samt ny rv. 111 ved
av begge disse tiltakene. Dette
,

regulering og bygging.

3.4

Tidligere planer og utredninger

Fredrikstad-Sarpsborg. De viktigste er:
1996
2010
2011
2012
2016
2017
2017
2017
2018

Konsekvensutredning (KU) fase II for nytt dobbeltspor Seut
[6]
Konseptvalgutredning: Transportsystemet i Nedre Glommaregionen [4]
Mulighetsstudie for utbyggingskonsepter for InterCity[7]
Konseptvalgutredning (KVU) for InterCityPOU-00-A-00014 [3]
Planprogram for strekningen Fredrikstad Sarpsborg [8]
Forslag til justert planprogram for strekningen Fredrikstad-Sarpsborg [9]
Forstudie InterCity Haug Halden ICP-10-A-25006 [10]
Optimalisering av traseer som grunnlag for konsekvensutredning, ICP-16-A-25031 [51]
Fastsatt justert planprogram for strekningen Fredrikstad-Sarpsborg [11]
[12].

Figur 3-

InterCity-prosjektet

Figur 3-2

Klavestad
Felles plan veg og bane Sarpsborg
Teknisk hovedplan
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4 DAGENS SITUASJON
4.1
Klavestad starter i Fredrikstad
Sarpsborg kommune har ca. 55 000 innbyggere (1. januar 2018). Sarpsborg er Norges tredje
eldste by.

strekningen innenfor region 3
dekket av marin sand og leire.

Figur 4-1
delstrekning Yven Borg bryggerier

Klavestad, vist med lave alternativer for

InterCity-prosjektet

Figur 4-2: U
planprogram [11]
4.1.1

Klavestad
Felles plan veg og bane Sarpsborg
Teknisk hovedplan
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Borg bryggerier. Fra fastsatt justert

Yven

boliger. Jernbanelinje og fv. 109 ligger parallelt med Glomma og terrengformene fra
merke seg.
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Visterflo
Fv.
dag som gangbru.
mot elva.

bratt ned

Figur 4-3

2015)

ftslivet.
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Yven Borg bryggerier
-

ndskapet ved Alvimdalen, som sees i
sammenheng med Tunejordet, er av vesentlig regional betydning. Dette er et viktig kulturlandskap
langs E6.

Figur 4-5: Tunejordet vest for E6 (foto: Blom URBEX 2017)
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hverandre. Fv. 109 fortsetter mot Sarpsborg sentrum i Torsbekkdalen og jernbanen ligger parallelt

Figur 4-6: Sarpsborg nord (foto: Bane NOR 2015)
Torsbekkdalen med fv. 109 er et gammelt bekkedrag som kan defineres som et landskapsrom.
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Borg bryggerier Klavestad

Figur 4-7: Utredningskorridorene mellom Borg bryggerier og Klavestad. Fra fastsatt justert
planprogram [11]

arpsborg

G
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i Sarpsborg og Sarpsborg sentrum (foto: Bane NOR 2015)

gelse fra 16- og 1700-tallet er fredet. Borgenhaugen og
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(foto: Bane NOR 2015)

Jernbane

4.2.1 Spor
Generelt
reisetid. Gjennomsnittshastigheten, inklusive stopp mellom Oslo og
Halden, er 68 km/t.
Fra
figur 4-10
fv. 109. Tillatt
130 km/t ved Godsterminalen

100 km/t fra Alvim til Sandesund stasjon

InterCity-prosjektet
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(foto: Bane

Sandesund stasjon til Sarpsborg stasjon
Sandesund stasjon er i dag et krysningsspor og i tillegg holder Bane NORs driftsenhet for vedlikehold
av kontaktledningfigur 4-11
eksisterende jernbanen videre langs med og gjennom bolig100 km/t gjennom Sandesund stasjon
120 km/t fra Sandesund stasjon til Valaskjold
60 km/t fra Valaskjold til Sarpsborg stasjon

Figur 4-11
(foto: Bane NOR)
Sarpsborg stasjon
Dagens stasjon ligger i utkanten av sentrumsstrukturen, og det er selve jernbanelinjen som danner
al stasjonsbygning i mur, tegnet av Peter
Bane NORs liste over verneverdige kulturminner og -

InterCity-prosjektet
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til venstre (foto: Bane NOR)

Figur 4-13
Figur 4-14.
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Figur 4-14: Skjematisk sporplan for dagens Sarpsborg stasjon
Sporplan
(manuelle veksler)

Spor 1 er 165 m langt
Spor 2 er 377 m langt
Spor 3 er 448 m langt
Spor 4 er 620 m langt
Avstand mellom sporveksel 1 og 3 er omtrent 400 m.
Det er en smal mellomplattform mellom spor 1 og 2 med planovergang til stasjonssiden. Det
er et stort problem med mye folk som krysser over spor til/fra mellomplattformen.
Lengden ev sideplattformen er kun 152 meter
Den smale mellomplattformen har lengde lik 264 meter
Spor benevnt pukkspor er spor til pukkrampe
kranspor er uttrekksspor for pukkrampe og lastespor. Det er ikke fastmontert
kran ved kransporet.
Togbevegelser
Spor 1 og 2 brukes av persontog.
e benytte
spor 1 ved kryssing siden det da sperrer planovergang til mellomplattform.
s mellom 7-12 ganger i
av
l
varierer fra 1 til 10 vogner.
Det ankommer ca 3
uka
t
tog er vanligvis 375 m.
gang i uka sendes syretoget til Kristiansand, oppsetting av vognstamme ved bruk av
hens
.
ERTMS, noe som krever ombordutrustni

Klavestad
Felles plan veg og bane Sarpsborg
Teknisk hovedplan
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slik at alle tog er utrustet for dette, er dette ikke lenger til hinder for
kan benyttes i avvikssituasjoner.

Pga. mange togbeiter .
togsett av typen NSB 70 og NSB 73.
,
og 4.
hastighet).
Det er ikke mange grensekryssende tog, men hvis det er ar
flere tog via Sarpsborg.
Driftsbase og pukkrampe
Bane NOR
eldre svingskive som fortsatt er i bruk, og det var i 2016 supplert/byttet pu
spor. I forbindelse med
brannberedskapsvogn er hensatt ved driftsbasen.
ombordutrustning
esund hvor det er en LM
fast stasjonert.
Bane NOR opplyser at pukkrampen og pukksporet er jevnlig i bruk.
Sarpsborg stasjon til Hafslund
g videre forbi Tarris mot
Sarpsfossen. Banen krysser over Sarps
figur 4-15. Skiltet hastighet over brua
linje og vestre linje. F

Figur 4-15:

, se
stre

bru over Sarpsfossen, sett i retning mot Sarpsborg stasjon

Hafslund til Klavestad
ved Hafslund h
Skiltet hastighet er i kurven 120 km/t og denne hastigheten er gjeldene fram til Klavestad.
, se figur 4-16.

.
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, sett nordover mot Gule bru

4.2.2 Kontaktledning (KL)
Eksisterende KL-anlegg har forsyning fra
forsterkerledning mellom Rygge stasjon og Sarpsborg omformerstasjon. Forsterkerledningen er for det
passere under lave bruer.
Banen ble elektrifisert i 1940. Etter dette har KLhengemaster. KL-anlegget er seksjonert med brytere og de fleste er motordrevne og fjernstyrte.
Det er en kombinasjon av enkeltreturledning i bakkant av KL-master.
4.2.3

Signal
-

(DATC).
Eksisterende sikringsanl
Sarpsborg stasjoner. Strekningene mellom stasjonene er sikret med linjeblokk.
4.2.4 Elektro
til det jernbanetekniske anlegget. Spesielt for
Eksisterende anleg
strekningen kan det nevnes: sporvekselvarme
elektroinstallasjon ved Sandesund driftsbase
forsynt med flere forsyningspunkter fra
Systemspenning er 230 V IT. Det er installert
.
4.2.5

Tele
samt L30 kobberkabel.

Regionale noder i forbindelse med stamfiber og NGN-fiber
langs spor. Eksisterende GSM-R dekning lan
sikker togfram

anlegg i henhold til dette.
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Veg
Veg
Yven og er den mest trafikkerte
og fv. 118 gjennom

mindre veger i tillegg til Tuneveien (fv. 118) og Bryggeriveien (fv. 553). Det er regulert en ny
kveien og videre under dagens jernbane ned til
fv. 109 i Torsbekkdalen.
P
-vest-

-

ren

i sentrum.
kryss mellom fv.
118 og St. Nikolas-gate til kryss med fv. 109, over industrisporet til Borregaard
mellom

frem til Halfslund skole,
fartsgrensen 40 km/t.
4.3.2

Trafikk
-

henholdsvis 23700 og

gn [16].
00

fv. 118 har 14

n, mens

[16].
figur 4-17.
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Figur 4-17
vegdatabank [16]
Det er flere kryss langs fv. 118 og rv. 111 som i dag har kapasitetsproblemer. I Statens vegvesens
rapport Trafikkanalyse for Sarpsborg [76] er kryssene Hafslund skole (rv. 111 x Nordbyveien) og
Dette gir k
hovedvegnettet, og
framkommelighet for kollektivtrafikken.
4.3.3

Gang- og sykkelvegnett

- og sykkelveg langs fv. 109. Gang- og
nsport og gang- og sykkelvegen langs
fv.
arpsborg. Mot Sarpsborg og i Sarpsborg sentrum er
det flere gang- og sykkelforbindelser, med varierende standard. Gang- og sykkelvegnettet her er ikke
sammenhengende, og d
ntere seg om man ikke er kjent. Relativt
nyetablert sykkelfelt i Storgata med videre forbindelse gjennom Korsgata og Glengsgata til sykkelfelt i
Pellygata oppleves som hovedsykkeltraseen fra Fredrikstad gjennom Sarpsborg sentrum. Fra
Pellygata og nord for Sarpsborg stasjon langs jernbanen er det gang- og sykkelvegforbindelse videre
mot Hafslund fra Sarpsborg sentrum.
- og sykkelbru mellom Opsund og
.D
Gang- og
sykkelve
-siden er preget av varierende standard og flere strekninger med blandet
trafikk.
Det foreligger en godkjent hovedsykkelveiplan for Fredrikstad og Sarpsborg kommuner,
er i Fredrikstad og Sarpsborg [17].
inneholde oversikt over eksisterende
/sykkelvegnettet/forbindelser i begge kommunene. Noen av tiltakene innunder handlingsplanen har
,
e betydning for InterCity. Figur 4-18 er hentet fra hovedsykkelveiplanen, og viser dagens situasjon for gang- og
sykk
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Figur 4-18: Utsnitt fra kart over dagens situasjon hentet fra Hovedsykkelveier i Fredrikstad og
Sarpsborg. Strategi og handling. [17]. Tegnforklaring tilpasset/justert av plasshensyn.
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Konstruksjoner

4.4.1

Bane NORs konstruksjoner

angitt som i Bane NORs inspeksjonsrapporter):
101,050102,130-Overgangsbru
102,450102,570(ca. 107,700-Undergang ved Sarpsborg Stadion, ikke angitt i liste fra Bane NOR)
108,410-Bru Riksvei 127 Valaskjold (*)
108,990-Bru fylkesvei Kurland (*)
109,290-Undergang Glengsgata Sarpsborg
109,315-Undergang Varteiggata Sarpsborg
110,220-Kulvert under sporveksel 2
110,234-Undergang for tomtespor Borregaard
110,381-Undergang ved Lammersdalen
110,560-Undergang trappevei Borregaard Tarris
110,800-Bru over Glomma ved Sarpsfossen
111,390-Bru Rv 111 Hafslund Gulebrua (*)
111,395 km 078,500 og for fv.
(*)
111,406-Og for fv.
(*)
111,922-Undergang fra Nyveien Hafslund
t blant Statens vegvesens bruer, se neste kapittel.
Opprinnelig ble den bygd i 1879. Fundamentene ble forsterket
[14] i 2002 2003 konkluderte
[15]. 2G
t enn et brudd i et bord i rekkverket.
Undergangen i Glengsgata er en betongrammekonstruksjon for gang- og sykkelvegtrafikk, bygget i
Undergangen i St. Nikolas-gate er en betongrammekonstruksjon over bil- og gang- og sykkelveg,
- og sykkelvegtrafikk,
bygget i
ade.

bruspenn over gang- og sykkelveg.

fagverket.
- og sykkelvegtrafikk,
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4.4.2 Statens vegvesens konstruksjoner
De
planlagte tiltaket.
01-0709 Valleberget
01-1137 Gaml
Gang01-0541 Yven
01-0214 Valaskjold Bru for Tuneveien (fv. 118) over eks. jernbane
01-0381 Bryggerivegen - Bru for Bryggeriveien over eks. jernbane
01-0806 Borregaardsbakken gangbru gang-/sykkelbru over industrisporet til Borregaard
01-0145 Borregaard Vegbru for fv. 118 over industrisporet til Borregaard
01-0067 St. Mariegate Halvbru langs fv. 118 ved Borregaard
01-0069 Nordre Kanalbru Bru langs fv. 118 like vest for Glomma
01-0064 Kanalbrua Bru langs fv. 118 like vest for Glomma
01-0073 Sarpsbrua Bru for fv. 118 over Glomma ved Sarpsfossen
01-0001 Sarpsfossen
01-0564 Sarpsfossen gangbru gang-/sykkelbru parallelt med jernbanebrua over Glomma
0101-0534 Hafslundjordet I Kul
01-0863 Hafslundjordet II
01-0862 Hafslund (Gule bru) Bru for rv. 111 over jernbanen ved Hafslund kirke
vedlikeholdstiltak og fornying av bruene.
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ulike typer

Berggrunn
[18].

den.
s
-

magmatisk bergart, som normalt er middels- til finkornet. Bergmassen er massiv (ingen systematisk
Norges mest utbredte bergart, den er metamorf (omdannet) og opptrer i mange ulike varianter med
relativt ulike ber
varianten glimmergneis.
Planlagt

og Klavestad

gammel).
anleggsteknisk sammenheng, f.eks. tunnelbygging. Lokalt vil det imidlertid forekomme svakhetssoner i
te tunneltraseene vil krysse enkelte
forventes tett oppsprukket og til dels oppknust berg i svakhetssonene. Ved passering av slike
svakhetssoner med tunn
sprengningstekniske og det sikringstekniske.
4.5.3
stabiliteten
Det er
kvikkleireskred [19]. Ut fra

i henhold til NVEs veileder nr. 7-2014, Sikkerhet mot
Det er definert fire

en rekke faktorer knyttet til blant annet topografi, grunnforhold, type tiltak. Faregraden benyttes
rav for stabilitetsanalyser, og

Yven
leire/kvikkleire, til dels til stor dybde.

-sydvest. Mellom ryggene
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Figur 4-19
m ved
m til berg. Dette tilsier muligheter for steil
punkter
boret mellom 60 80 meter. I ett borpunkt i sundet er det
boret 129 m til antatt berg.
m
anntrykket fra det

100 meters dybde til berg. I et borpunkt er det boret til 135 m dybde
-

-
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-3 ved Visterveien. Alle sonene er klassifisert med faregraden
[21].
registret ned til 67 m dybde. O
antyder pi
poreovertrykk. I
8-

.

Figur 4-20: Utsnitt av s. 8

Yven Borg bryggerier
Etter bergpartiet fortsetter de ulike trasealternativene over Alvimog dyrket mark fram
n

heller
over berg i ett punkt.

-1. Denne sonen er ikke faregradsklassifisert. For alternativ 1a og 5c
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,
parti med dyrket mark (Alvimjordet) fram
. Dybde til berg er registrert inntil ca. 40
-2 og 9-3

Figur 4-21: Utsnitt av s. 10
kryssing av E6

Alvimjordet og

,
, er
Ved E6 heller terrenget noe, og det er identifisert en faresone, faresone 9-3, med
s
og Sarpsborg

, og det er begrenset med boringer som er avsluttet i
ca. 40 m dybde til berg med antatt stigende
til berg
t punkt

Brevik/Vesteng. For alternativ 4b
Her foreligger kun
begrensede
c
viser stor variasjon i dybde til berg og mulig forekomst av kvikkleire
Ved Sarpsborg
mindre faresoner, 10-1 og 10de nedenforliggende banealternativene ligge
-3 som har middels faregrad. Det foreligger lite sikker
. 50 m dyp uten at berg er
-4 og 10-5, begge med
. 45 m dybde.
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s moreneryggen. Disse

Borg bryggerier Klavestad

fra E6 og inn mot

Figur 4-22: Utsnitt av s. 12
Sarpsborg stasjon
morenemateriale

tsiden av nye fyllinger og under ny
. I forbindelse med vurdering av
-6, med faregra

ikkleire /

e. Det

ligger i faresone 11m og 35 m. Det utf
grunnforho
i deponiet, ogs
fra
. Spesielt det organiske materialet gir setningspotensiale av betydning for ny bane. Det er
s
Se kapittel 8.2.6
beskrivelse.
forventes grunnvannstanden
.D

i
morenemassene
- og
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r ligger innblandet i hverandre.
homogene grunnforhold.

Figur 4-23: Utsnitt av s. 1
stasjon og Sarpsfossen

Sarpsborg

skyldes at om
raet. Dette betyr at det
k.
forekomsten
innenfor faresone 11-

s

e

.
risert med partier med oppstikkende berg med mellomliggende dype partier.

kote -33 noe som er ca. 70
nder Glomma.
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-3 til 20. Det er usikkerheter knyttet til tolkningen av resultatene fra

-15 til 20 med opptil 30 m
lavere ganghastighet.
en
og Jomfrudammen og har totalt 20ved Sarpsfossen til over 50 m et s
ligger i
er.
12fastere morenemasser.
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Figur 4-24: Utsnitt av s. 18
mot parsellgrense ved Klavestad
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Hydrologi

4.6.1
Hydrauliske beregninger er gjennom
Dimensjonering for flom i InterCity-prosjektet [22]. Her spesifiseres at sikkerhetsklasse F2 skal
benytt
2009 [23].
overkant (SOK) angir Bane NOR at overkant
laveste skinne skal ligge minimum 40 cm over dimensjonerende vannstand, og helst
dimensjonerende vannbelastning.
flomverdiene.
- og stormfloverdier er benyttet:
Tabell 4-1:

[24].
200-

Middelflom
Glomma

Tabell 4-2
1127 cm
Det er beregnet flomsoner for to scenarier; 200200vist i figur 4-25.

200216 cm
-

en
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kombinert med middelflom

4.6.2 Sarpsfossen
Det er
og 3-dimensjonal hydrodynamisk modell [47].

-

ekvenser for inntak Sarp kraftverk.
-

Resultater fra beregningen oppsummeres i kapittel 7.2.9.2.
som eies av Sarpsfoss Ltd.
Hafslund kraftverk som eies av E-CO og Sarp kraftverk som eies sammen av E-CO og
Sarpsfoss Ltd.
Med
/s i Hafslund kraftverk og 445
Sarpsfossen 3576 /s. Det er ikke gjort noen beregning av 1000flomberegningene. NVE anbefaler at beregnet 1000il grunn ved
beregning av 10001000 ved Solbergfoss ble beregnet til 4840 m3/s i 2014.
Ved Sarpsfossen blir Q1000 4356 m3
.
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Annen infrastruktur

4.7.1
Informasjon om eksisterende ledningsnett er hentet fra ledningsdatabasene til Fredrikstad og
Eksisterende ledningsnett er modellert i 3D grunnlagsmodell for VA
-tegninger. Eksisterende lednings
i
e kapittelet presenteres kun ledningsnettet i Sarpsborg.
Vann
tre store og to
- og distribusjonsledninger (ca. 435 km) og private
stikkledninger.

re enn 20% av totalforbruket.

alt av ca. 660 km kommunale ledninger, hvorav ca. 160 km er fellessystem
105 pumpestasjoner.
regnvann. Dette resulterer i at deler av ledningsnettet tidvis blir overbelastet og at forurenset
Separeringsprosjekt er planlagt ferdigstilt i 2026, ref. handlingsplan [26].
Fjernvarme
Det er fjernvarme
oppvarming o
figur nedenfor, er det tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg.

lplanen [25].
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Figur 4-26
Yven

4.7.1.1
I

4b.
4.7.1.2

Yven Borg bryggerier

Overvannsledning

vervannsledning

overvann og spillvann i

4b)
av alternativene:
Statsminister Kolstads vei: fellesledning
(1a)
Vogts vei: fellesledning
Vingulmorkveien: fellesledning

0 (5c, 4b)

Albert Moeskaus vei: fellesledning
Borg Bryggeriet: fellesledning

spillvannsledning

Albert Moeskaus vei (DN 125/450 mm) og ved stadion/Vingulmorkveien (DN
200/355 mm)
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Borg bryggerier Klavestad

, overvannsledning
000, og vannledning
I dagens jernbanebru over Sarpsfossen er det to trykkledninger:
vannledning
spillvannsledning
4.7.2 Eksterne kabler
Eksterne kabler er kartlagt av kabeletater og videreformidlet via Geomatikk AS. Mottatte underlag har
er
r det gjelder spenning, kabeltype og alder. Det
t.
4.7.2.1

Yven

lokalisert elkraft-, tele- og fiberkabler, samt nettstasjoner som kommer i konflikt med ny banetras .
Yven Borg bryggerier
k krysser
over alternativene med ny
over E6. I tillegg er det lokalisert elkraft-, tele- og fiberkabler, samt nettstasjoner som
kommer i konflikt med ny
.
bryggerier, og er avhengig av hvilket banealternativ som velges.

4.7.2.2

4.7.2.3

Borg bryggerier Klavestad

,
henholdsvis ett sted for alternativet MIDT og to steder for alternativet NFO. To linjetraseer med
spent luftstrekk krysser over rv. 111 ved Hafslund Skole, og kommer i konflikt med alternativer for
ombygging av rv. 111. I tillegg er det lokalisert elkraft-, tele- og fiberkabler, samt nettstasjoner som
kommer i konflikt med ny bane
Omfanget
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5 PROSJEKTSPESIFIKKE
FORUTSETNINGER
5.1
5.1.1 Konseptdokumentet
Konseptdokumentet [28] er et strategisk dokument i planleggingen av ny infrastruktur i InterCityvvik fra konseptdokumentet
samspillet mellom togtilbud, infrastruktur og
funksjonalitet med hensyn til togfram
InterCity-strekningene.
Nedenfor vises anbefalt skjematisk sporplan fra konseptdokumentet for strekningen Moss Halden i
ingen.

Figur 5-1
dokumentet [28]

-1. Hentet fra konsept-

InterCity-prosjektet planlegger for utbygging av ny Sarpsborg stasjon med en funksjonell utforming
som vil ivareta et fram
- og godstog til
-pendel.
Stasjonen er et knutepunkt med forbindelser til:
Borregaard godsterminal

Jernbaneverkets driftsbase
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Det forutsettes at alle sidespor skal opprettholde sin virksomhet og tilknytting til ny InterCity-strekning.
vedlikehold, anbefalt av InterCity-prosjektet. Dagens driftsbase for KL ligger ved Sandesund, ca. 1,5
enhold til konseptdokumentet:
1. Passasjerutveksling for InterCity-tog til Halden og fjerntog Oslo
2.
3.
e
4. Kapasitetssterk tilknytting til sidespor/godsterminaler ved Sarpsborg med sporkapasitet for
5.
6.
7.
8.

