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1

Innledning

1.1

Kort om vurdering av måloppnåelse i en anbefalingsprosess
Vurdering av måloppnåelse inngår i beslutningsprosessen i et planarbeid med flere alternativer.
Ved sammenstilling av ikke prissatte- og prissatte konsekvenser (samfunnsøkonomisk analyse),
rangeres de ulike alternativene. Det kan imidlertid vise seg at et alternativ som for eksempel har
mindre negative konsekvenser for ikke-prissatte tema eller er rimeligst å gjennomføre og derfor
rangeres som nummer en, ikke treffer så godt på prosjektets mål – det man skal oppnå med
tiltaket. De prosjektspesifikke målene er definert med utgangspunkt i de prosjektutløsende behov
(for eksempel befolkningsvekst og økt transportetterspørsel kombinert med manglende kapasitet
på veg/baneinfrastruktur) og overordnede politiske føringer/fokusområder som nullvekstmålet.
Alternativene vurderes derfor også ut ifra i grad av måloppnåelse på de prosjektspesifikke målene.

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

Det ble utarbeidet et måldokument 1 sammen med planprogram for planarbeidet. I dette
dokumentet beskrives de prosjektspesifikke målene for nytt dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg og
rv. 110 Simo-St. Croix og hvordan vurdering av måloppnåelse inngår i beslutningsprosessen.
Måloppnåelse vil sammen med andre politiske føringer for prosjektene (som kostnads- og
tidsmessige rammer) være sentralt for forslagsstillernes anbefaling.

Bane NOR og Statens vegvesen/Bypakke Nedre Glomma (2017). Måldokument. Kommunedelplan (KDP)
med konsekvensutredning (KU) for InterCity Østfoldbanen dobbeltspor Fredrikstad - Sarpsborg, Rv. 110 Simo
- St.Croix og Fv. 118 ny Sarpsbru med evnt. omlegging av Rv.111 øst for Hafslund (ICP-16-A-25007)
Tilgjengelig på nett: http://www.banenor.no/
1
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1.2

Tiltaket - ulike alternativer
Delstrekningen Seut–Kiæråsen omfatter følgende kombinasjoner av veg og bane:
Alternativ 2a + 1 (banealternativ 2a i kombinasjon med vegalternativ 1)
Alternativ 6b + 1 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 1)
Alternativ 6b + 2 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 2)
Alternativ 6b + 3 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 3)

Delstrekningen Kiæråsen-Rolvsøy omfatter følgende banealternativer:
Alternativ 2a gjennom Lisleby
Alternativ 4a under Gamle Glemmen kirke
Alternativene på strekningen Seut-Kiæråsen og Kiæråsen-Rolvsøy kan kombineres uavhengig av
hverandre. Se kapittel 8 Tiltaksbeskrivelse i Planbeskrivelsen (ICP-16-A-25250), for nærmere
beskrivelse av alternativene.
1.3

Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse
Samfunnsøkonomisk analyse er en sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser der
fordeler ved en foreslått utbygging veies mot ulempene den fører med seg. Sammenstillingen gir
bilde på hva det koster samfunnet å ivareta de ikke-prissatte verdiene. Resultatet av den
samfunnsøkonomiske analysen fremgår i Planbeskrivelsen, kapittel 9 Konsekvensutredning (ICP16-A-25250).
Seut–Kiæråsen
For de ikke-prissatte konsekvensene er alternativene rangert likt, og rangeringen av de prissatte
konsekvensene vil derfor bli styrende for den samlede samfunnsøkonomiske rangeringen av
alternativene.
Alternativ 6b + 3 rangeres som det beste alternativet. Hovedforskjellen mellom alternativene
ligger i investeringskostnadene, mens det er relativt små forskjeller i nytte. Relativt små endringer
i forutsetninger for beregning av prissatte konsekvenser, kan endre rangeringsrekkefølge slik at
6b + 2 blir det beste alternativet.
Tabell 1 Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser i område Seut–Kiæråsen
Konsekvenser
Prissatte konsekvenser
Differanse i netto nytte fra
2a + 1 (mill. 2018 kr)
Rangering
Ikke-prissatte konsekvenser
Samlet vurdering og rangering
Rangering
Samlet konsekvens
Samlet samfunnsøkonomisk
rangering

Alternativ
2a + 1

Alternativ
6b + 1

Alternativ
6b + 2

Alternativ
6b + 3

4

1050
3

2081
2

2233
1

Liten negativ (–)
1

Liten negativ (–)
1

Liten negativ (–)
1

Liten negativ (–)
1

4

3

2

1

-
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Kiæråsen–Rolvsøy
Alternativ 4a er rangert som det beste alternativet i den samlede samfunnsøkonomiske
rangeringen. Alternativet kommer best ut både for de prissatte og de ikke-prissatte
konsekvensene.
Tabell 2 Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser i område Kiæråsen–Rolvsøy
Konsekvenser
Prissatte konsekvenser
Investeringskostnader (mill. 2018 kr)
Rangering
Ikke-prissatte konsekvenser
Samlet vurdering og rangering
Rangering
Samlet konsekvens
Samlet samfunnsøkonomisk rangering

1.4

Alternativ 2a

Alternativ 4a

3 958
2

3 518
1

Liten negativ (–)
2

Ubetydelig til liten negativ (0/–)
1

2

1

Vurdering av måloppnåelse
Måloppnåelse er vurdert av Bane NOR og Statens vegvesen på bakgrunn av planmaterialet som er
utarbeidet. Dette inkluderer vurdering av samfunnsmessige virkninger og andre beslutningsrelevante tema (som byutvikling, lokal og regional utvikling, trafikkfaglige utredninger og ROS),
samfunnsøkonomisk analyse og tekniske løsninger (teknisk hovedplan).
På strekningen Seut-Kiæråsen er det et felles planarbeid bestående av to ulike veg- og baneprosjekt. Det er egne prosjektmål for både nytt dobbeltspor og utvidelse av rv.110. Plan- og
utredningsmaterialet på denne strekningen består av alternativer med kombinasjoner av veg og
bane og det er planmaterialet - de utredede alternativene - som er utgangspunkt for vurdering av
måloppnåelse. Dette medfører at de fire veg- og banealternativene på strekningen vurderes opp
mot måloppnåelse for InterCity-prosjektet og utvidelse av rv.110.
Prosjektmålene er i stor grad knyttet til felles overordnede politiske føringer som for eksempel et
effektivt transportsystem, null-vekstmål og trafikksikkerhet. Dette medfører at det er en viss grad av
overlapp mellom prosjektmålene og at noen tema både vurderes i konsekvensutredning/samfunnsøkonomisk analyse og ved vurdering av måloppnåelse. Slik målene er definert, vil det også være
noe forskjell i hvilke faktorer som vektlegges i vurdering av relativt like mål for de to prosjektene.
Strekningen Kiæråsen-Rolvsøy er et rent baneprosjekt, vurdert og anbefalt av Bane NOR.
I kapittel 2 beskrives måloppnåelse for prosjektmålene med fokus på forskjell mellom alternativene.
I kapittel 3 beskrives andre vesentlige forhold som påvirker forslagsstillers anbefaling, herunder
føringer for kostnad og fremdrift, samt vurdering av hvordan vegløsning påvirker bane og omvendt.
I kapittel 4 fremgår forslagsstillernes anbefaling, basert på en helhetlig vurdering av den samfunnsøkonomiske analysen, vurdering av måloppnåelse og forhold til rammer og føringer.
Vurdering av måloppnåelse skal være dokumentert og etterprøvbart. Vedlegget inkluderer en mer
utfyllende beskrivelse av målene og vurdering for alle prosjektspesifikke mål med kildehenvisning.
Både nytt dobbeltspor mellom Seut og Rolvsøy og utvidelse av rv. 110 er delprosjekter som inngår
i en større helhet/pakke, henholdsvis InterCity-prosjektet og Bypakke Nedre Glomma. Flere av de
prosjektspesifikke målene som er definert, er avhengig av gjennomføring av andre tiltak/ del
prosjekter for at målene skal nås. En del av vurderingen består derfor av hvorvidt/i hvilken grad
tiltaket/alternativet bidrar til måloppnåelse (samt eventuelle avhengigheter).
Plannivået (hovedplan/kommunedelplan) er overordnet, og det er noen mer detaljerte krav/ målsetninger som ikke er målbare på dette nivået. Det er også rom i reguleringsplanfasen og det
videre optimaliseringsarbeidet for å forbedre måloppnåelse for valgt alternativ. Der dette er aktuelt,
omtales dette spesielt.
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2

Måloppnåelse
Vurdering av måloppnåelse følger inndeling i delstrekninger og alternativer beskrevet i kapittel 1.2.
2.1

Seut – Kiæråsen

På delstrekningen Seut – Kiæråsen sammenligner konsekvensutredningen alternative
kombinasjoner for utbygging av veg og jernbane. Vurdering av måloppnåelse på denne
strekningen gjelder samlet effekt av investering i jernbane og veg. Virkningene er vurdert for ulike
sett av mål: målene for InterCity-utbyggingen, mål for Bypakke Nedre Glomma og
prosjektspesifikke mål for rv. 110 Simo – St. Croix. Bane NOR har vurdert måloppnåelse for
InterCity. Statens vegvesen har vurdert måloppnåelse for rv.110.
2.1.1

Måloppnåelse prosjektmål InterCity-prosjektet

Tabell 3 Forskjell i måloppnåelse mellom ulike alternativ for InterCity-prosjektet. Se vedlegg (s. 15-25)
for en detaljert beskrivelse og vurdering av hvert enkelt mål.

Effektmål

Seut-Kiæråsen

1 Pålitelig togtilbud

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

2 Kort reisetid

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

3 Høy kapasitet og frekvens

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

4 Miljøvennlig transportsystem

Alternativ 6b+1 har noe større klimagassutslipp for bygging,
drift og vedlikehold enn de andre alternativene. Samtidig har
baneløsningene kombinert med vegalternativ 1 størst
potensial for kompakt byutvikling, best tilgjengelighet for
gang, sykkel og buss og redusert transportbehov som følge
av dette.

5 Regionforstørrelse og byutvikling

Alternativ 6b+1 og 2a+1 vurderes som best for by-, lokal og
regional utvikling, etterfulgt av 6b+2. Alternativ 6b+3
vurderes å ha dårligst måloppnåelse for dette prosjektmålet.

6 Trafikksikkert transportsystem

Forskjellen mellom alternativene er liten. Alternativ 6b+3
vurderes som noe dårligere enn de andre alternativene på
grunn av fotgjengerkryssing i plan nær stasjon.

7 Arealinngrep

På strekningen Seut-Kiæråsen er alternativene samlet sett
rangert likt. 2a+1 og 6b+1 er best for landskapsbilde,
nærmiljø og friluftsliv, mens 6b+2 og 6b+3 er best for
kulturmiljø og naturmangfold. Det er ingen forskjell mellom
alternativene for naturressurser.

