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1 INNLEDNING
Rapporten er en av flere fagrapporter som er utarbeidet for strekningen Seut–Rolvsøy som grunnlag
for utarbeidelse av kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt dobbeltspor for Østfoldbanen
fra Seut til Rolvsøy. Formålet med planarbeidet er å avklare valg av korridor for nytt dobbeltspor
mellom Seut og Rolvsøy samt framtidig løsning for rv.110 på strekningen Simo–Grønli–St.Croix, som
grunnlag for videre detaljplanlegging og bygging, jf. fastsatt planprogram [1].
Denne rapporten redegjør for anleggsgjennomføringen og konsekvenser i anleggsfasen for traséer
innenfor de alternative korridorene definert i planprogrammet. Rapporten er en del av teknisk
hovedplan og vil sammen med øvrige fag- og temarapporter ligge til grunn for valg av alternativ som
videreføres som forslag til kommunedelplan.
Rapporten beskriver kortsiktige virkninger i anleggsperioden. Anleggsvirksomhetens konsekvenser for
de ikke-prissatte temaene kulturmiljø, nærmiljø og friluftsliv, naturressurser, naturmangfold og
landskapsbilde er beskrevet i de respektive temarapportene.
Det vises for øvrig til planprogrammets [1] utredningskrav i kapittel 5.7:
«Konsekvenser i anleggsperioden
Konsekvenser i anleggsperioden for de enkelte ikke-prissatte utredningstemaene beskrives i de
respektive temarapportene. Det skal i tillegg redegjøres for andre, kortsiktige virkninger i
anleggsperioden som ikke fanges opp av disse og kan omfatte både virkninger på miljø, på tredje
person (naboer, trafikanter, etc.) og på anleggsgjennomføring. Resultatene skal dokumenteres
gjennom utarbeidelse av fagrapport. Dette inkluderer:








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

Der det er relevant skal avbøtende tiltak drøftes.»

Alternativer:
Følgende alternativer er utredet i delstrekning Seut–Kiæråsen:
 6b+1: Banealternativ 6b og vegalternativ 1
 6b+2: Banealternativ 6b og vegalternativ 2
 6b+3: Banealternativ 6b og vegalternativ 3
 2a+1: Banealternativ 2a og vegalternativ 1. Dette er utredet i to varianter, hvorav det ene ikke
er videreført da det har tre år lengre byggetid for stasjonen. Se kapittel 4.
Innenfor delstrekning Kiæråsen–Rolvsøy er det to alternativer:
 Banealternativ 2a
 Banealternativ 4a
Banealternativene for Seut–Kiæråsen og Kiæråsen–Rolvsøy kan kombineres fritt. De er derfor
beskrevet i separate kapitler i det følgende. Alternativene er beskrevet i detalj i Teknisk hovedplan [2].
Det er utarbeidet faseplaner og detaljerte tidsplaner for hvert alternativ, se referanseliste.
Ettersom prosessen er i en tidlig planfase og på overordnet nivå innebærer det usikkerhet knyttet til
endelige løsninger og hvordan anleggsfasen kan gjennomføres. Det må derfor legges til grunn at
forhold knyttet til anleggsgjennomføring vil endre seg gjennom senere optimalisering.
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Det er utarbeidet en egen rapport for anleggsteknisk gjennomføring, sentrale premisser, [3] som
beskriver sentrale føringer/premisser knyttet til anleggsgjennomføring.
Forkortelser:
GS Gang og sykkelveg
JBT Jernbaneteknikk. Dette inkluderer spor, overbygning, signal, banetele, baneelektro og
kontaktledning.
Rapporten er utarbeidet av 2G, disiplin anleggsteknikk, med Jostein Flægstad som forfatter og Gøran
Hansen som sidemannskontrollør. 2G er et "Joint Venture" mellom COWI og Multiconsult,
med LPO-arkitekter og NIKU som underkonsulenter.
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2 SAMMENDRAG
Rapporten beskriver anleggsgjennomføringen for hvert trasealternativ og konsekvensene av denne.
Anleggsarbeidene er krevende pga dårlige grunnforhold der det er løsmasser, store gravearbeider,
dyp utgraving for ny stasjon på Grønli med tilhørende vanskelige hydrogeologiske forhold, og at
arbeidet foregår i et område med tett bebyggelse.
Store områder nær anleggsområdet blir direkte berørt av anleggsarbeidet, med de ulemper det
medfører, så som støy og vibrasjoner, luftforurensing, søle på veger, lokal anleggstrafikk, og ekstra
omkjøringer. Ulemper ved anleggsdrift for Seut–Kiæråsen er vurdert som større for alternativer 6b+1
og 2a+1 enn for alternativer 6b+2 og 6b+3. Dette fordi det er større mengder av masse som skal
transporteres, og det er en stor åpen byggegrop i boligområdet vest for Brattliparken. For alternativ
2a+1 er det en ytterligere ulempe at bare halve stasjonen kan åpne til samme tid som de andre
alternativene, og at anleggstiden totalt sett er lengre.
For Kiæråsen–Rolvsøy kan det ikke gis noen klar rangering, da alternativene er svært forskjellige og
vanskelig sammenlignbare. Alternativ 2a har mere spunting og nærføring mot eksisterende spor,
mens alternativ 4a har større mengder masse som skal transporteres.

2.1

Byggetid

Byggetid er behandlet i detalj i kapittel 5. Tidsplanene er foreløpige og omtrentlige, og har kun som
formål å kunne sammenligne alternativene.
Det anslås ca 5½ år byggetid før ny stasjon kan settes i drift. For alternativ 2a+1 gjelder dette 2 av 4
spor og en plattform. Deretter er det ca 3 år byggetid for ferdigstillelse av alle veger.
For alternativ 2a+1 kan gjenstående del av stasjonen settes i drift ca 2½ år etter at første del av
stasjonen er satt i drift.
Delstrekning Kiæråsen - Rolvsøy har kortere byggetid enn stasjonen og påvirker derfor ikke total
byggetid.
For alternativer 2a+1 og 6b+1 vil arbeidet med ny rv. 110 i tunnel fra Veumveien til kryss med fv. 109
ved Glemmen vgs. starte tidlig og ta mellom 3 og 3 ½ år. Etter at stasjonen er satt i drift etter 5 ½ år
starter arbeidet med å rive eksisterende spor og gjøre ferdig alle vegarbeider. Dette tar ca 3 år.
For alternativ 6b+2/3 er det midlertidige omlegginger i de første årene. Arbeidet med veger starter i
hovedsak etter at stasjonen er åpnet og varer ca 3 år.
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3 ANLEGGSARBEIDER
Generelt gjelder at ulemper ved anleggsdrift, så som støy og vibrasjoner, luftforurensing, søle på
veger og lokal anleggstrafikk, øker når det er større mengder av masse som skal transporteres, når
anleggsområde er større, og når anleggsdriften pågår over et lengre tidsrom.
For Seut–Kiæråsen er anleggsområdet, og mengder som skal transporteres, større for alternativer
6b+1 og 2a+1 enn for alternativer 6b+2 og 6b+3, og ulempene blir da større for alternativer 6b+1 og
2a+1.
For Kiæråsen–Rolvsøy kan det ikke gis noen klar rangering, da alternativ 2a har mere spunting og
nærføring mot eksisterende spor, mens alternativ 4a har større mengder masse som skal
transporteres.
En grov masseoversikt er gitt i kapittel 9.

