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Forord
Jernbaneverket ønsker å fastsette trasé for nytt dobbeltspor fra Kleberget i Moss 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 skal derfor fastsettes et planprogram som redegjør for hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte, og hvordan planprosessen skal gjennomføres. Programmet skal beskrive tiltaket (dobbeltsporet KlebergetSåstad) og hvilke utredninger som anses nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag. Forskriften
krever også at planprogrammet skal beskrive opplegg for medvirkning og informasjon, særlig i forhold
til grupper og interesser som antas å bli særlig berørt.
Forslag til planprogram, og høringsuttalelsene til denne, skal ligge til grunn når ansvarlig myndighet
fastsetter endelig planprogram. Etter dialog med berørte parter foreslås det at Rygge kommune er ansvarlig myndighet for planprogram og konsekvensutredning i begge kommunene, siden lengden av
dagsonen i Moss er svært begrenset.
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.
Planprogram og silingsrapport er tilgjengelig for gjennomsyn på Rygge kommune sine nettsider
www.rygge.kommune.no og Jernbaneverket sine nettsider www.jbv.no. Dokumentene ligger også til
gjennomsyn på servicesenteret på Rådhuset i Rygge og på Rygge bibliotek. Ansvarlig saksbehandler i
Rygge kommune er Anne-Grete Trevor tlf 69 26 44 54.
Spørsmål til planprogrammet kan rettes til:
Jernbaneverket Utbygging
v/ Helge Heyerdahl Larsen
Tlf. 48 12 28 28
email: Helge.Heyerdahl.Larsen@jbv.no
Evt. merknader sendes til:
Jernbaneverket Utbygging
Pb. 217 Sentrum
0103 OSLO
Fristen for å komme med høringsuttalelser framgår av kunngjøringen, se:
www.rygge.kommune.no eller www.jbv.no

Jernbaneverket
Januar 2011
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1 Innledning
1.1

1.2

Bakgrunn for tiltaket

Tiltaket

Tiltaket omfatter:

I handlingsprogrammet til Jernbaneverket 20102019 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.

•
•

nytt dobbeltspor mellom Moss/ Kleberget-Såstad inkl. driftsveier
anlegg for vending og hensetting

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 vende- og hensetting er
vurdert mellom Moss og Rygge stasjon.

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.

For traseen sør for Moss videre mot Såstad er det
tidligere sett på to alternative traseer for dobbeltsporet. Begge hovedkonseptene vurderes i planleggingen. I tillegg er det utviklet nye alternativer som er dokumentert i en silingsrapport. Se
kap 1.4.

Det foreligger en samordnet reguleringsplan for
strekningen Sandbukta-Kleberget fra 1999 Denne 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
dagens trasé tegnet inn, samt trasé for tunnel
under Carlberg som illustrasjon uten rettsvirkning.

1.3

Plikt til konsekvensutredning

Plikten til konsekvensutredning følger av planog bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger.

For parsellen Moss/Kleberget–Såstad skal det nå
utarbeides hovedplan og kommunedelplan med
KU for å få en avklaring for traséføringen på
dobbeltsporet gjennom Rygge. For de alternativene som utredes skal det også vurderes område
for hensetting og eventuelt vendeanlegg for lokaltog sør for Moss.

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:

Strekningen Sandbukta–Moss–Såstad er fritatt
fra ekstern kvalitetssikring, KS11, men det pågår
et arbeid med en konseptvalgutredning (KVU)
for veisystemet i Moss, hvor en skal se vei og
bane i sammenheng.

f) reguleringsplaner som inneholder tiltak
nevnt i vedlegg 1. Herunder jernbanelinjer for langdistansetrafikk og infrastruktur
med investeringskostnader på mer enn
500 millioner kr.

1 KS-ordningen krever at alle statlige investe-

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

Planprogram Kleberget-Såstad
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1.4

Silingsrapport

Som grunnlag for planprogrammet er det gjennomført en prosess med alternativsutvikling og
siling. Dette er dokumentert i silingsrapporten,
som gjennomgår viktige verdier i planområdet
og synliggjør hvilke alternativer som har blitt
vurdert. Dette planprogrammet inneholder utdrag og sammenfatninger av temaer og utredninger fra dette arbeidet. For mer utdypende
dokumentasjon av de ulike tema og grunnlaget
for utvelgelsen av alternativer for videre utredning, henvises til silingsrapporten (1).

1.5

•

1.5.2

Kommunedelplan med KU

Utredning og vurdering av ulike traseer vil bli
gjennomført i tråd med vedtatt planprogram
gjennom den påfølgende prosessen med kommunedelplan og konsekvensutredning.
Grensesnitt og bindinger mot tidligere planer og
vedtak skal beskrives i planen.
Kommunedelplan med rettslig bindende trasé
vedtas av Rygge kommune.

Planprosess

Jernbaneverket er forslagsstiller og tiltakshaver
for prosjektet. Det foreslås at Rygge kommune
er ansvarlig myndighet for planprogrammet i
begge kommunene, siden lengden av dagsonen i
Moss er svært begrenset. Det skal kun utarbeides
kommunedelplan for nytt dobbeltspor i Rygge
kommune. For den del av prosjektet som er lokalisert nord for Kleberget i Moss kommune, skal
planavklaringer gjøres i forbindelse med reguleringsplanarbeidet for strekningen SandbuktaMoss/Kleberget.

1.5.1

re arbeid med kommunedelplan og konsekvensutredning (KU)
avklare organisering, fremdrift og medvirkning i planprosessen

1.5.3

Hovedplan

Det skal lages en hovedplan for de aktuelle alternativene med tilhørende konsekvensbeskrivelse i forhold til standard og innrettninger på trasé,
omgivelsene, miljø (støy), kostnader, sikkerhet,
samfunnsøkonomisk nytte. Hovedplanen er
JBVs interne dokument, og skal gi rammer for
videre planlegging og etterfølgende detaljplaner
med evt. tilhørende reguleringsplaner etter planog bygningsloven.
Hovedplanrapporten skal leveres med et sammendrag av de nevnte analysene, hvor disse
inngår som vedlegg til hovedrapporten. Retningslinjer for hovedplanlegging JD 202 skal
følges.

Planprogramfasen

For parsellen Moss–Såstad er det laget et utkast
til en konsekvensutredning av juni 1993. Siden
denne ikke er forankret i noe planvedtak vil traséavklaringen for dobbeltsporet gjennom Rygge
kreve en ny kommunedelplan med konsekvensutredning før et trasévalg. Det må da fastsettes et
planprogram for arbeidet.

Det skal også lages en oppsummering for å avklare behov for nødvendige arbeider som første
ledd i neste planfase, f.eks. innmålinger, grunnundersøkelser og lignende.

Planprogrammet er utarbeidet i et samarbeid
mellom Rygge kommune og Jernbaneverket, og
spesifiserer videre prosess for utarbeidelse av
kommunedelplan med konsekvensutredning, se
kapittel 6. Programmet er gjenstand for offentlig
høring, og blir deretter fastsatt av ansvarlig
planmyndighet.
Målene i planprogramfasen er å:
•
•
•

bestemme de traseer som er aktuelle å
utrede nærmere
sørge for nødvendig lokal og politisk
forankring og avklaring av planarbeidet
utarbeide et planprogram med tilstrekkelig detaljering som grunnlag for vide-

Planprogram Kleberget-Såstad
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2 Behov og målsettinger
2.1

Målsettinger

2.1.1

Samfunnsmål for dobbeltsporet

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 %.

Samfunnet er avhengig av et velfungerende
transportsystem der ulike transportmidler
samspiller og konkurrerer med basis i deres
respektive fortrinn. Jernbanens roller innenfor
persontrafikken baseres på fortrinn knyttet til å
flytte mange mennesker raskt, komfortabelt,
arealeffektivt og miljøvennlig over korte og mellomlange avstander.

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.

Innenfor godstrafikken er toget et kostnadseffektivt, raskt og miljøvennlig transportmiddel for
store godsvolumer over lengre avstander. Disse
fortrinnene gir jernbanen grunn for å fylle flere
roller innenfor et samlet transportsystem. En
effektiv og kundetilpasset jernbane bidrar blant
annet til:

Sikkerhetsmål
Det etablerte sikkerhetsnivå for jernbanetransport i Norge skal opprettholdes.
Alle endringer skal sikre en utvikling i positiv
retning.

1. Kortere avstander og større regioner (regionforstørrer)
2. Reduksjon av miljøproblemer og ulykker
knyttet til andre transportmidler (miljøvennlig og sikker transport)
3. Et attraktivt transporttilbud for personer
som ikke disponerer bil
4. Et alternativt tilbud for å øke konkurransen i transportmarkedet og redusere sårbarhet
5. Lavere transportkostnader for næringslivet styrket konkurranseevne)(2)

2.1.2

Punktlighet
Målet om oppetid i prosent:
•
•

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

Mål om regularitet:
•
•

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

Mål for tiltaket
2.1.3

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

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

Effektmål
Prosjektet skal understøtte Jernbaneverkets strategier for utvikling av banenettet som beskrevet i
Jernbaneverkets stamnettutredning ”Mer på
skinner fram mot 2040” (2). Stamnettsutredningen vil revideres i forbindelse med rullering
av NTP. I stamnettutredningen ligger Østfoldbanen inne med følgende effektmål:

Planprogram Kleberget-Såstad
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2.2

Medvirkning

Plan- og bygningslovens § 5-1 gir krav om at
enhver som fremmer planforslag, skal legge til
rette for medvirkning.
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv
medvirkning fra grupper som krever spesiell
tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper
og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning
på annen måte.
En idédugnad ble avholdt 19.08.2010. Til stede
var representanter fra Jernbaneverket, Rygge
kommune, Statens vegvesen region øst, WSP og
Multiconsult AS. Møte med Fylkesmannen og
Fylkeskommunen ble avholdt i november 2010.
Møte med Rygge kommune ble avholdt
16.11.2010. Det skal arrangeres åpne møter i
forbindelse med høring av planprogrammet og
kommunedelplanen.
Medvirkningsprosess i forhold til dette prosjektet er omtalt i kap. 6.1.2.

Planprogram Kleberget-Såstad
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3 Rammer og føringer
3.1

Tidligere planprosess

Dobbeltsporet Sandbukta–Moss–Såstad har en
lang planhistorie. Det er gjennomført flere planprosesser både i regi av NSB og JBV, som inkluderer strekningen. Noen av planene er nevnt
under:
•
•
•
•

Høyhastighetsprosjektet Oslo–Kornsjø (oppstart 1991, Jernbaneutredning)
Dobbeltspor Sandbukta–Moss–Dilling (oppstart jan. 1992, hovedplan/ kommunedelplan)
Dobbeltspor Moss stasjon–Dilling/Såstad
(oppstart juni 1993)
Hovedplan Sandbukta–Moss (2008), godkjent februar 2009

For traseen fra Moss stasjon og sørover mot
Såstad er det tidligere sett på to alternative traseer for dobbeltsporet. Alternativene er kort
beskrevet og vist under:
•

dagens trasé videre mot Dilling. Like etter
Dilling rettes traseen ut med større kurve
enn på eksisterende bane.
• Carlberg alternativet går i kurve i lang tunnel
fra Moss stasjon igjennom Carlbergåsen og
ut like nord for Carlberg gård. Tunnelen avsluttes med kulvert og går videre i rettlinje
over dyrket mark mot Såstad.
Begge hovedkonseptene vurderes i planleggingen. I tillegg er det utviklet nye alternativer som
er dokumentert i silingsrapporten (1).