Ingen vesentlig forskjell

Mindre/noe forskjell

Klar/større forskjell mellom alternativ

For målene «pålitelig togtilbud», «kort reisetid» og «høy kapasitet og frekvens», har alternativene
likeverdig måloppnåelse på hele strekningen fra Seut til Rolvsøy.
På strekningen Seut-Kiæråsen med Fredrikstad har alternativene samme måloppnåelse for
«arealinngrep», mens det er noe forskjell mellom alternativene i måloppnåelse for «miljøvennlig
transportsystem» og «trafikksikkert transportsystem» og en større forskjell for målet om
«regionsforstørrelse og byutvikling».
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Prosjektmålet «miljøvennlig transportsystem» er sammensatt og vurdering baseres på flere
faktorer – klimagassutslipp og vekst i biltrafikk. På delstrekningen Seut-Kiæråsen har banealternativ 6b høyest klimagassutslipp knyttet til bygging og drift og vedlikehold, mens banealternativ
2a har lavest. Vegalternativ 1 har høyest klimagassutslipp for bygging og drift og vedlikehold, etterfulgt av vegalternativ 2 og 3. Utslipp fra trafikk er tilnærmet likt for alle alternativene. Alternativ 6b+1
har dermed høyere klimagassutslipp enn de andre alternativene, mens forskjellen mellom de andre
alternativene er mindre. På den annen side har bane i kombinasjon med vegalternativ 1 størst
potensial for kompakt byutvikling, best tilgjengelighet for gang, sykkel og buss og redusert
transportbehov som følge av dette. Beregning av klimagassutslipp tar ikke hensyn til dette. Det er
et stort potensial i å redusere beregnet klimagassutslipp i byggefasen ved å optimalisere løsninger
i videre planfase og ikke minst tiltak som reduserer transportbehovet og fremmer gange, sykkel og
kollektiv.
Det er en mindre forskjell mellom alternativene i måloppnåelse for prosjektmålet «trafikksikkert
transportsystem». Her vurderes alternativ 6b+3 som dårligst fordi fotgjengerkryssing i plan nær
stasjon betyr noe økt risiko for ulykker sammenlignet med løsninger med vegalternativ 1.
InterCity-prosjektet skal «styrke regionens attraktivitet som bo- og arbeidsplassregion gjennom
utvikling av kompakte by- og tettsteder og økt tilgjengelighet mellom byene langs IC-korridoren og
mot Oslo-området.». Det er for dette målet det er størst forskjell mellom alternativene. Begge
alternativene for bane gir tilnærmet samme tilgjengelighet mellom byer og tettsteder på strekningen
Oslo – Sarpsborg. Det er i hvilken grad vegløsningene legger til rette for byutvikling rundt ny
stasjon som er utslagsgivende for grad av måloppnåelse.
Alternativ 6b+3 der rv. 110 ligger i dagen mellom stasjonen og sentrum har dårligere forutsetninger
enn de andre alternativene for at Grønli kan utvikles til å bli et kompakt, attraktivt og levende
område med bolig og næring, godt integrert i den omkringliggende byen.
Alternativ 6b+1 og 2a+1 har best løsninger for gang/sykkel, kollektiv og byutvikling. Disse
alternativene gir også best tilgjengelighet og flest antall bosatte/ansatte i både gang- og
sykkelavstand fra stasjonen. Dette gir sammen et bedre utviklingspotensial rundt knutepunktet best
passasjer- og markedsgrunnlag for kollektivtransport. Disse alternativene vurderes derfor å ha best
måloppnåelse. Alternativ 6b+2 har også gode løsninger for gang/sykkel, kollektiv og byutvikling og
følger tett etter alternativ 6b+1 og 2a+1.
Alternativ 6b+1 og 2a+1 vurderes å ha best måloppnåelse for InterCity-prosjektet. Alternativ 6b+2
vurderes å ha en god, men noe dårligere måloppnåelse enn baneløsningene kombinert med
vegalternativ 1.

2.1.2

Måloppnåelse prosjektmål rv.110 Simo-St.Croix
Tabell 4 Forskjell i måloppnåelse for rv.110-prosjektets mål. Se vedlegg (s. 25-29) for en detaljert
beskrivelse og vurdering av hvert enkelt mål.
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Hovedmål i Bypakke
Nedre Glomma

Vurdering av måloppnåelse

1 Overføre transport fra
bil til gange, sykkel og
kollektive transportmidler

Det er ikke identifisert beslutningsrelevant forskjell mellom alternativene når
det gjelder dette effektmålet.
Alle alternativene gir noen flere kollektivreiser, men økning i kollektivreiser
kommer delvis fra nedgang i gange og sykling. Om lag halvparten av veksten i
togreiser skyldes dessuten overgang fra buss. Transportanalysen tyder på at
utbygging av rv. 110 ikke påvirker antall togreiser. Ingen av alternativene gir
færre bilreiser, men 6b+2 og 6b+3 ser ut til å gi noe mer trafikk målt som
kjøretøykilometer.

2 Fokusere på god og
sikker framkommelighet
for gående, syklende og
kollektivreisende, og for
godstransportene

Det er lagt vekt på gode løsninger for gående, syklende og kollektivreisende i
alle alternativene. Vegalternativ 3 med (lysregulert) kryssing av rv. 110 i plan
framstår som marginalt dårligere enn de andre alternativene med planskilt
kryssing.

3 Fokusere på et
sikkert
transportsystem

Det er små forskjeller på alternativene på dette plannivået. I vegalternativ 3 er
det lagt opp til kryssing i plan med lysregulering. Alternativ 3 vurderes derfor å
være marginalt dårligere enn alternativ 1 og 2.

4 Redusere
klimagassutslipp og
lokale miljøproblemer

Vegalternativ 1 har større klimagassutslipp enn 2 og 3.
Ny veg og bane vil medføre en bedring av dagens støysituasjon.

5 Utvikle et godt
tilgjengelig og universelt
utformet transportsystem

Det er ikke identifisert beslutningsrelevant forskjell mellom alternativene når
det gjelder dette effektmålet.
Alle alternativene tilfredsstiller kravene til universell utforming. Felles plan for
veg- og bane legger til rette for gode og helhetlige løsninger.

Prosjektspesifikke mål for rv. 110
1 Trafikk skal overføres
fra sidevegnettet til rv.
110

Det er ikke identifisert beslutningsrelevant forskjell mellom alternativene når
det gjelder dette effektmålet. Måloppnåelse avhenger av kommunale tiltak på
sidevegnettet.

2 Gående og syklende
skal sikres god
fremkommelighet på tvers
av rv.110

Målet er oppnådd i alle tre alternativene. Vegalternativ 3 med (lysregulert)
kryssing av rv. 110 i plan vurderes som marginalt dårligere de to andre
alternativene

3 Prosjektet skal bygge
oppunder god byutvikling

Vegalternativ 1 er vurdert til å være best for byutvikling, etterfulgt av
vegalternativ 2. Vegalternativ 3 er vurdert til å ha dårligst måloppnåelse for
dette prosjektmålet.

Ingen vesentlig forskjell

Mindre/noe forskjell

Klar/større forskjell mellom alternativ

Utvidelse av rv.110 Simo- St. Croix til 4-felt er en del av prosjektporteføljen til Bypakke Nedre
Glomma. Pakken har en rekke felles mål. Bypakke-målene er imidlertid relativt generelle og gjelder
for «pakken» i sin helhet. Målene for Bypakka er derfor supplert med mer konkrete
prosjektspesifikke mål for vegtiltaket.
Vegalternativ 1 har et høyere utslipp (56290 tonn CO₂-ekv) av klimagasser enn alternativ 2 (49574
tonn CO₂-ekv) og 3 (48898 tonn CO₂-ekv). Dette skyldes primært en lengre tunnel knyttet til dette
alternativet. Forskjell i utslipp mellom 2 og 3 skyldes primært lengre tunnel i alternativ 2.
For de prosjekt-spesifikke målene, er det ikke funnet noen vesentlig forskjell mellom alternativene
når det gjelder målet om at «trafikk skal overføres fra sidevegnettet til rv. 110». For at prosjektet
skal kunne nå dette målet må Fredrikstad kommune iverksette tiltak som begrenser biltrafikken på
tilstøtende kommunale veger (jfr beskrivelse side 26).
For det første prosjektmålet om overføring av trafikk fra sidevegsnettet til rv. 110 er det ingen
vesentlig forskjell mellom alternativene. Kryssing av kollektivgata i plan med rv. 110 i alternativ 3 vil
ikke være avgjørende for kapasiteten for rv. 110 og vil ikke påvirke denne negativt da kapasiteten i
rundkjøringene uansett er avgjørende for kapasiteten i vegsystemet.
For prosjektmål 2 så vil man i alternativ 3 i rushtiden kunne oppleve at man som fotgjengere må
vente opp mot 40 sekunder (gjennomsnittlig 20 sekunder) før man kan få krysse rv. 110 i plan. Ved
passering av buss samtidig vil man kunne redusere denne ventetiden ned mot 10 sekunder.
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Utenom rush så vil fotgjengerne kunne få krysse rv. 110 innen 10 sekunder etter anrop til
signalanlegget. Dette gir noe dårligere framkommelighet for fotgjengerne i rushtiden for alternativ 3.
Samlet sett så vurderes vegalternativ 2 og vegalternativ 1 som best på måloppnåelse. Det er
marginal forskjell på disse to.

2.2

Kiæråsen - Rolvsøy

Denne delstrekningen omfatter bare nytt dobbeltspor og vurderes derfor bare ut fra målene for ICprosjektet og føringer for fremdrift og investeringskostnader.
2.2.1

Måloppnåelse prosjektmål InterCity-prosjektet

Tabell 5 Forskjell i måloppnåelse for InterCity-prosjektets mål. Se vedlegg (s. 15-25) for en detaljert
beskrivelse og vurdering av hvert enkelt mål.
Effektmål

Kiæråsen-Rolvsøy

1 Pålitelig togtilbud

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

2 Kort reisetid

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

3 Høy kapasitet og frekvens

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

4 Miljøvennlig transportsystem

Banealternativ 2a har størst klimagassutslipp for bygging,
drift og vedlikehold.

5 Regionforstørrelse og byutvikling

Ikke identifisert beslutningsrelevant forskjell mellom
alternativene når det gjelder hvilket bidrag de gir til
måloppnåelse for dette effektmålet.

6 Trafikksikkert transportsystem

Alternativ 2a har noe større risikobidrag enn 4a. 4a føres
lengre i tunnel under eksisterende boligområde enn alternativ
2a. Faren for villkryssinger og andre farer forbundet med
nærføring er dermed mindre i 4a. Lengre tunnel gir samtidig
en ørliten økning i sannsynligheten for storulykker.

7 Arealinngrep

Etablering av ny bane medfører inngrep som har
konsekvenser for ikke-prissatte tema. På strekningen
Kiæråsen-Rolvsøy rangeres 4a som best. Denne har minst
negative konsekvenser for kulturmiljø, nærmiljø og friluftsliv
og naturressurser.

Ingen vesentlig forskjell

Mindre/noe forskjell

Klar/større forskjell mellom alternativ

For delstrekningen Kiæråsen-Rolvsøy er det noe forskjell i måloppnåelse for «miljøvennlig
transportsystem», «trafikksikkert transportsystem» og «arealinngrep». For alle disse vurderes
banealternativ 4a å ha bedre måloppnåelse enn alternativ 2a.
Samlet sett vurderes derfor alternativ 4a å ha best måloppnåelse.
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3

Andre forhold
3.1
3.1.1

Føringer for fremdrift og investeringskostnader
Dobbeltspor Seut-Rolvsøy

Nasjonal transportplan 2018-2029 [1] gir føringer for gjennomføring og fremdrift for InterCityprosjektet. Rammene i NTP er fulgt opp i de årlige statsbudsjettene. Valg mellom alternativer må ta
hensyn til disse overordnede rammene.
Ifølge NTP 2018 – 2029 skal utbygging på Østfoldbanen ta utgangspunkt i ferdigstilling av dobbeltspor til Fredrikstad (Seut) i 2024 og Sarpsborg i 2026. Denne fremdriften er senere justert i
handlingsprogram for jernbanesektoren 2018-2029 [2], som forutsetter at nytt dobbeltspor som
muliggjør kortere reisetid og to tog i timen mellom Oslo, Fredrikstad og Sarpsborg, skal være
etablert innen 2029. Moss, Fredrikstad og Sarpsborg stasjoner skal utvikles til moderne
knutepunkter.
Kommunedelplanforslaget tilrettelegger for at det vil være mulig å ferdigstille dobbeltspor på
strekningen i tråd med føringer i NTP med tilhørende handlingsprogram. Etablering av nytt dobbeltspor og nytt kollektivknutepunkt på Grønli vil bidra til å oppfylle nullvekstmålet for personbiltrafikk
ved å tilrettelegge for at flere kan reise kollektivt. Effekten av dette er samtidig avhengig av i hvilken
grad arealutviklingen rundt den framtidige stasjonen og i kommunen for øvrig støtter opp under den
statlige investeringen.
Jernbaneverket mottok den 28. juni 2013 et oppdrag fra Samferdselsdepartementet om å utarbeide
en utbyggingsstrategi for IC-strekningene i tråd med regjeringens prioriteringer i NTP 2014-23.
Utbyggingsstrategien ble oversendt Samferdselsdepartementet 15.3.2014. På bakgrunn av
Jernbaneverkets svar på dette oppdraget ble det i Statsbudsjettet for 2015 (Prop 1S 2014-2015)
gitt fem prinsipper for videre IC-planlegging;
1 Planleggingen og utbyggingen skal skje så effektivt som mulig og ressurser og kompetanse skal
utnyttes best mulig
2 Koordinere utbyggingen med andre større infrastrukturprosjekter
3 Utredningen og planlegging skal drives frem slik at ambisjonene om ferdigstilling innen 2030
skal være mulig
4 Helhetlig tilnærming skal legges til grunn
5 Det totale investeringsomfanget skal ikke øke.