3.1

Generelle arbeider

Overordnet forutsettes følgende generelle anleggsarbeider utført:










3.2

Forberedende tiltak herunder riving av bygninger og andre konstruksjoner, etablering av
riggområder, etablering av anleggsveger, omlegging av veger og øvrig infrastruktur.
Anleggsarbeidet medfører omfattende behov for spunt som vil pågå i flere etapper.
Kalksementpeling. Løsmassene i området er generelt bløt og meget kompressibel
leire/kvikkleire. Det er derfor forutsatt utstrakt bruk av kalksementpeling for å forsterke
grunnen.
Omfattende sprengningsarbeider for bla. høye fjellskjæringer og tunneler. Dette er nærmere
beskrevet i kapittel 3.4.
Graving og uttransport av masser. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 9.1.
Grøfter, kummer og rør for nye anlegg
Etablering av bane og vegtraseer
Etablering av store konstruksjoner som bruer, underganger, tunneler og stasjonsområdet
Jernbanetekniske installasjoner herunder spor, kontaktledning, signal mm.

Beskrivelse av utvalgte områder/arbeider

3.2.1 Onsøyveien bru
Onsøyveien skal senkes før ny undergang bygges under jernbanen. Eksisterende undergang for
Onsøyveien forsøkes beholdt fram til jernbanen er ferdig ombygd. Deretter rives vinger og kantdrager
på nordsiden av eksisterende kulvert, slik at denne kan utvides for rv. 110.
3.2.2 Veumbekken
Veumbekken skal legges om i ny kulvert gjennom anleggsområdet. Det pågår en prosess i Fredrikstad
kommune vedørende om Veumbekken skal åpnes, men endelig avklaring kommer ikke før i en senere
fase.
3.2.3 Overvannsledning ved Grønli
Overvannsledning som krysser Steffensjordet legges om slik at den går i tunnel parallelt med bane
halvveis gjennom St. Hansfjellet og deretter krysser på tvers under jernbanetunnelene.
Tunnelen på tvers av sporene drives under eksisterende banetunnel med spor i drift, og her må det
foregå forsiktig sprengning på togfrie tider. Overvannsledningen føres videre fra tunnelen til utløp i
elva gjennom løsmasser under gater/plasser i Fredrikstad sentrum. Dette utføres i åpen grøft,
eventuelt med sidespunt der det er nødvendig, med midlertidige broer/kjøreplate for vegtrafikk.
Overvannsledningen må midlertidig omlegges mot øst nært Grønlifjellet etter at spuntingen der er
ferdigstilt og byggearbeidene for stasjonen er godt i gang.
Ledningen vil krysse trauet på en midlertidig bru, og være til hinder for anleggstrafikken. For alternativ
2a+1 må det i tillegg lages en fordypning i trauet slik at transport ut fra tunnelen har tilstrekkelig
frihøyde.
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3.2.4 Tunnel for rv. 110 til Glemmen skole
I vegalternativ 1 legges rv. 110 under eksisterende jernbane i tunnel til kryss med fv. 109 ved
Glemmen skole. Tunnelen består av en fjelltunnel til Knipleveien, en betongtunnel fram til
Brattliparken, og fjelltunnel under Brattliparken. Det skal bygges en midlertidig jernbanebru der vegen
krysser under spor.
3.2.5 Trau for Grønli stasjon
På stasjonsområdet på Grønli er det gravdybder fra 5 til rundt 12 meter. Utgravingen er forutsatt sikret
med spunt og grunnen mellom spuntveggene forsterkes med kalksementpeler.
Utgraving er forutsatt utført slik at avstivning av spunt kan utføres med innvendige stivere mot en
midlertidig bunnplate som støpes suksessivt. Man slipper da borede stag som kan perforere
vannførende lag med poreovertrykk.
Deretter bores peler til berg som fundamentering. Det er forutsatt benyttet boremetoder som i størst
mulig grad vil redusere risiko for lekkasjer ved boring gjennom vannførende lag med poreovertrykk. Se
hydrogeologisk rapport [4].
Spunten bør være mest mulig vanntett for å hindre endringer i grunnvannspeilet utenom byggegropa..
Størst risiko for grunnvannssenking antas å være utetthet i overgang mellom spunt og berg. Utettheter
her kan motvirkes med injeksjon.
Dersom det likevel forekommer lokale senkninger av grunnvann utenfor byggegropa i anleggsfasen,
så kan dette til en viss grad motvirkes ved å injisere vann i grunnen.
Andre trau/kulvert-løsninger ligger vest for St. Hansfjellet, i Bydalen og i Lisleby. Disse vil ha samme
type løsninger og utfordringer, men i mindre skala.
For alternativ 2a+1 skal trauet bygges i to deler da deler av trauet ligger under eksisterende spor. I
området under Glemmengata er det tak over trauet. Her må taket støttes av midlertidig vegg som står
nede på spor 2 inntil endelig konstruksjon kan bygges. Veggen må også fungere som beskyttelse
mellom de reisende og anleggsområdet.
3.2.6 Arbeid nært eksisterende bruer ved Grønli
Over fv. 109 på Grønli går det 3 bruer i parallell; jernbanebru, vegbru og GS-bru. Disse har betydelige
setningsskader, og spesielt jernbanebrua kan ha dårlig stabilitet [5].
For å unngå ytterligere skader er det lagt til grunn at det ikke skal utføres tyngre grunnarbeid nært
disse bruene.
Det legges derfor opp til at bruene rives og erstattes med fyllinger i et sommerbrudd før
anleggsarbeidet kommer for nært. Det må foretas en kontinuerlig overvåking av bruene i
anleggsperioden for å sikre at anleggsarbeidet ikke påvirker bruene.
3.2.7 Omlegging av fv. 109 ved Grønli
Fv. 109 ligger på området der Grønli stasjon skal bygges. Østre del av stasjonen må derfor bygges
først slik at fv109 kan legges om midlertidig over ferdig bygd lokk på østre del inntil resten av
stasjonen er bygd. Før bygging av lokket kan startes må tunnelarbeidene være kommet så langt inn i
fjellet slik at de ikke påvirker lokket. Fv. 109 legges på midlertidig bru over eksisterende bane.
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3.2.8 Arbeid langs eksisterende bane
Der ny bane etableres langs eksisterende bane må det flere steder settes spunt mellom eksisterende
spor og anleggsområdet for å sikre stabiliteten på eksisterende spor.
På strekningen Lisleby til Rolvsøy må det også samtidig legges en motfylling på den andre siden av
eksisterende spor. Motfyllingen kan bli opp til ca. 10 m bred og 1 m tykk. Lengde spunt inntil spor er
vist i tabell 3-1 nedenfor:
Tabell 3-1: Lengder av spunt inntil spor (m)
SeutKiæråsen- KiæråsenSeutRolvsøy
Kiæråsen Kiæråsen Rolvsøy
2a
2a
4a
Alternativ:
6b
Lengde spunt

400

600

3000

900

3.2.9 Undergang for Hans Nielsen Hauges vei
For alternativ 2a er det forutsatt at ombyggingen av Hans Nielsen Hauges vei fra planovergang til
undergang skal skje i løpet av et sommerbrudd. Dette er nødvendig da nytt spor ligger i samme
posisjon som eksisterende spor. Netto byggetid er ca 5 uker.
For alternativ 4a ligger nytt spor lengre vest og ny undergang kan derfor bygges uavhengig av
eksisterende spor.