3.1.1

Hovedplan Sandbukta–
Moss/Kleberget

Hovedplanen omfatter nytt dobbeltspor fra
Sandbukta der dobbeltsporet stopper i dag, til og
med ny Moss stasjon. I dag går Østfoldbanen på
enkeltspor fra Sandbukta, gjennom industri- og
boligområder fram til Moss stasjon. Stasjonen
har ikke i dag god nok sporkapasitet for å få til
en optimal driftssituasjon.

Daglinjealternativet går i kort tunnel gjennom Kleberget etter Moss stasjon og følger

Figur 3-1: Tidligere vurderte traseer for dobbeltsporet mellom Moss og Såstad.

Planprogram Kleberget-Såstad
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Figur 3-2: Kartet er fra konsekvensutredning Sandbukta - Moss i 1990 og viser foreslått alternativ 2C
i rødt og opprinnelig alternativ 2B vist med blå stiplet linje(4).
For dobbeltsporet gjennom Moss (Sandbukta–
Moss/Kleberget) foreligger en samordnet reguleringsplan for vei, bane og havn fra 1999. Reguleringsplanen la til grunn alternativ 2B for dobbeltspor mellom Sandbukta og Moss, som tillater
en hastighet på 80 km/t. Jernbaneverket har i
etterkant av reguleringen utarbeidet en ny hovedplan for strekningen Sandbukta–Moss–
Kleberget (2008). I forbindelse med hovedplanarbeidet var det viktig å utbedre geometrien for å
oppnå en høyere hastighet. Resultater fra grunnundersøkelser konkluderte med at deler av tunnelen i alt 2B lå i løsmasser. Hovedplanen viser
en justert linje kalt 2C i forhold til reguleringsplanen. Tunnelen er justert for å oppnå høyere
hastighet og bedre fjelloverdekning. Moss stasjon er flyttet ca. 200 meter lenger mot sør i
forhold til alternativ 2B. Dette er en direkte følge
av den økte kurveradien/hastigheten og krav til
plattformer utenfor kurve. Justering i hovedplanen medfører en hastighet på 120 km/t. Anbefalingen fra hovedplanen, alternativ 2C, vil kreve
en revisjon av gjeldende reguleringsplan.

Planprogram Kleberget-Såstad

Startpunktet for prosjektet Kleberget–Såstad, er
tunnelpåhugget for alternativ 2C fra hovedplanen Sandbukta–Moss–Kleberget (2008).

3.2

Formelt plangrunnlag

3.2.1

Rikspolitiske retningslinjer

Kravene i planprogrammet skal ivareta føringer
gitt i rikspolitiske retningslinjer for:
• samordnet areal- og transportplanlegging
• barn og unge
• RPR for Oslofjorden
• universell utforming (ikke endelig godkjent)
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3.2.2

Kommuneplanens arealdel for
Rygge kommune 2007-2018

Rygge kommune prioriterer tunnel under Carlberg. I kommuneplanen er dagens trasé tegnet
inn, samt trasé for tunnel som illustrasjon uten
rettsvirkning. Kommuneplanen viser også en
fremtidig utbygging i området sør for Rygge
stasjon, med areal til næringsutvikling og boligutbygging, se figur 3-3.

3.2.3

Kommunedelplan Moss sentrum
2006

Figur 3-4: Godkjent reguleringsplan, Del av
Norrøna.

I sentrumsplanen for Moss er det avsatt arealer
til nytt dobbeltspor i henhold til regulert traséalternativ 2B (1999). Se figur 3-5.

småbåthavn.

3.3 Reguleringsplaner

3.3.3

Andre reguleringsplaner

Av øvrige relevante reguleringsplaner i området
kan nevnes

3.3.1

Sandbukta–Moss/Kleberget

I 1999 ble det utarbeidet en samordnet reguleringsplan for jernbane, riksvei og havn i Moss.
Det vises til kap 3.1.1 for mer utfyllende opplysninger.

3.3.2

Del av Norrøna

•

•
•

Lille Rygge næringspark - hotell, forretning,
kontor.
Gang- og sykkelvei Larkollveien, fra Dilling
og sørover.
Terrasseblokk Værlebakken, under utbygging.
Golfbanen på Ekholt.

Reguleringsplanen ble godkjent i 2008 og grenser til dagens jernbanespor på Værlevangen.
Formålet i planen er boliger med tilhørende

Figur 3-3: Utsnitt av kommuneplanen for Rygge hvor dagens trasé er tegnet inn samt trasé for tunnel
under Carlberg. Kommuneplanen viser også en fremtidig utbygging i området sør for Rygge stasjon

Planprogram Kleberget-Såstad
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Figur 3-5: Utsnitt av sentrumsplanen for Moss.

3.4

Transportplaner

3.4.1

Nasjonal transportplan 2010–
2019

Nasjonal transportplan presenterer hovedtrekkene i transportpolitikken til regjeringen, og er et
verktøy for prioritering av utbygging, drift og
vedlikehold for den statlige transportinfrastrukturen.
Prosjektet, Sandbukta–Moss/Kleberget, er prioritert i gjeldende NTP 2010–2019 med oppstart i
den første fireårsperioden, 2010–2013. I siste del
av planperioden legges det opp til å fortsette
dobbeltsporutbyggingen sørover fra Kleberget til
Såstad.

3.4.2

løsninger for hovedveisystemet i Moss og Rygge
hvor en ser vei og jernbane i sammenheng. Utredningen skal munne ut i en anbefaling av løsning. Regjeringen vedtar konseptvalg og legger
rammer for videre planlegging. Arbeidet befinner seg nå i en utredningsfase.
Det skal etableres en kontakt mot KVU etter
silingsprosessen.

3.4.3

Arbeidet med høyhastighetsbane

Høyhastighetsutredningen har som oppgave å
anbefale strategier for fremtidens persontogtransport i Sør-Norge. Utredningen er organisert som en egen prosjektorganisasjon, men
styres av Jernbaneverket. Prosjektet ferdigstilles
februar 2012, og vil være en viktig del av grunnlaget for Nasjonal transportplan 2014–2023.

Konseptvalgutredning (KVU)

Konseptvalgutredning (KVU) for hovedveisystemet i Moss og Rygge er bestilt av Samferdselsdepartementet og skal avklare prinsipielle

Planprogram Kleberget-Såstad
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Høyhastighetsutredningen er delt inn i 3 faser.
Fase 1 besto av å samle inn og vurdere tidligere
utredninger. Konklusjonen er at de er laget på så
forskjellige måter at de ikke kan sammenlignes.
Fase 2, som pågår nå, består i å legge premissene
på plass før de konkrete strekningene skal vurderes. Premissene danner grunnlaget for å kunne
sammenligne strekningene. Fase 3 er selve utredningen av disse strekningene:
•
•
•
•
•
•

Oslo–Bergen
Oslo–Kristiansand–Stavanger
Oslo–Trondheim
Oslo–Gøteborg
Oslo–Stockholm
Bergen–Haugesund–Stavanger i kombinasjon
med
Oslo–Bergen
og
Oslo–
Kristiansand–Stavanger

Utredningsarbeidet skal omfatte følgende handlingsalternativer:
•
•
•
•

En videreføring av dagens jernbanepolitikk.
En mer offensiv videreutvikling av
eksisterende jernbanenett
Høyhastighetskonsepter som delvis bygger
på eksisterende nett
Hovedsakelig separate høyhastighetslinjer

I tilknytning til høyhastighetskonseptene skal
utrederne vurdere enkeltspor opp mot dobbelt-

spor, ren langdistansetrafikk opp mot ulike typer
blandet trafikk, og om ny infrastruktur skal erstatte eller komme i tillegg til eksisterende jernbanenett.
Resultatet av denne utredningen kan ha konsekvenser for strekningen Kleberget–Såstad.
I grunnlagsutredninger sies det at det neppe er
marked for separat høyhastighetsbane i Norge.
Det er få eksempler på at dette er valgt andre
steder i Europa med tilsvarende trafikkgrunnlag.
I stedet velges løsninger med blandet hastighetsstandard.

3.4.4

Revisjon av InterCity- strategien
(Skien–Lillehammer–Halden)

Jernbaneverket har igangsatt et arbeid med å
revidere gjeldende IC-strategi fra 1992. Fremtidig mobilitetsbehov med hovedvekt på arbeidsreise og optimal betjening av byene ligger til
grunn for gjeldende strategi. Konklusjonen var at
et fremtidig behov bør møtes med en moderne
dobbeltsporet jernbane, dimensjonert for 200
km/t på strekningene Oslo–Halden, Oslo–Skien
og Oslo–Hamar/Lillehammer.
Det foreligger nå en del nye premisser for utviklingen av togtilbudet i IC-området. I tillegg har
det siden 1990-tallet på regionalt og lokalt nivå
blitt utviklet klarere strategier og mål om bærekraftig arealutvikling og transport. Dette må

Figur 3-6: Hovedveisystemet i Moss og Rygge inkl. jernbanen.
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integreres i Jernbaneverkets strategi.
I IC-området er enkeltparseller bygget ut, og
traséavklaringer med arealplanvedtak foreligger
for delstrekninger. For å sikre forutsigbarhet og
gjennomføring av gjenstående strekninger, ønsker Jernbaneverket å fastlegge en utviklingsstrategi for hele IC-området. I første omgang revideres IC-strategien for Vestfoldbanen og Østfoldbanen.
I forbindelse med behandlingen av NTP 20102019 bestemte Stortinget at det skal gjøres konkrete vurderinger av om det er mulig å heve hastigheten til minimum 250 km/t i alle nye utbyggingsprosjekter i IC-området. Dette er konkretisert i Statsbudsjettet for 2010 (Prop.1 S 2009–
2010), der det heter:
”St.meld. nr. 16/Innst. S. nr. 300 (2008–
2009) Nasjonal transportplan 2010–2019
fastslår hovedprioriteringene til jernbaneutbygging for den kommende tiårsperioden. For de store utbyggingsprosjektene
ble det valgt å videreføre satsingen på å
etablere et kapasitetssterkt jernbanenett i
InterCity-triangelet. Utbyggingen av ICtriangelet vil bli videreført i henhold til
Nasjonal transportplan 2010–2019. Det
vil imidlertid være behov for å se framtidige utbygginger langs disse strekningene
i lys av mulige høyhastighetskonsepter.
IC-utbyggingen bør i størst mulig grad
kunne tilpasses og kombineres med mulig
fremtidig høyhastighetstrafikk med hastigheter fra 250 km/t og høyere på fjernstrekningene. For framtidige utbyggingsprosjekter innenfor IC-triangelet vil det
bli gjort konkrete vurderinger av om det
vil være hensiktsmessig å bygge ut for
høyere hastighetsstandard enn 200 km/t.”
Dette betyr at i planer for utbygging i ICområdet må vurderes i sammenheng med fremtidig utvikling av fjerntogtrafikk (høyhastighet),
med sikte på å finne optimale løsninger for et
nasjonalt transportsystem.

3.5

Verneplaner

3.5.1

Bogslunden naturreservat

Naturreservatet ble opprettet i 1973 og har et
areal på ca. 61 dekar. Formålet med fredningen
er å bevare en edelløvskog i mest mulig naturlig
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tilstand. I Bogslunden finnes gråor-askeskog,
svartor-sumpskog og alm-lindeskog.

Figur 3-7: Tursti gjennom Bogslunden naturreservat.