Reservekapasitet og fleksibelt sporarrangement
Kapasitetssterk tilknytting til en eventuell ny driftsbase for drift og vedlikehold
Kapasitetssterk tilknytting til et eventuelt nytt hensettingsanlegg
Mulighet for passasjerutveksling og vending av InterCity-tog (forlengelse av pendel fra
Fredrikstad)

9.
I henhold til konseptdokumentet skal Sarpsborg stasjon ha:
-tog til/fra
Oslo
Ett spor til plattform for reg
Internt sporkryss mellom spor 2 og 3
For fleksibel innoperativ vending
To spor for godstog (spor 5 og 6), med forbindelse til hovedspor og samtlige sidespor, som
200 m, som er tilknyttet spor 5 og 6 (spor for
godstog), mot Fredrikstad
Ett uttrekkspor for lokomotiv, som er tilknyttet spor 5 og 6 (spor for godstog) mot Halden

Figur 5-2: Anbefalt skjema
konseptdokumentet [28]

-1. Hentet fra
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innenfor de ulike jernbanetekniske

teknologiske valg for systemene som danner jernbanen[29]. I teknisk designbasis er jernbanen delt
inn i fem systemer etter funksjon:
Linjen
Konstruksjoner
Stoppesteder
Energiforsyning/Elkraft
Teknisk trafikkstyring og IKT infrastruktur
Teknisk designbasis er en felles plattform som sikrer at InterCitydesignbasis skal forenkle beslutningsprosessen i tilfeller der teknisk regelverk enten beskriver flere
Teknisk regelverk gjelder foran Teknisk
designbasis, dersom ikke annet er nevnt.
5.1.3

Strategisk rammeverk for stoppesteder

som sa
bygging, drift og vedlikehold av de tekniske anleggene.
5.1.4

Knutepunktutvikling

5.1.4.1

onseptvalgutredningen for InterCity strekningen Oslo Halden

bolig/arbeidsplass fra konseptvalgutredningen [3]
relevant:
arealeffektivitet
e en utvikling av kompakte byer som minimaliserer transportbehov
er effektiv har kort reisetid
- og arbeidsplassregionens attraktivitet
kort overgangstid mellom transportmidler i sentralt lokalisert knutepunkt
for stasjon og stasjonsom
5.1.4.2 Teknisk designbasis
Kapittel 5 om arkitektur i teknisk designbasis [29]
fram
Kapitt
knyttet til lokalisering og utforming av reisetorgfunksjonene:
byttetid
orientering
fysisk tilgjengelighet
byliv
trygghet
opplevelse
komfort
5.1.4.3
Planveilederen [31] beskriver hvordan InterCity-prosjektet skal jobbe med knutepunktutvikling. I dette
2023 og
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Figur 5-3: Elementer i knutepunktet. Fra Planveileder [31].
Veilederen legger til grunn at et knutepunkt med InterCityknutepunkt er:

god tilgjengelighet og fremkommelighet for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk
enkle og effektive bytter mellom ulike reisemidler
5.1.4.4
H

Stasjonens innhold og relasjon mellom elemente
[32]
H
adkomst

-parkering,
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Figur 5-4: Plassering og relasjon mellom ulike reisetorgfunksjoner ved jernbanestasjonen.
Illustrasjon fra
[32]
Gjennom arbeidet med hovedplanen har det konkrete innholdet for stasjonsfunksjoner blitt utviklet i
samarbeid mellom 2G og Bane NOR.
I hovedplanfasen har innhold for stasjon og reisetorg som vist i tabell 5-1 blitt lagt til grunn.
Tabell 5-1: Innhold i stasjon og reisetorg
Reisetorg
Rutebuss
Buss-for-tog
Sykkelparkering
Taxi
Kiss-and-ride
Korttidsparkering
Parkering
HC-parkering
EL-bil
Parkeringsautomat
Venterom / kiosk / WC /
bagasjeoppbevaring

Antall og arealer
4+4 (4 i hver retning), 18 m lange (ledd)busser
2+2 (2 i hver retning) ikke eget areal, sambruk med
kiss-and-ride ved behov.
200 enkle, 200 under tak, 200 sykkelhotell
3 5 taxier
12 plasser
Ikke eget areal, sambruk med kiss-and-ride
85, erstatter dagens tilbud
4
6 % av parkeringsplassene skal ha ladestasjon
Ca. 2

(ikke behov for bagasjeoppbevaring)

Renhold: utslagsvask og oppbevaring av noe
vaskemateriell i tilknytning til toalettfunksjoner.
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5.1.4.5 Parkering
Overordnet parkeringsstrategi
Bane NORs parkeringsstrategi [77] definerer hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for Bane NORs
parkeringstilbud. Utgangspunktet er at det skal etableres et tilfredsstillende parkeringstilbud ved
yene skal tas

tog
bygge opp under knutepunktutvikling
Strekningsvis konkretisering av strategien planforutsetninger for parkering for InterCityprosjektet
Det er utarbeidet tre rapporter med strekningsvis konkretisering av parkeringsstrategien for InterCityprosjektet, for Dovrebanen, Vestfoldbanen
odt egnet ved stasjoner og holdeplasser som
bolig- og
n overordnet vurdering av

kombinasjon med lang togreise.
Uavhengig av om det er tilbud om innfartsparkering eller ikke ved stasjonen, skal det tilrettelegges for
arealer til av-and-ride), HC-parkering, korttidsparkering og sykkelparkering.
Anbefaling:

overordnede nasjonale

- og
eparkering i

dagens
tilbringertransporttilbud og det er markedsmessig interesse for arealene.
ene ved de enkelte
stasjonene. Dette er vurdert konkret i planarbeidet med Sarpsborg stasjon:
plass til buss med gode overgangsmuligheter mellom buss og
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ved stasjonen omdisponert til reisetorg, av-

byutvikling rundt stasjon. Det

-and-

sted

1.
sterkt av utbygging av veg og bane og i framtidig situ
kunne etableres en flateparkering som ikke er i konflikt med overordnede retningslinjer for areal- og
transportplanlegging.
2.
Kommunen legger av en rekke grunner ikke opp til fortetting eller byutvikling rett nord for stasjon. Her
derfor finnes arealer langs
Opsundveien, der flateparkering ikke er i konflikt med overordnede retningslinjer for areal- og

knutepunktutvikling.
y-prosjektet ikke skal
som er tilstrekkelig kapasitet, dvs. et passende
ses i sammenheng med lokale forutsetninger for transportmiddelvalg i en framtidig situasjon, samt
Det er 99 plasser ved Sarpsborg stasjon i dag og det anbefales at denne kapasiteten opprettholdes
inntil videre.
5.1.5
for
Til grunn for arbeidet med anleggsgjen
premissrapport [33].
Hovedpunkter fra premissrapporten er:
Det skal utredes 2 alternativer for omfang av bane:
a
Sarpsborg stasjon bygges ut som angitt i konseptdokumentet [28]
ling til eksisterende spor
-siden av stasjonen.
b) Full utbygging helt fram til Klavestad.
Det skal utredes 2 alternativer for framdrift av vei i forhold til bane (gjelder felles plan
Sarpsborg, fv. 118 og rv. 111):
b) Vei skal bygges samtidig med bane.
sommer-/helge-brudd i forbindelse omlegging, justering og/eller kobling av
jernbanetekniske anlegg. Det er forutsatt inntil 6 ukers sommerbrudd i
.
5.1.6
Gjeldende NTP (2018
kument
-strekningene
[34]. Dette dokumentet er under revisjon, og mindre avvik i formuleringene kan derfor forekomme.
-strekningen Fredrikstad
Sarpsborg [35]
bygging.
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-prosjektet:
InterCity-

e godt sammen.

Minimum 90 % av bidragsyterne til klimagassutslipp i levetiden av prosjektene skal
2

Identi
Redusere klimagassutslipp med 40 % fra bygging og planlegge for 50 % reduksjon ved drift
og vedlikehold.
reduserte

restaureringstid/
million arbeidstimer.
Ingen overskridelser av tillatelser gitt av myndigheter.
Category Rules (PCR) for jernbane.

5.2
Sarpsborg kommune har siden 2013 jobbet med kommunedelplan for ny bruGlomma. I 2015 ble det vedtatt at det skal utarbeides felles kommunedelplan for veg og jernbane over
Sarpsfossen. Bane NOR har med bakgrunn i dette igangsatt arbeid med kommunedelplan med
Klavestad i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. Fra
d Sarpsborg kommune og
.
Fredrikstad kommune og Klavestad i Sarpsborg kommune. Planarbeidet skal i tillegg avklare framtidig
Hafslund, inkludert ny bru over Glomma. I
henhold til anbefalt konsept i KVU for Bypakke Nedre Glomma [4] skal fv. 118 planlegges med fire felt,
mbruksfelt/kollektivfelt. Planprogrammet [11] fastsetter videre at det
111 til kollektivtrafikk og

ektive transportmidler
godstransportene

Utvikle et godt tilgjengelig og universelt utformet transportsystem
Prosjektet skal bygge opp under god byutvikling.
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5.3
5.3.1 Krav og
Om bypakkesamarbeidet heter det [36]:
fylkeskommune, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen om framtidens transportsystem.
Gjennom

5.3.2 Parallelloppdraget for knutepunktutvikling Sarpsborg
I 2017 ble det, som en del av arbeidet med ny stasjon i Sarpsborg,
knutepunktutvikling
vegvesen [37]. Tre team leverte hvert sitt forslag. De tre teamene og deres bidrag var:
as, SLA, Norsam og Vista analyse

Et grunnleggende premiss for mulighetsstudien var at ny stasjon skal lokaliseres ved dagens stasjon.
om knytter
ambisjoner.
kollektivknutepunkt.
Figur 5-5 er hentet fra evalueringsrapporten for parallelloppdraget [37]. Evalueringsrapporten gir en
videre
og de ulike alternativene til stasjonsutforming.

Gang- og sykkelforbindelser med mulighet for kryssing av spor
Kollektivtrafikk
Arealutnyttelse som sikrer urbanitet og funksjonsblanding i knutepunktet

Figur 5-5: Forslagene fra parallelloppdraget om knutepunktutviklingen i Sarpsborg: Fra
venstre:
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Premiss- og dimensjoneringsforutsetninger

5.4.1

Jernbane

5.4.1.1 Underbygning Jernbane
Forsterknings- og frostsikringslag
Maksimal frostmengde F100
21 000 hoC [38]. Dimensjonerende frostmengde for kvalitetsklasse K0-K1 (Vdim
100.

Figur 5-6: Normalprofil

[37] ca.
125 km/t ) skal iht.

Klavestad

Minste avstand jernbane/veg
Er iht. krav i teknisk regelverk 520, kapittel 15.
5.4.1.2

Overbygning jernbane

Traseen (horisontal og vertikal geometri) skal dimensjoneres for 250 km/t der
. Inn mot stasjoner hvor de fleste
g, og dimensjonerende hastighet for godstog er 100 km/t.
Stasjonen skal derfor dimensjoneres slik at passerende tog, som minimum, skal kunne passere
stasjonen i 100 km/t.
tformes. For
Teknisk regelverks normalkrav er lagt til grunn, se tabell 5-2.
Tabell 5-2: Normalkrav fra teknisk regelverk
Normale krav 250 km/t
Minste radius (Rmin)
3400 m
Stigning/fall
12,5
Vertikal radius (Rv)
24100 m

Normale krav 200 km/t
2000 m
12,5
15400 m
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Spor

lange tunneler.
Plattformer
For Sarpsborg stasjon er krav til plattform gitt i teknisk designbasis og Bane NORs tekniske regelverk.
Avstand spormidt plattformkant
1680 mm,
Minste
horisontalradius mot plattform er 2000 meter. Plattformlengde er 350 m for mellomplattformene, mens
Plattformbredde er beregnet ut fra TRVs krav. Plattformene blir 11 m
sikkerhetssone og adkomst
minimum 5,5 meter.
For rampe er det lagt til grunn krav i TEK17[74], dvs. stigning 1:15 med hvilerepos for hver tiende
meter.
Det er
Trapper og ramper er i hovedplanen vist som
2,6 meter fri bredde, etter
Plassering av adkomst til plattform er sett i sammenheng med
hovedadkomstgate til stasjonen og Sarpsborgs kommunes byutviklingsstrategi [37].
5.4.1.3 Kontaktledning
I henhold til teknisk designbasis for InterCity-strekningen skal det benyttes kontaktledningssystem
S25. Det er forutsatt at det nye anlegget blir bygget med ATomformerstasjon i nord og Sarpsborg omformerstasjon
Sarpsborg omformerstasjon monteres det nye autotransformatorer.
m gjennom hele strekningen.
I teknisk designbasis er isolasjonsavstand satt til 0,4 meter, mens den i forskrift om elektriske
forsyningsanlegg og teknisk regelverk er 0,15 meter. Isolasjonsavstand 0,4 m
bruer, lokk, i tunnelportaler o
fuglefritt
tunneler, kan isolasjonsavstanden reduseres til 0,15 meter.
5.4.1.4 Signal
Det forutsettes at strekningen Seut
Klavestad skal tas i bruk. ERTMS-

eksisterende ERTMS levert av Bombard
onal
signalplan [39]
ERTMS
Strekningen Seut Sarpsborg ligger inne i Nasjonal signalplan [39] med planlagt utbygging av ERTMS
i 2028. Denne strekningen bygges ut direkte med ERTMS (klasse A), i motsetning til strekningen
ERTMS etter at Seut Sarpsborg er tatt i bruk.
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Optiske signaler
skjematiske planene for Sarpsborg. Det er benyttet symbol for
dvergsignal
Sarpsborg er en av stasjonene som, i henhold til systemdefinisjonen for ERTMS [40], er definert med
behov for optiske skiftesignaler.
Det er likevel ikke bestemt om det faktisk skal benyttes optiske skiftesignaler eller hvilken utforming de
Avsporingsindikatorer
Det er ikke planlagt med avsporingsindikatorer. Endelig avklaring knyttet til avsporingsindikatorer
avventes til senere planfase. I henhold til teknisk regelverk (TRV) skal avsporingsindikator monteres
esignbasis for intercity (TDB) [29]
avsporingsindikatorer.
5.4.1.5

Tele

Videre forutsettes det en fortetting av dagens radionett, og utvidelse i forbindelse med tunneler
-R, n
oppgraderes med hensyn til ERTMS strenge dekningskrav. Det vil bli prosjektert med lokalfiber for
.
5.4.1.6

Elektro
i

Det forutsettes at strekningen Seut
Klavestad.
Lavspenning
Nytt lavspenningsanlegg bygges som 400 V TN-Canen. Teknisk
designbasis viser til dette som det foretrukne spenningssystemet, samt at nabostrekningen Seut
5.4.1.7

Kapasitetsanalyse
. Det

og Sarpsborg er tilstrekkelig som del av dette hovedplanarbeidet. Det er hensiktsmessig at
fram
og hensettingsprosjektet. Bane NOR har
videre.

nt inntil
hovedplan er i all hovedsak tilsvarende de som er

Konseptdokumentet.
, se Sporplan

Det er
og togdrift Sarpsborg stasjon [41].

Konseptdokumentet [28]
stasjon, med forbindelse til hovedspor og samtlige sidespor. Sporene skal kunne
m tog.
2G har dokumentert i
Notat Sporplan og togdrift Sarpsborg stasjon [41]
manglende sporlengde i spor 5 og 6

Det er
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-siden i Sarpsborg
Det ble i forbindelse med innspill til endringsmelding for vent

vending av InterCity-tog i Sarpsborg
tilbudskonseptene T2031IC og T20207IC.

-siden av Sarpsborg stasjon
e
-siden av stasjonen er
med
annsynlighet for at

Det er gjennom arbeidet med endringsmeldingen dokumentert at gjeldende sporplan for Sarpsborg
stasjon i konseptdokumentet ikke
InterCity-prosjektet. Kryssende tog over
godsspor og til
p
Endringsmelding til
-siden av stasjonen (spor 9) er godkjent av BaneNor. Spor 9
er innarbeidet i
.
kravene i konseptdokumentet
konseptdokumentet.
5.4.2

vurderes

Veg

5.4.2.1
nleggingsarbeidet:
- og gateutforming [42]
- og gatekryss [43]

5.4.2.2 Dimensjoneringsklasse
av ny jernbane er i utgangspunktet
Veger som brytes
planlagt reetablert med samme standard som dagens veg. Ved valg av dimensjoneringsklasse er det
tatt utgangspunkt i dagens tverrsnitt, funksjon og trafikkmengde.
meter.
I henhold til vegnormalene, N100 [42], skal dimensjoneringsklasse H6 benyttes for hovedveger med
000 hvor areal
fartsgrensen settes til 60 km/t.
000, og
sklasse H6.
figur 5-7 med total bredde 16 m mellom kantsteinene. Tverrprofilet
for fv. 118

Figur 5-7

[42]
sel.
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Ny rv. 111 prosjekteres i henhold til dimensjoneringsklasse H1. H1 benyttes for hovedveger med
000 og fartsgrense 60 km/t. Tverrprofilet skal ha en total bredde
rbredde 1 meter.
5.4.2.3

Kryss og adkomster
-felts fv. 118 er planlagt med diameter 45 m i henhold til krav i
vegnormalene.
I enkelte situasjoner kombineres gang- og sykkelveg med adkomst til eksisterende bebyggelse.
Vegbredden er i noen av de tilfellene 6 m i stedet for 5 meter. Kombinert adkomstveg med gang- og
sykkelveg er vist for adkomst til Vokterboligen, St. Maries gate 2, og kraftverket og andre eiendommer
5.4.2.4 Gang- og sykkelveger
Gangkulverter er planlagt med innvendig bredde seks m
har totalbredde seks m inklusive kantdragere med rekkverk.
hovedgangHafslund skole er
planlagt med vegbredde 5 meter vrige gang- og sykkelveger er planlagt med vegbredde 3 meter,
med unntak av gang- og sykkelveg langs ny rv. 111 som er planlagt med bredde 3,5 meter.
Det er planlagt med maks stigning 7% for gang- og sykkelveger
. Dette er
ikke i henhold til universell utforming, men innenfor kravet i vegnormalene. Kravet til 7% stigning
omfatter imidlertid
innarbeides i
neste planfase. Innenfor sentrumsom
il universell utforming.
5.4.2.5

Kollektiv

Det skal planlegges nye kollektivfelt langs
fv. 118, St. Nikolas-gate, i begge retninger langs ny 4-felts fv. 118 over Sarpsfossen og langs rv. 111.
Planlagte arealer avsatt til buss i forbindelse med ny Sarpsborg stasjon skal gi god kapasitet og
avvikling for busstrafikk til/fra sentrum.
I Utredning av kollektivtilbudet i Nedre Glomma [75]
tasjonen i Sarpsborg.
5.4.3

Konstruksjoner

Teknisk designbasis [29]

Det forutsettes bruk av betong som hovedm
med moderate spennlengder. I noen tilfeller krever kompleks geometri eller krevende

ller fornuftig av hensyn til kryssende veger.

bevegelige lagre, eller de er erstattet av andre typer konstruksjoner som ikke trenger bevegelige lagre.
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brufundamentene. Det er derfor lagt til grunn en
borede,
i neste planfase

heter i denne planfasen er det

noe konservativt

antatt grunnvannstand i
nsjonerende for pelene.

strekkforankring med peler [46]
utstikkende fundamentplate.
- og
rs flom etter innspill fra NVE.
5.4.4 Bergtunneler og
Bergtu

for jernbane og veg

Bergtunneler drives konvensjonelt, ved boring og sprengning. Fullprofilboring med TBM er ikke
, se TDB 7.3.5 [29]. Det forutsettes videre at
konkret behov f
-

i

betydelig permanent bergsikringseffekt.
5.4.5

Geoteknikk
s krav til lastfaktorer og
er vesentlig strengere

sikkerhetsfaktor

kontakt med eksisterende jernbane.
ihht.
krav gitt i teknisk regelverk og NVEs
5.4.6
For

Landskapsarkitektur
Minst mulig terrenginngrep
Tiltakene med bane, veg og gangTerreng over tunnelportaler er tilpasset eksisterende

tiltaket
- og tresjiktet er viktig for
tilpasning av det nye tiltaket og ny terrengforming for hele delstrekningen.
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RAMS

kvantitativt i hovedplanarbeidet.
Samfunnsakseptkriteriet svares heller ikke ut kvantitativt i Hovedplan etter a
RAMS-vurderingene som er gjort har kun tatt for seg driftsfasen av ferdig jernbaneanlegg. Det er ikke
fram5.4.8
Det forutsettes at Klima-

-1442 [48]
. Vibrasjoner fra bane i driftssituasjon vil bli vurdert
-

denne standard har i siste revisjon blitt noe strengere enn grenseverdier i teknisk designbasis.
strukturlyd og vibrasjoner.
5.4.9
,
Ved andre, mer
.
styrende for utviklingen av spor- og veggeometri:
Gre
Olavsvollen
Tarris

som del av et omfattende og viktig forsvarssystem mot Sverige, og som symbol i forbindelse med
verneplan, samt fredet i henhold til kulturmil

op

Olavsvollen
Olavsvollen
Snorre ble anlagt av Olav Haraldsson i 1016. Den er i dag en del av den automatisk fredete
om er unikt i norsk

Alle inngrep i fredet middelaldergrunn krever dispensasjonsrett, men den nordligste delen av vollen er
best be
av den antatt best bevarte
delen av vollen, enten nord for Olavsvollen (NFO-9 og NFO-7 og Midt-10),
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-

huset. Tarris er ca. 100 meter langt og hadde opprinnelig 40 le
tilsvarende bygning St. Olavs Vold ved Borgarsyssel museum er unike bygningshistoriske og
sosialhistoriske kul
Bane- og vegkombinasjonene NFO-9 og NFO-10 er blant annet utviklet for at Tarris skal
kunne bevares.

bebyggelse fra 16- og 1700rder, godt bevarte bygningslandskapselementer.
karakteristisk gjerde med monumentale stolper og portaler. Gjerdet ble anlagt i forbindelse med
ktig for opplevelsen av anlegget. Det har
gjelder ytterligere arealbeslag rett nord og vest
for hovedbygningen.
en [13].
5.4.10
- og jernbane
5.4.10.1 Borregaard og Opsund deponi
industrispor som kryss
Borregaard er det definert hensynssoner grunnet potensiale for storulykke. Dette begrenser
(utslippskilde ved en eventuell storulykke) enn dagens veg.
Opsund deponi er en gammel industrifylling for Borregaard som ikke lenger er i bruk. Deponiet ligger
ensatt

62] for detaljerte beskrivelser av resultatene og rapport [96] for
vurdering av konsekvenser
dagens spor inneholder organiske masser som vil gi setningsutfordringer og at massene har en
forurensning

5.4.10.2 Kraftproduksjon ved Sarpsfossen
slutten av 1800ligger Hafslund kraftverk
[58].
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oppstr

5.5

Grensesnitt

5.5.1 Grensesnitt mot Seut
Avgrensing mot Seut
direkte til alle kombinasjonene videre. Eksakt koblingspunkt
sporalternativ for Seut
er da satt ved km 98,634.
figur 5-8.

kobles
avhengig av valg av
tiv 4a. Koblingspunkt for nytt spor

Figur 5-8: Skisse grensesnitt Seut
5.5.2 Grensesnitt mot Klavestad Halden
Det etableres nytt dobbeltspor fram til parsellgrense Klavestad, hvor nytt dobbeltspor kobles til
eksisterende enkeltspor. Eksakt koblingspunkt
avhengig av valg av sporalternativ for
- Klavestad, her er det valgt kobling mot alternativ 1a_midt. Koblingspunkt for nytt spor er da satt ved
km 109.594. Dette tilsvarer kilometrering
figur 5-9.
Kontaktledning og
parsellgrensen, kostnader for dette er inkludert i kalkylen:
org omformerstasjon monteres det autotransformatorer, to stk. pr spor. AT
bel (3.
partskabel) som krysser banetraseen ved Borgenveien.
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Halden

(Rakkestad)
5.5.3 Grensesnitt mot
samme geografiske plassering for alle fag. Eksakt
Avgrensing mot
koblingspunkt
avhengig av valg av sporalternativ for
- Klavestad, her er det valgt
kobling mot alternativ 1a_midt. Koblingspunkt for nytt spor er da satt ved km 108.907. Grensesnitt er
figur 5-10.

Figur 5-10: Skisse grensesnitt
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5.5.4 Ny Glommakryssing
Bystyret i Fredrikstad kommune vedtok 07.02.2019 kommunedelplan for ny bru over Glomma i
Fredrikstad. Planen legger til rette for en ny veiforbindelse over Glomma fra fv. 109 ved Valle via
dor for veitiltaket, men endelig

5.5.5

Planlagt ny fv. 109

planlagt fv
Alvim.
hensyntatt, og lagt til grunn ved prosjektering.

kken

5.5.6 Hensettingsprosjektet
Hensettingsprosjektet skal utvikle et eller flere hensettingsanlegg mellom Haug og Halden. Det er
hensettingsanlegget, og det er derfor ikke blitt hensyntatt i denne
planfasen.
ektet koordineres med dobbeltsporstrekningen.
5.5.7

Utvidelse av rv. 111 Hafslund Dondern, kollektivfelt
-

Planlagt
skole er imidlertid justert i forhold til hva som ligger i naboplanen. Bussholdeplass ved Hafslund skole
som er planlagt i forbindelse med naboprosjektet er lagt inn i denne planen for alle alternativene. I
alternativ Midt-10 er det innarbeidet en gang- og sykkelkryssing under ny rv. 111 i denne planen,
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6 ALTERNATIVUTVIKLING
6.1

Forstudie og optimalisering

Sarpsborg Halden (grensen). Hovedhensikten med forstudien
ren for nytt dobbeltspor fastsatt gjennom konseptvalgutredningen [3]
korridorer for
det videre arbeidet med kommunedel- og reguleringsplaner.

118 i Sarpsborg, over Glomma, og for
kriterier. Disse
[1], konseptvalgutredningen for
InterCity-strekningene [3] og Bypakke Nedre Glomma [50].
Resultatene fra optimaliseringsarbeidet er dokumentert i rapporten Optimalisering av traseer som
grunnlag for konsekvensutredning [51] (optimaliseringsrapporten), og Tilleggsnotat til rapport for
optimalisering av traseer [52]
i teknisk hovedplan og kommunedelplan med konsekvensutredning.