3.3

Geoteknikk

Geotekniske forhold er dokumentert i geoteknisk rapport [6] og i rapport for områdestabilitet [7].
Hydrogeologiske forhold er dokumentert i hydrogeologisk rapport [4].
Der det er løsmasser er det generelt dårlige grunnforhold. Det er derfor forutsatt utstrakt bruk av
kalksementpeling for å forsterke grunnen.

3.4

Tunnel og Ingeniørgeologi

Ingeniørgeologiske forhold er dokumentert i ingeniørgeologisk rapport [8].
I det følgende er det gitt et sammendrag av denne.
Det er generelt godt berg i området, og sprengstein fra tunneler forventes å kunne gjenbrukes til
underbygning og betongtilslag.
For tunneldriving er følgende forutsetninger lagt til grunn:
 Tunnel under Kiæråsen drives fra tverrslag ved deponi ved Kiæråsen eller fra nordende av
tunnel, ikke fra Bydalen.
 Tunnel under Grønlifjell drives fra Grønli med nordlig løp først, øvrige påhugg i Bydalen tas
deretter ut av det nordlige løpet.
Det forventes i hovedsak normalt sikringsbehov i form av bolter og fiberarmert sprøytebetong. Det
forutsettes videre tyngre sikring i form av forbolter og sprøytebetongbuer ved kryssing av
svakhetssoner og områder med liten bergoverdekning. Utover dette vil gjennomgående kontaktstøp
som vann- og frostsikring også ha betydelig permanent bergsikringseffekt.
For tunnel som går under tett bebygde områder og stedvis med lite overdekning er det forutsatt
forsiktig sprengning for å minimere skadepotensialet på nærliggende bebyggelse. Driving med
reduserte salvelengder og delt tverrsnitt kan bli aktuelt for å ha kontroll på stabilitetsforhold og for å
overholde rystelseskrav.
For estimering av anleggstiden er det forutsatt en tunnelfremdrift på 20 m/uke for tunneler i
Fredrikstad sentrum og 30 m/uke for tunnel under Kiæråsen.
For alternativ 4a er det en vertikal rømningssjakt ved Leiegata. Den antas å bli boret med langhull fra
toppen men utsprengt nedenfra tunnelen for å minske anleggstrafikk på overflaten.
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Signal

3.5.1 Generelt
Anleggsgjennomføringen vil inkludere mye signalarbeid for jernbanen, og signal vil være en vesentlig
premissgiver da begrensninger i hva som kan endres i eksisterende signalanlegg vil gi føringer for hva
som kan endres i sporgeometrien. Eksisterende sikringsanlegg på strekningen er NSI-63 reléanlegg
og endringer i disse anleggene kan kun gjøres i togfrie perioder. I planleggingen av
anleggsgjennomføringen vil det derfor bli forsøkt å minimalisere behov for endringer i eksisterende
reléanlegg. Ved idriftsettelse eller fjerning av spor/veksler, idriftsettes også nytt sikringsanlegg.
På strekningen Seut–Rolvsøy skal det implementeres ERTMS-signalanlegg. ERTMS-anlegget får
grensesnitt mot nytt Thales-anlegg på Haug–Seut, og dagens NSI-63-anlegg på Rolvsøy (og senere
ERTMS på Rolvsøy–Klavestad). Grensesnitt mellom Thales/NSI-63 og ERTMS må ivaretas av
ERTMS-leverandør.
Ved midlertidig omlegging av spor på Seut–Rolvsøy i anleggsfasene, vil det bli prosjektert endringer i
dagens signalanlegg. Det foreslås å beholde eksisterende anlegg (NSI-63) i de midlertidige
anleggsfasene da det er kun mindre endringer i spor og togdrift, slik at det blir minst mulig inngrep i
innvendig anlegg og at signalprosjekteringstiden blir kortere (Prosjektering av relebasert signalanlegg
benytter forenklet signal arbeidsprosess).
I anleggsfaser hvor trafikken omlegges fra eksisterende spor til midlertidig spor samtidig som
eksisterende signalanlegg er i drift må det tas hensyn til at sporfelter må etableres i midlertidig spor,
dvs. skinnegang må kuttes og isolerte skjøter etableres. Det vil også være behov for å legge om
eksisterende kabler for å frigjøre områder for bygging av nytt spor.
3.5.2 Spesielt
I tillegg til de generelle arbeider som er beskrevet over, er det for noen alternativer spesielle arbeider
som følger:
 For Seut–Kiæråsen alternativ 2a+1 er det en sporomlegging ref kapittel 9.2, som krever ekstra
arbeid for signal.
 For Kiæråsen–Rolvsøy alternativ 2a skal det legges ned en planovergang for Hans Nielsen
Hauges vei før den eksisterende banen legges ned, ref kapittel 3.2.9, og spor 1 i Lisleby
stasjon tas ut av drift. Dette krever arbeid i eksisterende signalsystem.

3.6

SHA

I henhold til Byggherreforskriften skal sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) kontinuerlig ivaretas i
forbindelse med de arkitektoniske og tekniske valg som gjøres under planlegging og prosjektering.
For å bidra til god styring av SHA-relaterte farer er det etablert en prosjektspesifikk SHA-plan for
prosjekteringsfasen [9], som angir retningslinjer for hvordan prosjektorganisasjonen skal arbeide med
å minimere eller eliminere risiko gjennom prosjektering og planlegging.
Fokuset for SHA-arbeidet i hovedplanfasen har vært å identifisere de mest sentrale farer, og farer som
vil kunne utgjøre en vesentlig forskjell mellom korridorer og alternativer med tanke på SHA-relatert
risiko, samt å identifisere tiltak som må følges opp i den videre prosjekteringen.

Kort oppsummert vil de vesentligste faremomentene i forbindelse med anleggsgjennomføringen være
knyttet til:
 Nærføring til eksisterende bane i drift ved Seut og ved Rolvsøy
 Nærføring til eksisterende bane på strekningen Lisleby–Rolvsøy for alternativ 2a; ny bane
krysser eksisterende bane 2 ganger på denne strekningen
 Konflikter menneske/maskin – Omfattende massetransport og kjørebevegelser på trange
områder, eksempelvis Bydalen
 Fare for påkjørsler internt på anleggsområdet, samt der anleggstrafikk går ut på offentlig
veg
 Omfattende rivearbeider
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Sprengningsarbeider – flere tunnelpåhugg i trange områder, flere steder kreves også
forsiktig sprengning pga liten fjelloverdekning, samt nærliggende bygninger
Høye fjellskjæringer – spesielt ved St. Hansfjellet og Frydenbergfjellet
Ustabile grunnforhold – flere steder kreves stabiliseringstiltak for nye og eksisterende
konstruksjoner – eksisterende konstruksjoner må i tillegg beskyttes mot påkjørsel
Konstruksjoner i grunnen (VA, fiber, fjernvarme, høyspent, lavspent)
Grønli: Dyp byggegrop i trangt område, Kompliserte konstruksjoner, Overvannsledning vil
krysse byggegrop – må beskyttes mot påkjørsel
For alternativ 2a+1 vil det pågå omfattende byggearbeider nært inntil stasjon i drift når
stasjonen skal utvides fra to til fire spor.