3.5.2

Forslag til opprettelse av Værne
Kloster landskapsvernområde

Det er startet opp en arbeidsprosess med et landskapsvernforslag for Carlberg-Værne KlosterÅkrefjorden. Området foreslås vernet som landskapsvernområde i medhold av naturmangfoldsloven §36. I landskapsvernområder skal det ikke
settes i verk tiltak som kan endre landskapets
særpreg eller karakter vesentlig. Den foreslåtte
avgrensningen er vist på kartet i figur 3-8. Verneforslaget berører planområdet for nytt dobbeltspor mellom Kleberget og Såstad. Arbeidet med
verneplanen ble startet opp første gang i 2003,
etter at kommunestyret i Rygge vedtok å stille
seg positiv til arbeidet om landskapsvern.
Det foreslåtte verneområdet inneholder et svært
særpreget kulturlandskap med store historiske og
biologiske verdier. Områdets nordre del er et
herregårdspreget landskap med store, sammenhengende jorder, store bygnings- og hageanlegg,
alléer mm. Område 1 på kartet, den regulerte
golfbanen på Ekholt, er foreslått som "hull" i det
foreslåtte landskapsvernområdet der verneforskriften ikke vil gjelde. Områdets søndre del
domineres av et jordbrukslandskap med mindre
eiendommer, bekkedrag, lunder, kantsoner mm.
Lengst i sør er indre del av Åkrefjorden inkludert i verneforslaget. Området inneholder en
rekke fornminner og mange av disse er knyttet
til eiendommene Huseby og Værne Kloster, som
begge har hatt sentrale posisjoner i distriktet i et
historisk perspektiv, sistnevnte eiendom både
som kloster og krongods.
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Verneforslaget har nylig vært på høring med frist
for å uttale seg 5. oktober 2010. Jernbaneverket
har uttalt seg til planen.

Landskapskonvensjonen
Den europeiske landskapskonvensjonen trådte i
kraft 1. mars 2004. Hovedintensjonen med konvensjonen er å styrke ivaretakelsen av landskap
gjennom vern, forvaltning og planlegging. Konvensjonen gir føringer for planlegging og forvaltning av landskapet. Hovedmålet er å sikre
representative og sjeldne nasjonale landskapstyper, verne og pleie stedskarakter og identitet,
samt å unngå å forringe rikdommer og mangfoldet av landskapstyper i Europa.
Norge har gjennom denne konvensjonen forpliktet seg til å gjennomføre konkrete tiltak, som
skal bidra til å styrke innbyggernes livskvalitet
og helse og samtidig fremme bærekraftige og
attraktive lokalsamfunn. Miljøverndepartementet
har hovedansvaret for å følge opp. Tiltakene er
følgende:
A Styrke bevisstheten om landskapet
B Utvikle kunnskap og ferdigheter
C kartlegge og vurdere dagens landskapskvaliteter og endringsprosesser
D Utforme mål for framtidig landskapskvalitet
E Forankre gjennomføringen i forpliktende
planer og vedtak.
Arbeidet med det foreliggende verneforslaget,
Værne Kloster landskapsvernområde i Rygge
kommune (5) startet i 2003 og er ikke et direkte
tiltak som følge av iverksettelsen av landskapskonvensjonen. Arbeidet med verneforslaget vil
likevel være et viktig arbeid i denne sammenheng.
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Bogslunden

VærneKloster

Figur 3-8: Kart som viser foreslått avgrensning av landskapsverneområdet. Alternativ avgrensning tar
med seg hele Bogslunden samt Feste/Dyre området, da dette tidligere var et viktig utmarksområde
tilknyttet Værne Kloster. Kartet er ikke gjengitt målestokkriktig
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4 Verdier
Som en del av det innledende planarbeidet for
nytt dobbeltspor Kleberget-Såstad har det vært
gjennomført en kartlegging av verdier for ikkeprissatte tema. Analysen har vært et grunnlag i
arbeidet med å utvikle og velge ut trasé for videre planlegging og konsekvensanalyser. Metodikken i Statens vegvesens Håndbok 140 Konsekvensanalyser(6) er lagt til grunn for verdivurderingene, men er brukt på et overordnet
nivå. Analysen bygger på eksisterende kunnskap, og det er i denne fasen ikke gjort nye feltregistreringer, kun befaringer.

4.1

Landskapsbilde

De største verdiene i forhold til landskapsbildet
er knyttet til:
•
•

Figur 4-1: Atkomsten til Carlberg gård med
allétrær, steingjerde og portstolper forsterker
landskapsopplevelsen i dette området.

Landskapsområdet Carlbergområdet som
inneholder visuelle kvaliteter som utmerker
seg i regionen. Området har stor verdi.
Landskapsområdet Feste/Dyre med gode
visuelle kvaliteter, særlig området lengst
nord hvor landskapet åpner seg opp mot
fjorden. Kontrasten mellom kulturlandskapet
og det åpne fjordlandskapet gir en landskapsopplevelse som er mer intens enn hva
man normalt finner i regionen. Området har
middels til stor verdi.

Andre element som bidrar til å forsterke landskapsopplevelsen:
•

•

•

•

Figur 4-3: Området hvor Carlbergåsen møter
Bogslunden.
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De delene av strandsonen som ikke er nedbygget, særlig området fra Festestranda til
Festeovergangen og området ytterst på Kleberget.
Kulturhistoriske elementer/bygningsmiljø,
særlig kulturmiljøet på Carlberg gård. Av
andre kan nevnes den gamle husmannsplassen til Carlberg gård (Ekholtbruket), Dilling
stasjon, Rygge kirke og den tidligere prestegården, hovedhuset på Gipsund gård og
gårdsmiljøet på Løken.
Karakteristiske vegetasjonselement som
alleer, åkerkantsoner, åkerholmer, lunder og
enkelttrær. Disse er markert på kartet i figur
4-7.
Utsiktspunkt og siktakser markert på kartet i

Figur 4-2: Området ved Festeovergangen.
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•
•

•

figur 4-7.
Landemerker som Rygge kirke og stedvis
Carlberg gård.
Markerte landskapsformasjoner. Den viktigste er Østfoldraet, som strekker seg som
en sørvestgående rygg på nordsiden av dagens jernbane.
Silhuetter. Det karakteristiske slettelandskapet gir svake silhuetter, som gjerne sees i
fjern horisont. Lavere koller og åsdrag, som
Carlbergåsen og Bogsåsen, danner silhuett i
landskapet samt toppen av raet og Rygge
kirke.

Dette er områder som vil kreve at man i stor
grad tar landskapsmessige/estetiske hensyn i den
videre planleggingen.

Figur 4-6: Dilling stasjon. Bygningsmiljøet er
her godt bevart og tilfører området estetiske
verdier.

Figur 4-4: Allé langs Kirkeveien opp mot Rygge
kirke. En flott allé med stor verdi for landskapsmiljøet. Gir en herregårdsfølelse opp mot Rygge
kirke. Romdannende element.

Figur 4-5: Åkerkantsone sør for dagens jernbanespor i området mellom Carlberg og Diling. Et
berikende element for landskapsbilde, romdannende.

Planprogram Kleberget-Såstad

19

JBV Utbygging, januar 2011

VERDIER

Kleberget nord

Kleberget
/Værlevangen

Feste/Dyre

Carlbergområdet

Kulturlandskapet
Carlberg og Dilling

mellom

Dilling/Såstad

Rygge kirke

Rygge stasjon og kulturlandskapet sør
for stasjonsområdet

Figur 4-7: Registreringskart landskapsbilde
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4.2

Nærmiljø og friluftsliv

Influensområdet består av boligområder i nord
fra Moss stasjon og sørover mot Dyre og Ekholt,
grønne områder i Carlbergåsen, Bogslunden og
ved Festestranda, og primært områder med landbruk og spredt bebyggelse fra Carlberg og sørover. Ved Rygge er aktuelle arealer for vendeog hensettingsanlegg i hovedsak spredt bebygd
pr. i dag.

•
•

Golfbanen på Ekholt
Kyststien

Øvrige områder vurderes å ha liten eller liten til
middels verdi.
Verdivurderingene er foreløpige og på et overordnet nivå. I konsekvensutredningen vil vurderingene detaljeres og utdypes.

Områder som vurderes å ha stor verdi i henhold
til metodikken i Statens vegvesens håndbok 140
er:
•
•
•
•
•

Boligområdet Bjerke–Ekholt
Friluftsområdene Dyreskogen–
Carlbergåsen–Bogslunden–Bogsåsen
Friområdet Festestranda
Skolen og idrettsanlegget på Ekholt
Værne Kloster

Figur 4-8: Friområdet på Festestranda.

Figur 4-9: Turvei ved Bogslunden naturreservat.
Områder og elementer som vurderes å ha middels verdi er:
•

Boligområdene Kleberget, VestbakkenFestehøi- Baugsåsen og Kallum- DyreheiaVærlevangen
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Festestranda
Ekholt

Dyre
Bogslunden

Figur 4-10: Registreringskart nærmiljø og friluftsliv.
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4.3

Naturmiljø

Influensområdet domineres av dyrket mark og
bebyggelse. Det eneste litt større naturområdet er
ved Carlberg gård der et grøntdrag krysser dagens jernbane.
Til tross for at store deler av planområdet er
dyrket opp, finnes det biologiske verdier. Dammer i kulturlandskapet og Bogslunden har stor
verdi. Carlbergskogen, området sør for Rygge
stasjon og andre registrerte naturtyper og viltområder inklusive trekk. Resterende arealer har
liten verdi. De to dammene som er registrert ved
jernbanen på Gon (nr. 11 og 12) er foreløpig
ikke undersøkt i felt.

Figur 4-11: Dam i Carlbergskogen med småsalamander.

Figur 4-12: Alleen opp mot Carlberg gård.

Figur 4-13: Naturmiljøregistrering for alternativ hensetting sør for Rygge stasjon..
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Figur 4-14: Registreringskart naturmiljø.
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4.4

Kulturmiljø

De fleste kulturminnene som omtales er knyttet
til ralandskapet i Rygge. Den slakt skrånende
raveigen og slettene nedenfor har gitt grunnlag
for et storskala jordbrukslandskap som har røtter
langt tilbake i tid. Området har hatt kontinuerlig
bosetting fra steinalderen. Den eldste bosettingen var langs raet og mindre høydedrag med
sandholdig jord. Kulturminnebestanden har stor
historisk dybde.
Analyseområdet er avgrenset til fire kulturhistoriske områder med tilhørende kulturmiljøer.
Følgende sammenhenger og strukturer vurderes
som viktige for kulturmiljøet og er gitt stor verdi:
Område 1 Moss by ved jernbanestasjonen
Parsellen berører så vidt Moss by ved jernbanestasjonsområdet. De største verdiene knyttet til
dette området er KM 1-1 Verlegata, som er et
tettbygd område med godt bevarte hus fra sveitserstil- og funkisperiode. Det registrerte kulturmiljøet vil ikke berøres av tiltaket, da det ligger
utenfor selve influensområdet. KM 1-1 Verlegata, berøres av samordnet reguleringsplan for vei,
bane og havn fra 1999, som er en del av 0alternativet.
Område 3 Carlberg–Værne kloster
Flere av de mest verdifulle kulturmiljøene og
viktigste overordnede sammenhengene er knyttet
til dette området, som utgjør et utpreget herregårdslandskap med store jordbruksarealer, tradisjonsrik bebyggelse og rike fornminneforekomster, bl.a. i form av gravhauger. Store alleer, lunder med varmekjære løvtrær og steingjerder
preger landskapet sammen med bebyggelse for
de kondisjonerte på gårder og tidligere landsteder. Rester av plassbebyggelse, bl.a. langs
Klosterveien og på Ekholt er med å dokumentere
godslandskapets sosiale bosettingsmønster.
Værne kloster (KM 3-2) er det historiske tyngde-

