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Forord
Jernbaneverket ønsker å fastsette trasé for nytt dobbeltspor fra Kleberget sør for Moss stasjon og
sørover gjennom Rygge kommune, frem til den utbygde dobbeltsporparsellen på Såstad. Fastsetting av
trasé skjer gjennom kommunedelplan, som vil være et grunnlag for etterfølgende detalj- og
reguleringsplaner i respektive kommuner.
Tiltaket er utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Det er derfor fastsatt et
planprogram som redegjør for hvilke problemstillinger planarbeidet skal omfatte, og hvordan
planprosessen skal gjennomføres. På bakgrunn av planprogrammet utarbeides kommunedelplan, og i
tilknytning til denne planen utarbeides det konsekvensutredning i henhold til kravene i forskrift om
konsekvensutredninger.
Foreliggende rapport er delutredning for tema nærmiljø og friluftsliv. Et sammendrag av denne er tatt
inn i konsekvensutredningen.
Arbeidet med prosjektet har blitt styrt av Jernbaneverket Utbygging ved Helge Heyerdahl Larsen. Til å
bistå i arbeidet har Jernbaneverket engasjert Multiconsult AS med Wibeke Norris som oppdragsleder.
Gunnar Bratheim har vært fagansvarlig for foreliggende delrapport.
Konsekvensutredning og kommunedelplan med aktuelle vedlegg/delutredninger er tilgjengelig for
gjennomsyn på Rygge kommune sine nettsider www.rygge.kommune.no, Moss kommune sine
nettsider www.moss.kommune.no, og Jernbaneverket sine nettsider www.jbv.no. Dokumentene ligger
også til gjennomsyn på servicesenteret på Rådhuset i Rygge, på Rygge bibliotek og på Moss rådhus.
Ansvarlig saksbehandler i Rygge kommune er Anne-Grete Trevor tlf 69 26 44 54, i Moss kommune
Terje Pettersen, tlf 69 24 80 00.

Spørsmål til rapporten kan rettes til:
Jernbaneverket Utbygging
v/ Helge Heyerdahl Larsen
Tlf. 48 12 28 28
email: Helge.Heyerdahl.Larsen@jbv.no

Jernbaneverket
Desember 2011

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

4

JBV Utbygging, desember 2011

Innhold
0 SAMMENDRAG ............................................................................................................................................................ 6
0.1
0.2

Innledning ...........................................................................................................................................................................6
Metode .................................................................................................................................................................................6

0.3
0.4

Verdier ..................................................................................................................................................................................6
Konsekvenser .....................................................................................................................................................................8

1 INNLEDNING .............................................................................................................................................................. 11
1.1
1.2

Bakgrunn for tiltaket ..................................................................................................................................................... 11
Tiltaket ............................................................................................................................................................................... 11

1.3
1.4
1.5

Plikt til konsekvensutredning .................................................................................................................................... 11
Planprosess ...................................................................................................................................................................... 11
Målsettinger ..................................................................................................................................................................... 12

2 TILTAKET ..................................................................................................................................................................... 13
2.1
Nytt dobbeltspor............................................................................................................................................................ 13
2.2

Driftsbanegård ................................................................................................................................................................ 17

3 METODE ...................................................................................................................................................................... 19
3.1
3.2
3.3

Metodikk ........................................................................................................................................................................... 19
Influensområde .............................................................................................................................................................. 21
Planprogram .................................................................................................................................................................... 21

4 DAGENS SITUASJON, VERDIER ............................................................................................................................... 22
4.1
Befolkning ........................................................................................................................................................................ 22
4.2

Beskrivelse av delområder .......................................................................................................................................... 23

5 KONSEKVENSER ........................................................................................................................................................ 33
5.1
5.2
5.3

Støy ..................................................................................................................................................................................... 33
Nytt dobbeltspor............................................................................................................................................................ 39
Driftsbanegård ................................................................................................................................................................ 45

5.4
5.5
5.6

Avbøtende tiltak............................................................................................................................................................. 46
Oppfølgende undersøkelser ...................................................................................................................................... 46
Usikkerheter ..................................................................................................................................................................... 46

6 REFERANSER .............................................................................................................................................................. 47

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

5

JBV Utbygging, desember 2011

SAMMENDRAG

0 Sammendrag
0.1

sammenholde verdien mot omfanget – dvs. om
tiltaket vil redusere eller styrke områdets verdi.
Konsekvensen angis på en ni-delt skala fra
meget stor positiv konsekvens (+ + + +) til
meget stor negativ konsekvens (– – – –).
Avslutningsvis sammenstilles konsekvenser i
hvert delområde til en samlet konsekvensvurdering for de alternativer som vurderes.

Innledning

Tiltaket strekker seg fra jernbanestasjonsområdet
sør for Moss stasjon i nord til litt nord for
kommunegrensa mellom Rygge og Råde i sør.
Utredningen bygger videre på silingsrapport for
Kleberget–Såstad fra januar 2011. Det som
utredes nå er:

Influensområdet i forhold til nærmiljø og
friluftsliv er definert som områder som kan få
endrete støyforhold (inklusive strukturlyd),
endringer i barrierevirkning eller tilgjengelighet,
eller blir utsatt for arealbeslag som følge av nytt
dobbeltspor eller driftsbanegård. Influensområdet er vist på verdikartene senere i
rapporten.

Nytt dobbeltspor inkludert driftsveger mellom
Kleberget–Såstad, to alternativ:
•
•

Daglinjealternativet
Carlbergalternativet.

Driftsbanegård sør for Såstad, to alternativ:
•
•

0.2

H1: Driftsbanegård sør for Rygge
stasjon ved Gon.
H3: Driftsbanegård nord for Rygge
stasjon ved Gipsen.

0.3

Metode

0.3.1

Influensområdet er delt inn i 17 ulike delområder
som er verdivurdert.

Metodikken bygger på Statens vegvesens
håndbok 140 Konsekvensanalyser (1). Håndboka
definerer nærmiljø og friluftsliv slik:

Boligområder

Kleberget
Boligområdet Kleberget ligger på kollen
Kleberget sørøst for Moss havn, og er vestvendt
med fin utsikt over fjorden på mange av tomtene. Bebyggelsen består i hovedsak av
eneboliger med forholdsvis store tomter.
Området har forholdsvis kort avstand til
servicetilbud i Moss sentrum.

Nærmiljø defineres som menneskers
daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres
som opphold og fysisk aktivitet i friluft i
fritiden med sikte på miljøforandring og
naturopplevelse. Begge disse
definisjonene beskriver opphold og fysisk
aktivitet i friluft knyttet til bolig- og
tettstedsnære uteområder, byrom, parker
og friluftsområder.
Delområder er definert, avgrenset og vurdert
etter et sett kriterier som er tilpasset ulike
registreringskategorier. Ut fra deres betydning
for nærmiljø og friluftsliv er de rangert på en
tredelt skala fra liten til stor verdi. Delområdenes
verdi er vurdert ut fra en helhet, enkeltelementer
i områdene kan ha høyere verdi enn den som er
vurdert samlet.

Tettheten er middels, og deler av området har
miljøbelastninger fra havn og jernbane.
Delområdet har middels verdi.
Kallumlia – Dyre
Boligområdene i Kallumlia sørover mot Dyre
ligger vestvendt med utsikt over fjorden, mellom
jernbanen og Dyreveien. Hovedsakelig består
bebyggelsen av eneboliger, men det er også
innslag av annen småhusbebyggelse og to
terrasseblokker. Det er kort avstand til nærbutikk
på Ekholt. Jernbanen i nedkant av området
medfører støybelastning og barrierevirkning.
Delområdet har middels verdi.

Det er utarbeidet registreringskart og verdikart,
hvor verdi for alle delområder framkommer.

Stranda
På nedsiden av jernbanen ved Kallumlia ligger
vegen Stranden med et titalls eneboliger. Her

Etter visse kriterier blir omfanget av tiltaket
vurdert for hvert alternativ i hvert enkelt
delområde. Konsekvensen framkommer ved å

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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ligger også fabrikkområdet til nå nedlagte
Norrøna fabrikker, som er omregulert til bolig.

Boligområder Halmstad
Delområdet
omfatter
størsteparten
av
boligbebyggelsen i Halmstad, inklusive noe
næringsbebyggelse med sentrumsfunksjoner
langs Ryggeveien. Bebyggelsen i området består
primært av eneboliger og tettheten er middels.
Ulike servicetilbud finnes i Halmstad, men det er
noe lenger avstand til større, sammenhengende
friluftsområder. Området er utsatt for støy fra
E6, Østfoldbanen og Rygge flyplass. Verdien
vurderes som middels.

Jernbanen er en kraftig barriere mot øvrig
bebyggelse og utgjør også en vesentlig
miljøbelastning for boligene i området. Området
har liten til middels boligtetthet. Delområdet har
liten verdi.
Feste - Bogsåsen
Fra Festestranda og sørover ligger det et område
med eneboliger på store tomter langs sjøen
Bebyggelsen strekker seg i sør oppover mot et
nyere boligfelt i Bogsåsen. Boligene i
delområdet har god beliggenhet og god tilgang
til friområder, men lang avstand til servicetilbud.
Tettheten er liten til middels, og delområdet har
liten til middels verdi.

0.3.2

Moss havn
Parsellstart ved Kleberget ligger ved søndre del
av Moss havn. Området er preget av asfalterte
flater, havneaktiviteter, primært lagring av
containere,
jernbanen
og
eldre
lager/industribebyggelse. En undergang under
jernbane gir adkomst til strandsonen på nedsiden
av jernbanen langs Kleberget. Delområdet har
liten verdi.

Landbruksområder Feste - Dyre
Ved Feste og Dyre er det landbruksområder med
store partier dyrket mark og spredt
landbruksbebyggelse. Områdene har god tilgang
til friluftsområder. Boligtettheten er liten, og
delområdet har liten verdi.
Ekholt
Fra Dyreveien mot Ekholt er det store
sammenhengende boligområder. Bebyggelsen er
mest eneboliger, men også tettere småhusbebyggelse og lavblokker. Området har god
tilgang på servicetilbud, med flere butikker,
skoler, barnehager og idrettsanlegg, og lett
tilgang på friluftsområder ved Carlberg og
Ekholtskogen. Delområdet har middels til stor
verdi.

Ekholt skole, barnetrinnet
Ekholt skole består av to avdelinger (barnetrinn
og ungdomstrinn). Barnetrinnet ligger i
Ekholtveien 69, og har to paralleller pr trinn.
Ved skolen her er det også idrettsplass med
kunstgressbane. Skolen og idrettsanlegget er en
viktig møteplass for barn og unge, og er et
anlegg med høy besøkstetthet. Delområdet har
stor verdi.

Carlberg – Dilling – Bjølsen - Halmstad
Områdene fra Carlberg mot Dilling og Bjølsen
og området sørvest for jernbanen ved Halmstad
er spredt bebygd med landbruksbebyggelse og
enkelte eneboliger. Ved Dilling er det et mindre
boligfelt med eneboliger. Størsteparten av
delområdet består av dyrket mark. Fra noen
deler av området er det god tilgang til
servicetilbud, mens andre deler har lengre
avstand. Lav boligtetthet gjør at området får
liten verdi.

Ekholt skole, ungdsomstrinnet – Rygge rådhus
Ungdomstrinnet til Ekholt skole ligger like ved
Rygge rådhus og Rygge bibliotek. I tilknytning
til skolen er det en ballbane. I samme områder
ligger også Kosekroken barnehage. Delområdet
har viktige tilbud for nærmiljøet og høy
besøkstetthet, og gis stor verdi.
Skoler og idrettsanlegg i Halmstad
Nord for Rygge stasjon ligger Halmstad barneog
ungdomsskole,
Rygge
idrettspark,
Ryggehallen og tilknyttet aktivitetsanlegg. I
dette området ligger også Halmstad barnehage
og tett boligbebyggelse i form av lavblokker og
leilighetsbebyggelse i Holteveien og Voldskogen. Skolen og idrettsanlegget er en viktig
møteplass for barn og unge, og er et anlegg med
høy besøkstetthet. Delområdet har stor verdi.

Landbruksområdet sørøst for Halmstad
Landbruksområdene fra Rygge stasjon og
sørover mot Eskelund er spredt bebygd med
landbruksbebyggelse og enkelte eneboliger.
Området har forholdsvis kort avstand til
servicetilbud i Rygge sentrum (Halmstad). Deler
av området er avsatt som framtidig boligområde
i kommuneplanens arealdel. Delområdet
vurderes å ha liten til middels verdi.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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0.3.3

dårlig sammenheng vurderes
sykkelvegnettet å ha liten verdi.