6.2
6.2.1

Alternativer for hovedplan
Yven

optimaliseringsrapporten. Av disse er det alternativ 1a og 4b som er konsekvensutredet
fremst
enn 3a og 5c,
.

i et mer

6.2.2 Yven Borg bryggerier
r for nytt dobbeltspor (1a, 4bH, 5cH, 5cL) i
Fra Yven til Borg bryggerier
optimaliseringsrapporten. Etter Sarpsborg kommune sin behandling av optimaliseringsrapport har
Bane NOR i tillegg utredet
videre er 1a, 4bH,
4bL, 5cH og 5cL.
6.2.3 Borg bryggerier Klavestad
Fra Borg bryggerier til Klavestad fore
Nord for Tarris, Midt, og syd for Tarris)
konsekvensutrede alternativ Nord for Olavsvollen (NFO) og Midt.

Nord for Olavsvollen,

Banealternativ Midt var koblet til vegalternativer 7 for fv. 118. Banealternativ NFO var koblet til
vegalternativer 9 for fv. 118. I tillegg har det blitt utviklet et vegalternativ 10 [53]
med Midt og NFO. Vegalternativ 10 har ulik geometri avhengig av om vegen kombineres med
jernbanealternativ Midt eller NFO. Likeledes har jernbanealternativ Midt ulik vertikalgeometri avhengig
av kombinasjon med vegalternativ 7 eller 10. Det er derfor fire unike alternativer med kombinasjon av
veg og je
Klavestad. I tillegg
.
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7 BESKRIVELSE AV TILTAKET
7.1

Overordnet beskrivelse

Strekningen med
Klavestad er delt inn i tre delstrekninger med skille i Yven og
Borg bryggerier. Tabell 7-1 og figur 7-1 og figur 7-2
Tabell 7-1: Delstrekninger og alternativer
Yven
Yven Borg bryggerier
Alternativ 1a
Alternativ 1a
Alternativ 5cH
Alternativ 5cL
Alternativ 4bH
Alternativ 4b
Alternativ 4bL

Borg bryggerier Klavestad
Alternativ Midt-7
Alternativ Midt-10
Alternativ NFO-9
Alternativ NFO-10

Yven er det to alternativer, 1a og 4b. Videre fra Yven til Borg bryggerier er
vertikalgeometri og er derfor selvstendige alternativer.
Yven kan kombineres med alternativene 1a eller 5cH eller 5cL i Yven Borg
bryggerier.
Yven sammen med alternativ 5cH eller 5cL i Yven Borg bryggerier.
Yven kan
kombineres med alternativene 4bH eller 4bL i Yven
-Borg
Bryggerier kan kombineres med alle kombinasjoner i Borg bryggerier Klavestad.
For delstrekning Borg bryggerier Klavestad er det utviklet fire alternativer: Midt-7, Midt-10, NFO-9 og
NFO-10. Alle alternativene inkluderer felles plan for veg og jernbane ved Sarpsfossen. Figur 7-5 viser
figur 7-6 viser de fire alternativene i o
er identisk for de to Midt-

-alternativene.
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Figur 7-2:
7.1.1
Yven
Det er to alternativer for bane
Banealternativ 1a krysser R

Baneal
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Klavestad

Yven, 1a og 4b, se figur 7-3.
om lag 22 meter over normalvannstand

R
, og fortsetter inn i tunnel til

i
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7.1.2 Yven Borg bryggerier
Det er fem alternativer for bane
figur 7-4.
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Borg bryggerier: 1a, 4bH, 4bL, 5cH, 5cL, se
.

i betongtunnel gjennom boligbebyggelsen, og
over i dagsone ved eksisterende bane fra Sarpsborg stadion og fram til Borg bryggerier.
Banealternativ 4bH og 5cH krysser
gradvis ned i terrenget,
ned i betongtunnel ved Lande skole, deretter videre i dagsone forbi
Borg bryggerier.
Banealternativ 4bL og 5cL ligger i fjelltunnel eller betongtunnel helt fra Yven til vest for Borg
bryggerier.

Figur 7-4:

Borg bryggerier, vist med lave alternativer
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7.1.3 Borg bryggerier Klavestad
For delstrekning Borg bryggerier Klavestad er det utviklet fire alternativer: Midt-7, Midt-10, NFO-9 og
NFO-10. Alle alternativene inkluderer felles plan for veg og jernbane ved Sarpsfossen. Figur 7-5 viser
jernbanealter
Figur 7-6
plan for veg og jernbane.

respektive kombinasjonene, og hver kombinasjon av veg og jernbane

7.11-7.14

ng med rv.111 i dagens trase er inkludert under beskrivelse av hvert alternativ i kapittel
7.2.2.

-alternativene.
passerer jernbanen i alternativ Midt-7 og Midtbru over Sarpsfossen.

retning Halden

rnativ NFO ligger nord for Olavsvollen og passerer

, tilsvarende dagens tras
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Felles for alle alternativer

7.2.1

Jernbane

7.2.1.1 Sporgeometri og overbygning
For alle delstrekninger henvises det til C-tegninger og Ysporgeometri og sporplan.
Yven
i denne planfasen vurdert to alternativer, alternativ 1a og
alternativ 4b. I begge alternativene er dimensjonerende hastighet lik 250 km/t.

Figur 7-7: Utsnitt av skj

Yven, ICP-16-Y-13021

se ICP-16-Y-13031
Yven Borg bryggerier
Borg bryggerier, alternativ 1a, alternativ 5c
Tabell 7-2: Dimensjonerende hastigheter
Yven til kryssing av E6
Kryssing av E6 fram til Vingulmorkveien
Vingulmorkveien til fv. 118
Fv. 118 til Borg Bryggeri

Alt 1a
250 km/t
200 km/t
200 km/t
80 km/t

Alt 5c
250 km/t
200 km/t
160 km/t
100 km/t

Alt 4b
250 km/t
200 km/t
160 km/t
100 km/t

For alternativ 5c og 4b er det laget to varianter

varianten.
I alle alternativene er det etablert ventespor, spor 9, i kurven ved Borg bryggerier. Dimensjonerende
sporforbindelsene til ventesporet etableres med 1:14
R760.

R1200.
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A-siden av

Borg bryggerier Klavestad
Det er i denne planfasen etablert to sporplaner for nye Sarpsborg stasjon, Midt og NFO. De er i
prinsippet like, men forskjellen ligger i B-siden av stasjonen.

km/t.

Figur 7-9: Skjematisk sporplan, NFO, for n
-siden av Sarpsborg stasjon
For sporplanen Midt, der dobbeltsporet ligger syd for Olavsvollen, trekkes sporkrysset mellom spor 4
og 5 fra hverandre, samt at nest ytterste sporsl
jernbanebrua for Glomma.
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Figur 7-10: Skjematisk sporplan, Midt, for
-siden av Sarpsborg stasjon
Dimensjonerende hastighet for spor 1 og 4 i plattformrespektive spor 2 og 3 skifter dimensjonerende hastighet til 120 km/t. For NFO gjelder det til og med
horisontalkurven ved Hafslund hovedg

For begge sporplaner er alle sporene lag
eksisterende stasjonsbygning.
Figur 7-11 viser skjematisk sporplan for ny Sarpsborg stasjon for NFO

. I tillegg er det

for Sarpsborg stas

Figur 7-11: Skjematisk sporplan for ny Sarpsborg stasjon, NFO
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Etter at sporplanene ble fryst i forbindelse med denne planfasen, ble det avdekket behov for ytterligere
justering og bearbeiding av sporplanene. Dette arbeidet er dokumentert i notat sporplan og togdrift
Sarpsborg stasjon [41]. Det er
sporplan er klar. Det presiseres at sporplanene for Midt og NFO vurderes som likeverdige mht. valg av
alternativer.
Overbygning bane
Overbygningen for alle alternativer
er planlagt i henhold til Teknisk
designbasis. Det vil si kvalitetsklasse K0, overbygningsklasse d, skinneprofil 60E1, betongsviller
planlagt bruk av ballastmatter i
For andre spor enn
54 med Pandrol Fastclip.

det benyttet Skinneprofil 54E3, betongsviller JBV

7.2.1.2 Underbygning bane
Forsterknings- og frostsikringslag
Teknisk regelverk (520, kapittel 9, avsnitt 4.6, figur 5) gir total tykkelse av forsterknings- og
frostsikringslag ved bruk av sprengstein. Total tykkelse for begge lag blir da 1700 mm. Der det

7.2.1.3

Signal
skal det bygges signalanlegg av typen ERTMS level 2 (signalanlegg klasse A), som er
forankret i Nasjonal signalplan [39]
oppgradering av jernbaneinfrastrukturen. Signalanlegget skal styres av et nytt fjernstyringssystem,
EU-land. Signalanlegget skal oppfylle gjeldene teknisk regelverk og nasjonale funksjonskrav gitt av
Bane NOR.
-63,
eller Thales-signalsystem, se systemdefinisjon for ERTMS [40]:
Sentralisert sikringsanlegg
Nytt trafikkstyringssystem (TMS)

Ingen optiske signaler (mulig skiftesignaler)
Systemdefinisjon for signal [54] beskriver mer i detalj hvordan signalanlegget er planlagt. Systemdefinisjonen er bygget opp med basis i de strukturelle delsystemer og tekniske delsystemer/
alternativene som foreligger, se tegninger ICP-16-A-11001 og 11003 til -11008 for Sarpsborg st.

-16-A-

Siktlinjer for stoppskiltene er kontrollert ved hjelp av 3D7.2.1.4

Kontaktledning

Det monteres nytt ATKlavestad skal det ikke monteres

strekning
. Dette

Det etableres derfor AT-ledere fra Klavestad til Sarpsborg
nye autotransformatorer, to stk. pr
spor. ATAutotransformatorene tilkobles
eksisterende bryteranlegg i omformerstasjonen.
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ATdagsoner,
kabler i kanal nede ved sporet.
AT-anleggets KLSeksjoneringen av AT-ledere og kob
med fjernstyrte brytere. For tunneler monteres det jordingsbrytere som beskrevet i TRV.
Kontaktledningsanlegget (KL)
Kontaktledningsanlegget bygges som System 25, slik teknisk designbasis bes

4m under

-anlegget ivaretar disse parameterne.
master i dagsoner. I tunneler og under lokk og bruer monteres
ssbygde
For skj
anleggsdeler.

/

ng med spenningssatte

Returkretsen
7.2.1.5

Elektro

Det etableres 22 kVkV-kabelanlegg forbinder alle
tekniske hus langs traseen, og blir koblet sammen med strekningen Seutparsellen
Klavestadinnmating fra eksternt nett ved Gleng for denne strekningen. For
plassering av tekniske hus vises til skjematisk tegning ICP-16-N-11020 til fastsettes i neste planfase.
Lavspenning
tekniske hus plassert langs
billettautomater, validatorer og brannalarmanlegg m.m.
Som spenningssystem skal det benyttes 400 V TN-C-S. Teknisk designbasis viser til dette som det
foretrukne spenningssystemet, samt at nabostrekningen Seut
planlegges med samme
system.
Jordingsanlegg
Jordingsanlegget skal utformes slik at tilstrekkelig beskyttelse mot elektrisk sjokk i henhold til lover og
plattform og tunnel skal i
hovedsak benyttes. Endelig jordingskonsept utredes i videre arbeid med detaljplan.

2-

siden og 2-

I dobbeltsporet tunnel/kulvert etableres 2-

ningsveg.
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Objekter som skal str

Eksterne kabler Elektro
Generelt vil det planlegges omlegging eller fjerning av eksisterende elkraft forsyningskabler,
avstand til ny banetras .
rv. 111 ved Hafslund skole.
For alternativene D40-

luftstrekk over nytt veikryss for

Alternativet D40-4bH krever
fjerning/flytting av 6 stk nettstasjoner, alternativene D40-5cH, 5cL og 4bL krever fjerning/ flytting av 3
det fjernes/flyttes en nettstasjon.
stk nettstasjoner. For alternativet D40-1a
7.2.1.6 Tele
Nytt teleteknisk anlegg vil bli prosjektert i henhold til teknisk designbasis og teknisk regelverk. I
Stamutvidet med en tilsvarende
Seut Klavestad
langs spor og i tunnel/kulvert. Dette gjelder for alt av Bane NORs tekniske utstyr med behov for
telekommunikasjon.
oner, styreenheter for andre
fag o.l. Se tegning IPC-16-M-12001 og -12002.
Det er prosjektert tekniske hus med egne telerom langs hele banestrekket, beregnet for GSM-R og
tredjeparts radionett samt grensesnitt mot andre tekniske fag ved behov. Plasseringene er tilpasset
mulig behov for GSM-R radiodekning og de strenge kravene til ERTMS (signalstyrke og
n
av plass i tekniske rom og i radiomaster for tredjeparts utstyr i
(MIT) vil det bli tilrettelagt for MIMO-teknologi.
Digitalisering og Teknologi, Bane NORs egen teleavdeling.
Det er strenge krav til dekning for GSMsignalsystemet ERTMS. Det er byggherre som selv designer eget radionett og ivaretar redundansen
Det s
beredskap) legger premissene for sin leverand
(digitalt 2GUHF/VHF-radionett (Oslo og Akershus).
For omtrent hver 500 m
tunnel/kulvert vil bli prosjektert for ca. hver 1000 meter, som er avstandskravene i teknisk regelverk.
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Ved Sarpsborg stasjon vil det bli bygget tekniske rom for teleteknisk utstyr, samt tilrettelegges for
tredjeparts utstyr.
prosjektert nytt publikumsinformasjons
Se tegning IPC-16-M-12051.

t.

Eksterne kabler Tele
Generelt planlegges det omlegging av eksisterende kabler der disse kommer i konflikt med tiltaket.
Tredjeparts kabler langs spor vil bli ivaretatt og plassert i felles kabelkanal langs jernbanen. Gamle
for omlegging og tilpasning av eksterne telekabler og stikkledninger.
7.2.2

Veg og trafikk

Generelt
V
reetableres med samme standard.

te kommer i konflikt med den skal

Strekningen Borg bryggerier Klavestad omfatter Sarpsborg stasjon. Det foreligger ett alternativ for
vegsystemet inkludert holdeplasser for kollektivtrafikk (buss), kiss-and-ride og taxi for hvert av de to
sporalternativene, dette gjelder helt fram til kryss mellom fv. 118 og fv. 109 vest for Sarpsfossen.
sporalternativene. I tillegg er det planl
alternativene.
Yven
Eksisterende vegsystem beholdes, og vegomleggingene er prinsipielt like. Unntaket er at
- og sykkelvegsystem i fv. 109-

Yven Borg bryggerier
Eksisterende vegsystem beholdes, og vegomleggingene er prinsipielt like.
Borg bryggerier Klavestad
fra areal for buss ved Sarpsborg
I alle alternativer er St. Nikolas-gate planlagt i eksisterende
stasjon videre vestover under ny jernbane til Opsundveien (se tegning ICP-16-D-10221 og ICP-16-D10301). Vegen er planlagt med tosidig
til nye spor
-16-D-10211 og ICP-16-D-10301). Adkomst til ny driftsbase
Sarpsborg stasjon er planlagt fra Opsundveien.
Adkomst til St. Maries gate 2 / beredskapsveg til Borregaard er i alle alternativer planlagt via gang- og
aard.
Fv. 118, St. Nikolas-gate er planlagt med tosidig fortau i alle alternativene, men i alternativene NFO-9
og NFO-10 er det i tillegg planlagt en separat gang- og sykkelveg i ek
stasjonen.
Ny fv. 118 er planlagt som 4m omfatter tosidig kollektivfelt og inkluderer en meter
strekningen fra krysset med f
sitt sporalternati

-7 og NFO-9 er prinsipielt like, men tilpasset hvert
-10 og NFO-10 selv om ny
-7 og
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NFO-9 utvides rv. 111 med kollektivfelt og knytter seg til ny fv. 118 i run
-10 og
NFOved Hafslund skole. I till
Alternativene Midt-10 og NFOfor fv. 118 over Sarpsfossen og videre langs rv. 111.
m ut fra krav i vegnormalene. Det er
ulig
trafikkavvikling [55]. Filterfelt er dimensjonert og innarbeidet i planen i henhold til anbefalingene i disse
beregningene. Det er benyttet horisontalradius under kravet til miniumumsradius inn mot enkelte
stedlig tilpasning. Ny 4-felts fv. 118 er planlagt med maks stigning 3% gjennom
I alle alternativer er det innarbeidet bussholdeplass ved Hafslund skole i henhold til planer for
naboprosjektet,
.
I alle alternativer reetableres eksisterende gangHafslund, under nytt dobbeltspor.
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Ny rv. 111
alternativene for ny fv. 118 over Sarpsfossen, se figur 7-12 og figur 7-13
planlagt oppretthold som 2-

s med standard som ny
og fylling opp mot 4 meter. Ny rv. 111 er planlagt som 2sykkelveg. Se tegning ICP-16-D-10251 og ICP-16-D-10261.

Figur 7-12: Ny rv. 111 vist i kombinasjon med alternativ Midt-7

- og
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Figur 7-13: Ny rv. 111 vist i kombinasjon med alternativ Midt-10.
Trafikk
Trafikkberegninger for vegalternativ 7, 9 og ved 10 er vist i rapport [55]. Trafikkberegningene viser at
- og ettermiddagsrush for vegalternativ 7, 9 og 10,
sammenlignet med dagens situasjon. Vegalternativ 10 har bedre trafikkavvikling sammenlignet med
vegalternativ 7 og 9. Tiltakene gir god framkommelighet for kollektivtransport for alle alternativer. Det
som skil
bedre trafikkavvikling.
7.2.3
Yven

Konstruksjoner
betongkonstruksjon

med tette vegger
betong

sporveksler.
.

Yven Borg bryggerier, lave alternativer
fra Yven til Borg bryggerier. Kryssende veger og infrastruktur kan dermed passere uhindret av bane
over tunnelen, deriblant E6
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Grunnvannsenkning, setninger, byggemetode og
Betongplate ved Sarpsborg stasjon / Opsund deponi
I
masseutskifte potensielt store mengder forurensede masser, planlegges et grunnforsterkningstiltak

l terreng med en
Det er i kostnadsestimatet for teknisk hovedplan forutsatt forblendet spunt kombinert
Bru over Glomma
Lengde og plassering av brua varierer, men felles for alle alternativene er relativt l

jernbanebruene.

manent spunt som frostisoleres og
rekkverk.
gangFor en mer detaljert beskrivelse av konstruksjonene for hvert alternativ, henvises det til kap. 7.4.5
7.14.5.
7.2.4

ulike alternativene.
Bergoverdekning over de alternative tunneltraseene er generelt vurdert som tilfredsstillende. Lokalt
liten bergoverdekning (< 10 m) forekomme
enkelte svakhetssoner.
kan klassifiseres som moderat til lite oppsprukket, og i bergmasse som er sterk og uforvitret. Det er
ering av svakhetssoner
vanninnbrudd, selv om bergmassen generelt vurderes som lite permeabel.
I intakt berg forventes behov for et minimum av bergsikringstiltak, be
salver. Ved passering av svakhetssoner blir det behov for tyngre
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For tunnelene forventes det ikke behov for systematisk forinjeksjon, men systematisk sonderboring
anbefales. Det er bebyggelse over store deler av tunneltraseene. Det aller meste av denne

kasjekrav.

7.2.5 Geotekniske tiltak
Geotekniske problemstillinger
kvikkleiresoner og for byggegroper.
Videre kommer
byggegroper.
unktering, kan punktering
setninger som for grunnvannssenking beskrevet foran.
store fyllinger.
Pelefundamentering for tunge bruer over Visterflo/Glomma
Det er stedlig meget store dybder til berg og bergoverflate med bratt helning.
utfordringer knyttet
.
varierende grunnforhold med store variasjoner av type masse innenfor korte avstander.
Ved Opsund deponi ligger nye spor delvi

Denne
sk materialer som over tid vil

fare for setninger i fyllingen.
Geotekniske tiltak

dempe/redusere rystelser.
anleggsveger.
[21] er det i liten grad
stabilitetsberegninger for identifiserte kvikkleiresoner, og omfang av kalksementstabilisering er derfor
Kalksementstabilis
poretrykk i grunnen og midlertidig redusert sikkerhet mot utglidning. Det vil derfor
trykk og bevegelser m.m. J
, og det kan bli behov for tiltak, som oppbygging av
relativt
, og det er en viss fare for at poretrykksoppbygging kan bli
.
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Permanente spuntkonstruksjoner vil i stor grad forankres med permanente stag til
berg. 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 berg
vanninfiltrasjon i byggeperioden
forsterkes med kalksementpeler.

for grunnvannssenking og terrengsetninger.

De
ld som tilsier fare for senking av
eller det kan tettes med vanntette masser rundt kulverten (leirpropp).
strekningen Seut
[79]. I rapporten vises det til erfaringer fra tilsvarende byggegroper og at tilleggssetninger vil
utgravingene
utover dette og da
Merk at det er store usikkerheter ved anslaget fordi
det ikke foreligger lokale observasjoner.
eggsarbeider.

Pele

oen steder.
plate.
benyttet

stabilitet og setninger. De store vegdagens bane forbedres i
anleggsperioden. Ved utgraving inn mot dagens spor er det forutsatt sikring med spunt kombinert med
kalksement

Det er i hovedsak tenkt benyttet bakforankret permanent spunt.

7.2.6
Ledninger som krysser ny bane, men ikke

InterCity-prosjektet

Klavestad
Felles plan veg og bane Sarpsborg
Teknisk hovedplan

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

96 av 267
ICP-16-A-25237
02A
14.06.2019

komm
under ny bane.
Bane- og vegdrenering kobles med selvfall til kommunalt overvannssystem der det er mulig.
Overvannet pumpes dersom selvfall ikke er mulig, f.eks. ved gang- og sykkelvegunderganger og
lavpunkt i tunnel. Nyanlegg for bane- og vegdrenering prosjekteres i neste planfase.
nvarmeanegg ligger
350 meter fra ny stasjon.
7.2.6.1 Borg bryggerier Klavestad
For strekningen Borg bryggerier Klavestad er omfanget av VA-arbeider likt for alle alternativer.

gate og koble

Borregaard. Denne omleggingen

I
koble
kobles til eksisterende vannledning ved km 107,200. Denne

Figur 7-14: Omlegging av vann-

ved Sarpsborg stasjon. Magenta: ny

oransje: eksisterende vannledning.
7.2.7
4.2.1.5.2
enkeltspors-tunnele
Klavestad vil kravet om maks. 1000 m mellom utganger
resultere i et ulikt antall utganger fra tunnel for de ulike alternativene.
over 1000 meter. Brannslokkepunktene er utstyrt med uttak for slokkev
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Plassering og utforming av utganger, samt brannslokkepunkt for tunneler er beskrevet i det

Figur 7-15
alternativene.
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Figur 7-16: Oversiktskart som viser brannslokkepunkt og utganger fra tunnel for de lave
alternativene.
Alternativ 1a:
Vertikal
utgang planlegges plassert ca. ved km 102,700
Alternativ 4bH:
102,534) har behov for en
utgang fra tunnel. Vertikal utgang planlegges plassert ca. ved km 102,200
104,245)
som har behov for en utgang. Utgang er planlagt som vertikal utgang ved km 103,550.
Alternativ 4bL:
102,534) har behov for en
utgang fra tunnel. Vertikal u
-102,304.
104,235 106,3
106,380) som vil ha behov for 3 utganger. Planlagt plassering av disse er angitt i det
Utgang 1 er planlagt som vertikal utgang ved km 103,650
Utgang 2 er planlagt som vertikal utgang ved km 104,600
Utgang 3 er planlagt som vertikal utgang ca. ved km 105,540
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Alternativ 5cH:
Alternativet er en forlengelse av alternativ 1a og gjelder kun mellom E6 og Borg bryggerier.
103,541) har behov for en utgang fra tunnel. Vertikal
utgang planlegges plassert ca. ved km 102,700
Alternativ 5cL:
Alternativet er en forlengelse av alternativ 1a og gjelder kun mellom E6 og Borg bryggerier.
103,520
106,076). Denne regnes som en sammenhengende
106,076) som vil ha behov for 4 utganger. Forslag til
plassering av disse er:
Utgang 1 er planlagt som vertikal utgang ved km 102,700
Utgang 2 er planlagt som vertikal utgang ved km 103,550
Utgang 3 er planlagt som vertikal utgang ved km 104,350
Utgang 4 er planlagt som vertikal utgang ved km 105,220

lengste passasjertog som skal trafikkere strekningen, betraktes som
(TSI krav 4.2.1.7). Intercity330 m lange.
Brannslokkepunktet skal fungere som oppstillingsplass for brannvesenet og evakueringssted for
evakuere
dis-se benyttes for evakuering, da disse normalt vil ha ti
brannvesenet.
Behov for brannslokkepunkter og plassering av disse varierer utfra de forskjellige alternativene:
Alternativ 1a:
Brannslokkepunkt ved km 101,
Brannslokkepunkt ved km 103,553 mellom E6
Alternativ 4bH:
Brannslokkepunkt ved km 99,550 vest for betongtunnel
Brannslokkepunkt ved km 104,
Alternativ 4bL:
Brannslokkepunkt ved km 99,550 vest for betongtunnel
Brannslokkepunkt ved km 107,
Alternativ 5cH:
Brannslokkepunkt ved km 101,
Brannslokkepunkt ved km 103,
Alternativ 5cL:
Brannslokkepunkt ved km 101,
Brannslokkepunkt ved km 107,
blir tilstrekkelig.
adkomster til spor vurderes videre i neste planfase av prosjektet.
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7.2.8
7.2.8.1

Metode
tuasjon og

0m

m over terreng, samt for fram
m
bane og veg iht. T-1442 [48].