punktet. Klosteret ble anlagt mot slutten av
1100-tallet og er i dag en godt synlig ruin. Hovedbygningens eldste del skal være fra 1600tallet. Carlberg (KM 3-1) ble skilt ut fra Værne
kloster i 1840 og representer med tun og landskap et større mønsterbruk fra andre halvdel av
1800-tallet. Smålensbanen preger området, særlig Carlberg, med natursteinsmurt undergang
like ved hovedinngangen til gården. Carlberg
vokterstue er revet i senere år. Bogslunden (KM
3-3) har spesielt rike fornminneforekomster i
sammenheng med edelløvskog, gårdsmiljøer,
villabebyggelse og landsteder for kondisjonerte.
Område 4 Dilling–Rygge kirke
I dette området er middelalderkirkestedet KM 413 Rygge kirke det historiske tyngdepunktet,
med kirke, prestegård, fornminner og tilknyttet
museum. Miljøet avgrenser influensområdet i
sørvest og er godt synlig fra store deler av området. Det inngår i en svært viktig kontekst og
tilfører landskapet stor tidsdybde. Det samme
gjelder de store og rikt sammensatte gravfeltene
i raskråningen markert som KM 4-6 Hestehagen
og KM 4-8 Såstadskogen. KM 4-3 Dilling stasjon er et annet viktig og yngre historisk tyngdepunkt. Stasjonen ble anlagt i 1879 ved Larkollveien og var i drift til 1970. Miljøet har bevart
flere typiske elementer fra "stasjonsbyepoken" –
stasjonsbygninger, kornmagasin og meieri.
De fleste gårdsmiljøene i området har høy verdi
fordi de viderefører et gammelt bosettingsmønster i landskapet. Samling av flere bruk langs
veier som følger de mindre høyderyggene i landskapet er karakteristiske, og her er særlig KM 44 Løken et godt eksempel, med lite fortetting og
bygningsmiljøer som er representative for sine
epoker. Bebyggelsen ligger langs en av de godt
bevarte gamle veifarene mot raet. KM 4-12 Gipsund representer et større tunanlegg med klassisistisk hovedbygning, steingjerder og lang allé,
nyere driftsbygning.

Figur 4-15: Kulturmiljø 3-1, Carlberg (foto: Kulturminnekompaniet).
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Figur 4-16: Registreringskart kulturmiljø.
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Figur 4-17: Kulturmiljøregistrering for alternativ hensetting sør for Rygge stasjon.
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4.5

Naturressurser

På hele strekningen mellom Nordre Feste og
kommunegrensen til Råde ligger det store åpne
dyrkete arealer. Jorden er fulldyrket og lettbrukt,
og dette er av de bedre landbruksarealer som
finnes i landet. Det drives en allsidig produksjon
på disse jordene. Korn dominerer, men også
ulike grønnsaker som løk, poteter og rødbeter
dyrkes.
Av de andre deltemaene som inngår i naturressurser er det begrensede verdier i området. Noe
skog finnes, men det er stort sett små arealer.
Alle de dyrkete arealene har stor verdi. Resterende arealer er avgrensede skogslokaliteter og
bebygde arealer. Dette gis liten verdi.

Figur 4-18: Korn dominerer i åkerbilde.

Figur 4-19: Rødløk dyrkes på jordet mellom
Carlberg gård og Dilling.
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Figur 4-20: Registreringskart naturressurser.
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5 Beskrivelse av tiltaket
5.1

Avgrensning av tiltaket

Tiltaket som skal utredes omfatter:
•
•

nytt dobbeltspor mellom Moss/ KlebergetSåstad inkl. driftsveier og nødvendig veiomlegging
anlegg for vending og hensetting av lokaltog
i eller sør for Moss

5.2

Standard og utforming

5.2.1

Nytt dobbeltspor

Sporgeometri
Generelt er det et mål å øke hastigheten sør for
Moss fra dagens 100-130 km/h til minst 200
km/h.
Sporgeometrien dimensjoneres i henhold til
Jernbaneverkets Tekniske regelverk(7).
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 forutsettes passeringshastighet 130 km/h.
Banen utføres som dobbeltspor med sporsløyfe
(overkjøringsspor) der dette er nødvendig av
kapasitetshensyn, fortrinnsvis på rettlinje. 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. Hensikten med en slik løsning er å
unngå kostbare midlertidige løsninger og i minst
mulig grad forstyrre togtrafikken i anleggsfasen.
Det anbefales en minsteavstand på 7,0 m for å gi
en anleggsmessig enklere løsning. Dette bearbeides videre i hovedplanen.

Tunneler
Krav til tunneltverrsnitt vil variere etter dimensjonerende hastighet. JBV har utarbeidet et notat
vedrørende tunnelkonsept, ett- eller toløps tunnel. Ettløpstunnel er valgt. Ved større lengde på
tunnelen (mer enn en kilometer) er det aktuelt
med rømningsveier / tverrsalg, som kan benyttes
ved eventuell evakuering. Det blir da et rømningskonsept basert på direkte evakueringstunneler ut i dagen for hver 1000 m hovedtunnel.
Plassering av rømningsveier / tverrsalg vil bli
vurdert under utarbeidelsen av hovedplanen/
konsekvensutredningen. Antall meter tunnel
påvirker drift- og vedlikeholdskostnader samt
beredskap.

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.
Underbygning
Fyllinger mot tørre og faste undergrunner kan
utføres med helning 1:1,5. Fyllinger mot våte og
bløte undergrunner og helningen til skjæringsskråning må vurderes av geotekniker. Fjellskjæring antas utført med helning 10/1.
Grøftebredde skal også ivareta snømengder.

Vei- og fotgjengerkryssinger
Ved dobbeltspor er det krav til planfrie kryssinger både for kryssende veier og gang- og sykkelvei. Løsninger for offentlig vei skal utformes i
tråd med Statens vegvesens veinormaler.

Veier langs banen
Dersom kjøreveier har nærføring langs banen
skal tiltak innarbeides iht Teknisk Regelverk,
noe avhengig av høydeforskjeller. Sikring mot
KL-master (høyspent) vurderes spesielt.

Krav til vertikalkurvatur er en største bestemmende stigning på 12,5 ‰ (gjennomsnittlig stigning over 1 km) for 200 km/h.

Planprogram Kleberget-Såstad
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Driftsveier
For tilsyn og vedlikehold av linjen er det ønskelig med atkomst til denne for Jernbaneverkets
personell. Ved daglinje søkes dette løst ved egne
driftsveier langs linjen eller ved å benytte annet
veinett (jordbruksveier eller offentlig veinett),
eventuelt ved sti langs banen. På enkelte partier
kan slik atkomst være vanskelig pga. trang plass.

•
•
•
•
•

Spor 1- spor 2: 4.7 m
Spor 2- spor 3: 7 m
Spor 3- spor 4: 4.7 m
Spor 4- spor 5: 7 m
Spor 5- spor 6: 4,7 m.

Sporveksler
I begge ender av hensettingsanlegg og i tilknytningsveksel benyttes sporveksel med stigning
1:18.4. Dette gir 3 stk sporveksler 1:18,4.

Elektro
Kontaktledningsanlegg, lavspentanlegg, tele/
kommunikasjon og signalanlegg skal avklares på
overordnet nivå gjennom hovedplanarbeidet.
Likeledes vil forutsetninger mht sikringsanlegg
bli gjennomgått (valg av ERTMS eller signalanlegg NSI 63 med mer.).

I andre veksler innen området benyttes stigning
1:9. Dette gir 6 stk 1:9, inklusive 1 stk avsporingsveksel/dekningsveksel.

Tekniske anlegg antas dimensjonert for 250
km/t.

Stigning
Teknisk regelverk krever at hensettingspor har et
maksimalt fall på 2‰. Det anbefales 0‰.

5.2.2

Vende- og hensettingsanlegg

Arealbehov og plassering
Det er utarbeidet en skjematisk plan for nødvendig areal til hensettingsanlegg, se figur 5-1. Med
behov for hensetting av 8 doble togsett vil det
være behov for et areal på 1000 m x 40 m = 40
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 driftsveier og for
utrustning tilknyttet togdrift og vedlikehold.
•
•

Sporavstand dobbelspor/hovedspor: 4.7 m
Sporavstand inngående spor - spor 1: 7 m

Sporlengder
Sporlengdene på hensettingsarealet er foreslått
som følger:
•
•
•
•
•
•
•

Spor 1: 680 m (3 togsett)
Spor 2: 450 m (2 togsett)
Spor 3: 220 m
Spor 4: 220 m
Spor 5: 220 m
Spor 6: 110 m (spor for arbeidsmaskiner)
Sikkerhetsspor (fra avsporingsveksel): 50 m

Sikkerhetsavstand
Ved hensetting er det forutsatt en sikkerhetsavstand på 10 m mellom togsettene.

Figur 5-1: Skjematisk plan for vende- og hensettingsspor.
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Sporstoppere
Sporstoppere skal være av type glidende sporstopper. Sporstoppere plasseres i enden av hvert
spor, 10 m før sporslutt.

Nødvendig infrastruktur
Vei og parkering
Hensettings- og vendeanlegget må ha veiatkomst
og parkering for 30 biler.
Servicebygg
I tilknytning til hensettingsspor 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.
Sikkerhet
Det vil etableres inngjerding med sikkerhetsgjerde rundt hele området. Området videoovervåkes.

5.2.3

Landskapstilpasning

Som et redskap for å sikre den estetiske og miljømessige målsettingen i prosjektet skal det i
neste fase utarbeides noen prinsipper for utforming og landskapstilpasning. Anbefalinger og
føringene der vil bli innarbeidet ved bearbeiding
av linjene etter silingsprosessen.

Mål for utforming av det ferdige anlegget
Mål for utformingen er angitt i følgende punkter:
•

•

•
•

•

Jernbanen inkl. anlegg for vende-/hensetting
skal, så langt mulig underordnes landskapet
og gis en best mulig tilpasning til landskapsog terrengformer.
Jernbaneanlegget skal ta hensyn til landskapets særpreg og skala ved utforming av sideterreng, konstruksjoner, materialvalg og teknisk utstyr. Det tilstrebes her at valg av
konstruksjoner/estetiske prinsipper tilpasses
de ulike miljøene.
Baneanlegget skal sikres en enhetlig utforming av konstruksjoner og bygde elementer,
samt valg av tekniske installasjoner.
Publikumsrettede deler av baneanlegget skal
tilrettelegges for universell utforming. Dette
gjelder særlig for krysningspunkter langs linjen.
Utsikten fra den reisende skal "by på områdets kvaliteter".
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•

Det skal søkes etter best mulig løsninger for
miljø i all planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold.

Mål for anleggsperioden
• Riggområdene skal fremstå som ryddige.
• Midlertidige inngrep begrenses i areal og tid
og gjøres så skånsomt som mulig.
• Vegetasjon som er særlig viktig som landskapselement eller utgjør viktige naturstrukturer skal i størst mulig grad bevares.
Terrengforming
Det skal i det videre arbeidet utarbeides prinsipper for utforming i en rekke ulike situasjoner, og
noen av de mest aktuelle vil være fyllinger, tilpasninger mot kulturlandskapet, fjellskjæringer,
konstruksjoner som tunnelpåhugg, kulverter,
underganger/overganger og broer, materialvalg,
støyskjermer, sikringsgjerder/viltgjerder og tekniske installasjoner/master. Det skal her velges
ut en "pallett", slik at baneanlegget vil fremstå
som godt og helhetlig.