Friluftsområder

Festestranda
Friområdet på Festestranda er en populær
badeplass. Området har sandstrand, med en stor
gressbakke/gressplen bak, og er mye brukt på
fine dager sommerstid. Det er generelt knapphet
på slike arealer i Oslofjordregionen, og
delområdet vurderes å ha stor verdi.

Ekholtskogen
Ekholtskogen er et lite skogområde på sørsiden
av ungdomstrinnet ved Ekholt skole. Området er
for lite til å være et selvstendig turområde, men
kan fungere som lekeområde for barn i
nærområdet og som en del av den samlede
grøntstrukturen for boligene i området. Verdien
vurderes som liten til middels.

0.4.1

Nytt dobbeltspor

Fra Feste til Såstad er konsekvensen små i
forhold til alternativ 0.
Tabell 0-1: Antall støyutsatte boliger i 0alternativet og de to alternativene for nytt
dobbeltspor. Basert på beregninger med Nordisk
beregningsmetode i programmet Cadna A.

Ekholtbruket golfbane
Ekholtbruket golfbane er en 6-hulls bane som
ligger like sør for Ekholt skole, barnetrinnet. I
tilknytning til banen er det klubbhus og kiosk.
Banen gir et tilbud til både medlemmer og andre
golfspillere i distriktet. Delområdet vurderes å ha
middels verdi.

Gul sone
(Lden 58-68
dB)

Rød sone
(Lden >68 dB)

Boliger

Boliger

0-alternativet

121

7

Daglinjealternativet

197

13

Carlbergalternativet

77

4

Alternativ

Veg- og stinett for gående og
syklende

Kyststien
Kyststien er en sammenhnegende rute gjennom
hele influensområdet fra Moss havn og sørover
forbi Feste. Ruten går delvis på eksisterende
offentlig vegnett, delvis på stier, og er skiltet og
tilrettelagt med informasjonstavler.

Den funksjonelle barriereeffekten endres ikke,
siden tilnærmet alle kryssinger opprettholdes, og
flere får bedre sikkerhet enn i dag.
Ved Carlberg vil alternativet gi noe inngrep inn
mot Carlbergskogen i forbindelse med ny
undergang, og barrieren mellom Carlbergskogen
og Bogslunden vil øke noe.

Kyststien er sammenhengende gjennom hele
Østfold fra 2007, og er en del av Nordsjøløypa.
Både kvaliteten på stien og bruken er varierende.
Stien vurderes å ha middels verdi.

Samlet sett vurderes alternativet å ha liten til
middels negativ konsekvens.

Gang- og sykkelvegnett
I influensområdet er det gang- og sykkelveg
langs fv. 314 Dyreveien til Ekholtveien og langs
fv. 119 Larkollveien ned til Dilling. På grunn av

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Konsekvenser

og

Daglinjealternativet
Daglinjealternativet har betydelige negative
konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv på den
nordre delen av banestrekningen, fra tunnelmunningen på sørsiden av Kleberget til Feste.
Her vil utvidelsen av banekorridoren kreve
arealer og øke barrierevirkningen i boligområdet
og langs friområdet på Festestranda. Usikkerhet
om grunnforholdene på denne strekningen, og
muligheten for at man må gjennomføre
omfattende sikringstiltak som også kan ha
konsekvenser for bebyggelse, vil forsterke de
negative virkningene. Samlet sett vil også antall
støyutsatte boliger øke vesentlig. På positiv side
vil imidlertid støybelastningen reduseres noe i
deler av området som følge av omfattende
skjermingstiltak og kort tunnel under Kleberget.

Carlbergskogen og Bogslunden
Carlbergskogen og Bogslunden er to svært
viktige elementer i grøntstrukturen i distriktet.
Til tross for jernbanens barrierevirkning fungerer
områdene som et sammenhengende turområde,
med kryssing under Carlbergundergangen.
Områdene har rik skogvegetasjon med mye
edelløvskog. Det er et godt utviklet stinett i hele
delområdet, og turområdene her er mye brukt.
Delområdet har middels til stor verdi.

0.3.4

0.4

gang-

Carbergalternativet
Carlbergalternativet gir god avlastning av
området fra Kleberget til Carlberg i forhold til
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Tabell 0-2: Oppsummering av konsekvenser for daglinjealternativet og Carlbergalternativet
Alternativ

Middels

Moss havn

Liten

Kallumlia-Dyre

Middels

Stranda

Liten

Feste-Bogsåsen

Liten til
middels

Landbruksområder Feste
Liten
- Dyre

Ubetydelig til lite
positivt
Ubetydelig til lite
negativt

0/+
0

Middels negativt

––

Middels negativt

-/--

Lite positivt

0/+

Middels negativt

-/--

Konsekvens

Kleberget

Carlbergalternativet
Omfang

Verdi

Konsekvens

Delområde

Omfang

Daglinjealternativet

Ubetydelig til lite
positivt
Ubetydelig til lite
negativt
Middels positivt
Middels til stort
positivt
Ubetydelig til lite
positivt
Lite til middels
positivt
Ubetydelig til lite
negativt

0/+
0
++
++
0/+
+

Ekholt

Middels til stor

Intet

0

Ekholt skole

Stor

Intet

0

Intet

0

Stor

Intet

0

Intet

0

Liten

Lite negativt

0/-

Lite til middels
negativt

-

Festestranda

Stor

Ubetydelig til lite
negativt

-

Lite positivt

+

Carlbergskogen og
Bogslunden

Middels til stor

Lite negativt

-

Lite positivt

+

Ekholtskogen

Liten til
middels

Intet

0

Ekholtbruket golfbane

Middels

Intet

0

Kyststien

Middels

Gang- og sykkelvegnett

Liten

Ekholt ungdomsskole Rygge rådhus
Carlberg – Dilling –
Bjølsen - Halmstad

Samlet konsekvens
Rangering på parsellen

Ubetydelig til lite
negativt
Ubetydelig til lite
positivt
–/-2

Ubetydelig til lite
negativt
Ubetydelig til lite
negativt

-

0/0/-

0/-

Lite positivt

+

0

Lite positivt

0/+
+/++
1

støy og barriereeffekter fra dagens bane.
Boligområdene over tunnelen kan få noe
strukturlyd fra tunnel både i anleggs- og
driftsfase, men det er forutsatt tiltak som gjør at
nivåene i driftsfasen vil være under anbefalte
grenseverdier.

arealbrukskonflikter i forhold til tema nærmiljø
og friluftsliv, men har betydelig konflikt i
forhold til støy og nærføring til deler av
bebyggelsen. Den funksjonelle barrierevirkningen blir ikke endret, da eksisterende bane
er en kraftig barriere i området også i dag.

Ved Dilling øker miljøbelastningen for deler av
bebyggelsen på grunn av nærføring.

Hele 114 boliger kan få støy over anbefalte
grenseverdier. Dette er imidlertid beregninger
gjort uten tiltak og med full kapasitetsutnyttelse.
Med avbøtende tiltak vil antallet reduseres
vesentlig.
Framtidig
utbygging
nær
driftsbanegården vil også øke antall boliger i
støysonen.

Samlet vurderes alternativet å ha liten til
middels positiv konsekvens.

0.4.2

Driftsbanegård

Samlet vurderes alternativ H1 å ha liten til
middels negativ konsekvens.

Alternativ H1
Alternativ H1 på vestsiden av sporet sør for
Halmstad
har
ingen
vesentlige

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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Tabell 0-4: Oppsummering av konsekvenser for driftsbanegård alternativ H1 og H3
Alternativ

Boligområder Halmstad

Middels

Landbruksområdet
Liten til
middels
sørøst for Halmstad
Samlet konsekvens
Rangering på parsellen

–

Intet

0

Middels negativt

––

Lite negativt

–

Middels negativt

–/––

Intet

0

Konsekvens

Lite til middels
negativt

Lite til middels
negativt
Lite til middels
negativt

–/––
2

Tabell 0-3: Antall støyutsatte boliger i 0alternativet og de to alternativene for ny
driftsbanegård. Basert på beregninger med
Nordisk beregningsmetode i programmet Cadna
A.

–
––

–
1

0.4.4

Usikkerheter

Usikkerhetene i utredningene er først og fremst
knytte til konsekvensvurderingene, og da
spesielt til følgende forhold:

Gul sone
(Lden 58-68
dB)

Rød sone
(Lden >68 dB)

•

Boliger

Boliger

•

0-alternativet

0

0

Alternativ H1

113

1

Alternativ H3

30

0

Alternativ

Omfang

Konsekvens

Delområde
Verdi
Carlberg – Dilling –
Liten
Bjølsen - Halmstad
Skoler og idrettsanlegg i
Stor
Halmstad

H3

Omfang

H1

•

Alternativ H3
Alternativ H3 på vestsiden av sporet ved
Gipsen/Bjølsen nord for Halmstad har heller
ingen direkte arealkonflikter i forhold til tema
nærmiljø og friluftsliv, men har som H1 konflikt
i forhold til støy og økt visuell barrierevirkning.
Den funksjonelle barrierevirkningen blir ikke
endret, da eksisterende bane er en kraftig
barriere i området også i dag.

Arealbehovet for geotekniske tiltak for
daglinjealternativet
Framtidig arealdisponering av området
for eksisterende spor ved eventuell
utbygging av Carlbergalternativet.
Støysituasjonen rundt eventuell
driftsbanegård – her ligger en verstefall- beregning til grunn for
vurderingene

30 boliger kan i verste fall få støy over anbefalte
grenseverdier.
Samlet vurderes alternativ H3 å ha liten negativ
konsekvens.

0.4.3

Oppfølgende undersøkelser

I den videre planleggingen må det gjøres
detaljerte støyfaglige utredninger for alle boliger
utsatt for støy over anbefalte grenseverdier, og
nødvendige tiltak må prosjekteres. Dette
omfatter også strukturlyd og vibrasjoner.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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1 Innledning
1.1

Bakgrunn for tiltaket

I handlingsprogrammet til Jernbaneverket 2010–
2019
ligger
dobbeltsporparsellen
Moss/
Kleberget–Såstad på Østfoldbanen inne med
1040 mill. kr. i perioden 2014-2019. Handlingsprogrammet er en oppfølging av St.meld.nr. 16
(2008–2009) Nasjonal transportplan 2010–2019.
Dobbeltspor Sandbukta–Moss–Såstad har en
lang planhistorie. Det har vært gjennomført flere
planprosesser, både i regi av NSB og JBV, som
inkluderer den nordre strekningen. For strekningen mellom Sandbukta og Moss foreligger
det godkjent hovedplan (2009), men for den
søndre strekningen mellom Kleberget og Såstad
foreligger det pr. i dag ingen godkjent hovedplan
(JBVs interne plan).
Reguleringsplanen for strekningen Sandbukta–
Kleberget fra 1999 er ikke i tråd med JBVs
hovedplan fra 2009 og trenger revisjon. Mellom
Kleberget og Såstad finnes ingen vedtatt plan
etter plan- og bygningsloven. I gjeldende
kommuneplan for Rygge er det lagt inn en
hensynssone i området som er aktuell for ny
trasé.
For parsellen Moss/Kleberget–Såstad skal det nå
utarbeides hovedplan og kommunedelplan med
konsekvensutredning (KU) for å få en avklaring
for traséføringen på dobbeltsporet gjennom
Rygge. For de alternativene som utredes skal det
også vurderes område for driftsbanegård for
lokaltog sør for Moss.
Strekningen Sandbukta–Moss–Såstad er fritatt
fra ekstern kvalitetssikring, KS11, men det pågår
et arbeid med en konseptvalgutredning (KVU)
for veg- og trafikksystemet i Moss, hvor en skal
se veg og bane i sammenheng.

1.2

Tiltaket omfatter:
•
•

investeringsprosjekt med en forventet
kostnad over 500 millioner kroner skal
gjennomgå ekstern kvalitetssikring før de
legges fram for vedtak i Stortinget.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

nytt dobbeltspor mellom Moss/
Kleberget-Såstad inkl. driftsveger
driftsbanegård

Traseen for dobbeltsporet begynner på nye Moss
stasjon, jamfør hovedplan for dobbeltsporet
Sandbukta–Moss/Kleberget, og går fram til
Såstad, dvs. frem til den utbygde dobbeltsporparsellen. Områder for driftsbanegård med
vende- og hensettingsanlegg for tog er vurdert
mellom Moss og Rygge stasjon.
Alternativer som er vurdert er dokumentert i en
silingsrapport (2). De alternativene som skal
utredes er fastsatt i planprogram for tiltaket.