Tidspunkt for 0trafikkprognoser fra regional trafikkm
For fram
et premissnotat [56].
7.2.8.2

ssig effekt

anbefalte grenseverdier i T-

Mer
For vegsystemene
eventuell
Tarris for vegalternativ 9 og 10 i kombinasjon med bane NFO.

m
med en tett kjerne i midten av skjermkonstruksjonen.
fase
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Beregningsresultater
[57].

Tabell 7-3 nedenfor viser
overskridelse av grenseverdier
for

er lavere enn 4 m
bane og

iht. T-1442:2016 tabell 3 for de ulike alternativer,

veg. Grenseverdi for jernbane er Lden

58 dB og for veg Lden

55 dB

som har overskridelse
Tabell 7-3:
av anbefalte grenseverdier i T-1442/2016 tabell 3, for de ulike alternativer, kilder og
1)
.

1)
2)

.
3)

Ikke beregnet for dagens situasjon.
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Borg bryggerierveger:
fv. 118 fra krysset Olav Haraldssons gate/St.Nikolas-gate fram til rett forbi Hafslund skole

reguleringsplanfasen for valgt alternati
reguleringsplan med planbestemmelser.
7.2.9 Hydrologi
Det skal krysses to store elver, Visterflo og Glomma. Disse krysningene er diskutert under. I tillegg
7.2.9.1
I fortsettelse av vurderingene gjort i underkapittel 4.6.1

grunn av de lave hastighetene ved dimensjonerende tilstand (2007.2.9.2

Sarpsfossen
Effekten av

brukryssingene
ved 200-

- og 3med
sanalysen er gjengitt under, se

-

og vedlikehold er vurdert i Delutredning naturressurser [58]. Midtkraftverket. Avstand fra vegbru til Sarp kraftverk er noe mindre enn krav som er oppgitt for mobilkran,
flytte veg og
jernbane noe nordover for alternativ Midt-7, se kapittel 15.1.3.
eholdsoperasjoner.
-7, Midt-10, NFO-9 og NFO-10. Modellen inkluderer effekten av
spuntkasser i
middelflom (Qm

n
200

1000

= 4356
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n og uendret eller
noe forbedret kraftproduksjon ved Qm. Ved Qn er det generelt liten forskjell mellom de forskjellige
alternativene. Ved Qm
9 og NFO-10 og de minste endringene ved alternativ Midtn vil
en blir mindre.
Simuleringene ved Q200 og Q1000

Simuleringer med alternativ Midt-7 antyde
-

200

og Q1000
jennom Sarpsbrua, og i

-7
cm for alternativ Midt-7 og Midt-10, og 12 cm for NFO-9 og 10 ved 200-7, 25 cm for Midt-10, 46 cm for
NFO-9 og 49 cm for NFO-9 og NFO-10 kan antakelig reduseres

Ved 10007, 10, 12 og 14 cm for
alternativ Midt-7, Midt-10, NFO-9 og NFO-10 ved Opsund. Slik alternativ Midt-10 og NFO-10 er
for vegbruene ved 1000rligere oppstuving
-10 og NFO-10 heves til over beregnet vannstand med
en sikkerhetsmargin. Dersom bruene skal dimensjoneres for 200-10 og NFO-10 enten heves over beregnet vannstand tillagt
ekstra oppstuving pga. tilstopping er tatt hensyn til.
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For arbeidet i hovedplanfasen er det lagt til grunn to adkomstpunkt for stasjon, hovedadkomst og
hver ende av plattformene. Hovedadkomst ivaretar naturlige
plattformenes lengde utnyttes til sitt fulle.
Hovedadkomst lokaliseres i forlengelsen av Rosenkrantz g
premisset vil bli vurdert videre i neste planfase. Plasseringen av gangkulverten ivaretar eksisterende
skal etableres et torg i forbindelse med hovedadkomst med holdeplasser for buss. Det er planlagt en
har dermed potensial for tre adkomstpunkt for
ke kanter av byen.
- og
kulvert, vil bidra til redusert barrierevirkning.
gir et godt potensial for en videre bymessig utvikling rundt knutepunktet.
Forholdet til byrom og bystruk
[59].
Sarpsborg stasjon, i tillegg til

- og sykkelveger tilknyttet
-for-tog og pendlerparkering.
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Figur 7-17: Hovedgrep og konsept for nye Sarpsborg stasjon.
7.3.2

Adkomst til plattform

5.4.1.2. Det er tilrettelagt for to
adkomster, en i hver ende av plattformene. Hovedadkomst tilrettelegges i forlengelsen av
Rosenkrantz gates akse, med mulighet for

ramper, tilgjengelighet og drift. Det etableres trapp, rampe og heis fra reisetorget ned til
tilrettelegges kun me
terreng. Se figur 7-17 til figur 7-20.

InterCity-prosjektet

Klavestad
Felles plan veg og bane Sarpsborg
Teknisk hovedplan

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

106 av 267
ICP-16-A-25237
02A
14.06.2019

Figur 7-18: Modellbilde av adkomstkulvert
overgang med trapper og heiser. Overgangen tilrettelegges som en ensidig adkomst fra sentrumsiden.

Figur 7-19: Platt
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Figur 7-20: Adkomst til plattform for alternativ Midt og NFO.
7.3.3 Reisetorg
, et hovedreisetorg i enden av Rosenkrantz
Knutepunktet opparbeides med
gate og et
adkomst. I
, se figur 7-21.
byrom
tilrettelegges for overgang mellom
og
reisemidler: buss, HC-parkering, bil, taxi, og sykkel.
tilrettelegges kun for sykkel og bil.
adkomstene til plattform hvor det ikke er takoverbygning.
Plassering av hovedreisetorg i enden av Rosenkrantz
stasjonsbygning som del av nytt knutepunkt. For alternativ NFO er det
bevare
godsbygningen, som er vurdert som bevaringsverdig. For al
men en ny servicebygning etableres for sykkelhotell og ev. andre servicefunksjoner i tilknytning til
stasjonen.
For at adkomstkulverten til plattform
ram
kulverten
Ia
I

til
.
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Figur 7-21: Reisetorg
noen steder. I henhold til
[32] er HCadkomstpunkt, og taxiholdeplasser ved siden av. Deretter vil det tilrettelegges for kiss-and-and-ride og HCgunstig med HCPedersens vei tilrettelegges det for kiss-and-ride.
-and-ride og HC-parkeringsplasser der. Det er ellers ingen betydelig forskjell
mellom alternativene med hensyn til trafikkavvikling. Se figur 7-22.
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Kollektivbetjening av knutepunktet
. En rute i retning nord-syd, som tilsvarer dagens rute innom
-

med i dag. Se figur 7-22.
Nord-gate under sporene og inn
til reisetorget, der det tilrettelegges med holdeplasser i St. Nikolas-gate, langs hovedreisetorg.
Holdeplasse

Figur 7-22: Plassering av reisefunksjoner

i knutepunktet

figur
-gate fram til hovedreisetorget. St. Nikolas-gate
7-23
mellom Nansens gate og Rosenkrantz gate vil bli forbeholdt buss, og dimensjoneres med et tverrsnitt

benytte Olav Haraldssons gate (fv.118) mellom stasjon og Torget.
.
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Figur 7-23:
I rushtid
r noe mer plass til
smulighet i henhold til
dagens kvartalsstruktur. Det vil da bli behov for kollektivfelt mellom fv. 109 og Nansensgate i
mellom Oskar Pedersens vei og Sverres gate, der
-gate helt fram til holdeplass
langs hovedreisetorg. Det vil bli behov for kollektivfelt mellom krysset St. Nikolas-gate og
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7.3.5

fra reisetorget ved Rosenkrantz gate som ligger i den vestre enden av plattformene. Adkomst mellom

Stasjonen gis endelig utforming i detaljplan og et mer detaljert brannkonsept vil bli utarbeidet i
prosjekteringen ut fra et brann7.3.6 Driftsbase Sarpsborg stasjon
Bane NORs eksisterende driftsbase ved Sarpsborg stasjon

.
nd. Den vil omfatte

sporarealer. Se figur 7-26.
Adkomst til driftsbasen anlegges fra Opsundveien, og vil krysse industrispor til Borregaard i plan. Det
sbase.

Figur 7-26: Driftsbasens plassering og adkomst
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Yven alternativ 1a

7.4.1
Delstrekningen

figur 7-27

figur 7-28

banen inn i en
figur 7-29.

tunnelportalen, se figur 7-30.

Figur 7-27
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Figur 7-30

7.4.2 Sporgeometri og overbygning
Sporgeometrien er i henhold til dimensjonerende
ur
nedenfor.

Figur 7-31
eventuelt ses i sammenheng med et mulig hensettin
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Tabell 7-4: Horisontalgeometri alternativ 1a

For vertikalkurvaturen er det benyttet normalkrav, eller bedre. Det er under Opstadfjellet brukt stor
vertikalradius lik 100
7.4.3
Se beskrivelse felles for alle alternativer, kapittel 7.2.1. Det er 3 tekniske hus i alternativ 1a.
7.4.4

Vegomlegginger
figur

7-32.

m
-felts veg med
tilfredsstille

gang- og sykkelveg som i dagens situasjo
kravet til stigning for gang(se tegning ICP-16-D-10021). Videre planlegging av
en

Figur 7-32
av
S

for Opstadveien, men ikke
.
ca. 8%, se figur 7-33.
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Figur 7-33: Omlegging av Opstadveien som vist i tegning ICP-16-D-10031
over
portalen til jernbanetunnelen.
7.4.5 Konstruksjoner
Det er totalt seks konstruksjoner i alternativet. Tre av dem er tunnelportaler som er vurdert under ett
(se K265 i tabell 7-5).
(se K250 i tabell 7-5) er ei fritt frambygg-

m og
-

22 meter over normalvannstand.
Fundamentering og

geotekniske tiltak i kapittel 7.4.7 og 10.2.8
.
tabell 7-5). Plata vil vises
m lengre enn i alt. 4b.
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Yven)

Tabell 7-5
Vegbru
godsterminal over hovedspor og tilknytningsspor til
godsterminalen. Lengde: 91 m
Se tegning ICP-16-K-17050.

Jernbanebru
Flerspenns betongbru med ett spenn fritt frambygg
og sidespenn
fundamentering for fritt frambygg-akser med stor
Lengde: 700 m
Se tegning ICP-16-K-17200
Pelet betongplate
Pelet betongplate
daglinje.
Lengde: 385 m
Se tegning ICP-16-K-17300
K265 Tunnelportaler: Tunnelportal

Samlet lengde: 185 m

7.4.6
m, noe som
ansees som tilstrekkelig.

et

m.
s

ikke

I neste
planlagt vestre

er det et bolighus rett over

InterCity-prosjektet

Klavestad
Felles plan veg og bane Sarpsborg
Teknisk hovedplan

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

119 av 267
ICP-16-A-25237
02A
14.06.2019

overdekningen mellom boligen og tunnelheng kan dette gi
passering under huset, i form av korte og/eller delte salver.
krysningspunktene er hhv. 24 m og 22 m. Ved passering av svakhetssonene,
bergsikring i form av tykkere lag med spr
m. Tunnelen passerer delvis
r ca. 16 m.

under en bolig ca. 3
bli behov for tiltak ved driving forbi huset, som korte og/eller delte salver.
i underkant av 20 m og over 45 m.

km 102,
sider av veien ved

7.4.7
Spor
Fra

Geotekniske tiltak

bygges opp med lette fyllmasser.
Veg
Generelt forutsettes det bruk av lette fyllmasser for nye vegfyllinger over dagens terreng. For
behov for kalksementstabilisering.
Konstruksjoner

. borer ett

kalksementpeler for avstivning mellom s
forsik

omfattende tiltak [21]. Landkarfyllinger, landkar og fundamenter ligger i identifisert faresone 7-1 med
. Innledende stabilitetsvurderinger viser for lav sikkerhet uten at tiltak gjen
er vurdert behov for stabilitetsforbedrende
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omfattende bruk av kalksementstabilisering.
kalksementpeling, terrengjusteringer og motfylling.
-

Pelet betongplate
8-2 med middels faregrad. Det benytte
Motfyllinger legges i ne

- og nordsiden av spor.

behov for noe ekstra stabilisering i forbindelse med anleggsveg som forbinder Nesveien til

7.4.8
Ingen endringer utover beskrivelsen som er felles for alle alternativer i kap. 7.2.
7.4.9
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m
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Yven alternativ 4b

7.5.1
figur 7-36
banen mot nord fra eksisterende bane og
dagen ved

figur 7-37. Visterflo og M
figur 7-38.
under Yven. Vetabekkveien,
Figur 7-39.

Figur 7-36: Alternativ 4b
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Figur 7-39: Alternativ 4b

7.5.2 Sporgeometri og overbygning
Sporgeometrien er i henhold til dimensjonerende hastighet 250 km/t. Det er benyttet normalkrav for
horisontal- og vertikalkurvaturen. Detaljer for avgreining til R
nedenfor.

Figur 7-40: Alternativ 4b
eventuelt ses i sammenheng med et mulig hensettin
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Tabell 7-6: Horisontalgeometri alternativ 4b

Videre optimalisering av sporgeometrien
7.5.3
Se beskrivelse felles for alle alternativer, kapittel 7.2.1. Det er 4 tekniske hus i alternativ 4b.
7.5.4

Vegomlegginger

7-41.
situ
sykkelveg i vegnormalene (se tegning ICP-16-D-10051).

figur
m
- og sykkelveg som i dagens
- og
ryssing.

Figur 7-41
v ny bane. Ny adkomst til kir
Kirkeveien
Kirkestien etter at fv. 109-prosjektet har etablert denne.
krysser ny jernbane under regulert/planlagt ny fv. 109. Planlagt ny
fv.
gangbane.
- og
sykkelvegkulvert parallelt med betongtunnelen under ny. fv. 109. Det er planlagt stigning opp til 7%
som er maks st
vegnormalene. Solliveien brytes av ny
jernbane, men opprettholdes som gang-
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for planlagt ny fv. 109, se figur 7-42.

Figur 7-42:
ICP-16-D-10061

mlegging av gang- og sykkelveger som vist i tegning

Vetabekkveien,
7.5.5

Konstruksjoner
-

plassering i forhold til terminalsporene.
n av
/kulvertkonstruksjon som starter like nord for godsterminalen.

er sporet lagt i en lang og dyp trauen

ca. 10 meter over vannet i

stedet for 22 meter
med en typisk
avstand 30 meter

iltak i kapittel 7.5.7.
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Yven)

Tabell 7-7
Vegbru
godsterminal over hovedspor og tilknytningsspor til
godsterminalen.
Lengde: 91 m
Se tegning ICP-16-K-17100

Betongtunnel
ett. Tett
kulvert fra kryssing av Kirkestien til etter kryssing av
planlagt fv. 109.
Samlet lengde: 1688 m (trau og tunnel)
Se tegning ICP-16-K-17150

K242 Solliveien: Undergang
Gang- og sykkelvegkulvert parallelt med jernbanen
under fv. 109. Kan eventuelt bygges sammen med
jernbanekulverten, med felles vegg.
Lengde: 102 m

Jernbanebru
Flerspenns bjelkebru i betong med moderate
spennlengder
Moa idrettsplass
Lengde: 490 m
Se tegning ICP-16-K-17250
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Pelet betongplate

jernbanens del blir det som
daglinje.
Lengde: 219 m
Se tegning ICP-16-K-17350

K265 Tunnelportaler: Tunnelportal

len.

Samlet lengde: 195 m

K267 Dalveien:
tunnelportal.
Lengde: 180 m

7.5.6
I
planlagt like etter kryssingen av Moa idrettsplass og Moaveien, ved km 101,312. Antatt
kende berg, og

Overdekningen over tunnelen er omtrent 18 m langs hele strekningen. Terrenget faller noe i o
dyrket-

Ved km 101,590 og 102,200 krysser planlagt tunnel
101,590
. Overdekningen ved passering av svakhetssonen er ca. 15
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Svakhetssonen ved km
. Det er usikkert om denne

102,200 er registrert lit
S

ca.
18 m.
7.5.7
Spor

Geotekniske tiltak

kalksementpeler som geotek
videre i vanntett trau og
opp med lette fyllmasser.

bru K250 bygges

Veg
Generelt forutsettes det bruk av lette fyllmasser for nye vegfyllinger over dagens terreng. For

Konstruksjoner
berg. Sikring av byggegrop med innvendig
bru, K250,

jernepeler som bores inn i berg. Det er behov for
bergov
kalksementpeler for avstivning av spunt og for byggbarhet.
Det er store
Landkarfyllinger, landkar og fundamenter ligger i identifisert faresone 7-1

faregrad.

behov for stabilitetsforbedrende
av kalksementstabilisering. I neste fas
terrengjusteringer og motfylling.
Pelet betongplate
8-1 med middels faregrad.
Det er antatt behov for tiltak
fundamenteres
kalksementstabilisert grunn. Det kan bli behov f
Byggegropene sikres med innvendig avstivet, dobbeltsidig spunt og kalksementpeler. Spunt avsluttet
vannlekkasje.
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P vestsiden

elen kommer rett
.

Det er behov for kalksementstabilisering for r

7.5.8
Ingen endringer utover beskrivelsen som er felles for alle alternativer i kap. 7.2.
7.5.9
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Yven Borg bryggerier alternativ 1a

7.6.1
Delstrekningen
fram

gerier, se figur 7-45. Traseen starter i tunnelen under Yven
b
syd
figur 7-46

jernb
Statsminister Kolstads vei brytes av ny bane, se figur 7-47
bryggerier, se figur 7-48.

Figur 7-45: Alternativ 1a fra Yven til Borg bryggerier
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Figur 7-48: Alternativ 1a mot Borg bryggerier
7.6.2 Sporgeometri og overbygning
Dimensjonerende hastighet er 250 km/t fra Yven til E6, minste horisontalkurve 7000 meter. Fra E6 til
og med rettlinjen ved Sarpsborg stadion er dimensjonerende hastighet 200 km/t og minste
horisontalkurvatur er radius 2000 meter. I horisontalkurven ved bryggeriet er dimensjonerende
hastighet 80 km/t, med radiu
Tabell 7-8: Horisontalgeometri alternativ 1a

Det er for vertikallinjen benyttet normalkrav eller bedre.
7.6.3
Se beskrivelse felles for alle alternativer, kapittel 7.2.1. Det er 2 tekniske hus i alternativ 1a.
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Vegomlegginger

Ny jernbane krysser Albert Moeskaus v
Statsminister Kolstads vei
dene har
brytes, men er ikke planlagt reeablert da den ligger i samme plan som ny bane, og
adkomst fra begge sider. Gang- og sykkelvegforbindelsen i forlengelsen av Vingulmorkveien ned til fv.
109 i Torsbekkdalen opprettholdes under ny jernbane. Det er planlagt en ny vegforbindelse i denne
, og i det videre planarbeidet m kryssing av nytt
figur
7-49. Vegen er planlagt som 2er vegen hevet ca. 3 meter, og det er planlagt med maks stigning 6% som er i henhold til krav i
vegnormalene

Figur 7-49: Tegning ICP-16-D-10201, fv. 118 Tuneveien alternativ 1a
Bryggeriveien krysser ny bane og er planlagt hevet og
-16-Dgrunn av hevingen av Bryggeriveien.
7.6.5 Konstruksjoner
I dette alternativet har brutverrsnittet over E6 (K
m kan beholdes. En
Betongtunnel
avstivende funksjon for veggene og gir samtidig plass til andre funksjoner, som kryssende lokalveger.

bakkant.
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Tabell 7-9: Konstruksjoner i alternativ 1a (Yven Borg bryggerier)
K268 Yven: Tunnelportal

Lengde: 44,5 m

K269 Bjortoppen: Vegbru
Ettspenns bjelke-platebru i betong for Yvenveien
Lengde: 37,5 m

K270 Tunejordet: Jernbanebru
Betongbru med trautverrsnitt over E6. Brua har
enkelt trautverrsnitt.
Lengde: 83 m
Se tegning ICP-16-K-17550

K272 Brevik: Betongtunnel
Betongtrau og Lengde: 780 m
Se tegning ICP-16-K-17800
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K273 Vingulmorkveien: Undergang
Undergang for gang- og sykkelveg i forlengelsen av
Vingulmorkveien ned mot fv. 109 i Torsbekkdalen.
Lengde: 31 m

K275 Lande: Vegbru
Overgangsbru i betong for fv. 118, Tuneveien (to felt
og fortau) ved Peterson Packaging AS.
Lengde: 70 m
Se tegning ICP-16-K-17850
K282 Valaskjold:
forbi Lande skole
Lengde: 300 m

K283 Alfheims gate:

Lengde: 540 m

K284 Bryggerisvingen N:

bryggerier.
Lengde: 310 m

mur

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:
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K285 Bryggeriveien: Vegbru
speler til
berg.
jernbanetraseen under. Av vedlikeholdshensyn er

Lengde: 35 m
Se tegning ICP-16-K-18035
7.6.6
Langmyr. Fra km 102,900 til km 103,100 passerer tunnelen under Hannestad terrasse, et borettslag
under begge blokkrekkene.
Det er en antatt svakhetssone ved pr. 102 750 der tunnelen krysser under sydligste del av Langmyr.
f
Ved passering under blokkene i Hannestad terrasse er det antatt at tunnelen kan krysse to brede
svakhetssoner. Mellom blokkene er det en fjellknaus som stikker opp. Det er derfor antatt at sonene er

forsiktig driving gjennom sonen med korte / delte salver.
fram til
km 103,400. Overdekningen til terreng varierer mellom 44 m til 50 m fram til km 103,320 der terrenget
km 103,425, der bergoverdekningen er
dagen i
.
7.6.7
Spor

ca. 5 m. Ved befaring ble det observert berg i

Geotekniske tiltak
som

geotekniske tiltak. Videre over Alvimjordet
o
det er behov for stabiliserende tiltak i flere faser i anleggsperioden. Det kreves
eksisterende og ny bane. Som sikringstiltak benyttes spunt og kalksementpeler.
forbindelse med etablering av underbygning for nye sp
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morenemateriale. Det forvent
de bebyggelse.
Veg
Generelt forutsettes det bruk av lette fyllmasser for nye vegfyllinger over dagens terreng. For
Konstruksjon
Tunnelportal, K268, fundamenteres delvis d
kalksementpe
over E6
sikres med innvendig avstivning. Kalksementpeler benyttes med hensyn til avstivning mellom spunt og
Byggegrop for betongtrau og betongtunnel
d
, og

gravedybder fra 2 m til 10 m og med opptil 2
spunten settes delvis som svevespunt og delvis til berg.
kalksementpeler i byggegrop for avstivning og byggbarhet.
/motvirke
grunnvannsenkning

.

Undergang i Vingulmorkveien K273, vegbru i Tuneveien K275 og vegbru i Bryggeriveien K285

og

7.6.8
Ingen endringer utover beskrivelsen som er felles for alle alternativer i kap. 7.2.
7.6.9
i
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Figur 7-50:
3 m over spor

Figur 7-51:
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Yven Borg bryggerier alternativ 4bH

7.7.1
figur 7-52. Traseen starter i tunnelen under Yven
legges over tunnelportal, se figur 7-53
konstruksjoner (ute
-9
meter, se figur 7-54. Etter passering av Vingulmorkveien kommer banen inn i Vogts vei og senkes ned
mot Tuneveien, se figur 7-55. Fra Tuneveien og fram til vest for Borg bryggerier legges banen i
betongtunnel. Betongtunnelen passerer rett nord for Lande skole der betongtunnelen har sitt lavbrekk

Figur 7-52: Alternativ 4bH fra Yven til Borg bryggerier

InterCity-prosjektet

Klavestad
Felles plan veg og bane Sarpsborg
Teknisk hovedplan

Figur 7-53: Alternativ 4bH over Tunejordet

Figur 7-54
gjennom kulvert under dobbeltsporet.
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Figur 7-55: Alternativ 4bH mellom Vingulmorkveien og Tuneveien
7.7.2

Sporgeometri og overbygning

hastighet 160 km/t og der minste horisontalkurvatur er radius 2000 meter. I horisontalkurven under
Lande skole og ved bryggeriet er dimensjonerende hastighet 100 km/t, med radius 720 m og
Tabell 7-10: Horisontalgeometri 4bH

Det er for vertikallinjen benyttet normalkrav eller bedre. Videre optimalisering av vertikallinjen, og da
spesielt inn mot
7.7.3
Se beskrivelse felles for alle alternativer, kapittel 7.2.1. Det er 2 tekniske hus i alternativ 4bH.
7.7.4

Vegomlegginger
r planlagt reetablert over tunnelportal.