3.1.2

Rv.110 Simo-St.Croix

Rv. 110 Simo – St. Croix er et prosjekt som er den del av Bypakke Nedre Glomma. Prosjektet skal
finansieres av bompenger. Prosjektene i Bypakke Nedre Glomma er porteføljestyrt.
Finansieringen av prosjektet er et viktig hensyn ved valg av alternativ. Kostnadene må holdes
innenfor en ramme som gjør det mulig å realisere utbygging av rv. 110.
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3.2

Muligheter for kostnadsoptimalisering av vegalternativene

I teknisk hovedplan som er grunnlaget for planforslaget, er det prosjektert og konsekvensutredet tre
alternativ for rv. 110 Simo - St. Croix. Kostnadsforskjellen mellom dyreste og billigste alternativ er
anslått til ca 850 mill. kroner (inkl mva). Kostnadsanslaget for det billigste, vegalternativ 3, er
vesentlig høyere enn rammen foreslått til rv. 110 i Bypakke Nedre Glomma. Det er derfor gjort et
arbeid med å se på kostnadsoptimalisering av vegalternativene. I dette arbeidet er det lagt mest
vekt på alternativ 3 fordi dette var det billigste og ble antatt å ha størst potensial for kostnadskutt. I
tillegg er det gjort overordnede vurderinger av mulige kostnadsreduserende endringer for
vegalternativ 1 og 2. Arbeidet omfattet bare strekningen fra Veumveien til Grønli fordi mulige
kostnadsreduksjoner på denne strekningen ville kunne påvirke anbefaling av vegalternativ. De tre
eksemplene på kostnadsoptimalisering omtales nedenfor som «revidert vegalternativ 1, 2 og 3».
Eksemplene er dokumentert i rapporten «Muligheter for kostnadsoptimalisering av
vegalternativene» (ICP-16-A-25605).
Revidert vegalternativ 3 er prosjektert og kostnadsvurdert til samme nivå som vegalternativene i
planforslaget for å kunne anslå kostnadsbesparelsene best mulig. Revidert vegalternativ 1 og 2 er
skissert og kostnadsvurdert på et mer overordnet og grovere nivå, og kostnadene kan derfor ikke
sammenliknes direkte med vegalternativene i teknisk hovedplan. Det er gjort enkle vurderinger av
andre virkninger med utgangspunkt i konsekvensutredningen i planforslaget.
For vegalternativ 2 og 3 er de reviderte alternativene plassert høyere i terrenget for å hensynta de
vanskelige grunnforholdene bedre. Dette medfører mindre omfang av betongtunneler/lokk enn
løsningene i planforslaget. Revidert alternativ 2 har planskilt kryssing på bru for kollektivgata, men
lokket fra St. Hansfjellet forbi stasjonen er fjernet. I revidert alternativ 3 krysser kollektivgata rv. 110
i plan (som opprinnelig alternativ 3), mens lokk ved Glemmengata utgår. Mindre omfang av lokk
øker barrierevirkningen av rv. 110. Det reduserer krysningsmuligheter på tvers av rv. 110 og kan gi
økt støy. Det påvirker også lokalisering av stasjonsfunksjoner og hvordan arealene rundt stasjonen
kan utvikles.
I revidert vegalternativ 1 er det forsøkt å finne en trasé der man unngår å bygge betongtunnel, for å
redusere inngrep og riving av bygninger. Eksemplet viser en mer østlig trasé gjennom St.
Hansfjellet.
Arbeidet har vist potensial for noe reduksjon av kostnader for alle alternativ. Det er ikke avdekket
vesentlige forskjeller mellom de tre vegalternativene når det gjelder potensial for å kutte kostnader.
3.3

Vegløsningens innvirkning på bane

Vegalternativ 1 er den beste løsningen for jernbanen. Vegalternativ 1 gir best tilgjengelighet til
stasjonen, det beste potensialet for byutvikling og best mulighet til å utvikle arealene rundt stasjon
og kollektivknutepunktet i tråd med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og
transportplanlegging. Alternativet har høyere investeringskostnad enn de andre alternativene.
Vegalternativene 2 og 3 i dagens vegkorridor, samt varianter av disse som har vært skissert, er
ulike når det gjelder tilgjengelighet til stasjonen, potensial for byutvikling og mulighet til å utvikle
arealene rundt stasjonen og kollektivknutepunktet i tråd med statlige planretningslinjer for
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
Hvordan en optimalisert løsning med elementer fra både vegalternativ 2 og 3 blir med tanke på
tilgjengelighet til stasjonen, potensial for byutvikling og mulighet til å utvikle arealene rundt
stasjonen og kollektivknutepunktet, må avklares i videre planarbeid.
3.4

Baneløsningens innvirkning på veg

De to jernbanealternativene (2a og 6b) har noenlunde like virkninger for vegløsningen når de er
ferdig bygget. Det er imidlertid noe negativt at anleggstiden for alternativ 2a er lenger.
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4

Anbefaling
4.1

Seut-Kiæråsen

På delstrekningen Seut-Kiæråsen, er det utredet fire kombinasjoner av to jernbanealternativ (2a og
6b) og tre vegalternativ (1,2 og 3). Kombinasjonene som er utredet er 2a+1, 6b+1, 6b+2 og 6b+3.
4.1.1

Statens vegvesens anbefaling av vegløsning

Vegalternativ 2/3
Alternativ 6b + 3 er best når det gjelder den samfunnsøkonomiske analysen, men dårligst i
måloppnåelse. Alternativ 6B + 2 kommer nestbest ut både på måloppnåelse og i den
samfunnsøkonomiske analysen. Begge alternativene ligger i samme korridor og kan ved
optimaliseringer nærme seg hverandre. Det er således ikke unaturlig å se på disse alternativene
samlet. Man vil da kunne få et alternativ som både har lav kostnad, og dermed godt
samfunnsøkonomisk resultat, samtidig som man kan se for seg at de viktigste ulempene med
alternativ 6b + 3 knyttet til måloppnåelse kan reduseres.
Statens vegvesen anbefaler videre planlegging i en korridor langs eksisterende rv. 110 (som
rommer tidligere benevnte vegalternativ 2 og 3) da dette vil gi lavest investeringskostnad, lavest
klimautslipp og vil kunne gi god måloppnåelse ved videre optimalisering. Det må arbeides særskilt
med å nå målet med å tilrettelegge for god byutvikling, blant annet sikre god tilgjengelighet mellom
sentrum og stasjonen. For å redusere barrierevirkning skal det tilstrebes gode kryssingsmuligheter
for gående og syklende, for eksempel planskilt kryssing.
Vegalternativ 1
Statens vegvesen kan ikke anbefale alternativ 1. Alternativ 1 har høyest investeringskostnad for
veg. Det er ikke avdekket alternativer i vegkorridor 1 som kan redusere kostnaden til samme nivå
som i vegkorridor 2/3. Investeringskostnaden må også ses i sammenheng med hva man oppnår
med tanke på byutvikling, og vi mener at fordelene ved vegkorridor 1 ikke oppveier den økte
kostnaden. Prosjektet er tenkt delfinansiert gjennom Bypakke Nedre Glomma, og det kan ikke
påregnes at statlige myndigheter aksepterer merkostnaden som valg av et dyrere alternativ
medfører, uavhengig av om dette er ordinære statlige midler eller bompenger.
Samferdselsdepartementet har i sitt oppdrag til etatene vært tydelige på at det skal gjennomføres
prosjektoptimalisering og kostnadsreduksjoner for prosjekter i Nasjonal transportplan. Jo høyere
investeringskostnad jo større er derfor usikkerheten knyttet til finansiering av prosjektet.
Dersom denne korridoren skal være aktuell må det forutsettes at det gis anledning til å lete bredt
etter gode optimaliseringer som gir betydelige lavere kostnader enn slik det foreligger nå.
Vegkorridor 1 vil dermed ha en lengre optimaliseringsperiode med tanke på linjevalg generelt, noe
som er ressurskrevende og kan gi store forsinkelser og utsette antatt byggestart i lang tid.
4.1.2

Bane NORs anbefaling av baneløsning

På delstrekningen Seut-Kiæråsen, er det utredet to jernbanealternativ (2a og 6b).
Bane NOR anbefaler jernbanealternativ 6b. Jernbanealternativ 2a er vurdert å ha en vesentlig
lengre anleggstid. I tillegg til økte kostnader gir dette også utfordringer i forhold til fremdriftsmålsettinger. Jernbanetiltaket vil imidlertid gjennom videre planlegging optimaliseres og endelig
utforming av jernbanen vil kunne få elementer fra både jernbanealternativ 2a og 6b

Side | 13

4.1.3

Felles avsluttende kommentar

Formålet med kommunedelplanen er å velge korridor for nytt dobbeltspor med ny stasjon på Grønli
og framtidig løsning for rv.110 med tilhørende gang- og sykkelsystem på strekningen Simo-GrønliSt. Croix. I videre arbeid med reguleringsplan skal løsninger i valgt korridor detaljeres og
optimaliseres.
De krevende grunnforholdene i planområdet er en felles utfordring for både Statens vegvesen og
Bane NOR. For både Statens vegvesen og Bane NOR, vil det i det kommende planarbeidet både
være sentralt å jobbe videre kostnadsoptimalisering og samtidig søke kvalitativt gode løsninger
med fokus på gang-, sykkel- og kollektivtrafikk og bærekraftig byutvikling.

4.2

Kiæråsen - Rolvsøy

For delstrekningen Kiæråsen-Rolvsøy er det utredet to jernbanealternativ - 2a og 4a.
Bane NOR anbefaler alternativ 4a, i tråd med resultatet av den samfunnsøkonomiske analysen.
Alternativet har lavest investeringskostnad, samlet sett minst negative konsekvenser for ikkeprissatte tema og best måloppnåelse. Bane NOR anbefaler ikke alternativ 2a.
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Vedlegg: Måloppnåelse alle prosjektmål
Prosjektmål jernbane
Prosjektmålene for InterCity dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg stammer fra konseptvalgutredningen for InterCity-prosjektet 2, der behovsanalysen dannet grunnlag for å definere
samfunnsmål og effektmål. Disse målene er både faglig og politisk forankret. Mål og krav fra
konseptvalgutredningen for InterCity-strekningen Oslo-Halden er videreført for planstrekningen
Fredrikstad-Sarpsborg (Seut-Klavestad).
Samfunnsmålet gjelder for hele InterCity-prosjektet, og angir den virkningen investeringstiltaket
skal gi samfunnet:
InterCity-korridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og
arbeidsområdene godt sammen.
Et “miljøvennlig” transportsystem:
• er arealeffektivt
• gir lavest mulig forurensende utslipp
• gir minst mulig inngrep i verdifulle natur-, kultur-, landbruksinteresser
• muliggjør en utvikling av kompakte byer og tettsteder som minimaliserer transportbehovet
Et transportsystem av “høy kvalitet” betyr at det:
• er pålitelig – robust nok til å tåle ytre påkjenninger på grunn av klima og andre uforutsette
hendelser
• er effektivt – har kort reisetid, høy frekvens og høy punktlighet
• har tilstrekkelig kapasitet – kapasitet for person- og godstransport som både takler
avvikshåndtering og framtidig etterspørsel
• er trafikksikkert - med færrest mulig trafikkulykker med drepte og alvorlig skadde
Et transportsystem som “knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen” kjennetegnes ved at
det:
• bidrar til å styrke bo- og arbeidsplassregionens attraktivitet.
• øker tilgjengeligheten mellom bysentra og tettsteder i korridoren og styrker kollektivtilbudet
mellom hovedstadsområdet og regionen, og dermed avlaster Oslo.