1.3

Plikt til konsekvensutredning

Plikten til konsekvensutredning følger av planog bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger.
Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø,
naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning
under forberedelsen av planer eller tiltak, og når
det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke
vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres.
Kommunedelplanen for nytt dobbeltspor
Kleberget–Såstad, utløser plikt til konsekvensutredning etter forskriftens § 2. Følgende planer
og tiltak skal alltid behandles etter forskriften:
c) kommunedelplaner der det angis
områder for utbyggingsformål,

1.4
1 KS-ordningen krever at alle statlige

Tiltaket

Planprosess

Jernbaneverket er forslagsstiller og tiltakshaver
for prosjektet. Siden tiltaket krysser kommunegrensen mellom Moss og Rygge, er begge kommunene ansvarlig planmyndighet for hver sin del
og har vedtatt et felles planprogram.
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Utredning og vurdering av ulike traseer vil bli
gjennomført i tråd med vedtatt planprogram
gjennom den påfølgende prosessen med
kommunedelplaner og konsekvensutredning.
Kommunedelplan med rettslig bindende trasé
vedtas av Rygge kommune for den delen av
tiltaket som ligger i Rygge, og tilsvarende av
Moss kommune for delen som ligger i Moss.

1.4.1

Hovedplan

Det skal lages en hovedplan for de aktuelle
alternativene i forhold til standard og
innrettninger på trasé, omgivelsene, miljø (støy),
kostnader, sikkerhet, samfunnsøkonomisk nytte
og konsekvenser. Hovedplanen er JBVs interne
dokument, og skal gi rammer for videre
planlegging og etterfølgende detaljplaner med
evt. tilhørende reguleringsplaner etter plan- og
bygningsloven.

Sikkerhetsmål
Det etablerte sikkerhetsnivå for
transport i Norge skal opprettholdes.

jernbane-

Alle endringer skal sikre en utvikling i positiv
retning.
Punktlighet
Målet om oppetid i prosent er følgende:
•
•

2013 - 99,2 %
2019 - 99,3 %

Mål om regularitet:
•
•

2013 - 99,0 %
2019 - 99,2 %

1.5.2

Mål for planleggingen

1.5

Målsettinger

Målet for planleggingen er å få traséavklaring
for dobbeltsporet fra Moss stasjon og gjennom
Rygge kommune. Kommunedelplanene skal
være et grunnlag for etterfølgende detalj- og
reguleringsplaner.

1.5.1

Mål for tiltaket

Dette oppnås ved:

Prosjektet er i samsvar med de strategier og
fokusområder som er styrende for Jernbaneverket under konkurransekraft og samfunnsnytte
samt sikkerhet, punktlighet og informasjon (3).

•
•
•

Effektmål
Prosjektet skal understøtte Jernbaneverkets
strategier for utvikling av banenettet som
beskrevet i Jernbaneverkets stamnettutredning
”Mer på skinner fram mot 2040” (4).
Stamnettsutredningen vil revideres i forbindelse
med rullering av NTP. I stamnettutredningen
ligger Østfoldbanen inne med følgende
effektmål:

utvikle realistiske traseer for dobbeltsporet fra Kleberget til Såstad.
sørge for nødvendig politisk forankring.
gi alle aktører mulighet til medvirkning.

Kjøretidsmål
• Kjøretiden Oslo-Fredrikstad skal reduseres
fra dagens 1:05 til 45 minutter
• Kjøretiden Oslo-Halden skal reduseres fra
dagens 1:42 til under 1:10.
• Godstogenes framføringstid skal være under
teoretisk kjøretid + 20 %.
Kapasitetsmål
• Det skal kunne tilbys halvtimesfrekvens i
stive ruter på mellom Oslo og Fredrikstad i
førsteomgang og deretter til Halden.
• Banen skal kunne avvikle en tredobling av
dagens godsvolum mellom Oslo og utlandet.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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2 Tiltaket
2.1

Nytt dobbeltspor

2.1.1

Krav og utforming

Sporgeometri
Generelt er det et mål å øke hastigheten sør for
Moss fra dagens 100-130 km/h til minst 200
km/h.
Sporgeometrien er dimensjonert i henhold til
Jernbaneverkets Tekniske regelverk (5).
Normkrav for 200 km/h er en minsteradius på
2400 m. Dette er ikke oppnåelig for linjen i
dagen langs fjorden, men videre sørover.
Horisontalkurvaturen søkes optimalisert med
færre kurver og større radier. Ved Moss stasjon
er det rimelig å anta at de fleste passasjertog
stopper. Ved gjennomkjøring uten stopp er det
forutsatt passeringshastighet 130 km/h.
Minste sporavstand på rettlinje og i kurver er
normalt 4,7 m. Der nytt spor legges inntil
eksisterende spor er det behov for en økning av
sporavstanden slik at eksisterende spor kan ligge
mens eksisterende spor bygges. På slike partier
er det forutsatt en minsteavstand på 5.4 m for å
gi en anleggsmessig enklere løsning.
Krav til vertikalkurvatur er en største bestemmende stigning på 12,5 ‰ (gjennomsnittlig
stigning over 1 km) for 200 km/h.

tunnel med dobbeltspor. For lange tunneler, som
Carlbergalternativet, er det krav om rømmingsveger for hver 1000 m hovedtunnel. Det er
derfor planlagt to tverrslag/ evakueringstunneler.
Disse er vist i kart i figur 2-3.
Sporets oppbygging
Overbygning
Tykkelsen på ballasten skal være minimum 750
mm opp fra formasjonsplanet. Det skal være en
fri profilbredde for formasjonsplanet fra spor
midt til ytterkant formasjonsplan på 3,5 meter.
Veg- og fotgjengerkryssinger
Ved dobbeltspor er det krav til planfrie
kryssinger både for kryssende veger og gang- og
sykkelveg. Løsninger for offentlig veg skal
utformes i tråd med Statens vegvesens vegnormaler.
Nye kryssinger og stenging/omlegging
eksisterende er vist i figur 2-3.

av

Driftsveger
For tilsyn og vedlikehold av linjen er det
ønskelig med atkomst til denne for Jernbaneverkets personell. Ved daglinje søkes dette løst
ved egne driftsveger langs linjen eller ved å
benytte annet vegnett (jordbruksveger eller
offentlig vegnett). Løsninger for dette er vist i
figur 2-3.

Tunneler
Tunneler på parsellen er planlagt som ettløps-

Figur 2-1: Normalprofil for nytt dobbeltspor

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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Tiltak mot støy og vibrasjoner
Planlagt støyskjerming er beskrevet under hvert
alternativ. For boliger som har nivåer over
anbefalte grenseverdier blir det også behov for
lokal skjerming av uteplass og fasadetiltak.
I tunnelen er det planlagt strukturlyddempende
matter. Endelig omfang og utforming av tiltak
for å begrense støy må gjøres på grunnlag av
beregninger som skal utføres i forbindelse med
detalj- og reguleringsarbeidet.
I tilfeller der både bane og boliger ligger i
områder med løsmasser/leire, kan det oppstå
problemer med følbare vibrasjoner i boliger som
ligger nærmere sporet enn ca. 100 meter.
Problemet er størst der det er bløt leire. Det mest
aktuelle tiltaket mot følbare rystelser er å
etablere kalksementpæler under sporene.
Endelig omfang og utforming av tiltak for å
begrense strukturlyd og vibrasjoner må gjøres i
forbindelse med detalj- og reguleringsplanarbeidet.

2.1.2

Alternativer

Alternativ 0
Alternativ
0
er
sammenligningsog
referansealternativet. Alternativ 0 er dagens
jernbane uten andre tiltak enn det som er vedtatt
bygget eller lovpålagt.
Daglinjealternativet
Trasen for det nye dobbelsporet starter i planlagt
nytt spor ved ny Moss stasjon og går direkte inn
i en 580 m lang tunnel gjennom Kleberget. Et
forbikjøringsspor er planlagt på Moss stasjon,
sporet tilkobles dobbeltsporet inne i tunnelen,
slik at det blir 3 spor ca. 100 m inn i tunnelen.
Eksisterende spor beholdes et stykke langs
fjorden for å opprettholde forbindelse med
havneområdet Videre sør for tunnelen følger
traseen dagens jernbane.
På den første delen av strekningen fra den nye
Moss stasjon fram til Carlberg gård blir
hastigheten 130 km/h, videre oppfyller
sporgeometrien kravet på minste kurveradie på
2400 m og hastigheten blir da 200 km/h fram til
Rygge.
Største stigning på strekningen blir 10 ‰ og det
gjelder daglinjealternativets første 2 km.

tunnel, to ved søndre portal for Kleberget tunnel,
og en bolig ved Carlberg.
Støytiltak
Det legges opp til tosidig støyskjerming fra
Kleberget tunnel og sørover, til ny kryssing av
fv. 314 Dyreveien ved Carlberg. Traseen går her
gjennom boligbebyggelse, totalt ca. 1,9 km. Det
må også etableres tosidig støyskjerm ved Dilling
i en strekning på 600 meter. Støyskjermene skal
etableres med en høy arkitektonisk kvalitet med
innslag av glass der det er naturlig i forhold til
utsikt, reiseopplevelse og visuell barriere. Det er
antatt at om lag 40 eneboliger og en boligblokk
må ha lokale støytiltak.
Carlbergalternativet
Traseen for Carlbergalternativet går fra den
planlagte nye Moss stasjon rett sørover inn i
fjellet i en ca. 2270 m lang tunnel. Det blir tre
spor inn i tunnelen fra nord fordi forbikjøringsspor for godstog avsluttes ca. 100 meter inne i
tunnelen. Eksisterende spor beholdes et stykke
langs fjorden i forbindelse med havneområdet.
Der sporet kommer ut av tunnelen (like nord for
Carlberg gård), går Carlbergalternativet videre i
sydøstlig retning og krysser Larkollveien, ca.
150 m nord for Dilling stasjon. Ca. 500 m øst for
Dilling stasjon krysses eksisterende bane og den
nye traseen ligger videre på sørsiden av
eksisterende spor fram til tilknytningen til
eksisterende dobbeltspor. Totallengde for
Carlbergalternativet er 6130 meter.
Sporgeometrien for Carlbergalternativet oppfyller kravet for 200 km/h, med unntak av ca.
500 m ut fra Moss stasjon, der en kurveradie på
1200 m begrenser hastigheten til 140 km/h.
Den største stigningen blir på 12,5 ‰, den ligger
stort sett i tunnelen og er ca. 2 km lang.
Carlbergalternativet medfører innløsning av to
boenheter, begge ved nordre portal på Kleberget
tunnel.
Støytiltak
Det legges opp til tosidig støyskjerming
gjennom Dillingområdet i en strekning på 1050
meter. Det blir også behov for lokal skjerming
av uteplass og fasadetiltak for en del boliger. Det
er antatt at om lag 20 eneboliger må ha lokale
støytiltak.

Daglinjealternativet medfører innløsning av fem
boenheter. To ved nordre portal på Kleberget

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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Sporavstanden ved nye Moss stasjon er planlagt
med 4,5 m (ved plattformer). Sporavstanden
endres så til 4.7 m før dobbeltsporet går inn i
tunnelen.
Sporavstanden videre er 4,7 m fram til
tilkoblingen bortenfor Kurefjordveien og
tilpasses eksisterende sporavstand på ca 5,3 m
ved Såstad.
Den største stigning blir på 12,5 ‰, den ligger
stort sett i tunnelen og er ca 2 km lang.
Carlbergalternativet medfører innløsning av to
boenheter, begge ved nordre portal på Kleberget
tunnel.

2.1.3

Miljø

Støyskjerming
Det legges opp til tosidig støyskjerming
gjennom Dillingområdet i en strekning på 1050
meter. Støyskjermene skal etableres med en høy
arkitektonisk utforming med innslag av glass der
det er naturlig i forhold til utsikt, reiseopplevelse
og visuell barriere. Det blir også behov for lokal
skjerming av uteplass og fasadetiltak for en del
boliger. Det er antatt at 20 eneboliger må ha
lokale støytiltak.

Figur 2-2: Alternativer for nytt dobbeltspor som utredes

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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Figur 2-3: Oversikt over driftsveier, rømningstunneler og kryssingspunkter

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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2.2

Driftsbanegård

2.2.1

Krav og utforming

Arealbehov og plassering
Det er utarbeidet en skjematisk plan for
nødvendig areal til driftsbanegård, se figur 2-4.
Driftsbanegårdsanlegget skal dimensjoneres for
hensetting av 24 enkle togsett, hver med lengde
på 110 m.
I tillegg skal det anlegges 220 meter driftsspor.
Til dette området må det være kjøreadkomst for
lastebil, og mulig å lagre materiell i en sone på
10 meter langs sporet.
H1 har et nedbremsningsspor på 250 meter inn
til driftsbanegården, H3 har et tilsvarende spor
med 130 m lengde.
Samlet vil det være behov for et areal på ca.
65 000 m2.
Sporavstand
Det er planlagt med sporavstand på vekselvis 4,7
m og 7 m. Annenhver sporavstand i hensettingsanlegget bør være 7 m for å tilrettelegge for
vedlikehold/service, gi plass til driftsveger og for
utrustning tilknyttet togdrift og vedlikehold. Det
anlegges serviceplattformer der vedlikeholdsarbeider utføres.
Stigning
Teknisk regelverk krever at hensettingsspor har
et maksimalt fall på 2 ‰. Det anbefales 0 ‰.
Nødvendig infrastruktur
Vei og parkering
Driftsbanegården må ha veiatkomst og parkering
for 30 biler.