InterCity-prosjektet

Klavestad
Felles plan veg og bane Sarpsborg
Teknisk hovedplan

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

144 av 267
ICP-16-A-25237
02A
14.06.2019

eksisterende vegtr
.
fram til eksisterende T-kryss med Tuneveien, figur 7-56. Den nye
terreng. Vegen er planlagt som 2-feltsveg med tosidig fortau.

Figur 7-56: Omlegging av Vogts vei som vist i tegning ICP-16-D-10071
Tuneveien (fv. 118) brytes av nytt dobbeltspor, men er planlagt
jernbanekulvert (se tegning ICP-16-D-10081)

7.7.5

Konstruksjoner

n (K271). Brua har trautverrsnitt

Tabell 7-11: Konstruksjoner i alternativ 4bH (Yven Borg bryggerier)
K268 Yven: Tunnelportal
Dalens vei legges over takplata.
Lengde: 35 m
Se tegning ICP-16-K-17400
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K270 Tunejordet: Jernbanebru
Viadukt over Tunejordet med trautverrsnitt i
til berg. Avbrytes av K271mellomliggende konstruksjon for sporveksler.
Lengde: 628 m. Se tegning ICP-16-K-17600

Betongkonstruksjon mellom bruene i K270 som

Lengde: 390 m
Se tegning ICP-16-K-17700
K2
Lett fylling med forblendede vegger i overgangen
mellom viadukt (K270) og trau/kulvert (K280)
Lengde: 140 m

K280 Valaskjold: Betongtunnel
Betongtrau og -kulvert fra Tunejordet til rundt
kurven ved Borg bryggerier,hvorav 440 m lang
kulvert rundt Lande skole.
Lengde: 1049 m
Se tegning ICP-16-K-17950
K285 Bryggeriveien: Vegbru
B
uten reis fra jernbanetraseen under.
Lengde: 32 m. Se tegning ICP-16-K-18015

7.7.6
Hele tunnelen under Yven omtales i dette kapittelet.
km 102,870. Ved befaring ble det observert noe berg i
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overdekningen blir
km 103,
km 103,
er planlagt ved km 104,225, der overdekningen blir ca. 5 m.
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fram til

svakhetssone fra vest er ved km 103,
som ble kartlagt
ved driving gjennom sonen.
Neste svakhetssone tunnelen krysser er ved km 103,

bredere kartlegging av bergoverflaten
seismikk viser laves

er 23,3 m til berg, noe som indikerer en
m. Det ble
.
15 m. I
re bergoverdekningen.

senere planfase vil det bli behov for flere totalsonderinger
2 3 svakhetssoner med mektighet 25 50

Johan Nordtugs vei er

e plassert i en smal svakhetssone, overdekningen til terreng i
.

fram
er ved km 103,940 (sone 6) og
104,140 (sone 7). Overdekningen ved kryssing av sone 6 er ca. 34 m, og det er derfor antatt at en
eventuell svakhetssone her vil ha liten betydning for stabiliteten i tunnelen. Bergmassekvaliteten kan
re enn omkringliggende bergmasse. Det samme gjelder for sone 7 der
7.7.7 Geotekniske tiltak
Spor
Fra tunnelportal

sser fram

Det benyttes generelt lette f
Ved Lande skole/Borg bryggerier
bebyggelse.

Veg
Generelt forutsettes det bruk av lette fyllmasser for nye vegfyllinger over dagens terreng. Dette gjelder
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Konstruksjoner
Tunnelportal, K268, fundamenteres delvis
kalksementpeler ved behov.
Linjebru over Tunejordet, K270, fundamenteres
for fundamentene sikres med innvendig avstivning og kalksementpeler med hensyn til byggbarhet og
avstivning. Det er varierende dybder til be
sikres
delvis kun med kalksementpeler og delvis
18 m med
gravedybder
behov.
byggbarhet.
kraftig dobbeltsidig spunt med
innvendig avstivning.
m med gravedybder som varierer fra ca 2 m til
ca 16 m og med opp til 4
svevespunt og delvis til berg.
delvis i
. Det settes
kalksementpeler i byggegrop for avstivning og byggbarhet. Det er tett
/motvirke
grunnvannsenkning
.
med innvendig avstivning og kalksementpeler.

iden av banen ved Albert Moeskaus vei,
Vingulmorkveien og Lande Senter.
.
7.7.8
Overvannledningen omlegges mot nordkm 106,250 og bores til eksisterende anlegg i Enenda.
trase i forhold til grunnforhold.

eksisterende ledning.

den deretter krysser i
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Figur 7-57: Omlagt overvannsledning ved Lande skole.
ledning.
erende ledning
7.7.9
For 4bH er

to figurer nedenfor.

Figur 7-58:

fra Albert Moeskaus til Vogts vei.
m over spor.
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langs Vogts vei, fra Vingulmorkveien
m
m
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Yven Borg bryggerier alternativ 4bL

7.8.1
figur 7-60. Forskjellen mellom alternativ 4bH og
4bL
vest for Borg bryggerier ligger alternativ 4bL i betongtunnel hele veien, se figur
7-61. For beskrivelse av delstrekningen se avsnitt 7.7.1. Sammenlagt
betongtunnel fra delstrekningsgrensen i Yven til rett vest for Borg bryggerier er ca. 3300 m.

Figur 7-60: Alternativ 4bL fra Yven til Borg bryggerier
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Figur 7-61
7.8.2 Sporgeometri og overbygning
Dimensjonerende hastighet er 250 km/t
hastighet 160 km/t og der minste horisontalkurvatur er radius 2000 meter. I horisontalkurven under
Lande skole og ved bryggeriet er dimensjonerende hastighet 100 km/t, med radius 735 m og
Tabell 7-12: Horisontalgeometri 4bL

Det er for vertikallinjen benyttet normalkrav eller bedre. Videre optimalisering av vertikallinjen, og da

(betongtunnel fra Yven til Borg Bryggeri)
vrige jernbanetekniske fag
7.8.3
Se beskrivelse felles for alle alternativer, kapittel 7.2.1. Det er 2 tekniske hus i alternativ 4bL.
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7.8.4 Vegomlegginger
, Vogts
E6, Hundskinnveien,
adkomstveger og samleveger er planlagt reetablert over ny bane, enten over ny jernbanekulvert eller
situasjon.
7.8.5 Konstruksjoner
Alternativet er (i horisontalplanet) lik alternativ 4bH, men alternativ 4bL ligger under terreng i samme
Tabell 7-13: Konstruksjoner i alternativ 4bL (Yven Borg bryggerier)
K270 Tunejordet: Betongtunnel
Lang betongtunnel fra Yven til Borg bryggerier.
Overgang fra bergtunnel til betongtunnel under
gjennom kurven ved Borg bryggerier.
Lengde: 2581 m (tunnel og trau)
Se tegning ICP-16-K-17450

K285 Bryggeriveien: Vegbru
/betong for
plass uten reis fra jernbanetraseen under.
Lengde: 30,5 m

7.8.6

som for 4bH, jf. kap. 7.7.6.
7.8.7
Spor

Geotekniske tiltak
.

Ved Lande skole / Borg bryggerier
spunt mot bebyggelse

ste planfase.
Veg
Generelt forutsettes det bruk av lette fyllmasser for nye vegfyllinger over dagens terreng.
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Konstruksjon
Betongtunnel
. Byggegropen sikres med kraftig dobbeltsidig spunt med
fortrinnsvis innvendig avstivning.
bredde er det ved Borg bryggerier. Gravedybder
fra ca 6 m til ca 16 m og med
opp til 4
delvis til berg.
delvis i
. Det settes kalksementpeler i
byggegrop for avstivning og byggbarhet. Det er
, se 7.2.5.
Vegbru i Bryggeriveien, K285,
innvendig avstivning og kalksementpeler.

Det samme gjelder de tr
Vingulmorkveien og Lande Senter.

Albert Moeskaus vei,

7.8.8
Flere store overvannsledninger krysser banen ved E6, ca. km 104,600. Ledningene samles i ny
-16-Hovervannet til Glomma. Samlet lengde blir ca. 2400 m og inkluderer noe graving og boring ned til elva.
legges om. Ledningene legges under betongtunnel og overvannsledningen ledes til den nye

For kryssing ved Borg bryggerier, se kap. 7.7.8.
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Figur 7-62: Omlegging av ledninger ved E6.
overvannsledning
7.8.9
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Eksisterende
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Yven Borg bryggerier alternativ 5cH

7.9.1
figur 7-63. Traseen starter i tunnelen under Yven

figur 7-64
og 10 meter, se figur 7-65
ingen av Vingulmorkveien ned
mot Tuneveien, se figur 7-66. Fra Tuneveien og fram til vest for Borg bryggerier legges banen i
betongtunnel. Betongtunnelen passerer rett nord for Lande skole der den har sitt lavbrekk for deretter

Figur 7-63: Alternativ 5cH fra Yven til Borg bryggerier
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Figur 7-64: Alternativ 5cH over Alvimdalen

Figur 7-65: Alternativ 5cH i Vogts vei
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Figur 7-66: Alternativ 5cH mellom Vingulmorkveien og Tuneveien
7.9.2

Sporgeometri og overbygning

km/t og der minste horisontalkurvatur er radius 3300
60 mm. I horisontalkurven
under Lande skole og ved bryggeriet er dimensjonerende hastighet 100 km/t, med radius 735 m og
Tabell 7-14: Horisontalgeometri 5cH

Det er for vertikallinjen benyttet normalkrav eller bedre. Videre optimalisering av vertikallinjen, og da
7.9.3
Se beskrivelse felles for alle alternativer, kapittel 7.2.1. Det er 2 tekniske hus i alternativ 5cH.

InterCity-prosjektet

7.9.4

Klavestad
Felles plan veg og bane Sarpsborg
Teknisk hovedplan

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

158 av 267
ICP-16-A-25237
02A
14.06.2019

Vegomlegginger

bru.
Ny jernbane krysser E6 og Hundsk
figur 7-67 og figur 7-68
ende terreng etter kryssing av E6. Vegen er planlagt
som 2-

Figur 7-67: Omlegging av Vogts vei som vist i tegning ICP-16-D-10091

Figur 7-68: Omlegging av Vogts vei som vist i tegning ICP-16-D-10092
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Konstruksjoner
I likhet med 4bH ligger

ban

vegbru
Dalens vei legges over tunnelportalen (K268).

Tabell 7-15: Konstruksjoner i alternativ 5cH (Yven Borg bryggerier)
K268 Yven: Tunnelportal

Lengde: 61 m

K269 Bjortoppen: Vegbru
Ettspenns bjelke-platebru i betong for Yvenveien
ved Nordre Yven
.
Lengde: 35 m

K270 Tunejordet: Jernbanebru
Viadukt over Tunejordet med trautverrsnitt i
til berg. Avbrytes av K271-Vogts vei
som er mellomliggende
konstruksjon for sporveksler
Lengde: 634 m
Se tegning ICP-16-K-17650
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K271 Vogts vei: TrauBetongkonstruksjon mellom bruene i K270 som
Lengden
208 + 209 m.
Lengde: 417 m
Se tegning ICP-16-K-17750
K274 Lettfylling:
Lettfylling med forblendede vegger i overgangen
mellom viadukt (K270) og trau/kulvert (K280)
Lengde: 140 m

K280 Valaskjold: Betongtunnel
Betongtrau og -kulvert fra Tunejordet til rundt
kurven ved Borg bryggerier, med tett tverrsnitt
rundt Lande skole
Lengde: 1035 m (trau og tunnel)
Se tegning ICP-16-K-18000

K285 Bryggeriveien: Vegbru
B
uten reis fra jernbanetraseen under.
Lengde: 32 m
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K620 Hundskinnveien: Vegbru
og Hundskinnveien,
parallelt med ny jernbanebru
Lengde: 85 m
Se tegning ICP-16-K-18675

7.9.6

Bergtunneler og
fram til ca. km 103,000 ved

forhold til trasealternativ 1A, som fortsetter mer
fram

. Overdekningen er

jevnt ca. 40 m fram til km 103,
strekningen der overdekningen til boligene er minst.
km 103,480, og o

7.9.7
Spor
Nord

Geotekniske tiltak
fram til Nordre Yven

hvor banen i
det antatt behov for permanent s
sporet blir
Det benyttes generelt lette fyllma
Ved Lande skole/Borg bryggerier
r spunt mot
bebyggelse.

Veg
Tunejordet/Alvimjordet er det antatt behov for kalksementstabilisering.
vegbru i Bryggeriveien ,K285, og i Hundskinnveien, K620.
Konstruksjon

kalksementpeler ved behov.
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Jernbanebru
byggegropene for fundamentene sikres med innvendig avstivning og kalksementpeler med hensyn til
byggbarhet og avstivning. Det er varierende dybder til berg, men de fleste spuntene blir avsluttet over
Trausikres delvis kun med kalksementpeler og delvis med dobbeltsidig
gravedybder. Der det er behov for spunt
.
kalksementpeler i byggegrop for avstivning og byggbarhet.
.
kraftig dobbeltsidig spunt med
innvendig avstivning.
a er ca. 34 m med gravedybder varierer fra ca. 2 m til ca.
17 m og med opptil 4
, og spunten settes delvis som
svevespunt og delvis til berg.
delvis i
. Det settes
kalksementpeler i byggegrop for avstivning og byggbarhet.
/motvirke
grunnvannsenkning
taket.

dybde.
Veg

Vegbru i

avstivning og kalksementpeler.

Albert Moeskaus vei og
Vingulmorkveien samt ved Lande Senter.
7.9.8
tenkt omlagt mot nordeksisterende anlegg i Enenda.

Se figur nedenfor.
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Figur 7-69: Omlagt overvannsledning ved Lande skole.
.
Eksisterende overvannsledning
7.9.9
Det
kryssing av Vingulmorkveien fram til kulvert under fv. 118. Der banen

Figur 7-70
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7.10 Yven Borg bryggerier alternativ 5cL
7.10.1
figur 7-72. Forskjellen mellom alternativ 5cH og 5cL
er at fra
til vest for Borg bryggerier ligger alternativ 5cL i betongtunnel hele veien, se
figur 7-73. For beskrivning av delstrekningen se avsnitt 7.9.1
betongtunnel fra delstrekningsgrensen midt i Yven til vest for Borg bryggerier er ca. 3500 m.

Figur 7-72: Alternativ 5cL fra Yven til Borg bryggerier
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Figur 7-73: Alternativ 5cL fra Yven til Borg bryggerier
7.10.2 Sporgeometri og overbygning
jordet, minste
under Lande skole og ved bryggeriet er dimensjonerende hastighet 100 km/t, med radius 720 m og
Tabell 7-16: Horisontalgeometri 5cL

Det er for vertikallinjen benyttet normalkrav eller bedre.
For denne delstrekningen etableres hele strekningen i fjell- eller betongtunnel/trau (Yven i fjelltunnel,
betongtunnel fra Yven til Borg Bryggeri og trau fra Borg bryggerier frem til delstrekningsgrensen).
7.10.3
Se beskrivelse felles for alle alternativer, kapittel 7.2.1. Det er 2 tekniske hus i alternativ 5cL.

Klavestad
Felles plan veg og bane Sarpsborg
Teknisk hovedplan

InterCity-prosjektet

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

167 av 267
ICP-16-A-25237
02A
14.06.2019

7.10.4 Vegomlegginger

-feltsveg med tosidig fortau

7.10.5 Konstruksjoner
yggingen, men det er planlagt at ny bru (K620) kan
Tabell 7-17: Konstruksjoner i alternativ 5cL (Yven Borg bryggerier)
K270 Tunejordet: Betongtunnel
Lang betongtunnel fra Yven til Borg bryggerier.
Overgang fra bergtunnel til betongtunnel under
gjennom kurven ved Borg bryggerier.
Lengde: 2990 m
Se tegning ICP-16-K-17500

K285 Bryggeriveien: Vegbru
Bryggeriveien
uten reis fra jernbanetraseen under.
Lengde: 31 m

K620 Hundskinnveien: Vegbru
og Hundskinnveien.
en for
Lengde: 83 m
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7.10.6

som for 5cH, jf. kap. 7.9.6.
7.10.7 Geotekniske tiltak
Spor
.
Ved Lande skole/Borg bryggerier
bebyggelse.

a
Veg
Generelt forutsettes det bruk av lette fyllmasser for nye vegfyllinger over dagens terreng.
Konstruksjoner
Betongtunnel Tunejordet
kraftig dobbeltsidig spunt
fortrinnsvis med innvendig avstivning.
gerier. Gravedybder
med opptil 4
og delvis til berg.
delvis i
kalksementpeler i byggegrop for avstivning og byggbarhet.

fra ca. 4 m til ca. 16 m og
. Det settes

7.2.5.
Vegbruene i Bryggeriveien K285 fundamenteres direkte

trauveggene til K270 og K620

kalksementpeler.

Albert Moeskaus vei og
Vingulmorkveien samt ved Lande Senter.
7.10.8

krysser over kulverten i ca. km 104,300, og videre til eksisterende overvannsnett.
krysser banen i ca. km 104,300 og kobles til eksisterende VAKryssing ved Borg bryggerier, se kap. 7.7.8.
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Ny overvannsledning.
Figur 7-74: Omlegging av
Eksisterende overvannsledning. Magenta: Ny fellesledning.
7.10.9
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fellesledning.
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7.11 Borg bryggerier Klavestad alternativ Midt-7
7.11.1
g stasjon etter kurven ved Borg
beskrivelse under kapittel 7.3
7 Olavsvo
over Sarpsfossen vil ligge ca. 115 m nord for dagens jernbanebru. Etter brua dreier jernbanen

Figur 7-75: Alternativ Midt-7 fra Borg bryggerier

-
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Figur 7-76: Sarpsborg stasjon, alternativ Midt-7 og Midt-10
Dagens
vegbru vil fungere som ny gang- og sykkelveg. Fv. 118 og rv.
for fv. 581 Nordbyveien
7.2.2.

Figur 7-77: Sarpsfossen, felles plan veg og bane, alternativ Midt-7
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7.11.2 Sporgeometri og overbygning
Dimensjonerende hastighet er 100 km/t fra Borg b
dimensjonerende hastighet 120 km/t selv om det er rettlinje. Begrunnelse for dette skyldes plassering
Tabell 7-18: Horisontalgeometri Midt-7

Det er for vertikallinjen benyttet normalkrav eller bedre.
Tabell 7-19: Vertikalgeometri Midt-7

7.11.3
Se beskrivelse felles for alle alternativer, kapittel 7.2.1. Det er 4 tekniske hus i alternativ Midt.
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7.11.4 Veg
Figurene nedenfor viser oversikt over planlagt vegsystemet for alternativ Midt-7.

Figur 7-78: Alternativ Midt-

Figur 7-79: Alternativ MidtFv. 118, St. Nikolas-gate, er planlagt utvidet med kollektivfelt og tosidig fortau fra Sarpsborg stasjon til
kryss med fv. 109, se figur 7-80
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m
gang- og sykkelveg.

Figur 7-80: Utvidelse av fv. 118, St. Nikolas-gate, som vist i tegning ICP-16-D-10231

nesten parallelt med denne. Ny fv. 118 kobles mot planlagt 4-felts veg videre mot Dondern, se figur
7-81. Planlagt veg ligger over industrisporet til Borregaard, deretter senkes vegen under midlertidig
Sarpsfossen. Etter kryssing Sarps

nytt dobbeltspor med
Hafslund
siden. Det er planlagt med minimum horisontalkurver for valgte dimensjoneringsklasse, men
rv. 109, rv. 111 og Nordbyveien (fv. 581)/ Haugeveien (fv. 583), se 7.2.2.

Figur 7-81: Tegning ICP-16-D-10240, Alternativ Midt-7 uten ny rv. 111
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- og sykkelveg med bredde 5 m
fv. 118. Gang- og sykkelvegen er planlagt med maks stigning 7%. Det er planlagt gang- og
sykkelvegforbindelse fra
- og sykkelveg til Nordbyveien langs eksisterende
for kombinert bruk gang- og sykkel og adkomst, og har en
planlagte og
eksisterende gang- og sykkelveger, og planskilt kryssing av fv. 118.
Rv. 111 er planlagt forlenget nordover fram til ny fv. 118 og utvidet med kollektivfelt og fortau. Kryss
gang- og sykkelveg som legges i kulvert (se tegning ICP-16-D-10280)
Nordbyveien (fv. 581)
Vegen heves i eksisterende
over
eksisterende og ny
Hafslund skole. Nordbyveien er planlagt som 2ende gang- og sykkelveg i
henhold til dagens situasjon (se tegning ICP-16-D-10271)
l Hafslund kirke etableres
fra den nye Haugeveien.

Figur 7-82: Alternativ Midt-7, snitt ved Tarris som vist i tegning ICP-16-F-12061
7.11.5 Konstruksjoner
I Midtjernbanen i en gang-

- og

Brua over Glomma (K650) bytter fra et kasse-

re.
Det bygges to bruer (K395 og K397) for bil- og gang- og sykkeltrafikk over sporet som erstatning for
Gule bru i dette alternativet. I alt. Midtette alternativet, men trengs ikke i de
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Tabell 7-20: Konstruksjoner i alternativ Midt-7 (Borg bryggerier Klavestad)

Undergang under sporomr
for bilveg med gang- og sykkel
Lengde: 22 m (brulengde)
Se tegning ICP-16-K-18050

K300 Sarpsborg stasjon N: Undergang
Inkluderer trapper, ramper og heiser for
peler.
Lengde: 100 m (kulvertlengde)
Se tegning ICP-16-K-18150

K303 Kabelkulvert: Betongkulvert
stasjonens B-side. Plassering eller type er ikke
bestemt
Lengde: 75 m

K304 Driftsbase
Ny driftsbase etter ombygging av Sarpsborg
stasjon, inkludert lagerbygg, adminstrasjonsbygg
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K310 Sarpsborg stasjon S: Overgangsbru
kryssing over plattformer med trapper og heiser.