5.3

Grunnforhold

5.3.1

Bergteknikk

Berggrunnen i området Kleberget–Carlbergåsen
består generelt av finkornet gneis med varierende sammensetning. Stedvis er det registrert pegmatitt- og kvartsganger med mektighet opptil ca.
3 m. Gneisen er til dels sterkt foldet med strøkretning NØ–SV og steilt fall mot NV.
Langs traséen for kort tunnel gjennom Kleberget
(alt. K1–K3) er det tynt løsmassedekke over
berg eller berg i dagen. Traseen krysser enkelte
mindre svakhetssoner og én antatt større svakhetssone ved km 60,55. Fjelloverdekningen over
tunnelen kan her være mindre enn 5 m lokalt, og
det må påregnes meget dårlig fjellkvalitet i sonen.
Tunnelalternativene, K4–K10 passerer store
områder der det er middels til stor usikkerhet
knyttet til fjelloverdekning. Det antas videre at
disse traséene vil måtte passere svakhetssoner
med til dels stor mektighet. Rådende strøkretning for svakhetssonene er sammenfallende med
foliasjonen, altså NØ–SV.
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Alle tunneltraséene passerer under områder med
til dels tett bebyggelse (hovedsakelig boliger).
Dette gir et behov for å kartlegge løsmassefundamenterte bygg langs en korridor som følger
tunneltraséen. Slik kartlegging utføres i senere
planfaser, etter at det er foretatt et trasévalg

Det er gjort undersøkelser av massene i området
ved Norrøna. Generelt viser disse at løsmassene
i området er leire med varierende innhold med
silt og sand. Fra rundt 3–6 m dybde blir leiren
tilnærmet flytende ved omrøring, dvs. det er
kvikkleire.

Tunnelene i tunnelalternativene (K4–K10) må ha
rømningsveier for hver 1000 m. Det er enda ikke
avklart om rømningsveiene må ha universell
utforming. I tilfelle universell utforming må
rømningsveiene etableres som rømningstunneler
med relativt slak stigning. For å komme ut i
dagen på hensiktsmessige steder med rimelig
gjennomførbarhet, kan dette medføre at hver
enkelt rømningstunnel kan bli opptil 400–500 m
lang. Det er behov for å utføre supplerende
grunnundersøkelser for nærmere vurdering av
gjennomførbarhet og optimalisering av den enkelte trasé.

Geoteknisk vurdering
Grunnforholdene i området kan klassifiseres som
meget dårlige med bløt og middels fast siltig og
sandig kvikkleire og relativt store dybder til fjell.
Pr. i dag foreligger det kun opplysninger om
grunnforholdene nord i området. Vest for jernbanen i sør er terrenget brattere enn lenger nord.
Hvis grunnforholdene er tilsvarende dårlige også
her, vil stabilitetsforholdene være dårligere enn i
nord.

I alternativene K4–K9 vil det bli behov for 2 stk.
rømningstunneler, mens det for K10 blir behov
for 3 stk. rømningstunneler. En av rømningstunnelene kan kombineres med et tverrslag som
benyttes ved driving av hovedtunnelen.
Dersom det ikke blir krav om universell utforming kan det etableres rømningssjakter.

5.3.2

Løsmasser/grunnforhold og geoteknikk

Grunnforhold
Hovedfokus ligger langs dagens linje på strekningen mellom Kleberget og Feste, som har det
mest krevende utgangspunktet, med hellende
terreng og bebyggelse og infrastruktur tett inntil
aktuell korridor.
Terrenget mellom Kleberget og Feste stiger fra
sjøen i vest og mot øst. Midlere helning er rundt
1:10, stedvis noe brattere og stedvis noe slakere.
Ved friluftsområdet, selve stranda, er terrenget
brattere med midlere helning rundt 1:5 opp til
veien som ligger på rundt kote 11 i dette området.
I sør og øst for jernbanen er det fjell i dagen. Her
viser noen spredte grunnboringer like vest for
jernbanen relativt små dybder til faste masser,
rundt 2–4 m. Lenger nord viser boringene ved
Norrøna at det er ca. 15–30 m til fjell. Videre
mot øst, oppover i skråningen, viser boringene
fjelldybder på opptil rundt 14 m like vest for
jernbanen og 17.5 m ved Dyreveien ved toppen
av skråningen.
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I nord viser overslag over stabilitetsforholdene at
det bør være tilfredsstillende sikkerhet mot utglidning i dagens situasjon, også ved belastning
fra tog. Ved utvidelse til dobbeltspor og med
belastning på begge sporene, reduseres sikkerheten i nord til et nivå som er lavere enn det som
normalt aksepteres ved disse grunnforholdene.
For å bedre stabilitetsforholdene for jernbanen,
er det enkleste og billigste alternativet å masseutskifte i området med lette masser. Dette krever
imidlertid at jernbanen må stenges i en lang periode. Midlertidig flytting av jernbanen lenger
øst (inn i skråningen) antas som uaktuelt på
grunn av veier og boliger i området. Videre vil
dette svekke stabilitetsforholdene for skråningen
videre mot øst.
På grunn av store dybder til fjell vil en eventuell
sikringskonstruksjon måtte bli meget kraftig.
Spunting gir også en risiko for at kvikkleira går
til brudd og helt mister sin styrke med de dramatiske konsekvenser dette kan medføre. Foruten
en kraftig sikringskonstruksjon kan det bli aktuelt å forsterke grunnen (kalk-/sementpeler, jetpeler eller eventuelt annet). Disse arbeidene kan
i installeringsfasen forverre stabilitetsforholdene,
og medføre etappevis og meget redusert fremdrift.
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5.4 Vurderte løsninger
5.4.1 Utvikling av alternativer, prosess
I forbindelse med hovedplanen for Sandbukta-Moss ble det sett på to traseer videre fra
Moss til Såstad uten at det ble anbefalt alternativ. Begge de to hovedkonseptene er vurdert i silingsrapporten som er utarbeidet. I
tillegg er det utviklet nye alternativer gjennom en kreativ fase.
Alternativsutviklingen er fyldigere dokumentert i silingsrapporten, og det vises til denne
for detaljer. Her gjengis hovedpunktene fra
silingsprosessen.

5.4.2 Nytt dobbeltspor
10 konsepter er vurdert i silingsrapporten.
Disse er gruppert i fire ulike hovedkorridorer
gjennom planområdet:
• Tre daglinjekonsepter, K1-K3.
• Tre konsepter med mellomlang tunnel på
strekningen Kleberget-Carlberg, tunnelpåhugg nord for Carlberg gård. Gjelder K4, K7
og K8.
• Tre konsepter med mellomlang tunnel på
strekningen Kleberget-Carlberg, tunnelpåhugg sør for Carlberg gård. Gjelder K5, K6
og K9.
• Lang tunnel, K10
Alternativ 0
Alternativ 0 er sammenlignings- og referansealternativet. Alternativ 0 er dagens jernbane uten andre tiltak enn det som er vedtatt
bygget eller lovpålagt.

Optimalisert daglinjealternativ
K1-K3 er varianter av optimalisert daglinjealternativ og alle med kort tunnel (600 m)
gjennom Kleberget. Daglinjealternativene gir
bedre muligheter for en etappevis utbygging
av strekningen Sandbukta-Moss-Såstad. Ny
stasjon i Moss kan ikke kobles mot eksisterende trasé rundt Kleberget. Dersom prosjektet Sandbukta-Moss bygges før Kleberget–
Såstad, må man derfor også bygge tunnelen
under Kleberget, slik at første byggeetappe
kan avsluttes etter Klebergtunnelen.
Figur 5-2: Oversiktskart med alle vurderte linjer i silingsfasen.
Planprogram Kleberget-Såstad
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•

•

•

K1 er optimalisering av eksisterende spor
hvor nytt spor kan bli liggende på kryss og
tvers av eksisterende spor. Bygging av K1
innebærer derfor mange arbeider og tilspleisinger/innkoblinger som vil påvirke trafikkavviklingen.
I K2 beholdes eksisterende spor, og nytt spor
legges parallelt. På første del av K2 følger
linjen samme strekning som K1. Forbi Festelandet ligger K2 opp til 20-30 m vest for eksisterende spor og vil berøre Bogslunden naturreservat. Enklere anleggsgjennomføring
enn for K1 og K3 pga. færre midlertidige
omlegginger i anleggsfasen.
K3 følger samme strekning som K1 men det
bygges en kulvert mellom Kleberget og
Dyre, som en forlengelse av tunnelen i K1
og K2. Kulvert og bane senkes for å redusere
barrierevirkning langs bebyggelsen. Å bygge
K3 i dette området blir en utfordring med
tanke på grunnforhold og nærhet til beboere.

Mellomlangtunnel med påhugg nord for Carlberg gård
K4, K7 og K8 er varianter med tanke på hvor
tunnelpåhugget bør ligge. Plassering av tunnelpåhugget skal ta hensyn til kulturmiljøet på
Carlberg gård, foreslått landskapsvernområde og
grad av fjelloverdekning i tunnel. Alternativ K4
kan sees på som en variant av K7/K8 dersom det
er ønskelig/nødvendig med bedre fjelloverdekning. Tunnelalternativene krever at hele strekningen fra Sandbukta til Såstad må bygges samtidig.
•

•

•

K4 går fra Moss stasjon direkte inn i fjellet i
en ca. 2,3 km lang tunnel. Sporet kommer ut
av tunnelen nordøst for Carlberg gård, passerer fv. 119 Larkollveien ca. 200 m nord for
eksisterende plankryssing, går videre sørover
på nordsiden av eksisterende spor fram til
påkoblingspunktet på Såstad.
I K7 ligger tunnelportalen nord for driftsbygning til Carlberg gård, samme krysningspunkt ved Dilling som for K4. Tunnelen har en lengre forskjæring sammenlignet
med K4 og skyldes dårligere overdekning i
tunnel.
K8 har akkurat samme linjeføring som K7,
men tunnelportalen er flyttet et stykke ut på
jordet øst for driftsbygningen. Lengre forskjæring enn K4.
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Mellomlangtunnel med påhugg sør for Carlberg gård
K5, K6 og K9 er varianter hvor jernbanen er lagt
sør for Carlberg gård og følger i grove trekk
dagens jernbane videre mot Dilling og Såstad.
Tunnelalternativene krever at hele strekningen
fra Sandbukta til Såstad må bygges samtidig.
•

•

•

K5 går fra Moss stasjon direkte inn i fjellet i
en ca. 2,5 km lang tunnel. Sporet forlater
tunnelen straks etter Carlberg gård og tilkobles eksisterende spor før Dilling. Kulturmiljøet på Carlberg gård blir direkte berørt. I tillegg er fjelloverdekningen antatt å være kritisk, da traseen ligger i et område med noen
meget markerte svakhetssoner. Dette kan gi
store problemer i anleggsgjennomføringen.
K6 følger K5 fram til straks før Carlberg
gård der K6 går lengre sørover og krysser
eksisterende spor tidligere enn K5. Sporet
går deretter sør for eksisterende spor fram til
sørøst for Kurefjordveien og medfører at ny
jernbanebro må bygges som erstatning for
eksisterende. Dette konseptet kan optimaliseres slik at man unngår bygging av ny bro.
Som for K5 vil også dette konseptet ødelegge kulturmiljøet på Carlberg gård samt at
fjelloverdekningen i tunnelen er antatt å
være kritisk.
K9 følger stort sett samme trasé som K5,
men legges nordøst for eksisterende spor
helt fram til østsiden av Dilling stasjon hvor
linjen krysser nåværende bane. Slik linjen
ligger vil det medføre at stasjonsbygget på
Dilling må rives. Linjen kan optimaliseres
slik at dette unngås. Når det gjelder kulturmiljøet på Carlberg gård og fjelloverdekning
i tunnel, gjelder det samme her som for K5
og K6.