Bygninger
I tilknytning til driftsbanegård må det etableres
servicebygg på om lag 300 m2, med vann, avløp,
strøm etc. Funksjoner i bygget vil være garderober, dusj, kontor, spiserom samt mulighet for
overnatting for ca. 5 personer. Det planlegges i
tillegg et teknisk bygg på 200 m2. Servicebygg
og teknisk bygg skal etableres med høy arkitektonisk kvalitet. Dette må ivaretas i detalj- og
reguleringsplanfasen. Det foreslås å utnytte bygningsmassen, slik at den kan ha effekt både som
støyskjerm og visuell skjerming av anlegget.
Det er ikke planlagt vaskeanlegg, men arealmessig er det plass til å bygge vaskeanlegg på området. Støyberegninger er gjort uten vaskeanlegg.
Sikkerhet
Det vil etableres inngjerding med sikkerhetsgjerde rundt hele området. Området vil
videoovervåkes og være belyst.

2.2.2

Alternativer

Følgende konsept vurderes i hovedplanen:
•

H1: Driftsbanegård sør for Rygge stasjon,
mellom stasjonen og kommunegrensen til
Råde, lokalisert på vestsiden av eksisterende
spor.
• H3: Driftsbanegård mellom Såstad og Rygge
stasjon med lokalisering på vestsiden av
eksisterende spor.
Driftsbanegård sør for Rygge muliggjør vending
av tog på Rygge. Ingen av konseptene innebærer
vending inne på Rygge stasjon, da tiltak på
Rygge stasjon ikke er en del av prosjektet.
Vending kan imidlertid skje på hensettingsområdet.

Figur 2-4: Skjematisk plan for driftsbanegård.
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Figur 2-5: Alternativer for driftsbanegård
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3 Metode
3.1

•

Metodikk

Metodikken bygger på Statens vegvesens
håndbok 140 Konsekvensanalyser (1).
I håndbok 140 defineres nærmiljø og friluftsliv
slik:
Nærmiljø defineres som menneskers
daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres
som opphold og fysisk aktivitet i friluft i
fritiden med sikte på miljøforandring og
naturopplevelse. Begge disse
definisjonene beskriver opphold og fysisk
aktivitet i friluft knyttet til bolig- og
tettstedsnære uteområder, byrom, parker
og friluftsområder.

3.1.1

Registreringskategorier

På bakgrunn av registreringer inndeles influensområdet i enhetlige delområder. Følgende
registreringskategorier ligger til grunn:
•

•

•

•

•

•

boliger og heldøgnsinstitusjoner (antall
boliger, tetthet, boligenes uteplasser,
fellesområder for opphold og lek
mellom husene)
skoler, barnehager, kulturinstitusjoner,
arbeidsplasser, butikker og
servicetilbud (bygninger der mange
oppholder seg store deler av dagen)
møtesteder (type, aktivitet, brukergrupper, beliggenhet, klimatiske
forhold, opplevelseskvaliteter og
bruksfrekvens)
felles uteområder (type, aktivitet,
brukergrupper, beliggenhet, klimatiske
forhold, opplevelseskvaliteter og
bruksfrekvens)
veg- og stinett for gående og syklende
(type/funksjon, målpunkter, bruksfrekvens/trafikkomfang, framkommelighet, hindre og barrierer,
ubehag/utrygghet for brukerne,
betydning som innfallsport til
turområder, opplevelseskvaliteter)
identitetsskapende områder og
elementer (beskrivelse av hva som gjør
at området/elementet er identitetsskapende, hvor mange som kjenner til
området/ elementet, og hvem området
har betydning for)

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

friluftsområder (omfatter områdetype,
størrelse, aktivitet, brukergrupper,
beliggenhet, sti- og løypenett,
opplevelseskvaliteter og bruksfrekvens)

Alle boliger har stor verdi for dem som bor der
uavhengig av standard, utsikt, solforhold og
miljøproblemer. Det er ikke slik at det er mindre
alvorlig å belaste en bolig med reduserte
kvaliteter enn en bolig med gode kvaliteter, eller
av mindre betydning å bedre forholdene for
disse.

3.1.2

Tematisk avgrensing

Luftforurensing og innendørs støy behandles
som prissatte konsekvenser. Støy på uteplass,
støy i områder med spesielle krav til stillhet og
konsentrasjoner av luftforurensning, skal inngå i
vurderingene for nærmiljø og friluftsliv.
Eventuell støy i følsomme naturområder må
beregnes spesielt.
Visuell barriereeffekt vurderes under tema
landskapsbilde.
Transportsyklistenes behov
under nærmiljø og friluftsliv.

3.1.3

behandles

også

Verdi

Håndbok 140 har kriterier for verdisetting av
områder i forhold til nærmiljø og friluftsliv.
Kriteriene er gitt i tabell 3-2.

3.1.4

Vurdering av omfang og
konsekvens

Vurdering av tiltakets omfang gjøres ut fra
kriteriene vist i tabell 3-1.
Konsekvensen framkommer ved å sammenholde
miljøet/områdets verdi og omfanget, se figur
3-1.

3.1.5

Innhenting av informasjon

I arbeidet er følgende hovedkilder benyttet:
•
•
•
•

19

kartmateriale (turkart, løypekart m.v.)
kontakt med kommunen
egne befaringer
bruk av tilgjengelig litteratur og
relevante nettsteder for å finne
informasjon om temaet
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Tabell 3-2: Verdikriterier for delområder innen
tema nærmiljø og friluftsliv

Friluftsområder

• vanlige boligfelt og boligområder

S

• tette konsentrasjoner av boliger

L

• lav bruks- og oppholdsintensitet
• ingen skoler, barnehager, lite
fritidstilbud for barn og unge

M

• virksomheter med middels bruksog besøksintensitet

S

• virksomheter med svært stor bruksog besøksintensitet
• Grunnskoler eller barnehager

L

• uteområder som er lite brukte
• få aktivitetsmuligheter

M

• brukes ofte (i deler av året) og har
ulike aktivitetsmuligheter
• områder eller elementer som noen
grupper knytter stedsidentitet til

S

Barriere for ferdsel og
opplevelse mellom viktige
målpunkt

M

Attraktivitet

L

• lav tetthet av boliger og få boliger
(plasser på heldøgnsinstitusjon
regnes også som bolig)
Bruksmuligheter

Kriterier

• mye brukt og har spesielle
kvaliteter
• har betydning for et større område
• områder eller elementer som svært
mange knytter stedsidentitet til

L

• lite brukt eller oppleves utrygge,
flere barrierer eller omveier

M

• mye brukt
• til sentrale målpunkter

S

• svært mye brukt, god framkommelighet og oppleves som
trygge.
• viktige forbindelse til områder og
målpunkter, spesielle opplevelseskvaliteter.

L

• områder som er mindre brukt til
friluftsliv

M

• områder som brukes av mange til
friluftsliv
• regionale friluftsområder som er
særlig godt egnet til friluftsliv 3)

S

• områder som brukes svært ofte
eller av svært mange til friluftsliv
• området som er en del av større
sammenhengende områder for
langturer over flere dager
• områder som er attraktive nasjonalt
og som i stor grad tilbyr stillhet og
naturopplevelse

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Identitetsskapende
betydning

Veg- og stinett for gående og
syklende

Offentlige eller felles uteområder,
møtesteder

Funksjosnblandes og andre
bebygde områder

Boligområder

Verdi

Tabell 3-1: Kriterier for å vurdere omfang for
tema nærmiljø og friluftsliv
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Omfang

Tiltaket vil:

stor positiv

i stor grad bedre

middels positiv

bedre

lite eller intet

i liten grad endre

middels negativt

redusere

stort negativt

ødelegge

stor positiv

fjerne betydelige

middels positiv

redusere

lite eller intet

i liten grad endre

middels negativt

medføre nye

stort negativt

medføre betydelige nye

stor positiv

i stor grad øke

middels positiv

øke

lite eller intet

i liten grad endre

middels negativt

gjøre mindre attraktivt

stort negativt

i stor grad redusere

stor positiv

i stor grad øke

middels positiv

øke

lite eller intet

stort sett ikke endre

middels negativt

forringe

stort negativt

ødelegge
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METODE

3.2

Influensområde

Influensområdet i forhold til nærmiljø og
friluftsliv er definert som områder som kan få
endrete støyforhold (inklusive strukturlyd),
endringer i barrierevirkning eller tilgjengelighet,
eller blir utsatt for arealbeslag som følge av nytt
dobbeltspor
eller
driftsbanegård.
Influensområdet er vist på registrerings- og
verdikartene senere i rapporten.

3.3

Planprogram

Planprogrammet spesifiserer at følgende skal
utredes innenfor nærmiljø og friluftsliv:
Verdier i influensområdet skal kartlegges.
Jernbaneanleggets barrierevirkning og
konsekvenser for tilgjengelighet til viktige
turområder og nærmiljøfunksjoner må
beskrives. Videre må støybelastning i
forhold til bolignære utearealer,
nærfriluftsområder og større
sammenhengende friluftsområder
beregnes og vurderes.
Utredningen skal også belyse avlastingseffekter langs eksisterende bane der
eksisterende bane tas ut av drift. Forslag
til avbøtende tiltak skal beskrives.

Figur 3-1: Fastsettelse av konsekvens ut fra verdi og omfang.
Fra Statens vegvesens håndbok 140, revidert utgave

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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4 Dagens situasjon, verdier
4.1

Befolkning

Prosjektet Kleberget–Såstad berører kommunene
Moss og Rygge. Moss kommune hadde pr
1.1.2011 30 265 innbyggere, mens Rygge hadde
14 426 innbyggere.

kommunene ellers er dette tallet om lag 10%
høyere pr i dag, det vil si i underkant av 7 000
innbyggere.

Data på grunnkretsnivå er lett tilgjengelig fra
Folke og boligtellingen 2001. På det tidspunkt
hadde Moss 27 143 innbyggere, mens det i
Rygge var 13 465 innbyggere.
I Moss berøres grunnkretsene Teglverksjordet,
Kallum 1 og 2 og Dyre. I 2001 hadde disse til
sammen 1 225 innbyggere.
I Rygge berører influensområdet grunnkretsene
Feste, Bjerke, Dyre, Kallumlia, Ryggeheimen,
Carlberg, Ekholt, Hadeland, Dilling, Såstad,
Eskelund, Vang, Melleby, Huseby og Værne
kloster. I 2001 hadde disse til sammen 4 912
innbyggere.