Lengde: 50 m (brulengde)

K320 Opsund: Betongplate
Betongplate og forblending for lettfylling under
berg.
Areal: ca. 6000 m

K330 Borregaard: Jernbanebru
Ny bru i to deler for jernbanen over industrisporet
til Borregaard, med prefabrikkerte betongbjelker og
trauelementer. Det foreligger ikke dekkende
standardiserte prefab-

fase
Lengde: 25 m
K335 Tarris: Undergang
Gang- og sykkelkulvert under sporet for adkomst til

Lengde: 30 m
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K336 Midlertidig: Jernbanebru
Midlertidig betongbru for omlagt eksisterende
jernbane ved Tarris
Lengde: 100 m

K350 Sarpsfossen: Jernbanebru
Betongbru for tre spor over Glomma ved
Sarpsfossen, fundamentert i elva, ca. 55 m spenn.
kraftverket under brua.
Lengde: 250 m
Se tegning ICP-16-K-18300
K390 Nordbyveien: Betongkulvert
under Nordbyveien.
Lengde: 20 m

K395 Gule bru: Vegbru
Ny betongbru som erstatter eksisterende Gule bru
.
Lengde: 160 m
Se tegning ICP-16-K-18500
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K396 Haugeveien: Vegbru
Ny betongbru for planlagt rv. 111 over jernbanen
ved Hafslund skole
Lengde: 95 m
Se tegning ICP-16-K-18650

K397 Kirkebrua: Overgangsbru
Ny betongbru for gang- og sykkeltrafikk over
jernbanen mellom Hafslund skole og Hafslund
Lengde: 85 m

Gang- og sykkelkulvert under ny jernbane ved
Lengde: 14 m (kulvertlengde)

K630 Borregaard: Vegbru
Bru for fv. 118 og gang- og sykkelveg over
Lengde: 20 m
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K640 Lettfylling ved Glomma
veg

K650 Sarpsfossen: Vegbru
Betongkassebru for ny fv. 118 over Glomma ved

og adkomst til kraftverket under brua.
Lengde: 235 m
Se tegning ICP-16-K-18750

Gang- og sykkelkulvert under rv. 111 i alternativet
uten ny rv. 111
Lengde: 14 m

Lengde: 160 m

7.11.6
Det er ingen
7.11.7 Geotekniske tiltak
Spor
spunt. Det

i
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av varierende dybder og til dels store dybder til berg settes spunten stedvis til berg og stedvis som
svevespunt med stylter til berg. For de andre trasealternativene kommer banen ut fra tett kulvert/trau

ligger i faresone 10-6 med middels faregrad [19]. I anleggsfasen vil ny bane bli anlagt i
g for spunt.

for faresonene 10-6 og 11-1 med middels faregrad [19]. Det forventes et stort behov for

kalkylen har relativ stor usikker.
Det er
senere fase av prosjektet. Dette er spesielt knyttet til om det er fare for lekkasje langs pelene og ned til

ermanent spunt
dagens industrispor.
behov for tiltak.
sterende infrastruktur som skal

faresone 11-

utstrakt bruk av spunt
annet etablering av permanent spunt mot Glomma, Sarpsfossen og ned mot Borregaard. Dette vil

t
ringer til innslag av faste lag, stein og

-

resone 12-5 som ikke er
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installere kalksementpeler og spunt.
or bli behov for utstrakt bruk av kalksementpeler og

utfordringer knyttet til faste lag og/eller blokk i massene.
Veg
anses derfor dekket av tekst ovenfor.
Konstruksjon
nen med permanent spunt. Det benyttes
og til dels store dybder til berg settes spunten stedvis til berg og stedvis som svevespunt med stylter til
berg.
Gen
und antas de fleste byggegroper sikret med
konstruksjonene.
grunn og sikre
-

K330, Borregaard
Byggegropen sikres med innvendig avstivet kraftig spunt. Etablering av de mest kritiske del

tgrop og vil

rbindelse med peling. Permanent

Bruer over Sarpsfossen, K350 og K650, Landkar fundamenter sikres med innvendig avstivet spunt.

kalksement ved behov.
for sikring av byggegrop.
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Undergang K690 Navestadveien etableres i kalksementstabilisert grunn.
Det er behov for kalksementstabilisering fo

7.11.8
Se beskrivelsen som er felles for alle alternativer i kapittel 7.2.
7.11.9
For alternativ Midt1. mellom spor og bebyggelsen langs St. Nikolas2.
3.
jermer for veg. Ev. behov for

m over spor

Figur 7-83:

Figur 7-84:

m over spor
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Figur 7-85:
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m over spor
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7.12 Borg bryggerier Klavestad alternativ Midt-10
7.12.1
For jernbanen er dette alternativet likt som alternativ Midt-7 beskrevet i kapittel 7.11.1, bortsett fra at

parallelt med den nye jernbanebrua fram til ny
g nord for Hafslund skole. Rv. 111 vil i alternativ Midtvei etableres det kollektivveg som krysser under dagens jernbanebru

Figur 7-86: Alternativ Midt-10 fra Borg bryggerier
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Figur 7-87: Sarpsfossen, felles plan veg og bane, alternativ Midt-10
7.12.2 Sporgeometri og overbygning
Det henvises til tabellen for horisontalkurvatur i kapittel 7.11.2.
Til forskjell fra Midt-7 skal dobbeltsporet i Midtviser at bane like etter
Tabell 7-21: Vertikalgeometri Midt-10

Sarpsborg stasjon. Videre optimalisering av vertikallinjen, og da spesielt ut fra Sarpsborg stasjon, vil
7.12.3
Se beskrivelse felles for alle alternativer, kapittel 7.2.1. Det er 4 tekniske hus i alternativ Midt.
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7.12.4 Veg
Figurene nedenfor viser oversikt over planlagt vegsystem for alternativ Midt-10.

Figur 7-88: Alternativ Midt-

Figur 7-89: Alternativ MidtPlanlagt utvidelse av fv. 118, St. Nikolas-gate, er lik for dette alternativet som for alternativ Midt-7, se
7.11.4.
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Ny 4-felts fv. 118 ligger i samme tras
over Sarpsfossen. Ett
skole, og deretter kobles mot planlagt 4-felt videre mot Dondern, se figur 7-90. Planlagt veg ligger over
industrisporet til Borregaard
over Sarpsfossen. Etter kryssing av Sarpsfossen
i kryssene med fv. 109,
Nordbyveien (fv. 581) og rv. 111, se 7.2.2.

Figur 7-90: Tegning ICP-16-D-10391, alternativ Midt-10
-

118. I

kobling mot planlagt og eksisterende gang- og sykkelvegnett. I tillegg til gang- og sykkelveg langs ny
fv. 118 er det planlagt gang- og sykkelveg i e
langs rv. 111 fram til Hafslund skole.
. Vegen er planlagt som 2-feltsveg med
tosidig fortau/gang- og sykkelveg (se tegning ICP-16-D-10411).
rv. 111 (se tegning ICP-16-D-10411). Kollektivvege
111. Kurven under eksisterende jernbanebru er tilpasset eksisterende situasjon og tilgjengelig areal,
men er

Eksisterende rv. 111 er planlagt bygd ned til 2-16-D-10401). Det er planlagt ny
ssering som eksisterende bru. Haugeveien (fv.
583) kobles mot rv. 111 i et T-kryss med samme plassering som i dag.
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Figur 7-91: Alternativ Midt-10, snitt ved Tarris som vist i tegning ICP-16-F-12062
7.12.5 Konstruksjoner
- og gang- og sykkeltrafikken jernbanen ved Tarris. Kryssingen skjer med
I Midtkonstruksjonen er ikke optimalisert i
mer tradisjonelt kulvertuttrykk.
agt bru (K390) over
-7.
-alternativene. Det er derfor planlagt en kulvert som gir adkomst
fra vest (K680).
For Midt-10 er det planlagt en gangkulverten.
Tabell 7-22: Konstruksjoner i alternativ Midt-10 (Borg bryggerier Klavestad)

bilveg med gang- og sykkel
Lengde: 22 m (brulengde)

K300 Sarpsborg stasjon N: Undergang
Inkluderer trapper, ramper og heiser for
peler.
Lengde: 100 m (kulvertlengde)
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Klavestad
Felles plan veg og bane Sarpsborg
Teknisk hovedplan

K303 Kabelkulvert: Undergang
for stasjonen.
Lengde: 75 m

K304 Driftsbase
Ny driftsbase etter ombygging av Sarpsborg stasjon,
inkludert lagerbygg, adminstrasjonsbygg og lokstall
.

K310 Sarpsborg stasjon S: Overgangsbru
kryssing over plattformer med trapper og heiser.
Heggedal stasjon.
Lengde: 50 m (brulengde)

K320 Opsund: Betongplate
Betongplate og forblending for lett fylling under
berg.
Areal: ca. 6000 m
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K330 Borregaard: Jernbanebru
Ny bru i to deler for jernbanen over industrisporet til
Borregaard, med prefabrikkerte betongbjelker og
trauelementer.
Lengde: 30 m

K335 Tarris: Undergang
Platebru for jernbanen over fv. 118 og gang- og
sykkelveg ved Tarris.
Lengde: 55 m (brulengde)

K350 Sarpsfossen: Jernbanebru
Betongkassebru for tre spor over Glomma ved
Sarpsfossen, fundamentert i elva, ca. 60 m spenn.
kraftverket under brua.
Lengde: 290 m
Se tegning ICP-16-K-18250
K390 Nordbyveien: Vegbru
Overgangsbru for ny firefelts fv. 118 over tilsvingen
Lengde: 90 m
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K395 Gule bru: Vegbru
Ny betongbru som erstatter eksisterende Gule bru
e spor ved
Lengde: 75 m
Se tegning ICP-16-K-18450

Gang- og sykkelkulvert under ny jernbane ved
Lengde: 14 m (kulvertlengde)

K630 Borregaard: Vegbru
Bru for fv. 118 og gang- og sykkelveg over
Lengde: 20 m

K640 Lettfylling ved Glomma
veg
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K650 Sarpsfossen: Vegbru
Betongkassebru for ny fv. 118 med gang- og
sykkelveg over Glomma ved Sarpsfossen.
ca. 60 m.
Lengde: 225 m
Se tegning ICP-16-K-18700

Ny betongbru for Nordbyveien og fortau/gang- og
sykkelveg
Lengde: 55 m

Gang- og sykkelkulvert under ny firefelts fv. 118 ved
Lengde: 28 m

Kulvert for driftsveg/landbruk som gir adkomst til
arealet mellom
Lengde: 25 m
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K685 Hafslund skole: Undergang
Gs-kulvert under ny fv. 118 ved Hafslund skole.
omfang av vanntette trau i tilknytning til kulverten.
Lengde: 20 m (kulvertlengde)

Lengde: 290 m

7.12.6

7.12.7 Geotekniske tiltak
-7 og Midtgeotekniske tiltak.
-7. Hovedforskjellen mellom alternativene er at veg
-10. Det
-7. Hovedforskjellen ligger i at
behov lette fyllmasser og kalksementstabilisering.
7.12.8
Se beskrivelsen som er felles for alle alternativer i kapittel 7.2.
7.12.9
For alternativ Midt-

-

Midt-
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7.13 Borg bryggerier Klavestad alternativ NFO-9
7.13.1
kapittel 7.3.
en 650 m lang bru som starter omtrent ved Olavsvollen og krysser
Sarpsfossen ca. 190 m nord for eksisterende jernbanebru. Etter brua dreier jernbanelinja mot
l eksisterende enkeltspor ved km 112,341.

Figur 7-95: Alternativ NFO-9 fra Borg bryggerier
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Figur 7-96: Sarpsborg stasjon, alternativ NFO-9 og NFO-10
Dagens
vegbru vil fungere som ny gangmed
7.2.2.

Figur 7-97: Sarpsfossen, felles plan veg og bane, alternativ NFO-9
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Rv. 111 utvides med kollektivfelt i
7.13.2 Sporgeometri og overbygning

Tabell 7-23: Horisontalgeometri NFO-9

Fra tabellen over ser man at det er benyttet normalkrav eller bedre for horisontalkurvturen.
Sarpsborg stasjon.
7.13.3
jernbanetekniske fag
Se beskrivelse felles for alle alternativer, kapittel 7.2.1. Det er 3 tekniske hus i alternativ NFO.
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7.13.4 Veg
Figurene nedenfor viser oversikt over planlagt vegsystem for alternativ NFO-9.

Figur 7-98: Alternativ NFO-

Figur 7-99: Alternativ NFOFv. 118, St. Nikolas-gate, er planlagt utvidet med kollektivfelt og tosidig fortau fra Sarpsborg stasjon til
kryss med rv. 109, se figur 7-100
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-

Figur 7-100: Utvidelse av fv. 118, St. Nikolas-gate som vist i tegning ICP-16-D-10331
Ny 4ru over
-felt videre mot Dondern, se figur 7-101.
midlertidig omlagt eksisterende spor og planlagt gang4,5% fram
til bru over Sarpsfossen hvor vegen ligger forholdvis flatt. Etter bru over Sarpsfossen stiger vegen for

(fv. 583), se 7.2.2.

Figur 7-101: Alternativ NFO-9, ICP-16-D-10341

InterCity-prosjektet

Klavestad
Felles plan veg og bane Sarpsborg
Teknisk hovedplan

202 av 267
ICP-16-A-25237
02A
14.06.2019

Side:
Dok.nr:
Rev:
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- og sykkelveg med bredde 5 m
fv. 118. Gang- og sykkelvegen er planlagt med maks stigning 7%. Gang- og sykkelveg fra stasjonen
langs eksisterende jernbanetras kobles til denne via ny gang- og sykkelvegbru over ny fv. 118. Det er
planlagt gang- og sykkelveg til Nordbyveien langs
eksister
gangSarpsfossen
- og
eksisterende og planlagte gang- og sykkelveger, og planskilt kryssing av fv. 118.
Det er planlagt adkomst til Tarris direkte fra ny 4- og
sykkelvegforbindelse til Tarris langs adkomstvegen med kobling mot gangav ny fv. 118 forbi industrispor til Borregaard.
Rv. 111 er planlagt forlenget nordover fram til ny fv. 118 og utvidet med kollektivfelt
retnin
(se tegning ICP-16-D-10371). Kryss mellom rv. 111 og fv. 118 er
gang- og
sykkelveg som legges i kulvert.

-16-D-10361). Fra
som 2-

Hafslund skole.
-

Figur 7-102: Alternativ NFO-9, snitt ved Tarris som vist i tegning ICP-16-F-12063
7.13.5 Konstruksjoner

For NFO-alternativene bygges kryssingen for hovedsporene over industrisporet (K330) som en
kulvert, i stedet for elementbru som i Midt-alternativene, ettersom det ikke er konflikt med eksisterende
t for brua over
Glomma (K350).
Hovedbrua er om lag 300 400 m lengre for NFO enn i Midt.
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Teknisk hovedplan
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-alternativene med
-9 ligger landkaret helt ut i elvekanten. En slik plassering er uheldig med
om avstand fra sporveksler til bru med bevegelige lager. I neste
den forbindelse til
rapport om kostnadseffektivisering av jernbanebruer [60], skrevet av Multiconsult for Bane NOR.
I NFOMidt-7.
Tabell 7-24: Konstruksjoner i alternativ NFO-9 (Borg bryggerier Klavestad)

bilveg med gang- og sykkel
Lengde: 22 m (brulengde)
Se tegning ICP-16-K-18100

K300 Sarpsborg stasjon N: Undergang
Inkluderer trapper, ramper og heiser for
peler.
Lengde: 100 m (kulvertlengde)
Se tegning ICP-16-K-18200

K303 Kabelkulvert: Betongkulvert
stasjonens B-side
Lengde: 75 m
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K304 Driftsbase
Ny driftsbase etter ombygging av Sarpsborg stasjon,
inkludert lagerbygg, adminstrasjonsbygg og lokstall

K310 Sarpsborg stasjon S: Overgangsbru
kryssing over plattformer med trapper og heiser.
lkonstruksjon, lignende tilsvarende
Lengde: 60 m (brulengde)

K320 Opsund: Betongplate
Betongplate og forblending for lett fylling under
berg.
Areal: ca. 17000 m

K330 Borregaard: Jernbanebru
Betongkulvert i forlengelsen av landkaret til K350 for
industrisporet til Borregaard under hovedspor.
Lengde: 20 m
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K336 Midlertidig: Jernbanebru
Midlertidig betongbru for omlagt eksisterende
jernbane ved Tarris
Lengde: 60 m

K350 Sarpsfossen: Jernbanebru
Betongbru for tre spor over Glomma ved
Sarpsfossen, fundamentert i elva, ca. 50 m spenn.

Lengde: 660 m
Se tegning ICP-16-K-18400

K390 Nordbyveien: Betongkulvert
linje under Nordbyveien.
Lengde: 20 m

K391 Nordbyveien: Betongkulvert
Ny, midlertidig kulvert for eksisterende spor under
nye Nordbyveien
Lengde: 20 m
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K395 Gule bru: Vegbru
Ny betongbru som erstatter eksisterende Gule bru

Lengde: 132 m
Se tegning ICP-16-K-18600

K397 Kirkebrua: Vegbru
Ny betongbru for bil- og gang- og sykkeltrafikk over
jernbanen mellom Hafslund skole og Hafslund

Lengde: 110 m

Gang- og sykkelkulvert under ny jernbane ved
Lengde: 14 m (kulvertlengde)

K630 Borregaard: Vegbru
Bru for fv. 118 og gang- og sykkelveg over
Lengde: 20 m
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K635 Tarris: Overgangsbru
GS-bru for hovedsykkelvei som tar gang- og
sykkelvegtrafikk fra den ene siden av fv. 118 til den
andre ved Borregaard.
Lengde: 56 m

K640 Lettfylling ved Glomma
veg

K650 Sarpsfossen: Vegbru
Betongkassebru for ny fv. 118 over Glomma ved
Sarpsfossen. Fundamentere
Spennvidder ca. 47 m.
Lengde: 305 m
Se tegning ICP-16-K-18850

Ny betongbru for Nordbyveien og fortau/gang- og
sykkelveg
Lengde: 100 m
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K670 Hafslunds gate: Undergang
Kulvert for gang- og sykkelveg under rv. 111
Lengde: 14 m

Kulvert for eksisterende bane under ny fv. 118 i alt.
NFO-9-vfb
Lengde: 25 m

Lengde: 300 m

7.13.6

7.13.7 Geotekniske tiltak
-

vil det

-7.

spuntavstivet byggegrop.
-7. Hovedforskjellen ligger i at
behov lette fyllmasser og kalksementstabilisering.
7.13.8
Se beskrivelsen som er felles for alle alternativer i kapittel 7.2.
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7.13.9
For alternativ NFO1. mellom bane og bebyggelsen langs St. Nikolas2.
spor.
3.
4.

Figur 7-103:
over spor

Figur 7-104
m

St. Nikolas-g

m over spor.

m
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Figur 7-105
m over spor

Figur 7-106:

m over terreng

210 av 267
ICP-16-A-25237
02A
14.06.2019

InterCity-prosjektet

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

Klavestad
Felles plan veg og bane Sarpsborg
Teknisk hovedplan

211 av 267
ICP-16-A-25237
02A
14.06.2019

7.14 Borg bryggerier Klavestad alternativ NFO-10
7.14.1
For jernbanen er dette alternativet likt som alternativ NFO-9 beskrevet i kapittel 7.13.1.
Fv.118 ligger noe lavere i terrenget ved Tarris i alternativ NFO-10 sammenlignet med NFO-9. Vegen
r under ny
Hafslund skole. Rv. 111 vil i alternativ NFO-10
s

Figur 7-107: Alternativ NFO-10 fra Borg bryggerier
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Figur 7-108: Sarpsfossen, felles plan veg og bane, alternativ NFO-10
7.14.2 Sporgeometri og overbygning
Det er ingen forskjeller mellom NFO-9 og NFO-10 for spor. Det henvises til kapittel 7.13.2.
7.14.3
Se beskrivelse felles for alle alternativer, kapittel 7.2.1. Det er 3 tekniske hus i alternativ NFO.
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7.14.4 Veg
Figur 7-110 nedenfor viser oversikt over planlagt vegsystem for alternativ NFO-10.

Figur 7-109: Alternativ NFO-

Figur 7-110: Alternativ NFO-10,
Planlagt utvidelse av fv. 118, St. Nikolas-gate, er lik for dette alternativet som for alternativ NFO-9, se
kapittel 7.13.4.
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Ny 4-felts fv. 118 ligger i samme tras som eksisterende veg over industrisporet til Borregaard,
parallelt
sfossen. Etter kryssing av Sarps
r kobles mot planlagt 4-felt videre mot Dondern, se
figur 7-111. Vegen ligger over industrisporet til Borregaa
ks fall, 6%,
under midlertidig omlagt eksisterende bane og ny gangover Sarpsfossen
a senkes den. Etter bru over
Sarps
Det er
byveien (fv. 581) og rv. 111, se kapittel 7.2.2.

Figur 7-111: Tegning ICP-16-D-10431, Alternativ NFO-10
ende gang- og sykkelveg med bredde 5 m parall
118
og kobling mot planlagt og eksisterende gang- og sykkelvegnett. I tillegg til gang- og sykkelveg langs
ny fv. 118 er det planlagt gangSarpsfossen og
videre langs rv. 111 fram til Hafslund skole. Gang- og sykkelveg fra stasjonen langs eksisterende
kobles til denne via ny gang- og sykkelvegbru over ny fv. 118.
jernbane
Det er planlagt adkomst til Tarris direkte fra ny 4akselerasjon. Det er planlagt gang- og sykkelvegforbindels

kulvert. Vegen er planlagt som 2-feltsveg med
tegning ICP-16-D-10451).

- og

rysse under ny bane i
gang- og sykkelveg
(se

lik for dette alternativet som for alternativ Midt-10 (se tegning ICP-16-D-10451).
Planlagt endring av eksisterende rv. 111 til 2t som for Midt-10 (se
tegning ICP-16-D-10441).
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Figur 7-112: Alternativ NFO-10, snitt ved Tarris som vist i tegning ICP-16-F-12064
7.14.5 Konstruksjoner
For jernbanen er alternativet stort sett likt som NFO-9. I f
en kulvert for kryssende gang-/sykkelveg.

bygges ut samtidig. Til gjengjeld antas det da at man kan benytte disse konstruksjonene til bygging av
fv. 118.
Som for alt. Midt-

) i stedet for kulvert, og det etableres en

Tabell 7-25: Konstruksjoner i alternativ NFO-10 (Borg bryggerier Klavestad)
K290
bilveg med tosidig gang-/sykkelveg.
Lengde: 22 m (brulengde)

K300 Sarpsborg stasjon N: Undergang
Inkluderer trapper, ramper og heiser for
peler.
Lengde: 100 m (kulvertlengde)
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Felles plan veg og bane Sarpsborg
Teknisk hovedplan

K303 Kabelkulvert: Betongkulvert
stasjonens B-side
Lengde: 75 m

K304 Driftsbase
Ny driftsbase etter ombygging av Sarpsborg stasjon,
inkludert lagerbygg, adminstrasjonsbygg og lokstall

K310 Sarpsborg stasjon S: Overgangsbru
Konstruksjon for sek
kryssing over plattformer med trapper og heiser.

Lengde: 60 m (brulengde)

K320 Opsund: Betongplate
Betongplate og forblending for lett fylling under
berg.
Areal: ca. 17 000 m2
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K330 Borregaard: Jernbanebru
Betongkulvert i forlengelsen av landkaret til K350 for
industrisporet til Borregaard under hovedspor.
Lengde: 20 m

K336 Midlertidig: Jernbanebru
Midlertidig betongbru for omlagt eksisterende
jernbane ved Tarris
Lengde: 60 m

K350 Sarpsfossen: Jernbanebru
Betongbru for tre spor over Glomma ved
Sarpsfossen, fundamentert i elva, ca. 50 m spenn.
Landkar
Lengde: 660 m
Se tegning ICP-16-K-18350

K355 Jomfrudammen: Jernbanebru
gang-/sykkelveg under ny jernbane
Lengde: 36 m
Se tegning ICP-16-K-18425
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K390 Nordbyveien: Bru
Overgangsbru for ny firefelts fv. 118 over tilsvingen
Lengde: 60 m

K395 Gule bru: Vegbru
Ny betongbru for bil- og gang-/sykkeltrafikk over
jernbanen mellom Hafslund skole og Hafslund
veien med rv. 111
Lengde: 90 m
Se tegning ICP-16-K-18550

Gang-/sykkelkulvert under ny jernbane ved
Lengde: 14 m (kulvertlengde)

K630 Borregaard: Vegbru
Bru for fv. 118 og gang-/sykkelveg over
Lengde: 20 m
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K635 Tarris: Overgangsbru
Gang-/sykkelbru over ny fv. 118 ved Tarris
Lengde: 56 m

K640 Lettfylling ved Glomma
y
veg

K650 Sarpsfossen: Vegbru
Betongkassebru for ny fv. 118 over Glomma ved
Spennvidder ca. 47 m.
Lengde: 220 m
Se tegning ICP-16-K-18800

Ny betongbru for Nordbyveien og fortau/gang/sykkel
Lengde: 50 m
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Gang-/sykkelkulvert under ny firefelts fv. 118 ved
Lengde: 28 m

Kulvert for driftsveg/landbruk som gir adkomst til
arealet mello
Lengde: 25 m

Lengde: 290 m

7.14.6

7.14.7 Geotekniske tiltak
-

-7.
spuntavstivet byggegrop.
-7. Hovedforskjellen ligger i at
behov lette fyllmasser og kalksementstabilisering.
7.14.8
Se beskrivelsen som er felles for alle alternativer i kapittel 7.2.
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7.14.9
For alternativ NFO1.
spor.
2.
3.

-

Figur 7-113

kole ned til parsellgrense ved Klavestad.

Figur 7-114:
er 3 meter over spor.

Figur 7-115

langs veg (fv.

m over terreng
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8
8.1

Generelt
Det vil bli riving av et stort antall
inne optimale

bygninger. T
en egen rapport [61].

msvar med
vedtatt reguleringsplan. Omfanget av erverv er indikert i anleggsrapporten og oppsummert i tabell
nedenfor.
Tabell 8-1:
Yven
Alternativ
Boliger
Boenheter
offentlig, etc.
Sum bygg

Alternativ
Boliger
Boenheter
offentlig, etc.
Sum bygg

1a
10

4b
31
13

46

1

2

11

33

Yven Borg bryggerier
1a
5cH
46
60
75
74
6
19
52

79

5cL
60
74
19
79

4bH
60
74
23
83

4bL
60
74
24
84

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

Midt-7
30

47

42

48

41

ervervsomfang vil bli detaljert i senere planfaser. D

iver 4bL og 5cL fra Tunejordet til Borg bryggerier, og at arbeidet

bruddperioder.
Det er ikke avklart hvor massene skal plasseres/disponeres.
nger. Ulemper ved

, eksempelvis
spunting, vil i hovedsak bli i

utenfor skoletid.
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-en
skal v
8.1.1
For Borg bryggerier Klavestad er det

, benevnt

bygges til og med Sarpsborg stasjon. Vegalternativer 7 og 9
er avhengige av at bane er ferdigbygd. De midlertidige
.
Sarpsborg stasjon bygges ut som angitt i konseptdokumentet [28],
over Glomma til Klavestad.
. For detaljer vises til
anleggsrapporten [61].