Lang tunnel
K10 er et alternativ som tar av litt krappere mot
øst ved Moss stasjon og ligger lengre mot
nord/øst enn øvrige traseer. Tunnellengde antas å
bli ca. 3,8 km, men det vil avhenge av grunnforholdene (grunnundersøkelse mangler). Sporet
tilkobles eksisterende bane ved Såstad.
En stor del av alternativ K10 kan bygges uten å
forstyrre togtrafikken, men det blir etappeløsninger og arbeider nær sporet på siste del av
strekningen. Også dette alternativer vil kreve at
hele strekningen fra Sandbukta til Såstad må
bygges samtidig.
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Tunnelen har usikker fjelloverdekning, og det er
nødvendig med fjellkontrollboringer for å avklare om alternativet er gjennomførbart.

Figur 5-3: Oversiktskart med alle vurderte areal
for vende- og hensettingsanlegg.
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5.4.3

Vende- og hensettingsanlegg

Det er vurdert 6 ulike lokaliseringskonsepter for
vende- og hensettingsanlegg.

H1
Konsept H1 innebærer vending på Rygge stasjon
og etablering av nytt hensettingsspor sør for
Rygge. Strekningen ligger på en rettlinje, med
fall på 0-2,0 ‰. Atkomstvei legges i tilknytning
til eksisterende veinett.
Konseptet kan utformes med den generelt ønskede utformingen av hensettingsanlegg, med bra
driftsforhold og kapasitet.
En løsning med vending ved Rygge muliggjør
flere togstopp på strekningen Oslo–Rygge og
kan gi bedre togforbindelse til Rygge flyplass.
Anlegget legges nær eksisterende spor, det medfører restriksjoner i anleggsperioden.

H2
Konsept H2 innebærer et kombinert vende- og
hensettingsanlegg sør for Rygge stasjon. Strekningen ligger på en rettlinje, med fall på 0-2,0
‰. Atkomstvei kan tilknyttes eksisterende veinett.
Konseptet kan utformes med den generelt ønskede utformingen av hensettingsanlegg, med bra
driftsforhold og kapasitet.
En løsning med vending ved Rygge muliggjør
flere togstopp på strekningen Oslo–Rygge og
kan gi bedre togforbindelse til Rygge flyplass.
Anlegget legges nær eksisterende spor, som
medfører restriksjoner i anleggsperioden.

H3
Konsept H3 innebærer etablering av hensettingsanlegg mellom Såstad og Rygge. Strekningen
ligger på en rettlinje, med fall på 0-2,0 ‰. Vending av tog skjer på Moss stasjon. Atkomstvei
kan tilknyttes eksisterende veinett.
Konseptet kan utformes med den generelt ønskede utformingen av hensettingsanlegg, med bra
driftsforhold og kapasitet.
Vending ved Moss stasjon vil si at økt antall tog
Oslo–Rygge/Rygge flyplass ikke er aktuelt.
Anlegget legges nær eksisterende spor, som
medfører restriksjoner i anleggsperioden.
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H4
Konsept H4 innebærer etablering av hensettingsanlegg på Såstad. Strekningen ligger i en kurve,
hvor dagens jernbanespor er tenkt brukt til hensetting av tog. Nytt dobbeltspor legges vest for
eksisterende spor. Alternativene for dobbeltspor
viser fall 2,0-3,5 ‰ i denne kurven. Dette er
brattere enn kravet for hensettingsspor. Vending
av tog skjer på Moss stasjon. Det må bygges
atkomstvei til anlegget fra Kurefjordveien.
Anlegget legges nær eksisterende spor, det medfører restriksjoner i anleggsperioden.

H5
Konsept H5 innebærer etablering av hensettingsanlegg nordøst for Larkollveien ved Dilling.
Strekningen ligger dels i kurve. Fallet varierer
fra 0–2 ‰ i daglinjealternativene og 6–12,5 ‰ i
tunnelalternativene. Ved valg av sporalternativ
K10 tenkes hensettingssporet å ligge delvis i
tunnel, ved andre sporalternativer legges det i
dagen. Vending av tog skjer på Moss stasjon.
Atkomstvei antas tilknyttet eksisterende veinett
ved fv. 119 Larkollveien.
De fleste traséalternativene for dobbeltspor vil
ligge utenfor eksisterende spor, slik at hensettingsanlegget i liten grad berører togfremføringen i anleggsperioden. Enkelte alternativer
går imidlertid nær nåværende spor.
Det er partier med kvikkleire i området og tiltak
kan bli nødvendig.

H6
Konsept H6 innebærer etablering av hensettingsanlegg i fjelltunnel sør for nye Moss stasjon.
Ved sporalternativ K1 eller K2 vil anlegget ligge
i dagen sør for Kleberget. Alternativ K3 ligger
delvis i løsmassetunnel, og hensetting H6 antas
også å legges i kulvert. Strekningen ligger i en
kurve med R≥1900m, og fall på 0-12,5 ‰. Vending av tog skjer på Moss stasjon.
For daglinjealternativet vil hensetting i tunnel
under Kleberget være problematisk. Tunnelen
vil ikke være lang nok til en fullgod løsning for
hensetting og hensettingsarealene vil derfor på
en kortere strekning bli liggende i dagen eller
under lokk i området sør for Kleberget. Med tett
bebyggelse og vanskelige grunnforhold i området vil dette være et meget krevende prosjekt.
Også atkomst vil også medføre betydelige konflikter og behov for konstruksjoner.
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Delt løsning
Hovedplanen for strekningen Sandbukta–Moss
(2008) har avsatt et hensettingsområde tilknyttet
Moss stasjon. Dette gir plass til fire doble lokalsett, noe som ikke er tilstrekkelig med planlagt
forsterking av rutetilbudet. Det vil derfor være
behov for å etablere hensettingsareal for fire
togsett sør for stasjonen på en av de vurderte
lokaliseringene.

Ved siling av tunnelalternativene er det lagt stor
vekt på vurdering av gjennomførbarheten for de
ulike traséene. Det forhold som har veid tyngst i
disse vurderingene er hensynet til nødvendig
fjelloverdekning for å oppnå en tekniskøkonomisk rasjonell gjennomføring av tunneldrivingen.

Hensettingssporene ved Moss stasjon har en
lengde på 220 meter. Det er planlagt at ett togsett skal hensettes i spor 4 (nordre spor) ved
plattform. Dette forutsetter at kontaktledningsanlegget må bygges slik at strømmen kan slås av
lokalt for dette sporet. Denne løsningen er ikke
optimal for å kunne håndtere avvik. Tog kan
ikke fritt kjøres ut og inn av hensettingsspor.
Dette kan være forstyrrende for driften.

Videreførte traséalternativer
Tre alternativer anbefales å utredes videre:
•

Spor 4 (nordre spor) er planlagt som vendespor
for lokaltog. Dette medfører ”uriktig kjøring”
over ca. 700 meter inn mot Moss stasjon fra
nord. En slik løsning binder opp kapasitet på
hovedsporet og legger bindinger for ruteplanleggingen. Uriktig kjøring gir de reisende en uoversiktlig stasjonsplan, og avviker fra et prinsipp
om å legge til rette for retningsdrift.
Det er begrenset areal rundt Moss stasjon slik at
det vil være vanskelig å evt. utvide hensettingsområdet i fremtiden.
På hensettingsområder vil det forekomme støy
om natta. Dette er uheldig nær boligområder.
Hensettingsområdet ved Moss stasjon ligger på
en bynær tomt, nær boligbebyggelse.
Det ses som en fordel å samle all hensetting på
ett sted. Dersom hensettingen deles må man
anlegge dobbelt opp av nødvendig infrastruktur
som servicebygg, vann- og avløpsnett, strømforsyning, utstyr for oppvarming/tining osv.

5.4.4

•

Siling

Gjennom arbeidet med silingsrapporten er det
gjort vurderinger i forhold til RAMS, usikkerhet,
geotekniske og ingeniørgeologiske forhold,
kryssinger og veiomlegginger, togfremføring i
anleggsfasen og ikke prissatte konsekvenser som
landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø og naturressurser. Kostnader er
derimot ikke med i vurderingen av de ulike konseptalternativene, da det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag til å kostnadsberegne de ulike
løsningene i denne tidlige fasen.
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Daglinjealternativet tilsvarer K1, som er en
optimalisering av dagens linje for høyere
hastighet. Daglinjene har store usikkerheter
knyttet til grunnforholdene, med innslag av
kvikkleire i området nord for Festestranda.
Tiltaket vil kreve dyre sikringskonstruksjoner, og det omfattende sikringsbehovet medfører usikker fremdrift og høy risiko. Daglinjealternativene har også de største negative
konsekvensene for de ikke-prissatte temaene. I tillegg har daglinjealternativene dårligst
sporgeometri og dermed lavest hastighet,
samt størst ulemper for togfremføring på
spor i anleggsfasen. Det anbefales likevel å
utrede ett dagalternativ, da også tunnelalternativene kan ha høye kostnader og usikkerhet knyttet til liten eller manglende
fjelloverdekning.
Utredning
av
en
dagløsning vil derfor gi en mer helhetlig
oversikt over det totale kostnadsbildet for
prosjektet. Daglinjealternativet muliggjør
også en etappevis utbygging av strekningen
Sandbukta-Moss-Såstad. K1 anses som det
beste av daglinjealternativene og foreslås
derfor videre utredet.
Carlbergalternativet bygger på K4, K7 og
K8, og legges frem som ett alternativ. Det
må gjennom videre optimalisering klarlegges mer detaljert trasé og hvor tunnelportalen skal ligge med hensyn på fjelloverdekning, kulturmiljøet på Carlberg gård, kulturminner i området og landskapstilpasning.
Lang tunnel tilsvarer K10. Gjennom videre
geologiske undersøkelser må det avklares
om det er tilstrekkelig fjelloverdekning langs
traséen til at alternativet er gjennomførbart.
Dersom det er det, må linjen optimaliseres
med hensyn på fjelloverdekning, sporgeometri og kulturmiljøet ved Hestehagen. Dersom grunnundersøkelser viser at det ikke er
tilstrekkelig fjelloverdekning, videreføres
ikke alternativet.
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Traséalternativer som ikke videreføres
De øvrige traseene anbefales ikke utredet videre:
• K2 og K3 siles ut, da K1 vurderes som en
bedre løsning for dagalternativet.
• Alternativene K5, K6 og K9 ligger alle i
samme korridor med tunnelportal tett opp til
Carlberg gård. Kulturmiljøet på Carlberg vil
bli direkte berørt. Alternativene kommer
også i konflikt med nærliggende friluftsområder/turområder. I tillegg har dette området
et stort potensial for rødlistearter. Fjelloverdekningen i disse alternativene er antatt å
være kritisk. Under Carlbergåsen må tunnelen krysse noen meget markerte svakhetssoner, som kombinert med liten fjelloverdekning vil kunne gi store problemer i anleggsgjennomføringen.
Ut fra foranstående siling står man da igjen med
at videre utredning skal ta utgangspunkt i alternativene vist i figur 5-4. Disse linjene er ikke
eksakte og vil måtte bearbeides i den videre
planprosessen.
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Videreførte alternativ for lokalisering av vendeog hensettingsanlegg
Konseptene, H1 og H3 anbefales vurdert videre
for de traseene som tas videre til hovedplanen.
Konseptene lar seg gjennomføre med hensyn på
tekniske krav og kan enkelt tilknyttes eksisterende veinett og infrastruktur. H3 har imidlertid
negative konsekvenser for landskapsbilde, da
området er eksponert og med nærføring til Gipsund gård. H3 er derfor tenkt flyttet til vestre
side av sporet. H1 kan gi bedre togforbindelse til
Rygge flyplass. Området sør for Rygge stasjon
er i følge kommuneplanen for Rygge et fremtidig utbyggingsområde. Det er her avsatt store
fremtidige arealer til både næringsutvikling og
boliger.
Plassering av hensettingsspor i områdene H4, H5
og H6 anbefales ikke som følge av tekniske
krav, inngrep og anleggsmessige forhold. Tekniske krav til stigning synes ikke å kunne løses
for tunnellinjene samt H4. Konsept H5 vil medføre betydelige inngrep i landskap, kulturminner
og i boligområder. Gjennomgang av konsept H6
viser at det for daglinjealternativene vanskelig
lar seg gjennomføre anleggsteknisk og at det for
tunnellinjene er uheldig teknisk, anleggsmessig
og med tanke på kostnader. H2 forkastes, da det
i prinsippet er samme løsning som H1.
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Figur 5-4: Forslag til videreførte linjer etter siling.
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Figur 5-5: Forslag til videreførte konsepter for vende- og hensettingsanlegg.
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6 Forslag til utredningsprogram
6.1

Organisering og gjennomføring

6.1.1

Organisering

Jernbaneverket er prosjekteier, forslagsstiller og
tiltakshaver for nytt dobbeltspor Kleberget–
Såstad.
Ansvarlig myndighet i forhold til vedtak av
planprogram, godkjenning av KU og vedtak av
kommunedelplan er Rygge kommune. Det skal
kun utarbeides kommunedelplan med KU for
dobbeltspor i Rygge kommune. For den del av
prosjektet som er lokalisert nord for Kleberget i
Moss kommune, skal planavklaringer gjøres i
forbindelse med reguleringsplanarbeidet for
strekningen Sandbukta-Moss/Kleberget.