Figur 4-1. Oversikt over grunnkretser i Moss

Samlet innbyggertall i grunnkretser som berører
influensområdet var 6 137 i 2001. Dersom
befolkningsutviklingen har vært på linje med

0303
0304
0305

0103
0104
0105

Figur 4-2: Oversikt over grunnkretser i Rygge

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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Tabell 4-1: Fordeling av befolkning i grunnkretsene som berøres av influensområdet. Tall fra Folke- og
boligtellingen 2001 (6) (7).
Krets
nr
401
402
403
404
102
107
201
203
206
208
301
302
303
304
305
306
309
310
311
Sum

Grunnkretsnavn
Teglverksjordet
Kallum 1
Kallum 2
Dyre
Såstad
Eskelund
Huseby
Værne kloster
Vang
Melleby
Feste
Bjerke
Dyre
Kallumlia
Ryggeheimen
Carlberg
Ekholt
Hadeland
Dilling
Influensområde

I alt

0-5 år

6-15 år

16-19
år

20-24
år

25-29
år

30-49
år

50-59
år

60-66
år

67-69
år

70-79
år

≥80 år

298
443
213
271
649
287
192
664
275
249
451
227
256
374
89
239
174
554
232

18
26
4
11
46
15
19
89
13
17
18
11
14
37
0
17
9
63
14

32
61
17
28
91
44
33
94
39
38
43
22
13
49
0
33
30
84
36

8
16
12
13
31
12
11
32
12
13
21
11
10
10
0
13
12
28
11

17
23
22
18
42
14
11
27
15
12
33
14
11
11
0
6
11
22
13

24
18
6
22
38
16
5
40
13
13
20
16
28
12
0
14
9
34
14

83
111
42
77
206
79
69
228
75
70
93
57
64
114
2
67
49
186
65

47
85
44
46
85
42
24
80
46
34
77
16
30
34
0
33
22
57
28

16
36
17
21
42
17
7
29
15
24
47
13
27
25
3
16
14
17
12

7
10
8
8
15
4
3
10
10
1
17
12
4
7
1
8
6
9
8

26
32
22
10
37
26
9
28
22
11
54
36
33
60
15
17
11
36
22

20
25
19
17
16
18
1
7
15
16
28
19
22
15
68
15
1
18
9

6137

441

787

276

322

342

1737

830

398

148

507

349

4.2

Beskrivelse av
delområder

4.2.1

Bebygde områder

Ved verdivurdering av boligområder er det
antallet bosatte og kvalitet på fellesområder og
uteområder som tillegges størst vekt. Markedsverdi på privat eiendom er ikke en indikator i
henhold til metoden.
Delområde 1: Kleberget
Kategori: Boligområder
Boligområdet Kleberget ligger på kollen
Kleberget sørøst for Moss havn, og er vestvendt
med fin utsikt over fjorden på mange av
tomtene. Bebyggelsen består i hovedsak av
eneboliger med forholdsvis store tomter. Noen
mindre
skogkledde
friarealer
mellom

Figur 4-3: Foto fra bebyggelsen på toppen av
Kleberget nordover mot Moss havn og sentrum

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

bebyggelsen bidrar til et grønt preg. Området har
middels tetthet, og forholdsvis kort avstand til
servicetilbud i Moss sentrum. Det er få eller
ingen servicetilbud i selve boligområdet.
Vegnettet er lokalveger som gir adkomst til
boligene, og har ingen gjennomgangstrafikk.
Dagens jernbane er en kraftig barriere mot
fjorden og gjør at nedre deler av området er
støyutsatt. Nordre deler er også utsatt for noe
støy fra Moss havn.
Verdivurdering
Kleberget har fin beliggenhet og kort avstand til
servicetilbud. Tettheten er middels, og deler av
området har miljøbelastninger fra havn og
jernbane. Delområdet har middels verdi.
Liten Middels Stor

Figur 4-4: Boligbebyggelse nederst i skråningen
på vestsiden av Kleberget
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Figur 4-5: Registreringskart nærmiljø og friluftsliv. Delområder vist med grønn strek og nummer.
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Delområde 2: Moss havn
Kategori: Funksjonsblandede og andre bebygde
områder
Parsellstart ved Kleberget ligger ved søndre del
av Moss havn. Området er preget av asfalterte
flater, havneaktiviteter, primært lagring av
containere,
jernbanen
og
eldre
lager/industribebyggelse. En undergang under
jernbane gir adkomst til strandsonen på nedsiden
av jernbanen langs Kleberget.
Verdivurdering
Delområdet har ingen aktiviteter eller
egenskaper med betydning for nærmiljø og
friluftsliv.

Figur 4-7: Flott utsikt fra boligområdet i
Kallumlia

Delområdet har liten verdi.
Liten Middels Stor

Figur 4-8: Den eldste av de to terrasseblokkene i
delområdet

Figur 4-6: Området ved parsellstart nord for
Kleberget

Verdivurdering
Delområdet har solrik beliggenhet med god
utsikt og mye grønne arealer, men begrenset
med servicetilbud. Tettheten er middels.
Delområdet har middels verdi.
Liten Middels Stor

Delområde 3: Kallumlia – Dyre
Kategori: Boligområder
Boligområdene i Kallumlia sørover mot Dyre
ligger vestvendt med utsikt over fjorden, mellom
jernbanen og Dyreveien. Hovedsakelig består
området av eneboliger, men det er også innslag
av annen småhusbebyggelse og to terrasseblokker. Samlet sett har området middels tetthet.
Som på Kleberget bidrar mindre skogkledde
friarealer mellom bebyggelsen til et grønt preg.
Det er få eller ingen servicetilbud i området, men
det er kort avstand til nærbutikk på Ekholt.
Boligene langs jernbanen har støybelastning fra
denne, og jernbanen er også en kraftig barriere
mot fjorden.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Delområde 4: Stranda
Kategori: Boligområder
På nedsiden av jernbanen ved Kallumlia ligger
vegen Stranden med et titalls eneboliger. Her
ligger også fabrikkområdet til nå nedlagte
Norrøna fabrikker, som er omregulert til bolig.
Boligområdet har kjørbar adkomst via
Festeveien i sør og gang- og sykkelforbindelse
via undergang fra Kallumlia. Jernbanen er en
kraftig barriere mot øvrig bebyggelse og utgjør
også en vesentlig miljøbelastning for boligene i
området. Pr i dag er boligtettheten i området
liten til middels. En eventuell utbygging av
Norrøna vil kunne øke dette.
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Verdivurdering
Delområdet har liten verdi.
Liten Middels Stor

Delområde 5: Feste - Bogsåsen
Kategori: Boligområder
Fra Festestranda og sørover ligger det et område
med eneboliger på store tomter langs sjøen
Bebyggelsen strekker seg i sør oppover mot et
nyere boligfelt i Bogsåsen, hvor det også er
eneboliger som dominerer.
Boligene i delområdet har naturskjønn
beliggenhet, men lang avstand til servicetilbud.
Tilgangen til friområder er god. Tettheten er
liten til middels.
Verdivurdering
Delområdet har liten til middels verdi.
Liten Middels Stor

Figur 4-9: Boligene langs Stranda ligger på
nedsiden av jernbanen, mot fjorden

Delområde 6: Landbruksområder Feste - Dyre
Kategori: Boligområder
Ved Feste og Dyre er det landbruksområder med
store partier dyrket mark og spredt landbruksbebyggelse. Områdene har god tilgang til
friluftsområder. Boligtettheten er liten.
Verdivurdering
Delområdet har liten verdi.
Liten Middels Stor

Figur 4-10: Foto fra adkomsten til Stranda fra
sør

Figur 4-11: Registreringskart for område aktuelt for driftsbanegård
Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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Delområde 7: Ekholt
Kategori: Boligområder
Fra Dyreveien mot Ekholt er det store
sammenhengende boligområder. Bebyggelsen
domineres av eneboliger, men med betydelige
innslag av tettere småhusbebyggelse og
lavblokker
med
leilighetsbebyggelse.
Ryggeheimen (sykehjem) ligger også i
delområdet.

Ekholt skole består av to avdelinger (barnetrinn
og ungdomstrinn) som administrativt er samme
enhet. Skolen har ca. 580 elever fordelt på de to
skoleanleggene.
Barnetrinnet ligger i Ekholtveien 69 og har to
paralleller pr trinn. Ved skolen her er det også
idrettsplass med kunstgressbane som er
hjemmebane og treningsanlegg for Ekholt
Ballklubb.

Området har god tilgang på servicetilbud, med
flere
butikker,
skoler,
barnehager
og
idrettsanlegg. Det er også god tilgang på
friluftsområder ved Carlberg og Ekholtskogen

Verdivurdering
Skolen og idrettsanlegget er en viktig møteplass
for barn og unge, og er et anlegg med høy
besøkstetthet.

Verdivurdering
Delområdet har middels til stor verdi.

Delområdet har stor verdi.
Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Figur 4-12: Ryggeheimen

Figur 4-14: Barnetrinnet ved Ekholt skole

Figur 4-13: Ballplass i boligområdet ved
Ryggeheimen

Figur 4-15: Kunstgressbanen ved Ekholt skole

Delområde 8: Ekholt skole, barnetrinnet
Kategori: Funksjonsblandede og andre bebygde
områder

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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Delområde 9: Ekholt ungdomsskole – Rygge
rådhus
Kategori: Funksjonsblandede og andre bebygde
områder
Ungdomstrinnet til Ekholt skole ligger i
Ungdomsveien 25, like ved Rygge rådhus og
Rygge bibliotek. I tilknytning til skolen er det en
ballbane.
Kosekroken barnehage ligger også i dette
delområdet. Dette er en privat heltidsbarnehage
med 4 avdelinger.
Verdivurdering
Skoler og barnehager er besøksintensive
virksomheter som etter metodikken har stor
verdi. Også rådhus og bibliotek er viktige tilbud
i nærmiljøet som har stor besøkstetthet
Delområdet har stor verdi.
Liten Middels Stor

Figur 4-17: Nærbutikken ved Dilling ligger like
ved Larkollveien og dagens Østfoldbane
god tilgang til servicetilbud, mens andre deler
har lengre avstand. Store deler av området er
dyrket mark av liten verdi for nærmiljø og
friluftsliv.
Delområdet har liten verdi.
Liten Middels Stor

Delområde 11: Landbruksområdet sørøst for
Halmstad
Kategori: Boligområder

Figur 4-16: Rygge bibliotek, barnehagen bak til
høyre
Delområde 10: Carlberg – Dilling – Bjølsen Halmstad
Kategori: Boligområder
Områdene fra Carlberg mot Dilling og Bjølsen
og området sørvest for jernbanen ved Halmstad
er spredt bebygd med landbruksbebyggelse og
enkelte eneboliger. Ved Dilling er det et mindre
boligfelt med eneboliger, og noe næringsbebyggelse i utkanten av dette. Størsteparten av
delområdet består av dyrket mark.

Områdene fra Rygge stasjon og sørover mot
Eskelund
er
spredt
bebygd
med
landbruksbebyggelse og enkelte eneboliger.
Størsteparten av delområdet består av dyrket
mark
Området har forholdsvis kort avstand til
servicetilbud i Rygge sentrum (Halmstad).
Deler av området er planlagt som framtidig
boligområde i gjeldende kommuneplanens

Området har nærbutikk ved Dilling stasjon og
deler av området har forholdsvis kort avstand til
servicetilbud som bibliotek, Rygge rådhus og
skole/barnehage ved Ekholt. Ved Dilling er det
nærbutikk og galleri.
Verdivurdering
Delområdet har spredt bebyggelse og følgelig
lav boligtetthet. Fra noen deler av området er det

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Figur 4-18. Utsnitt av gjeldende kommuneplan
for Rygge ved foreslått driftsbanegård alt. H1.
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arealdel.
Verdivurdering
Delområdet består i dag hovedsakelig av dyrket
mark med liten betydning for temaet nærmiljø
og friluftsliv. Det er spredt gårdsbebyggelse i
området. Framtidig boligutvikling i området vil
øke verdien i forhold til nærmiljø, men
realiseringen av utbygging er fremdeles usikker,
siden man er i en tidlig planfase.
Basert på dagens situasjon og noe økt verdi som
følge av mulig framtidig boligutbygging
vurderes delområdet å ha liten til middels verdi.
Liten Middels Stor

Rygge flyplass medfører miljøbelastninger for
området.
Verdivurdering
Delområdet har sentral beliggenhet med god
tilgang til servicetilbud, men begrenset tilgang til
fruiluftsområder. Tettheten er middels.
Delområdet har middels verdi.
Liten Middels Stor

4.2.2

Friluftsområder, uteområder

Delområde 14: Festestranda
Kategori: Friluftsområder
Delområde 12: Skoler og idrettsanlegg i
Halmstad
Kategori: Funksjonsblandede og andre bebygde
områder
Nord for Rygge stasjon ligger Halmstad barneog ungdomsskole, Rygge idrettspark og
tilknyttet aktivitetsanlegg. I dette området ligger
også Halmstad barnehage og tett boligbebyggelse i form av lavblokker og leilighetsbebyggelse i Holteveien og Voldskogen.

Friområdet på Festestranda er en populær
badeplass. Området har sandstrand, med en stor
gressbakke/gressplen bak. Det er også lagt ut en
badeflåte.
Området er mye brukt på fine dager sommerstid,
og det er generelt knapphet på slike arealer i
Oslofjordregionen

Halmstad barne- og ungdomsskole har om lag
550 elever.
Ryggehallen har både idrettshall og svømmehall.
Hallen brukes av flere idrettslag på kveldstid og
som gymsal for skolen på dagtid.
Verdivurdering
Skolen og idrettsanlegget er en viktig møteplass
for barn og unge, og er et anlegg med høy
besøkstetthet. Boligtettheten i den delen av
området som har boliger er høy.
Delområdet har stor verdi.
Liten Middels Stor

Figur 4-19: Festestranda
Delområde 13: Boligområder Halmstad
Kategori: Boligområder
Delområdet omfatter størsteparten av boligbebyggelsen i Halmstad, inklusive noe næringsbebyggelse med sentrumsfunksjoner langs
Ryggeveien.
Bebyggelsen i området består primært av
eneboliger og tettheten er middels. Det er kort
avstand til servicetilbud i Halmstad, men noe
lenger avstand til større, sammenhengende
friluftsområder. Støy fra E6, Østfoldbanen og
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Figur 4-20: Festestranda sett mot Jeløya i nord
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Verdivurdering
Delområdet har stor verdi.
Liten Middels Stor

Delområde 15: Carlbergskogen og Bogslunden
Kategori: Friluftsområder
Carlbergskogen øst for dagens jernbane og
Bogslunden vest for Østfoldbanen er to svært
viktige elementer i grøntstrukturen i distriktet.
Til tross for jernbanens barrierevirkning fungerer
områdene som et sammenhengende turområde,
med kryssing under Carlbergundergangen.
Områdene har rik skogvegetasjon med mye
edelløvskog, og Bogslunden er også vernet som
naturreservat. Det er et godt utviklet stinett i hele
delområdet.