I konseptvalgutredningen ble det definert effektmål og krav til tiltaket basert på samfunnsmål og de
prosjektutløsende behov. De jernbanetekniske kravene for å oppnå effektmålene for
jernbanetilbudet (pålitelig togtilbud, kort reisetid og høy kapasitet/frekvens) er nærmere spesifisert

2 Jernbaneverket (2012). Mål og krav. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo-Halden. Dokumentnummer: POU-00A-00011. Tilgjengelig på nett: http://www.banenor.no
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gjennom InterCity-prosjektets arbeid med Konseptdokumentet 3. Disse utgjør de prosjektspesifikke
målene. Målene er listet opp i tabellen under, sammen en vurdering av måloppnåelse.
Det er viktig å merke seg at effektmålene gjelder for hele InterCity-strekningen Oslo – Halden.
Måloppnåelse avhenger av den samlede effekten av valg som gjøres på flere planstrekninger.
Vurdert måloppnåelse kan derfor ikke evalueres på bakgrunn av utredningen for Seut-Rolvsøy
alene, men må ses i sammenheng med måloppnåelse for InterCity-prosjektet og strekningen OsloHalden.
Tabell 6 viser vurdering av måloppnåelse for de prosjektmålene for jernbane
Effektmål

Vurdering – grad av måloppnåelse

1 Pålitelig togtilbud
• Punktlighet - Minst 95 % av alle
persontog kommer frem i rett tid
(innenfor 3:59min)
• Punktlighet - Minst 95 % av alle
godstog kommer frem i rett tid
(innenfor 5:59min)
• Regularitet - 99,2%
• Oppetid 99,6%
• 1 times responstid fra
feilmelding til driftsvakt til relevant
mannskap har ankommet
feilstedet
----Punktlighet - Togtrafikk avviklet i
henhold til ruteplan, målt i %.
Beregnes som andel av tog i rute
til endestasjon innenfor 3,59
min/sek (lokaltog, IC og Flytog)
og 5,59 min/sek (fjerntog og
godstog). Punktlighet vil i
fremtiden også bli målt på store
knutepunkt.
Regularitet - Andel planlagte
togavganger som blir
gjennomført, målt i %. Beregnes
som antall kjørte tog i prosent av
antall planlagte kjørte tog (både
hel- og delinnstillinger regnes
som innstilt tog).
Oppetid - Forholdet mellom
planlagte togtimer og
forsinkelsestimer, målt i %.
Beregnes som antall planlagte
togtimer for person- og godstog
fratrukket antall forsinkelsestimer
forårsaket av forhold i
infrastrukturen i prosent av antall
planlagte togtimer.

Nytt dobbeltspor på strekningen Seut-Rolvsøy er et bidrag til at
målet nås for InterCity-satsningen på Østfoldbanen: Oslo-Halden.
Det er ikke identifisert noen beslutningsrelevant forskjell mellom
alternativene når det gjelder hvilket bidrag de gir til måloppnåelse
for dette effektmålet.
Konseptdokumentet (ICP-00-A-0004) definerer krav til infrastruktur og
tilbudskonsept som er nødvendig for å kunne oppnå de tre
jernbanetekniske effektmålene på InterCity-strekningene. Løsningene
på strekningen Seut-Rolvsøy er i samsvar med kravene i
Konseptdokumentet.
Punktlighet og regularitet kan ikke vurderes isolert for en delstrekning
og det er ikke gjort egne beregninger/ analyser for dette.
Infrastrukturkonseptene for midlertidige faser (2024 og 2027), når nytt
togtilbud innføres før vendestasjonen Fredrikstad er ferdig utbygd, har
ikke tilstrekkelig kapasitet og oppfyller ikke dette effektmålet på
tilfredsstillende måte (s xvii, Konseptdokument). Nytt dobbeltspor på
strekningen Seut-Rolvsøy vil bidra til at målene om et pålitelig togtilbud
nås på Østfoldbanen.
For at kravet til oppetid, punktlighet og regularitet skal kunne nås, må
det tilrettelegges for både jevnlig vedlikehold og feilretting ved
uforutsatte hendelser. I konseptdokument legges det til grunn et
tilbudskonsept med 4t og 30 minutter hvite tider i løpet av døgnet, der
det er mulig å utføre jevnlig vedlikeholdsarbeid.
IC-prosjektet legger til grunn 1 times responstid på banestrekningen.
Konseptdokumentet legger opp til at driftsbase lokaliseres i Sarpsborg
(som i dag). Dette inngår i planarbeidet på IC-strekningen RolvsøyKlavestad. Med denne løsningen vil kravet om en times responstid
kunne imøtekommes, men er avhengig av fremtidig strategi for
bemanning og lokalisering av drifts- og vedlikeholdsmannskap.
Det er ikke avdekket noen forhold i RAM-analysen (ICP-16-Q-25005)
som gjør det umulig for noen av alternativene å nå oppetidskravet. Det
er heller ikke avdekket noen RAM-Forhold som tilsier at noen
alternativ er å foretrekke sammenlignet med andre. I senere planfase,
vil det utføres en kvantitativ RAM-analyse - FMEA/FMECA-analyse.
Denne analysen er for detaljert for dette planstadiet.
Kilde:
• ICP-00-A-0004_02A Konseptdokument for InterCity-strekningene
• ICP-16-Q-25005_01A Hovedplan RAM - analyse Seut - Rolvsøy

Konseptdokumentet (ICP-00-A-0004) er et strategisk dokument som omhandler togtilbud, infrastruktur og krav til
funksjonalitet og beskriver et helhetlig konsept for InterCity-planleggingen.

3
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2 Kort reisetid mellom byer/tettsteder og med kort overgangstid mellom transportmidler i sentralt
lokaliserte trafikknutepunkt
Det er den samlede reisetiden som vil gjøre togreisen til et attraktivt og konkurransedyktig
transportmiddelvalg (ikke kun ombordtid). Togtilbudet (frekvens/antall avganger og reisetid/ombordtid) vil
påvirke den totale reisetiden. Økt frekvens gir indirekte kortere reisetid, både skjult ventetid og eventuell
byttetid mellom buss/tog. Et forbedret togtilbud reduserer dermed ikke bare reisetid ved å korte ned
ombordtiden på toget, men også den totale reisetiden fordi skjult ventetid for alle transportformer og byttetid
for reisende med buss blir redusert.
Den totale reisetiden for en togtur består av ombordtiden på toget og reise fra/til utgangspunkt/destinasjon.
Reisetiden til/fra togstasjon for ulike tilbringertransportformer (hovedsakelig gange, sykkel, bil eller buss)
inkluderer byttetid/overgangstid. Målet om reisetid er todelt og reflekterer dette: ombordtid/reisetid på toget
og overgangstid mellom transportmidler. Ettersom dette prosjektet er et fellesprosjekt med veg, påvirker
løsning i tillegg også reisetid til toget for ulike transportformer. Det er i tillegg til byttetid/overgangstid også
vurdert om alternativene utgjør noen forskjell på den totale reisetiden til tog. I tråd med nullvekstmålet
«Veksten i persontransport i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange», veies
reisetiden for disse transportformene tyngst.
a) Kort reisetid/kjøretid: 45 min
Oslo - Fredrikstad / 1 time Oslo Halden

Nytt dobbeltspor på strekningen Seut-Rolvsøy er et bidrag til at
målet nås for InterCity-satsningen på Østfoldbanen: Oslo-Halden.
Det er ikke identifisert noen beslutningsrelevant forskjell mellom
alternativene når det gjelder hvilket bidrag de gir til måloppnåelse
for dette effektmålet.
Måloppnåelse forutsetter at alle delprosjekter på strekningen er
utbygget. Utførte beregninger (ICP-00-A-00028_02A beregnet kjøretid
Oslo-Fredrikstad 48 min og ICP-10-A-25046 - beregnet kjøretid
mellom 44 og 49 min) viser at man er nær, men ikke innenfor målet
om 45 minutters reisetid fra Oslo til Fredrikstad. Reisetid vil være en
viktig faktor ved valg mellom alternativer der det er en større forskjell i
reisetid for alle planstrekningene mellom Oslo og Fredrikstad.
Planstrekningens bidrag:
Krav til gjennomgående hastighet gjennom ny Fredrikstad stasjon er i
henhold til minimumskrav om dimensjonerende hastighet for godstog
på 100 km/t for begge alternativer (2a og 6b). Videre mot Lisleby har
både alternativ 2a og 4a en geometri som tilfredsstiller normalkrav for
dimensjonerende hastighet 200 km/t. Mot Rolvsøy er dimensjonerende
hastighet 250 km/t for begge alternativer.
Kjøretidsberegninger utført i 2016 ved revisjon 02A av
Konseptdokumentet viste en reisetid på 48 minutter for OsloFredrikstad og 68 minutter for Oslo-Halden. Alternativene på
strekningen Seut–Rolvsøy gir ikke grunnlag for å forvente vesentlige
avvik fra tidligere beregninger.
Alternativene på delstrekning Seut–Kiæråsen (2a og 6b) er så like at
det ikke vil være noen forskjeller i reisetid mellom disse. Alternativene
på delstrekning Kiæråsen–Rolvsøy (2a og 4a) er skjematisk like, men
det er en liten forskjell i lengden på strekningen i disse alternativene,
som også vil gi en liten forskjell i reisetid. Reisetiden i 4a er vurdert til å
bli 3,6 sekunder lenger enn i 2a, forutsatt 200 km/t (ICP-16-A-25037).
Kilde:
• ICP-00-A-0004_02A Konseptdokument for InterCity-strekningene
• ICP-00-A-00028_02A Vedlegg 23, oppdatert kjøretidsberegninger
2016 til konseptdokument for IC-strekningene
• ICP-10-A-25046_01A Fagnotat kapasitet og kjøretid - Forstudien
• ICP-16-A-25037_01A Teknisk hovedplan Seut-Rolvsøy (kap. 7)
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b) Kort overgangstid mellom
transportmidler

Alle alternativene har gode løsninger for overgang/bytte mellom
ulike transportmidler og prioriterer trafikantgrupper i tråd med 0vekstmålet. Det er noe forskjell på tilbringertransport i de ulike
alternativene og dette gir togreisende som ankommer stasjon til
fots, på sykkel eller med buss noe kortere reisetid for
vegalternativ 1 og 2 enn 3.
Forskjell i overgangstid for tilbringertransport (ICP-16-A-25350):
Buss: Alle stasjonsalternativer vurderes samlet sett å gi gode
forutsetninger for overgang mellom buss og tog. Alternativ 6b + 3 har
imidlertid noe lenger avstand mellom togplattformer og noen av
bussplattformene, men overgang mellom buss og tog vurderes som
god også i dette alternativet.
Sykkel: De ulike stasjonsløsningene gir noe ulik geografisk plassering
av sykkelparkeringsplasser i de ulike alternativene, men antall plasser
er likt. Plassene er i stor grad lagt i møte mellom hovedsykkelnett og
adkomst til stasjon. Det foreligger ikke detaljert kunnskap om hvilken
andel syklister som vil komme fra ulike retninger, og dermed ikke
grunnlag for å si hvilken løsning som vil gi lavest gjennomsnittlig
overgangstid for sykkel.
Forskjeller i reisetid tilbringertransport (ICP-16-A-25115):
Gang-/sykkel: Vegalternativ 1 har noe mer effektivt gang/sykkelnett
(kortere, mer direkte forbindelser) til stasjon enn vegalternativ 2/3.
Vegalternativ 1 og 2 har direkte gangforbindelse fra stasjon til sentrum
uten kryssing av rv. 110 i plan.
Buss: Kollektivtrafikkens atkomst til hovedvegnett regnes for å være
god i alle alternativ. Vegalternativ 1 og 2 har en bedre løsning for
busser i rute i kollektivgata sammenlignet med vegalternativ 3. Dette
fordi man i disse vegalternativene unngår signalregulert kryssing i plan
med rv. 110. I vegalternativ 3 er rv. 110 lagt i samme nivå som
kollektivgata, noe som trolig medfører signalregulering av dette krysset
og noe ventetid for busser som skal svinge inn og ut fra
kollektivgata/terminalområdet. Generelt vurderes vegalternativ 1 å gi
best bussframkommelighet.
Samlet sett gir dette togreisende som ankommer stasjon til fots, på
sykkel eller med buss noe kortere reisetid for vegalternativ 1 og 2 enn
3.
Kilde:
• ICP-16-A-25350 Fagnotat byutvikling
• ICP-16-A-25115 Delutredning trafikk Seut-Rolvsøy

3 Høy kapasitet og frekvens for både person- og godstog, slik at det tilbys tilstrekkelig
transportkapasitet
Definert som:
- fire IC-tog per time til
Fredrikstad/ Sarpsborg, hvorav to
tog per time fortsetter til Halden,
ett fjerntog per time per retning
- ett godstog per time hver retning
- Transportkapasitet: Infrastruktur
som kan møte
transportetterspørsel som vist i
tilbudskonsept T2024IC,
T2027IC, T2031IC, T2050IC 4

Nytt dobbeltspor på strekningen Seut-Rolvsøy er et bidrag til at
målet nås for InterCity-satsningen på Østfoldbanen: Oslo-Halden.
Det er ikke identifisert noen forskjell mellom alternativene når det
gjelder hvilket bidrag de gir til måloppnåelse for dette effektmålet.
Konseptdokumentet definerer krav til den jernbaneinfrastruktur som er
nødvendig for å kunne tilfredsstille kravet til togtilbud (kapasitet og
frekvens) for InterCity-nettet. For å sikre langsiktig nytte av
investeringene, er infrastrukturløsninger vurdert ut ifra et
tilbudskonsept T2050, som muliggjør et togtilbud med enda hyppigere
avganger (forutsetter utvidet kapasitet i Oslo-navet og planskilt
avgrening ved Ski). Det er derfor høy kapasitet på sporet (jfr ICP-00A-00027_00A).