Se for øvrig SHA-risikoregister [10].
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4 UTBYGGING I ETAPPER
Utbygging i etapper er vist i detalj på faseplaner og tidsplaner [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18].
I det følgende er det gitt utfyllende informasjon.
Det er i avsnitt 4.9 presentert en utgått faseplan for alternativ 2a+1 der eksisterende spor flyttes før
stasjonen bygges. Dette gjør at hele stasjonen kan ferdigstilles samtidig. Men stasjonen kan da først
settes i drift ca 3 år senere enn for gjeldende alternativ 2a+1, og vegene blir ferdigstilt ca 3 år senere.
Alternativet vil ikke bli tatt med videre i prosessen men er tatt med for å dokumentere vurderingene.

4.1

Forutsetninger

Følgende forutsetninger er lagt til grunn:
 Det skal utarbeides felles faseplaner for bane og veg.
 Baneanlegget skal ferdigstilles for hele strekningen Seut - Rolvsøy.
 Eksisterende bane fra Seut til St. Croix skal fjernes når ny bane er ferdigstilt.
 Drift på bane skal opprettholdes i hele anleggsperioden, bortsett fra noen lengre sommer/helge-/påske-brudd i forbindelse omlegging, justering og/eller kobling av jernbanetekniske
anlegg.
 Veger og GS-veger skal holdes åpne så langt det er praktisk mulig. Rv. 110 og fv. 109 og skal
holdes åpen i hele anleggsperioden. Det er forutsatt at Veumveien kan stenges i korte
perioder hvis Onsøyveien er åpen, men Onsøyveien og Veumveien kan ikke stenges
samtidig.
 Eksisterende Fredrikstad stasjon skal være i drift fram til ny stasjon tas i bruk.
 Midlertidige omlegginger av banetrase i byggeperioden skal søkes unngått.
 Det skal tas spesielt hensyn til skoler og helseinstitusjoner ved utførelse av støyende arbeider
 Spuntarbeider nært spor må utføres i brudd da de påvirker den geotekniske stabiliteten og
derfor må utføres samtidig med andre geotekniske tiltak, for eksempel motfyllinger.

4.2

Faseplaner

Det er nedenfor gitt et sammendrag av faseplanene for hvert alternativ. Det er vist utsnitt av utvalgte
faseplaner. Referansetallet på utsnittet er fasenummeret. Forklaring til faseplanene er gitt i figur 1
nedenfor:

Figur 1: Forklaring til faseplane
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Seut–Kiæråsen alternativ 2a + 1

For alternativ 2a+1 er eksisterende spor til hinder for at hele stasjonen kan bygges sammenhengende.
Først bygges nordre del av stasjonen med en plattform og drift av to spor, deretter kan eksisterende
spor rives, og sørlig del av stasjonen kan bygges.
Anleggsarbeidet starter med spunting langs eksisterende spor og graving langs hele banetraseen, og
graving og sprenging for ny vegtunnel for rv. 110. Deretter støpes de deler av betongtrauene ved
Frydenberg og Grønli som ikke hindres av eksisterende spor, og tunnelarbeidene gjennom St.
Hansfjellet og Grønlifjellet for de to nordligste sporene starter.
Fv. 109 flyttes til ny trase over betonglokket ved Grønlifjellet slik at midtre del av betongtrauet ved
Grønli kan starte.
Stasjonen ferdigstilles og settes i drift med 2 spor. Deretter rives eksisterende spor, og gjenstående
del av stasjonen og gjenstående veger kan bygges.

00.00 Før byggestart. Eksisterende hovedvegsystem er vist her og i det følgende.

00.50 Arbeid i hele området.
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00.70 Rv. 110 er først midlertidig lagt om på Steffensjordet, og er deretter flyttet til ny trase i 4-felts
tunnel under Brattliparken og videre til kryss med fv. 109 ved Glemmen vgs.
Fv. 109 er midlertidig lagt om over eksisterende jernbane. Ny GS-veg langs Grønlifjellet øst for
stasjonen er ferdigstilt.

10.00 Ny driftsfase hvor de to første sporene (spor nr 3 og 4) og mellomliggende plattform er satt i
drift. Fv. 109 er midlertidig lagt om. Rv. 110 er lagt om i tunnel til kryss med fv. 109 ved Glemmen vgs.
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10.30 Detaljutsnitt viser adkomstforhold til stasjonen med to spor er satt i drift. Blåskravert areal viser
anleggsområde. Det er forutsatt at trapper, ramper og heiser til plattformen mellom de to sporene er
operative og tilgjengelige. Adkomst til anleggsområde via eksisterende vegtunnel til Veumsveien.

20.00 Ny driftsfase med ferdig bane og alle fire spor i drift
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20.30 Ferdigstille reisetorg syd og resterende veger på Steffensjordet. Ferdigstille GS-system og rv.
110 Simo – Veumsveien og rv. 110 fra Steffensjordet til St. Croix

20.40 Bane og veg er ferdige
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Seut–Kiæråsen alternativ 6b+1

Anleggsarbeidet starter med spunting langs eksisterende spor og graving langs hele banetraseen, og
graving og sprenging for ny vegtunnel for rv. 110. Deretter støpes betongtrauene ved Frydenberg og
Grønli, og tunnelarbeidene gjennom St. Hansfjellet og Grønlifjellet starter.
Fv. 109 flyttes til ny trase over betonglokket ved Grønlifjellet slik at midtre del av betongtrauet ved
Grønli kan starte.

00.00 Før byggestart. Eksisterende hovedvegsystem er vist her og i det følgende.

00.50 Arbeid i hele området
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00.70 Rv. 110 er først midlertidig lagt om på Steffensjordet, og er deretter flyttet til ny trase i 4-felts
tunnel under Brattliparken og videre til kryss med fv. 109 ved Glemmen vgs.
Fv. 109 er midlertidig lagt om over eksisterende jernbane. Ny GS-veg langs Grønlifjellet øst for
stasjonen er ferdigstilt.

10.00 Bane er ferdig

10.30 Arbeid med veger og reisetorg syd
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Seut–Kiæråsen alternativ 6b+2

Anleggsarbeidet starter med spunting langs eksisterende spor og graving langs hele banetraseen.
Deretter støpes betongtrauene ved Frydenberg og Grønli, og tunnelarbeidene for banen gjennom St.
Hansfjellet og Grønlifjellet starter.
Fv. 109 flyttes til ny trase over betonglokket ved Grønlifjellet slik at arbeidet med midtre del av
betongtrauet ved Grønli kan starte.
Rv. 110 legges om over Steffensjordet og banebruen på Steffensjordet erstattes av fylling.
Eksisterende banetunnel gjennom St. Hansfjellet bygges om til vegtunnel for rv. 110 og eksisterende
vegtunnel bygges om til ny standard.