Figur 4-21: Bålplass i Carlbergskogen

Carlbergskogen ligger nærmest bebyggelsen og
er nok noe mer brukt enn Bogslunden.
Bogslunden har større andel edelløvskog med
høyere opplevelsesverdi.
Verdivurdering
Turområdene i Carlbergskogen og Bogslunden
er mye brukt, og et av få litt større
sammenhengende turområder i denne delen av
distriktet. Østfoldbanen utgjør en barriere i
forhold til sammenhengen mellom områdene.
Delområdet har middels til stor verdi.
Liten Middels Stor

Delområde 16: Ekholtskogen
Kategori: Friluftsområder
Ekholtskogen er et lite skogområde på sørsiden
av ungdomsskolen ved Ekholt. Området er for
lite til å være et selvstendig turområde, men kan
fungere som lekeområde for barn i nærområdet
og som en del av den samlede grøntstrukturen
for boligene i området.

Figur 4-22: Tursti i Bogslunden
en 6-hulls bane som ligger like sør for Ekholt
skole, barnetrinnet. I tilknytning til banen er det
klubbhus og kiosk.
Driving range ligger utenfor selve golfbanen,
ned mot Carlberg gård. Denne er enkelt
opparbeidet i et LNF-område, og er ikke en del
av delområdet.
Golfklubben har om lag 150 medlemmer og
banen gir et tilbud til både medlemmer og andre
golfspillere i distriktet.
Verdivurdering
Ekholfbruket golfbane er et område med middels
besøkstetthet. Delområdet vurderes å ha middels
verdi.
Liten Middels Stor

Verdivurdering
Delområdet har liten til middels verdi.
Liten Middels Stor

Delområde 17: Ekholtbruket golfbane
Kategori: Friluftsområder
Ekholt golfklubb ble etablert i 2005. Klubben
har opparbeidet Ekholtbruket golfbane, som er
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Figur 4-23: Driving rangen til Ekholt golfklubb
har inngang fra Carlbergveien

Figur 4-25: Infotavle for kyststien ved Feste
Verdivurdering
Kyststien i planområdet er den del av et stort
sammenhengende stinett som også er planlagt
videreutviklet i årene som kommer. Stien
vurderes å ha middels verdi for nærmiljø og
friluftsliv.
Liten Middels Stor

Gang- og sykkelvegnett
I influensområdet er det i liten grad et
sammenhengende gang- og sykkelvegnett.
Figur 4-24: Driving rangen

Det er gang- og sykkelveg langs fv. 314
Dyreveien til Ekholtveien og langs fv. 119
Larkollveien ned til Dilling (9).

4.2.3

For øvrig er syklende henvist til det ordinære
vegnettet.

Veg og stinett for gående og
syklende

Kyststien
Kyststien i planområdet går delvis på
eksisterende offentlig vegnett, delvis på stier.
Fra Moss havn går stien over Kleberget, deretter
under Østfoldbanen, videre langs Stranda til
Festestranda friområde og deretter inn på
Festeveien. Ruten er skiltet og tilrettelagt med
informasjonstavler. Det er også forbindelse til
kyststi på Jeløya.

Verdivurdering
Gangog
sykkelvegnettet
har
dårlig
sammenheng og vurderes å ha liten verdi for
nærmiljø og friluftsliv.
Liten Middels Stor

Kyststien er sammenhengende gjennom hele
Østfold fra 2007, og er en del av Nordsjøløypa –
som er den norske betegnelsen på North Sea
Trail (8). Kvaliteten på stien gjennom
influensområdet og bruken av den er varierende.

Figur 4-26: Gang- og sykkelveg langs
Larkollveien
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Figur 4-27: Verdikart nærmiljø og friluftsliv
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5 Konsekvenser
5.1

Støy

Tabell 5-1: Anbefalte grenseverdier for støy i
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442

5.1.1

Regelverk

STØYKILDE

Ved utarbeidelse av arealplan som omhandler
etablering av nye støykilder, gjelder anbefalte
grenseverdier
i
Miljøverndepartementets
retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (T-1442 (10)).
Støyretningslinjen (T-1442) har anbefalte
utendørs støygrenser for boliger, fritidsboliger,
sykehus/pleieinstitusjoner, skoler og barnehager.
Grensene er forskjellige avhengig av hvilken
type kilde som lager støyen.
Retningslinjen anbefaler også at det stilles krav
til innendørs støy som følger grenseverdiene i
Norsk standard NS 8175 klasse C.
Retningslinjen er ikke i seg selv juridisk
bindende, men kommunen bør i henhold til
KLIFs veiledning TA-2115 vedta juridisk
bindende støygrenser for nye anlegg ved å
nedfelle disse i reguleringsbestemmelser i planen
(11)
. For dette prosjektet vil dette ivaretas i
reguleringsplan, når veglinje er valgt og støy
mer detaljert utredet.
Støyretningslinjen deler de områdene som har
støy over anbefalte grenseverdier inn i to soner,
gul og rød sone. For disse sonene er det gitt
retningslinjer for anbefalt arealbruk. I rød sone
skal i utgangspunktet ny støyfølsom bebyggelse
unngås. Den gule sonen er en vurderingssone,
hvor ny støyfølsom bebyggelse kan tillates
dersom det gjennomføres tilstrekkelig med
avbøtende tiltak.
I dette prosjektet er det to ulike kategorier
grenseverdier fra T-1442 som benyttes. For nytt
dobbeltspor gjelder grenseverdiene for jernbane,
mens det for ny driftsbanegård benyttes
grenseverdier for havner og terminaler, da dette
defineres som et terminalområde. Grenseverdiene som gjelder for støy ved bebyggelse
ved etablering av nye tiltak er i hovedsak
sammenfallende med nedre grense for gul
støysone.
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STØYNIVÅ PÅ UTEPLASS OG UTENFOR
ROM MED
STØYFØLSOM BRUK

Bane
Havner og
terminaler

STØYNIVÅ UTENFOR
SOVEROM, NATT
KL. 23 – 07

Lden 58 dB

L5AF 75 dB

Uten impulslyd:
Lden 55 dB
Med impulslyd:
Lden 50 dB

Lnight 45 dB
LAFmax 60 dB

Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder
støynivå midlet over år, som angitt i
retningslinjens definisjon av Lden og Lnight.
Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt
for et nærområde i tilknytning til bygningen som
er avsatt og egnet til opphold og
rekreasjonsformål.
Krav til maksimalt støynivå i nattperioden
gjelder der det er mer enn 10 hendelser pr. natt.

5.1.2

Støyberegninger, metode og
forutsetninger

Det er gjennomført støyberegninger i
programmet Cadna/A, basert på Nordisk
beregningsmetode for støy. For detaljer rundt
inngangsdata henvises til hovedplan.
Skjermingstiltak
Det er forutsatt støytiltak i form av støyskjermer
langsmed sporet i områder der planlagt spor er i
nærheten av boliger. Det er lagt inn totalt ca.
2 100 løpemeter støyskjerm. Standard skjerm er
3,5 meter over jernbanespor. Lengde fra
spormidt til støyskjerm er 4,4 meter.
Det må påregnes behov for lokale
støyskjermingstiltak for uteplasser i områder der
det er spredt bebyggelse. Her er det som regel
ikke hensiktsmessig å benytte langsgående
skjermer. Videre kan det være behov for
fasadeisolering for boliger som ligger i
størrelsesorden 500 meter eller nærmere
uskjermet spor, eller 200 meter eller nærmere
skjermet spor. Det er antatt at om lag 20
eneboliger må ha lokale støytiltak i
Carlbergalternativet, om lag 40 eneboliger og en
boligblokk i daglinjealternativet.
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Når
det
gjelder
driftsbanegård
er
støyberegningene
gjort
med
maksimal
kapasitetsutnyttelse på anlegget og uten
skjermingstiltak. Det er for dette anlegget støyen
om natten som er dimensjonerende for
støysonenes utbredelse. Grenseverdien på Lnight ≤
45 dB gjelder utenfor soverom. Tanken bak
denne grensen er blant annet at det skal være
mulig å sove med åpent vindu uten at støykilder
i området forstyrrer søvnen. For boliger som har
lydnivå over 45 dB, er det eneste praktisk
gjennomførbare tiltaket å installere balansert
ventilasjonsanlegg i boligen. På den måten kan
man få tilstrekkelig god lufting på soverom og
allikevel holde vinduer lukket. Støyskjerm ved
boligene vil ikke gi ønsket effekt fordi mange
boliger har soverom i 2. etg, og det er vanskelig
å få til en effektiv skjerming der. En ordinør
støyskjerm ved kilden er heller ikke aktuelt,
fordi de dominerende støykildene er plassert på
taket av togvognene, og er dermed vanskelig å
skjerme effektivt. Et aktuelt tiltak kan være å
installere togvarmeposter som muliggjør at
aggregater på selve togene kan skrus av. Det kan
også vurderes å oppføre et overbygg over
hensettingssporet nærmest eksisterende bane.
Dette vil da kunne fungere som støyskjerm for
bebyggelse øst for sporet.

5.1.3

Konsekvenser

Resultatene fra støyberegningene er oppsummert
i tabell 5-2 og tabell 5-3.

Tabell 5-2: Antall støyutsatte boliger i 0alternativet og de to alternativene for nytt
dobbeltspor. Basert på beregninger med Nordisk
beregningsmetode i programmet Cadna A.
Gul sone
(Lden 58-68
dB)

Rød sone
(Lden >68 dB)

Boliger

Boliger

0-alternativet

121

7

Daglinjealternativet

197

13

Carlbergalternativet

77

4

Alternativ

Driftsbanegård
I alternativ H1 vil 113 boliger ligge i gul sone. 2
av disse er boliger med mer enn 5 boenheter,
herunder en terrasseblokk. I tillegg kommer 1
barnehage og ett bo- og behandlingssenter/
sykehjem. 1 bolig vil ligge i rød sone.
I alternativ H3 vil 30 boliger ligge i gul sone. I
tillegg kommer 2 barnehagebygg. Ingen boliger
vil ligge i rød sone.
Det kommenteres at en del av de boligene som
utsettes for støy fra eventuell ny driftsbanegård
kan ha støy over anbefalte grenseverdier fra
eksisterende dobbeltspor. Dette gjelder også i 0alternativet.
Tabell 5-3: Antall støyutsatte boliger i 0alternativet og de to alternativene for ny
driftsbanegård. Basert på beregninger med
Nordisk beregningsmetode i programmet Cadna
A.

Nytt dobbeltspor
I 0-alternativet (dagens spor med framtidig
trafikk), som er sammenlikningsgrunnlaget, vil
121 boliger ligge i gul sone, herunder en
terrasseblokk. 7 boliger vil ligge i rød sone.

Gul sone
(Lden 58-68
dB)

Rød sone
(Lden >68 dB)

Boliger

Boliger

0-alternativet

0

0

Alternativ H1

113

1

Alternativ H3

30

0

Alternativ

I daglinjealternativet vil 197 boliger ligge i gul
sone. 5 av disse er boliger med mer enn 5
boenheter, herunder en terrasseblokk. 13 boliger
vil ligge i rød sone.
I Carlbergalternativet vil 77 boliger ligge i gul
sone og 4 boliger i rød sone.
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Figur 5-1: Støysonekart for 0-alternativet
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Figur 5-2: Støysonekart for Carlbergalternativet
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Figur 5-3: Støysonekart for daglinjealternativet
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Figur 5-4: Støysonekart for driftsbanegård alternativ H1

Figur 5-5: Støysonekart for driftsbanegård alternativ H3

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

38

JBV Utbygging, desember 2011

KONSEKVENSER

5.2

Nytt dobbeltspor

5.2.1

Daglinjealternativet

på østsiden av eksisterende spor. Dette vil
innebære areabeslag i boligområdet her. 2
bolighus vil måtte innløses ved tunnelpåhugget.