6.1.2

Informasjon og medvirkning

I planprosessen skal det legges vekt på god informasjon utad og mulighet for medvirkning fra
grunneiere og berørte i tråd med intensjonene i
plan- og bygningsloven.
Det vil være aktuelt å trekke relevante interesseorganisasjoner, lag og foreninger inn i arbeidet
gjennom informasjons- og drøftingsmøter.

fram til den utbygde dobbeltsporparsellen. Figur
5-4 viser traseene som skal utredes. Planområdet
er begrenset til disse traseene. Sideveis justeringer/optimalisering kan være aktuelt, særlig for
Carlbergalternativet. Planområdet inkluderer
også areal for vende- og hensettingsspor. Konsepter som skal utredes her er H1 og H3.

6.2.2

Influensområde

Influensområdet er definert som området der
dobbeltsporet inklusiv anlegg for vende og hensetting kan påvirke omgivelsene. Størrelsen på
influensområdet vil være avhengig av hvilket
tema og hvilke alternativer som vurderes.

6.2.3

Fremdrift

Det legges opp til en prosess hvor høring og
kommunal behandling av silingsrapport og planprogram vil foregå i løpet av våren 2011. Videre
skal ett forslag til konsekvensutredning og
kommunedelplan ut på høring høsten 2011. Det
skal gjennomføres åpne møter i forbindelse med
høring av planprogram og kommunedelplan med
KU. Det forventes vedtak om kommunedelplan
innen utgangen av 2011, og endelig godkjenning
av hovedplan i januar 2012.

Berørte myndigheter og andre aktører skal involveres i den videre planleggingen.

6.3

Beskrivelse av tiltaket

Lokalt vil det gjennomføres åpne møter i forbindelse med høring av planprogram og kommunedeplan med KU.

6.3.1

Alternativer for nytt dobbeltspor

6.2

Metode

Der ikke annet er nevnt, skal metodikken i Statens vegvesens Håndbok 140 om konsekvensanalyser legges til grunn for konsekvensanalysen.

6.2.1

Planområde

Traseen for dobbeltsporet begynner på nye Moss
stasjon jf, hovedplan for dobbeltsporet Sandbukta–Moss/Kleberget og går fram til Såstad, dvs.
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Med utgangspunkt i videreførte traseer etter
gjennomført siling, som er referert i kapittel
5.3.4, skal det utredes alternative løsninger for
fremføring av dobbeltspor gjennom Rygge
kommune, frem til utbygget parsell på Såstad.
Dobbeltsporet skal tilfredsstille krav gitt i tekniske spesifikasjoner kapittel 5.2.1.
Alternativ 0
Alternativ 0 er sammenlignings- og referansealternativet. Alternativ 0 er dagens jernbane uten
andre tiltak enn det som er vedtatt bygget eller
lovpålagt.
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Daglinjealternativet
Alternativet følger dagens trasé med unntak av
en kort tunnel (ca 300 m)gjennom Kleberget.
Alternativet skal utredes videre med en optimalisering av dagens linje for høyere hastighet.
Carlbergalternativet
Det skal utredes at alternativ med tunnel fra
Kleberget til området ved Carlberg gård. Det
skal utredes videre hvor tunnelpåhugget/tunnelportalen ved Carlberg bør ligge. Det
skal søkes en løsning som optimaliseres med
hensyn på fjelloverdekning, sporgeometri, kulturmiljøet på Carlberg gård og foreslått landskapsvernområde. Traséen må også optimaliseres med hensyn på kulturmiljøet på Hestehagen,
KM 4-6.

Lang tunnel
Alternativet innebærer lang tunnel fra Kleberget
til Dilling. Det er stor usikkerhet i grunnforholdene på den søndre strekningen, og alternativet
vil kun utredes dersom grunnundersøkelser viser
at det er gjennomførbart i forhold til fjelloverdekning. I motsatt fall vil alternativet ikke utredes videre. Linjen skal optimaliseres videre med
hensyn på sporgeometri, kulturmiljøet på Hestehagen og landskapet.

6.3.2

Hensettingsanlegg

Følgende konsept skal vurderes videre for de
traseene som tas videre til hovedplanen:
•
•

H2: Hensettingsanlegg sør for Rygge stasjon
lokalisert på østsiden av eksisterende spor.
H3: Hensetting mellom Såstad og Rygge
stasjon med lokalisering på vestsiden av eksisterende spor.

dikken er det gjort bl.a. store avsetninger for
usikkerhet.
Det er utført en kvalitativ usikkerhetsanalyse
med hensikt å identifisere viktige forhold som
kan ha store konsekvenser for prosjektkostnaden
og gjennomføringstiden. Rapporten vil benyttes i
det videre planarbeidet for å fokusere på de viktigste usikkerhetene og å redusere disse. Det
vises til Rapport ”Kvalitativ usikkerhetsanalyse
for Nytt dobbeltspor Kleberget-Såstad”.
Det skal gjennomføres nye usikkerhetsanalyser i
forbindelse med utarbeidelse av hovedplan.

6.3.4

Grunnforhold

Ingeniørgeologi
Langs traseen for kort tunnel gjennom Kleberget
(daglinjealternativet) er det én antatt svakhetssone ved km 60,55. I dette området må det utføres
supplerende grunnundersøkelser i form av fjellkontrollboringer evt. totalsonderinger.
Carlbergalternativet passerer store områder der
det er middels til stor usikkerhet knyttet til
fjelloverdekning. Det må for denne korridoren
foretas supplerende grunnundersøkelser i form
av totalsonderinger. Disse undersøkelsene skal
gi en bedre dokumentasjon av løsmassemektighet og fjelloverdekning langs de aktuelle traseene innenfor korridoren.
For alternativet med lang tunnel må det foretas
grunnundersøkelser i det søndre påhuggsområdet. Dersom det viser seg at egnet fjellpåhugg
kan etableres, bør det i neste omgang foretas
fjellkontrollboringer og seismikk langs resten av
traseen.

Anlegg for hensetting skal tilfredsstille krav gitt
i tekniske spesifikasjoner kapittel 5.2.2.

Geoteknikk
Området ved Festestranda inneholder kvikkleire
som må vies spesiell oppmerksomhet. Her kan
det bli aktuelt med møter med NVE (Norges
vassdrags- og energidirektorat).

6.3.3

Det skal utføres stabilitetsberegninger for området ved Festestranda, samt vurderes sikringskonstruksjoner.

Investeringskostnader/usikkerhet

Kostnadsoverslag skal utarbeides for alle de
aktuelle traseene. Disse skal kvalitetssikres ved
hjelp av en usikkerhetsanalyse. Dette er en metode Jernbaneverket normalt bruker og som også
kreves av Finansdepartementet for å kvalitetssikre store offentlige prosjekter. Iht. til denne meto-
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Geotekniske forhold og sikringsbehov for underganger skal vurderes.
For tunnelalternativene skal det gjøres vurderinger på sikringskonstruksjoner ved påhugget i
syd. Det skal utføres stabilitetsberegninger i
samme området.
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Sikringstiltak for alle aktuelle traseer skal beskrives.

6.3.5

ROS

Det skal utføres en risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse) for prosjektet i henhold til krav i
plan- og bygningsloven. ROS-analysen vurderer
man hvorvidt det planlagte tiltaket vil medføre
endret risiko for mennesker, miljø og/eller materielle verdier. Analysen skal utføres for både
anleggsfasen og driftsfasen.
Hovedhensikten med ROS-analysen er å sannsynliggjøre en del risikoforhold ved de enkelte
alternativ som bør tillegges vekt ved valg av
alternativ. Dette gjøres ved å ha en systematisk
gjennomgang av mulige uønskede hendelser og
å vurdere hvilken risiko disse hendelsene representerer. Sannsynligheten for at en hendelse
inntreffer må anslås. Analysen gjennomføres
etter DSBs metodikk.

6.3.6

RAMS

vurdering av konsekvenser av disse for de samme tema som for tiltaket.

6.4

Samfunnsøkonomisk
analyse

6.4.1

Generelt

Statens vegvesens, håndbok 140 Konsekvensanalyser (H140), skal benyttes i konsekvensanalysen både med hensyn til metodikk og presentasjon av konsekvenser. For utførelse av nytte/kostnadsanalyse benyttes Jernbaneverkets
egen metode. Utredningsalternativene og alternativ 0 skal utredes innenfor en analyseperiode
på 25 år.
Avbøtende tiltak og behov for oppfølgende undersøkelser skal vurderes for alle tema i henhold
til §9 i forskrift om konsekvensutredning. Konsekvenser i anleggsperioden skal beskrives for
hvert tema, men ikke tillegges vekt ved vurdering av varige virkninger.

RAMS står for pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet (Reliability, Availability, Maintainability and Safety).

Registreringer og verdivurderinger skal vises på
temakart.

Det er utarbeidet en RAMS-implementeringsplan for prosjektet. Dette dokumentet beskriver
hvordan
”Dobbeltspor
Kleberget–Såstad–
Hovedplan” skal gjennomføres i WSP og Multiconsult, for at krav til RAMS prosessen som
beskrevet i standard CENELEC EN 50126 (1)
skal oppfylles. Dokumentet beskriver alle prosjektets aktiviteter og avhengigheter mellom
disse. Det er laget livssyklusmodell for prosjekteringen av hovedplanen, og utarbeidet arbeidsbeskrivelser for de ulike fagene.

6.4.2

Planlagte RAMS-aktiviteter:
•
•

RAMS-vurdering av konseptene i silingsfasen.
RAMS-vurdering før prosjekteringen er
ferdig – under utarbeidelsen av hovedplanen.

6.3.7

Massebalanse og massedeponier

Massebalansen for de ulike traséalternativene
skal beregnes, og behov for ev. massetak og
massedeponier skal avklares.
Ved store masseoverskudd skal det foretas en
vurdering av mulige massedeponier og en grov
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Prissatte konsekvenser

Nytte-/kostnadsberegninger
Det skal gjøres nytte/kostnadsberegninger etter
Jernbaneverkets metodehåndbok, JD 205.