For nærmere beskrivelse av tilbudskonseptene og togtilbudet som ligger til grunn for dimensjonering av infrastruktur, se
Konseptdokumentet (ICP-00-A-00004)

4
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Løsningene på strekningen Seut-Rolvsøy innfrir mål for kapasitet og
frekvens da de er i samsvar med kravene i Konseptdokumentet. Dette
forutsetter at tilgrensende banestrekninger og hensettingskapasitet
bidrar tilsvarende.
Kilde:
• ICP-00-A-00027_00A InterCity prosjektet - Vedlegg 22
Kapasitetsutnyttelse for IC-strekningene i henhold til tilbudskonsept
2050
4 Miljøvennlig transportsystem
Bygging, drift og vedlikehold av store infrastrukturprosjekt
innebærer utslipp av klimagasser. På delstrekningen SeutRolvsøy har alternativ 6b+1 størst klimagassutslipp for bygging,
drift og vedlikehold, og på delstrekningen Rolvsøy-Klavestad har
banealternativ 2a størst utslipp. Nytt dobbeltspor på strekningen
Seut-Rolvsøy gir flere togpassasjerer, både lokalt og regionalt og
vil til en viss grad bidra til å redusere presset på vegnettet lokalt
og regionalt. Effekten som er beregnet er kun ut ifra en liten del
av InterCity-utbyggingen på Østfoldbanen, og vil være begrenset.
Samtidig medfører kapasitetsutvidelse på veg økt bilbruk lokalt,
om ikke veksten begrenses med restriktive tiltak.
Redusere utslipp av klimagasser
målt i CO2-ekvivalenter (ekv)

Prosjektmålet «miljøvennlig transportsystem» er sammensatt og
vurdering baseres på flere faktorer og vurderinger. Måloppnåelse
vurderes på grunnlag av beregninger av klimagassutslipp for bygging,
drift og vedlikehold, transportberegninger med transportmiddelfordeling, beregnede utslipp fra veitrafikk og antall kjørte km i de ulike
alternativene. Arealplangrepet vil også påvirke reisemiddelvalg og
fordeling mellom ulike trafikantgrupper; Det er en sammenheng
mellom potensialet for en kompakt byutvikling rundt knutepunktet og
redusert transportbehov/etterspørsel. Det er imidlertid ikke regnet på
effekten av byutvikling med fortetting rundt stasjon, slik at dette ikke
fanges opp i beregningene. Det er derfor gjort noen kvalitative
vurderinger av dette.
Klimagassutslipp fra bygging, drift og vedlikehold og veitrafikk
I miljøbudsjettet for jernbane (ICP-16-A-25146) er det gjort en
estimering av klimagassutslipp ut ifra en preliminær livsløpsanalyse
(LCA) som legger bygging, drift og vedlikehold til grunn.
På delstrekningen Seut-Kiæråsen er det beregnet at banealternativ
6b ca. 13 000 tonn høyere utslipp av CO2- ekvivalenter (ekv) enn 2a
(2a:113 530 tonn CO₂-ekv og 6b: 126 495 tonn CO₂-ekv). Dette
skyldes at banen liggere dypere og det er større utslipp knyttet til
grunnarbeider.
På strekningen Kiæråsen-Rolvsøy er det beregnet at 2a vil gi 10 000
tonn høyere utslipp av CO2-ekv. enn 4a (2a: 112 687 tonn CO₂-ekv og
4a 98 786 tonn CO₂-ekv).
KS-peling utgjør en stor andel av utslippene. Dette utføres på store
deler av daglinje, i områder med store byggegroper eller
kvikkleiresoner. Store byggegroper krever store mengder kalksementstabilisering, f.eks. ved Grønli stasjon, Bydalen, Frydenberg og
Lisleby. Kvikkleiresoner krever også store mengder kalksement som
ved Evjebekken.
I miljøbudsjett for veg (ICP-16-A-25584) er det beregnet CO₂-utslipp i
form av CO₂-ekvivalenter for bygging, samt drift og vedlikehold og
transport i bruksfasen (ICP-16-A-25584). Totalt sett er det
vegalternativ 1 som har de høyeste utslippene (56 290 tonn CO₂-ekv),
etterfulgt av vegalternativ 2 (49 574 tonn CO₂-ekv). Vegalternativ 3 har
totalt sett lavere utslipp sammenliknet med de andre alternativene (48
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898 tonn CO₂-ekv). Alternativ 1 har høyest utslipp grunnet tunnelen
under Brattliparken. Forskjellen mellom alternativ 2 og 3 er i hovedsak
en lengre tunnel som bygges i alternativ 2. Totalt sett er det lite som
skiller alternativ 2 og 3.
Miljøbudsjett for veg er basert på en annen metodikk enn for bane og
tallene inkluderer ikke KS-peling som er den største bidragsyteren til
klimagassutslipp for bane. Tallene er derfor ikke direkte
sammenlignbare.
Ser man miljøbudsjett for veg og bane sammen, har vegalternativ
6b+1 høyest klimagassutslipp av alle alternativene. Dette skyldes
dypere og større byggegrop med tilhørende KS-peling og spunt for
bane, samt lengre tunnel med betong og KS-peling forbundet med
vegalternativ 1 med tunnel under Brattliparken. Forskjellen mellom
banealternativene er større enn forskjellen mellom vegalternativene,
slik at det er mindre forskjeller mellom 2a+1, 6b+2 og 6b+3.
…..

…...

Avlaste hovedstadsområdet og
byregionene for biltrafikk og
minske behovet for ny
vegutbygging.

Overordnet transportanalyse - transportmiddelvalg
Transportanalysen beregner endringen i antall reiser som følge av
veg- og baneutbyggingen mellom Fredrikstad og Sarpsborg.
Beregningene legger til grunn ferdig utbygget dobbeltspor frem til Seut
i referansealternativet (T2024), og analyserer kun effekten av
utbygging på planstrekningen ved åpning (T2027), ikke den
kapasiteten og frekvensen (T2050) som anlegget er dimensjonert for.
For bane utgjør dette i hovedsak redusert reisetid mellom Fredrikstad
og Sarpsborg og økt frekvens.
Som følge av tiltaket beregner RTM (regional transportmodell som
omfatter reiser internt i Østfold – korte togreiser (under 70 km) på
togstrekningen Kambo-Halden) om lag 850 nye togreiser, sum begge
retninger, per dag på strekningen mellom Fredrikstad og Sarpsborg
som tilsvarer om lag 310.000 flere togreiser per år. Tiltaket gir drøyt 45
prosent vekst i antall korte togreiser. Lange togreiser gjennom
tiltaksområdet beregnes i nasjonal transportmodell (NTM) og forventes
å øke med ca. 20 prosent som følge av tiltaket. Dette kommer i tillegg
til veksten beregnet i RTM.
Nytt dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg (Seut – Klavestad) medfører
en økning i togpassasjerer på både lokale/ regionale og lengre
togreiser, og vil således bidra til å redusere presset på vegnettet lokalt
og regionalt. Effekten er begrenset og har størst betydning for relativt
korte lokale og regionale togreiser. Togtilbudet (frekvens og reisetid) er
likt for alle banealternativer. For lange togreiser kommer effekten av
Seut – Klavestad på toppen av trafikkvekst som følge av Follobanen,
Sandbukta – Moss – Såstad og Seut – Haug.
Transportmiddelanalysen viser også en trafikkvekst for biltrafikk som
følge av vegprosjektet. Modellen fanger ikke opp endringer i reisemønsteret for gang og sykkel på samme måte som for bil og kollektiv
og det vil derfor være større feilmarginer for gang og sykkelreiser.
Vegalternativ 2 og 3 gir noe høyere vekst i biltrafikken, færre antall
reisende med kollektivtransport, gang-/sykkel enn vegalternativ 1. Det
er imidlertid små forskjeller mellom alternativene. Det er ikke beregnet
andre bilrestriktive/ transportmiddelvridende tiltak enn det som er
vedtatt. Bompengepakke i fase 2 av Bypakke Nedre Glomma,
parkeringsrestriksjoner i Fredrikstad/ Sarpsborg sentrum,
tilbudsforbedring buss og bedre samordning av buss/bane («Sømløst i
sør») og tilbudspotensialet i den kapasiteten banetiltaket er
dimensjonert for (T2050) vil gi et annet resultat.
Arealutvikling – redusert transportbehov
Utvikling av mer kompakte byer og tettsteder, er ett viktig virkemiddel
for å redusere transportbehovet og en forutsetning for å øke andelen
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kollektivtrafikk og sykkel og gange. Fredrikstad kommune legger opp
til konsentrasjon, fortetting og transformasjon av sentrumsnære
områder. Dette gir potensial for byutvikling i områder med gang, sykkel
og kollektivavstand til stasjonen. Et effektivt kollektivknutepunkt legger
til rette for sømløse reiser og styrker kollektivtransport i konkurransen
med bil. Alternativ 2a +1 og 6b+1 gir minst barrierevirkning og størst
byutviklingspotensial med utviklingsmuligheter nært stasjonen (ICP16-A-25350). Begge alternativene knytter stasjonen tettere til sentrum
og legger grunnlaget for et redusert transportbehov og totalt sett lavere
klimautslipp ved økt tilgang til et kapasitetssterkt kollektivtilbud.
Samlet vurdering
På delstrekningen Seut-Kiæråsen har alternativ 6b høyest utslipp av
CO2-ekvivalenter knyttet til bygging og drift og vedlikehold, mens
alternativ 2a har lavest. Vegalternativ 1 har høyest klimagassutslipp,
etterfulgt av vegalternativ 2 og 3. Alternativ 6b+1 har dermed høyere
klimagassutslipp enn de andre alternativene, mens forskjellen mellom
de andre alternativene er mindre. Samtidig har bane i kombinasjon
med vegalternativ 1 størst potensial for kompakt byutvikling, best
tilgjengelighet for gang, sykkel og buss og redusert transportbehov
knyttet til dette. Samlet sett vurderes forskjellen mellom alternativene
som små gitt usikkerheten som ligger i en tidlig planfase.
Delstrekningen Kiæråsen-Rolvsøy består av kun bane og
alternativene gir verken ulik effekt på transportmiddelfordeling eller
byutvikling, slik at klimagassutslipp under bygging, drift og vedlikehold
er utslagsgivende for måloppnåelse. Alternativ 4a har lavest utslipp og
vurderes som best.
Forskjellen i beregnet klimagassutslipp mellom banealternativ 2a og
6b som ligger i tilnærmet samme korridor på delstrekningen SeutKiæråsen, viser at det er et potensial i videre planfase å redusere
klimagassutslippet ved optimalisering av løsninger for både veg og
bane.
Beregnede utslipp kan også reduseres med andre virkemidler for
transportmiddelvridning som bilrestriktive tiltak, tilbudsforbedring buss
og bedre samordning av buss/banetilbud («Sømløst i sør»), og på
lengre sikt introduksjon av det langsiktige jernbanetilbudet som
jernbanetiltaket er dimensjonert for - T2050.
Kilde:
• ICP-16-A-25146_00A Miljøbudsjett bane Seut-Rolvsøy
• ICP-16-A-25584_00A Miljøbudsjett veg Seut-Rolvsøy
• ICP-16-A-25014 Overordnet transportanalyse Seut-Rolvsøy
• ICP-16-A-25350 Byutvikling
5 Regionforstørrelse og byutvikling
Styrke regionens attraktivitet som
bo- og arbeidsplassregion
gjennom utvikling av kompakte
by- og tettsteder og økt
tilgjengelighet mellom byene
langs IC-korridoren og mot Osloområdet.