Delområde 1: Kleberget
Nytt dobbeltspor vil gå i kort tunnel under
Kleberget, i motsetning til i 0-alternativet, hvor
trafikken går på eksisterende spor rundt
Kleberget.
I forbindelse med etablering av nordre tunnelpåhugg og omlegging av veg over portalen vil to
bolighus måtte innløses.
Eksisterende spor rundt Kleberget vil
opprettholdes som godsspor i tilknytning til
Moss havn. Trafikken på sporet vil være liten,
slik at støybelastningen vil bli mindre enn i dag.
Barrierevirkningen vil imidlertid opprettholdes.
Boliger nærmest tunnelpåhugget vil trolig kunne
få noe hørbar strukturlyd fra tog i tunnel.
I anleggsfasen vil området være utsatt for støy
fra tunneldriving.
Omfang og konsekvens
Virkningene for området er dels positive, dels
negative. Redusert støy fra eksisterende spor
vurderes å mer enn oppveie innløsing av boliger
i randsonen mot havna.
Omfanget vurderes som ubetydelig til lite,
positivt
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels, konsekvensen
blir ubetydelig til liten positiv (0/+).
Delområde 2: Moss havn
Området vil bli berørt av støy og anleggstrafikk i
forbindelse med utbyggingen av dobbeltspor,
med etablering av tunnelpåhugg og massetransport. De varige effektene av tiltaket er
ubetydelige
Omfang og konsekvens
Virkningene er i hovedsak forbigående og har
ingen betydning for bruken av området.
Omfanget er ubetydelig til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten, konsekvensen blir
ubetydelig (0).
Delområde 3: Kallumlia-Dyre
Sør for den korte tunnelen under Kleberget vil
eksisterende enkeltspor utvides til dobbeltspor
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Sporutvidelse og støyskjermer vil beslaglegge
arealer, men undergangen i området opprettholdes, slik at den funksjonelle barrierevirkningen er uendret.
Som følge av skjermingstiltak vil støyen være på
om lag samme nivå tross økt hastighet. Øverst i
lia vil støybelastningen øke noe, da skjermene
gir begrenset effekt for boligene her.
Geotekniske sikringstiltak vil potensielt kunne få
stort omfang som vil kunne berøre betydelige
arealer, muligens også flere boliger. Dette vil
først avklares i videre planlegging.
Omfang og konsekvens
Området blir sterkt berørt av nytt dobbeltspor,
som medføre arealbeslag og en tung visuell
barriere gjennom boområdet. På positiv side vil
støybelastningen bli vesentlig redusert som følge
av skjermingstiltak. Behovet for geotekniske
tiltak innebærer en betydelig usikkerhet i forhold
til virkningen av tiltaket.
Omfanget er middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels, konsekvensen
blir middels negativ (- -).
Delområde 4: Stranda
Selv om utvidelsen av eksisterende spor er
forutsatt å skje på innsiden av sporet, vil det bli
noen inngrep ned mot Stranda, både i
anleggsperioden og mer permanent. Blant annet
skal det settes opp støyskjermer som vil kreve
plass og fundamentering.
Sporutvidelse og støyskjermer vil beslaglegge
arealer, men undergangen i området opprettholdes, slik at den funksjonelle barrierevirkningen er uendret.
Geotekniske sikringstiltak vil potensielt kunne få
stort omfang som vil kunne berøre betydelige
arealer, spesielt på nedsiden av sporet. Dette kan
muligens også berøre flere boliger. Dette vil
avklares i videre planlegging.
Området blir berørt av nytt dobbeltspor gjennom
et mindre arealbeslag og nærføring gjennom
boområdet. På positiv side vil støybelastningen
stedvis
bli
redusert
som
følge
av
skjermingstiltak. Behovet for geotekniske tiltak
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innebærer en stor usikkerhet i forhold til
virkningen av tiltaket.
Omfang og konsekvens
Omfanget er middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten, konsekvensen blir
liten til middels negativ (-/- -).
Delområde 5: Feste-Bogsåsen
Området vil bli lite berørt av utbyggingen av
dobbeltspor. Støyskjerming langs sporet og ny
planskilt kryssing for Festeveien vil være
forbedringer sammenlignet med 0-alternativet.
Arealbeslaget langs sporet øker noe.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som lite, positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten til middels,
konsekvensen blir ubetydelig til liten positiv
(0/+).
Delområde 6: Landbruksområdene Feste-Dyre
Utvidelsen av sporet og kurveutretting innebærer
at det nye dobbeltsporet vil komme betydelig
nærmere bebyggelsen på Dyre. Den funksjonelle
barrieren blir på samme nivå, som følge av at
dagens undergang opprettholdes. Støyskjermer
reduserer støybelastningen i noen deler av
delområdet, mens andre deler får økt støynivå.
En enebolig vil bli innløst i dette området.
Omfang og konsekvens
Flyttingen av sporet nærmere boligene innebærer
en vesentlig ulempe for de boligene som berøres
sterkest. Selv om skjerming reduserer
støybelastningen i området generelt, vil de
nærmeste boligene få høyere støynivå, da sporet
kommer mye nærmere.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten, konsekvensen blir
liten til middels negativ (-/- -).
Delområde 10: Carlberg- Dilling – Bjølsen Halmstad
I dette delområdet vil daglinjealternativet medføre utvidelse av dagens banekorridor. Alle
eksisterende kryssinger erstattes av nye
planskilte kryssingspunkter.
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Kryssingen for Larkollveien under nytt
dobbeltspor på Dilling innebærer inngrep med
støttemur nær bolighus og omlegging av
adkomstveger. Undergangen vil gi lengre vei til
butikken fra vest for gående.
Omfang og konsekvens
Arealutvidelsen av banekorridoren skjer i
hovedsak på dyrket mark, og har liten betydning
for nærmiljø og friluftsliv. Nye planskilte
kryssinger reduserer barrierevirkningen noe,
men utvidelse til dobbeltspor øker den visuelle
barrieren. Boligene på Dilling får forstyrrelser i
anleggsperioden.
Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten, konsekvensen blir
ubetydelig til liten negativ (0/-).
Delområde 14: Festestranda
Friområdet på Festestranda vil bli lite berørt av
nytt dobbeltspor. Støyskjerming vil redusere
støyen noe, men sporutvidelse og støyskjermer
vil øke den visuelle barrierevirkningen. Ny
planskilt kryssing for Festeveien vil bedre
adkomstvegen.
Behovet for geotekniske tiltak innebærer en stor
usikkerhet i forhold til virkningen av tiltaket.
Omfanget vurderes som ubetydelig til lite
negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som stor, konsekvensen blir
liten negativ (-).
Delområde 15: Carlbergskogen og Bogslunden
Utvidelsen til dobbeltspor ved Carlberg vil
innebære en forsterket visuell barriere mellom
Bogslunden og Carlbergåsen, og noe arealbeslag
i skråningen på sørsiden av Carlbergskogen i
forbindelse med ombygging av Carlbergundergangen. Veg- og gangforbindelser blir som
i 0-alternativet, slik at den funksjonelle
barrierevirkningen blir uendret. Til tross for
støyskjermer fram til Carlbergundergangen vil
støynivået i deler av området øke. Inngrep i
naturreservatet unngås.
Omfang og konsekvens
Inngrepene rundt Carlbergundergangen gir et
mindre arealbeslag i friluftsområdet, samtidig
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som utvidelsen av jernbanekorridoren øker
barrieren mellom de to delene av delområdet.
Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Omfanget er ubetydelig til lite negativt.

Stort
positivt

Stort
negativt

Verdien er middels til stor, konsekvensen blir
liten negativ (-).
Kyststien
Kyststien blir berørt av mindre omlegginger i
forbindelse med kryssing ved Festeveien, langs
Stranda, kryssingen under sporet fra Stranda og
ved tunnelpåhugget på nordsiden av Kleberget.
Dette har mindre betydning for bruken av stien.

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfang og konsekvens
Omfanget er ubetydelig til lite positivt.
Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten, konsekvensen blir
ubetydelig (0).

5.2.2

Carlbergalternativet

Delområde 1: Kleberget
Som i daglinjealternativer vil nytt dobbeltspor l
gå i tunnel under Kleberget. Virkningene for
dette delområdet vil være helt tilsvarende
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som ubetydelig til lite,
positivt
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

som

Stort
positivt

Delområde 3: Kallumlia-Dyre
I dette delområdet vil eksisterende spor kunne
fjernes og arealene tas i bruk til andre formål.
Dette vil innebære redusert støybelastning og
barrierevirkning i området.

Stort
negativt

for
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Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels, konsekvensen
blir middels positiv (+ +).
Delområde 4: Stranda
Eksisterende spor langs øvre kant av delområdet
vil kunne fjernes og arealene tas i bruk til andre
formål. Dette vil innebære sterkt redusert
støybelastning og barrierevirkning i området, og
vil kunne gi området vesentlig bedre
sammenheng med øvrig bebyggelse.
Omfang og konsekvens
Omfanget er middels til stort positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten, konsekvensen blir
middels positiv (+ +).
Delområde 5: Feste-Bogsåsen
Fjerningen av eksisterende spor vil i liten grad
berøre området. Nordre deler av delområdet får
noe redusert støybelastning.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som ubetydelig til lite,
positivt.
Stort
negativt

Verdien er vurdert som middels, konsekvensen
blir ubetydelig til liten positiv (0/+).
Delområde 2: Moss havn
Virkningen
blir
tilsvarende
daglinjealternativet.

Middels
positivt

Omfang og konsekvens
Omfanget er middels positivt.

Gang- og sykkelvegnettet
Endringene for gang- og sykkelvegnettet er små.
Ved Dilling vil gang- og sykkelveg i framtida
krysse banen planskilt. Dette er en
sikkerhetsmessig forbedring.

Middels
negativt

Lite el.
intet

Verdien er vurdert som liten, konsekvensen blir
ubetydelig (0).

Verdien er vurdert som middels, konsekvensen
blir ubetydelig til liten negativ (0/-).

Stort
negativt

Middels
negativt

I anleggsperioden vil etableringen av rømningstunnel gi midlertidige ulemper i området.

Omfang og konsekvens
Omfanget er ubetydelig til lite negativt.
Stort
negativt

Omfang og konsekvens
Virkningene er i hovedsak forbigående og har
ingen betydning for bruken av området.

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten til middels,
konsekvensen blir ubetydelig til liten positiv
(0/+).
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Delområde 6: Landbruksområdene Feste-Dyre
Også her vil eksisterende spor kunne fjernes og
arealene tas i bruk til andre formål. Dette vil
innebære
redusert
støybelastning
og
barrierevirkning i området. Dette berører
imidlertid få boliger.

Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som ubetydelig til lite
negativt.

Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som lite til middels positivt.

Verdien er vurdert som middels til stor,
konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ (-).

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten, konsekvensen blir
liten positiv (+).
Delområde 10: Carlberg- Dilling – Bjølsen Halmstad
I dette delområdet vil Carlbergalternativet
medføre etablering av en ny banekorridor nord
for eksisterende linje. Den nye korridoren blir en
visuell barriere mellom Carlberg og bebyggelsen
på Ekholt, men dagens veg fra Ekholt til
Carlberg opprettholdes. Samtidig fjernes
barrierevirkningen fra dagens banekorridor sør
for Carlberg.
Ved Dilling flyttes banen nord for butikken, noe
som flytter barrieren i dette området og medfører
at banen vil ligge forholdsvis nær flere bolighus
enn tidligere. Kryssingen for Larkollveien under
nytt dobbeltspor på Dilling innebærer også
inngrep med støttemur nær bolighus og
omlegging av adkomstveger.
Støynivået i delområdet vil øke som følge av
høyere hastighet.
Omfang og konsekvens
Flytting av banekorridoren på Dilling gir økt
miljøbelastning for bebyggelsen.
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten, konsekvensen blir
liten negativ (-).
Delområde 7: Ekholt
Mindre deler av boligområdet på Ekholt kan bli
berørt av strukturlyd fra tunnel. Det kan også bli
noe strukturstøy og vibrasjoner fra tunneldrift i
anleggsfasen, men midlertidige ulemper i
anleggsperioden
tillegges
ikke
vekt
i
konsekvensvurderingen.
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Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Delområde 8: Ekholt skole
Ekholt skole får lite hørbar støy fra nytt
dobbeltspor, og endringen i barrierevirkning mot
områdene ved Carlberg er ubetydelig.
Omfang og konsekvens
Virkningen for området ved Ekholt skole er så
beskjeden at omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som stor, konsekvensen blir
ubetydelig (0).
Delområde 9: Ekholt ungdomsskole - Rygge
rådhus
Området ved Ekholt ungdomsskole får ikke
hørbar støy fra nytt dobbeltspor, og endringen i
barrierevirkning mot områdene ved Carlberg er
ubetydelig
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som stor, konsekvensen blir
ubetydelig (0).
Delområde 14: Festestranda
Friområdet på Festestranda vil ikke bli berørt av
nytt dobbeltspor, men deler av områder får
redusert støybelastning som følge av at
eksisterende spor fjernes. Dette kan også gi
bedre sammenheng mellom friområdet og
bebyggelsen.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som lite positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som stor, konsekvensen blir
liten positiv (+).
Delområde 15: Carlbergskogen og Bogslunden
Fjerning av eksisterende spor sør for Carlberg vil
redusere barrierevirkningen mellom Bogslunden
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og Carlbergåsen. Sammenhengen
områdene kan derfor utvikles bedre.