8.2

arbeider

8.2.1
I alternativ 4b legges jernbanen i en betongtunnel under

fv. 109.

konstruksjonen, slik at det kan bygges i traseen til fv. 109.
8.2.2
I alternativ 1a

Det

Brua ligger lavt over eksis
8.2.3

Midlertidig omlegging av E6
-

samarbeid med Statens vegvesen.
8.2.4

Bru Bryggeriveien

Denne holdes i drift inntil ny bru er bygd.
8.2.5

Sarpsborg stasjon

plattform via overgangen med heis og trapper
sydvestlige delen av stasjonen om.

Deretter bygges den
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Opsund deponi

ket at det er forurensede
. Fylling med forurensede masser
strekker seg helt inn til eksisterende spor.
Det er registrert fyllmasser av varierende art, organisk innhold og mektighet. Fyllmassene og

av forurensede ma

Alternativ Mi
deponi.
masser ved Opsund deponi.
8.2.7

r

Middelalderbyen med Olavsvollen
. Olavsvollen er et av de

sentrale kulturminnene innenfor middelalderbyen, se kapittel 5.4.9, og
Olavsvollen er vist i figurer i kapittel 8.4.3.
Ved anleggsarbeider for veg og jernban
mulig bevaring av middelalderbyen og Olavsvollen gjennom hele anleggsperioden. Mulig tiltak kan
og begrensning i omfang gravearbeider.
8.2.8 Bruer over Glomma
Bygging av fundamentene kan starte samtidig med bygging av landkarene. Arbeid med fundamentene
sideforankret
, f.eks. med modulbasert pontong-

.F

leres det vanntette
spuntkasser
orm i bunn av armert avrettingsbetong, som forankres
og islaster gir premisser for utforming og sikring av vanntett barriere
(spuntkasse, forankring og bunnplate av avrettingsbetong).
Gangadkomst til den enkelte akse etableres enten med fast forbindelse (stillassystem) eller med
flom og skifte

.
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.

8.2.9

Kraftverk ved Sarpsfossen

vedlikehold og ved eventuelt havari.

8.3

Anleggstrafikk og trafikkavvikling

8.3.1

Anleggstrafikk og trafikkavvikling veg

stilling til hvordan transport skjer via offentlig veg til deponi.
Eksisterende veger og gang- og sy
opprettholde gang- og sykkelveger og kollektivtrafikk,

.
e omlegginger.

Fra nordlig del av Sarpsborg stasjon og nordlig del av trau nordvest for Bryggeriveien bru:
alternativ 4b og 5c. Det er planlagt med at Bryggeriveien bru vil bli erstattet med en midlertidig GS-bru.
.
Dagens biladkomst til Tarris er via St. Marie gate under eksisterende banebru ved Glomma, men
denne er uegnet for
. Adkomst til Tarris for massetransport skal skje ved at det etableres
ny adkomst under ny midlertidig banebru ved industrisporet til Borregaard. Dette med
- og
direkte fra godsvogner.
8.3.2 Trafikkavvikling tog
Det er i denne planfasen forutsatt 6-ukers sommerbrudd som vist i anleggsrapporten [61]. Dette vil
ptimalisere bruddperioder for
rregaard [89], som konkluderer med at Borregaard i 6-ukers
-tog etter 3. uke
- eller B-siden, med et
unntak: For Midt-siden er
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8.4
Det er utarbeidet faseplaner for alle alternativer, se fagrapport

61]. Der vises

For Sarpsborg er areal for middelalderbyen med Olavsvollen fremhevet i figurene.
Yven

8.4.1

Figur 8-1: A

alternativ 1a

Figur 88.4.2

Yven Borg bryggerier

Figur 8-3

1a
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og 4bL

Figur 8-

Figur 8-5
8.4.3

og 5cL

Borg bryggerier Klavestad

Figur 8-6

-7. Arbeid med nordlig del av stasjonen
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Figur 8-

-

Figur 8-8 Anlegg

-10. Arbeid med nordlig del av stasjonen

Figur 8-9 Anlegg

-
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Figur 8-10

NFO-9. Arbeid med nordlig del av stasjonen

Figur 8-11

NFO-

Figur 8-12

NFO-10. Arbeid med nordlig del av stasjonen
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8.5
En grov masseoversikt er gitt i tabell 8-2 nedenfor:
Tabell 8-2: Grovt estimat masser for hvert alternativ (
Alternativ Sprengning
Graving
1a

390 000

400 000

4bH

610 000

770 000

4bL

620 000

1480 000

5cH

390 000

660 000

5cL

430 000

1580 000

Midt-7

30 000

480 000

Midt-10

30 000

450 000

NFO-9

56 000

460 000

NFO-10

56 000

470 000

prosjekterte faste masser)

Det er i kostnadsestimatet forutsatt at grave- og sprengningsmasser skal til deponi, men at noe av
sprengningsmassene skal knuses og gjenbrukes.
Hovedantakelse for alle alternativer er deponering av alle jord/leiremasser. For 1a er det forutsatt at
50% av steinmassene ikke deponeres, men brukes i anlegget, men for 4b og 5c forusettes det at alle
m2Det er stor usikkerhet i
deponier, og kun overordnete forutsetninger er lagt til grunn. Detaljer om dette er gitt i
kostnadsestimatet [71].
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

. Bane NOR har startet en

,
samtidig har akseptable adkomstforhold til veg.
eve omfattende geoteknisk stabilisering.
parter.
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Fremdrift og byggetid
Byggetid er behandlet i detalj i anleggsrapporten [61].
.

Tabell 8-3: Byggetid for felles utbygging veg og bane
Type
Alternativ Byggetid
Bane
Borg
Alle
bryggerier
Bane
Sarpsborg stasjon
Alle
Bane
Sarpsborg stasjon
Midt
Klavestad
Bane
Sarpsborg stasjon
NFO
Klavestad
Veg
Sarpsborg sentrum Alle
Veg
Tarris/Hafslund
10
Veg
Tarris/Hafslund
7 og 9

Kommentar

NFO tar lengre tid enn Midt pga lengre byggetid
for jernbanebru over Glomma
Samme ferdigstillelse som stasjonen

Vegalternativene

kan

Hafslund.

8.6.1
Byggetid for Sarpsborg stasjon og vegarbeider i sentrum er de samme som vist over.
uavhengig av bane. For vegalternativ 7 er to midlertidige felt for fv. 118 ferdige fra brua over Glomma

8.6.2

Driftsbase Sandesund
t

Det
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9 RAMS-VURDERINGER
9.1

Bakgrunn

-aktiviteter som beskrevet i Bane NORs overordnede RAMSimplementeringsplan for InterCity [63].
RAMS. I tillegg har RAMS-

9.2

Risikovurdering

Som grunnlag for risikovurderingen er d
ide
inkludert i
- og underbygning med tunneler, bru
og stasjoner med passasjerutveksling, LARK, KL, elektro og signal.
9.2.1 Vurdering mot akseptkriteriene
Under fareidentifiseringen ble det identifisert 22 farer me
risiko omhandler hovedsakelig utglidning av spor, differensialsetninger, ustabile spor og utfordrende
geotekniske forhold. Villkryssing og kontakt med KLALARP-prinsippet gjelder, hvilket betyr at tiltak for alle farer er vurdert anbefalt / ikke anbefalt
bakgrunn av en overordnet kost/nytte-vurdering.
en totale risikoen forbundet med
strekningen
Klavestad
innenfor akseptkriteriene til Bane NOR. For beskrivelse
av identifiserte farer og risikoestimering, se risikovurdering [72].
9.2.2 Vurdering av alternativene mot hverandre
De to alternativene med minst risikobidrag for

Borg bryggerier er 1a og 4bL. Ut fra
-1A-13 (Vedlikeholdspersonell kommer i

Alternativ 1a har lavest risiko i
dette alternativet. Alternativ

da det ikke er identifisert farer her som er spesifikke for
-Klavestad [72). Samtlige

er til risikoreduserende tiltak.
Klavestad som skiller seg ut.

9.3

RAM-vurdering

kvalitative delen av RAManal
(signal, spor, UB/konstruksjon, elektro/KL og tunnel). I
med
Bane NOR er det bestemt at det ikke skal utarbeides en FMECA og konsekvensanalyse i hovedplan.
Dette har blitt erstattet med en overordnet grovanalyse (kvalitativ). Hensikten med denne analysen er
mmenlikne RAM-ytelsen til de ulike alternativene som er

strekningen.
Det legges
og teknisk designbasis [29], samt at funnene i grovanalysen [64] blir ivaretatt,

[28]
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-krav
-

Resultatene fra grovanalysen er vurdert dithen at ingen av de indentifiserte RAMde overordnede RAM-kravene til
BN.
Det er teoretisk lagt til grunn 1440 tilgjengelige hvite timer i kapasitetsberegningene i
tilegnet denne strekningen er vesentlig mindre. Det er beregnet i RAMKlavestad
[64]
vedlikeholdsaktiviteter. Resultatene tilsier at det med rimelighet kan antas at det er tilstrekkelige hvite
timer tilgjengelig for de vedlikeholdsaktivitete
9.3.2

Vurdering av alternativene opp mot hverandre
Yven er det forbundet flere utfordringer til RAM for alternativ 4b enn for 1a. Disse
utfordringene er i all hovedsak relatert til tilkomst til sp
. For en utfyllende beskrivelse av alle alternativene i
Klavestad [83].

For Yven Borg bryggerier foreligger det fem ulike sporalternativer, 1a, 4b
lav). Alternativ 1a, 4bH og 5c
de lave
kontinuerlig tunnel
tilkomst til sporveksler er gjeldene for alle alternativene. For 1a, som i stor grad
andre. Ved

c

ne fordelen. Utfordringen knyttet til dette er

identifiserte RAM-forhold.
Alternativene
delstrekning Borg bryggerier Klavestad kan kombineres med alle sporalternativene
fra delstrekning Yven Borg bryggerier. NFO krysser Glomma lengre nord enn hva M
-forhold som har blitt
identifisert, ser
ut som mest gunstig:
Yven: 1a,
Yven Borg bryggerier: 1a og Borg bryggerier Klavestad: Midt. For ytterligere informasjon se RAMKlavestad [64].
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10 SIKKERHET, HELSE OG
10.1 Metode
SHA-begrepet har opphav i byggherreforskriften og omfatter ivaretakelse av sikkerhet, helse og
- og
anleggsfasen starter opp. SHA-faget har grensesnitt mot RAMS for sikkerhet i driftsfasen, og mot
fagomr

overordnede fareidentifikasjoner for risikoforhold knyttet anleggsfase og
for ulykker og helseskader i anleggsfasen blir redusert eller eliminert. For driftsfasen legges det vekt
- og togtrafikk.
,

er for
gjennom-

3D-modellene. SHA-koordinator for prosjektering har jevn
aktiv rolle i risikogjennomganger med Statens vegvesen og Bane NOR.
[61] og dokumentert og fulgt opp i
prosjektets risikoregister [65].
SHA i hovedplanfasen knytter seg i hovedsak til forhold som definerer hvor traseen skal legges og
hvilket areal som skal avsettes. I hovedplanfasen er det derfor vurdert:
g
geotekniske forhold
installasjoner
n
p
adkomst
forhold til omgivelser

10.2 Hovedutfordringer
Prosjektet er anleggstekn
isikoen kommer ned
Dette stiller store krav til planleggingsat SHA ivaretas.
omfattende oppf

- og sikkerhetstiltak i anleggsfasen.

Trange anleggsRiving av hus og eksisterende konstruksjoner
i
sammenrasing av byggegroper
spunting, kalksementstabilisering og andre stabiliseringstiltak
Stort omfang av m
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Tunnel- og sprengningsarbeider
Kryssing av bekker

Fremkommelighet for tredjeperson, omlegging av veger
Faseplanlegging:
10.2.1 Krevende grunnforhold
Der det ikke er berg

leire og stort omfang kvikkleire som krever

etablere og bygge konstruksjonene for ny bane og veg

skaper store

N
vil blant annet omfatte spunting og kalksementstabilisering, lette
fyllmasser samt etablering av motfyllinger og konstruksjoner
eksisterende og nye installasjoner og konstruksjoner ikke sklir ut eller mister sin fundamentering i
anleggsfasen. Ytterligere
- og
- og riggom
samt av eksisterende bane og veg,
10.2.2 Bergsprenging og tunnelarbeider
ved
hjelp av sikringstiltak i form av

fjellbolter

r med liten bergoverdekning bli benyttet
forsiktig sprengningsteknikk med korte og/eller delte salver.
sprengningsarbeider i dagen, samt stort omfang av massetransport. Sikkerhet for skolebarn og myke
anleggsfasen, opprettholdes.
10.2.3
Prosjektet
Sarpsborg.
ved kryssing av lokalveger,
God planlegging
og stedlige trafikksikkerhetstiltak vil minimalisere risikoen fo
Typiske risikoreduserende tiltak er utarbeidelse av detaljerte faseplaner for trafikkavvikling, god
byggegjerder etc. Valg av tiltak avklares i detaljprosjekteringen og beskrives i SHA-plan og
10.2.4

trafikkerte veger

er som E6, Hundskinnveien, Statsminister
Kolstads vei, Albert Moeskaus vei, Vogts vei, fv. 118 og Bryggeriveien. Dette vil skape utfordringer
bane eller veg. En del vegomlegginger, samt omlegging av gang- og sykkelveger
.
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eksisterende jernbane
parallell med eksisterende bane,
eksisterende bane i drift

sikkerheten til arbeiderne ivaretas. Aktuelle tiltak
:
etablering av sikkerhetsskjerm/barriere mot bane i drift.
bruk av sikkerhetsmannskaper
- og svingebegrensninger
jording av maskiner og utstyr
innstilling av togtrafikk
Ved etablering av dobbeltspor ved Borg bryggerier, ligger nytt spor ved eller delvis i konflikt med
eksisterende bane (ca 1 km for alternativ 1a og ca 500 m for alternativer 4 og 5), samt krysser
eksisterende bane to steder. Konflikter med eksisterende spor inkludert
bl.a.
og avsporing.
Mulige alternative tiltak:
lengre sammenhengende perioder.
yspentlinjer i luftstrekk

10.2.6

rutiner for omlegging av kraftledninger.
10.2.7 Masseutskifting og arbeid i randsonen til Opsund deponi
, hvor nye spor til Sarpsborg stasjon skal etableres, inneholder
nd deponi
avgir eksplosjonsfarlig metangass. Det er utarbeidet rapport om forurensede masser, men flere
transport.
deponi [62].
10.2.8 Fundamentering og
y bru over
som

-frambygg-bru, 700 m total lengde inkl.

brukonstruksjon skulle kollapse. Stor dybde til fjell og vanskelige grunnforhold.

10.2.9
jen
rnepeler til berg. Anleggstekni
omlegging av Dalveien og sikring av fv. 114 som skal hol
n.
.
midlertidig beredskapsbru i anleggsperioden.

Trafikksikkerhetstiltak

10.2.10 Kryssing av Alvimdalen/Tunejordet
Videre
geotekniske grunnunde
eller andre stabiliseringstiltak.

derfor
r store

over E6 (1a, 4bH og 5cH) store utfordringer knyttet til omfattende konstruksjonsarbeider ved
etablering av bru.
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man bygger om halve stasjonen om gangen.
10.2.12 Kryssing av Glomma
Kr
fundamenteringsarbeider. Etablering av fundamenter i elv

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

238 av 267
ICP-16-A-25237
02A
14.06.2019

InterCity-prosjektet

Klavestad
Felles plan veg og bane Sarpsborg
Teknisk hovedplan

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

239 av 267
ICP-16-A-25237
02A
14.06.2019

11
11.1

(MOP)

er en del av virksomhetens internkontrollssystem.
[66]
gisk dokument og et internt styringsdokument som
iverksetter tiltak og plasserer ansvar.
MOP utarbeides i neste planfase og risikovurderinger legges til grunn for utarbeidelsen av planen.
entrepriseform og avklares i videre prosess med Bane NOR.

11.2
[67]
neklimagasser. Delutredningen klimagassbudsjett
grunnlaget som skal legges til grunn for valg av alternativ.

-

I klimagassbudsjettet for bane er bl.a. rivearbeider, grunnarbeider og anleggsarbeid inkludert i
beregninger utover systemgrenses

11.3
-ekvivalenter fra
utbyggingsfasen inkludert avhending, drifts- og vedlikeholdsfasen.
I delutredning

beskrives klimagassutslippet fra anleggene som de
. Det er

beregnet for de mulige ulike kombinasjoner av alternativ
Borg bryggerier, og for alternativ Midt-7, Midt-10, NFO-9 og NFOBorg bryggerier Klavestad.

delstrekningen

ten. Resultatene skal
legges til grunn for sammenlikning av alternativene, og de kvantifiserte forskjellene mellom alternativderfor sammenlignes med de tall for klimagassutslipp som foreligger for utbyggingsalternativene.
For
Borg bryggerier
tonn CO2433 532 tonn CO2-ekvivalenter
ekvivalenter
953 tonn CO2-ekvivalenter.

953
527 tonn CO2788 tonn CO2-ekvivalenter
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slippet med

Beregnet totalutslipp for alle mulige alternativskombinasjoner for bane vises i Figur 11-1.
t forskjell i utslipp mellom kombinasjonen alternativ 1a for hele
delstrekning
Borg bryggerier pluss alternativ Midt-7 for Borg bryggerier Klavestad, og
kombinasjonen
Yven, 5cL for Yven Borg bryggerier og Midt-10 for Borg bryggerier
Klavestad. Sistnevnte kombinasjon har et 172 444 tonn CO2-ekvivalenter
kombinasjonen av 1a og Midt-

Klavestad

Figur 11-1: Totalutslipp for jernbanea

Grunnarbeider
inndeling. For
Borg bryggerier er dette etterfulgt av bruer og konstruksjoner, tunneler, og
overbygning jernbaneteknikk (JBT). For Borg bryggerier Klavestad er grunnarbeider etterfulgt av
bruer og konstruksjoner, ov
klimagassutslipp for alle

11.4
alternativene fra utbygging, driftvurdering av klimagassutslipp i tidlig fase. Resultatene er vider
veg [93].
konstruksjonsvolum fra anslag og generiske forutsetninger for mengder og utslipp i modellen. I

-
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utgangspunktet er
beskrevet i delutredningen. Usikkerhetene i beregningene ligger i modellens begrensning for utregning
av totalutslipp for klimagasser og de systemavgrensningene som er fastsatt i modellen. Det vil ikke
Beregnet totalutslipp av klimagasser for de ulike alternativene er vist i figur 11-2. Resultane viser at
vegalternativ Midt-7 har de laveste klimagassutslippene totalt for fasene bygging, drift/vedlikehold og
transport med ca. 49 200 tonn CO -ekvivalenter. Vegalternativ NFOe
utslippene (ca. 63 500 tonn CO -ekvivalenter). Forskjellene ligger hovedsakelig i byggefasen i
mengde kalksementpeling og betong. I transportfasen er det vegalternativene som har omlagt rv. 111
som kommer best ut fra et klimaperspektiv. Ved omlegging viser trafikkanalysen noe reduksjon i
biltrafikk sammenliknet med utvidelse av eksisterende rv. 111.

ost hovedandel av klimagassutslipp for alle
vegalternativ. Utslipp i forbindelse med rivearbeider er ikke en del av metodikken i EFFEKT, og derfor
ikke videre vurdert.

Figur 11-2: sammenstilling av klimagassutslipp for de ulike vegalternativene fordelt
bygging, drift/vedlikehold og transport (oppgitt i tonn CO -ekvivalenter).
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11.5 Hovedutfordringer
Klavestad er
-

redjepart. Alle alternativene har

.
Potensialet for at utbyggingen kommer i konflikt med forurenset grunn er beskrevet i
[69], som
databaser
ni slik det er
kunnskap om omfang og faktisk forurensning innenfor anleggsgrensen. Krav i
, og omfanget av disse.
en
reguleringen blant annet setter krav til

middelalderbyen
5.4.9

.
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12 KOSTNADER
Det er estimert prosjektkostnader fo
Klavestad. Strekningen omfattes av tre delstrekninger,
Yven, Yven Borg bryggerier og Borg
bryggerier Klavestad,
vegalternativer. For banealternativene er Bane NORs
retningslinjer for estimering lagt til grunn, for vegalternativene er Statens vegvesens Anslagsmetode
benyttet.
som viser omfang for henholdsvis Anslag og kalkyle er gitt som vedlegg til kalkylerapporten [71]. Det
er forutsatt samtidig bygging av jernbane og veg.
I henhold til vanlig praksis i henholdsvis jernbane- og vegsektoren er jernbanekostnadene estimert
-priser, mens vegkostnadene er estimert inklusive mva.
de neste avsnittene presenteres slik de
foreligger fra jernbanekalkylen og veganslaget. I avsnitt 12.3
omregnet til 2018-kroner og vist uten mva., slik at de kan sammenstilles.

12.1 Kostnadsestimat for banealternativer
12.1.1 Basisestimat
Kostnadsestimatet er definert som et klasse 1-estimat iht.
kostnader for investeringstiltak [87]

-20%. Vurdering av kravet, og

Tabellene under viser et sammendrag av kostnadsestimatene for prosjektkostnadene for de ulike
alternativene.
Tabell 12-1: Sammendrag prosjektkostnad for
Alternativ
Basis
prosjektkostnad
mill. kr. eks. mva
1a+1a
8 467
1a+5cH
11 484
1a+5cL
15 448
4b+4bH
12 511
4b+4bL
15 718

Borg bryggerier (2017-

)

Tabell 12-2: Sammendrag prosjektkostnad Borg bryggerier Klavestad (2017)
Alternativ
Basis
prosjektkostnad
mill. kr. eks. mva
Midt-7
5 294
Midt-10
5 430
NFO-9
5 559
NFO-10
5 588
inkludert i denne tabellen
Borg bryggerier: 1a
Borg bryggerier Klavestad: Midt-7
Total prosjektkostnad for billigste kombinasjon er ca. 13,5 mrd. kr. Total prosjektkostnad for dyreste
kombinasjon er ca. 20,8 mrd. kr.
70 100 mill. kr., avhengig av alternativ.
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arbeider som vegomlegging,
grunnerverv en betydelig kostnad.
Kostnadsforskjeller
Borg bryggerier
Alternativ 1a er det klart billigste alternativet, og alternativ 4bL er det klart dyreste alternativet. Begge
. Forskjellene mellom alternativ 5cH, som er det nest rimeligste, og alternativ 1a er i hovedsak:
Lengde fjelltunnel
Lengde betongtunnel/brukonstruksjoner
Mindre omfattende grunnerverv
mer, derav lavere kostnad)
5cH.
Kostnadsforskjeller Borg bryggerier Klavestad
Alternativ NFO er noe

Midt-10 er dyrere enn Midt-7 alternativet, da Midtfv.
terrenget. NFO-9 og NFO-10 har samme omf
Forskjellen mellom NFO-9 og NFO-10 skyldes grensenitt mot vegtiltakene i Anslag.
For Borg bryggerier Klavestad
igg- og byggherrekostnad enn
for samtidig utbygging pga. forlenget byggetid. For NFOSpesielle usikkerheter
G
konstruksjoner. Det er videre en del usikkerhet knyttet til kostnader for deponering av masser og hvor

Det er stor usikkerhet knyttet til kostnad for etablering av nye jernbanebruer ved Sarpsfossen grunnet
-alternativene har vesentlig lenger
bru enn Midtprosjektkostnad ca. 300 mill. kr. Det er i etterkant av ferdigstillelse av kostnadsestimat og
vurderes at kostnadene som er inkludert i foreliggende kostnadsestimat ikke i tilstrekkelig grad tar
- og
NFOestimat.
12.1.2 Usikkerhetsanalyse
-Klavestad [95].
.
2G,
representant
Resultatene av usikkerhetsanalysen

.