Alle alternativene har positiv effekt for effektmålet, men det er en
større forskjell mellom alternativenes måloppnåelse på
delstrekningen Seut-Kiæråsen. Vegalternativ 1 kombinert med
både banealternativ 2a og 6b vurderes som best for by-, lokal og
regional utvikling, etterfulgt av vegalternativ 2. Vegalternativ 3
vurderes å ha dårligst måloppnåelse for dette prosjektmålet.
Ny jernbane med kortere reisetid og hyppigere avganger vil gjøre
Fredrikstad og Nedre Glomma enda mer attraktivt. Nye Fredrikstad
stasjon på Grønli vil legge til rette for en knutepunkt- og byutvikling
som er i tråd med kommunens planer, samtidig som tilrettelegging for
gang, sykkel og buss, vil gjøre ny stasjon mer tilgjengelig enn dagens.
Dette vil gjøre det lettere å bo i Nedre Glomma og jobbe i andre
stasjonsbyer som Moss eller Oslo eller omvendt.
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På delstrekningen Seut-Kiæråsen vil alle veg- og banealternativer ha
god tilgjengelighet for gående, syklende, kollektivtrafikk og privatbiler.
Alternativ 2a + 1 og 6b + 1 vil i tillegg ha få barrierer mellom sentrum
og stasjonen, og stasjonen vil ha svært gode muligheter til å kunne
utvikles som en sentrumsutvidelse. Kollektivgata vil gi en god
forbindelse skjermet for annen gjennomfartstrafikk enn buss mellom
sentrum og stasjonen for alle alternativer. For alternativene 6b + 1 og
2a + 1 vil denne aksen føre opp til et nytt skjermet byrom som ikke
bare er et reisetorg, men også har potensiale for å bli et flerfunksjonelt
oppholdsareal for denne bydelen. Det er relativt små forskjeller mellom
2a + 1 og 6b + 1. Alternativ 2a + 1 ligger nærmest eksisterende
sentrum, noe som er positivt. Alternativet ligger mye høyere i terrenget
og har behov for terrengoppfylling, noe som gjør forholdet til byen mer
utfordrende sammenlignet med alternativ 6b + 1.
Alternativ 6b + 2 og alternativ 6b + 3 har delvis eller helt åpen firefelts
rv. 110 som barriere mellom stasjonen og sentrum. Særlig for
alternativ 6b + 3, hvor rv. 110 ligger helt innpå stasjonen, vil det være
krevende å skape et attraktivt byrom. Selv om riksvegen søkes
utformet med gatepreg med brede fortau, trerekker og fartsgrensen er
lav, som følge av signalregulert plankryssing for kollektivtrafikk og
gående/syklende fra knutepunktet, vil situasjonen bli lite gatepreget.
Terrengspranget og murer langs store deler av vegen forsterker vegen
som barriere og gjør at man ikke opplever det som et gaterom.
Siktkrav ved krysningspunktet begrenser mulighetene for
møblering/beplantning.
Tiltaket gir mulighet for store byutviklingsarealer nært inntil nytt
kollektivpunkt sentralt i byen. Byutviklingspotensialet vil være litt
mindre i vegalternativ 2 og 3 da utvidelser av rv. 110 og fv. 109 vil ta
verdifulle arealressurser sentralt mellom stasjonen og byen. Alternativ
6b + 1 og 2a + 1, hvor rv. 110 legges under Brattliparken, vurderes å
gi størst muligheter til å kunne utvikle Grønli-området som en direkte
utvidelse av eksisterende sentrum med varierte byfunksjoner og
attraktive byrom. I alternativ 6b + 2 og 6b + 3, med delvis eller helt
åpen firefelts rv. 110 som barriere mellom stasjonen og sentrum, vil
koblingene til sentrum bli noe svakere. Alternativene vil også gi en mer
krevende støy- og luftforurensningssituasjon som medfører at deler av
områdene rundt den nye stasjonen, særlig for alternativ 6b + 3, vil
være mindre egnet for støyfølsomme formål som for eksempel boliger
og gi redusert fleksibilitet for innpassing av ulike formål.
Alternativ 6b + 3, med hovedvegen rv. 110 i dagen tett innpå
stasjonen, gir utfordringer for atkomst for gående og syklende, gjør
stasjonsområdet mindre attraktivt som byrom og gir små og
miljøbelastede utbyggingsområder. Alternativ 6b + 2, der rv. 110 ligger
delvis under lokk, har bedre atkomstforhold for gående og syklende,
og sammenhengen til sentrum blir bedre enn med vegalternativ 3. Men
store lokkarealer som forutsettes å måtte stå ubebygd, sammen med
veg i dagen, gir store områder med infrastrukturpreg og lite bymessig
sammenheng.
Alternativene 6b + 1 og 2a + 1 vil både skape en ny og bedre
sammenheng mellom sentrum og stasjonen uten hovedveg som
barriere og lettere kunne utnyttes til blandede formål. I tillegg vil det
kunne skapes sammenhengende bybebyggelse tett opp mot
reisetorget.
Lokaliseringen av ny jernbanestasjon vil kunne medvirke til at også
arealer litt lengre unna knutepunktet enn de nærmeste byutviklings- og
transformasjonsområdene vil bli påvirket.
InterCity-utbyggingen vurderes å gjøre Nedre Glomma et enda mer
attraktivt bosted. Det forbedrede tilbudet vil gjøre jernbanen mer
attraktiv, og med det vil stasjonsnære områder bli mer ettertraktet.
Dette vil igjen føre til urbanisering av Fredrikstad og Sarpsborg. Byene
vokser langt raskere enn områder utenfor byene, og denne
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urbaniseringen kan i seg selv øke bostedsattraktiviteten. Det kan
derfor forventes en høyere befolkningsvekst med utbygging enn uten,
dersom flere boliger rundt stasjonsområdet bygges ut.
Konsekvenser for lokalt næringsliv er mer sammensatt. For bedrifter
som betjener et lokalt marked, som restauranter, handel og lignende
vil større befolkning gi et større lokalmarked. Dette er positivt for disse
bedriftene. For en rekke lokale næringer som industri og bygg- og
anleggsbransjen vil større befolkning bety større tilgang på
arbeidskraft, noe som vil ha en positiv effekt. Dette kan også gjøre
nyetableringer mer attraktivt. Dersom det etableres sterkere næringsliv
i Fredrikstad, vil vi også kunne se sterkere innpendling til byen. For
utvikling av høyproduktive tjenestenæringer, slik som IKT, finans,
forskning, konsulenttjenester, advokattjenester etc., er det ikke like
åpenbart hva økt jernbanetilbud vil bety. Dette er næringer som er
mobile og er i en stadig sentralisering. På den ene siden er det en
fordel å knyttes tettere til et stort arbeidsmarked, der det er enda bedre
tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Det vil også korte avstanden til
enkelte samarbeidspartnere. På den andre siden kan bedret
transporttilbud føre til en sentralisering av slike bedrifter og slik
kunnskap. Det vil være lettere for høykvalifisert arbeidskraft å pendle
til Oslo, og konkurransen kan bli hardere. Dagens kunnskapsklynger i
Nedre Glomma (NCE Smart Energy Markets med mange aktører fra
Østfold, Borg Plast-Net, Gjenvinning Østfold og Kunnskapsbyen
Værste med en rekke ingeniørselskaper) er knyttet til lokale, regionale
høyskoler og universitet. Disse er såpass sterke at denne faren ikke
vurderes som veldig stor på mellomlang sikt.
Det er mindre forskjeller mellom alternativene med tanke på lokal- og
regional utvikling og i hovedsak er forskjellene knyttet til de tre
vegalternativene mellom Seut og Kiæråsen, da frekvens, reisetid og
stasjonsplassering er like for jernbanealternativene. Alternativene
rangeres likt for lokal og regional utvikling som for byutvikling, da
positive effekter for byutvikling også vil ha positiv effekt for demografi
og næringsutvikling. Potensialet vegalternativ 1 utløser for byutvikling,
vil kunne gi Fredrikstad et sterkere urbant preg, som vil legge til rette
for en sterk byvekst. Dette vil både kunne føre til en sterkere
demografisk utvikling og et område som er mer attraktivt for
næringslivsetableringer.
På delstrekningen Kiæråsen-Rolvsøy er ikke vurdert noen forskjell
mellom 2a og 4a når det gjelder konsekvenser for byutvikling, lokal og
regional utvikling.
Kilde:
• ICP-16-A-25350 Byutvikling
• ICP-16-A-25021 Lokal og regional utvikling
• ICP-16-A-25014 Transportanalyse Seut-Rolvsøy
• ICP-16-A-25115 Delutredning trafikk Seut-Rolvsøy
6 Trafikksikkert transportsystem
Redusere antall ulykker med
drepte og alvorlig skadde

Nytt veg- og jernbaneanlegg som følger gjeldende regelverk vil gi
økt trafikksikkerhet. Samtidig forventes tiltakene å medføre økt
trafikk og selv om prosentvis risiko for ulykker går ned, vil flere
antall reisende statistisk sett medføre flere ulykker. På
strekningen Seut-Kiæråsen er 6b+1 og 2a+1 noe bedre enn 6b+2
og 6b+3. Alternativ 2a vurderes å ha noe større ulykkesrisiko enn
4a på strekningen Kiæråsen-Rolvsøy.

Nytt baneanlegg vil ha større grad av inngjerding som hindrer folk i
sporet og viltpåkjørsler. I tillegg fjernes 3 planoverganger på
strekningen (Dr. Opsands vei, Svaneveien og Hans Nielsen Hauges
vei). Planoverganger er et fokusområde for Bane NOR da disse er
forbundet med risiko for alvorlig skade og død. Dagens stasjon ligger i
en krapp kurve med de sikkerhetsrisiki det medfører. Ny stasjon ligger
med radius 2000 og vil være betydelig sikrere. Det stilles stadig
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strengere krav til sikkerhet i lover og regler, inkludert Bane NORs egne
tekniske regelverk. Dette inkluderer både krav til gjennomføring av
sikkerhets og risikoanalyser og strenge tekniske krav til utforming av
infrastrukturtiltaket, signalanlegg, ras og flomsikring, konstruksjoner og
tunneler mv. Dette gir en forbedret situasjon sammenlignet med
dagens bane.
Tilsvarende gjelder for veganlegget. Myke og harde trafikanter skilles
og generelt vurderes alle alternativer å gi løsninger som vil forbedre
trafikksikkerheten, både for motorisert trafikk og for myke trafikanter.
Kryssing i plan nær stasjonen i alternativ 3 medfører fare for
«villkryssing» og vurderes som mindre gunstig løsning enn de andre
alternativene.
For prissatte konsekvenser (ICP-16-A-25015) er det for alle
alternativer beregnet en økning i kostnader for samfunnet knyttet til
ulykker. Dette innebærer ikke økt sannsynlighet for ulykker, men når
trafikken øker, vil også antall ulykker vanligvis øke litt. Det er beregnet
høyest ulykkes-kostnader for alternativ 6b+2 og 6b+3 (likt resultat).
Dette skyldes at det er mer biltrafikk, målt som antall kjørte kilometer i
vegalternativ 2 og 3.
På strekningen Kiæråsen-Rolvsøy, som består av ren bane, er det
ikke beregnet ulykkeskostnader. På denne strekningen er
hovedforskjellen mellom alternativene at alternativ 4a føres lengre i
tunnel under eksisterende boligområde enn alternativ 2a. I RAM
analyse er det pekt på at dette fører til at faren for villkryssinger og
andre farer forbundet med nærføringer er mindre i 4a enn for 2a. På
den andre siden gir lengre tunnel en ørliten økning i sannsynligheten
for storulykker. På bakgrunn av dette vurderes det at det er forbundet
et noe større risikobidrag fra alternativ 2a enn hva det er fra alternativ
4a.
Kilde:
• ICP-00-A-00030 Teknisk designbasis
• ICP-16-A-25115 Delutredning trafikk Seut-Rolvsøy (trafikksikkerhet)
• ICP-16-A-25015 Delutredning prissatte konsekvenser Seut-Rolvsøy
• ICP-16-A-25032 Risiko- og sårbarhetsanalyse Seut-Rolvsøy
• ICP-16-A-25250 Planbeskrivelse Seut-Rolvsøy (planfrie krysninger)
7 Arealinngrep
Begrense inngrep i viktige
områder for naturmiljø,
naturressurser, nærmiljø og
friluftsliv, landskaps-/bybilde og
kulturmiljø