00.00 Før byggestart. Eksisterende hovedvegsystem er vist her og i det følgende.

00.50 Arbeid i hele området.
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Seut–Kiæråsen alternativ 6b+3

Anleggsarbeidet for alternativ 6b+3 er i stor grad likt anleggsarbeidet for 6b+2.
Anleggsarbeidet starter med spunting langs eksisterende spor og graving langs hele banetraseen.
Deretter støpes betongtrauene ved Frydenberg og Grønli, og tunnelarbeidene for banen gjennom St.
Hansfjellet og Grønlifjellet starter.
Fv. 109 legges om over betonglokket ved Grønlifjellet slik at arbeidet med midtre del av betongtrauet
ved Grønli kan starte.
Rv. 110 legges om over Steffensjordet og banebruen på Steffensjordet erstattes av fylling.
Eksisterende banetunnel gjennom St. Hansfjellet bygges om til vegtunnel for rv. 110 og eksisterende
vegtunnel bygges om til ny standard.

00.00 Før byggestart. Eksisterende hovedvegsystem er vist her og i det følgende.

00.50 Arbeid i hele området
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00.00 Før byggestart. Eksisterende hovedvegsystem er vist her og i det følgende.

00.70 Byggearbeider

10.40 Ferdig bane og veg

26 av 47
ICP-16-A-25033
03A
12.11.2018

InterCity-prosjektet

4.8

ANLEGGSGJENNOMFØRING
STREKNING: SEUT–ROLVSØY

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

Kiæråsen–Rolvsøy alternativ 4a

00.00 Før byggestart. Eksisterende hovedvegsystem er vist her og i det følgende.

00.70 Byggearbeider

10.40 Ferdig bane og veg

27 av 47
ICP-16-A-25033
03A
12.11.2018

InterCity-prosjektet

4.9

ANLEGGSGJENNOMFØRING
STREKNING: SEUT–ROLVSØY

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

28 av 47
ICP-16-A-25033
03A
12.11.2018

Seut–Kiæråsen, ikke videreført anleggsgjennomføringsprinsipp for
alternativ 2a + 1

Dette alternativet for 2a+1 er ikke videreført fordi det tar ca 3 år lengre tid enn for de andre
alternativene før stasjonen kan åpnes. Det er tatt med her for å dokumentere vurderingen.
Som beskrevet i kapittel 4.3 ligger eksisterende spor slik at det hindrer full utbygging av ny stasjon.
Løsningen i dette utgåtte alternativet er å flytte eksisterende bane over i ny trase utenfor
stasjonsområdet, slik at bygging av stasjonen deretter kan pågå uhindret.
Banen flyttes til den eksisterende vegtunnelen for rv. 110, men da må rv. 110 først legges om til ny
tunnel til kryss ved Glemmen vgs.

00.00 Før byggestart. Eksisterende hovedvegsystem er vist her og i det følgende.

00.30 Arbeid i hele området. Merk at eksisterende bane hindrer adkomst til deler av stasjonsområdet
og derfor også hindrer oppstart av tunnelarbeider gjennom St. Hansfjellet.
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00.70 Rv. 110 er først midlertidig lagt om på Steffensjordet, og er deretter flyttet til ny trase i 4-felts
tunnel under Brattliparken og videre til kryss med fv. 109 ved Glemmen vgs. Fv. 109 er midlertidig
lagt om over eksisterende jernbane. Ny GS-veg langs Grønlifjellet øst for stasjonen er ferdigstilt.
Arbeid pågår med oppgradering av eksisterende vegtunnel til banetunnel.

10.00 Bane er omlagt til eksisterende vegtunnel og på fylling over Steffensjordet.
Det er tilgang til hele stasjonsområdet for anleggsarbeid.

10.30 Arbeidene med stasjon og tunneler gjennom St. Hansfjellet pågår for fullt
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5 FREMDRIFT
Figur 2 på neste side gir tidsplaner for alle alternativ.
Tidsplanene er foreløpige og omtrentlige, og har kun som formål å kunne sammenligne alternativene
samt å grovt estimere en forventet byggetid.
For mere detaljerte tidsplaner se referanselista.
Planene starter 1. januar år 1. Merk at planene har koblinger til sommerbrudd som gjør at de alltid må
starte 1. januar et valgfritt år. Dette fordi forberedende arbeider før første sommerbrudd tar minimum 6
mnd. Dersom de skal starte på en annen dato så må de omarbeides.

5.1

Forutsetninger tidsplaner

Det er forutsatt at det kan planlegges med sommerbrudd på 6 uker, påskebrudd på 10 dager,
helgebrudd på 48 timer, og unntaksvis med helgebrudd på 72 timer fra fredag til mandag morgen.
Bruddtid inkluderer JBTarbeid før/etter bruddet. Sommerbrudd som inkluderer omlegging av spor eller
signal inkluderer 1 ukes kontroll av signalanlegg i slutten av bruddet.
Estimert byggetid omhandler ikke tid for prosjektering og godkjenning av planarbeider i forkant av
anleggsoppstart.
For arbeidstider er følgende lagt til grunn:
 Normal arbeidstid med varianter av turnusordninger.
 Tunnel drives med to-skifts drift 5 dager i uken, pluss ett skift på lørdager. Det er forventet
restriksjoner pga. støy og rystelser i tettbebygd strøk. Det legges derfor ikke opp til
døgnkontinuerlig drift av tunneler med sprengning og utlasting (støyende arbeider) på kvelds/nattestid på deler av strekningen.
 I brudd forutsettes det døgnkontinuerlig drift

5.2

Oversikt tidsplaner for bane og veger

Det anslås ca 5½ år byggetid før ny stasjon kan settes i drift. For alternativ 2a+1 gjelder dette 2 av 4
spor og en plattform.
Arbeidet kan grovt sett deles i 6 mnd forberedende arbeider før sommerbrudd år 1, deretter 4 år med
anleggsarbeid på stasjonen, deretter 1 år med jernbanetekniske arbeider, og deretter 3 år med
vegarbeider.
For alternativ 2a+1 kan gjenstående del av stasjonen settes i drift ca 2½ år etter at første del av
stasjonen er satt i drift.
For alternativer 2a+1 og 6b+1 vil arbeidet med ny rv. 110 i tunnel fra Veumveien til kryss med fv. 109
ved Glemmen vgs. starte tidlig og ta mellom 3 og 3 ½ år. Etter at stasjonen er satt i drift etter 5 ½ år
starter arbeidet med å rive eksisterende spor og gjøre ferdig alle vegarbeider. Dette tar ca 3 år.
For alternativ 6b+2/3 er det midlertidige omlegginger i de første årene. Arbeidet med veger starter i
hovedsak etter at stasjonen er åpnet og varer ca 3 år.
For alle alternativer vil nordre del av kollektivtraseen være åpnet når stasjonen åpner.
Når stasjonen åpner vil omlagt fv, 109 fungere som kollektivtrase inntil den endelige kollektivtraseen
åpner.
Tunnelene gjennom Kiæråsen har kortere byggetid enn stasjonen og påvirker derfor ikke total
byggetid.
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Ferdigstille alle veier