mellom

Tunnelmunningen nord for Carlberg vil kunne gi
støy i deler av Carlbergskogen, og det vil også
blir støy og forstyrrelser i utkanten av
turområdet i anleggsperioden.
Omfang og konsekvens
Redusert barriere mellom de to delene av
delområdet vurderes å mer enn oppveie
ulempene av nytt dobbeltspor nord for Carlberg.
Omfanget vurderes som lite positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er middels til stor, konsekvensen blir
liten positiv (+).
Delområde 16: Ekholtskogen
Ekholtskogen kan få noe hørbar støy fra nytt
dobbeltspor. Endringen i barrierevirkning mot
områdene ved Carlberg er ubetydelig.

reduserte forstyrrelse og barrierevirkning for
brukerne, og gir mulighet til å utvikle en sti med
høyere kvalitet på dette partiet.
Omfang og konsekvens
Omfanget er lite positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten til middels,
konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ
(0/-).
Delområde 17: Ekholtbruket golfbane
Golfbanen kan få noe hørbar støy fra nytt
dobbeltspor og det blir også svakt økt
barrierevirkning mot Carlbergområdet.
Eksisterende driving range for golfbanen blir
berørt av nytt spor og må flyttes. Denne ligger i
et LNF-område utenfor selve golfbaneområdet
og er kun enkelt opparbeidet. Dette tillegges
derfor ikke vekt i konsekvensvurderingen.
Omfang og konsekvens
Omfanget er ubetydelig til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels, konsekvensen
blir ubetydelig til liten negativ (0/-).
Kyststien
Kyststien blir lite berørt av nytt dobbeltspor, det
vil kun være midlertidig konflikt i forhold til
anleggsgjennomføring
ved
tunnelmunning
Kleberget nord. Nedlegging av sporet på
kyststiens strekning fra Feste til Moss havn vil gi
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Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels, konsekvensen
blir liten positiv (+).
Gang- og sykkelvegnettet
Endringene for gang- og sykkelvegnettet er små,
med unntak av foreslått ny lenke på det gamle
sporet mellom Dilling og Carlberg. Denne vil
binde disse områdene sammen på en god måte.
Ved Dilling vil gang- og sykkelveg i framtida
krysse banen planskilt. Dette er en
sikkerhetsmessig forbedring.
Omfang og konsekvens
Omfanget er lite positivt.
Stort
negativt

Omfang og konsekvens
Omfanget er ubetydelig til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten, konsekvensen blir
ubetydelig til liten positiv (0/+).

5.2.3

Oppsummering for ulike
alternativer

Daglinjealternativet
Daglinjealternativet har betydelige negative
konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv på
strekningen fra tunnelmunningen på sørsiden av
Kleberget til Feste. Her vil utvidelsen av
banekorridoren
kreve
arealer
og
øke
barrierevirkningen i boligområdet og langs
friområdet på Festestranda. Usikkerhet om
grunnforholdene på denne strekningen, og
muligheten for at man må gjennomføre
omfattende sikringstiltak som også kan ha
konsekvenser for bebyggelse, vil forsterke de
negative virkningene. Samlet vil også
støybelastningen øke i området, til tross for
omfattende skjermingstiltak. På positiv side vil
støybelastningen reduseres enkelte steder som
følge av omfattende skjermingstiltak og kort
tunnel under Kleberget.
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Tabell 5-4: Oppsummering av konsekvenser for daglinjealternativet og Carlbergalternativet
Alternativ

Middels

Moss havn

Liten

Kallumlia-Dyre

Middels

Stranda

Liten

Feste-Bogsåsen

Liten til
middels

Landbruksområder Feste
Liten
- Dyre

Ubetydelig til lite
positivt
Ubetydelig til lite
negativt

0/+
0

Middels negativt

––

Middels negativt

-/--

Lite positivt

0/+

Middels negativt

-/--

Konsekvens

Kleberget

Carlbergalternativet
Omfang

Verdi

Konsekvens

Delområde

Omfang

Daglinjealternativet

Ubetydelig til lite
positivt
Ubetydelig til lite
negativt
Middels positivt
Middels til stort
positivt
Ubetydelig til lite
positivt
Lite til middels
positivt
Ubetydelig til lite
negativt

0/+
0
++
++
0/+
+

Ekholt

Middels til stor

Intet

0

Ekholt skole

Stor

Intet

0

Intet

0

Stor

Intet

0

Intet

0

Liten

Lite negativt

0/-

Lite til middels
negativt

-

Festestranda

Stor

Ubetydelig til lite
negativt

-

Lite positivt

+

Carlbergskogen og
Bogslunden

Middels til stor

Lite negativt

-

Lite positivt

+

Ekholtskogen

Liten til
middels

Intet

0

Ekholtbruket golfbane

Middels

Intet

0

Kyststien

Middels

Gang- og sykkelvegnett

Liten

Ekholt ungdomsskole Rygge rådhus
Carlberg – Dilling –
Bjølsen - Halmstad

Samlet konsekvens
Rangering på parsellen

Ubetydelig til lite
negativt
Ubetydelig til lite
positivt
–/-2

Den funksjonelle barriereeffekten endres ikke,
siden tilnærmet alle kryssinger opprettholdes, og
flere får bedre sikkerhet enn i dag.
Ved Carlberg vil alternativet gi noe inngrep inn
mot Carlbergskogen i forbindelse med ny
undergang, og barrieren mellom Carlbergskogen
og Bogslunden vil øke noe.

Ubetydelig til lite
negativt
Ubetydelig til lite
negativt

-

0/0/-

0/-

Lite positivt

+

0

Lite positivt

0/+
+/++
1

driftsfase, men dette vil være nivåer under
anbefalte grenseverdier.
Ved Dilling øker miljøbelastningen for deler av
bebyggelsen
og
banen
gir
forsterket
barriereeffekt i dette området
Samlet vurderes alternativet å ha liten til middels
positiv konsekvens.

Samlets sett vurderes alternativet å ha liten til
middels negativ konsekvens.
Carbergalternativet
Carlbergalternativet gir god avlastning av
området fra Kleberget til Carlberg i forhold til
støy og barriereeffekter fra dagens bane.
Boligområdene over tunnelen kan få noe
strukturlyd fra tunnel både i anleggs- og

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

44

JBV Utbygging, desember 2011

KONSEKVENSER

5.3

Driftsbanegård

5.3.1

Alternativ H1

støynivåer fra anlegget, som også gir økt visuell
barrierevirkning.

Carlberg – Dilling – Bjølsen – Halmstad
Driftsbanegården vil beslaglegge landbruksarealer i dette delområdet. Gårdsbebyggelsen
vest for sporet ved Halmstad blir utsatt for støy
fra anlegget, som også gir økt visuell
barrierevirkning mot Halmstad.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten, konsekvensen blir
liten negativ (-).
Landbruksområdet sørøst for Halmstad
Driftsbanegården vil medføre støybelastning og
økt visuell barrierevirkning for boligene i
delområdet. Flere titalls boliger kan få støy over
anbefalte grenseverdier, og det vil være behov
for avbøtende tiltak.

Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten, konsekvensen blir
liten negativ (-).

Skoler og idrettsanlegg i Halmstad
Nordre deler av delområdet blir utsatt for støy
fra driftsbanegården. Det vil være overskridelser
av anbefalte grenseverdier for støy på natt for en
rekke boliger, og det blir dermed behov for
avbøtende tiltak. For skole, barnehage og
idrettsanlegg vurderes støyen å være av mindre
betydning, da det her ikke er aktivitet på
nattestid. Grenseverdiene for støy på dagtid
overskrides ikke.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.

Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som stor, konsekvensen blir
middels negativ (- -).

Verdien er vurdert som liten til middels,
konsekvensen blir liten til middels negativ (-/- -).

Boligområder Halmstad
Støy fra driftsbanegården vil også berøre
bebyggelsen på oversiden av Ryggeveien.
Området her ligger imidlertid i utkanten av
støysonene og vil bli utsatt for lavere støynivåer.
Antall berørte boliger er imidlertid stort.

Boligområder Halmstad
Støy fra driftsbanegården vil berøre bebyggelsen
i nordre del av delområdet, på oversiden av
Ryggeveien. Området her ligger imidlertid i
utkanten av støysonene og vil bli utsatt for
lavere støynivåer.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som lite negativt.

Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels, konsekvensen
blir liten negativ (-).

Verdien er vurdert som middels, konsekvensen
blir middels negativ (- -).

5.3.3
5.3.2

Alternativ H3

Carlberg – Dilling – Bjølsen – Halmstad
Driftsbanegården vil beslaglegge landbruksarealer i dette delområdet. Gårdsbebyggelsen
ved Gipsen og Bjølsen blir utsatt for høye

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Oppsummering for ulike
alternativer

Alternativ H1
Alternativ H1 på vestsiden av sporet sør for
Halmstad
har
ingen
vesentlige
arealbrukskonflikter i forhold til tema nærmiljø
og friluftsliv, men har betydelig konflikt i
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Tabell 5-5: Oppsummering av konsekvenser for driftsbanegård alternativ H1 og H3
Alternativ

Boligområder Halmstad

Middels

Landbruksområdet
Liten til
middels
sørøst for Halmstad
Samlet konsekvens
Rangering på parsellen

–

Intet

0

Middels negativt

––

Lite negativt

–

Middels negativt

–/––

Intet

0

Hele 114 boliger kan få støy over anbefalte
grenseverdier. Dette er imidlertid verste-fallberegninger, og med avbøtende tiltak kan trolig
antallet reduseres noe. Framtidig utbygging nær
driftsbanegården vil også øke antall boliger i
støysonen.
Samlet vurderes alternativ H1 å ha liten til
middels negativ konsekvens.
Alternativ H3
Alternativ H3 på vestsiden av sporet ved
Gipsen/Bjølsen nord for Halmstad har heller
ingen direkte arealkonflikter i forhold til tema
nærmiljø og friluftsliv, men har som H1 konflikt
i forhold til støy. Den funksjonelle
barrierevirkningen blir ikke endret, da
eksisterende bane er en kraftig barriere i området
også i dag.
30 boliger kan i verste fall få støy over anbefalte
grenseverdier.
Samlet vurderes alternativ H3 å ha liten negativ
konsekvens.

5.4

Avbøtende tiltak

For driftsbanegårdanlegget bør det vurderes
avbøtende tiltak i forhold til støy,. Et aktuelt
tiltak kan være å installere togvarmeposter som
muliggjør at aggregater på selve togene kan
skrus av. Det kan også vurderes å oppføre et
overbygg over hensettingssporet nærmest

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Konsekvens

Lite til middels
negativt

forhold
til
støy.
Den
funksjonelle
barrierevirkningen blir ikke endret, da
eksisterende bane er en kraftig barriere i området
også i dag.

Omfang

Konsekvens

Delområde
Verdi
Carlberg – Dilling –
Liten
Bjølsen - Halmstad
Skoler og idrettsanlegg i
Stor
Halmstad

H3

Omfang

H1

Lite til middels
negativt
Lite til middels
negativt

–/––
2

–
––

–
1

eksisterende bane. Dette vil da kunne fungere
som støyskjerm for bebyggelse øst for sporet.

5.5

Oppfølgende
undersøkelser

I den videre planleggingen må det gjøres
detaljerte støyfaglige utredninger for alle boliger
utsatt for støy over anbefalte grenseverdier, og
nødvendige tiltak må prosjekteres. Dette
omfatter også strukturlyd og vibrasjoner.

5.6

Usikkerheter

Usikkerheten rundt behovet for geotekniske
tiltak for daglinjealternativet innebærer en
vesentlig usikkerhet i forhold til omfangs- og
konsekvensvurderingene for dette alternativet.
Videre er det usikkerhet knyttet til arealdisponeringen av området for eksisterende spor
som har betydning for omfangs- og
konsekvensvurderingene for Carlbergalternativet.
Det er noe usikkerhet rundt støysituasjonen
rundt eventuell driftbanegård. Dette skyldes
usikkerhet rundt støydata for nye togtyper som
skal benytte driftsbanegården, omfang av
aktivitetene her, etablering av vaskeanlegg eller
ikke og usikkerhet rundt hvor mange tog som
faktisk vil hensettes på området nattestid.
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