Arealinngrep er vurdert i utredningene om ikke-prissatte
konsekvenser. På strekningen Seut-Kiæråsen er alle alternativer
rangert likt. På strekningen Kiæråsen-Rolvsøy er alternativ 4a
rangert som best.
På strekningen Seut-Kiæråsen er alternativene samlet sett rangert likt.
2a+1 og 6b+1 er best for landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, mens
6b+2 og 6b+3 er best for kulturmiljø og naturmangfold. Det er ingen
forskjell mellom alternativene for naturressurser.
På strekningen Kiæråsen-Rolvsøy rangeres 4a som best. Denne har
minst negative konsekvenser for kulturmiljø, nærmiljø og friluftsliv og
naturressurser.
Kilde:
• ICP-16-A-25016 Delutredning landskapsbilde
• ICP-16-A-25017 Delutredning nærmiljø og friluftsliv
• ICP-16-A-25019 Delutredning kulturmiljø
• ICP-16-A-25020 Delutredning naturressurser
• ICP-16-A-25070 Delutredning naturmangfold
• ICP-16-A-25250 Planbeskrivelse Seut-Rolvsøy (sammenstilling)
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Prosjektmål for veg
Utvidelse av rv.110 Simo- St. Croix til 4-felt er en del av prosjektporteføljen til Bypakke Nedre
Glomma. Pakken har en rekke felles mål. Bypakke-målene er imidlertid relativt generelle og gjelder
for «pakken» i sin helhet. Målene for bypakken er derfor supplert med mer konkrete
prosjektspesifikke mål for vegtiltaket.
Vurdering av måloppnåelse for hovedmålene i Bypakke Nedre Glomma og de prosjektspesifikke
målene for rv. 110 er omtalt hver for seg.
Bypakke Nedre Glomma
Bypakkas hovedmål bygger på samfunnsmålet i Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet
i Nedre Glommaregionen og på målene som ligger til grunn for avtale om "Belønningsordningen for
bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene”. Belønningsavtalen innskjerper mål
knyttet til trafikkutvikling i forhold til målet i KVU. Etter KVUen er det også gjennom klimaforliket på
Stortinget nedfelt mål om nullvekst i personbiltrafikken i byområdene.
For Bypakke Nedre Glomma (Statens vegvesen 2013)5 er det på denne bakgrunn definert fem
hovedmål, samt femten etterprøvbare delmål som bygger oppunder hovedmålene, se tabell neste
side.
Bypakkas fem hovedmål er:
1 Overføre transport fra bil til gange, sykkel og kollektive transportmidler
2 Fokusere på god og sikker framkommelighet for gående, syklende og kollektivreisende, og for
godstransportene
3 Fokusere på et sikkert transportsystem
4 Redusere klimagassutslipp og lokale miljøproblemer
5 Utvikle et godt tilgjengelig og universelt utformet transportsystem
Disse målene gjelder for hele bypakka, og summen av prosjekter i bypakka skal sammen med
andre virkemidler bidra til at målene oppnås. De 5 hovedmålene for Bypakke Nedre Glomma har
15 etterprøvbare mål som bygger opp under hovedmålene. De etterprøvbare målene er utformet
for å kunne vurdere om man er på rett veg i utviklingen av transportsystemet som et ledd i
oppfølging og porteføljestyring av bypakka.

I tabell 7 er både hovedmålene og de etterprøvbare målene angitt. Mange av de etterprøvbare
målene er ikke relevante for dette prosjektet eller det er ikke gjort analyser som gir grunnlag for å
vurdere måloppnåelse eller for å skille mellom alternativene når det gjelder måloppnåelse.
Vurderingen av måloppnåelse er derfor gjort for hovedmålet og/eller summen av etterprøvbare mål.

5

Statens vegvesen Region øst (2013). Bypakke Nedre Glomma – Forslag til
bompengefinansiering og Forslag til porteføljestyring, rapport fra Statens vegvesen av 05.04.2013.
Tilgjengelig på nett: http://sru.fredrikstad.kommune.no/app#se:mote/moteid:13741/utvalgid:164
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Tabell 7 viser vurdering av måloppnåelse for hovedmålene i Bypakke Nedre Glomma. De etterprøvbare
målene nevnt over er gjengitt til venstre i tabellen. Disse gir et bilde av indikatorer/faktorer man kan
knytte vurdering av måloppnåelse til.
Effektmål

Vurdering – grad av måloppnåelse

1 Overføre transport fra bil til gange, sykkel og kollektive transportmidler
Andelen personreiser som foretas
med andre transportmidler enn bil
skal øke til minst 35 %

Ifølge transportanalysen vil ingen av alternativene øke andel
miljøvennlige reiser (gange, sykkel og kollektiv) som i
referansealternativet er beregnet til 25 prosent.
Alle alternativene gir noen flere kollektivreiser, men økning i
kollektivreiser kommer delvis fra nedgang i gange og sykling.
Om lag halvparten av veksten i togreiser skyldes dessuten
overgang fra buss. Transportanalysen tyder på at utbygging av
rv. 110 ikke påvirker antall togreiser.
Ingen av alternativene gir færre bilreiser. Det er ingen forskjell
mellom alternativene målt i kjøretøykilometer.
Utvidelse til firefeltsveg på rv. 110 Simo – St. Croix vil, uavhengig
av vegalternativ, føre til mer kapasitet for biltrafikken. Dette
forsøkes begrenset med trafikktekniske tiltak slik at firefeltsvegen i
første rekke gjør vegsystemet mindre sårbart ved hendelser (for
eksempel i forbindelse med ulykker) og i mindre grad øker
kapasiteten.
En firefelts rv. 110 uten at det gjøres tiltak for å begrense
framkommeligheten for personbiler, blant annet i
Knipleveien/Glemmengata vil øke kapasiteten betydelig, noe som
vil vanskeliggjøre oppnåelse av dette målet. Behovet for
kapasitetsbegrensende tiltak på ny rv. 110 vil avhenge av
kommunale tiltak på sidevegene.
Prosjektet omfatter et omfattende sykkelvegnett og
fremkommelighetstiltak for buss fra fv. 109 og legger bedre til rette
for overgang mellom buss og tog.
.
Kilde:
• ICP-16-A-25014 Overordnet transportanalyse Seut-Rolvsøy
Tabell med oversikt over trafikkarbeid

2 Fokusere på god og sikker framkommelighet for gående, syklende og kollektivreisende, og for
godstransportene
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2A: Den samlede biltrafikken i
byområdet skal ikke øke og
biltrafikken i rushtiden (7-9 og 1517) skal ha en samlet reduksjon
på minst 5 % (med 2012 som
referanseår).

Det er lagt vekt på gode løsninger for gående, syklende og
kollektivreisende. Alternativ 3 med (lysregulert) kryssing av rv.
110 i plan framstår som noe dårligere enn de andre
alternativene med planskilt kryssing. Framkommelighet for
buss, vurderes som god i alle alternativ, men vegalternativ 1
vurderes å gi best framkommelighet.

2B: Rutebussenes gjennomsnittshastighet i rush (7-9 og 15-17)
skal ha en økning på minst 25 %.
2C: På et sammenhengende
hovednett for sykkel skal det
kunne sykles sikkert i hastigheter
opptil 25 km/t.

Oppfyllelse av nullvekstmålet forutsetter at alternativene til
personbilbruk framstår som attraktive med god framkommelighet og
mulighet for sømløse reiser med effektiv overgang mellom
transportmidler. I alle vegalternativene er det lagt vekt på gode
løsninger for gående, syklende og kollektivreisende. Alternativ 3
med (lysregulert) kryssing i plan av rv. 110 framstår som noe
dårligere enn de andre alternativene som legger opp til planskilt
kryssing.

2D: Andelen reiser under 2 km fra
eller til hjemmet som foretas til

Bypakka har hovedfokus på redusert personbiltrafikk og det å øke
andelen personreiser med andre transportmidler enn bil. Målet om

fots og på sykkel skal øke til minst
60 %.
2E: Andelen reiser under 5 km til
eller fra arbeid som foretas til fots
og på sykkel skal øke til minst 40
%.
2F: Andelen reiser over 5 km til
eller fra arbeid som foretas med
kollektive transportmidler skal øke
til minst 20 %.
2G: Kjøretiden for godstransport
mellom viktige terminaler og
mellom viktige terminaler og E6
skal være minst like god som i
dag, og forutsigbarheten skal
være bedre.
2H: Forsinkelse i rush for
personbil på hovedvegnettet skal
ikke forverres.

bedre framkommelighet og forutsigbarhet for godstransport
forutsetter ifølge Bypakke Nedre Glomma (Statens vegvesen 2013)
at det frigjøres vegkapasitet i rush ved virkemidler som gir færre
personreiser med bil. Ingen av vegalternativene har særskilte grep
som ivaretar godstransport.
Ifølge Bypakke Nedre Glomma (Statens vegvesen 2013) skal
utbygging av hovedvegene gjøres for å redusere
gjennomgangstrafikk på sidevegnettet følges opp med samtidige
tiltak som prioriterer gående, syklende og kollektivtrafikken på
avlastet sidevegnett. Det er ikke avgjørende forskjeller mellom
vegalternativene når det gjelder mulighet for å begrense trafikken
på avlastet vegnett.
Vegalternativet 1 legger opp til at dagens vegtunell gjennom
St.Hansfjellet skal gjøres om til gang- og sykkeltunell. Dette
vegalternativet får derfor en ny kobling mellom øst og vest for
St.Hansfjellet som vegalternativ 2 og 3 ikke får.
Generelt vurderes vegalternativ 1 å gi best fremkommelighet for
buss.
Kollektivtrafikkens atkomst til hovedvegnettet regnes som god i alle
alternativ (ICP-16-A-25115). Vegalternativ 1 og 2 med planskilt
kryssing av rv. 110 har noe bedre fremkommelighet i dette krysset
enn vegalternativ 3.
Virkningen av prosjektets tiltak for kollektiv og sykkel avhenger av
den totale pakken for gående, syklende og kollektivtrafikken i hele
bypakkeområdet.
Kilde:
• ICP-16-A-25014 Transportanalyse Seut-Rolvsøy
• ICP-16-A-25013 Trafikkrapport/SIDRA- notat, Rv 110 (kap. 5, 6)
• ICP-16-A-25115 Delutredning trafikk Seut-Rolvsøy (kap. 4,5)

3 Fokusere på et sikkert transportsystem
3A: Antall trafikkulykker med
personskade skal reduseres med
minst 20 % i forhold til perioden
2000 - 2010.
3B: Antall personer som blir drept
eller hardt skadd i vegtrafikken
skal reduseres med minst en
tredjedel innen 2020.