Spunt, grav, transport Grønli Øst
Grønli Øst/Øst

Grønli Øst
Grønli Midt
Grønli vest

Reisetorg Nord
Reisetorg sør

UNB/Anl.v Frydenb

Betongtrau Frydenberg
Midl 109

Banetunneller og VA St Hans fjeller

Banetunnel Grønli - Bydalen
Bettunnel Bydalen

6b+2
6b+3

JBT fag

<-- stenge 109

BettunnelBydalen

Forb
Ferdigstille alle veier
Spunt, grav, transport Grønli Øst
Grønli Øst/Øst

Grønli Øst
Grønli Midt
Grønli vest

Reisetorg Nord
Reisetorg sør

UNB/Anl.v Frydenb

Betongtrau Frydenberg

Banetunneller og VA St Hans fjeller
Midl 109
<-- stenge 109

Banetunnel Grønli - Bydalen
Bettunnel Bydalen

2a+1

Forb
Ny RV110

JBT fag

BettunnelBydalen

Ny RV110

Ferdigstille alle veier

Spunt, grav, transport Grønli Øst
Grønli Øst/Øst

Grønli Øst
Grønli Midt
Grønli vest

UNB/Anl.v Frydenb

Betongtrau Frydenberg
Midl 109

Reisetorg Nord
Banetunneler 2 og 3 og VA gj. St Hans fjellet
<-- stenge 109

Banetunnel Grønli - Bydalen
Bettunnel Bydalen

D20 2a

Oppstart stasjon med 2 spor
JBT fag
Grønli og Frydenberg S
Banetunnel 1

BettunnelBydalen

Forb
Spunt
Underbygning

Spunt/UNB spor i drift
Underbygning

UNB spor i drift
Underbygning
Underg HNH vei

Undergang Dr Opsandsv
6b JBT fag

Kiæråstunnelen 2 løp: 400m 1 løp: 700m S 850m N

D20 4a

Forb
Spunt
Underbygning

Underbygning
Kiæråstunnelen 2 løp: 675m 1 løp: 375m S 1850m N
Linjebru og portal
6b JBT fag

Figur 2 Sammendrag tidsplaner

JBT fag
Oppstart hele stasjonen
Reisetorg Sør
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6 KOORDINERINGSBEHOV MED ANDRE
BYGGEPROSJEKTER
6.1

IC Østfold, parsell Haug–Seut

Det forutsettes at IC-utbyggingen for parsellen Haug – Seut er fullført før parsellen Fredrikstad –
Sarpsborg startes.
Grensesnittet er at Haug-Seut bygger dobbeltspor fram til Seut, og sprenger ut jernbanetraseen helt
fram til Onsøyveien, og benytter deretter denne traseen som anleggsveg. Fredrikstad – Sarpsborg tar
deretter over og ferdigstiller bane fra Seut til Onsøyveien i samme trase.

6.2

IC Østfold, strekning Rolvsøy–Klavestad

Banen kan kobles på eksisterende spor ved Rolvsøy godsterminal. Her er det også prosjektert for
enkel kobling til de ulike banealternativene som utredes for strekning Rolvsøy-Klavestad.
Endelig utbyggingsstrategi og rekkefølge er ikke besluttet på nåværende tidspunkt.

6.3

Statens Vegvesen, ny riksveg 110 mellom Ørebekk og Simo

Utbyggingen av ny rv. 110 mellom Ørebekk og Simo i Fredrikstad startet høsten 2015. For planlegging
av anleggsgjennomføring for strekning Seut – Rolvsøy ansees dette å være et eksisterende anlegg
når anleggsgjennomføringen for Seut – Rolvsøy starter.

6.4

Statens Vegvesen, ny fylkesveg 109 mellom Alvim og Råbekken

Hovedvegen mellom Fredrikstad og Sarpsborg (fv. 109) går gjennom planområdet. Det er startet
reguleringsarbeid for ny fv. 109 mellom Alvim og Råbekken. Innenfor området ligger vegen i tilnærmet
samme trasé som dagens fylkesveg, men blir mye bredere (fra to til fire felt) enn i dag.
For planlegging av anleggsgjennomføring for strekning Seut – Rolvsøy ansees dette å være et
eksisterende anlegg.

6.5

Statens Vegvesen, ny Glommakryssing

Det pågår planlegging av ny Glommakryssing. Tre alternativer er vurdert og det nordre via
Bjørnengveien er anbefalt videreført. Dette er nord for grensesnitt IC ved Rolvsøy, men kan medføre
koordineringsbehov mht anleggsadkomster og riggområder.

InterCity-prosjektet

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

ANLEGGSGJENNOMFØRING
STREKNING: SEUT–ROLVSØY

35 av 47
ICP-16-A-25033
03A
12.11.2018

7 SANERING AV BEBYGGELSE INNENFOR
PLANOMRÅDE
Faseplanene viser anleggsgrense og omfang av bygg og grunn som må erverves. Informasjonen er
foreløpig og vil kunne bli endret i reguleringsplanfasen i forbindelse med ytterligere optimalisering.
Generelt er det lagt opp til et anleggsbelte på 30 meter fra senterlinje ytterste spor eller passende
avstand til veg. I tettbebyggelse, som gjelder for en stor del av strekningen, er dette tilpasset for å
begrense riving av hus.
Omfanget av erverv er indikert i tabell 7-1 nedenfor.
Tabell 7-1: Antall bygninger som må erverves og rives
Seut–Kiæråsen
Alternativ
Boliger
- Boenheter
Øvrige bygg
Inkl. næring, offentlig, etc.
Sum bygg

2a+1
109
148

Kiæråsen–Rolvsøy

6b+1
6b+2/3
115
93
160
126

2a
37

4a
8
68

11

31

33

28

4

6

140

148

121

41

14

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

Ytre miljø

Det er utarbeidet et miljøprogram [19] for strekningen Fredrikstad–Sarpsborg som beskriver fastsatte
ambisjoner og miljømål i prosjektet. I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen skal det
utarbeides en miljøoppfølgingsplan (MOP) for anleggsfasen. Miljøoppfølgingsplanen vil bryte ned og
konkretisere de overordnede målsetningene gitt i miljøprogrammet, i Teknisk Designbasis.
Miljøoppfølgingsplanen skal vise hvordan ytre miljøhensyn innarbeides og følges opp under
utbygging, slik at prosjektet blir til minst mulig ulempe for miljøet og de som blir berørt av tiltaket.
Miljøoppfølgingsplanen for anleggsfasen vil være et offentlig dokument beregnet for naboer,
omgivelser og politikere, som skal bidra til å ivareta interessene til de som bor og ferdes langs/nær
veg og banen, anleggsområdet og anleggsveger.
Anleggsarbeid og – trafikk tett på arbeidsplasser og boligbebyggelse, vil påføre omgivelsene
belastninger med støy, rystelser og luftforurensning. Anleggsarbeidene innbefatter omfattende
sprengning, ramming av spunt og pigging, lasting og transport av pukk og andre masser. Krav til
avbøtende tiltak ifbm. anleggsgjennomføringen må detaljeres i seinere faser av prosjektet.