Støy
Det skal utføres støyberegninger for alle alternativer for nytt dobbeltspor og for vende- og hensettingsanlegg. Støysonekart i henhold til Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 utarbeides. Beregningene skal utføres i tråd med
metoder som angitt i KLIFs veileder TA-2115,
og oppdaterte forutsetninger mht togtrafikken
(person- og godstog). Antall personer som er
støyutsatt i de ulike alternativene skal synliggjøres.
Behov for skjermingstiltak ved terrengforming,
støyskjermer eller evt. andre justeringer vurderes.
Det skal utføres overordnede beregninger av
strukturlyd til boliger over tunnelstrekninger.
Beregningene baserer seg på informasjon om
overdekning over tunnelen, type bebyggelse
over tunnelen og togtrafikken. Beregninger og
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vurderinger ender opp i en anbefaling av om det
er nødvendig med tiltak som reduserer strukturlyd i boliger over tunellen. Det skal gjøres en
kort gjennomgang av ulike typer tiltak og spesifisering av hvilke tiltak som er nødvendig.

6.4.3

Ikke-prissatte konsekvenser

Landskapsbilde
Avgrensing av temaet
Landskapsbilde brukes i denne sammenhengen
om de visuelle omgivelsene; altså det vi ser.
Landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres som
følge av tiltaket. Temaet tar for seg jernbanens
beliggenhet i landskapet sett fra omgivelsene, og
opplevelse av landskapet sett fra den reisende
(reiseopplevelse). Reiseopplevelse vurderes i
forhold til strekningen som helhet.
Influensområde
Influensområde for landskapsbilde defineres
som det området som visuelt berøres av jernbanelinjene samt areal for hensetting. Dobbeltsporets influensområde inkl. anlegg for vending og
hensetting er i hovedsak begrenset til området
som får nærvirkning i byggesonen mellom
Moss/Kleberget og Rygge. Da landskapet er
åpent og langstrakt, vil tiltaket også gi fjernvirkning. I forhold til daglinjealternativet må det
vurderes om tiltaket har fjernvirkning sett fra
fjorden og fra områder på Jeløya som henvender
seg mot Moss sentrum/Værlevangen. Fjernvirkning for alternativene må også vurderes fra Rygge kirke og Værne Kloster.
Utredningsbehov
Virkningen på landskapsbildet skal vurderes for
hele strekningen inkl. areal for vending og hensettingsanlegg. Konsekvensene for det visuelle
miljøet skal utredes, spesielt med vekt på ev.
nærføring til sårbare elementer som Carlberg
gård. Fjernvirkning av tiltaket skal vurderes fra
viktige ståsteder som Rygge kirke, Værne Kloster og fra fjorden/ Mossesundet.
Konsekvensene for endringer av reiseopplevelse
på strekningen vil inngå i vurderingene.
Det skal utarbeides illustrasjoner som viser tiltakets innvirkning på omgivelsene. Både fjernvirkning i kulturlandskapet og nærvirkning ved
tettbebyggelse skal illustreres for de mest aktuelle løsningene. Forslag til avbøtende tiltak skal
beskrives.

Planprogram Kleberget-Såstad

Nærmiljø og friluftsliv
Avgrensing av temaet
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 (herunder Marka), byrom, parker og
friluftsområder.
Influensområde
Influensområdet omfatter de områder som kan
berøres av støy (inklusive strukturlyd), arealbeslag og/eller barrierevirkninger av de alternative
traseene.
Utredningsbehov
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.

Naturmiljø
Avgrensing av tema
Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og
artsforekomster som har betydning for dyrs og
planters levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle terrestriske
(landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine
forekomster (brakkvann og saltvann), og biologisk mangfold knyttet til disse.
Influensområde
Influensområdet vil variere avhengig av hvilke
arter og livsmiljøer man snakker om. For vegetasjon/planteliv og mindre arealkrevende dyrearter
kan en jernbane gi begrensede virkninger når
man kommer noen få meter vekk fra selve inngrepet. Influensområdet til dobbeltsporet vil i
dette tilfellet være lite. For mer arealkrevende
dyr vil influensområdet være langt større. Dette
gjelder for eksempel hjortedyr som har trekkruter som krysses av tiltaket og en del fuglearter.
Influensområdet her er grovt sett anslått å være
om lag 200 meter ut i fra de ulike linjetraseene.
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Utredningsbehov
Ut fra foreliggende kunnskap vil et nytt dobbeltspor trolig ha begrensede negative konsekvenser
for tema naturmiljø. Bogslunden naturreservat
berøres i liten grad, og det er heller ikke registrert viktige naturtyper i de ulike traseene. Flere
vilttrekk krysses imidlertid og forstyrrelse og
støy fra jernbanen ha negative virkninger for
dyrelivet i nærområdene for banen.
Nytt dobbelspor vil som dagens bane gå rett
gjennom det foreslåtte Værne Kloster landskapsvernområde. Forholdet til landskapsvernområdet må utdypes.
Det skal vurderes hvilke konsekvenser tiltaket
gir gjennom direkte inngrep og indirekte påvirking av registrerte naturverdier i forhold til
artsmangfold og økologiske sammenhenger mellom naturområder.
Naturtyper og viltområder skal kartfestes, beskrives og verdisettes ut fra kjente datakilder og
egne befaringer/vurderinger. Det er behov for
egen feltkartlegging i området rundt Carlberg.
Behov for viltkryssinger og gjerder må vurderes.
Leveområder og hekkeområder for dyr og fugler,
med særlig vekt på truede arter skal registreres
basert på foreliggende data. Endringer i barriereeffekt og støybelastning for dyrelivet skal utredes.
Forslag til avbøtende tiltak skal beskrives.

Kulturmiljø
Avgrensing av temaet
Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til (lov om kulturminner, kap. I § 2).
Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller
sammenheng (lov om kulturminner kap. I § 2).
I forvaltningen av kulturminner skilles det mellom automatisk fredete kulturminner (fra før år
1537 - reformasjonen), også kalt fornminner, og
nyere tids kulturminner (etter år 1537). Automatisk fredet er også stående byggverk datert til
perioden 1537–1649.
Influensområde
Influensområdet for kulturminner er begrenset til
de kulturmiljøer som berøres av de ulike alterna-
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tivene for nytt dobbeltspor. I de mest tettbygde
områdene er influensområdet begrenset til nærvirkningen. Den lengste strekningen gjelder
imidlertid ralandskapet i Rygge. Den slakt skrånende raveien og slettene nedenfor har gitt
grunnlag for ett storskala jordbrukslandskap som
har røtter langt bakover i tid. Her er sammenhengene mellom kulturmiljøene viktig for å lese
og forstå landskapets kulturhistoriske innhold.
Rahøyden, med skogholt og felt med fortettet
nyere bebyggelse langs den gamle veien som
følger raet, avgrenser influensområdet mot nordøst. Rygge kirke og Værne kloster er viktige
historiske tyngdepunkter og del av influensområdet mot sørvest.
Utredningsbehov
Innen planområdet er det mange verdifulle kulturmiljøer med rike bestander av fornminner og
kulturminner fra nyere tid. Ulike kulturminnekategorier berøres, men kulturmiljøer knyttet til
jordbrukslandskap er i flertall.
• Kjente kulturminner/kulturmiljøer skal beskrives, gis verdi og kartlegges. Automatisk
fredete kulturminner og kulturmiljøer fra nyere tid ses i sammenheng.
• Viktige sammenhenger mellom kulturmiljøene og mellom kulturmiljøene og ralandskapet belyses.
• Det skal gjøres rede for potensialet for å
finne ikke kjente automatisk fredete kulturminner. Undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9 forutsettes ivaretatt i reguleringsplanfasen.
• Utredningen skal vise om og hvordan kulturminner og kulturmiljø blir påvirket –
hvilke konsekvenser, positive eller negative,
tiltaket får for de enkelte kulturminnene,
hvordan det påvirker sammenhengen mellom kulturminnene, og betydningen av konsekvensene i en større sammenheng.
Naturressurser
Avgrensing av tema
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og
andre utmarksarealer, fiskebestander, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet
omhandler her landbruk, vann, berggrunn og
løsmasser som ressurser.
Influensområde
For dette temaet er de vesentlige konflikter knyttet til jordbruk. Influensområdet er definert som
det området som berøres direkte av de ulike linjene + områder som naturlig hører sammen (na-
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turlige skranker). Det betyr at om et spor er lagt
over et jorde er hele jordet definert innenfor
influensområdet.

6.5

Utredningsbehov
Det er store sammenhengende jordbruksarealer i
området. Dobbeltspor, driftsveier og hensettingsanlegg vil gi direkte arealbeslag av fulldyrket jord. I tillegg kan dyrkete arealer bli liggende på en slik måte at de faller ut av produksjon. Nytt dobbeltspor kan også gi driftsmessige
ulemper ved at jorder som i dag er i drift som en
enhet deles.

Avgrensing av tema
Under temaet lokal og regional utvikling vil det
synliggjøres hvordan tilgjengelighetsforbedringer eller endrede forutsetninger for å utnytte arealer kan gi nye muligheter for befolkning og næringsliv. Målet er å synliggjøre for beslutningstakere hvilke nye muligheter som oppstår og hva
som kan bli sannsynlig utvikling som følge av
tiltaket.

Innenfor tema naturressurser er jordbruk det
vesentlige i dette prosjektet. Arealbeslag for de
ulike alternativene fordelt på markslag skal beregnes. Eventuelle restarealer som kan gå ut av
produksjon skal inkluderes i beregningene.
Driftmessige ulemper for landbruket som en
følge av dobbelspor skal belyses.
Det skal gjøres vurderinger rundt dagens spor.
Om dette legges ned og tilbakeføres til landbruksareal skal det gjøres en beregning av hvor
store arealer med dyrket jord dette kan gi.
For de andre temaene innenfor naturressurser har
planen begrensede negative konsekvenser. Det
er ingen kjente geologiske ressurser i området,
og bruk av vannressurser begrenser seg til lokale
brønner og jordbruksvanning. Om tiltaket medfører beslag eller av brønner, plikter tiltakshaver
å erstatte vann- eller energikilden.
Det skal gjøres en vurdering av konsekvenser for
utnytting av grunnvann. Utover dette er det ikke
behov for å belyse andre deltemaer innenfor
naturressurser.
Forslag til avbøtende tiltak skal beskrives.

6.4.4

Lokal og regional
utvikling

Utredningsbehov
Særlig relevant for dette prosjektet er arealutvikling i området Kleberget-Feste ved eventuelt
nedlegging av eksisterende spor og hvordan et
vende- hensettingsanlegg vil påvirke planlagt
arealbruk i Rygge. Likeledes må frigjøring av
areal avsatt til vende- og hensettingsanlegg ved
Moss stasjon vurderes.
Innpassing av strekningen i et høyhastighetskonsept må også vurderes.

6.6

Anbefaling

På grunnlag av konsekvensutredningen skal
Jernbaneverket som forslagsstiller anbefale traséalternativ og legge frem forslag til kommunedelplan for nytt dobbeltspor Kleberget-Såstad
inklusiv areal for vende- og hensettingsanlegg.
Begrunnelsen for planforslaget skal ta utgangspunkt i de gjennomførte analysene. Graden av
måloppnåelse for de ulike hovedmålene skal
angis.

Sammenstilling

Konsekvensene skal sammenstilles i tråd med
metodikken i håndbok 140 og presenteres slik at
det er enkelt å få oversikt over de samlede konsekvensene for hvert alternativ.
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