Nullvisjonen innebærer at det skal arbeides for å utvikle et
transportsystem uten ulykker med drepte eller hardt skadde.
Alle vegløsningene er utformet slik at de skal tilfredsstille krav
til trafikksikkerhet. Det er små forskjeller mellom alternativene,
men 6b+3 vurderes som noe dårligere enn de andre
alternativene.
I prissatte konsekvenser (ICP-16-A-25015) er det beregnet
ulykkeskostnader på grunnlag av transportberegningene. Når
ulykkeskostnadene vises som negative, innebærer ikke dette noen
forverring i trafikksikkerheten (dvs. ulykkesrisiko per kjørte
kilometer), men en statistisk sannsynlighet for at når trafikken øker,
vil også antall ulykker vanligvis øke litt. Da det er litt flere kjørte
kilometer i alternativ 6b+2 og 6b+3 kommer disse alternativene
dårligst ut.
Trafikksikkerhet er vurdert på et overordnet nivå i delutredning
trafikk (ICP-16-A-25115). I alle vegalternativ er det lagt opp til stor
grad av separasjon mellom harde og myke trafikanter. Store deler
av gang- og sykkelvegnettet har egne traséer som er adskilt fra
annen vegtrafikk med et fysisk skille. Dette gir bedre
trafikksikkerhet, både med hensyn til faktisk antall ulykker og
følt/opplevd trafikksikkerhet/komfort. Det forventes økt trafikk i
Glemmengata/Knipleveien forbi Trara skole, som følge av
tilbringertrafikk til det nye stasjonsområdet. Som avbøtende tiltak er
Glemmengata foreslått innsnevret til ett kjørefelt med tovegs trafikk.
Forskjellene mellom de ulike bane- og vegalternativene er små.
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Den største forskjellen er at alternativ 6b + 3 legger opp til kryssing
i plan mellom rv. 110 og kollektivgaten som medfører fare for
"villkryssing" og økt risiko for ulykker.
Kilde:
• ICP-16-A-25015 Delutredning prissatte konsekvenser SeutRolvsøy (kap. 5.1.4 Ulykkeskostnader)
• ICP-16-A-25115 Delutredning trafikk Seut-Rolvsøy (kap. 5)
4 Redusere klimagassutslipp og lokale miljøproblemer
4A: CO2 - utslippene fra transport
skal reduseres med minst 15 % i
forhold til 2010 - nivå.
4B: Antall personer utsatt for over
38 dB innendørs støynivå skal
reduseres med 20 % innen 2020 i
forhold til 2005.
4C: Døgnmiddelkonsentrasjonen
av svevestøv (PM10) skal ikke
overskride 50 μg/m3 mer enn 7
dager per år, og timemiddelkonsentrasjonen av nitrogendioksid (NO2) skal ikke overskride
150 μg/m3 mer enn 8 timer per år.

Vegalternativ 1 har større klimagassutslipp enn 2 og 3.
Ny veg og bane vil medføre en bedring av dagens
støysituasjon.
CO2-utslipp fra transport
I miljøbudsjett for veg (ICP-16-A-25584) er det beregnet CO₂utslipp i form av CO₂-ekvivalenter for bygging, samt drift og
vedlikehold og transport i bruksfasen (ICP-16-A-25584). Totalt sett
er det vegalternativ 1 som har de høyeste utslippene (56 290 tonn
CO₂-ekv), etterfulgt av vegalternativ 2 (49 574 tonn CO₂-ekv).
Vegalternativ 3 har totalt sett lavere utslipp sammenliknet med de
andre alternativene (48 898 tonn CO₂-ekv). Alternativ 1 har høyest
utslipp grunnet tunnelen under Brattliparken. Forskjellen mellom
alternativ 2 og 3 er i hovedsak en lengre tunnel som bygges i
alternativ 2. Totalt sett er det lite som skiller alternativ 2 og 3.
Det er liten forskjell mellom alternativene når det gjelder utslipp fra
trafikk etter åpning av anleggene. Relativt små endringer i
forutsetninger, kan endre rangering av alternativene (ICP-16-A25584)
Støy
Konsekvenser for støy vurderes som del av de prissatte
konsekvensene (ICP-16-A-25015). Det er kartlagt støysoner og
beregnet antall bygninger med støyfølsomt bruksformål som har
lydnivå på fasade over angitte grenseverdier iht. retningslinje for
behandling av støy T-1442/2016. Beregningene er gjort for alle
bane- og vegalternativer, og både for uskjermet og skjermet
situasjon. For beregning av støy i fremtidig situasjon er trafikk på
bane basert på tilbudskonsept T2031IC, mens vegtrafikk er basert
på prognoser fra regional transportmodell for år 2050.
Eksisterende jernbane i dagen fjernes mellom Grønli og
Lislebyområdet og disse områdene vil ikke lenger få støy fra
jernbanen. Fra Seut til Kiæråsen vil antall bygg med støyfølsomt
bruksformål bli redusert sammenliknet med 0-alternativet i alle
banealternativer. For veg vil alle alternativer mellom Seut og
Kjæråsen gi en betydelig reduksjon av antall bygninger med
støyfølsomt bruksformål med fasadenivå fra veg over grenseverdi.
Støymessig er det begrenset forskjell mellom de ulike
vegalternativene, men vegalternativ 1 gir mindre støybelastning
enn de andre fordi rv. 110 går i tunnel under Brattliparken.
Vegalternativ 2 og 3 gir større belastning mot stasjonsområdet på
Grønli samt øvrige sentrumsområder som planlegges utviklet. I
dette området blir støybelastningen stor, og det må tas hensyn til
dette i videre planlegging av tiltaket.
Luftforurensning - nitrogendioksid (NO₂) og svevestøv (PM10)
Som følge av bedre motorteknologi og renere brensel forventes det
at utslippene av både PM10 og NOX i eksosen vil være lavere i
framtiden sammenliknet med i dag. Resultatene for NO₂ antas å
være lavt pga. renere motorteknologi i framtiden. Sekundærutslipp
og oppvirvling fra piggdekkbruk og slitasje (veg-, bremse- og
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dekkslitasje) vil fortsatt være en betydelig PM10 utslippskilde i
framtiden (ICP-16-A-25026).
Beregning av luftforurensning fra svevestøv (PM10) viser at alle
alternativene ser ut til å tilfredsstille grensene for luftkvalitet – både
i 2028 og 2050. Gul sone for luftforurensing (PM10) forekommer i
begrensede områder ved enkelte kryss og tunnelmunninger.
Vegalternativ 2 har størst negativ påvirkning på luftkvaliteten og
berører flest bygg med følsom arealbruk (som bolig, skole osv.) i
2028 og 2050.
Kilde:
• ICP-16-A-25015 Delutredning prissatte konsekvenser SeutRolvsøy (kap. 5)
• ICP-16-A-25584_00A Miljøbudsjett veg Seut-Rolvsøy
• ICP-16-A-25024 Fagnotat støy Seut-Rolvsøy (kap. 5/6)
• ICP-16-A-25026 Fagnotat luftforurensning Seut-Rolvsøy (kap.
5/6)
5 Utvikle et godt tilgjengelig og universelt utformet transportsystem
Andel av innbyggere, trafikantgrupper og brukergrupper som er
fornøyd med utviklingen av
transportsystemet når det gjelder
tilgjengelighet og universell
utforming skal vise en økende
tendens.

Alle alternativene tilfredsstiller kravene til universell utforming.
Felles plan for veg- og bane, der arealene ses og planlegges i
sammenheng gir grunnlag for gode og helhetlige løsninger.
Det er ingen vesentlige forskjeller mellom alternativene.
Kilde:
• D- og O-tegninger

Prosjektspesifikke mål for rv. 110
Supplerende prosjektspesifikke mål for utvidelse av rv.110 Simo- St.Croix til 4-felt er basert på
overordnede Bypakkemål, overordnede føringer i NTP og kommunedelplan for Fredrikstad
byområde.
• For å ivareta målet i kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023 om en indre
sentrumsring som gir bedre framkommelighet for biltrafikken enn dagens sentrumsgater og som
muliggjør alternativ bruk av bygatenettet, skal trafikk overføres fra sidevegsnettet til rv. 110. Det
betyr at fordeling av trafikk til/fra ulike deler av Fredrikstad sentrum ikke blir underordnet rv. 110
og gjennomgangstrafikk.
• Gående og syklende skal sikres god fremkommelighet på tvers av rv110.
• Prosjektet skal bygge opp under god byutvikling

Tabell 8 viser vurdering av måloppnåelse for de prosjektspesifikke målene for veg
Effektmål

Vurdering – grad av måloppnåelse

1 Trafikk skal overføres fra sidevegsnettet til rv. 110
Vegalternativ 1 gir noe mer trafikk på rv. 110 og på fv. 109, spesielt nærmest sentrum. Alle
vegalternativene ser i 2028 ut til å gi uendret eller noe mindre trafikk på det øvrige vegnettet.
En firefelts rv. 110 skal kunne gi kapasitet for overføring av trafikk fra sidevegene. Redusert
fremkommelighet for personbiltrafikken i Knipleveien/ Glemmengata vil bedre fremkommeligheten for buss
og for gående og syklende forbi Trara skole samt bedre trafikksikkerheten.
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Ønsket overføring av trafikk forutsetter at Fredrikstad kommune iverksetter tiltak som reduserer
framkommeligheten for personbiltrafikken på kommunale sideveger, blant annet i Kniplevegen/
Glemmengata.
Hvis kommunen ikke iverksetter tiltak på sidevegene, kan kapasiteten på ny rv. 110 begrenses ved
trafikktekniske tiltak for å unngå vesentlig kapasitetsøkning i vegnettet, kan kapasiteten på en firefelts rv.
110 begrenses ved hjelp av trafikktekniske tiltak. Eksempel på dette kan være kryssutforming som
reduserer kapasiteten.
Kilde:
• ICP-16-A-25013 Trafikkrapport/SIDRA- notat, Rv 110, delområde 10
• ICP-16-A-25115 Delutredning trafikk Seut-Rolvsøy
2 Gående og syklende skal sikres god fremkommelighet på tvers av rv.110
Generelt sett sikres det gode, løsninger for kryssing av fv. 109 og rv.110. Den viktigste forskjellen mellom
vegalternativene er løsning for kryssing av rv. 110 ved stasjonsområdet. Vegalternativ 1 og 2 legger opp til
planskilt kryssing av riksvegen, ved vegalternativ 3 vil det være lysregulert kryssing av rv. 110 i plan.
Trafikkrapporten trekker frem utfordringer med kryssing av rv.110 i plan i vegalternativ 3, blant disse er
«villkryssinger» og kryssing ved rødt lys.
I alternativ 3 i rushtiden vil kunne oppleve at man som fotgjengere må vente opp mot 40 sekunder
(gjennomsnittlig 20 sekunder) før man kan få krysse rv. 110 i plan. Ved passering av buss samtidig vil man
kunne redusere denne ventetiden ned mot 10 sekunder. Utenom rush så vil fotgjengerne kunne få krysse
rv. 110 innen 10 sekunder etter anrop til signalanlegget. Dette gir noe dårligere framkommelighet for
fotgjengerne i rushtiden for alternativ 3.
Målet med å sikre god fremkommelighet på tvers av rv.110 er vurdert til å være oppnådd i alle tre
alternativene.
Kilde:
• ICP-16-A-25017 Delutredning nærmiljø og friluftsliv (kap. 5.2.2/ 7.17.4)
• ICP-16-A-25350 Byutvikling (kap. 13)
• ICP-16-A-25115 Delutredning trafikk Seut-Rolvsøy (kap. 4 og 5)
• Fagnotat Statens vegvesen: Fotgjengerfelt vegalternativ 3 (01.03.2019)
3 Prosjektet skal bygge oppunder god byutvikling
Vegalternativ 1 og 2 er begge med på å bidra til god byutvikling. Vegalternativ 1 fjerner rv.110 som barriere
mellom stasjonsområdet og sentrum. Dette bidrar til at stasjonen i større grad blir en integrert del av
sentrum. Vegalternativ 2 legges deler av rv.110 under lokk, men det vil medføre at gående og syklende får
noe stigning mellom sentrum og stasjonsområdet.
Fagnotat Byutvikling trekker frem vegalternativ 1 som meget god på å binde sammen stasjonsområdet og
eksisterende bystruktur. Vegalternativ 2 kommer ut som god. Vegalternativ 3 kommer her ut som middels
god.
Kilde:
• ICP-16-A-25350 Byutvikling (kap. 12,13)
• ICP-16-A-25021 Lokal og regional utvikling (kap. 6)
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