8.2

Støy

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

8.3

Vibrasjoner

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

8.4.1 Forurensning til luft
Anleggsarbeidene vil pågå over lang tid og i nærhet til bebyggelse med bruksformål som er følsomt for
luftforurensning som boliger, skoler, barnehage m.m.
Retningslinjer for luftkvalitet i arealplanleggingen, T-1520/2012, legger føringer for luftkvalitet i byggeog anleggsfasen.
Krav til avbøtende tiltak for spredning av støv og partikler fra anleggsvirksomheten må vurderes
nærmere i videre detaljplanlegging.
8.4.2 Forurensning av jord og vann
Det er gjennomført en innledende miljøgeologisk undersøkelse (fase 1-undersøkelse) på
delstrekningen Seut–Rolvsøy. Resultatene fra arbeidet er beskrevet i rapporten Miljøgeologi fase 1
[20]. Rapporten er basert på innsamling og vurdering av tilgjengelig informasjon om lagring, bruk og
mulig deponering av helse- og miljøskadelige stoffer innenfor tiltaksområdet.
Det foreligger mistanke om grunnforurensning på enkelte områder av strekningen, og det er dermed
behov for fase 2 miljøgeologiske grunnundersøkelser i henhold til veileder TA-2553/2009
«Tilstandsklasser for forurenset grunn».
Graving og håndtering av forurensede masser skal håndteres i henhold til forurensningsforskriftens
kapittel 2 og krever tillatelse fra aktuell kommune. Tiltak, rutiner og rapportering vil bli beskrevet i egen
tiltaksplan for håndtering av forurensende masser.
Det vil være behov for å slippe ut tunneldrivevann og byggegropvann fra dagsoner.
Utslippene krever tillatelse til utslipp fra Fylkesmannen i Østfold.
Det skal settes en betydelig mengde kalksementpeler. Kalksementholdige masser forutsettes tatt ut av
prosjektet og ikke gjenbrukt.
8.4.3 Håndtering av overskuddsmasser
Ved mellomlagring av masser og for permanent masselager, må det utarbeides tiltak for å hindre
spredning av partikkelforurensning, høy pH og plastforurensning til omgivelsene og til resipienter.
Kalksementholdige masser forutsettes tatt ut av prosjektet og ikke gjenbrukt.
8.4.4 Avfallshåndtering i byggeperioden
Håndtering av avfall kan grovt deles i produksjonsavfall fra anleggsplass og avfall knyttet til riving.
Prosjektet medfører riving av bygninger og konstruksjoner. Det skal gjøres en miljøkartlegging av alle
bygninger og konstruksjoner som skal rives i god tid før oppstart av rivearbeider.
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9 ANLEGGSTRAFIKK OG TRAFIKKAVVIKLING
9.1

Anleggstrafikk

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

Strekning Alternativ Sprengning
D10
D10
D10
D10
D20
D20

2a+1
6b+1
6b+2
6b+3
2a
4a

600
670
550
560
340
490

Graving
530
540
490
510
110
80

Tabellen gir verdier i prosjekterte faste masser.
Det er i kostnadsestimatet forutsatt at alle grave- og sprengningsmasser skal til deponi.
En mere detaljert vurdering av hvor mye av disse massene som kan gjenbrukes vil bli foretatt i senere
faser av prosjektet.
Det er stort overskudd av masser fra anlegget. Dette gjelder både løsmasser fra anleggene i dagen og
sprengstein fra tunneldrivingen. Overskuddsmasser skal deponeres. Deponiet i Kiæråsen er beskrevet
i kapittel 11. Andre deponier er ikke beskrevet nærmere her, da Bane Nor har startet en prosess med
å gjøre en samlet vurdering av deponier for alle prosjektene i Østfold.
Det er forutsatt at det etableres knuseverk i det nedlagte steinbruddet i Kiæråsen. Masser fra
tunnelsprengning transporteres ut til knusing via tunnelens tverrslag i Kiæråsen.

9.1.2 Transport / Anleggstrafikk
Transportveger fra anleggsområdet til hovedveg er vist med røde piler på faseplaner.
Med unntak av Kiæråsen er det ikke kjent hvilke deponier som skal benyttes. Det er derfor ikke tatt
stilling til hvordan transport skjer via offentlig veg til deponi.
Transport for arbeidet med kulverten i Bydalen gjennom småhusområdet sør for Bydalen er forsøkt
minimalisert ved at tunnelarbeidet utføres fra Grønli og Kiæråsen. Det er likevel et betydelig
transportvolum som skal til/fra Bydalen. Dette er planlagt via Bydalen alle, Sportsveien og Dammyr.

9.2

Trafikkavvikling tog

Det tilstrebes i størst mulig grad å beholde trafikken på eksisterende spor inntil nye spor kan tas i bruk.
Da det vil foregå arbeider tett opp til eksisterende og midlertidig spor, vil det være behov for nedsatt
hastighet på deler av strekningen i anleggstiden.
For alternativ 2a+1 vil det være behov for midlertidig sporomlegging vest for St. Hansfjellet, se figur 3.
Sporet legges ut for å lage plass til framtidige tekniske bygg og beredskapsplass der eksisterende
jernbane går i dag. Hastighetsbegrensning på 40 km/t.
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Figur 3: Omlegging av eksisterende bane 2a-1 vest for St. Hansfjellet
Rødt er nye togspor, blå er sporomlegging.

9.3

Trafikkavvikling for buss og bil

Det må påregnes en omfattende midlertidig omlegging av eksisterende veger.
Fredrikstad kommune og Statens Vegvesen må godkjenne omlegginger.
Prioritet vil bli gitt til å opprettholde GS-veger og kollektivtrafikk, og sikkerhet vil være hovedfokus.
9.3.1 Seut–Kiæråsen
Rv. 110 blir holdt åpen i hele anleggsperioden.
For vegalternativ 1 blir rv. 110 lagt om på Steffensjordet før den legges om til ny tunnel fra Veumveien
under Brattliparken til ny rundkjøring i møte med fv. 109 ved Glemmen vgs.
For vegalternativ 2 og 3 blir rv. 110 midlertidig lagt om på Steffensjordet før den legges om til ny
vegtunnel i den oppgraderte gamle jernbanetunnelen.
Fv. 109 blir holdt åpen i hele anleggsperioden, men blir midlertidig lagt om østover over traulokk og
midlertidig bru over jernbanen.
Onsøyveien sperres ca et halvt år for bygging av ny bru. Det vil i denne perioden være omkjøring via
Veumveien.
Veumveien vil bli holdt åpen, men vil bli lagt om sideveis flere ganger. Trafikk opprettholdes med
kortere avbrudd.
Følgende gjelder spesielt for vegalternativ 1:
I overgangen mellom Knipleveien og Glemmengata vil det bli midlertidig stengt så lenge rv110 har
åpen byggegrop vest for Brattliparken. Omkjøring for Knipleveien via Veumveien og fv109.
Glemmengata og Traraveien vil bli midlertidig stengt ved Grønli når byggearbeidene for tunnelportal
starter, og blir åpnet igjen når portal er ferdig. Omkjøring vil skje via midlertidig forbindelse nord for
stasjonen til Traraveien/Freskoveien til fv.109.
Traraveien blir stengt ved Fremskridt når byggearbeidene for tunnelportal starter. Omkjøring nordover
til fv109 via Wilbergjordet. Omkjøring sørover via Freskoveien til fv. 109.
Fremskridt blir permanent stengt når byggearbeider for omlegging av rv. 110 starter. Vegene som
møter 90 grader på Fremskridt blir da også stengt (Solheimsveien og Ilaveien). Omkjøring nordover til
fv. 109 via Wilbergjordet.
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Følgende gjelder spesielt for vegalternativ 2 og 3:
Glemmengata og Traraveien vil bli midlertidig stengt ved Grønli når byggearbeidene for tunnelportal
starter, og åpnet når portal er ferdig. Omkjøring vil skje via midlertidig forbindelse nord for stasjonen til
Traraveien/Freskoveien til fv.109.
Konsekvenser for busstrafikk på Fredrikstad stasjon i anleggsfasen
Busstrafikken til eksisterende Fredrikstad stasjon vil bli lite berørt siden ingen veger nært stasjonen er
berørt og rv. 110 og fv. 109 holdes åpne gjennom hele anleggsperioden. Bussruter som følger veger
som blir midlertidig stengt i anleggsperioden vil måtte legges om midlertidig.
Busstrafikk for ny stasjon i perioden fra stasjonen åpner og til kollektivgate er ferdigstilt er løst ved
midlertidige busslommer langs den midlertidige omlagte fv. 109.