OR, samt
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Tabellen under oppsummerer analysens overordnede kvantitative resultater
100 millioner kroner.
Tabell 12-3: Resultater kvantitativ usikkerhetsanalyse, prosjektkostnad, i MNOK 2017-kroner,
ekskl. mva.
Alternativ
Basiskostnad
Forventet
Forventet
P85
Standardavvik
kostnad
tillegg %
(P50)
-Borg Bryggerier
1a+1a
8 467
10 100
19%
12 300
21 %
1a+5cH
11 484
13 800
20%
16 700
20%
1a+5cL
15 448
17 700
15%
20 700
17%
4b+4bH
12 511
14 900
19%
17 700
18%
4b+4bL
15 718
18 000
15%
21 000
16%
Borg Bryggerier-Klavestad
Midt-7
5 294
7 100
34%
8 600
20%
Midt-10
5 430
7 300
34%
8 800
20%
NFO-9
5 559
7 400
33%
8 900
20%
NFO-10
5 588
7 400
32%
8 900
20%
Resultatene fra usikkerhetsanalysen viser en variasjon i forventet tillegg for alternativene mellom
-20%, men for Borg bryggerier Klavestad er prosentvis forventet
Borg bryggerier Klavestad
terende spor i drift og ugunstige grunnforhold med
behov for krevende stabiliseringsarbeider. I tillegg er det en del usikkerhet rundt kompleksistet ved
Sarpsborg stasjon, Opsund deponi og brukrysningene ved Sarpsfossen. Relativt standardavvik
varierer mellom ca. 16 % og ca. 21 %. De relative standardavvikene viser at usikkerheten i mindre
grad varierer mellom
e alternativer/delstrekninger
grunnforholdene og dermed

risiko for at kostnader kan bli
viktig
kunnskapen om
er. Det samlede behov for
, og er forbundet med stor usikkerhet.

12.2 Anslag for vegalternativer

Sporalternativ Midt og vegalternativ 7, heretter omtalt som Midt-7
Sporalternativ Midt og vegalternativ 10, heretter omtalt som Midt-10
Sporalternativ NFO og vegalternativ 9, heretter omtalt som NFO-9
Sporalternativ NFO og vegalternativ 10, heretter omtalt som NFO-10
. 111 som kan kombineres med alle
alternativene ovenfor.
-764
Anslagsmetoden. Kalkylestrukturen er delt opp i hensiktsmessige kostnadsposter. Grunnkalkylen
rte kostnadspostene i kalkylestrukturen. Hvert kostnadselement i grunnkalkylen
og estimert ved trippelestimat. I tillegg til mengde- og enhetsprisusikkerheten som er lagt inn i
trippelanslag.
Ut fra dette er det avledet en sannsynlighetskurve (S-kurve) som vist i figur 12-1 nedenfor. Kurven
bestemt sannsynlighet. S-kurven viser at for alternativ Midt-10 er det en 50 prosent sannsynlighet for
at kostnaden ikke vil overstige 2 193 mill. kroner. Det er 85 prosent sannsynlighet for at kostnadene
for alternativ Midt-10 ikke vil overstige 2 481 mill. kroner.
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Figur 12-1: S-kurve for alternativ Midt-10
Forventningsverdien er tyngdepunktet i en sannsynlighetsfordeling. Den er summen av alle tenkelige
utfall, hvor hver av dem er vektet med sine respektive sannsynligheter. Et typisk kostnadselement har
enn P50 verdien.
Tabell 12-4: Investeringskostnad for fv. 118 (2018Alternativ
Midt-7
Midt-10
Investeringskostnad P50
2 264
2 193
Forventet kostnad
2 274
2 204
Investeringskostnad P85
2 556
2 481

NFO-9
2 516
2 530
2 863

NFO-10
2 329
2 341
2 641

-7, Midt10, NFO-9 og NFO-10 er det relative standardavviket henholdsvis 11,9%, 12%, 12,7% og 12,5%.
tabell 12-4 ovenfor at alternativ Midt-10 for fv. 118 har den laveste
-verdien, forventet kostnad og P85ved det relativet standardavviket, er ganske lik mellom alternativene. Generelt er NFO-alternativene
dyrene enn Midt-alternativene.
For rv. 111 er P50-verdien 498 mill. kroner, forventningsverdien er 502 mil. kroner og P85-verdien er
570 mill. kroner. Det relative standardavviket er 13,2%. Ved summering av de forventede kostnadene
for fv. 118 og ny rv. 111 er det tatt hensyn til at de ulike alternativene for fv. 118 har ulik grad av
overlappende tiltak med rv. 111. Resultatet er vist i tabellen under.
Tabell 12-5: Fv. 118 med og uten ny rv. 111. Forventet kostnad, mill. kr. inkl. mva.
Midt-7
Midt-7 og
Midt-10
Midt-10 og
NFO-9
NFO-9 og NFO-10 NFO-10 og
ny rv. 111
ny rv. 111
ny rv. 111
ny rv. 111
2 274
2 603
2 204
2 631
2 530
2 943
2 341
2 764
Som nevnt ovenfor har Midt-10 den laveste forventede kostnaden for fv. 118 uten ny rv. 111. Da Midt7 har flere overlappende tiltak med rv. 111 enn de andre alternativene, er det Midt-7 som har den
og ny rv. 111.
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vurderingen av alternativene:
Alternativene Midt-10 og NFO-10 har en gang- og sykkelveg langs den nye vegbrua over
Glomma som de to MidtAlternativ Midt-10 inneholder en gangkulvert ved Hafslund skole
alternativ
I alternativ NFOalternativene er denne kostnaden inkludert i kalkylen for jernbane.

12.3 Samlet prosjektkostnad
- og vegtiltakene samlet, er alle kostnadene omregnet til
prisn
. Justering fra 2017 til 2018 er
- K2 2018 fra SSB
Byggekostnadsindeks for veganlegg.
Tabell 12-6:
Alternativ

- Klavestad, mill. 2018-kr ekskl. mva.
Forventet
Forventet
Samlet
kostnad
kostnad
Kostnad
Bane
Veg
-Borg Bryggerier
10 527
10 527
14 384
14 384
18 449
18 449
15 530
15 530
18 761
18 761

1a+1a
1a+5cH
1a+5cL
4b+4bH
4b+4bL

Borg Bryggerier-Klavestad
Midt-7
Midt-7 og ny rv. 111
Midt-10
Midt-10 og ny rv. 111
NFO-9
NFO-9 og ny rv. 111
NFO-10
NFO-10 og ny rv. 111

7 400
7 400
7 609
7 609
7 713
7 713
7 713
7 713

1 831
2 096
1 775
2 118
2 037
2 370
1 885
2 226

9 231
9 496
9 384
9 727
9 750
10 083
9 598
9 939

Borg Bryggerier har alternativ 1a lavest kostnad. Her er det relativt stor
avstand opp til det nest billigste alternativet.
- Klavestad er det kombinerte alternativet Midt-7 det alternativet som
-7 det alternativet som
kommer best ut. Som beskrevet under kapittel 12.1.1
kostnadsestimat. Ny vurdering av kostnad for etablering av jernbanebruene ved Sarpsfossen indikerer
-alternativene og 280 mill kr for NFO-
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13 AVVIK

13.1 Jernbane
Avvik er listet opp i tabell 13-1. Disse er varslet til prosjektet Bane NOR InterCity
akseptert som grunnlag for hovedplanarbeidet.

og er

Tabell 13-1: Avvikslogg for mulige avvik fra teknisk regelverk, konseptdokument og teknisk
designbasis
Beskrivelse
stasjon fraviker skjematisk plan i

Avvik / endring fra
Konseptdokument for IC-strekningene
ICP-00-A-00004_002A
Kap. 7.2.1.5 Sarpsborg stasjon

Type
Skal

Endring er godkjent av Bane NOR
19.11.2018 ref. saknr 201601441.

eget midtstilt ventefor godstog mellom hovedsporene til
siden av Sarpsborg stasjon.
Gjelder noen tilfeller utenfor
hovedspor for nye Sarpsborg
stasjon.
Horisontalelementlengde er iht.
minste krav.
Gjelder Yven Borg bryggerier
alternativene 4b og 5c:
Ut fra tunnelene for 4b og 5c er det

Merknad
Forslag om endring av Konsept-

Notat Ventespor Sarpsborg stasjon,
grunnlag for endringsmelding til
konseptdokument
vurderes i neste fase.

avsnitt 3.7

kap.3
Teknisk designbasis

denne fasen.
Skal
forbindelse med bruk av

fjerne avsporingsindikatorer siden det ofte er

(Sarpsborg) og derfor teknisk meget
avsporingsindikatorer som vil
fungere etter hensikten.
Det er derfor ikke planlagt
Seut Klavestad. Anlegget vil da

dette fjernes. InterCity er pri 1hyppig ultralydsjekk av skinner erstatte avsporingsTeknisk regelverk
521 Tunneler, kap. 11, pkt. 4 Avsporingsindikator:
Kravene gjelder for tunneler > 1000 m.
a) Avsporingsindikatorer skal monteres ved

MFR-054 sendt BN i
hovedplanfasen, og BN har svart at
dette er
Forutsetninger i TDB i er benyttet i
THP.

designbasis. Endring av denne
1. Foran alle dobbeltsporede tunneler eller foran
dobbeltsporede tunnelrike strekninger
omfattende omprosjektering hvis det
lfredsstillende 2. Foran tunneler med kryssingsspor
i forbindelse med
tunnelen. For kravanalyse, se avsporingsindikator

13.2 Veg
Tabell 13-2 oppsummerer avvik fra vegnormalene.
eller til

- og

innarbeidet i planen.
For vegalternativene er det ikke store variasjoner i avvikene mellom de ulike alternativene.
Stigningsforholdene for gang- og sykkelvegsystemene er ganske like i de ulike vegalternativene, og
horisontalgeometrien for hovedvegen er tilpasset bymessig utforming i alle alternativene.
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fravik fra vegnormalene i forbindelse med planarbeidet, men det kan bli
aktuelt spesielt i forhold til stigning for gangeksisterende situasjon.
Tabell 13-2: Avvikslogg for mulige avvik fra vegnormalene
Beskrivelse
Adkomstvei Dalveien ved

Alternativ
4b
Yven

(ca. 10%)

Avvik fra
Sarpsborg kommunes veinorm viser til

Merknad
adkomstveier, terrenget er bratt opp

Krav maks. 8 % helning for adkomstveier i

Adkomstvei Vetabekkveien ved

4b

Sarpsborg kommunes veinorm viser til

Adkomst over tunnelportal til et hus

Yven
(ca. 14%)

Krav maks. 8 % helning for adkomstveier i adkomstveier, terrenget er bratt opp
mot

Adkomstvei
ved Yven helning over 8% (ca.
10%)

4bH Yven Borg Sarpsborg kommunes veinorm viser til
bryggerier
med bratte adkomstveier, terrenget er
Krav maks. 8 % helning for adkomstveier i brat

Borg bryggerier Klavestad: Fv.
118 har vertikalkurver R=1100
Borg bryggerier Klavestad: Det
er benyttet horisontalkurver ned
mot minimum, men krav til
nabokurve er ikke innarbeidet
Borg bryggerier Klavestad:
Gang- og sykkelveg langs St.
Nikolas-gate til undergang
har stigning 8%
Borg bryggerier Klavestad:
Gang- og sykkelvegen mot
Glengsgata fra St. Nikolas-gate
har stigning 10%
Borg bryggerier Klavestad:
Adkomst til St. Maries gate 2 har
stigning 10%
- og
sykkelveger er maks 7%, men

NFO-9 og NFO100
10
Krav til vertikalkurve for H6 er R=1200
Alle alternativer Statens
Borg bryggerier nabokurve for dimensjoneringsklasse H6.
Klavestad

innarbeides i neste planfase sammen
med klotoider.

Stasjon NFO og
MIDT

- og sykkelveger.

Tilpasning mot eksisterende situasjon.
Det er lagt til rette for myke trafikanter

- og sykkelveger.

tilfredsstiller kravene.
Tilpasning mot eksisterende situasjon,
men optimaliseres i neste planfase

Stasjon NFO og
MIDT

stigning ca.
7% i kurve

Dimensjoneringskrav avklares i neste
dette er et avvik.

Alle alternativer
Borg bryggerier
Klavestad
Alle alternativer
Borg bryggerier
Klavestad

innarbeidet.
Adkomst og gang- og sykkelveg Borg bryggerier
mot Tarris har ca. 10% stigning Klavestad: NFO9
Alle alternativer
arm fra vest har for stor stigning, Borg bryggerier
Klavestad
Breddeutvidelser er ikke
Alle alternativer
innarbeider.
Klotoider er ikke innarbeider.
Alle alternativer
unntatt 10-MIDT,
Borg bryggerier
Klavestad og 6b1/2a1, D10.
Opstadveien har stigning ca. 8%
-Yven
i kurve

Avviket lukkes i neste planfase.

Optimaliseres i neste planfase.
- og sykkelveger.

- og sykkelveger og

planf

adkomstveger.
stigning inn mot r
4.3.Breddeutvidelse i kurver
Dimensjoneringsklasser.

tilpasning mot eksisterende situasjon.
Breddeutvidelser i kurver innarbeides i
neste planfase sammen med klotoider.
Overgangskurver innarbeides i neste
planfase.

Bratt terreng og tilkobling mot

1a og 4b

Optimaliseres i neste planfase
- Yven

i kurve
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FALING
anbefaling av alternativ fra Bane NOR, Sarpsborg kommune og
[81].

InterCity-prosjektet

Klavestad
Felles plan veg og bane Sarpsborg
Teknisk hovedplan

251 av 267
ICP-16-A-25237
02A
14.06.2019

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

15 VIDERE ARBEID
Etter at teknisk hovedplanarbeidet er ferdigstilt, vil det forberedes til og startes opp arbeider knyttet til
teknisk detaljplan. I teknisk detaljplan vil plassering og utforming av jernbaneanlegget og veganlegget
, og det vil
og prosjektering for
Teknisk detaljplan er grunnlag til reguleringsplanene som skal gi grunnlag for grunnerverv, avklare
adkomst
g

forhold som anbefales vurdert f

kommende

detaljplanfasen. Oversikten er
planfase.
inn under videre detaljering.

15.1 Jernbane
15.1.1
, ytterligere bearbeidet. Det er
Sporplan for Sarpsborg
f
videre arbeider med
Kobling av spor 9 mot spor 1.
Tilrettelegging for trafikk mellom spor
.
Uttrekkspor i A-siden samt
linje.
Reduksjon av fotavtrykk.
Kartlegging av behov for hensettingsspor.
linje.
Eventuell optimalisering av sporplan mht. ERTMS-sikkerhetsavstander.
Se mer detaljert beskrivelse i Notat Sporplan og togdrift Sarpsborg stasjon [41], kap. 5.2.
15.1.2 Avstand til Lande skole for alterantiv 1a
I slutten av arbeidet med hovedplanen kom det fram at Peterson Packaging skal flytte
eiendom
n vekk fra
Lande skole. I Figur 15-1 ser man at ved en justering av sporet mot Peterson Packaging er det mu
9 meter. Dermed kan man
rive del av Lande skole.
Endelig vurdering av sporjust

InterCity-prosjektet

Figur 15-1:
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.

15.1.3 Avstand til Sarp kraftverk for alternativ Midt-7
Alternativ Midtmed ny vegbru for fv.118 delvis innenfor sonen
kraftverkeier har definert for bruk av mobilkran ved
sandfang. Det er
ng av jernbanetraseen
veg og jernbane lengre vekk fra
kraftverket. Figur 15-2 viser en mulig justering av jernbane
vekk fra kraftverket,
et vil ligge utenfor sonen
veg for fv.118 kan skyves tilsvarende.
kraftverket har definert for vedlikeholdsoperasjoner. Avstand til Olavsvollen kan beholdes uendret ved
at spor inn mot
Sarpsborg stasjon skyves noe
kan gi konsekvenser
,
horisontalkurven for jernbane ved Hafslund hovedgaard blitt krappere, dvs 1300 m radius istedenfor
meter radius. Dimensjonerende hastigh
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Sarp kraftverk
viser justert spormidt.
Sarp kraftverk til spormidt. Ny fv.118 ligger
mellom spor og kraftverket, og vil eventuelt justeres tilvarende.

Figur 15-2:

15.1.4 Andre forhold
Linjeoptimalisering og hastighet
opp mot kostnader og opp mot rasjonell hastighet sett i sammenheng med forventet
I teorien er det kun 500 til 600 m
.
Forhold til fv. 109 for alt. 4b
koordinert med ny fv. 109.
Kapasitetsanalyse
Sarpsborg. Kapa
inkludere tilgrensende prosjekter, som for eksempel sporplan for Rygge stasjon og
hensettingsprosjektet, slik at samspillet mellom personulike tilbudskonsept sikres
terminal for alt. 4b
Spor som forbinder Ro

hensetningsanlegg

l inkludert behov for
avklares i neste fase.

og mulig
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Landkar ved Hafslund for NFO-9 og NFO-10

Fyllinger ved Hafslund for NFO-10 og Midt-10
-10 og NFOYven Borg bryggerier, 5cH og 4bH, Valaskjold:

ERTMS:
NSI-63 releanlegg.

15.2 Veg
Linjeoptimalisering
av veg,
De
D
hovedveger (fv. 118 og rv. 111), gang- og sykkelveger og krysningspunkter jernbane og veg.
Optimalisering E6 hvis jernbanen krysser under
Borg bryggerier

Dersom alternativ 1a blir valgt for strekning Yven
fv. 118 skal rettes ut

lle alternativer, Sarpsborg
baneny bane, er diskutabel.
Krysstype, alle alternativer, Sarpsborg
Utforming av kryss fv. 118 x fv. 109 (St. Nikolas.
Gang- og sykkelveger ved Borregaard, alle alternativer, Sarpsborg
Gang- og sykkelvegen er tenkt
Gang- og sykkelv
.
gang- og sykkelvegen
av lettfylling.
NFO-9
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Mulig felles veg-, gang- og sykkelbru ved Hafslund, Midt-7
gangveg ikke lenger i

Alternativ veggeometri ved Hafslund, Midt-7
ser

Midt-10.
Beholde eksisterende Gule bru ved Hafslund, Midt-10

Midt-10 og NFO-10
baileybru. Bruakse vil da ikke bli sammenhengende med gangakse gjennom Ha

15.3 Konstruksjoner
Forprosjekt
t for alle konstruksjoner i teknisk detaljplan. Hva som skal vurderes for hver
vurderes ut fra kompleksitet.
Grunnvannsstand
neste planfase.
betongtrau.
Dynamisk analyse
NS-EN 1991-

med

avdekke eventuelle problemer relatert til resonans. I t
-EN
1990 tillegg A2 brukskrav, blant annet passasjerkomfort, og relaterer der deformasjonskrav til
spennvidde. Dette
kostnadseffektivisering

til en vurdering av maksimal tillatt forskyvning, sammen med hensiktsmessig seksjonering og
ument: Kostnadseffektivisering av jernbanebruer [60].
Utforming av tunnelportaler
ene.
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for alternativ 1a. Dette gir store fundamentlaster

ljert vurdering av fundamenteringsmetode. Det er behov for supplerende

rmet lik en
fritt frambyggenn fritt-frambyggbru. Begge brutypene bryter imidlertid me
underliggende
TDB 7.2.1 [29]
fort. Det

Figur 15-3:

[90]
Figur 15-4. Da
det nye alternativet ikke krysser eksisterende jernbane ligger SOK ca. 6 m lavere en for alternativ 1a.
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Yven

brulengde er ca. 500

50 meter. Brua er

sammenlignet med fritt frambygg-brua i alternativ 1a. Friksjonspeler kan vurderes. Ett alternativ til
te gir lavere fundamenteringslaster
til omtrent samme kostnad som betongkassealternativet. Brutraseen er plassert mer enn 30 meter fra
Den alternative
trasen og brutypen vurderes videre i detalj i reguleringsplanfasen.
hensiktsmessig med handlingsrom slik at traseen kan justeres og optimaliseres ved behov.
Uavhengig av brutype og trasevalg vil brua over Visterflo bli et dominerende element i landskapet og

15.3.2 Bruer over Glomma ved Sarpsfossen
Vegbru og jernbanebru over Glomma er beskrevet i kapittel 7.2.3 og 7.11.5 til 7.14.5.
7.2.1 [29]
for fundamenter ute i elva. I neste planfase
det
islaster og fjellkoter
optimale spennvidder.
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uforutsett driftsstans
konsekvenser.
Dette er vurdert i kapittel 4.6.2 og 7.2.9.2.
spennvidde, og der antall fundamenter i elva kan begrenses eller elimineres, se figur 15-5. Bruene er
viktige landskapselementer
For
alternativ Midt-10 og NFO-10 der veg og bane ligger
. Ved bruspenn over
( dobbeltdekker
dette kan utnyttes i en dobbeltdekker.

Figur 15-5

For alternativ Midt-10 og NFOkonsekvens av tiltaket for 200

ing ved Sarpsfossen

sningene i teknisk
med en halv meter klaring til underkant bru
i henhold til
. Det er
[47]. Under er det
-prissatte konsekvenser er ikke vurdert. I

skal legges til grunn.
Midt-7
Vurdering av konsekvenser:
over

7.
ksepteres.
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Uavhengig av krav til returperiode for flom forutsettes det at prosjektet ikke skal bekoste
eventuell ombygging av denne brua for alternativ Midt-7.
lettfylling
kalksementstabilisering og spunt.
skostnad for geotekniske tiltak

m vil gi en
. NOK for alternativ Midt-7.

Midt-10

Figur 6 MidtVurdering av konsekvenser:

I alternativ Midt. Veg

er hevingen marginal (0-30 cm).
for bratt

lettfyl
kalksementstabilisering og spunt.
60 mill NOK hvis det
-10.
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NFO-9:
Vurdering av konsekvenser:
ca 4,3 meter klaring over

alternativ NFO-

lettfylling ved Tarris
kalksementstabilisering og spunt.
il gi en
for alternativ NFO-9.
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NFO-10:

Figur 7 NFOVurdering av konsekvenser:

I alternativ NFO2 meter og

.
t garasjebygg blir direkte

t omfang
kalksementstabilisering og spunt.
40 mill NOK hvis det
-10.
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15.4 Geoteknikk
kvikkleiresoner.

Det er behov for ytterl

nvannsparametere og lagdelinger kan med
fordel fortsette i mellomfasen frem mot detaljplan.

designparameter etab
Lastfaktorer eksisterende bane

eksisterende bane
en lastfaktor for fo

otekniske tiltakene.

15.5 Hydrogeologi
Der det er dype utgravinger for betongtunneler og trau, og der det bygges tunneler i berg, vil det
permanente situasjonen.
eologi. Dette kan

15.6 Knutepunkt
Innhold (romprogram) for knutepunktet
t

Sammenheng hovedsykkelplan
Gangsammenheng med plan for hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad
vurderes opp mot byutvikling og mulighetene for transformasjon a
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15.7
Forlenge bruddfaser i anleggsperioden
,
bruddfasene (perioder med stopp i togtrafikken)

rekningen Seut
Klavestad og andre

InterCity-prosjekter skal koordineres.
Deponier
Lokalisering av deponier og transportveger fram til deponi
.

Bane NORs eget

Prosjektering av midlertidig driftsbase Sandesund
Sarpsborg stasjon starter opp. Prosjektering av den midlertidige driftsbas
starte opp.

15.8 Sarpsborg stasjon
Forhold mellom plattformer og atkomstkulvert
Plassering av plattformer i sporets lengderetning, spesielt for alternativ Midt, kan optimaliseres for
publikumsatkomst via gangkulvert i forlengelse av Rosenkranz gate.

Borregaard er avhengige av kontinuerlig jernbanetransport til sitt industrianlegg i Sarpsborg.
bruddperioder for

15.9 Arkitektur
oruten
planfase, dette gjelder spesie
BaneNOR og Statens vegvesen har separate arkitekturstrategier
.

15.10
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16.2 Terminologi
Begrep
ALARP
ERTMS
GSM-R
MIMO
JBT
KL
Midt
MIMO
MIT
NFO

Forklaring
Rest-risiko
praktisk mulig
European Rail Traffic Management System. Europeisk standard for
signalsystem.
Global System for Mobile communications-Railway. Togradio.
Multiple-Input and Multiple-Output. Teknologi for kommersielle mobilnett.
Jernbaneteknikk
Kontaktledning
Multiple-Input and Multiple-Output. Teknologi for kommersielle mobilnett.
Mobilt Internett i Tog.
Klavestad

PCR
RAMS
SHA

produkt
Reliability, Availability, Mantainability, Safety
-begrepet har sitt opphav i

SOK
TETRA

arbeidere i bygge- og anleggsfasen.
SkinneOverKant, oppgitt som meter over havet
TErrestrial Trunked RAdio (tidligere Trans European Trunked Radio). Lukket

TRV
TDB

Teknisk RegelVerk. Bane NORs tekniske regelverk [86]
Teknisk Design Basis for InterCity [29]
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