9.3.2 Kiæråsen–Rolvsøy alternativ 2a
Dr. Opsands vei krysser eksisterende bane i plan. Den skal bygges om til GS-veg og legges i kulvert
under ny bane. Omkjøring via Kampenveien/Tomteveien til Evjebekkveien. Ny veg over eksisterende
banetrase fra Tomteveien til Lislebyveien etableres etter at eksisterende bane er revet.
Lislebyveien holdes åpen i hele anleggsperioden, men skal legges om midlertidig.
Evjebekkveien holdes åpen i hele anleggsperioden, men vil bli lagt om sideveis flere ganger.
Hans Nielsen Hauges vei skal bygges om fra planovergang til undergang. Dette antas å skje i et
sommerbrudd, og vegen vil da være stengt. Omkjøring via Evjebekkveien.

9.3.3 Kiæråsen–Rolvsøy alternativ 4a
Evjebekkveien holdes åpen i hele anleggsperioden, men vil bli lagt om sideveis flere ganger.
Hans Nielsen Hauges vei skal bygges om fra planovergang til undergang, og da må vegen stenges.
Omkjøring via Evjebekkveien
Lislebyveien stenges i deler av anleggsperioden, omkjøring via Smørbøttaveien til Evjebekkveien.
Dikeveien sperres av anleggsdriften i perioder, omkjøring via fv. 109.
Smørbøttaveien legges om men stenges ikke.
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Trafikkavvikling for sykkel og gående

GS-veger vil bli forsøkt opprettholdt i anleggsperioden, men det må påregnes omfattende midlertidige
omlegginger. Fredrikstad kommune og Statens Vegvesen må godkjenne planer og sikkerhetstiltak for
de myke trafikantene.

9.4.1 Kiæråsen–Rolvsøy alternativ 2a
Dr. Opsands vei krysser eksisterende bane i plan. Den skal legges i kulvert under ny bane.
Det vil ikke være mulig å oppfylle krav til universell utforming pga for kort avstand mellom ny og
eksisterende bane.
Svaneveien er i dag en GS-veg som krysser i plan med bane.
Den skal bygges om til en GS-veg undergang. Pga kort avstand mellom eksisterende og nytt spor er
det ikke avklart om det er mulig å bygge en midlertidig GS-undergang, eller om GS-vegen må lukkes.
GS-trafikken vil i såfall måtte gå om Hans Nielsen Hauges vei.
Det vil uansett ikke være mulig å oppfylle krav til universell utforming her.
Hans Nielsen Hauges vei skal bygges om fra planovergang til undergang. Dette antas skje i et
sommerbrudd, og GS-vegen vil da være stengt. Omkjøring via Svaneveien.

9.4.2 Kiæråsen–Rolvsøy alternativ 4a
Hans Nielsen Hauges vei skal bygges om fra planovergang til undergang. Pga kort avstand mellom
eksisterende og nytt spor er det ikke avklart om det er mulig å bygge en midlertidig GS-undergang
med universell utforming her.
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10 LOKALISERING OG DRIFT AV DEPONI- OG
RIGGOMRÅDER
10.1 Riggområder
Riggområder er valgt ut fra hva som er tilgjengelig ubebygd areal nært anleggsområdet, og samtidig
har akseptable adkomstforhold til veg. Riggområder er vist med lys blå skravur i figurer i det følgende.

Figur 4: Riggområder ved Simo og Merkurbanen (riggområder=lyseblå)
- Simo Dette området er på ca 6800 m2.
- Merkurbanen Dette området er på ca 11600 m2, og ligger ved eksisterende spor og ved ny
banetrase. Det etableres adkomst fra Merkurveien. Bruk av dette området er beheftet med
store usikkerheter og vil bli vurdert på nytt i senere planfaser.

Figur 5: Riggområde i Kiæråsen(lyseblå), med adkomstveg(rød) og adkomsttunnel til banetunnel
Dette området er på ca 39000 m2, men blir redusert etter hvert som deler av området benyttes som
deponi, ref kapittel 10.
Det etableres adkomst via Lisleby allé.
Dette riggområdet skal primært brukes for tunnelarbeider via tverrslag ned til tunnel.
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Figur 6: Riggområder Evjebekkveien og vest for Hans Nielsen Hauges vei alternativ 2a
- Evjebekkveien er på ca 35800 m2
- Vest for Hans Nielsens Hauges vei er på ca 22000 m2

Figur 7: Riggområder Evjebekkveien og vest for Hans Nielsen Hauges vei alternativ 4a
- Evjebekkveien er på ca 8500 m2
- Vest for Hans Nielsens Hauges vei er på ca 14800 m2
Det kan i tillegg være behov for riggområde for boligrigg. Denne trenger ikke å ligge nært spor men
bør ligge slik at det er kort transportavstand til anleggsområdet. Ubebygde områder ved
Smørbøttaveien ser ut til å være gode alternativer for boligriggområde.

InterCity-prosjektet

ANLEGGSGJENNOMFØRING
STREKNING: SEUT–ROLVSØY

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

44 av 47
ICP-16-A-25033
03A
12.11.2018

10.2 Deponi Kiæråsen
Det nedlagte steinbruddet i Kiæråsen er foreslått benyttet til beredskapsområde, riggområde og
deponi.
Steinbruddet, slik det ser ut før utbygging, er vist før utbygging i figur 8 nedenfor.

Figur 8 Nedlagt steinbrudd i Kiæråsen

(kartutsnitt fra Kystverkets kartbase)

Det skal bygges anleggsveg fra Lisleby Alle. Denne vegen skal senere bli en permanent tilkomstveg til
teknisk rom i fjell og rømningstunnel.
Fra anleggsvegen skal det sprenges tverrslag til tunnelen under Kiæråsen. Tunnelen skal sprenges i
begge retninger fra tverrslaget. Tverrslaget skal benyttes som framtidig permanent adkomst til teknisk
rom i fjell og rømningsveg.
Adkomstveger og tverrslag til tunnel er vist i figur 9.
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Figur 9 Adkomst til deponi i Kiæråsen
Deponiet i Kiæråsen kan fylles opp til ca. den samme høyde som omgivende fjell og kan da ta imot ca.
0,85 mill. m3 masse.
Fredrikstad kommune eier området. Området er i kommuneplanen avsatt til bebyggelse og anlegg.
I bunnen av steinbruddet er forutsatt plassert et knuseverk i anleggsperioden, se figur 10. Dette kan
knuse masser for bruk i underbygning for hele anlegget. Store deler av transporten vil kunne gå i
tunnelene.
Det er imidlertid stort overskudd av masser fra tunnelene og det blir derfor stor transport ut fra
deponiet via Lisleby Alle og Fagerliveien eller Leiegata til fv. 109.
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